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Kiedy docenimy elektryczne rowery Grzegorz Bargielski, prezes
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Jakie państwo, jaka gospodarka? Czy transfery socjalne są
napędem gospodarki? Jaka powinna być rola państwa w gospodarce? Jakie
winny być priorytety gospodarcze Pomorza Zachodniego? Zaproszenie do
dyskusji o gospodarce przyjęli znani szczecińscy ekonomiści: prof. Juliusz
Engelhardt i prof. Dariusz Zarzecki z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Stanisław Flejterski, wykładowca
Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania
oraz prof. Aneta Zelek, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
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szczecińskiej firmy Geobike MFC, o wyższości rowerów elektrycznych nad
tradycyjnymi i o tym, dlaczego przeniesiono fabrykę rowerów z Chin do Szczecina.

Wybieramy Perły Biznesu 2019 Rozpoczyna się szesnasta
edycja konkursu „Perły Biznesu”. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w
dwóch kategoriach – Wydarzenie Gospodarcze 2019 i Osobowość Biznesu
2019. Organizatorem konkursu jest redakcja „Świata Biznesu”.

Koktajl biznesowy Jego pierwszym składnikiem jest otwarcie Waimea
Cargo Terminala Airport Szczecin-Goleniów, który będzie mógł odprawiać
nawet 10 tys. ton towarów rocznie, w tym duże przesyłki. Warta ponad 30 mln zł
inwestycja, szczególnie ważna dla branży e-commerce, została oficjalnie otwarta
10 października. Piszemy też o rozpoczęciu budowy Morskiego Centrum Nauki.
Budowla kształtem przypominająca statek ma stanąć na Łasztowni za 20 miesięcy.
Nie zabrakło też uroczystych spotkań. Podczas gali w szczecińskiej Netto
Arenie ogłoszono zwycięzców II edycji konkursu gospodarczego „Twój biznes
pod banderą sukcesu”, którego organizatorem jest Zachodniopomorski
Urząd Marszałkowski, natomiast w koszalińskim Teatrze Variete Muza
rozstrzygnięto wyniki 3. Konkursu Pracodawca Roku Pomorza 2019 r.
Czy jutro będzie lepsze? Felieton Stanisława Flejterskiego.
Rozwój miast – szansa czy zagrożenie? Felieton jacka Batóga.
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Węzeł kurdyjski Felieton Dariusza Zarzeckiego.
60 lat nauki zawodu Branżowa Szkoła I Stopnia Wojewódzkiego
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie już od 60 lat
uczy młodzież zawodów, które są pożądane na rynku pracy.
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Powstanie Fabryka Wody Do marca 2022 roku w miejscu dawnego
kąpieliska Gontynka w Szczecinie ma powstać nowoczesny aquapark z
edukatorium. Prezydent Szczecina, prezes miejskiej spółki Fabryka Wody i prezes
konsorcjum Alstal, podpisali umowę na budowę szczecińskiej Fabryki Wody.
Polak w prestiżowej lidze! Adrian Meronk został pierwszym polskim
golfistą, który zwyciężył w Open de Portugal, turnieju z cyklu Challenge Tour,
dzięki czemu zapewnił sobie siódmą lokatę w rankingu całej ligi. Najlepszych 15
zawodników otrzyma awans do European Tour – prawdziwej golfowej ekstraklasy.
Spotkanie biznesu ze sportem Binowo Park już po raz 8.
zostało gospodarzem turnieju golfowego Greenfield Open. Sportowo-biznesowe wydarzenie zostało objęte patronatem Prezydenta Miasta
Szczecina oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
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Marzenie o miedwiańskiej marinie Stargardzianin Marian Preiss
znany jest przede wszystkim jako mistrz rzemiosła artystycznego, metaloplastyk,
spod ręki którego wyszła niezliczona liczba unikatowych wyrobów. Są zarówno użytkowe, jak bramy, ogrodzenia, balustrady, meble, jak i artystyczne, m.in.
rzeźby. Tworzy też medale, projektuje i wykonuje statuetki, wykuwa monety.
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Na okładce:
Przełomowa dla
szczecińskiego waterfrontu
inwestycja powstaje na
bulwarze Elbląskim na Kępie
Parnickiej nad Odrą niemal
naprzeciwko dworca PKP.
Inwestorem jest czołowy
szczeciński deweloper, firma
Siemaszko.

Twarze biznesu
Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiadają: Joanna
Strzyżewska, ekspert ds. fuzji, przejęć i ekspansji zagranicznej na rynki
niemieckojęzyczne, właściciel firmy Strzyżewska Consulting i
Paweł Gracz, współwłaściciel drukarni cyfrowej DRUK24.Szczecin.pl
listopad 2019

Pokochasz ten komfort, polubisz swój uśmiech

Mała rzecz,
wielka zmiana

Implanty
szwajcarska precyzja, niemiecka jakość.

ul. Narutowicza 16a, 70-240 Szczecin ▪ tel. 91 433 07 76 ▪ klinika@dr-gajda.pl ▪ www.dr-gajda.pl
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Kiedy docenimy
elektryczne rowery
Grzegorz Bargielski, prezes szczecińskiej firmy Geobike MFC, o wyższości rowerów elektrycznych nad tradycyjnymi
i o tym, dlaczego przeniesiono fabrykę rowerów z Chin do Szczecina.

Grzegorz Bargielski: Jeszcze przed
końcem 2019 roku rozpoczniemy
produkcję rowerów w Szczecinie
na ul. Twardowskiego w dawnych
obiektach Domaru. Linie
montażowe kupiliśmy w Chinach,
skąd też będziemy sprowadzać
niektóre części do rowerów.
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Firma Geobike od siedmiu lat produkuje i
sprzedaje rowery elektryczne. Czy to znaczy, że
rynek ten dobrze się rozwija?
I tak, i nie. W Europie są kraje, w których sprzedaż rowerów elektrycznych jest imponująca. W
Belgii ponad 50 proc. wszystkich sprzedawanych
rowerów stanowią rowery elektryczne. W Niemczech liczba ta wynosi 25 proc, w Szwecji – 15, a
w Czechach – 12. Ile u nas? Tylko 2 procent, czyli zaledwie 20 tys. rowerów z 1 mln wszystkich
sprzedawanych rocznie w Polsce stanowią rowery elektryczne.
W 2014 r. na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach zdobyliśmy Nagrodę Komendanta Głównego Policji. Nasze rowery
zosały uznane za innowacyjny produkt do użytku
przez policjantów. Wydawało się, że za chwilę na
rowerach elektrycznych zacznie jeździć policja,
straż miejska, straż graniczna itd. Rowery były
przez te służby testowane, ale skończyło się pojedynczymi, małymi zamówieniami.
Z czego to wynika?
Rower jest wciąż traktowany w Polsce jako
narzędzie sportu i rekreacji, a nie jako środek
transportu, czyli taki, który pozwala dojechać do
pracy, szkoły czy sklepu. Dlaczego tak się dzieje,
to zapewne jest już pytanie do socjologów. Moim
zdaniem, dzieje się tak przez to, że rower był kiedyś w Polsce narzędziem użytkowym, ale na wsi.
Każdy rolnik miał swoją ukrainę (rower popularny
w czasach PRL – dop. red.) i na niej jeździł. Teraz
jako społeczeństwo mamy „w tyle głowy”, że lepiej mieć samochód za 10 tys. zł niż rower, gdyż
tylko biedacy jeżdżą do pracy na rowerach. Na
szczęście to myślenie jest powoli przełamywane,
szczególnie w dużych miastach, gdzie powstają
nowe ścieżki rowerowe, a systemy tradycyjnych
rowerów miejskich cieszą się popularnością. Proszę mi jednak wierzyć, że gdyby rowery tradycyjne zastąpić rowerami elektrycznymi, korzyść dla
ich użytkowników byłaby większa.
W czym zatem rowery elektryczne są lepsze
od tradycyjnych?
Jazda na rowerze elektrycznym nie jest tak
męcząca. Higiena jazdy pozwala zejść z roweru
elektrycznego i iść prosto do pracy. Nie musimy
się przebierać – możemy jeździć nawet w garniturze. Jeżeli zatem chcemy gdzieś szybko dojechać
i się nie zmęczyć, to rower elektryczny jest idealnym środkiem transportu.
Jakie są inne zalety roweru elektrycznego?
Rower ma tę zaletę, że wspomaga rowerzystę. Silnik w rowerze elektrycznym ma moc
dobrze sprawnego fizycznie rowerzysty. Można
regulować siłę wspomagania, czy ma ona wynosić
20 czy 60 proc. mocy silnika. Jest możliwość wyłączenia silnika i jazdy całkowicie bez jego pomocy.

Rower elektryczny jest klasyfikowany w świetle
przepisów o ruchu drogowym jak zwykły rower.
Jest on tak produkowany, że przy osiągnięciu
prędkości 25 km/h odcinane jest wspomaganie.
Można oczywiście jechać szybciej, ale już tylko siłą
własnych mięśni. Nasuwa się tu porównanie do
jazdy na tandemie.
Z kolei każdy rower elektryczny, który jeździ
szybciej niż 25 km/h, musi być homologowany. Takie speedbike’i też mamy w swojej ofercie. Mogą
one jechać z prędkością do 45 km/h.
A ile zapłacimy dziś za rower elektryczny?
W naszej ofercie mamy nawet rowery za 3,5
tys. zł, które po sezonie można kupić nawet taniej
– w cenie około 3 tys. zł. Cena za rower elektryczny coraz bardziej zbliża się do średniej wartości roweru tradycyjnego kupowanego w Polsce, która
wynosi 1600 zł i cały czas rośne. Oczywiście średni
koszt roweru wspomaganego elektrycznie to 4-5
tys zł, a w naszej kolekcji są i rowery po 10 tys.
W tym roku na Międzynarodowych Targach
Rowerów w Kielcach otrzymaliście wyróżnienie
za stworzenie Alternatywnego Pojazdu Służbowego dla Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Co to za projekt?
Jest to pierwszy projekt, który, mamy nadzieję, wesprze myślenie o rowerze elektrycznym
jako o środku transportu, rowerze służbowym.
Czterdzieści jeden samorządów Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej podeszły do tematu
kompleksowo.
Otrzymaliśmy zamówienie na blisko 250
wysokiej klasy rowerów. Samorządowcy wyszli
bowiem z założenia, że jak mają przekonać urzędników do rowerów elektrycznych, to niech to będzie dobry sprzęt z mocnym silnikiem, zasięgiem
do 150 km i 3-letnią gwarancją. Baterię w takim
rowerze można wyciągnąć, zabrać do biura i w razie potrzeby w ciągu 6 godzin naładować.
Nasze rowery będą służyć różnym służbom,
wydziałom i jednostkom samorządowym. Liczymy na to, że rowery elektryczne zainteresują
również naszych samorządowców i pojawią się
w przyszłości dla przykładu na stacjach kolei
Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.
W Kielcach otrzymaliście też nagrodę za system rowerów miejskich 4. generacji.
Zgadza się. Rok temu założyliśmy firmę – Geovelo. Zajmuje się ona zarówno tradycyjnymi, jak i
elektrycznymi rowerami miejskimi 4. generacji.
System, który stworzyliśmy w Geovelo, został zauważony i nagrodzony.
Nie jest to system, jaki znamy ze szczecińskich
ulic, ale najnowsze rozwiązanie technologiczne
– rowery nie potrzebują drogich stacji do dokowania. W zamian mają zamontowane zamki, czyli
małe komputery z systemem GPS. Do wypożyczelistopad 2019

nia takiego roweru używa się smartfona. Systemy
te są kilkakrotnie tańsze od tradycyjnych.
Dostępność takich rowerów może być większa, bo wyznaczając parking wystarczy postawić
tabliczkę informacyjną. Nasze systemy są już
w 10 polskich miastach, dla przykładu w Opolu
jeździ już 300 naszych rowerów. W wielu miastach
oferowany przez nas model biznesowy jest taki,
że wprowadzamy rowery na swój koszt, samorząd wykupuje u nas powierzchnie reklamowe na
rowerach. Świadczymy usługę i serwis w zamian
czerpiąc zyski z użytkowania rowerów.
Rozpoczęliśmy od tradycyjnych rowerów
4. generacji, ale z myślą o rowerach elektrycznych
tej generacji.
W Trójmieście wystartował system Mevo, ale
od początku są z nim problemy, bo serwis firmy,
która świadczy te usługi, nie nadąża ładować baterii. Obserwując problemy naszej konkurencji,
stwierdziliśmy, że taki system oparty na wymianach baterii nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Zmieniliśmy podejście do problemu. Uznaliśmy,
że jeśli są kłopoty z wymianą baterii, to może lepiej dać baterie użytkownikom w dzierżawę. Jeśli
ktoś chce jeździć rowerem elektrycznym to wynajmuje baterię i sam sobie ją ładuje. Z kolei jeśli
chce korzystać z roweru w sposób tradycyjny, to
jest to również możliwe. Za ten pomysł właśnie
dostaliśmy nagrodę.
Gdzie produkujecie swoje rowery?
Większość firm z naszej branży produkowała
rowery w Chinach, gdzie rynek rowerowy jest
dużo bardziej rozwinięty. Na chiński rynek wewnętrzny produkuje się rocznie 80 mln rowerów,
dla porównania – na cały europejski 20 mln. Także
producenci rowerów elektrycznych mają swoje

zakłady w Chinach, Wietnamie i na Tajwanie. My
współpracowaliśmy z 3 fabrykami z Dalekiego
Wschodu, które wykonywały rowery wg naszych
projektów.
Dwa lata temu Unia Europejska rozpoczęła
akcję wprowadzenia ceł antydumpingowych
związanych z rowerami elektrycznymi. Już wtedy myśleliśmy, żeby przenieść produkcję naszych
rowerów do Polski. Jeszcze przed końcem 2019
roku rozpoczniemy produkcję rowerów w Szczecinie na ul. Twardowskiego w dawnych obiektach
Domaru. Linie montażowe kupiliśmy w Chinach,
skąd też będziemy sprowadzać niektóre części do
rowerów. Zatrudnimy kilku Chińczyków i miejscowy personel.
Zakładamy, że rynek rowerów elektrycznych
w Polsce w końcu ruszy. W każdym ze wspomnianych na początku państw europejskich,
kiedy przychodził boom na rowery elektryczne,
dochodziło do błyskawicznego skoku z niskiego
poziomu zainteresowania użytkowników do wysokiego.
Rowery elektryczne są wciąż u nas mniej
popularne, a tymczasem hulajnogi elektryczne
zawojowały polskie miasta.
Rowery jeżdżą w ramach określonych przepisów, a hulajnogi na zasadzie: hulaj dusza, piekła
nie ma – choć jak wiemy i to ma się zmienić. Przez
brak regulacji prawnych hulajnogą można jeździć
chodnikiem, ścieżką rowerową i jezdnią. Rowery
takiej swobody nie mają.
Wiemy, że fascynują pana nie tylko rowery...
Tak, jestem wielkim fanem tenisa i przez
szereg lat działałem w tym zakresie również biznesowo. A zaczęło się od marzenia, żeby mieć
prywatny kort, bo kiedyś na korty przy al. Wojska

Polskiego bardzo trudno było się dostać, gdyż wynajmowały je zakłady pracy. W czasach przemian
gospodarczych razem z kolegą Rafałem Wasilewskim wypatrzyliśmy kort przy ul. Chopina, który
należał do klubu spółdzielczego Czarni Szczecin.
Spółdzielczość popadła wówczas w niebyt, a dyrektor klubu zgodził się go nam wydzierżawić.
Później sami zbudowaliśmy kolejne korty,
postawiliśmy pierwszy w Polsce balon tenisowy,
pod którym odbył się turniej zimowy Masters.
W końcu stwierdziliśmy, że skoro potrafimy budować korty, to możemy to robić również dla innych.
I tak zaczęliśmy, a już po niedługim czasie budowaliśmy po 50 kortów rocznie. Później doszły boiska przy szkołach, bieżnie lekkoatletyczne, stadiony, boiska piłkarskie.
Dodam też, że stworzyłem wraz z kolegami
turniej tenisowy Pekao Open, którego przez 18
lat byłem dyrektorem. Tenis to moja pasja.
Wszystko się kręciło, aż pojawił się program
Orlik, czyli plan budowy 2012 kompleksów boisk
w gminach do 2012 r., tj. do Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej.
Program ten doprowadził do tego, że każdy zaczął uważać, że może wybudować boisko. Do tego
brał się nawet zakład kiszenia ogórków czy zakład
stolarski. Powstała niezliczona ilość firm, a my zmuszeni zostaliśmy do zmiany biznesowych zainteresowań i wtedy narodził się pomysł produkcji rowerów elektrycznych, które były jeszcze praktycznie
nieznane w Polsce. Tak to trwa do dziś…
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali:
Magdalena Szczepkowska
i Włodzimierz Abkowicz
fot. MARTA TESZNER
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Jakie państwo,
jaka gospodarka?
Czy transfery socjalne są napędem gospodarki? Jaka powinna być rola
państwa w gospodarce? Jakie winny być priorytety gospodarcze Pomorza
Zachodniego? Zaproszenie do dyskusji o gospodarce przyjęli znani
szczecińscy ekonomiści: prof. Juliusz Engelhardt i prof. Dariusz Zarzecki
z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,
prof. Stanisław Flejterski, wykładowca Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie
Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania oraz prof. Aneta Zelek, rektor
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Redakcję reprezentowali Włodzimierz
Abkowicz, Magdalena Szczepkowska i Ewa Podgajna.
Czy neoliberalizm jest w odwrocie,
a napędem gospodarki stają się transfery
socjalne?
Stanisław Flejterski: Dla pewnego porządku metodologicznego, powinniśmy
odróżniać neoliberalizm od liberalizmu. Nie
tęsknię za neoliberalizmem i pogodziłem się,
że jest już za nami. To jest doktryna, która
w pewnych warunkach historycznych sprawdziła się, ale dziś najlepsze lata ma za sobą.
Natomiast to nie oznacza, że powinniśmy odrzucać liberalizm wraz z ojcem założycielem
Adamem Smithem. Neoliberalizm zapewne
już nie, ale liberalizm – tak.
Aneta Zelek: Jako zdeklarowana liberałka muszę się zgodzić z tezą, że właśnie
przeżywamy poważny zmierzch zaufania

Aneta Zelek: Jestem apologetką
koncepcji, że nasz region powinien
być gigantycznym centrum
T SL – Transport – Spedycja
– Logistyka.
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wobec myśli liberalnej i powiążę to z niedawno przyznaną Nagrodą Nobla w ekonomii,
którą laureaci otrzymali za badania przyczyn
ubóstwa. Liberalizm nie poradził sobie z tym
problemem. Żyjemy w epoce, która jest określana przy pomocy czterech literek „b” od
bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Systemy liberalne z punktu widzenia ich teoretycznych podstaw, jak również z punktu widzenia
polityki ekonomicznej okazały się zawodne,
jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów nierówności dochodowych.
Stąd jako pragmatyk, widząc, co się dzieje
na świecie, nie jestem zadziwiona, że idziemy
w kierunku rewolucji ludowej i wyzwania,
żeby spłaszczać nierówności dochodowe.
A liberalizm jest odczytywany jako system,

Juliusz Engelhardt: Dostrzegam
pewien paradoks, że partie
polityczne, które głoszą odejście
od liberalizmu i idą drogą
zwiększania transferów socjalnych,
z drugiej strony zapowiadają,
że będą obniżać podatki.

który w tej sprawie nie potrafi zasypywać
tych dziur.
Czy transfery socjalne mogą rozpędzać
gospodarkę? To powrót do idei interwencjonistycznych, czyli keynesowskich. Jako liberał uważam, że John Maynard Keynes miał
rację, jeśli chodzi o wychodzenie z faz dekoniunktury ale tylko w krótkim okresie. Pomysły ekonomii popytowej, czyli wzmacnianie
popytu, są niesamowicie skuteczne. Dają jednak efekt krótkookresowy i nie powinny być
trwałą podstawą budowania polityki ekonomicznej.
Juliusz Engelhardt: Rozsądny byłby
umiar. Wydaje mi się, że gospodarka powinna być po części liberalna, po części zaś
uwzględniać interwencjonizmu, państwowy,
który powinien być wyważony. Dostrzegam
pewien paradoks, że partie polityczne, które głoszą odejście od liberalizmu i idą drogą
zwiększania transferów socjalnych, z drugiej
strony zapowiadają, że będą obniżać podatki, to by oznaczało, że antyliberałowie kierują
się naczelnym hasłem liberałów.
W gospodarce na pewno potrzebna jest
doza interwencjonizmu, ale można doprowadzić do skrajności i stworzyć system superinterwencjonistyczny, który się zamieni
w system centralistyczny z centralną dystrybucją wszystkich dóbr, który byłby szkodliwy.
Zatem tyle liberalizmu, ile konieczne.
Wymaga to wyważenia i być może przemyślenia na nowo zarówno doktryny liberalnej, jak i doktryny interwencjonizmu państwowego.
Dariusz Zarzecki: Podzielam pogląd profesor Zelek, że transfery socjalne mają sens
na krótką metę. Mogą one pobudzić gospodarkę. Ludzie się przyzwyczajają jednak do
tych transferów i w przypadku jakiegoś załamania gospodarki, kiedy budżetu nie będzie
stać na wydatki, może powstać problem.
Natomiast co do liberalizmu lub neoliberalizmu w gospodarce – świat się zmienił, myślę tu o wydajności pracy, pomiarze pracy,
w dobie digitalizacji, Internetu. Inaczej to już
dziś wygląda. Potrzeby i dobra są już inaczej
mierzone i wydaje mi się, że świat będzie
stać na bardziej solidarny rozdział zasobów.
Paradoksalnie bowiem, nawet przy rosnącej
nierówności dochodów między bogatymi
a biednymi, bo biedni też się będą bogacić.
Przy mądrej polityce margines biedy
będzie się kurczył, natomiast aspiracje niekoniecznie. Ale widzę też zagrożenie, że
rozbudzanie dodatkowych aspiracji bez kompensaty w postaci odpowiedniego udziału
w tworzeniu PKB, może spowodować rozejlistopad 2019

ście się oczekiwań obywateli i możliwości
państwa.
Bo to, że możliwości będą rosły, dowodzi, że coraz więcej państw myśli o tzw.
emeryturze
obywatelskiej,
przyznawanej za sam fakt bycia obywatelem kraju.
Ale są kraje odpowiedzialne. Szwajcaria
w referendum odrzuciła taki pomysł, uważając, że obok zalet ma on znacznie więcej wad.
Aneta Zelek: W maju tego roku byłam
z wizytą na Uniwersytecie w Helsinkach
i porozmawiałam z profesorami ekonomii
o tym, jaki jest efekt ich eksperymentu dotyczącego z kolei bezwarunkowego dochodu
minimalnego. Ci ekonomiści twierdzą jednoznacznie, że to był bardzo nieudany eksperyment, który tylko zakonserwował bezradność grupy osób o najniższym poziomie
dochodów wybranych do eksperymentu.
W tej grupie wzrósł alkoholizm, odsetek
rozwodów, liczba wygranych spraw przez
państwo o odebranie opieki nad dziećmi. Ale
rząd fiński utrzymuje, że jedyny błąd, jaki popełnił, to źle wylosowana próba beneficjentów programu.
Dariusz Zarzecki: Pomijając ten eksperyment, kraje skandynawskie mają wiele
dobrych przykładów polityki socjalnej. Tymczasem patrząc na to, co my robimy w Polsce,
nie widzę jakiejś większej myśli. Widzę dążenie do centralizacji gospodarczej, do mocno
nagłaśnianych, spektakularnych inwestycji
infrastrukturalnych, takich jak Port Centralny
czy przekop Mierzei Wiślanej, które nie zmienią oblicza tej ziemi.

Aneta Zelek: To przejaw megalomanii.
Dariusz Zarzecki: Za niebezpieczeństwo
uważam też podniesienie płac minimalnych
do zadeklarowanych przed wyborami kwot.
Bo jak mówią przedsiębiorcy, konsekwencje
mogą być tragiczne. Płaca minimalna powinna rosnąć i to jest naturalne. Natomiast
jest kwestia logicznego związku tej płacy
z rozwojem gospodarki i te proporcje muszą
być zachowane. Jeżeli nie będą, to może to
doprowadzić do inflacji, o której trochę zapomnieliśmy, z jej konsekwencjami dramatycznymi dla rachunku ekonomicznego, budżetu
państwa, atrakcyjności inwestycyjnej.
Kolejny problem, który chcemy przedyskutować, to rola państwa w gospodarce. Autorytarne rządy w większym stopniu Chin, w mniejszym Korei Południowej
pokazują, że potężnemu rozwojowi towarzyszy ogromny wzrost nierówności społecznych. Czym innym jest interwencjonizm państwowy w USA, gdzie państwo
inwestuje w innowacyjne dziedziny. Czy
w Polsce jednak nie przydałby się pewnego
rodzaju soft autorytaryzm?
Aneta Zelek: Czy my musimy utożsamiać
pojęcie gospodarek silnie regulowanych
z autorytarnymi rządami. Ja myślę, że autorytaryzm został odrzucony przez cywilizację
i ludzkość, również w gospodarce.
Przy rzeczywiście coraz mniejszym zaufaniu do idei liberalizmu, wolnego rynku, wydaje się, że świat będzie zmierzał w kierunku
wsparcia socjalnego. Albo to nazwiemy systemami socjaldemokratycznymi z większym

Dariusz Zarzecki:
Za niebezpieczeństwo uważam też
podniesienie płac minimalnych do
zadeklarowanych przed wyborami
kwot. Bo jak mówią przedsiębiorcy,
konsekwencje mogą być tragiczne.
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Stanisław Flejterski: Myślę, że dzisiaj
nie ma już problemu, czy państwo
ma ingerować, ale pytanie, jaką
rolę to państwo ma odgrywać?

lub mniejszym natężeniem tego wątku socjalnego, albo modelem skandynawskim,
który jest chętnie kopiowany dzisiaj w Polsce, a mam na myśli państwo dobrobytu.
Przypomnę, że to koncepcja z lat 70., za
którą Gunnar Myrdal, szwedzki ekonomista,
otrzymał Nagrodę Nobla.
Mam jednak obawy, czy hasło państwo
dobrobytu w Polsce się sprawdzi, czy okaże
się koncepcją realistyczną i odpowiedzialną?
Dobrobytu nie tworzy się ustawami, tylko ciężką pracą. My zdaje się chcemy pójść
w Polsce na skróty i uwierzyliśmy, że jeżeli
nam władza i parlament przegłosują ustawę, w której zadeklaruje się, że jesteśmy
państwem dobrobytu, to na drugi dzień już
się będzie żyło w Polsce lepiej.
Stanisław Flejterski: PKB, wzrost gospodarczy, rozwój zależy od: inwestycji,
eksportu i konsumpcji. Mamy już problem
ze stopą inwestycji prywatnych. I możemy
mieć za chwilę kłopot z eksportem. A gospodarka powinna być oparta na tych trzech
filarach. To jest klasyka makroekonomii.
Juliusz Engelhardt: My w Polsce po
okresie transformacji zbudowaliśmy bardzo
dobry system liberalnej demokracji w sferze
społeczno-politycznej. Ten system budowaliśmy przez 15 lat po rozpoczęciu transformacji, i drugie 15 lat, kiedy weszliśmy do
Unii Europejskiej i zaakceptowaliśmy pewne
europejskie wartości. I na tych wartościach
urządziliśmy sobie nieźle Polskę i nie należy
psuć tego systemu, tylko go ulepszać. Natomiast w sferze gospodarczej nie widziałbym
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takiej możliwości, iżby można było w sposób
autorytarny zarządzać gospodarką. Trzeba
byłoby pobyć w Chinach i zobaczyć, do czego
taki system prowadzi. Rzeczywiście można
w sposób autorytarny sterować innowacjami i postępem technologicznym, tak to
robią Chiny, w przeszłości tak robił Stalin,
Hitler. Ale z drugiej strony nie można równocześnie ciemiężyć społeczeństwa, które nie
ma wolności i swobód. To nie są europejskie
wartości, a przecież nasi przodkowie ciągle
nam mówili, że Polska cywilizacyjnie ciąży
ku cywilizacji zachodniej, nie wschodniej.
Nie widzę możliwości połączenia systemu autorytarnego z rynkiem. Póki co
obowiązuje jeszcze artykuł 20. Konstytucji, który mówi, że w Polsce mamy system
społeczny gospodarki rynkowej, tzn. że
społeczeństwo może dekretować pewne
transfery na rzecz likwidacji ubóstwa, poprzez odpowiedni wybór partii politycznej.
W ten sposób tworzy się społeczna gospodarka rynkowa, ale nie powinniśmy tworzyć
państwa scentralizowanego ze zbyt dużym
zakresem transferów, ani też poszerzać
obecności państwa w gospodarce, a raczej
ją zawężać.
Aneta Zelek: Repolonizacja, upaństwowienie niektórych podmiotów, sektorów,
silne i coraz silniejsze spółki skarbu państwa, które mają apetyt na przejęcia, transfery ze spółek skarbu państwa na partie polityczne… Idziemy kiepską drogą.
Stanisław Flejterski: Mówiąc o zależnościach gospodarka – państwo, wprowadziłbym w tym miejscu kategorię miksu.
Jak połączyć niedoskonały skądinąd rynek,
z niedoskonałym państwem. Myślę, że dzisiaj nie ma już problemu, czy państwo ma
ingerować, ale pytanie, jaką rolę to państwo
ma odgrywać? Po Thomasie Pikettym (autor
„Kapitału w XXI wieku”) i Marianie Mazzucato (autorka „Przedsiębiorczego państwa”),
teoria ekonomii nie jest już taka sama. Regulacyjna rola państwa wchodzi w rachubę,
jest potrzebna, ale my w Polsce chyba poszliśmy trochę w złą stronę.
Aneta Zelek: Jeżeli profesor Flejterski
odwołuje się do Piketty’ego, to może odwołajmy się też do bardzo głośnego nazwiska
prof. Yuvala Noaha Harari’ego. Myślę o jego
ostatniej książce „21 lekcji na XXI wiek”. On
trochę w kontrze do Piketty’ego pokazuje
jedno z poważnych zagrożeń i zapytuje: liberalna demokracja wygrała z komunizmem
i faszyzmem, dzisiaj odwracamy się od niej,
czy to oznacza powrót do poprzednich systemów?
Juliusz Engelhardt: Nasza gospodarka
15 lat po wejściu do Unii Europejskiej już nie
jest sensu stricto gospodarką liberalną, wolnościową, jest to gospodarka regulowana.
W wyniku przyjęcia przez Polskę regulacji
unijnych i transferu różnego rodzaju przepisów, dyrektyw i rozporządzeń, każda dziedzina gospodarki jest już uregulowana. Są
dziedziny, które wykazują przeregulowanie,
ale nie uważam, że trzeba odejść od tego
systemu i budować jakiś inny system alternatywny: to w warunkach polskich byłoby
nonsensem.

Stanisław Flejterski: Inny znany uczony
Francis Fukuyama mówi: Państwo powinno
być silne, w niektórych sferach, ale równocześnie ograniczone. Nie powinno ingerować we wszystkie możliwe sfery.
Dariusz Zarzecki: Autorytarne rządy nie
sprzyjają gospodarce, zwłaszcza w długim
okresie. W krótkim mogą dać efekt, w postaci mobilizacji środków, zdyscyplinowania
pewnych rzeczy, i tu mamy przykład Chin.
Ja osobiście nie wierzę w Chiny, mimo tych
ogromnych stóp wzrostu i skoku cywilizacyjnego, który osiągnęły. Ciągle uważam, że
to jest państwo, które ma ogromne słabości
wewnętrzne, w tym system polityczny. Nie
wierzę, by im się udało skopiować USA.
Patrząc na to, co robimy w Polsce, ten
autorytaryzm w polityce i mówienie, że to
silne państwo, z silnymi przedsiębiorstwami
państwowymi i decyzjami centralnymi, to
jest błąd. Wystarczy spojrzeć, co się dzieje z
naszą giełdą, która usycha. Jak spojrzymy na
kapitalizację spółek Skarbu Państwa, to ona
rośnie, ale kurczy się kapitalizacja spółek
prywatnych. Więcej jest firm wychodzących
z giełdy niż wchodzących.
Stanisław Flejterski: Warto marzyć. Próbuję zrozumieć premiera Morawieckiego. Ale
boję się o powodzenie wielkich projektów,
efektywność ekonomiczną. Patrzę na Berlin
i słynne ich lotnisko w budowie, to myślę o
naszym Centralnym Porcie sceptycznie. Jak
oni nie dali rady, to dlaczego my mamy to
zrobić. Ale może się uda?
Jak słyszę polska wersja państwa dobrobytu, to myślę, dobrze, trzeba marzyć, ale
o Bawarii, Szwajcarii, Norwegii. Ale z tyłu
głowy trzeba by mieć przypadki: Grecji, Wenezueli, Zimbabwe czy Argentyny.
Dariusz Zarzecki: W Korei Południowej
jest specyficzne podejście do pracy. Czebole, jako element dywersyfikacji, koncentracji
środków, skupienia się na eksporcie, spełniły w pewnym sensie swoje role, ale przyniosły poważne ryzyko.
Aneta Zelek: Cztery największe czebole koreańskie pod koniec lat 90. dawały
ponad 50 proc. PKB kraju, co oznaczało, że
w połowie gospodarka była uzależniona od
czterech prezesów, z których jeden – prezes
Daewoo sprzeniewierzył majątek i został
pojmany na lotnisku.
Dariusz Zarzecki: Amerykanie nie są odpowiednim przykładem dla nas, to jest potęga militarna, która chce być liderem w obszarze badań kosmicznych, militarnych, wydają
na to ogromne pieniądze. U nas w Polsce, np.
dotacja do Gazoportu, do trzeciego zbiornika, to bardzo dobry przykład wkroczenia
państwa w sferę bezpieczeństwa.
Juliusz Engelhardt: Obecnie mamy dwie
grupy projektów. Projekty infrastrukturalne, które są kontynuacją wieloletnich zadań,
projektowanych jeszcze przez poprzednie
ekipy, i te idą dobrze. Oraz projekty megalomańskie, które stoją w miejscu. Dopóki nie
ma pieniędzy na tę drugą grupę projektów,
to nic nam nie grozi, gorzej gdy megalomani
zaczną wydawać na swoje wizje pieniądze.
Rynek pracownika staje się impulsem
do rozwoju nowoczesnych technologii
listopad 2019

(robotyzacji, automatyzacji, sztucznej inteligencji). Czy nie uważacie, że państwo
powinno bardziej niż dotąd inwestować
w badania i rozwój?
Aneta Zelek: Jestem przekonana, że niezależnie od tego, czy nasze państwo się włączy w postęp, rozwój sztucznej inteligencji,
czy nie, to są trendy nie do zahamowania
i powinniśmy już dzisiaj zastanawiać się,
co będzie z przyszłym rynkiem pracy, czy
prawdziwe są tezy, że sztuczna inteligencja
wygna nas z rynku pracy, pytanie czy roboty wygenerują jakiś dochód, żebyśmy mogli
z niego żyć. Fajnie by było, żeby państwo
w mądry sposób posterowało i alokowało
dobrze środki na rozwój tych dziedzin, które
mają przyszłość. Ale na razie słyszę o pomysłach na milion elektrycznych aut, podczas
gdy sam Elon Musk w wielkiej Tesli produkuje ich 300 tys. rocznie
Juliusz Engelhardt: Postęp jest nieuchronny. Idzie ku nam, o dziwo nie z USA,
Europy Zach., tylko z Azji Wsch. Np. autonomiczne pociągi w Hongkongu. Myślę, że
nie grozi nam to docelowym bezrobociem.
Zmienia się struktura zatrudnienia, część
przechodzi do usług. Państwa powinny wydawać dość istotne środki na badania, jakkolwiek motorem postępu są przedsiębiorstwa. Każdy szanujący się koncern posiada
laboratorium, biura projektowe. W przedsiębiorstwach tworzą się koncepcje nowych
rozwiązań. A państwo może je wspierać.

Stanisław Flejterski: Pamiętajmy też
o roli nauk podstawowych, w tym nauk nam
bliskich w tym gronie, społecznych, ekonomicznych. Ustawa o szkolnictwie wyższym
2.0 to kij, ale brak marchewki. Przy tak rozbudowanych oczekiwaniach, jeśli chodzi
o transfery socjalne, spodziewam się, że nauka znajdzie się na trzecim planie.
Porozmawiajmy na koniec o wyznacznikach gospodarki Pomorza Zachodniego.
Wymieńmy najważniejsze: logistyka, turystyka, gospodarka morska, informatyka,
odnawialne źródła energii.
Juliusz Engelhardt: Chciałem podkreślić
bardzo pozytywny rozwój w zakresie kultury transportowej. Droga ekspresowa S6 do
Koszalina, Droga S3 w końcowym etapie do
Świnoujścia. W kolejnictwie linia E59, czyli
Świnoujście – Szczecin – Stargard – Krzyż
– Poznań i dalej do Wrocławia. Już są rozstrzygane przetargi. Dwa odcinki Poznań
– Krzyż i Krzyż – Szczecin są już zaawansowane i będą modernizowane do prędkości
160 km/h, co było wieloletnim staraniem
środowisk transportowych.
Szereg projektów realizowanych jest
w porcie Szczecin – Świnoujście, w tym pogłębienie toru 12,5 m, modernizacja Terminala
Promowego w Świnoujściu no i zaawansowane dyskusje nad budową portu zewnętrznego terminala kontenerowego w Świnoujściu.
Koleje regionalne mamy najlepsze w Polsce,
jeździmy nowoczesnym taborem.

Aneta Zelek: Jestem apologetką koncepcji, że nasz region powinien być gigantycznym centrum TSL – Transport – Spedycja – Logistyka.
Stanisław Flejterski: Od 1989 roku były
zaniechania, luki, jeżeli chodzi o nasz region
i miasto Szczecin, ale chciałbym podzielić
pogląd, że sporo się dzieje, jeżeli chodzi o infrastrukturę, również jeśli chodzi o te nasze
słynne specjalności regionalne, na pewno
jesteśmy na dobrej drodze.
Jestem optymistą, ale umiarkowanym,
sceptykiem czasem, gdyż wydaje mi się, że
wszystko jest dosyć kruche. Nie wyobrażałem sobie, że upadnie taka firma turystyczna jak Thomas Cook.
Dariusz Zarzecki: Te branże wybrane
przez redaktorów oddają to, co na Pomorzu Zachodnim się rozwija i ma szansę się
rozwijać. Logistyka to nasze przeznaczenie,
patrząc na lokalizację. Turystyka jest ciągle
odkrywana: nasze nadmorskie miejscowości
to są perły. Mnóstwo się buduje. A jeszcze
do odkrycia jest fantastyczny obszar Pojezierza Drawskiego. Gospodarka morska to
nasza silna strona, ale z wielkimi wyzwaniami, bo zmienia się cały czas układ światowy,
bezpieczeństwo żeglugi, rodzaje paliwa.
Z umiarkowanym optymizmem patrzę
na to, że region chyba zaczyna odbijać się
w górę.
Dziękujemy za rozmowę.
fot. MARTA TESZNER
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Wsparcie unijne dla
zachodniopomorskich
przyszłych i obecnych firm

Wybieramy Perły Biznesu 2019
Rozpoczyna się szesnasta edycja konkursu „Perły Biznesu”. Zgłoszenia
kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach – Wydarzenie Gospodarcze
2019 i Osobowość Biznesu 2019. 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 2019. 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 szczególnie w 2019 roku wyróżniły się nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy realizacji projektów związanych
z gospodarką i działalnością publiczną.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
dokonanie zgłoszenia według wzoru formularza, który znajduje się na stronie internetowej „Świata Biznesu” www.swiatbiznesu.com,
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zgłoszenia
pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną przyjmuje redakcja „Świata Biznesu”, 71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 45-5, tel:
601705299; 601335804, e-mail: redakcja@
swiatbiznesu.com w terminie do 31 grudnia
2019 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

Rozmowa z Barbarą Bartkowiak, prezesem zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

prof. Andrzej Bąk, pracownik naukowy Akademii Morskiej w Szczecinie, zaś wiceprzewodniczącą jest prof. Danuta Zawadzka, prorektor
Politechniki Koszalińskiej ds. kształcenia. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem statuetek i dyplomów laureatom nastąpi w pierwszej dekadzie lutego 2020 roku.
Podczas gali „Pereł Biznesu” wręczone zostaną
także wyróżnienia dla start-upów „Inspirujący
Start”, przyznawane przez Polską Fundację
Przedsiębiorczości oraz portal gospodarczy
szczecinbiznes.pl.
Partnerem głównym gali „Pereł Biznesu”
jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości, kierowana przez prezes Barbarę Bartkowiak. Patronat medialny nad konkursem objęły redakcje
TVP Szczecin oraz portalu szczecinbiznes.pl.
Zapraszamy naszych Czytelników do
zgłaszania kandydatów do tytułów „Pereł
Biznesu 2019”.
red

Kapituła konkursowa
spotkała się na
perwszym posiedzeniu
w szczecińskim
hotelu Dana.
| fot. GRZEGORZ SIWA

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

Kto może uzyskać wsparcie od Polskiej
Fundacji Przedsiębiorczości?
Polska Fundacja Przedsiębiorczości od ponad 22 lat wspiera przyszłych i obecnych mikro-,
małych i średnich zachodniopomorskich przedsiębiorców. Dedykowane wsparcie opiera się
zarówno na udzielaniu nisko oprocentowanych
pożyczek tzw. zwrotnych środków unijnych, dotacji na kwalifikacje dla właścicieli i pracowników
ich firm, jak i również na przeprowadzaniu bezpłatnych szkoleń. Udzielamy wsparcia na terenie
8 województw z obszaru Polski zachodniej.
Czym charakteryzują się pożyczki unijne?
Zwrotne środki unijne pochodzą z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 20142020.
Ich warunki są bardziej preferencyjne niż
oferta komercyjna. Charakteryzują się między
innymi niższym oprocentowaniem oraz brakiem
dodatkowych opłat i prowizji. Pożyczki skutecznie zastąpiły system bezzwrotnych środków
unijnych i są coraz bardziej popularne wśród
przedsiębiorców. Wiele firm wraca do nas po
kolejną pulę środków na inwestycje i rozwój, a
także poleca taką formę wsparcia wśród swoich
znajomych. Dzięki pożyczkom unijnym można
zwiększyć konkurencyjność swojej firmy, a także
poczynić inwestycję w środki trwałe. Maksymalna wartość wsparcia wynosi 500 tys. zł.
Jakie wsparcie mogą otrzymać osoby, które planują założyć działalność gospodarczą?

Przede wszystkim zapraszamy takie osoby
na nasze bezpłatne szkolenia dotyczące opracowania biznesplanu, ABC przedsiębiorczości
czy procedury założenia własnej firmy. Taka
dawka wiedzy na pewno będzie przydatna przy
prowadzeniu własnej firmy. Zachęcamy również
do skorzystania z mikropożyczek na start do 100
tys. zł, których oprocentowanie wynosi poniżej
1 proc. bez dodatkowych kosztów i prowizji.
Czy z bezpłatnych szkoleń mogą również
skorzystać właściciele i pracownicy firm?
Tak, oczywiście. Wszystkie szkolenia skierowane są do przyszłych i obecnych mikro-, małych
i średnich przedsiębiorców i ich pracowników.
Tematyka szkoleń jest różnorodna i obejmuje
podstawowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, a zakres tematyczny jest przystosowany
do specyfiki i konkretnych potrzeb małych i
średnich firm. W ofercie szkoleniowej oprócz
tematów dla przyszłych przedsiębiorców można
znaleźć również zagadnienia związane z księgowością i prowadzeniem firmy – przepływy
pieniężne, zmiany podatkowe, zarządzanie finansami, aspekty prawne działalności, jak i również szkolenia miękkie – marketing i promocja,
sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi i wiele
innych. Aktualna lista szkoleń dostępna jest na
naszej stronie internetowej.
Potrzebuję skorzystać z oferty zawodowych szkoleń. Czy jest możliwość otrzymania
takiego wsparcia?

Proponuję wtedy skorzystanie z dotacji na
kwalifikacje w ramach Funduszu Usług Rozwojowych – można uzyskać zwrot do 80 proc.
kosztów na wszystkie usługi, które znajdują się
w Bazie Usług Rozwojowych, tj. między innymi
na kursy, szkolenia, doradztwo czy studia podyplomowe. Procedura składania wniosków jest
łatwa, na każdym etapie można skorzystać z pomocy naszego doradcy.
Co najważniejsze, wnioski można składać
elektronicznie przez stronę www.fur.pfp.com.
pl. Dzięki wygranemu konkursowi, będziemy
operatorem kolejnej edycji dotacji na usługi rozwojowe. Projekt startuje w kwietniu 2020 roku i
potrwa prawie 4 lata. W ramach projektu przewiduje się udzielenie wsparcia dla 4,2 tys. osób.
Gdzie można ubiegać się o wsparcie?
Zapraszamy serdecznie wszystkich zachodniopomorskich przyszłych i obecnych przedsiębiorców do naszej siedziby w Szczecinie oraz
oddziałów w Koszalinie i w Wałczu. Pełna oferta
wsparcia dostępna jest również na naszej stronie
www.pfp.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
tel. 91 312 92 16
www.pfp.com.pl
www.fur.pfp.com.pl
Facebook/pozyczkiPFP
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Pożyczki Plus na inwestycje

Integracja, pomoc, solidarność

Doskonały wieczór Północnej Izby
Gospodarczej w Starej Rzeźni

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy rozpoczął nabór wniosków w ramach
nowej edycji korzystnych pożyczek unijnych dla zachodniopomorskich
przedsiębiorców.

Fundusz zawarł z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego umowę o wartości 50 mln zł na
wdrażanie preferencyjnej Pożyczki Inwestycyjnej Plus w ramach unijnych funduszy Jeremie 2.
Nowa oferta zaprezentowana została podczas spotkania informacyjnego w Starej Rzeźni. Pożyczki kierowane są do mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą
działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego. Pożyczki, o jakie
mogą się ubiegać przedsiębiorcy, wynoszą od
ponad 500 tys. do 5 mln zł.
– W naszych pożyczkach nie ma żadnych ukrytych opłat, nie ma prowizji, które są w komercyjnych bankach. Nie potrzeba wkładu własnego.
Oprocentowanie jest stałe na cały dziesięcioletni
okres spłaty pożyczki. Centrum decyzyjne jest tu
na miejscu, w Szczecinie – wyliczał na spotkaniu
Krzysztof Nowak, prezes Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego.
– Im lepszy będzie rating firmy i poziom zabezpieczeń, tym oprocentowanie pożyczki będzie niższe – uzupełniała Agnieszka Weychan-Rączka, dyrektor Szczecińskiego Funduszu
Pożyczkowego. – Minimalne oprocentowanie
Pożyczki Inwestycyjnej Plus wynosi obecnie
2,87 proc.
Podczas spotkania w Starej Rzeźni odbył
się też panel dyskusyjny, w którym swoimi
doświadczeniami dzielili się przedsiębiorcy,
którzy skorzystali z wcześniejszych pożyczek
udzielanych przez SFP.
Nasz projekt był start-upem i rozważaliśmy
dla niego różne lokalizacje, także Trójmiasto,
skąd pochodzi najwięcej naszych klientów. Ale

zrealizowaliśmy naszą inwestycję w Szczecinie,
gdyż nawiązaliśmy znakomity kontakt na inwestycje ze Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym
– mówił Piotr Kulpa ze spółki Vulcan Training
Center. Firma ta na terenach postoczniowych
wybudowała Centrum Szkoleniowe Ratownictwa Morskiego.
– Dużym plusem jest fakt, że decyzje o pożyczce zapadają tu w Szczecinie, a nie np. w Warszawie czy Łodzi. Dla nas ważne było, że mamy
do czynienia z instytucją, która zna region i jego
specyfikę. My zaś z kolei poprzez nasz projekt daliśmy miastu tkankę miejską, dokonaliśmy rewitalizacji terenu oraz stworzyliśmy pewne efekty
społeczne i promocję.
– Reforma edukacji postawiła nas w sytuacji, kiedy mieliśmy pełną szkołę i trzeba było
w tym budynku pomieścić jeszcze dwa roczniki czyli klasę 7 i 8 – zaczął Dariusz Florczak,
prezes zarządu SKT nr 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. – Pierwszym naszym
ruchembyło pójście do banku, w którym mamy
konto od zarania dziejów, który wie, co się u nas
dzieje. Tylko że tam odbiliśmy się o mur totalnego niezrozumienia. Natomiast zielona kamienica Funduszu była dla nas promykiem nadziei
(siedziba Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego mieści się w zielonej kamienicy przy ul.
Księcia Bogusława X 7).
Wzięli pożyczkę na 1,2 mln zł i w 80 dni
rozbudowali drugie piętro w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Tomaszowskiej.
Spółka Zefir, na rogu ulicy Parkowej i Dubois
wybudowała budynek z mieszkaniami na wynajem, jednak parter stał przez dwa lata niewy-

Beneficjenci Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego. Od prawej: Piotr Kulpa, Dariusz Florczak,
Janusz Stelmach i Marcin Bejnarowicz

Spotkanie z kulturą w Starej Rzeźni organizowane przez Północną Izbę
Gospodarczą 23 października dostarczyło przedsiębiorcom wielu wrażeń na
rozmaitych przestrzeniach. Po pierwsze – to elegancki wieczór, pełen kultury
i sztuki. Po drugie – to okazja do spotkania, rozmów o biznesie i nie tylko.
Po trzecie – Izba zachęca do pomagania innym ludziom, chcąc żeby
przedsiębiorcy otwierali swoje serca i byli wobec siebie przyjaźni. Gwiazdą
wieczoru był uwielbiany wokalista jazzowy i bluesowy Stanisław Soyka.
Zielona kamienica stała się promykiem nadziei:
Agnieszka Weychan-Rączka, dyrektor
i Krzysztof Nowak, prezes SFP

korzystany. Pożyczka z SFP (750 tys.) pozwoliła
na adaptację parteru na lokal gastronomiczny
i otwarcie RestoBaru Parkowa 13.
– Miła i rzeczowa obsługa w SFP, to jest bardzo ważne, bo nie raz odbijałem się o niezrozumienie, pokonując szczeble w bankach komercyjnych – doceniał Janusz Stelmach ze spółki
Zefir.
Spółka Porto, która pożyczyła ze Szczecińskiego Funduszu 27 mln zł stawia centrum biurowo-hotelowe Posejdon. – Nasza inwestycja
(warta 300 mln zł) to duży montaż finansowy
kilku partnerów. Tacy partnerzy jak Europejski Bank Inwestycyjny czy Bank Gospodarstwa
Krajowego oczekują, że do powstawania takich
miastotwórczych projektów jak nasz przyłączy
się również miasto. A właśnie SFP jest de facto
spółką miejską – mówił Marcin Bejnarowicz
z Porto.
Miejska spółka Szczeciński Fundusz Pożyczkowy istnieje od 2004 roku. Do tej pory udzieliła ponad 400 pożyczek na łączną kwotę 130
mln zł.
– Przez pierwsze lata średnia liczba udzielanych przez nas pożyczek oscylowała w granicach 10 mln zł rocznie – mówił prezes Nowak.
– Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy Jeremie przyczyniła
się do dynamicznego rozwoju funduszu. W roku
2018 udzieliliśmy pożyczek na ok. 40 mln zł.

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy
Sp. z o.o.
ul. Ks. Bogusława X 7/LU4
70-440 Szczecin
www.fundusz.szczecin.pl
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Towarzystwo innych przedsiębiorców, okazja do rozmów na rozmaite tematy, a do tego
doskonała oprawa artystyczna – zarówno dzięki
występowi Stanisława Soyki, jak i dzięki obrazom z Galerii Orient, które ozdobiły na jeden
wieczór ściany Centrum Kultury Euroregionu
Stara Rzeźnia. „Wieczór z kulturą” został przez
obecnych na Łasztowni przedsiębiorców bardzo pozytywnie odebrany: – Zaproponowaliśmy
nową formułę spotkania w oprawie jesiennej.
Zwykle spotykaliśmy się na „Herbatce izbowej”, a
teraz połączyliśmy spotkanie kulturalne z działal-

nością charytatywną, chcąc pomóc członkini Północnej Izby Gospodarczej zmagającej się z ciężką
chorobą. Licytacja na jej rzecz przekroczyła nasze
oczekiwania, a i ogólnie mam takie wrażenie, że
działań społecznych w Izbie jest więcej, każdej naszej imprezie powinien towarzyszyć cel społeczny,
bo to mocno integruje przedsiębiorców – mówi
Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. – Pojawia się na naszych
spotkaniach coraz więcej nowych twarzy, teraz
przygotowujemy się do Wigilii Izbowej i szykujemy się do wydarzeń w roku 2020, który będzie z
naszej strony jeszcze bogatszy w pomysły niż ten,
który powoli się kończy – dodaje prezes.
Głównym bohaterem licytacji dzieła sztuki
wystawionego na aukcję charytatywną przez
Galerię Orient był wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Piotr Tomaszewicz, który wylicytował obraz autorstwa Łukasza Czuba
za 5,5 tysiąca złotych. Łącznie podczas „Wieczoru
z kulturą” na szczytny cel udało się zebrać kilkanaście tysięcy złotych. Akcja charytatywna odbyła się we współpracy z Fundacją Pokoloruj Świat.
Wydarzenie było również okazją do prezentacji bieżącej działalności Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Goście Starej Rzeźni mogli
poznać pracę izbowych klastrów: Lean Managment, Klastra Budowlanego, Klastra Hotelarskiego, Sekcji Sukcesji oraz Mediklastra.

Finał Akcji
charytatywnej
„Idziesz do Izby?
Weź ze sobą
karmę!”
Północna Izba Gospodarcza wspólnie ze zrzeszonymi
w niej przedsiębiorcami zebrała blisko 500 kg karmy, 23
koce, 19 ręczników, 35 zabawek dla schroniskowych bezdomniaków. Dziękujemy wszystkim firmom,
które aktywnie wspierały naszą akcję: Enterprise Logistics, Ola Kamińska, Professional
Success Elwira Tiszewska, Progres Agnieszka
Drzewiecka, Kancelaria Notarialna Notariusz
Joanna Ramęda-Pilip, Rancon Akademia Stylu
Renata Nowakowska, Master Invest, Polska

Fundacja Przedsiębiorczości, Ad*Rem, Sandra
Szary, Stowarzyszenie Mieszkanicznik, Celni
Jednatelstvi ZELINKA, ZPU ARBET, SUKCESJA
Doradztwo Sukcesyjne.
Już niedługo rusza kolejna wyjątkowa akcja
charytatywna Izby na rzecz bezdomnych zwierząt – we współpracy z jedną z największych
sieci supermarketów w Polsce.
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ZUT na czele
innowacyjnego rankingu
Prof. Jacek Wróbel, rektor
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie
o zdobyciu tytułu najbardziej
innowacyjnej uczelni w Polsce, nowej
strukturze uczelni i pozyskiwaniu
funduszy zewnętrznych.
Niedawno rozpoczął się nowy rok akademicki. Ilu przyjęliście studentów?
W tym roku akademickim studia na 39 kierunkach studiów stacjonarnych rozpoczęło
1900 studentów, w tym ok. 130 obcokrajowców. Duży nacisk kładziemy na umiędzynarodowienie studiów, i ten wskaźnik nam rośnie.
Przygotowaliśmy ofertę obejmującą sześć kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim. Poza tym uruchomiliśmy dwa nowe
kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki: inżynieria produkcji
w przemyśle 4.0. oraz inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, a także logistykę na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu.
Przyjęliśmy nieco mniej studentów niż
w ubiegłym roku, ale w dobie głębokiego niżu
demograficznego spadek jest niewielki. Na
studiach niestacjonarnych mamy więcej studentów niż w zeszłym roku. Obserwujemy taki
trend, że studenci kończą studia stacjonarne
I stopnia, podejmują pracę, a później wracają
do nas na studia II stopnia w trybie niestacjonarnym.
Łącznie przyjęliśmy w tym roku 2600 studentów, zaś na wszystkich latach studiów
kształci się dziś na ZUT ponad 8300. studentów.
Dodam jeszcze, że rozpoczęliśmy kształcenie 51 przyjętych doktorantów w szkole doktorskiej w dwóch dziedzinach nauk: inżynieryjno-technicznych oraz nauk rolniczych.
W życie weszło nowe prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. konstytucja dla nauki 2.0. Jaki jest kształt uczelni od
1 października?
Nowa ustawa działa już od roku, przy czym
wdrażana jest etapami. Od tego roku akademickiego działamy w nowej strukturze, przy
czym nasze podejście do zmian narzuconych
reformą jest bardziej ewolucyjne niż rewolucyjne. Dostosowujemy funkcjonowanie uczel-

ni do zapisów ustawowych. Uchwaliliśmy nowy
statut, który obowiązuje od 1 października br.
Mamy nowy regulamin pracy oraz regulamin
organizacyjny. Pracujemy nad regulaminem
wynagradzania.
A jak wygląda nowa struktura uczelni?
Pozostawiliśmy strukturę wydziałową, zachowując tradycje polskich uczelni, ale reorganizujemy jednostki na niższym szczeblu. Na
wydziałach utworzyliśmy jedynie katedry. Nie
ma ani instytutów, ani zakładów na poziomie
uczelni. W ten sposób spłaszczyliśmy strukturę
uczelni.
W maju powołaliśmy Radę Uczelni. Trzech
jej członków wywodzi się z otoczenia gospodarczego uczelni, trzy osoby są pracownikami
uczelni oraz jako siódmy w skład rady wchodzi
przewodniczący parlamentu studentów.
Zadania rady narzucone są zapisami ustawowymi. Jest ważnym organem doradczym
i opiniującym. Na jej czele stoi Edward Osina,
prezes znanej firmy budowlanej Calbud, absolwent Politechniki Szczecińskiej.
Ponadto na wydziałach konstytuowane są
rady dyscyplin naukowych, które mają odpowiadać za wysoki poziom badań i ich przyszłą
ewaluację.
Dalsza przyszłość kształtu uczelni zależeć będzie przede wszystkim od ewaluacji,
czyli oceny uczelni.
Rzeczywiście tak będzie. W ramach ewaluacji uczelni, której wyniki poznamy w 2021
roku oceniane będą nie wydziały, jak do tej
pory, lecz poszczególne dyscypliny naukowe.
Mamy ich dziś na uczelni 14. Ewaluacja będzie obejmować czteroletni okres 2017-2020,
a jej efektem będą kategorie uzyskane przez
poszczególne dyscypliny. Od tego w dużej
mierze zależeć będzie nasza przyszłość. Żeby
prowadzić kierunki studiów na poziomie ogólnoakademickim, dyscypliny muszą osiągnąć co
najmniej kategorię B+. Z tą kategorią łączą się
też prawa do doktoryzowania, habilitowania,
i oczywiście prowadzenia szkoły doktorskiej.
W prestiżowym rankingu szkół wyższych
ogłaszanych co roku przez miesięcznik „Perspektywy” osiągnęliście wysokie miejsce
w skali kraju.
Tak, zostaliśmy uznani za najbardziej innowacyjną uczelnię w kraju. Przesądziła o tym
liczba złożonych patentów i wzorów użytkowych oraz liczba pozyskanych środków z funduszy unijnych.

Wizytówka szczecińskiego
waterfrontu – tu będzie biło
nowe serce Szczecina
Zachwycająca architektura przywodząca na myśl dumne i monumentalne sylwetki statków
dalekomorskich, otwarta przestrzeń nad wodą, kafejki i przystań dla amatorów łódek i kajaków
– tak już wkrótce będzie wyglądał bulwar Elbląski. Najbardziej oczekiwana inwestycja w mieście
ma już pozwolenie na budowę. – Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac – zapowiada inwestor
Lesław Siemaszko i dodaje: – To będzie najpiękniejsze miejsce w Szczecinie.

Ponadto nasz uniwersytet uplasował się
w tym rankingu na 31. pozycji wśród wyższych
uczelni w Polsce, o 9 pozycji wyżej niż przed
rokiem. Zostaliśmy też wyróżnieni przez prezesa Rady Ministrów odznaką Zasłużony dla
Wynalazczości ze względu na liczbę i wysoką
jakość wynalazków zgłaszanych do ochrony
w Urzędzie Patentowym RP.
Doceniono także dorobek naszej kadry
naukowej w dziedzinie chemical engineering.
Uczelnia uplasowała się po raz pierwszy
w historii w zestawieniu najlepszych szkół wyższych na świecie w 4. setce rankingu szanghajskiego, najbardziej prestiżowego rankingu
uczelni wyższych na świecie.
W rankingu „Perspektyw” doceniono też
zdolność uczelni do pozyskiwania funduszy
zewnętrznych.
Ostatnio uzyskaliśmy blisko 12 milionów
złotych dofinansowania na projekt „ZUT 4.0
– Kierunek Przyszłość”. Jest to projekt, którego istotą jest informatyzacja powiązania procesu projektowania kształcenia na ZUT z monitorowaniem potrzeb rynku pracy. Ogółem
w minionym roku akademickim 2018/2019
w uczelni realizowano 92 projekty finansowane z różnych źródeł zewnętrznych o łącznej
wartości ponad 85 mln zł i ok. 2 mln euro.
Dziękujemy za rozmowę.

Przełomowa dla szczecińskiego waterfrontu inwestycja powstaje na Kępie Parnickiej,
nad samą rzeką wzdłuż bulwaru Elbląskiego,
niemal naprzeciwko dworca PKP. Inwestorem
jest czołowy szczeciński deweloper firma Siemaszko. Zapowiada się imponująco. Architektura urzeka formą i budzi skojarzenia, które
intrygują i przyciągają.
– O ten efekt właśnie nam chodziło – podkreśla Lesław Siemaszko. – To miejsce niezwykle
ważne dla Szczecina, które może zdecydować
o jego tożsamości. Szukaliśmy formy, która dostatecznie wyeksponuje jego walory, wydobędzie piękno i zaspokoi oczekiwania. Zachowując
wielkomiejski styl, staraliśmy się jednocześnie
stworzyć klimat przyjaznej, otwartej przestrzeni.
Chcemy, aby ludzie dobrze się tu czuli, z przyjemnością zamieszkali i chętnie przychodzili.
W sumie na ponad 12 tys. m kw. między
ul. Heyki, Składową i bulwarem Elbląskim powstanie około pół tysiąca mieszkań. W pierwszym etapie, objętym pozwoleniem na budowę, staną budynki usytuowane najbliżej wody.
Będzie w nich 246 mieszkań o powierzchni 30–
97 m kw. Lekka kaskadowa zabudowa, duże
przeszklenia oraz tarasy przypominające pokłady dalekomorskiego wycieczkowca pozwolą mieszkańcom delektować się imponującym
widokiem na rzekę i panoramę Szczecina. Na
parterze – najatrakcyjniejsze lokale usługowe.
Dla każdego mieszkania zaprojektowane jest
miejsce garażowe w kondygnacji podziemnej
lub na parterze.
W tym etapie zagospodarowane też zostanie nabrzeże z klimatycznym deptakiem i małą
architekturą. Zgodnie z projektem bulwar
będzie dostępny dla wszystkich, nie tylko dla
mieszkańców i użytkowników apartamentów.
Przy nabrzeżu powstaną pomosty dla jachtów,
motorówek i kajaków, do apartamentów oraz
lokali usługowych będzie więc można nie tylko
dopłynąć własnym jachtem, ale też zacumo-

wać go tuż przy budynku, podobnie jak w najatrakcyjniejszych waterfrontach Europy.
Sprzedaż mieszkań jeszcze nie ruszyła, ale
wstępne rezerwacje od zainteresowanych
kupnem już są. I z każdym dniem ich przybywa.
– Zainteresowanie jest ogromne – przyznaje Beata Nowak, dyrektor sprzedaży firmy
Siemaszko. – To inwestycja nieporównywalna z
niczym innym w Szczecinie. Zainteresowanie jest
więc odpowiednie do atrakcyjności tego przedsięwzięcia. Bez wątpienia będzie tam biło nowe
serce miasta.
Siemaszko to jeden z najbardziej doświadczonych i utytułowanych deweloperów, funkcjonujący na rynku od 25 lat. Wybudował niemal 4 tysiące mieszkań, również w segmencie
ekskluzywnym. Obecnie realizuje na terenie
Szczecina 8 dużych inwestycji mieszkaniowych, wśród nich nagrodzone prestiżowymi
tytułami „Jakość Roku” osiedla: Nowe Forty,
Pod Gwiazdami i Rezydencja Pogodno. Firma jest laureatem najwyższych branżowych

wyróżnień, w tym m.in. „Platynowego Orła
Polskiego Budownictwa” przyznawanego
przedsiębiorstwom, które budują nowocześnie i bezpiecznie oraz stanowią wzór dobrego
zarządzania na polskim rynku budowlanym.
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

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastow 17, 70-310 Szczecin
www.zut.edu.pl
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Stepnica inwestuje w jakość
Portowe miasto, turystyczna gmina lub po prostu atrakcyjne miejsce do
życia – taka jest dziś Stepnica. Mijający rok jest kolejnym rokiem udanych
inwestycji w tej malowniczej gminie nad Zalewem Szczecińskim.
Turystyka, przemysł drzewny i dwa porty
(przeładunkowy oraz rybacki) to główne filary,
na których gmina Stepnica opiera swój rozwój
gospodarczy. Cały czas rośnie tempo inwestycji samorządowych i prywatnych. Także w
mijającym roku nie brakowało inicjatyw, które
poprawiły jakość życia mieszkańców i wyszły
naprzeciw oczekiwaniom turystów.

Dobra woda w kranie

Jeśli chodzi o inwestycje komunalne to najważniejszym zadaniem zrealizowanym w 2019 r.
była przebudowa dwóch stacji uzdatniania wody
w miejscowościach Miłowo i Łąka. Projekt wpłynął na poprawę wydajności, ciśnienia oraz jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy
Stepnica. Jednym z istotnych elementów projektu było posadowienie zbiorników na wodę,
służących do magazynowania wody pitnej, na
terenie obu stacji. Gruntownie zmodernizowano też instalacje uzdatniania wody. Całkowity
koszt inwestycji wyniósł 3,8 mln zł, z czego
2,65 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego.
W kolejnych miejscowościach gminy Stepnica: Żarnowo, Racimierz, Łąka – które lokalnie
są nazywane Trójwieś, świecą już po zmroku
energooszczędne lampy LED. Zastąpiły one 46
wysłużonych opraw oświetleniowych. Inwestycja ta niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie
kosztów zużycia energii elektrycznej oraz – z
uwagi na efektywność oświetlenia – zwiękZ myślą o turystach i gościach Stepnicy, w tym przede
wszystkim artystach, w Stepnicy wykonano stałe
zadaszenie amfiteatru przy plaży miejskiej.
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szy bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
Koszt wymiany oświetlenia wyniósł 70 tys. zł.
W miarę posiadanych środków gmina Stepnica będzie dalej kontynuować modernizację
oświetlenia ulicznego.

Artyści pod dachem

Z myślą o turystach i gościach Stepnicy,
w tym przede wszystkim artystach, którzy
w wakacje chętnie występują dla przyjezdnych
i miejscowej publiczności, wykonano w br. stałe
zadaszenie amfiteatru przy plaży miejskiej. Wartość inwestycji wyniosła ponad 360 tys. zł. Stare, nieestetyczne plandeki zawieszone na stalowych belkach zostały zastąpione przez solidną,
nowocześnie wykonaną konstrukcję stalową
z charakterystycznymi słupami w kształcie litery
V, na których zbudowano dach z blachy trapezowej. Tylna i boczne ściany sceny amfiteatru
zostały wypełnione przezroczystym, litym poliwęglanem. Projekt współfinansowany został
z programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Również z myślą o turystach rozpoczęta została modernizacja mola w Stepnicy. Konieczność
odrestaurowania najstarszego 48-metrowego
odcinka mola wynikała z potrzeby wymiany jego
drewnianych elementów konstrukcyjnych. Remont, który ma się zakończyć do 11 grudnia br.,
polega na zastąpieniu drewnianych belek nośnych oraz pokładu mola przez elementy wykonane z materiału drewnopodobnego uzyskiwanego w wyniku recyklingu mieszanych tworzyw
sztucznych. Środki na remont mola w wysokości
251 tys. zł pochodzą z Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze” w ramach Lokalnej Grupy
Rybackiej Zalew Szczeciński. Całkowity koszt tej
operacji wyniesie 513 tys. zł.

siłowej. Pracownicy firmy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w Niemczech przez jej
dostawców – drogich, ale wartych swoich pieniędzy, z wykorzystaniem laboratoriów pozwalających na symulację m.in. nietypowych wydarzeń i sytuacji w dziedzinie hydrauliki siłowej.
Już dziś planowany jest pakiet szkoleń, który
w przyszłym roku realizowany będzie wspólnie
z jedną ze szwedzkich firm. Cel: szybko dojść do
poziomu kompetencji monterskich, jaki prezentują monterzy ze Skandynawii, którzy pracują
w firmie 30 i więcej lat.

W ramach tego projektu zaplanowano również zakup kosiarki do wodorostów, które co
roku ronsą przy brzegu plaży i są zwyczajnie
uciążliwe. Zaletą kupna takiego urządzenia,
które będzie przymocowane do łodzi, jest
możliwość kilkukrotnego wykaszania w sezonie nie tylko plaży, ale również basenu rybackiego i przystani żeglarskich przy stosunkowo
niewielkich kosztach.

Bezpieczna praca i benefity

Nowoczesna świetlica

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców
wsi Łąka i Jarszewka otwarta została kolejna
nowo wybudowana świetlica wiejska. Przy
okazji oddania jej do użytkowania w marcu
br. mieszkanki wsi zorganizowały w nowej
placówce w Łące obchody Dnia Kobiet. Przy
wielkim zaangażowaniu Pauliny Milkiewicz,
sołtys wsi Łąka, panie przygotowały poczęstunek i zaprosiły gości, by wspólnie cieszyć się
nowym obiektem. Całość inwestycji kosztowała Gminę Stepnica blisko 600 tys. zł. Świetlica zlokalizowana jest w pobliżu placu zabaw,
boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej
i stanowi dopełnienie kompleksu rekreacyjnego dla mieszkańców znajdujących się nieopodal budynków mieszkalnych.
Świetlica została w pełni wyposażona
w nowe meble kuchenne, sprzęty RTV, w tym:
55-calowy telewizor, laptop, sprzęt nagłośnieniowy, a także sprzęt AGD, tj. zmywarkę,
kuchenkę elektryczno-gazową, mikrofalówkę, lodówkę, robot kuchenny. Warto dodać,
że burmistrz Andrzej Wyganowski podpisał
umowę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci na
prowadzenie w świetlicy zajęć socjoterapeutycznych dla mieszkańców, którzy potrzebują
takiego wsparcia.

Plany na rok 2020

Gmina Stepnica nie spoczywa na laurach.
Ma bogate plany inwestycyjne na rok 2020.
Ze spraw komunalnych do najważniejszych
zaliczyć należy budowę wodociągu Miłowo
– Gąsierzyno. Wodociąg ten będzie doprowadzał wodę dla wsi Stepniczka, Piaski Małe,
Gąsierzyno, Świętowice, Kopice i Czarnocina.
Bardzo ważna będzie też budowa kanalizacji i
modernizacja przepompowni.
Kontynuowane będzie budownictwo komunalne (2 bloki z 46 mieszkaniami). Powstaną nowe drogi gminne. Urząd Miasta i Gminy
zapowiada również w 2020 r. realizację programu wymiany pieców węglowych na ekologiczne oraz termomodernizację domów.
W przyszłorocznych planach inwestycyjnych znalazły się także projekty dla ciała
i ducha, takie jak budowa miasteczka rowerowego, budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej „Flora i Fauna Zalewu Szczecińskiego” oraz
utworzenie sali pamięci, gdzie będzie można
zapoznać się z historią gminy Stepnica. Ciekawostką jest, że w części wystawowej znajdzie
się kolekcja świnek skarbonek przekazanych
przez mieszkankę gminy.
listopad 2019

PMC Hydraulika
na fali wzrostu
Zlokalizowana w Rosówku fabryka siłowników hydraulicznych jest
największym europejskim zakładem globalnej grupy PMC Hydraulics.
Powstające tam urządzenia trafiają do odbiorców z tak dalekich krajów jak
Indie czy Australia. Niebawem może rozpocząć się dalsza rozbudowa zakładu.
W hali PMC Hydraulika znajdującej się przy
drodze prowadzącej do przejścia granicznego
powstają zasilacze hydrauliczne wykorzystywane w przemyśle wydobywczym, morskim,
offshore’owym, spożywczym i medycznym
–wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża moc
lub określona charakterystyka pracy. Zakładowy parking jest pełny. Nic dziwnego, bo zespół
urósł już do 90 osób. Szybko rosną też obroty,
m.in. dzięki temu, że do znajdującego się w gminie Kołbaskowo zakładu sukcesywnie przenoszona jest produkcja ze Szwecji, Danii i Finlandii.
Ale firma rośnie również w sposób organiczny,
produkując na zlecenie obecnych klientów.

Od produkcji seryjnej
do indywidualnych projektów
W ciągu ostatnich dwóch lat firma bardzo
się zmieniła jeśli chodzi o paletę zamówień.
Dawniej opierała się o produkcję powtarzalną
i seryjną. Ok. 15 proc. stanowiła tzw. część projektowa – duże, jednostkowe, bardzo skomplikowane urządzenia dla dużych klientów. Dzisiaj
ten stosunek wynosi 50 do 50 proc.
– Rozwinęliśmy się dzięki temu, bo do produkcji
projektowej potrzebne są inne zasoby – od sposobu
montażu, przez inne podejście do zakupów kompo-

nentów, czy wyższy poziom wiedzy montrow jak
i inżynierów procesu. Wzmocniona została rola liderów projektów. Ta zmiana bardzo pomaga w rozwoju i edukacji naszych ludzi – ocenia Piotr Bloch.
Najbardziej efektowne realizacje, którymi
może pochwalić się PMC Hydraulika to budowa
dużych urządzeń na rynek australijski i indyjski
– najpierw w formie prototypów, a następnie
w postaci kilkunastu egzemplarzy urządzeń stosowanych w obszarze wydobywczym.

Unikalna wiedza
i rozwój zespołu
Biura projektowe PMC Hydraulics znajdują się w Szwecji i Finlandii. To w nich powstaje
design urządzeń, które powstają w Rosówku.
Ale praca w podszczecińskim zakładzie wymaga
bogatej wiedzy – od umiejętności poprawnego
czytania profesjonalnych schematów hydraulicznych, przez wiedzę inżynierską po doświadczenie monterów, którzy budują maszyny. Już
dziś PMC Hydraulika ma unikalne kompetencje w zakresie regulacji i testowania urządzeń.
Korzysta też z niespotykanego gdzie indziej
sprzętu. Firma wydaje przy tym duże, sięgające
80 tys. zł rocznie, kwoty na podnoszenie kompetencji załogi w zakresie obsługi hydrauliki

– Niezwykle ważnym aspektem, i to w skali
całej grupy PMC Hydraulics, jest bezpieczeństwo.
W ubiegłym roku przechodziliśmy szkolenia i audyt organizacji British Safety Council która zajmuje się przeglądami zakładów takich jak nasz.
Zmieniła się filozofia podejścia do BHP. Przykładamy obecnie jeszcze większą wagę do rzeczy
drobnych, dzięki czemu udaje nam się uniknąć
poważniejszych zagrożeń. W rezultacie mamy
wysokie wskaźniki bezwypadkowej pracy – mówi
Piotr Bloch.
W ciągu najbliższych sześciu miesięcy firma
planuje zwiększenie zatrudnienia o 10 proc.
Chodzi głównie o pracowników produkcji i kadrę inżynierską obsługującą projekty, włączając
w to Project Managerów. Firma stara się stworzyć przyjazne warunki pracy dla swoich ludzi:
oferuje darmowy transport ze Szczecina, prywatna opiekę medyczną, dofinansowuje w 50
proc. obiady dla pracowników, dofinansowuje
wypoczynek i ma mocno rozbudowany zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który pozwala na realizację przedsięwzięć kulturalnych,
czy sportowych.

Tu powstają standardy
Centrala PMC Hydraulics znajduje się w Helsingborgu. Grupa ma oddziały w Finlandii, Danii
i Szwecji – skupiają się one na designie i sprzedaży oraz produkcji prototypów i testowaniu.
Właściwe zakłady produkcyjne są w Chinach, Indiach, Estonii i na Łotwie. Największy europejski
zakład grupy znajduje się w Rosówku i to w nim
powstają standardy produkcyjne obowiązujące
w całej grupie. Jak przyznaje Piotr Bloch, taka rola
zobowiązuje i motywuje do ciągłego rozwoju:
– Na dzisiaj mamy bardzo pozytywne informacje w
zwrotne od klientów – realizujemy dostawy bardzo
szybko i solidnie. Wskaźniki operacyjne firmy są dobre. Ale zawsze można coś ulepszyć. W tej chwili
mocno pracujemy nad obniżeniem wskaźnika reklamacji. Przed nami wejście w nowy system ERP
obejmujący kraje skandynawskie i Polskę.
W Rosówku PMC Hydraulika ma mozliwosc
rozwoju na przylegającym do zakładu terenie
i przymierza się do rozbudowy. Rozmowy na ten
temat trwają, a decyzje mogą zapaść jeszcze
w tym roku – mówi dyrektor firmy.

PMC Hydraulika Sp. z o.o.
Rosówek 24
72-001 Kołbaskowo
www.pmchydraulics.se/pl/Our-Operations/
POLAND/PMC-Hydraulika-POL/
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ECO 2016:
Przełomowy i innowacyjny preparat
przekonuje armatorów
Substancja, która szybko, łatwo i tanio zabezpiecza przed uciążliwymi
zabrudzeniami duże i trudnodostępne powierzchnie na statkach,
w zakładach przemysłowych oraz w transporcie lądowym była do niedawno
w sferze marzeń wielu osób działających w tych branżach. Teraz stała się
rzeczywistością dzięki współpracy wynalazcy i przedsiębiorcy z rejonu
Szczecina. Są już pierwsi zadowoleni klienci, a potencjał rynkowy jest
ogromny.

Jak to się zaczęło?
Dariusz Przygorski spędził na morzu kilkadziesiąt lat. Wielokrotnie pływał na masowcach, uczestniczył w ich załadunkach i
rozładunkach. A także w żmudnym czyszczeniu statku po takich operacjach, podczas
których duże powierzchnie wokół ładowni
zabrudzone są trudnym do usunięcia pyłem.
Usunięcie resztek cementu, rudy żelaza,
węgla, ropy czy cukru z pokładu, ścian nadbudówek, helipadu, relingów i mniejszych
elementów zajmowało zawsze dużo czasu i
wiązało się z użyciem mocnych środków chemicznych. W efekcie statek stał na redzie 3-4
tygodnie zanim zabrudzenia zostały zmyte.
Niekiedy dochodziło do tego ponowne malowanie statków. W głowie wilka morskiego
narodził się pomysł stworzenia innowacyjnego
rozwiązania, które ułatwi życie marynarzom
i pozwoli na duże oszczędności armatorom.
Przez kilka lat pracował on nad formułą substancji, która zabezpieczałaby statki przed
ciężkimi do usunięcia zabrudzeniami. W końcu
w 2016 roku udało się. Tak powstała formuła
preparatu ECO 2016.

Spiżarnia Szczecińska zaprasza
Klasyczne polskie dania w nowoczesnym wydaniu – taka właśnie jest Spiżarnia
Szczecińska. Kucharze schlebiają tutaj naszym smakom, a kelnerzy dbają o dobre
samopoczucie. Jest klasycznie, ale z nutką finezji, podobnie jak jest z coverami,
czyli nowymi interpretacjami utworów muzycznych.

Jak działa to innowacyjne
rozwiązanie?
Preparat może być nakładany za pomocą
ogólnodostępnych spryskiwaczy typu GRACO (ale też wałków lub pędzli) praktycznie na
każdy rodzaj powierzchni (m.in. metal, stal,
szkło, plastik, drewno, guma i wiele innych).
Ta forma pozwala pokryć, a więc również
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami nawet trudnodostępne miejsca. Preparat jest
bardzo wydajny – pięć litrów w formie koncentratu wystarczy, aby zabezpieczyć nawet
5 tys. m kw. powierzchni. Preparat jest trwały i utrzymuje się na chronionej powierzchni
mimo ulewnego deszczu, śniegu lub innych
niekorzystnych warunków atmosferycznych.
W przypadku zastosowania preparatu na statku
nie zmyją go zwykłe morskie fale. Po nałożeniu
i wyschnięciu (przy ciepłej, słonecznej pogodzie wystarczy kilka-kilkanaście minut)
na powierzchni tworzy się membrana, która
chroni przed różnego rodzajami zabrudzeniami. Wtedy właśnie bezpiecznie można
przeprowadzić załadunek. Następnie statek
wyrusza do portu docelowego, zostaje roz-

ładowany i można przeprowadzić czyszczenie. Dzięki zastosowaniu ECO 2016 jest ono
bajecznie łatwe. Wystarczy myjka ciśnieniowa i woda, aby zmyć membranę ochronną.
Żadnej agresywnej chemii i żmudnego czyszczenia trudnodostępnych miejsc. Oszczędność czasu i pieniędzy jest ogromna i idzie
w tysiące dolarów na jeden rejs. Preparat był
testowany na statkach (masowcach) w okresie
ponad dwóch lat z bardzo dobrym skutkiem,
za każdym razem.

Środowisko też zyskuje
Co jest niezwykle istotne, ECO 2016 preparat jest substancją całkowicie ekologiczną,
stworzoną na bazie substancji naturalnych. Nie
zawiera szkodliwych substancji chemicznych
i może być spłukiwany bez zatruwania środowiska. Choć jego receptura trzymana jest w
tajemnicy, wiadomo że w jego składzie są m.in.
cukry, skrobia i kreda. Produkt ma atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Polskiego Zakładu Higieny.

Ogromny potencjał
Jeden z armatorów, który najpierw przetestował produkt, już z niego korzysta. Twórcy rozwiązania rozmawiają już z kolejnymi.
Potencjał rynkowy substancji jest ogromny,
bo miejsc, w których opłaca się uniknąć czyszczenia powierzchni z silnych zabrudzeń, jest
więcej. Na razie w orbicie zainteresowań inwestorów jest także sektor żeglugowy i offshore.
Zachodniopomorski ECO 2016 zaprezentowany zostanie na targach branżowych w Londynie i Rotterdamie.
Informacje i zamówienia:

Wielki Błękit
607 282 786

+48
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– Pamiętam, jakie wspaniałe zapachy unosiły
się w całej chałupie, kiedy moja ciocia w wiejskim
piecu piekła gołąbki. W swojej pracy bazuję na
przepisach babci i cioci, ale staram się je ulepszać – mówi Artur Mazurkiewicz, szef kuchni
w restauracji Spiżarnia Szczecińska.
Za drewnianymi drzwiami, które prowadzą
do kuchni Artura Mazurkiewicz trwa twórczy
ferment. Tu tradycyjne polskie smaki okraszone zostają szczyptą oryginalności. W nowej odsłonie trafiają na stoły w Spiżarni Szczecińskiej.
Goście entuzjastycznie przyjmują nowe propozycje. Stąd bardzo często większość stołów w
restauracji przy placu Hołdu Pruskiego 8 jest
zajęta – lepiej wcześniej zrobić rezerwację.
– Razem z kucharzami, z moimi zastępcami
testujemy nowe smaki. Staramy się wprowadzać
innowacje w staropolskich daniach – mówi Artur Mazurkiewicz
I tak, sztandarowym daniem w Spiżarni
Szczecińskiej jest kiszony kotlet schabowy
z kością w soku z ogórków kiszonych.
– Mięso marynujemy dwie doby. Później kotlet jest panierowany i smażony na smalcu. Podajemy go z ziemniakami konfitowanymi w tłuszczu gęsim, marchewką karmizowaną na patelni
z pieczarkami i mizerią w nowym wydaniu. Całość podawana jest na desce, w biesiadnej odsłonie – wyjaśnia szef kuchni.
Obok dobrze znanych i lubianych dań w zależności od sezonu pojawiają się nowe propozycje. Jedną z nich jest polędwica z dorsza. Od
listopada znajdzie się w karcie dań, podobnie
jak pozostałe propozycje.
– Przygotowujemy dla naszych gości polędwicę z dorsza pieczoną w chrupiącej skórce
z orzechów włoskich. Do tego podajemy puree
z marchewki delikatnie przyprawione chili, sałatkę z rukoli z pomidorkami i ze skórką z chleba
razowego polaną oliwą z pestek dyni – tak Artur
Mazurkiewicz opisuje swoje autorskie danie.
Kolejna nowość to konfitowane udo kacze, do którego zamiast tradycyjnie podsmażanej kapusty modrej szef kuchni proponuje mus

z czerwonej kapusty. – A do tego pampuchy na
parze, które kiedyś przyrządzały nasze babcie
i sos ze śliwki wędzonej zamarynowanej w occie – kontynuuje Artur Mazurkiewicz. – Kaczka
konfitowana jest w tłuszczu gęsim – dodaje.
A przy okazji wyjaśnia, że konfitowanie
to pieczenie mięsa w niskiej temperaturze
w piecu – kolejny „wynalazek” naszych babć.
– Najpierw kaczka jest marynowana przez dwie
doby, później trafia do tłuszczu gęsiego i do pieca
rozgrzanego do 120 stopni C. na dwie godziny.
Kaczkę wyjmujemy z pieca, kiedy mięso zacznie
odchodzić od kości – słyszymy.
Nowym daniem w karcie jest też pieczona
biała kiełbasa własnego wyrobu. Kiełbasa jest
pieczona i podawana w sosie pomidorowym

lekko pikantnym z ziemniakami i pieczywem
własnego wyrobu.
Spiżarnia Szczecińska składa się z czterech sal: głównej i 3 kameralnych, w których
można organizować spotkania w szerszym
gronie. Więcej informacji pod numerem
tel. 788 788 750 i na stronie spizarniaszczecinska.pl (e-mail: restauracja@spizarniaszczecinska.pl).
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Małe skarby
z Pomorza Zachodniego
Dzięki staraniom samorządu
województwa zachodniopomorskiego
oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Szczecinie w 2018 roku Komisja
Europejska wyraziła zgodę na
realizację projektu własnego pn.
Zachodniopomorskie Małe Skarby.
Jego celem jest ułatwienie rodzicom
powrót na rynek pracy po urodzeniu
dziecka. Projekt bowiem zapewnia
refundację kosztów pobytu dziecka
w żłobku, klubie dziecięcym
u opiekuna dziennego lub niani.

Pierwotnie budżet projektu realizowanego
od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. miał
wynieść około 14 mln zł, a liczba osób objętych
wsparciem – 700. Z uwagi na duże zainteresowanie programem zapadła decyzja, że czas
jego trwania zostanie wydłużony do 31 sierpnia 2023 r., a wysokość środków wzrośnie do
blisko 30 mln zł, zaś liczba osób, które z niego
skorzystają, wyniesie 1500.
Do tej pory przeprowadzone zostały cztery
nabory, a 695 rodziców powróciło na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.
Zadania realizowane w ramach projektu
przewidują zrefundowanie do 12 miesięcy do
95 proc. kosztów opieki nad dzieckiem (5 proc.
stanowi wkład własny uczestników projektu).
W zależności od rodzaju opieki możliwe

To bardzo duża pomoc – przyznaje Justyna
Czupryńska.
Pani Justyna była dodatkowo w tej szczęśliwej sytuacji, że znała wcześniej osobę, której
powierzyła opiekę nad synem.
– Miałam zaufaną osobę, więc wszystko idealnie się ułożyło. Byłam pewna, że dziecko jest w
bezpiecznych rękach – dodaje młoda mama.
Joanna Kachniarz, która również potrzebowała opieki nad synem, o programie
usłyszała, kiedy składała podanie do żłobka w
Szczecinie.
– Od razu zaczęłam szukać informacji w internecie – wspomina.
Znalazła, złożyła dokumenty, a po zakwalifikowaniu się, przystąpiła do programu.
– Projekt jest super, dał mi komfort psychiczny – kontynuuje Joanna Kachniarz. – Nie musiałam liczyć, jaką część pensji muszę przeznaczyć
na żłobek – dodaje.

Konferencja, podczas której Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Andrzej
Przewoda – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, informowali o kontynuacji programu oraz o innych
formach wsparcia dla rodziców. Konferencja odbyła się w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Dzieńdoberek
– 31 lipca 2019 r. Na zdjęciu również rodzice uczestniczący w projekcie „Zachodniopomorskie Małe Skarby”
– Aleksander Cichowicz, Joanna Kachniarz.

Rzutem na taśmę

– Program pomógł mi spokojnie wrócić do pracy
– przyznaje Agnieszka Podczasi-Kowalska.

jest zrefundowanie kosztów pobytu dziecka:
w w żłobku – refundacja
do 1 140 zł miesięcznie,
w u opiekuna dziennego – refundacja
do 1 140 zł miesięcznie,
w w klubie dziecięcym – refundacja
do 760 zł miesięcznie,
w u niani – refundacja
do 1 140 zł miesięcznie.
Projekt ten pomógł już wielu rodzicom,
którzy bardzo pochlebnie wyrażają się o samym pomyśle i jego realizacji.

Mama wraca do pracy
– Mogłam spokojnie wrócić do pracy, wiedząc, że moje dziecko jest pod dobrą opieką.
To jest bardzo komfortowe – mówią zgodnie
mamy, które skorzystały z projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. Program okazał
się strzałem w dziesiątkę, a liczba rodziców,
którzy z niego skorzystają, podwojona.
– Dzięki temu programowi mogłam bez problemu wrócić do pracy po rocznym urlopie macierzyńskim. A moje dziecko trafiło w ręce niani.
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– Jeśli ktoś ma tylko taką możliwość, to zachęcam, żeby
skorzystał z tego projektu – mówi Justyna Czupryńska.
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Czasami rodzice dowiadywali się o projekcie w ostatnim momencie, tj. kiedy rekrutacja
do danej edycji Zachodniopomorskich Małych
Skarbów była już na ukończeniu, a i tak udało
się załatwić niezbędne formalności.
– Informacja o projekcie wyświetliła mi się
na Facebooku – mówi Agnieszka Podczasi-Kowalska. – Było bardzo mało czasu, szybko
zadzwoniłam więc do pracy i poprosiłam o wypełnienie dokumentów. Rzutem na taśmę mi się
udało.
Pani Agnieszka, młoda lekarka, wiedziała,
że kiedy ona będzie z pacjentami, jej córka
zostanie pod dobrą opieką, po prostu będzie
bezpieczna.
– Program pomógł mi spokojnie wrócić do
pracy. To duży komfort na start. Dofinansowanie
też jest ważne. Jesteśmy bardzo zadowoleni –
dodaje Agnieszka Podczasi-Kowalska.

Kiedy babcia jest daleko
– Program ten jest fajny dla młodych rodziców, zwłaszcza kiedy ktoś – tak jak ja – ma
rodzinę 700 km od Szczecina i nie może liczyć
na pomoc babci czy cioci – zauważa Agnieszka
Podczasi-Kowalska. – Jest on też dobry dla osób,
które mają dylemat, co zrobić, czy wrócić do pracy, jeśli dziecko nie dostanie się do żłobka pań-

stwowego. Dzięki programowi można po prostu
wziąć do dziecka nianię – dodaje.
A Justyna Czupryńska, która wróciła do
pracy w Świnoujściu, podpowiada innym młodym rodzicom, że jako nianię można zatrudnić
także kogoś z rodziny, na przykład... babcię.
– Reklamuję ten program gdzie się da. Jeśli
ktoś ma tylko taką możliwość, to zachęcam, żeby
skorzystał – mówi Justyna Czupryńska. – Żałuję
tylko, że dla mnie program już się kończy.

Bliźniacy pod bezpieczną
opieką
Jak już wyżej wspomniano, uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie finansowe do 12
miesięcy (na konkretnego opiekuna i dziecko).
– Nie ma kryterium dochodowego – zauważa
Joanna Kachniarz.
A te kryteria, które znalazły się w regulaminie projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”, są czytelne i nie powinny sprawić kłopotu.
Pociecha nie może ukończyć trzech lat, a opiekun, mama lub tata powinien być na urlopie
macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. Rodzic z kolei może być też osobą bezrobotną, zarówno zarejestrowaną jak i niezarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy.
– Rodzice, którzy dopiero będą się starać
o udział w programie, powinni zwrócić uwagę
na terminy powrotu do pracy. Trzeba to zgrać
– podpowiada Justyna Czupryńska. – Na
wszystkie dodatkowe pytania odpowiedzą panie
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, które są bardzo pomocne. Później trzeba co miesiąc składać
wniosek na dofinansowanie za miesiąc, który
minął – dodaje.
Joanna Olechnowicz z kolei jest mamą
dwóch bliźniaków Szymona i Tymona. – Ten
projekt spadł mi z nieba – tak wspomina chwile,
gdy usłyszała w radiu o tym programie. – Dzieci
nie dostały miejsc w żłobku państwowym, a na

prywatny nie było mnie stać. Dzięki pomocy pań
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy udało mi się zakwalifikować do programu i uzyskać dofinansowanie na nianię, która zaopiekowała się moimi
bliźniakami.
Pani Joanna przez cztery miesiące korzystała z usług niani, przy czym WUP zwracał jej
95 proc. kosztów. Przez kolejne osiem miesięcy dzieci uczęszczały do żłobka prywatnego, za który również otrzymywała refundację
kosztów w podobnej wysokości.

Projekt „Zachodniopomorskie Małe
Skarby” realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, a współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Działanie 6.6.
„Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-20.
Kolejna rekrutacja uczestników do
projektu planowana jest na marzec 2020 r.
Szczegółowe informacje:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
tel. 607 366 458
91 4256 145 (146-148)
www.wup.pl
zakładka: Małe Skarby
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Nowe otwarcie na świat

Bandery sukcesu

Waimea Cargo Terminal Airport
Szczecin – Goleniów będzie mógł
odprawiać nawet 10 tys. ton towarów
rocznie, w tym duże przesyłki.
Warta ponad 30 mln zł inwestycja,
szczególnie ważna dla branży
e-commerce, została oficjalnie
otwarta 10 października.

Podczas gali w szczecińskiej Netto
Arenie ogłoszono zwycięzców
II edycji konkursu gospodarczego
„Twój biznes pod banderą
sukcesu”, którego organizatorem
jest Zachodniopomorski Urząd
Marszałkowski.

Nowoczesny obiekt o łącznej powierzchni
8 tys. m kw., z zapleczem biurowo-socjalnym,
stanowi integralną część infrastruktury międzynarodowego Portu Lotniczego Szczecin –
Goleniów. – Identyfikowani jesteśmy z ruchem
pasażerskim, ale teraz pojawimy się w wydawnictwach i rezerwacjach lotów cargo. To przełom
w obsłudze. To nowe otwarcie na świat – mówi
Maciej Dziadosz, prezes spółki Port Lotniczy
Szczecin – Goleniów.
Inwestorem terminalu jest spółka należąca
do Waimea Holding SA, polska spółka deweloperska, która od blisko dekady realizuje projekty
parków logistycznych oraz terminali cargo na
terenie całego kraju. – Widzimy bardzo duży potencjał w naszej inwestycji, która z powodzeniem
będzie obsługiwać dynamicznie rozwijającą się na
Pomorzu Zachodnim branżę e-commerce – mówił

Nowy terminal cargo będzie mógł odprawiać 10 tys. ton towarów rocznie. | fot. ARCHIWUM

podczas otwarcia terminalu Andrzej Rosiński,
prezes zarządu Waimea Holding SA.
Nowoczesny terminal wyposażony został
m.in. w chłodnie na artykuły spożywcze, pomieszczenia o stałej temperaturze na lekarstwa, pomieszczenia dla zwierząt, ale też sejf
oraz pomieszczenia „pro morte”, w których
można przechować zwłoki.
Dwaj główni najemcy goleniowskiego terminalu to: Welcome Airport Services (2 tys. m
kw.) – agent handlingowy w Polsce w zakresie

obsługi cargo oraz OmegAir Cargo (1,35 tys.
m kw.), spółka oferująca usługi spedycji lotniczej, morskiej oraz kolejowej. Pracę może tu
znaleźć nawet 70 osób.
Warta ponad 30 mln zł inwestycja została
zrealizowana w oparciu o własne fundusze
inwestora we współpracy ze spółką Rose Hall
International LLP. Terminal zaprojektowała
pracownia CITY architekci w Szczecinie. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma
Eastwave Building Company z Warszawy. EP

Znajdzie się w niej nowoczesna, interaktywna wystawa, która pokazywać będzie różne aspekty obecności człowieka na morzu, potęgę tego żywiołu, morską tradycję Pomorza
Zachodniego.
– Kamień węgielny jest tradycją i symbolem.
Dzisiaj z tego miejsca wysyłamy sygnał mieszkańcom Szczecina: już ruszyliśmy. Budujemy coś
naprawdę wspaniałego. Wierzę, że Morskie

Centrum Nauki stanie się kolejną wizytówką
Szczecina – mówił podczas uroczystości marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
Gmach Centrum wybuduje firma Erbud.
– Sąsiadujemy z Odrą, w związku z tym mamy
trochę utrudnioną sytuację. Na powierzchni,
na której stoimy, będziemy musieli wykonać
ok. 500 pali długości 12-14 m – tłumaczył
Józef Adam Zubelewicz, prezes Erbudu. Kon-

strukcję nośną budynku będzie tworzyć ok.
20 żelbetowych ram. – W Centrum znajdzie się
planetarium, więc wybudujemy tutaj kulę planetarną o średnicy 13 metrów wykonaną z żelbetu,
wpisaną w trzy naziemne kondygnacje – dodał.
Bryła budynku, wg projektu Piotra Płaskowickiego, ma przypominać statek o długości 122 i wysokości 14 m z tarasem na dachu ze spektakularnym widokiem na Odrę i
Wały Chrobrego. W środku składać się będzie
z trzech naziemnych kondygnacji, piętra technicznego oraz szatni w podziemiu. Wystawę
stałą zapewni ok. 200 eksponatów, wśród nich
symulator nawigacji i sztormu, replika batyskafu, bocianie gniazdo z lunetami.
Morskie Centrum Nauki z ekspozycją i wyposażeniem ma kosztować 132,9 mln zł. Środki
pochodzić będą z budżetu województwa i funduszy unijnych. Budynek powinien być gotowy
wiosną 2021 roku.
Patronem Centrum jest prof. Jerzy Stelmach, astrofizyk i kosmolog, popularyzator nauki, współtwórca pierwszej w Polsce wystawy
interaktywnej „Eureka”.
Akt erekcyjny trafił do kapsuły czasu, w której umieszczono też książkę Haliny Stelmach
„Wspomnienie o moim mężu”, nagranie radiowe wywiadu z profesorem, zdjęcia i gazety
z artykułami o MCN.
EP

Akt erekcyjny podpisuje Witold Jabłoński, dyrektor
Morskiego Centrum Nauki. | fot. Marta Teszner
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Janusz Pribulka otrzymał z rąk marszałka Olgierda Geblewicza statuetkę za zwycięstwo w kategorii średnich firm.
| fot. ARCHIWUM

rych wyłoniono 15 finalistów. O zwycięzcach
zadecydowali internauci, którzy wzięli udział
w grze na „Giełdzie Biznesu” uruchomionej na
stronie internetowej konkursu.
– Ten konkurs to gra nazywana przez nas
„grywalizacją”, zabawa, ale temat, który poruszamy jest arcyważny. Mówimy o gospodarce.
Znane jest hasło „Gospodarka, głupcze!”, które
miał w swoim gabinecie prezydent Bill Clinton.
Gospodarka to jest coś, o czym władze regionalne muszą pamiętać. Dobra współpraca ze świa-

tem gospodarki pozwala nam zmieniać Pomorze
Zachodnie – mówił marszałek Olgierd Geblewicz, który wręczał statuetki laureatom.
Zwycięzcy odebrali też bony o wartości
6 tys. zł na szkolenia, warsztaty i targi branżowe, dopasowane do własnych potrzeb.
Galę poprowadził dziennikarz telewizyjny
Mateusz Hładki, wykład motywacyjny, jak
odnieść sukces osobisty i biznesowy wygłosił
Łukasz Krasoń. Dla laureatów i gości zaśpiewała Ania Dąbrowska.
EP

została firma doradztwa finansowego AR Partners Spółka z o.o.
W kategorii przedsiębiorstwa małe (do 50
zatrudnionych) triumfowała Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu DEBET sp.
z o.o.
W kategorii przedsiębiorstwa średnie
(do 250 zatrudnionych) zwycięzcą z tytułem
Pracodawca Roku Pomorza 2019 została firma
All Good SA, która dostarcza znakomitą kawę
Coffedesk, a w ciągu ostatnich 7 lat udało się
im zarazić kawową pasją setki tysięcy klientów
z całej Europy. W kategorii przedsiębiorstwa

duże (powyżej 250 zatrudnionych) zwycięzcą
z tytułem Pracodawca Roku Pomorza 2019
została firma Espersen Koszalin sp. z o.o.
Espersen jest dziś światowym liderem w produkcji filetów, ryb panierowanych, porcji specjalnych, porcji z ciastem francuskim oraz dań
gotowych.
W kategorii piątej, której hasłem jest społeczna odpowiedzialność biznesu – wygrała
firma MPS International sp. z o.o. produkująca
kosmetyki.
W tym roku nagrodę przyznano także
w kategorii Manager Roku 2019. Jednogłośną
uchwałą Rady Północnej Izby Gospodarczej
w Koszalinie nagroda trafiła do Mariana Jagiełki, który znany jest z działalności deweloperskiej i budowlanej w ramach firmy PRO-BUD
i hotelu Aquarius w Kołobrzegu.
Podczas Gali głos zabrał m.in. Łew Zacharczyszyn, konsul Ukrainy w Gdańsku, który w imieniu ambasadora Ukrainy w Polsce,
podziękował Romanowi Biłasowi prezesowi
Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie za
działania Izby na rzecz zatrudniania i tworzenia
równych szans pracowników z obcych krajów.
W części artystycznej wystąpił duet smyczkowy oraz pary taneczne ze Studia Tańca Pasja,
oraz zespół Kolesie.
a

Najlepsi na Pomorzu

Ruszyła budowa Morskiego Centrum Nauki
7 października podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod
Morskie Centrum Nauki w Szczecinie. Budowla kształtem przypominająca
statek ma stanąć na Łasztowni za 20 miesięcy.

Laureatów wyłoniono w trzech kategoriach: mikro-, małych i średnich firm. W kategorii mikroprzedsiębiorstw wygrała firma Metal
Madness, która zajmuje się metaloplastyką,
spawalnictwem, kowalstwem artystycznym
(wykonali m.in. 3-metrowego gryfa dla Stargardu).
Wśród małych firm – Fabryka Domów Mobilnych i Szkieletowych Lark Leisure Homes.
W kategorii średnich firm zwyciężyła Sagra
Technology, jeden z czołowych dostawców
ekosystemu rozwiązań mobilnych wspierających sprzedaż, marketing i analitykę, oferowanych w chmurze. – Od 30 lat tworzymy z pasją
to, co lubimy. Udaje nam się łączyć technologię
ze świetną ekipą ludzi i miejscem, gdzie mieszkamy, morzem, słońcem i plażami – mówił Janusz
Pribulka, założyciel i prezes firmy.
Do rywalizacji stanęło 108 mikro-, małych
i średnich firm (w tym 7 start-upów), z któ-
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5 października w koszalińskim
Teatrze Variete Muza rozstrzygnięto
wyniki 3. Konkursu Pracodawca
Roku Pomorza 2019 r. Zwycięzcy
otrzymali specjalnie zaprojektowane
i wykonane na tę okazję statuetki.
Tegoroczne nagrody i wyróżnienia przyznano w sześciu kategoriach.
W kategorii mikroprzedsiębiorstwa (zatrudnionych do 10 pracowników) zwycięzcą

Konsul Łew Zacharczyszczyn (z prawej) składa
podziękowania Romanowi Biłasowi, prezesowi PIG
z Koszalina. | fot. ARCHIWUM
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Czy jutro będzie
lepsze?
Jednak nie obudziliśmy się w raju… Festiwal kampanijnych, radosnych obietnic na
szczęście za nami. Po czasie ekonomii politycznej (partyjnej?) przyszedł czas na ekonomię
sensu stricto (ekonomia może jest najmniej
ścisła wśród ścisłych, ale jednak najbardziej ścisła wśród nieścisłych). „Polska wersja państwa
dobrobytu” – retoryka przedwyborcza, skrót
myślowy i nadużycie semantyczne, wishful
thinking, czy poważna propozycja i szansa dla
milionów Polek i Polaków?
Ekonomiści są na ogół zgodni – dobrobytu
nie sposób zadekretować, podobnie jak i „nowej elity ekonomicznej”… Dobrobyt bierze się
głównie z pracy, z wysokiej wydajności, z innowacji, z efektywnych inwestycji i z oszczędności, z realnego uznania przedsiębiorców (tych,
którzy są…) za fundament rozwoju.
Turbulencje dotyczą prawie wszystkiego:
klimatu, polityki, jak i gospodarki i finansów.
Nie ma wątpliwości, że przyszłość polskiej
gospodarki, a więc i nasz dobrostan silnie zależy od globalnej koniunktury, szczególnie od

dynamiki rozwoju gospodarki Niemiec i innych
krajów europejskich (z Wielką Brytanią włącznie). Co do naszych sąsiadów… Prawie pół wieku temu padły słynne słowa „Houston, mamy
problem”. Teraz trzeba raczej powiedzieć:
„Berlin, mamy problem?” Tylko niegroźne
osłabienie tempa wzrostu PKB czy już recesja?
Dekoniunktura odbija się m.in. na branży motoryzacyjnej, a także na sektorze bankowo-finansowym.
Od wielu lat pilnie obserwuję życie publiczne. Śledzę również dramaturgię i meandry debaty dotyczącej genezy i konsekwencji zmian
klimatycznych. Kolejne raporty na temat Green
New Deal, książki (choćby „To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat” autorstwa Naomi
Klein), liczne konferencje, wreszcie protesty na
ulicach wielu miast. Zaimponowali mi uczestnicy (głównie młodzi!) wrześniowego masowego
protestu w obronie klimatu… Zaskoczyli (?) adwersarze i krytycy sławnej Szwedki Grety Thunberg. Hejt, nie tylko u nas, ma się dobrze i ma
zapewne kolosalną przyszłość…

Rozwój miast – szansa
czy zagrożenie?
Nie ulega wątpliwości, że rozwój współczesnego świata uzależniony jest od rozwoju miast,
ponieważ na ich obszarze kumulują się procesy
tworzenia PKB i zamieszkuje je większa część
ludności.
Według GUS, w polskich miastach mieszka
23,06 mln osób, stanowiących 60 proc. populacji. Funkcjonowanie miast niesie ze sobą wiele
zalet, tj. możliwość koncentracji działalności innowacyjnej, tworzenia sieci współpracy między
firmami i uczelniami oraz dostępność edukacji i
wydarzeń kulturalnych.
Wzrost miast powoduje też występowanie
negatywnych efektów zarówno w przestrzeni
miejskiej, jak i w jej otoczeniu. Postępująca urbanizacja stwarza ograniczenia dotyczące m.in.
opieki zdrowotnej, usług komunalnych, mieszkalnictwa, zaopatrzenia w wodę, infrastruktury,
komunikacji, generowanego hałasu czy zanieczyszczenia środowiska.
Remedium na te problemy ma być koncepcja
„inteligentnych” miast. Jest ona interesująca,
lecz jej realizacji będą towarzyszyć nowe barie-

26

ry i niedogodności, których większości jeszcze
nie znamy. Należą do nich: wymóg niezawodnego zarządzania ogromną ilością danych, dalsza autonomizacja i kontrolowanie praktycznie
każdego aspektu naszego życia oraz wzrost
zagrożenia cyberatakami. Istotnym aspektem
istnienia miast jest ich „egoizm”. Miasta funkcjonują jak „czarne dziury” w kosmosie, pochłaniając
większość zasobów finansowych oraz ludzkich
(uczniów i pracowników) istniejących w danym
regionie. Są to niewątpliwie procesy, które skutecznie ograniczają możliwość realizacji koncepcji regionalnej spójności społecznej, zwłaszcza
że zakładane przez decydentów procesy dyfuzji
rozwiązań i efektów tworzonych w miastach na
tereny wiejskie funkcjonują w ograniczonym zakresie.
Planowanie efektywnej polityki rozwoju
miast wymaga identyfikacji kluczowych obszarów i priorytetów rozwoju. Są one z reguły wskazane w strategii rozwoju danego miasta. Równie
jednak ważne jest ustalenie, które czynniki rzeczywiście przyczyniają się do realizacji wytyczo-
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Nie jest mi wszystko jedno… Chciałbym być
dumny z Polski… I staram się pamiętać, że naukowiec (badacz, dydaktyk) powinien wątpić…
Formułować sygnały wczesnego ostrzegania…
I zadawać pytania – co dalej? Co dalej ze Strategią
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, co dalej
z inflacją, z inwestycjami prywatnymi? Czy JUTRO rzeczywiście będzie lepsze? Miliony Polek
i Polaków są po dobrej stronie mocy… Czy to
wystarczy? „Sytuacja jest dynamiczna”...
PS Powstały 11 czerwca Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pierwszego Polskiego
Prezydenta Szczecina Profesora Piotra Zaremby pracuje... De nomine chodzi o pierwszego
prezydenta i wybitnego uczonego, jednego
z głównych „ojców” Uniwersytetu Szczecińskiego, de facto o wyrażenie hołdu i wdzięczności
wszystkim Pionierom Szczecina, tym, którzy
w latach 40. i 50. przejmowali i odbudowali nasze miasto. Niektórzy jeszcze żyją… Planowany
termin odsłonięcia pomnika to niedziela 5 lipca
2020, w samo południe, czyli 75 lat po…
Stanisław Flejterski

Dr hab. Jacek
Batóg, profesor US,
dyrektor Instytutu
Ekonomii i Finansów
Wydziału Ekonomii,
Finansów i Zarządzania
Uniwersytetu
Szczecińskiego.

nych celów i rozwoju miast. Teoria i praktyka
wskazują, że w procesie urbanizacji mamy do
czynienia z efektem skali, który polega na szybszym wzroście średnich i dużych miast. Badania
prowadzone w ostatnich kilkunastu latach pozwalają też wyodrębnić kluczowe czynniki wzrostu polskich miast. Należą do nich zjawiska charakteryzujące sytuację na rynku pracy, struktura
demograficzna mieszkańców, poziom przedsiębiorczości, a przede wszystkim poziom ponoszonych nakładów inwestycyjnych, zarówno publicznych, jak i tych generowanych przez sektor
prywatny. Prowadzone analizy wskazują również
na stały i podobny rozwój ośrodków miejskich w
czasie, odmienny tylko w przypadku Warszawy.
Interesującym faktem dla nas może być fakt,
że w ostatnich kilkunastu latach Szczecin, oprócz
Poznania, Wrocławia, Zielonej Góry, Gorzowa
Wielkopolskiego i Łodzi, należał do miast charakteryzujących się najwyższym wzrostem poziomu
rozwoju społeczno-gospodarczego. Na drugim
biegunie wzrostu znajdowały się Katowice, Olsztyn, Bydgoszcz i Toruń.
Jacek Batóg
listopad 2019

Węzeł kurdyjski
Podjęta niedawno decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu wojsk amerykańskich
z północnej Syrii okazała się mieć bardzo poważne implikacje. Po wyjściu nielicznych oddziałów
USA nastąpił atak tureckiej armii na Kurdów,
będących najważniejszym i najskuteczniejszym
sojusznikiem Amerykanów w walce z Państwem
Islamskim (IS).
„Wydaliśmy ogromne pieniądze na pomoc
Kurdom. Oni walczą o swoje ziemie” – stwierdził prezydent USA, dodając, że Kurdowie „nie
pomogli nam w Normandii”. Porzucenie najwierniejszego sojusznika Ameryki w wojnie
z IS rozpętało za Atlantykiem prawdziwą burzę. Amerykańskie media przypomniały o nieruchomościach Donalda Trumpa w Stambule.
Znany ekonomista, laureat Nagrody Nobla Paul
Krugman napisał wprost, że prezydent sprzedał
Kurdów, bo „ma interesy biznesowe w Turcji”.
Wydaje się jednak, że to nie tureckie interesy
biznesowe Trumpa doprowadziły do tej szokującej dla społeczności międzynarodowej decyzji.

Kurdyjskie oddziały YPG wezwały USA, by
„spełniły moralny obowiązek” i udzieliły im pomocy oraz zamknęły dla tureckiego lotnictwa
przestrzeń powietrzną nad północno-wschodnią Syrią. Donald Trump na konferencji prasowej
poświęconej uzasadnieniu decyzji o wycofaniu
z Syrii stwierdził w podsumowaniu: „Przy tym
wszystkim, co zostało powiedziane, lubimy Kurdów”.
Nie mam wątpliwości, że zarówno amerykańska opinia publiczna, jak i amerykańska armia
doceniają decydującą rolę, jaką odegrali Kurdowie w unicestwieniu islamistów. Rezolucję potępiającą decyzję o wycofaniu amerykańskich
wojsk z Syrii przyjęła nawet Izba Reprezentantów, a kilku ważnych Republikanów jednoznacznie potępiło prezydenta. Trump udaje, że chce
powstrzymać Erdogana, ale w rzeczywistości
dał mu zielone światło do usunięcia Kurdów
z północnej Syrii i osiedlenia tam uchodźców
syryjskich przebywających w Turcji. Jak zwykle ważniejszy okazał się interes Ameryki, któ-
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rą według obecnego prezydenta zbyt dużo
kosztuje angażowanie się w liczne konflikty
w różnych częściach świata. Wspieranie kurdyjskich aspiracji niepodległościowych jest bardzo
ryzykowne i kosztowne, gdyż Turcja, Syria, Irak
i Iran uczynią wszystko, by niepodległy Kurdystan nigdy nie powstał.
Kurdowie okazali się bardzo użyteczni podczas obu wojen w Zatoce Perskiej, gdy USA
potrzebowały sojusznika na terenie Iraku, czego pozostałością jest kurdyjska autonomia ze
stolicą w Irbilu. Sytuacja strategiczna na Bliskim
Wschodzie uległa jednak zmianie. Likwidacja
Państwa Islamskiego z walnym udziałem Kurdów paradoksalnie zadziałała na ich niekorzyść:
przestali być potrzebni zarówno Ameryce, jak
i Europie. Nie są już sojusznikami, a raczej przeszkodą w relacjach z prawie wszystkimi poza
Izraelem państwami regionu. Są też wyrzutem
sumienia, o którym chce się szybko zapomnieć.
Bliskowschodni węzeł kurdyjski pozostaje nadal
nierozwiązany.
Dariusz Zarzecki

60 lat nauki zawodu
Branżowa Szkoła I Stopnia
Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Szczecinie już od 60
lat uczy młodzież zawodów, które są
pożądane na rynku pracy.
Siedziba szkoły przy pl. Kilińskiego to zbudowany 90 lat temu funkcjonalny modernistyczny
budynek w stylu Bauhausu, w którym przed wojną działała Szkoła Rzemiosł. – Siedmioskrzydłowy
gmach był jednym z największych tego typu kompleksów w Republice Weimarskiej – przybliżał historię Krzysztof Osiński, prezes zarządu WZDZ, organu prowadzącego szkołę. Po wojnie w czerwcu
1946 roku powstał tu Rzemieślniczy Instytut Naukowy w Szczecinie, który w styczniu 1948 roku
przekształcił się w Zakład Doskonalenia Rzemiosła
(od 1962 pod nazwą ZDZ, od 1967 jako WZDZ).
Natomiast historię jubilata pisze się od wrześniu 1959 roku, kiedy rozpoczyna działalność
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących, w
której uczniowie uczyli się na ślusarza, elektromechanika, stolarza, tapicera i introligatora.
Wraz ze zmianami gospodarczymi w ofercie
pojawiały się kolejne pożądane zawody. W 2018
roku w ramach unijnego dofinansowania z RPO
WZ zmodernizowano warsztat ślusarsko-mechaniczny, który wyposażono w nowoczesne obrabiarki do metalu, powstała pracownia projektowania

i programowania CNC. Do oferty szkoleniowej
wprowadzono zawód operatora obrabiarek skrawających sterowanych komputerowo.
– Obecnie uczymy w 10 zawodach z zajęciami praktycznymi u pracodawców i w 3 w naszych
warsztatach szkolnych – wyliczała dyrektor Maria
Ścibior-Szczepan, która od 20 lat kieruje Branżową Szkołą I Stopnia WZDZ.
– Każda instytucja to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. To, czym WZDZ jest dzisiaj, to ich zasłu-

ga – dziękował prezes Osiński. Najlepszym nauczycielom wręczono dyplomy. Na salę wjechał wielki
tort urodzinowy z lukrowanym zdjęciem szkoły.
W czasie sześciu dekad działalności w szkole
pracowało 300 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a mury szkoły opuściło 7
tys. absolwentów.
EP
Maria Ścibior-Szczepan wraz z Krzysztofem Osińskim kroją
tort urodzinowy. | fot. Marta Teszner

27

Powstanie
Fabryka Wody
Do marca 2022 roku w miejscu
dawnego kąpieliska Gontynka
w Szczecinie ma powstać nowoczesny
aquapark z edukatorium. Prezydent
Szczecina, prezes miejskiej spółki
Fabryka Wody i prezes konsorcjum
Alstal, podpisali umowę na budowę
szczecińskiej Fabryki Wody.
Roboty budowlane powinny się zakończyć
za 30 miesięcy. Jarosław Szczupak, prezes zarządu Alstal Grupa Budowlana (przetarg na budowę szczecińskiego aquaparku wygrało konsorcjum firm Alstal Grupa Budowlana i Alstal
Real Estate) deklaruje: – Wybudujemy Fabrykę
Wody w taki sposób, że to będzie najnowocześniejszy obiekt tego typu w Europie.
Ta obietnica nie jest bez pokrycia. Alstal jest
firmą, która specjalizuje się w tego typu inwestycjach. Wybudowaliśmy ponad 20 aquaparków,
w tej chwili budujemy trzy, w tym jeden olimpijski. W port folio mamy Termy Maltańskie w
Poznaniu, największy aquapark w Polsce, trzeci w Europie.
– To jeden z obiektów trzeciej generacji, który
łączy w sobie rekreację z edukacją – zapowiada

Andrzej Truszczyński z TKHolding, projektant
szczecińskiego aquaparku.
2,5 tys. m kw. lustra wody to różnego rodzaju baseny rekreacyjne, zjeżdżalnie, brodziki,
wodne place zabaw. Dodatkowo zaplanowana
została strefa sportowa oraz rozrywkowa ze
ścianką wspinaczkową, kortami do squasha, siłownią, kręgielnią, stołami do bilarda. Kilkanaście saun tworzyć będzie jedno z największych
w Polsce saunariów.
Na powierzchni 4,5 tys. m kw. centrum edukacyjnego będzie można z kolei doświadczać
eksperymentów związanych z wodą.
– Rozpoczynamy inwestycję, na którą mieszkańcy czekają od wielu lat – mówi Piotr Krzy-

Polak w prestiżowej lidze!
Adrian Meronk został pierwszym
polskim golfistą, który zwyciężył
w Open de Portugal, turnieju
z cyklu Challenge Tour, dzięki
czemu zapewnił sobie siódmą
lokatę w rankingu całej ligi.
Najlepszych 15 zawodników
otrzyma awans do European Tour
– prawdziwej golfowej ekstraklasy.

W turniejach z cyklu European Tour uczestniczą czołówka
światowych golfistów.
To historyczny moment dla
polskiego golfa. Po zwycięstwie
Meronk awansował na 263.
pozycję światowego rankingu
golfa (w którym najsłynniejszy
golfista świata – Tiger Woods
zajmuje dziś 9. pozycję). Odkąd
golf w 2016 roku wrócił na olimpiadę, Polak ma również szansę
na kwalifikację do igrzysk w Tokio w 2020 roku.
Pochodzący z Wrocławia
Meronk zdobywał golfowe doświadczenie w podszczecińskim
Binowie. To tutaj, jeszcze jako
junior wygrywał pierwsze golfowe turnieje. Po dobrze zapowiadającym się okresie juniorskim
Meronk kontynuował naukę
gry w golfa na prestiżowym
East Tennessee State University
w Stanach Zjednoczonych.
Wojciech Senger

Adrian Meronk trafił do
prestiżowej ligi europejskiego
golfa. | fot. Jarosław Gaszyński

28

W miejscu dawnego kąpieliska Gontynka powstanie
nowoczesny aquapark. | fot. Wizualizacja UM Szczecin

stek, prezydent Szczecina. – Obok stadionu jest
to w tej chwili największa inwestycja kubaturowa w naszym mieście.
Fabryka Wody powstanie w miejscu dawnego kąpieliska Gontynka. Koszt budowy to
349,7 mln zł. – Finansowanie projektu jest zabezpieczone. Została podpisana umowa kredytowa z konsorcjum trzech banków PKO BP, PKO
SA i BGK – informuje Konrad Stępień, prezes
spółki Fabryka Wody.
EP

Spotkanie biznesu
ze sportem
Binowo Park już po raz 8. zostało
gospodarzem turnieju golfowego
Greenfield Open. Sportowo-biznesowe
wydarzenie zostało objęte patronatem
Prezydenta Miasta Szczecina oraz Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego.
Greenfield Open ma charakter wydarzenia międzynarodowego, które stwarza warunki do promocji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce,
w województwie zachodniopomorskim, a szczególnie
w obszarze metropolitalnym Szczecina. W Greenfield
Open biorą udział dyplomaci, przedstawiciele biznesu,
inwestorzy z kraju i zagranicy, przedstawiciele władz samorządowych.
W tym roku podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. co zrobić, aby zatrzymać
w swojej firmie pracowników z Ukrainy (firma rekrutacyjno-szkoleniowa LSJ HR Group), jak w przyszłym roku
zmienią się podatki (firma doradztwa podatkowego
RSM) oraz dlaczego golf jest najlepszym łącznikiem świata sportu ze światem biznesu (Jacek Garnowski, doradca podatkowy i równocześnie golfista).
Po zakończeniu panelu biznesowego na polu golfowym w Binowie wystartował turniej dla zaawansowanych golfistów oraz akademia golfa dla początkujących.
Ta biznesowo-sportowa formuła dobrze przyjmuje się
wśród uczestników wydarzenia – skomentował Sławomir
Piński, dyrektor Binowo Park.
Wojciech Senger
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Rzeźba Mariana Preissa „Uskrzydlone” z cyklu
nadmiedwiańskich plenerów. | fot. z archiwum Mariana Preissa

Marian Preiss z wychowankami z Pracowni Żeglarskiej w MDK w Stargardzie. | fot. z archiwum Mariana Preissa

Marzenie

o miedwiańskiej marinie
Stargardzianin Marian Preiss znany jest przede wszystkim jako mistrz
rzemiosła artystycznego, metaloplastyk, spod którego ręki wyszła
niezliczona liczba unikatowych wyrobów. Są zarówno użytkowe, jak bramy,
ogrodzenia, balustrady, meble, jak i artystyczne, m.in. rzeźby. Tworzy też
medale, projektuje i wykonuje statuetki, wykuwa monety.
Zasłużone miejsce w historii regionu zapewnił sobie poprzez rekonstrukcję zabytkowych obiektów. Wspólnie z nieżyjącym już ojcem Stanisławem wykonał bramę do kolegiaty
mariackiej w Stargardzie. – Wtedy ojciec wkuł
mi miłość do metalu – wspomina Marian Preiss, który jest także autorem zegara na zamku
w Szczecinie i wielu elementów stargardzkich
zabytków. Za płaskorzeźbę hetmana Stefana Czarnieckiego, znajdującą się w obecnym
Zespole Szkół przy ul. Popiela w Stargardzie,
uhonorowany został tytułem mistrza rzemiosła artystycznego. Wiele prac trafiło za granicę, w różne zakątki globu.

Wzorował się na Gaudim
Sentymentem pan Marian darzy przestrzenną rzeźbę, która powstała podczas nadmiedwiańskiego pleneru pt. „Uskrzydlone”. To
ozdobione gwiazdami żagle na kilu. Rzeźba
doczekała się własnego limeryku: Stary kil od
stara/ miedwiańską bryzą uniesiony/ rzekł do
Mariana/ chcę być uskrzydlony”.
Niezapomniana jest też brama powstała na
wzór pracy słynnego hiszpańskiego architekta
Antonio Gaudiego w Barcelonie. Zamawiający
ją klient uznał, że jest lepsza od pierwowzoru!
Dziełem Mariana Preissa jest charakterystyczny

pomnik raka nad jeziorem w Ińsku. Wykonał też
metrową rzeźbę Matki Boskiej do ośrodka dla
samotnych matek w Poczerninie. Swoją pracę
pokazuje na żywo na wielu wydarzeniach. Np.
podczas czerwcowego Festynu na ulicy Magicznej w Stargardzie czy majowego ArtFestiwalu
Stargard. W tym roku artysta obchodzi okrągły
jubileusz... – 60-lecie przygody z metaloplastyką!
– mówi Marian Preiss. – Nie będę jakoś specjalnie
tego świętował, moje prace bronią się same. Do
końca roku prowadzę swoją działalność, po czym
ją zawieszam. Kontynuacji nie będzie.

Żeglarstwo hartuje charakter
Miniony rok to pierwszy rok pracy w miejskim samorządzie. Marian Preiss zasiada w Radzie Miejskiej w Stargardzie. – Mam pozytywne
odczucia, bo sesje przebiegają spokojnie, merytorycznie, obywa się bez pyskówek, przepychanek
– ocenia. – Uważam też, że nasz prezydent Rafał
Zając to odpowiednia osoba na odpowiednim
miejscu. Imponuje tym, co mówi i tym, co robi.
Poza działalnością samorządową i pracą zawodową, która oczywiście jest też wielką pasją, pan
Marian od lat jest zapalonym żeglarzem. Obecnie
pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Miedwie
z siedzibą w Morzyczynie, które z przyjaciółmi
założył 15 lat temu.

Marian Preiss podkreśla wychowawczą
rolę żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży,
w czasach elektronicznych gadżetów. – Sam
wychowałem się przez żeglarstwo, które uczy
współpracy, bycia partnerem, tego że trzeba na
kogoś liczyć, bo przecież na wodzie nie można
wstać i wysiąść, trzeba wytrzymać do końca, a to
wzmacnia charakter – mówi. – Oczywiście czym
innym jest pływanie regatowe, czym innym długie rejsy, gdzie wiele trzeba przetrzymać: każdy
sztorm czy upał. Wcześniej, przed laty, też prowadziłem sekcję regatową. Moi wychowankowie
są już dorośli. Wielu z nich dzięki żeglarstwu bardzo daleko zaszło. Są lekarzami, kapitanami żeglugi wielkiej. Dzieci warto wychowywać przez
żeglarstwo.

Nad Miedwiem
ma powstać marina!

– Studiowałem na kierunku żeglarstwo
w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku
– opowiada Marian Preiss. – Teraz czwarty rok,
wspólnie z Lechem Marchwińskim, Grzegorzem
Flasem i Tomaszem Jachymkiem, prowadzę Pracownię Żeglarską w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie. Mam satysfakcję z dobrych
efektów w żeglarstwie. Zależy mi na tym, by były
odpowiednie warunki dla dzieci i młodzieży na
uprawianie żeglarstwa. By pieniądze przeznaczane były nie tylko na organizację regat. Zdaniem Mariana Preissa, nad Miedwiem potrzebny
jest remont generalny.
– Uważam – mówi – że najpierw powinien
powstać falochron, potem port. Miedwie, swoją wielkością i czystością wody, zasługuje na to.
Było już wiele rozmów na ten temat i wiele osób
ma świadomość, że nad Miedwiem musi powstać
marina. W tym roku kończę 70 lat, zaś moim marzeniem jest, by na 75. urodziny już ta marina
była! I by nadmiedwiańska promenada nosiła
miano Promenada Żeglarzy Polskich. To jest mi
teraz najbliższe!
Milena Starska
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Twarze biznesu
Joanna Strzyżewska, ekspert ds. fuzji, przejęć i ekspansji zagranicznej na rynki niemieckojęzyczne, właściciel firmy Strzyżewska Consulting
Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Freie Universität Berlin – studia magisterskie,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
(aktualnie pracuję nad moją pracą doktorską)

Moja ulubiona postać

Różowa pantera. Uwielbiam ją za
pomysłowość i determinację!

Co cenię u mężczyzny

Silny charakter, inteligencję i wrażliwość.

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

Determinację i nieugiętość (w osiąganiu własnych
celów), szerokie spojrzenie, brak kompleksów,
a nade wszystko cenię sobie po prostu kobiecość.
Niecierpliwość i to, że ciągle chcę więcej
i… więcej wiedzieć, umieć, robić.
Nieuczciwości oraz braku szacunku wobec innych.
System ćwiczeń fizycznych pilates oraz taniec
w różnych wariantach: – bachata, jazz, taniec brzucha.
Liczbą szalejących wiewiórek wśród kolorowych
liści w parku Łazienkowskim w Warszawie
Prywatnie marzę o wybudowaniu pasywnego,
ekologicznego domu z pięknym widokiem.
A zawodowo… o tym, żeby realnie wpływać
na zwiększenie jakości polskiego biznesu :-)

Paweł Gracz, współwłaściciel drukarni cyfrowej DRUK24.Szczecin.pl
Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Politechnika Szczecińska, Instytut
Kultury Fizycznej Uniwersytetu

Moja ulubiona postać

James Bond

Co cenię u mężczyzny

Siłę, stanowczość, dbałość o rodzinę
i chęć nieustannego poszerzania
wiedzy w wielu dziedzinach

Co cenię u kobiety
Moja największa wada
Czego najbardziej nie lubię
Ulubione zajęcie po pracy

Czym zachwyciłem się ostatnio

O czym marzę
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Skorpion

Pracowitość, stanowczość oraz odpowiedzialność
przy wychowywaniu potomstwa

fot. ARCHIWUM

Czasami wpadam w lenistwo po
którym mam moralnego kaca.
Jak ktoś za wszelką cenę próbuje mi
dopiec – wtedy ma „przerąbane” :-)
Gra na perkusji i gitarze, jazda
rowerem, przebywanie w spokojnym
miejscu na łonie natury
Tajemniczą „Kroplą” z paryskiego zoo,
jednokomórkową żywą istotą, która wygląda
jak grzyb, ale zachowuje się jak zwierzę.
Badaniami nad nią zajmują się francuscy uczeni.
O szalonych podróżach i świetnym graniu na
instrumentach, a nawet tworzeniu muzyki :-)

Notował: wab
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