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marszałek województwa zachodniopomorskiego, o gospodarce
regionu, wykorzystaniu środków unijnych i nowych wyzwaniach.

rozmawiamy z prof. Jolantą Witek, do niedawna pracownikiem
naukowym Uniwerstytety Szczecińskiego, obecnie Akademii im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie, Marcinem Kucharczykiem, kierownikiem
sklepu Media Expert w Centrum Handlowym Galaxy, Mariuszem
Machnickim, dyrektorem Outlet Park w Szczecinie oraz Pawłem
Siemińskim, I zastępcą prezesa zarządu Społem PSS w Szczecinie.

Po raz piętnasty wybieramy Perły Biznesu Napływają
zgłoszenia kandydatur w piętnastej edycji konkursu „Perły Biznesu”, które
przyjmujemy w dwóch kategoriach – Wydarzenie Gospodarcze 2018 i Osobowość
Biznesu 2018. Organizatorem konkursu jest redakcja „Świata Biznesu”.

Koktajl biznesowy Zimowy koktajl zaczynamy wiosenną
zapowiedzią. Za kilka miesięcy, a dokładniej 1 kwietnia przyszłego
roku z lotniska w Kopenhadze odleci pierwszy po wielu latach
samolot do Goleniowa. Oznaczać to będzie, że uruchomiona zostanie
przez Scandinavian Airlines System (SAS) stałe połączenie lotnicze
pomiędzy Kopenhagą a portem lotniczym Szczecin-Goleniów.
Piszemy też o trzech międzynarodowych wydarzeniach organizowanych
przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. Następnie
pozostajemy w świecie nauki, odnotowując obecność Wydziału
Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego na tegorocznej liście szanghajskiej,
a także o wyróżnieniu dla klastra „Zielona Chemia”.

Neverending story Felieton Stanisława Flejterskiego.
Gdy państwo ingeruje w gospodarkę Felieton Jacka Batóga.
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Karuzela kadrowa
Novotel i Ibis: pracowite święta Przedświąteczny kalendarz
pracowników Novotelu i Ibisa wypełniony był akcjami dobroczynnymi.
Mariana Preissa życiorys niebanalny Uznany artysta
metaloplastyk ze Stargardu w przyszłym roku kończy
70 lat. Uznał, że to dobry czas na zakończenie działalności zawodowej.
Wolny czas chce przeznaczyć na działalność samorządową.
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Sześć powodów dla których warto grać w golfa
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Brydżowy Memoriał w Stargardzie Już po raz
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Na świecie jest 60 milionów golfistów, co niegrającym
w golfa wydaje się nieprawdopodobne.

28 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie odbyło się
najważniejsze na Pomorzu Zachodnim wydarzenie w brydżu
sportowym – Memoriał Janiny Wielkoszewskiej.

Amatorzy zagrali z zawodowcami W ostatnią sobotę
listopada, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania rozegrano
już po raz jedenasty turniej brydżowy o Puchar Rektora Uniwersytetu
Szczecińskiego. W imprezie wzięło udział ponad stu dwudziestu zawodników.
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Na okładce:
Zamek Książąt
Pomorskich w Szczecinie
w świątecznej szacie.
Fot. ROBERT STACHNIK

Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza
odpowiedzieli: Katarzyna Dujanowicz, właściciel firmy szkoleniowej
Szkolenia dla biznesu, trener i konsultant Biznesu & Coach PCC
i Tomasz Bloch, prezes Zarządu Biura Podróży Interglobus Tour sp.j.
grudzień 2018
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Inwestujemy coraz mądrzej
Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, o gospodarce regionu,
wykorzystaniu środków unijnych i nowych wyzwaniach

Olgierd Geblewicz: Wszyscy,
którzy myślą w sposób
innowacyjny, mogą dziś znaleźć
pieniądze na dofinansowanie.
Ale dofinansowanie to jedno,
drugie to stworzenie dobrego
środowiska do działalności
tego typu podmiotów. Barierą
rozwoju tego typu branż jest
brak kadry.
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Na początek gratulujemy wyboru na stanowisko marszałka. Rozkład sił w nowym sejmiku
województwa oraz w Radzie Miasta Szczecina
wskazuje, że w tej kadencji zapowiada się bliska współpraca w regionie między Koalicją
Obywatelską a Bezpartyjnymi Piotra Krzystka.
Jak wpłynie to na rozwój Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, istotną część Pomorza Zachodniego?
Dziękuję za gratulacje. Nie ukrywam, że cieszę się na tę współpracę i z dużą nadzieją spoglądam w przyszłość. Dopowiem tylko, że ramach
SOM współpracujemy z panem prezydentem
Krzystkiem oraz pozostałymi włodarzami gmin
i miast już od dłuższego czasu, i tę współpracę
oceniam na conajmniej 4 z plusem. W sprawach
istotnych dla Szczecina też zawsze mówiliśmy
jednym głosem. Teraz jest szansa, żeby tę współpracę jeszcze bardziej zacieśnić. Mam nadzieję,
że mieszkańcy będą zadowoleni z efektów naszej pracy.
Na chwilę zatrzymajmy się przy efektach
wydatkowania środków unijnych. Czy środki z
RPO z aktualnej perspektywy finansowej trafiają w dobre ręce?
Mam poczucie, że w Polsce, a szczególnie na
Pomorzu Zachodnim mamy dominujący odsetek
dobrych albo nawet bardzo dobrych projektów.
Projekty nietrafione są rzadkością. Oczywiście
zdarzają się sytuacje, kiedy wycofujemy się z danego projektu lub musimy odebrać dofinansowanie ze względu na to, że beneficjenci projektów realizują coś innego niż wnioskowali.
W poprzedniej perspektywie finansowej nie
straciliśmy na Pomorzu Zachodnim ani jednego
euro. Dziś jesteśmy na etapie zakontraktowania
60 proc. wydatków z RPO na lata 2014-2020. Nie
mogę w ciemno powiedzieć, że wszystkie środki
będą dobrze zainwestowane. Ale dotychczasowe doświadczenia pozwalają przypuszczać, że
tak właśnie będzie,
W ostatnich latach wydawanie środków
unijnych zostało ukierunkowane na regionalne i inteligentne specjalizacje. W których branżach ten pomysł najlepiej chwycił?
Dzięki temu, że środki są teraz bardziej ukierunkowane, nie mamy sytuacji z poprzedniej perspektywy, kiedy to pojawiły się liczne zakupy foteli dentystycznych. Stały się one przedmiotem
drwin, ponieważ okazało się, że konkurs był tak
skonstruowany, że duża liczba stomatologów
mogła skorzystać z dotacji i wyposażyć swoje
gabinety.
Dziś, kiedy mamy określone specjalizacje
regionalne, pieniądze są wydawane całkiem
dobrze. Większy problem mamy z tym, co wymyśliliśmy, żeby stymulować rozwój obszarów
najbiedniejszych. Mam na myśli Specjalną Strefę Włączenia. Wydawanie przeznaczonych dlań
pieniędzy jest trudniejsze niż w innych częściach
Pomorza Zachodniego. Dlaczego? To są trudne
tereny do inwestowania. Są to często miejsca

znacznie gorzej skomunikowane i słabiej uzbrojone, a rynek pracy trudny.
W trakcie kampanii wyborczej byliśmy mocno atakowani – również przez ministra inwestycji
i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, że wolno wydajemy środki unijne. My natomiast uważamy,
że nie chodzi o to, żeby pieniądze szybko wydać,
ale o to, żeby je mądrze zainwestować. Mogliśmy zrobić jeden konkurs dla przedsiębiorców
i wydać w nim wszystkie pieniądze. Tak nie zrobiliśmy. Uważamy bowiem, że czasami projekt
musi dojrzeć, a przedsiębiorcy potrzebują więcej
czasu, żeby go przygotować.
Nasz punkt widzenia podziela Bank Światowy i Komisja Europejska. Jesteśmy bardzo mocno chwaleni za to, że na Pomorzu Zachodnim
wymyśliliśmy nowe narzędzia: Specjalną Strefę
Włączenia dla obszarów najbiedniejszych i Kontrakty Samorządowe, które są mikrostrategiami
realizowanymi na poziomie poszczególnych powiatów.
Wolfgang Munch, przedstawiciel Komisji Europejskiej, stwierdził niedawno, że bardzo podoba mu się to, co robimy na Pomorzu Zachodnim.
I prawdopodobnie w perspektywie po 2020 r.
narzędzia, które stworzyliśmy w naszym regionie, będą stosowane w całej Unii Europejskiej!
W ostatnim czasie sporo mówimy na temat
przemysłu 4.0, czyli o efektach łączenia automatyki i robotyki z informatyką. Jak w tym zakresie rozwija się nasz region?
Informatyka, robotyka i automatyka znajdują
się w ramach naszych inteligentnych specjalizacji. Na Pomorzu Zachodnim działa kilka ciekawych firm Przemysłu 4.0. Wymienię tu choćby
Autocomp, znaną firmę, która przy produkcji
swoich symulatorów używa narzędzi Przemysłu
4.0. Mamy też dużo firm informatycznych, które
tworzą aplikacje na rzecz Przemysłu 4.0.
Wszyscy, którzy myślą w sposób innowacyjny,
mogą dziś znaleźć pieniądze na dofinansowanie.
Ale dofinansowanie to jedno, drugie to stworzenie dobrego środowiska do działalności tego
typu podmiotów. Barierą rozwoju tego typu
branż jest brak kadry. To jest dziś największe wyzwanie. Myślę nie tylko o władzach samorządowych miasta i regionu, ale również o uczelniach.
Dobry informatyk, automatyk czy robotyk na
pniu znajduje dziś pracę. W związku z tym musimy szkolić ludzi i podnosić kompetencje.
Z jednej strony samorząd województwa
współpracuje z władzą lokalną, a z drugiej
z władzą centralną. Jak ocenia pan współpracę
z rządem?
Niestety nie widzę zaangażowania obecnego
rządu w sprawy Pomorza Zachodniego. Widzę
za to siermiężny piar. Aktualna władza traktuje samorządy jak zło konieczne, które należy
porządnie kontrolować i wystraszyć. Najlepiej
starać się nas sparaliżować, tak jak to się stało
w momencie słynnego już wejścia CBA do wszystkich urzędów marszałkowskich, a także ograbić z
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kompetencji, tak jak się to stało z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska. O żadnym
dialogu rządu z samorządowcami nie ma mowy,
bo towarzystwo, jak zauważył prezes PIS – „warczy”. A samorządowcy tak już mają: „warczą”, bo
walczą o pieniądze dla swoich miast i regionów.
Zakładam stan zimnej wojny, który potrwa do
kolejnych wyborów parlamentarnych.
Ale są inwestycje regionalne, które rząd
kontynuuje, jak chociażby prace przy budowie
dróg ekspresowych S3 i S6.
Rząd realizuje teraz projekty, które im zostawiliśmy i robi to za pieniądze unijne , które kiedyś
wynegocjowaliśmy. Dodam w tym miejscu, że
niestety droga S6 jest realizowana tylko do Słupska, bo na takim etapie realizacji projektu obecna ekipa rządowa go przejęła.
Wsparcie rządu ma budowa tunelu w Świnoujściu.
Trzeba przyznać, że długo walczyłem o to,
żeby projekt ten znalazł się w planach poprzedniego rządu, ale się nie udało. Nie zapominajmy
jednak, że dużo wcześniej dzięki dofinansowaniu naszego samorządu i miasta Świnoujścia
powstała dokumentacja. Dzięki temu mieliśmy
teraz w ręku atuty i udało się umieścić projekt
w planie inwestycji Kontraktu Terytorialnego.
Podobnie od wielu lat samorządowcy
zabiegają o budowę zachodniej obwodnicy
Szczecina. Czy ten projekt również zakończy
się sukcesem?
Lokalnie nie jesteśmy w stanie zrealizować
tak potężnej inwestycji. Naszym sukcesem jest
to, że mamy dokumentację i udało się nam
wrzucić ją na szczebel rządowy. Będę rozmawiał
z prezydentem Szczecina, z burmistrzami Polic
i Goleniowa oraz ze starostą polickim. Chodzi

o to, żebyśmy lobbowali za tym, by znalazły się
pieniądze na pierwszy etap tej inwestycji jako
środki priorytetowe w perspektywie finansowej
Unii Europejskiej po roku 2020.
Po trzech latach opowieści o tym, jak ważne
jest Pomorze Zachodnie dla rządu – widzimy
fakty. A prawda jest taka, że zamiast stoczni z
prawdziwego zdarzenia mamy wciąż park przemysłowy, który swego czasu stworzyliśmy. Jakoś
nie widać zapowiadanej budowy promów dla
PŻB. I nie może być tego widać, skoro za inwestycję bierze się od końca. Każda inwestycja musi
mieć najpierw dokumentację, a następnie montaż finansowy. Później wybieramy wykonawcę
i przystępujemy do budowy.
A czy nie uważa pan, że jednak warto
w Szczecinie wrócić do nowoczesnego przemysłu stoczniowego i że lepszy jest oświecony interwencjonizm państwa w tej branży, choćby
przez połączenie Stoczni Szczecińskiej z Lotosem, niż łączenie elektrowni z nierentownymi
kopalniami opartym i na węglu.
Uważam, że jeśli coś jest nierentowne, to nie
powinno być subsydiowane. W ten sposób można wykończyć inne dziedziny gospodarki i firmy.
Byłem pierwszym przeciwnikiem pomysłu, który
pojawił się już za czasów poprzedniego rządu
– połączenia parku przemysłowego ze stocznią
Gryfią. Z kolei efektem połączenia stoczni z Lotosem byłoby tylko droższe paliwo.
Dziś wskutek interwencjonizmu statki PŻM
i okręty Marynarki Wojennej nie są kierowane
do prywatnych firm, które w sposób rentowny
i tańszy remontują jednostki, ale trafiają do Gryfii, która doprowadzona została na próg bankructwa. W gospodarce musimy się opierać na
zdrowych prywatnych firmach i udostępniać im

aktywa, czyli to, co zrobiliśmy tworząc park przemysłowy.
Niemcy nie odbudowali potencjału swoich
stoczni wskutek interwencjonizmu, a trudny
okres przetrzymali dzięki inwestorom z Rosji.
U nas trudno sobie wyobrazić taki scenariusz.
Znamy takie kraje, jak chociażby Korea Południowa, który dzięki światłemu interwencjonizmowi stał się potęgą przemysłową. Zostańmy
jednak w tej sprawie przy własnych poglądach.
A teraz zmieńmy temat. Co planuje samorząd wojewódzki w zakresie poprawy jakości
życia mieszkańców?
Wiele rzeczy zrobiliśmy, ale wciąż mamy wiele wyzwań na rzecz poprawy jakości życia. Dzięki
dużym inwestycjom poprawił się komfort podróżowania kolejami Przewozów Regionalnych.
Wciąż jednak musimy doskonalić połączenia
i łączyć transport regionalny z transportem miejskim. Ważne będzie wprowadzenie jednego biletu na różne środki transportowe.
Z całą pewnością będziemy rozwijać infrastrukturę obiektów kultury. Sukces Filharmonii Szczecińskiej i „Muzeum Przełomy”, a także
chętnie odwiedzanych odremontowanych
bulwarów szczecińskich pokazuje, że warto wydawać środki unijne na tego typu inwestycje.
W najbliższych latach wybudujemy nową siedzibę dla Teatru Polskiego w Szczecinie oraz Morskie Centrum Nauki na Łasztowni. Nie możemy
też zapomnieć o wspieraniu rozwoju lepszych
jakościowo miejsc pracy i o walce ze smogiem.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali
Magdalena Szczepkowska i Włodzimierz Abkowicz
fot. M. ABKOWICZ
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Handlowa mozaika
W okresie przedświątecznych zakupów postanowiliśmy porozmawiać o dniu
dzisiejszym i przyszłości handlu. Jak nowe technologie, sytuacja na rynku
i oczekiwania klientów wpływają na funkcjonowanie sklepów i centrów
handlowych. O tym wszystkim rozmawiamy z prof. Jolantą Witek, do niedawna
pracownikiem naukowym Instytutu Zarządzania i Marketingu Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, a obecnie Akademii
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie, Marcinem Kucharczykiem, kierownikiem
sklepu Media Expert w Centrum Handlowym Galaxy, Mariuszem Machnickim, do
niedawna dyrektorem Centrum Handlowego Galaxy, obecnie dyrektorem Outlet
Park w Szczecinie oraz Pawłem Siemińskim, I zastępcą prezesa zarządu Społem
PSS w Szczecinie. Redakcję reprezentują Michał i Włodzimierz Abkowiczowie.

8

Jak się zmienia handel?
Jolanta Witek: Po roku 2000, kiedy Polska
stała się beneficjentem środków unijnych, zaczęliśmy rozbudowywać infrastrukturę handlową i co
bardzo ważne – znormalizowaliśmy polskie prawo dotyczące handlu zgodnie z przepisami Unii
Europejskiej.
Okres transformacji był jednak trudny dla wielu podmiotów handlowych. Z mapy zniknęły m.in.
domy towarowe Centrum i większość spółdzielni
gminnych. Wyjątkiem jest spółdzielnia Społem,
która dzielnie przetrwała okres zmian i w dalszym
ciągu się rozwija. Na rynku pojawiło się też bardzo
dużo nowych podmiotów, dostosowujących się
zgodnie z zasadami marketingowymi do oczekiwań klientów, jak również do możliwości natury
finansowej, infrastrukturalnej i technologicznej.
Roli handlu we współczesnej gospodarce
nie można nie docenić, zważywszy na jego 17
proc. udział w Produkcie Krajowym Brutto, liczbę zatrudnionych osób i umiejętność wdrażania
nowych technologii. To właśnie handel wywarł
wielki wpływ na rozwój logistyki. Przypomnijmy

sobie wejście na rynek Netto, które jako pierwsza
firma sieciowa zaczęło funkcjonować na Pomorzu
Zachodnim wraz z jej pierwszym w naszym regionie centrum logistycznym. To był zupełnie nowy
sposób funkcjonowania i zaopatrywania w towary. Dziś w naszym regionie działa już sporo firm
logistycznych, na czele z potentatem światowym
– Amazonem w Kołbaskowie,
Paweł Siemiński: Wbrew prognozom sprzed
kilkunastu lat Polska okazała się bardzo specyficznym rynkiem. Mamy dużą mozaikowość, czyli
różnorodność form handlu. Rynek jest bardzo
rozdrobniony. Mamy jako Społem, w tej mozaice
różnych podmiotów, swoje miejsce, które wypracowaliśmy latami.
Jolanta Witek: Włosi lubią robić zakupy
w małych sklepach przydomowych. Dlaczego?
Bo są to doskonałe miejsca do spotkań i pogawędek, szczególnie dla osób starszych. My również
mamy w sobie coś ludycznego, chcemy przy okazji
zakupów spotykać się i podtrzymywać kontakty.
Marcin Kucharczyk: Firma Media Expert zaczynała od małych miejscowości. Teraz jesteśmy

Jolanta Witek: Włosi lubią robić zakupy
w małych sklepach przydomowych.
Dlaczego? Bo są to doskonałe miejsca
do spotkań i pogawędek, szczególnie
dla osób starszych.

Mariusz Machnicki: Przedwcześnie
odtrąbiono śmierć handlu tradycyjnego w postaci sklepów czy też centrów
handlowych. One będą się zmieniały
wraz ze zmianą technologii.

na pierwszym miejscu w branży w miastach do
pół miliona mieszkańców. Potwierdzam fakt, że
ludzie lubią się spotykać w sklepach. Widziałem
to nieraz, kiedy ludzie spotykali się i wymieniali
poglądy przy okazji robienia zakupów w naszych
sklepach o nazwie Electro,
Przejdźmy do handlu dzisiejszego. Z jednej
strony mamy coraz nowocześniejsze technologie, z drugiej zaś... kolejki do kas. Z czego to wynika? Czy jest to efekt 500+, a może braku rąk
do pracy w handlu?
Paweł Siemiński: Czy dzisiejsze kolejki są efektem braku rąk do pracy? Po części tak, ale nie do
końca. Efekt ten bardziej potęguje fakt, że wzrasta
siła nabywcza naszych klientów, co jest dostrzegalne i policzalne. Program 500+ i wiele innych
korzystnych zjawisk w naszym społeczeństwie powoduje, że ludzie chętniej kupują w sklepach.
Mariusz Machnicki: Kolejki do kas są efektem
tego, że nasze społeczeństwo się bogaci.
Ale wciąż zbyt dużo jest nieczynnych kas.
Mariusz Machnicki: W coraz większej liczbie
sklepów pojawiają się kasy samoobsługowe. I to
będzie się rozwijać.
Paweł Siemiński: W niektórych spółdzielniach
Społem PSS wdrażane są projekty kas samoobsługowych. Obserwujemy, jakie korzystne i niekorzystne sytuacje się z nimi wiążą. Niestety, trafiają
się klienci nieuczciwi, i dlatego takie kasy muszą
znajdować się pod specjalnym nadzorem. Do
czterech takich kas potrzebna jest jedna osoba
z obsługi, która obserwuje, co się w nich dzieje.
Jeszcze 3 lata temu kasy samoobsługowe były
dwa razy droższe niż są dziś. Dziś boks składający
się z 4 kas kosztuje 50-60 tys. zł.
Kasy samoobsługowe wciąż są inwestycją kapitałochłonną, chociaż sytuacja braku rąk do pracy może wymusić częstsze stosowanie takiego
rozwiązania. Myślę, że kasy takie w naszej branży
będą obsługiwały 20 proc. sprzedaży.
Mariusz Machnicki: Postawię w tym miejscu
pytanie, czy kasy samoobsługowe, zanim na dobre
się rozwiną i zaistnieją w świadomości klientów,
po prostu nie znikną. Amazon otwiera swój sklep,
w którym nie ma kas, a wystarczy posiadanie aplikacji w smartfonie umożliwiającej zakup towaru.
A teraz kolejne pytanie: jaki skutek przyniósł zakaz handlu w niektóre niedziele?
Paweł Siemiński: Z informacji, które mamy,
wynika, że najbardziej poszkodowanym elementem tej układanki są galerie handlowe. Dla naszej
struktury efekt takich niedziel nie jest zero-jedynkowy. Obserwujemy zdecydowane odbicie
obrotów w piątek, sobotę i poniedziałek, choć nie
zawsze udaje nam się tym wzrostem sprzedaży
odrobić efekt utraconych obrotów niedzielnych.
Mariusz Machnicki: Co do niedziel niehandlowych, to powiem o Galaxy. Galaxy na tym nie straciło. Patrząc na nasze wyniki, obserwujemy wręcz
wzrost odwiedzalności. Nasze centrum ewoluuje,
podobnie zresztą jak wiele centrów w Polsce. Nie
jesteśmy już jedynie centrum handlowym, do
którego się przychodzi zrobić zakupy. Staliśmy
się miejscem, w którym ludzie po prostu spędzają
czas wolny. Oprócz części handlowej mamy część
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rozrywkową w postaci kina, bowlingu i część rekreacyjną w postaci fitnessu. Co jakiś czas organizujemy wydarzenia niezwiązane z handlem, lecz
z kulturą i rozrywką.
Handel się zmienia. Dziś sklepy mają też swoje
wersje wirtualne. W internecie jest dostępny szerszy asortyment, bo nie wszystko np. nasi najemcy
są w stanie pokazać na terenie sklepu stacjonarnego. Pokazują to więc w internecie, a później
po odbiór zakupionych drogą wirtualną rzeczy
zapraszają do sklepu stacjonarnego.
No właśnie, a jaki wpływ na handel tradycyjny ma e-handel?
Marcin Kucharczyk: Kiedy kanał sprzedaży
internetowej wchodził na polski rynek, ze strony
sklepów tradycyjnych była obawa, że klienci po
prostu przeniosą się do internetu. Ale wcale tak
się nie stało. Ludzie nadal chcą zobaczyć towar,
pobawić się pilotem, postukać w klawiaturę.
Oczywiście, internet stał się stałym kanałem, który będzie istniał w naszym życiu. Do tego dodam,
że kanał internetowy rozwinął nam logistykę.
Klient internetowy chce otrzymać towar bardzo
szybko – na rynku pozostały tylko te firmy transportowe, które nadążyły za zmianami.
Paweł Siemiński: e-handel od kilku lat stał się
dla nas wyzwaniem. Ale na podstawie naszych
analiz i ocen stwierdziliśmy, że nie robimy jeszcze
tego ruchu. Nie ma uzasadnienia ekonomicznego,
by pójść w tym kierunku. Ale niezależnie do tego
mocno pracujemy nad modelem, w którym klient
kupuje przez internet, a odbiera towar w danej
placówce handlowej.
Mariusz Machnicki: Taki model, kiedy klient
odbiera zamówiony towar w sklepie powoduje,
że stoi przed szansą wydania drugi raz pieniędzy.
Dla takich osób sklepy przygotowują często do-

datkową ofertę, np. 10-15 proc. zniżki na rzeczy,
które dodatkowo zakupią. W ten sposób, gdy dostawa zamówionego towaru trafia nie do domu
ani do paczkomatu, lecz do sklepu, budujemy lojalność klienta. Przy okazji zaś zwiększają się przez
to obroty sklepu.
Jolanta Witek: Prognozy firm badawczych
nie potwierdzają tezy, że handel tradycyjny zginie. Dlaczego ludzie korzystają z zakupów w internecie? Okazuje się, że chodzi nie tylko o oszczędność czasu. Badania pokazują wręcz, że nie
oszczędzamy wcale czasu, skoro przed zakupem
„przelatujemy” po porównywarkach i zaglądamy
na wiele stron internetowych. Prawdą jest zaś to,
że internet pozwala robić zakupy w dowolnym
momencie i po niższych cenach.
Handel internetowy pokazuje też, że klienci
zamawiają o 35 proc. więcej towarów niż chcą kupić. Robią tak, bo chcą coś przymierzyć, sprawdzić
itd. Potem część towarów odsyłają do sklepów.
Jeśli spojrzymy dziś na najbardziej rozwinięty
pod względem e-handlu rynek brytyjski, to okaże
się, że w Wielkiej Brytanii nastąpił spadek procentowy liczby dokonywanych zakupów w internecie. Szczytem było 8 proc. Ale już nie ma tej dynamiki. W Polsce kupujemy via internet 3,8 proc.
towarów i sprzedaż nadal się zwiększa.
Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, jak zmieniają się centra handlowe.
Mariusz Machnicki: Centra, które powstają
dziś w Dubaju, ale nie tylko tam, to miejsca, w których możemy spędzić nawet kilka dni. Są w nich
wielkie lodowiska, stoki narciarskie, akwaparki,
salony spa itd. Wokół budują się hotele. W części takich obiektów są też strefy VIP, gdzie szejk
może zaparkować swojego bentleya czy ferrari,
a do dyspozycji ma konsjerża.

Paweł Siemiński: Mocno
pracujemy nad modelem,
w którym klient kupuje przez
internet, a odbiera towar
w danej placówce handlowej.
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Marcin Kucharczyk: Myślę, że już
za kilka lat wejdziemy w nową erę.
Zaczęło się od skanowania stóp
a skończy na skanowaniu człowieka.
W przyszłości sklep to będzie jedna
wielka aplikacja, za pomocą
której kupimy wszystko, co chcemy.
Jolanta Witek: W Oberhausen już na początku lat 90. powstało wielkie miasteczko handlowe,
w którym są całe ulice handlowe. A do tego miasteczko to spełniało wiele innych funkcji – turystyczną, rekreacyjną, rozrywkową.
Mariusz Machnicki: Podobnie wygląda miejscowość Metzingen, prześliczne miasteczko pod

Stuttgartem. Tam Hugo Boss miał pierwszą fabrykę odzieżową. Po jakimś czasie firma zrezygnowała z prowadzenia w tym miejscu działalności
i otworzyła showroom, czyli salon wystawowy.
Następnie ktoś wpadł na pomysł, żeby część
budynku zamienić na hotele, sklepy. Dziś sprzedawane są tam marki luksusowe i popularne. Są
tam liczne hotele, parki, place zabaw dla dzieci
i ogromne parkingi. Ludzie przyjeżdżają tam z całej Europy na 2-3 dni. Robią zakupy, spędzają czas
w restauracjach, spacerują po parku, bawią się.
Jolanta Witek: Użył pan słowa showroom.
W tej chwili wiele z naszych sklepów zaczyna spełniać taką rolę. To jest nowe zjawisko. Tak może
się odbywać handel meblami, samochodami czy
obuwiem.
Mariusz Machnicki: W Galaxy pojawił się esize.me, czyli taki kiosk multimedialny firmy e-obuwie, w którym znajduje się urządzenie, które dokładnie mierzy nam stopę i natychmiast pokazuje
nam na monitorze całą gamę butów w naszym
rozmiarze do wyboru.
Jolanta Witek: To jest tzw. masowa indywidualizacja, czyli produkty „szyte na miarę”.
Zapytajmy o wyniki sprzedaży w handlu
w b. roku.
Jolanta Witek: Z danych GUS wynika, że
porównując styczeń i wrzesień br. sprzedaż
w handlu rośnie o około 7,5 proc. Najsłabiej rośnie „żywnościówka”, za to bardzo duży jest popyt na farmaceutyki, sprzęt rtv i agd oraz meble.
Z czego to wynika? Po prostu, kiedy społeczeństwo zaczyna mieć więcej pieniędzy, to nie wyda-

je na żywność więcej niż wcześniej. Rośnie natomiast sprzedaż samochodów, sprzętu rtv i agd.
Dynamicznie rośnie też sprzedaż farmaceutyków,
zaś wpływ na to z pewnością mają ogłupiające reklamy, które oglądamy w telewizji. Również takie
branże jak sprzedaż ubrań i obuwia rozwijają się
bardzo dobrze.
Jak państwa zdaniem będzie wyglądał handel za kilka lat?
Jolanta Witek: Dynamika zmian będzie w dużej mierze uzależniona od nowych technologii.
Już dziś pojawiły się lodówki, które same zamawiają artykuły spożywcze. Ale nie jest to przecież
jeszcze powszechne. Inny przykład: robotyzacja
sklepów i wprowadzenie sklepów bezzałogowych może pozwolić na obejście zakazu niepracowania w niedzielę.
Marcin Kucharczyk: Myślę, że już za kilka lat
wejdziemy w nową erę. Zaczęło się od skanowania stóp a skończy na skanowaniu człowieka.
W przyszłości sklep to będzie jedna wielka aplikacja, za pomocą której kupimy wszystko co chcemy.
Mariusz Machnicki: Ja z kolei uważam, że
przedwcześnie odtrąbiono śmierć handlu tradycyjnego w postaci sklepów czy też centrów handlowych. One będą się zmieniały wraz ze zmianą technologii. Już dziś mamy lustra wirtualne
w przymierzalniach, które podpowiadają, czy
pasuje nam dane ubranie i jak ono na nas leży.
Te dwa światy handlu tradycyjnego i handlu wirtualnego będą się coraz bardziej przenikać.
Dziękujemy za rozmowę.
FOT. SG

fot. M. ABKOWICZ
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Po raz piętnasty wybieramy Perły Biznesu
Napływają zgłoszenia kandydatur w piętnastej edycji konkursu „Perły
Biznesu”, ktore przyjmujemy w dwóch kategoriach – Wydarzenie
Gospodarcze 2018 i Osobowość Biznesu 2018. Organizatorem konkursu
jest redakcja „Świata Biznesu”.

Jak zgłaszamy?
Do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii
Wydarzenie Gospodarcze mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze,
które pojawiły się na terenie Pomorza Zachodniego w roku 2018. Regulamin konkursu
preferuje zjawiska gospodarcze, które charakteryzują się nowoczesnością i oryginalnością,
których efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje, rozwój inwestycyjny lub zwiększenie
liczby miejsc pracy. Nagrody otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja będąca egzemplifikacją powyższych wyróżników.
Z kolei do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Osobowość Biznesu mogą być zgłaszane
osoby, które w 2018 roku wyróżniły się nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy
realizacji projektów związanych z gospodarką
i działalnością publiczną.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
dokonanie zgłoszenia według wzoru formularza, który znajduje się na stronie internetowej „Świata Biznesu” www.swiatbiznesu.
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com, wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zgłoszenia pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną przyjmuje redakcja „Świata Biznesu”,
e-mail: redakcja@swiatbiznesu.com; 71-004
Szczecin, ul. Cukrowa 45-5, tel: 601705299 ,
601335804,; w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Kiedy rozstrzygnięcie?
Oceny kandydatur zgłoszonych do konkursu dokona Kapituła Konkursowa, w skład której
wchodzą przedstawiciele świata nauki: ekonomiści i inżynierowie oraz szczecińscy publicyści
ekonomiczni. Kapitule przewodniczy prof. kpt.
ż.w. Andrzej Bąk, prorektor Akademii Morskiej
w Szczecinie ds. morskich, zaś wiceprzewodniczącą kapituły została prof. Danuta Zawadzka, prorektor Politechniki Koszalińskiej ds. kształcenia.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz
z wręczeniem statuetek i dyplomów laureatom nastąpi w trzeciej dekadzie lutego 2018
roku. Podczas gali „Pereł biznesu” wręczone
zostaną także wyróżnienia dla start-upów
„Inspirujący Start”, przyznawane przez Polską

Laureaci ubiegłorocznej edycji Pereł Biznesu
| fot. ARCHIWUM

Fundację Przedsiębiorczości oraz portal gospodarczy szczecinbiznes.pl.
Partnerem głównym gali „Pereł Biznesu”
jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości, kierowana przez prezes Barbarę Bartkowiak. Patronat medialny nad konkursem objęły redakcje
TVP 3 Szczecin oraz portalu szczecinbiznes.pl.
Zapraszamy serdecznie naszych Czytelników do zgłaszania kandydatów do tytułów „Pereł Biznesu 2018”.
red
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Izbowe spotkanie
z prof. Grzegorzem Kołodką

Buławy dla znanych
menedżerów

Na zaproszenie Północnej Izby Gospodarczej 20 listopada były wicepremier wygłosił wykład p.t.: „Polska, Europa, świat
– neoliberalizm, nowy nacjonalizm czy nowy pragmatyzm?”. W spotkaniu udział wzięli szefowie znanych zachodniopomorskich firm.
Przed wykładem profesora o rynku pracy
i problemach szkolnictwa zawodowego rozmawiali: Zbigniew Cenkier, dyrektor STr Shipping and
Trading sp. z o.o., Marek Kubik, prezes Agencji
Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, Paweł Laska,
site manager, Zalando Logistics Operations Polska,
Krzysztof Osiński, prezes Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie, Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Szczecinie oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
– W sytuacji, w której firmy zabiegają o nowych
pracowników, musimy przejąć inicjatywę i zadbać,
żeby nasz głos w sprawie rynku pracy dotarł do polityków, samorządowców i środowiska naukowego
– nakreślał główny problem, przed jakim stoją dziś
lokalne firmy, Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
Z tą diagnozą zgodzili się wszyscy prelegenci.
Rozwiązaniem może być m.in. bliska współpraca
przedsiębiorców ze szkołami branżowymi i uczelniami technicznymi.
Z wykładu prof. Kołodki zorganizowanego
w hotelu Dana można było dowiedzieć się m.in.,
dlaczego nikt już nigdy nie powtórzy ogromnego
skoku gospodarczego, którego autorem były Chiny oraz dlaczego proces globalizacji jest nie do zatrzymania i w jaki sposób mogą z niego korzystać
zarówno bogate, jak i biedne państwa. Poza sprawami globalnymi był również czas na przyjrzenie
się polskiej gospodarce.
Spotkanie było współfinansowane w ramach
projektu EAPPREN z programu Erasmus+.

Gala wręczenia Buław Nestora Przedsiębiorczości

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się
11 października w klubie Copernicus szczecińskiego hotelu Radisson BLU. Wręczeniu
każdemu z laureatów pamiątkowej buławy towarzyszyła laudacja. Bogatą karierę bankową
i menedżerską oraz sukcesy w tworzeniu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych Barbary Bartkowiak przedstawił w laudacji prof.
Stanisław Flejterski, wykładowca Wyższej
Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. Sama laureatka zwróciła uwagę, że sama nie jest przedsiębiorcą,

Grzegorz Kołodko na spotkaniu zorganizowanym przez Północną Izbę Gospodarczą

Celem przedsięwzięcia jest promowanie Pomorza jako regionu oferującego miejsca pracy
w konkretnych przedsiębiorstwach, gwarantującym
pracownikom sukces zawodowy i rozwój kariery.
W kategorii mikroprzedsiębiorstwa (do 10
osób) zwycięzcą została rodzinna firma Haftkom,
która istnieje od 1991 roku i oferuje haft komputerowy oraz nadruki na najwyższym poziomie.
W kategorii przedsiębiorstw zatrudniających do
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a jej misją jest służenie przedsiębiorcom. Piotr
Tolko, dziennikarz Radia Szczecin przypomniał
barwne biznesowe losy Andrzeja Lebdowicza: Zaczęło się od importu TIR-a napojów
w butelkach PET i otwarcia hurtowni spożywczej, potem była sieć sklepów Berti, a następnie biznes hotelarski w Świnoujściu. Prof. Zygmunt Meyer, były marszałek Województwa
zachodniopomorskiego zaprezentował życiową i biznesową drogę Mirosława Sobczyka,
który pierwsze kontakty z branżą poligraficzną
miał na początku lat 90.

Laureaci otrzymali pamiątkowe buławy,
portrety autorstwa Bogdana Wawrzyniaka
oraz upominki nawiązujące do ich historii biznesowej.
Wyboru laureatów nagrody Buława Nestora Przedsiębiorczości dokonuje prezydium
Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
Członkowie prezydium zgodnie podkreślają,
że laureaci poprzez swoją działalność przyczyniają się do rozwoju potencjału Szczecina
i regionu.

Przełom roku bogaty
w wydarzenia dla przedsiębiorców
Wigilia Izbowa, wyjazd do Francji dla firm z sektora czystych technologii,
spotkania z prof. Leszkiem Balcerowiczem i Jackiem Walkiewiczem...

To oni budują markę Pomorza
Północna Izba Gospodarcza w
Koszalinie przyznała tytuły Pracodawcy
Roku Pomorza 2018. „Zależy nam,
aby firmy godne naśladowania wyszły
z cienia i budowały markę gospodarczą
naszego regionu” – tłumaczą
organizatorzy konkursu.

Barbara Bartkowiak, prezes Polskiej
Fundacji Przedsiębiorczości,
Mirosław Sobczyk, prezes zarządu
Grupy Reklamowej Zapol i Andrzej
Lebdowicz, przedsiębiorca z branży
hotelarskiej zostali nagrodzeni
Buławami Nestora Przedsiębiorczości
Północnej Izby Gospodarczej.

50 osób zwycięzcą zastała SBC Windows & Doors.
Spółka posiada w 100 proc. kapitał norweski i zajmuje się produkcją skandynawskiej stolarki okiennej. Specjalizująca się w usługach oraz sprzedaży
rozwiązań dla rynku elektroniki morskiej oraz
technologii informacyjnych Kongsberg Maritime
Poland zwyciężyła wśród przedsiębiorstw średnich (do 250 zatrudnionych). W kategorii przedsiębiorstw dużych (powyżej 250 osób) laureatem
została firma programistyczna GlobalLogic.
Kapituła przyznała też nagrodę w kategorii
Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zwycięzcą została firma Homanit Polska, która bierze
czynny udział w życiu lokalnej społeczności
wspierając wiele przedsięwzięć w obszarze
sportu, środowisk wiejskich i pomocy osobom
niepełnosprawnym. W kategorii Nauka dla Biznesu zwycięzcą został Zespół Szkół nr 10 im.
Bolesława Chrobrego w Koszalinie. Uznanie

Roman Biłas, prezes oddziału Północnej Izby Gospodarczej
w Koszalinie i laureaci konkursu Pracodawca Roku Pomorza
2018 w kategorii Społeczna odpowiedzialność biznesu

kapituły znalazły m.in. praktyki dla uczniów
organizowane w regionie, ale też za granicą.
Pełną listę laureatów i wyróżnionych znaleźć
można na stronie pig.koszalin.pl.
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...to tylko niektóre wydarzenia, jakie planuje Północna Izba Gospodarcza na końcówkę
2018 i pierwszy kwartał 2019 roku.
Pod koniec roku przedsiębiorcy złożą sobie
życzenia przy świątecznym stole. Tegoroczna
Wigilia Izbowa odbędzie się 20 grudnia w CKE
Stara Rzeźnia. W części artystycznej wystąpi
Grażyna Łobaszewska. Spotkaniu towarzyszyć
będzie podsumowanie akcji charytatywnej na
rzecz podopiecznych Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Stargardzie. Przedsiębiorcy zainteresowani
udziałem w Wigilii Izbowej mogą kontaktować się z Północną Izbą Gospodarczą wysyłając e-mail na adres kd@izba.info.

Czyste technologie we Francji
Północna Izba Gospodarcza zaprasza małe
i średnie przedsiębiorstwa z sektora czystych
technologii do udziału w finansowanej przez
Izbę wizycie studyjnej, która odbędzie się
w dniach 17-19 marca w miejscowości Colmar we Francji. Tematem przewodnim będzie

ekologiczne budownictwo, a w szczególności
budownictwo pasywne. Wydarzenie organizowane w ramach międzynarodowego projektu Cleantech International, z programu
Interreg South Baltic Region.

Inspirujące spotkania
Od nowego roku izbową stronę internetową powinni uważnie śledzić ci, którzy interesują
się ekonomią w skali makro (Izba planuje organizację spotkania z prof. Leszkiem Balcerowiczem) oraz wszyscy, którzy chcą poznać moc
swoich możliwości (w planach jest także zaproszenie psychologa i mówcy Jacka Walkiewicza).

Sukcesja z sukcesem
W świetle wprowadzonej ostatnio ustawy
o zarządzie sukcesyjnym, która zakłada, że
śmierć właściciela firmy nie będzie już oznaczać jej likwidacji, warto poznać działalność
Sekcji Sukcesji działającej przy Północnej Izbie
Gospodarczej. Skupiające prawników, ekonomistów i przedsiębiorców ciało staje się wiodącym gronem prowadzącym dyskusje na ten
temat na Pomorzu Zachodnim.
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Brandenburgia Wschodnia
razem dla polskiego biznesu
Pod hasłem Business Location Network stworzyli wspólną ofertę dla polskich
przedsiębiorców, inwestorów i osób, które chcą mieszkać i pracować za polskoniemiecką granicą. Umożliwiają kontakt w języku polskim wszystkim,
którzy zastanawiają się nad pierwszymi krokami na rynku zachodnich sąsiadów.
Jak wygląda współpraca instytucji promujących gospodarkę na pograniczu?
W rozmowie uczestniczą: Christopher Nüßlein, Irina Kania (Investor Center
Ostbrandenburg), Silvio Moritz, Anna Gazdecka (Investor Center Uckermark),
Anetta Poethke i Marlen Bennewitz (IHK Ostbrandenburg), Mario Quast (Urząd
Miasta Frankfurt nad Odrą) i Philip Pozdorecz (Urząd Miasta Schwedt nad Odrą).
Business Location Network, czyli sieć
organizacji wspierania biznesu, które państwo reprezentują, od kilku lat zapraszają
do inwestowania, udzielają informacji o regionie, uczestniczą w targach. Co udało się
państwu osiągnąć w 2018 roku?
Irina Kania: Jesteśmy dumni z pozytywnych reakcji na billboard promujący nasz serwis internetowy brandenburgia-wschodnia.
com, który ustawiliśmy przy autostradzie A2.
Dzięki niemu mamy bardzo dużo telefonów
z polskich firm, które interesuje kierunek zachodni. Minister spraw zagranicznych Jacek
Czaputowicz zapytany o fakt, że Niemcy prezentują w ten sposób swoją ofertę odpowiedział, że cieszy się, że polscy przedsiębiorcy
uważani są za Odrą za tych, którzy działają na
takim poziomie, że są w stanie wejść na rynek
sąsiadów.
Silvio Moritz: W mijającym roku jeszcze
mocniej zacieśnialiśmy relacje z Polską, uczestnicząc w ważnych wydarzeniach gospodarczych takich jak 10. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Odwiedziło go ponad 11
tys. uczestników, w tym wielu polskich przedsiębiorców. Nawiązaliśmy nowe kontakty, ale
poznaliśmy też z bliska zagadnienia ważne
z punktu widzenia polskiego biznesu. Wyjazd
był więc bardzo udany.
Christopher Nüßlein: Znaczenie naszej sieci
współpracy stale rośnie, a nasze działania są coraz bardziej widoczne. W efekcie tego powiększa się też nasze grono. Do BLN dołączył STIC
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– spółka promująca gospodarkę w powiecie
Märkisch-Oderland. Obecnie prowadzimy rozmowy o współpracy z powiatem Oder-Spree.
Więcej podmiotów sprawi, że będziemy mieli
jeszcze bogatszą ofertę inwestycyjną i informacyjną dla firm zainteresowanych działalnością
na terenie wschodniej Brandenburgii.
Anetta Poethke: Nasze dotychczasowe
działania potwierdzają, że BLN tworzą ludzie
funkcjonujący w sposób praktyczny w środowisku biznesowym. Nie działamy z konieczności,
a z chęci rozwijania regionu w ujęciu gospodarczym. Jako praktycy z wieloletnim doświadczeniem szybko reagujemy na pytania, które
trafiają do nas z Polski. Kontakt z nami możliwy
jest bezpośrednio i w języku polskim.
Anna Gazdecka: Mamy przy tym sygnały, że ci, którzy się do nas zwracają – czy to

Przedstawiciele instytucji
zrzeszonych w BLN
wspólnie ustalają
działania i tworzą ofertę
dla polskich firm, które
są zainteresowane
działaniem po zachodniej
stronie granicy.

z pytaniami o oferty pracy, czy o kwestie związane z prowadzeniem biznesu w Niemczech,
bardzo często przekazują kontakt do nas znajomym, którzy następnie sami się z nami kontaktują. To pokazuje, że szeptany marketing
działa, ale też że ludzie są zadowoleni z naszych usług.
Irina Kania: Trzeba przy tym dodać, że zapytania są bardzo różne. Są ludzie, którzy szukają pracy, inni pytają o możliwości budowania domów, czy jak się u nas inwestuje. Coraz
częściej ludzie widzą ten region nie tylko jako
miejsce, przez które przejeżdża się w drodze
do pracy, ale jako miejsce, w którym można
działać, pracować i inwestować.
Jakie zjawiska i problemy nurtują obecnie przedsiębiorców prowadzących działalność w Niemczech? W Polsce numerem jeden wydaje się być brak rąk do pracy.
Marlen Bennewitz: Brak rąk do pracy, dzięki dobrej koniunkturze, widoczny jest również
w naszym regionie. Z najnowszego raportu
nt. koniunktury opracowanym na podstawie
badań przeprowadzonych wśród zrzeszonych
u nas firm wynika, że branże: budowlana, usługowa i handel nie będą mogły w ciągu najbliższych miesięcy notować dalszych wzrostów.
Głównym tego powodem jest właśnie brak
pracowników. Ma to związek ze szkolnictwem
zawodowym i faktem, że nie jest ono konkurencyjne wobec studiów jako ścieżka kariery.
Mario Quast: Wielu Polaków mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. W perspektywie brexitu ciekawe jest, czy zdecydują się na powrót
do ojczyzny. W takiej sytuacji nasz region może
stanowić dla nich atrakcyjne miejsce dla mieszkania i pracy.
Christopher Nüßlein: Ci, którzy będą zastanawiać się nad emigracją do zachodnich
landów Niemiec lub do Holandii, mogą rozważyć wyjazd do Brandenburgii. Nawet dla osób
z centralnej Polski oznacza to pracę i mieszkanie o wiele bliżej ojczyzny. Przy wyborze miejsca do życia coraz ważniejsze stają się kwestie
ekologii i czystego powietrza, którymi może
pochwalić się nasz region.
Silvio Moritz: Dla przedsiębiorców cały
czas ważna jest kwestia przyszłości ich firm po

ich odejściu. Wielu przedsiębiorców będących
w starszym wieku nie ma komu przekazać biznesu. W tej roli świetnie mogą sprawdzić się
polscy przedsiębiorcy. Przejmując firmę ze
wschodniej Brandenburgii nie trzeba rezygnować ze swojej działalności, prowadzonej np.
w rejonie Szczecina, a można czerpać korzyści
z obecności na obu rynkach. Ratując niemieckie
firmy i miejsca pracy przed likwidacją przedsiębiorca zyskuje dostęp do niemieckiego rynku
i klientów.
Anetta Poethke: Polscy przedsiębiorcy natrafiają na problemy wynikające z faktu, że rynek niemiecki jest w pewnych obszarach reglamentowany. Na przykład w branży budowlanej
w Niemczech w wielu zawodach potrzebny jest
tytuł mistrza. Pytania o to ciągle się pojawiają,
a my regularnie informujemy, pomagamy i odpowiadamy w tym zakresie polskim przedsiębiorcom.
Jakie działania Business Location Network na rok 2019 mogą zainteresować firmy z województwa zachodniopomorskiego?
Anetta Poethke: Na 21 lutego mamy
w planie współorganizację Polsko-Niemieckiego Dnia Turystyki. Niebawem przedstawimy
jego program.
Philip Pozdorecz: Warto wpisać do kalendarza targi Inkontakt, które odbędą się w maju
w Schwedt. W 2018 roku spośród 200 wystawców ok. 40 było z Polski. Targi gromadzą firmy
i organizacje, które tworzą program prezentujący potencjał całego regionu. Wydarzenie jest
atrakcyjne zarówno dla gości indywidualnych,
jak i dla biznesu, a jego rola w wymiarze gospodarczym i społecznym z roku na rok rośnie.
Irina Kania: Aby być na bieżąco z naszymi
działaniami, warto śledzić stronę brandenburgia-wschodnia.com

Sieć Business Location
Network tworzy coraz
większa liczba firm
i instytucji działających
na rzecz rozwoju
gospodarczego wschodniej
Brandenburgii.
Na zdjęciu, od lewej:
Christopher Nüßlein
(ICOB), Andreas Jonas
(STIC), Silvio Moritz (ICU),
Philip Pozdorecz
(Urząd Miasta Schwedt),
Irina Kania (ICOB),
Mario Quast (Urząd
Miasta Frankfurt nad
Odrą), Anna Gazdecka
(ICU), Anetta Poethke
i Marlen Bennewitz
(IHK Ostbrandenburg).
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CISOWE WZGÓRZE

Stowarzyszenie metropolitalne
potrzebne jest też po stronie niemieckiej
– przekonywał Silvio Moritz, prezes Investor Center Uckermark
podczas Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie.
21 listopada w Centrum kultury Euroregionu Stara Rzeźnia odbyła się debata na temat
form współpracy na rzecz rozwoju Transgranicznego Obszaru Metropolitalnego Szczecina. Prowadził ją Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina. W rozmowie udział
wzięli Irena Stróżyńska, zastępca dyrektora
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Pomerania, Martin Gorholt, sekretarz stanu
Kraju Związkowego Brandenburgia, Patrick
Dahlemann, sekretarz stanu Kraju Związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego,
Petra Schmidt-Kaden, dyrektor Departamentu w Ministerstwie Energii, Infrastruktury
i Cyfryzacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Detlef Herz z Krajowego Biura Planowania
Przestrzennego Berlin-Brandenburgia, Silvio
Moritz, prezes Investor Center Uckermark,
Urszula Grebieniow z Departamentu Polityki
Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Marek Kubik, prezes Agencji Rozwoju
Metropolii Szczecińskiej.
– Jako metropolia szczecińska, z uwzględnieniem powiatów po stronie niemieckiej, mamy na
przykład ponad milion mieszkańców, uniwersytety, porty, wielką rafinerię i papiernie oraz innowacyjne średnie przedsiębiorstwa po ubu stronach granicy. To wszystko można połączyć, aby
stworzyć silną ofertę biznesową. Do tego trzeba
rozbudowywać dwutorowe połączenie na całej
trasie Szczecin–Berlin. W tej sprawie mówimy
jednym głosem. Przed wyborami do Bundestagu
wystosowaliśmy wspólnie z samorządowcami
i przedsiębiorcami z Polski i Niemiec, w tym
z prezydentem Krzystkiem, list do kanclerz Angeli Merkel, który zwraca uwagę na tę kwestię
– mówi Silvio Moritz.
Podczas dyskusji nie zabrakło pytań o konkretne działania, które, zdaniem jej uczestników, są priorytetowe dla poprawy współpracy w tym regionie. Sygnalizowali oni temat
konieczności lepszego poznania sąsiada i roli
mediów, kwestie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozwoju komunikacji publicznej
w obszarze transgranicznym.
Osoba do kontaktu w języku polskim:
Anna Gazdecka
Projektmanagerin Wirtschaftsförderung
ICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Straße 52e | 16303 Schwedt/Oder
tel. +49 33 32 53 89 71
gazdecka@ic-uckermark.de
www.ic-uckermark.de
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Silvio Moritz (trzeci od prawej): – Po stronie polskiej działa Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
natomiast po stronie niemieckiej nie istnieje taka organizacja i bardzo mocno chciałbym podkreślić,
że jest wręcz obowiązkiem landów Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego utworzenie
podobnej struktury, która umożliwiłaby wspólne przedsięwzięcia gospodarcze i infrastrukturalne
oraz promocję lokalizacji obszaru granicznego.

– Możemy przygotować wspólną ofertę gospodarczą regionu szczecińskiego i sąsiadów po
stronie niemieckiej, z wykorzystaniem środków
z Euroregionu Pomerania. W rejonie Monachium
czy w zagłębiu Ruhry takie wspólne publikacje
promocyjne są popularne. Za to transgranicznej
oferty metropolitalnej jeszcze nie ma – zauważył
Marek Kubik, prezes Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. Jego słowa potwierdza szef
Investor Center Uckermark: – Gdy w minionych
latach nasz powiat wspólnie ze Szczecinem prezentował ofertę inwestycyjną na targach Expo
Real w Monachium, nasze stoisko wzbudzało
sensację.
W pewnym momencie dyskusji Silvio Moritz rozłożył nietypowy rekwizyt: – To mapa,
którą wykorzystujemy podczas spotkań promocyjnych. W odróżnieniu od wielu typowych map
niemieckich, na których na wschód od granicy
jest biała plama i map polskich, na których biała
plama jest w miejscu Niemiec, tutaj rzeka Odra,
która łączy nasze kraje, jest na środku mapy. Tak
postrzegamy nasz region i tak wygląda nasze
spojrzenie na współpracę.
A co jego zdaniem mogłoby pomóc
w budowaniu wzajemnych relacji w wymiarze
praktycznym i przekładających się na korzyści
biznesowe?

Silvio Moritz nie ma wątpliwości: – Po
stronie polskiej działa Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, natomiast
po stronie niemieckiej nie istnieje taka organizacja i bardzo mocno chciałbym podkreślić, że
jest wręcz obowiązkiem landów Brandenburgii
i Meklemburgii-Pomorza Przedniego utworzenie
podobnej struktury, która umożliwiłaby wspólne
przedsięwzięcia gospodarcze i infrastrukturalne
oraz promocję lokalizacji obszaru granicznego.

ENERGOOSZCZĘDNE DOMY JEDNORODZINNE
CISOWE WZGÓRZE to nowoczesny kompleks energooszczędnych domów jednorodzinnych
powstający w miejscowości Przylep, w sąsiedztwie dzielnicy Gumieńce. Lokalizacja jest bardzo
dogodna – 7,5 km do Centrum Szczecina to zaledwie 10 minut jazdy samochodem.
Atuty inwestycji:
Wysoki standard energetyczny i ekologiczny, pod wieloma względami przewyższający obowiązujące obecnie wymogi:
– wentylacja mechaniczna z rekuperacją – odzysk ciepła do 80%
– podwyższone parametry izolacji ścian, posadzek oraz fundamentów
– nowoczesne ogrzewanie podłogowe oparte o indywidualny gazowy kocioł grzewczy
– zbiornik na wodę deszczową, którą można wykorzystać do podlewania ogrodu
Duże działki o regularnym kształcie, o powierzchni od 812 do 1000 m2
Garaż o powierzchni 23 m2, zadaszona wiata na dodatkowe auto jako opcja
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią, 3 sypialnie z garderobami, gabinet i 2 łazienki – o powierzchni 156 m2
I ETAP – 8 wolnostojących domów jednorodzinnych – w realizacji

www.calbud.com.pl
grudzień 2018
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Rozwiń swoją firmę
dzięki unijnym pieniądzom
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy po raz kolejny otrzymał środki, które może
pożyczyć lokalnym firmom na rozwój i poprawę ich konkurencyjności.
To prawie 30 mln zł w ramach Jeremie 2, czyli inicjatywy służącej rozwijaniu
lokalnej gospodarki.
– Mamy ponownie do wyboru dwie pożyczki – inwestycyjną i obrotowo-inwestycyjną.
W pierwszym wariancie kwota jednostkowej
pożyczki wynosi powyżej 500 tys. do 1 mln zł,
maksymalny okres spłaty to 10 lat i nawet do
12 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Drugi
wariant, to pożyczka obrotowo-inwestycyjna.
Tu kwotę jaką możemy wydać jednostkowo to
powyżej 100 tys. do 500 tys., maksymalny okres
spłaty pożyczki wynosi 7 lat i do 8 miesięcy karencji w spłacie kapitału – tłumaczy Krzysztof
Nowak, prezes Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego.
Pożyczki mogą otrzymać przedsiębiorcy
z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopo-

morskiego. Działania, na które można wziąć
dofinansowanie muszą wiązać się z poprawą
konkurencyjności przedsiębiorstwa. W praktyce znaczy to, że pożyczkę mogą otrzymać
np. przedsiębiorcy chcący zakupić maszyny lub
inny sprzęt do swojej firmy, czy też zrobić remont lokalu.
– Pożyczki te są bardzo atrakcyjnie oprocentowane, nie wymagamy wkładu własnego. Nie
ma żadnych prowizji i opłat związanych z jej
udzieleniem – dodaje Krzysztof Nowak. – Bardzo zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do kontaktu!
Więcej informacji na stronie
www.fundusz.szczecin.pl
w zakładce „Jeremie 2”.

Świąteczny czas niech wypełnią
radość, dobre emocje
oraz pozytywne podsumowania.
Oby te dni były dla nas wszystkich
energetycznym impulsem
do podjęcia nowych wyzwań
w nadchodzącym roku.
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Wykorzystano fragment pracy wykonanej w ramach świątecznego konkursu ogłoszonego przez Fundację Procuro.
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Forum kreowania nowych idei na US

Kopenhaga bliżej
Szczecina

W dniach od 15 do 19 października Szczecin był miejscem spotkania
naukowców z całego świata.

Za kilka miesięcy, a dokładniej
1 kwietnia przyszłego roku z lotniska
w Kopenhadze odleci pierwszy
po wielu latach samolot
do Goleniowa. Oznaczać to będzie,
że uruchomiona zostanie przez
Scandinavian Airlines System (SAS)
stałe połączenie lotnicze pomiędzy
Kopenhagą a portem lotniczym
Szczecin-Goleniów.
Loty odbywać się będą od poniedziałku
do piątku przy wykorzystaniu nowoczesnych
samolotów ATR 72-600, zabierających na pokład 7o pasażerów. Czas trwania lotu wyniesie
35 minut. Kopenhaskie lotnisko jest jednym
z największych lotnisk w Europie. To tam właśnie zlokalizowany jest hub linii lotniczej SAS,
dzięki któremu można polecieć do ponad 100
miast na świecie Z jego połączeń korzysta rocznie ponad 29 milionów pasażerów.
Nowe połączenie ułatwi przemieszczanie
się Polakom pracujących w duńskiej stolicy i
w jej okolicach. Zostanie też z zadowoleniem
przyjęte przez Duńczyków, którzy zarządzają

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyły się
równolegle trzy wydarzenia współfinansowane
m.in. przez program UE ERASMUS+: 11th International Conference on Engineering and Business Education; 7th International Conference
on Innovation and Entrepreneurship oraz spotkanie w ramach projektu PEESA III – Personali-

przedsiębiorstwami zlokalizowanymi na Pomorzu Zachodnim, takimi jak DGS, Espersen,
KK Wind Solution czy też 3 Shape.
SAS jest już piątym przewoźnikiem korzystającym z lotniska w Goleniowie. W kwietniu
2019 r. dołączy do PLL LOT, Ryanair, Norwegian i Wizz Air. Lotnisko planuje zapewnić
w przyszłym roku loty 700 000 pasażerów. wab

sed Engineering Education in Southern Africa.
Uczestniczyło w nich ponad 70 osób z RPA, Azji,
Ameryki Północnej oraz Europy. Honorowym
patronatem obrady objęli marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz,
prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut, burmistrz hanzeatyckiego miasta
Wismar Thomas Beyer oraz członek Parlamentu

Loty odbywać się będą przy wykorzystaniu nowoczesnych
samolotów ATR 72-600. | fot. Ze Zbiorów SAS

Europejskiego prof. Dariusz Rosati. Podczas sesji
plenarnych i warsztatów tematami przewodnimi były: wspieranie rozwoju regionalnego oraz
interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia
innowacji, przedsiębiorczości i edukacji. Podczas wykładów plenarnych, dr Ronny Adhikarya
(USA) omówił wyzwania międzynarodowego
rynku pracy, a prof. Dariusz Rosati poruszył tematykę współpracy transregionalnej i znaczenia
polskiego członkostwa w UE. W podsumowaniu
konferencji przewodniczący Komitetu Naukowego prof. Norbert Grünwald (Uniwersytet w Wismarze) podkreślił, że żyjemy w społeczeństwach
zróżnicowanych pod względem bogactwa, religii,
narodowości, narażonych na globalną konkurencję i mających ograniczone zaufanie do wiedzy i dobrych intencji polityków. Powoduje to
konieczność prowadzenia międzynarodowego
dialogu oraz współpracy w obszarze edukacji
i nauki. Z kolei prof. Jacek Batóg, przewodniczący
komitetu organizacyjnego tych trzech wydarzeń,
stwierdził, że stały się one doskonałą platformą
wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych
wyników badań oraz forum kreowania nowych
idei, które mogą stanowić podstawę nowych projektów międzynarodowych w obszarze edukacji
i wspólnych badań naukowych.
a
W połowie października Szczecin był miejscem spotkania
naukowców z całego świata. | fot. Archiwum

Wysoka jakość Zielonej Chemii
– Stowarzyszenie Zachodniopomorski
Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”
ze Szczecina jako jedyny klaster na
Pomorzu Zachodnim otrzymał prestiżowe
wyróżnienie, jakim jest międzynarodowy
certyfikat Brązowa Odznaka Doskonalenia
Jakości Zarządzania Klastrem
– mówi Jacek Drożdżal,
prezes Zielonej Chemii.

Certyfikat przyznaje na dwa lata międzynarodowa organizacja ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis).
Klaster nie spoczywa na laurach i organizuje jubileuszowe, dziesiąte już forum
Chemika Expo. Najbliższy kongres branży
chemicznej odbędzie się 13-14 czerwca
2019 r. na promie m/f Polonia. Na trasie
Świnoujście – Malmö uczestnicy kongresu
będą dyskutować o przemyśle 4.0, idei
gospodarki cyrkularnej i najnowszych rozwiązaniach w obszarze recyklingu materiałów niebezpiecznych.

Wśród około 150 członków klastra są
przedsiębiorstwa, jednostki samorządu
terytorialnego, uczelnie oraz instytucje
otoczenia biznesu. W firmach skupionych
w klastrze jest zatrudnionych ponad 32
tys. osób. W 2017 r. przedsiębiorstwa te
wypracowały obrót sięgający ponad 100
mld zł i wyeksportowały towary za sumę
bliską 60 mld zł, zaś na badania i rozwój
przeznaczyły ponad 20 mld zł. Ponad 40
proc. firm klastra stosuje rozwiązania
Przemysłu 4.0.
br

Chemicy na liście szanghajskiej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny znalazł się na tegorocznej
liście szanghajskiej - rankingu uniwersytetów świata, który opracowuje
corocznie Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju.
Ranking klasyfikuje osiągnięcia naukowe
i badawcze wyższych uczelni.
Na liście w roku 2018, w ramach specjalizacji Chemical Engineering, znalazł się ZUT,
a ściślej Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. Chemicy ze Szczecina uplasowali
się w czwartej setce rankingu (miejsca 301400). Specjalizacja Chemical Engineering wg
światowych klasyfikacji obejmuje takie kierunki obowiązujące na ZUT, jak inżynieria chemiczna oraz technologie chemiczne.
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Co zdecydowało o miejscu ZUT w tak doborowej stawce? Spytaliśmy o to prof. Ryszarda
Kaleńczuka, dziekana Wydziału Technologii
i Inżynierii Chemicznej ZUT.
– Nie ma na to magicznego przepisu – uważa
profesor. – Cała nasza społeczność akademicka
zapracowała na to. Nasz wydział znany jest na
uczelni z tego, że u nas światło w laboratoriach
i pokojach pali się od rana do wieczora – wyjaśnia dziekan Kaleńczuk.
wab

Chemicy ze Szczecina uplasowali się w czwartej setce
rankingu obok wielu renomowanych uczelni.
| fot. U-Press Jerzy Undro
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Neverending story
Znowu czas wymiany kalendarzy... Koniec starego i początek nowego roku… Coś
się symbolicznie kończy, coś się zaczyna…
Bilanse i oceny, nadzieje i plany… W wydanej w minionym roku książce „Alfabet SF. Na
pograniczu sacrum i profanum” wśród prawie 40 haseł pisałem m.in. o czasie… Trudno
konkurować z Arystotelesem, Kantem, Einsteinem, Husserlem, Marcelem Proustem
(W poszukiwaniu straconego czasu – 1922),
Stephenem Hawkingiem (Krótka historia czasu – 1988) czy z Julianem Barbourem (The End
of Time – 1999). Brytyjczyk, dr fizyki Barbour
(ur.1937), „człowiek, który igra z czasem”,
jest twórcą idei bezczasowości. Stwierdził, że
upływ czasu to złudzenie, czas płynie nie w jednym, lecz w dwóch kierunkach jednocześnie…
Czas to uniemożliwiający nam postęp bagaż,
z którym zmagamy się od setek lat. Jeśli wyrzucimy czas ze zbioru pojęć podstawowych,

to być może uda się wreszcie doprowadzić do
połączenia dwóch wielkich teorii fizycznych:
ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej… Dodać warto, że o czasie pisał też
Stanisław Lem, m. in. w fascynującym i do dziś
aktualnym tekście z tomu Prowokacja – Jedna
minuta z roku 1980 (była to recenzja apokryfu
One human minute).
Jeden z artystów sławnej Piwnicy pod Baranami śpiewa o „błogosławionej mądrości przemijania”. Czas leczy rany… Czas to pieniądz…
Czas w polityce, w ekonomii, w biznesie, w finansach, w bankowości… Wartość pieniądza,
zmienna w czasie, jest jedną z podstawowych
kategorii w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych i kredytowych.
Czas anomii... Czas w nauce, w nauczaniu…
Od początku października trwa na polskich
uczelniach publicznych i niepublicznych, akademickich i zawodowych, stopniowe wdrażanie

Gdy państwo ingeruje
w gospodarkę
Interwencjonizm definiowany jest jak
polityka gospodarcza polegająca na bezpośredniej ingerencji państwa w funkcjonowanie gospodarki rynkowej. Za jego twórcę
uznawany jest John Maynard Keynes. Warto
jednak pamiętać, że polski ekonomista Michał Kalecki wcześniej napisał pracę w języku
polskim, w której przedstawił tę ideę.
Jedną z form interwencjonizmu jest kreowanie przez państwo dużych projektów
inwestycyjnych, finansowanych ze środków
publicznych. Inwestycje tego typu zlokalizowane w sferze usług publicznych, takich jak:
transport, opieka zdrowotna, edukacja czy
infrastruktura energetyczna, są niezbędne.
Stanowią one w krajach OECD ok. 15 proc.
inwestycji ogółem, ale ich udział w PKB krajów rozwiniętych spadł z ok. 4,8 proc. w roku
1960 do ok. 3,1 proc. w roku 2010.
Inwestycje publiczne tworzą podstawę
do wzrostu inwestycji prywatnych, redukują
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negatywne skutki zmian klimatycznych, kryzysów ekonomicznych i wzrostu populacji.
Kiedy jednak mamy do czynienia z dużymi
projektami publicznymi, to warto się chwilę zastanowić nad ich jakością i skutkami.
Opłakane efekty takich inwestycji to często:
całkowite ich niepowodzenie, które mogliśmy obserwować w latach 70. 80. ubiegłego
stulecia w Polsce, niska efektywność – czego
obecnie jesteśmy świadkami w Chinach, czy
niedoszacowane koszty realizacji i przekroczony okres realizacji (stadion w Poznaniu,
droga S5, megalotnisko w Berlinie, filharmonia w Hamburgu).
Do podstawowych powodów niskiej
efektywności tych projektów publicznych
należy zaliczyć trudności występujące w
zarządzaniu ogromnymi projektami oraz
niepełna lub błędna ocena efektów tych
inwestycji. Według Międzynarodowego
Funduszu Walutowego podczas realizacji

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

Ustawy 2.0 i towarzyszących jej rozporządzeń.
Racje i emocje, nadzieje, obawy i wątpliwości,
korzyści i koszty… Czas pokaże, kto miał rację ?
PS. Wiele napisano o zarządzaniu czasem,
sporo również o jego trwonieniu, o tzw. złodziejach czasu (thief of time, time waster, steal
time, a time killer…). Dobrze wykorzystać swój
czas… Dobrze, czyli jak? Dyskusja na temat
work-life balance trwa… Inaczej widzieli to ludzie z pokolenia baby boomers, inaczej osoby
zaliczane do millenialsów i ci jeszcze młodsi
z generacji Z… Ile czasu poświęcić pracy, ile
przeznaczyć na obcowanie – nie tylko podczas
świąt – z bliskimi, ze światem kultury? Choćby
ze sztuką szczęśliwych ludzi… To nigdy niekończąca się historia… Na nudę – na przykład
w wersji szwajcarskiej lub skandynawskiej – w
naszym kraju nie należy liczyć. Będzie się działo… Nie tylko w roku 2019.
Stanisław Flejterski

Ile kosztuje brak
wyobraźni?
Gdy w czerwcu 2016 minimalną większością głosów Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej,
dominującą reakcją był szok i niedowierzanie.
Przyznaję szczerze, że do ostatniej chwili nie
wierzyłem w zwycięstwo tzw. eurosceptyków.
Oczami wyobraźni widziałem ogromne koszty
i komplikacje zarówno dla Brytyjczyków, jak i
UE. Co ciekawe, nawet ówczesny premier Zjednoczonego Królestwa David Cameron, który
sprowokował referendum, choć później przekonywał do głosowania za pozostaniem Brytanii w Unii, nie wierzył, że ta zabawa zakończy się
decyzją o brexicie.
Zgodnie z planem 29 marca 2019 r. o godz.
23 Zjednoczone Królestwo powinno opuścić
UE, a unijne traktaty przestaną tam działać.
Theresa May najprawdopodobniej nie uzyska
większości parlamentarnej do zatwierdzenia
kompromisowej umowy wyjścia z UE. A to

oznacza totalną niepewność co do dalszego
rozwoju wypadków. Możemy więc mieć brexit
bez umowy z poważnymi turbulencjami w gospodarce (spadki cen nieruchomości i akcji na
Wyspach, dalsze osłabienie funta, odpływ kapitału i prawdopodobnie głęboka recesja). Mogą
też być wcześniejsze wybory, a nawet kolejne
referendum.
Nadal uważam, że powtórne referendum
byłoby dla Zjednoczonego Królestwa najlepszym rozwiązaniem, gdyż dałoby szansę wycofania się z twarzą z bezsensownej, motywowanej
potrzebami polityki wewnętrznej decyzji. Decyzji, która kompletnie rozchwiała brytyjską scenę
polityczną przez ostatnie ponad dwa lata. Większość pary idzie w gwizdek, tzn. w niekończące
się rozmowy w celu wypracowania stanowiska
negocjacyjnego, a później w negocjacje, których wynik nie ma szans na uzyskanie akceptacji
przez parlament. Tymczasem gospodarka kule-

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

je, inwestorzy czekają, wielkie koncerny szykują
się do przenosin na kontynent. Szacuje się, że
koszty brexitu wyniosą setki miliardów funtów,
ale osobiście uważam, że będą znacznie wyższe.
Zwycięstwo eurosceptyków zostało osiągnięte w ogromnej mierze dzięki zastosowaniu
populistycznych i demagogicznych haseł, dotyczących głównie imigrantów i wziętych z sufitu
wydumanych oszczędności, które miałyby się
pojawić po opuszczeniu wspólnego rynku UE.
Dziś wiadomo, że większość argumentów głoszonych przez zwolenników breksitu miała niewiele wspólnego z rzeczywistością. Zabawa w
referendum doprowadziła nie tylko do upadku
Camerona, ale również do potężnego przesilenia politycznego, wprowadzając Zjednoczone
Królestwo na pole minowe, z którego nie ma
dobrego wyjścia. Ta bolesna lekcja powinna być
przestrogą również dla naszych polityków.
Dariusz Zarzecki

Dr hab. Jacek Batóg,
profesor US, prodziekan
ds. kształcenia
i rozwoju Wydziału
Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
Uniwersytetu
Szczecińskiego, dyrektor
Instytutu Ekonometrii
i Statystyki US

inwestycji publicznych traconych jest ok. 30
proc. ich potencjalnych korzyści. Realizacja
dużych projektów publicznych zwiększa też
kapitałochłonność gospodarki, co jak wskazuje teoria ekonomii, obniża tempo wzrostu
gospodarczego, w porównaniu do sytuacji,
gdy realizowanych jest wiele projektów
wymagających mniejszych jednostkowych
nakładów.
Jacek Batóg
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Olgierd Geblewicz

(47 lat) został wybrany
23 listopada ponownie
na stanowisko
marszałka
województwa
zachodniopomorskiego.
Ukończył Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ma za sobą także studia ekonomiczne
na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu
oraz studia podyplomowe z zarządzania
przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W
latach 2002-2006 był radnym Rady Miejskiej Goleniowa, a w latach 2008-2010
– przewodniczącym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Urząd Marszałka sprawuje od 2010 r. Od 2009 r. jest
członkiem Zarządu Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC) z ramienia Polski. Od
2013 r. sprawuje funkcję przewodniczącego zarządu szczecińskiej Platformy
Obywatelskiej.
Od
2016 r. prezes zarządu
Związku Województw
Rzeczypospolitej Polskiej.

torem, inspektorem oraz zastępcą naczelnika.
W 1998 r. został dyrektorem oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie. Następnie w latach
1999-2002 był dyrektorem delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. Od 2002 r. do 1 lipca 2010 r. pełnił funkcję sekretarza Miasta Koszalina. Od 1 lipca 2010
roku do końca V kadencji samorządu był zastępcą prezydenta miasta ds. polityki przestrzennej.
W 2010 r. w II turze wyborów samorządowych został wybrany na prezydenta Koszalina. Jest to już
jego trzecia kadencja na tym stanowisku.
Rafał Zając (43 lata) został wybrany na prezydenta Stargardu. Ukończył studia prawnicze
na Uniwersytecie Szczecińskim i studia podyplomowe z zakresu organizacji
pomocy społecznej i pracy
socjalnej na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1999 r. pracuje w Urzędzie Miejskim w Stargardzie.

Piotr Krzystek

(45 lat) został wybrany 4 listopada na prezydenta Szczecina.
Krzystek jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji US. Pracę w administracji
rozpoczął od stanowiska podinspektora w Urzędzie Miejskim w Szczecinie
w roku 1998. Następnie, od maja 1998
do 31 grudnia 1998 roku, był zastępcą dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Od
1 stycznia 1999 do 31 marca 2002 był
dyrektorem generalnym zachodniopomorskiego urzędu wojewódzkiego.
W latach 2002-2004 pełnił funkcję Zastępcy prezydenta Szczecin. Od roku
2004 prowadził własną działalność
gospodarczą – kancelarię radcy prawnego. W listopadzie 2006 roku został
wybrany na urząd Prezydenta Szczecina. Jest to już jego czwarta kadencja.

Piotr Jedliński (52 lata) został

wybrany na stanowisko prezydenta
Koszalina. Absolwent Politechniki
Szczecińskiej (Wydział Budownictwa i Architektury)
oraz Krajowej Szkoły
Administracji Publicznej w Warszawie. Swoje wykształcenie poszerzał
we Francji. Zdobył dyplom w Paryskiej Szkole Zarządzania Przemysłowego. Z koszalińskim samorządem
jest związany od 25 lat. Jego droga
zawodowa rozpoczęła się w Wydziale Rozwoju i Handlu koszalińskiego
ratusza, gdzie w latach 1993-1998
był kolejno referentem, podinspek-
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Na początku był młodszym referentem. W 2001 r.
został naczelnikiem wydziału spraw społecznych.
W 2006 r. prezydent Sławomir Pajor powołał go
na stanowisko zastępcy prezydenta miasta. Przez
4 lata odpowiadał za sprawy społeczne. Później
(w 2014 r.) zajął się kwestiami gospodarki komunalnej i budżetowej. W kwietniu 2017 roku – w
związku ze śmiercią dotychczasowego prezydenta – wziął udział w przedterminowych wyborach,
w których pokonał dwoje kontrkandydatów.
W wyborach w 2018 roku zwyciężył w pierwszej
turze z poparciem 82,38 proc.
Anna Mieczkowska (51
lat) została wybrana na prezydenta Kołobrzegu. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, gdzie
studiowała nauczanie początkowe na Wydziale Humanistycznym. Ponadto ukończyła
studia podyplomowe na czterech uczelniach: z logopedii na
Uniwersytecie Szczecińskim, z organizacji i zarządzania „Menedżer w Oświacie” w Gnieźnieńskiej
Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej,
z neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim
oraz „Zdrowie Publiczne – marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia” na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jest specjalistką
z zakresu oligofrenopedagogiki.
W latach 2007-2010 dyrektor Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołobrzegu,
Od stycznia 2010 roku do grudnia 2011 roku
była zastępcą prezydenta Miasta Kołobrzeg, mając w zakresie swoich kompetencji sprawy społeczne, oświatę, sport, kulturę i promocję miasta.
Od grudnia 2011 do listopada 2018 pełniła
funkcję członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Janusz Żmurkiewicz (70 lat)
wybrany został na prezydenta Świnoujścia. Ukończył studia na Wydziale
Inżynieryjno-Ekonomicznym
Transportu Politechniki Szczecińskiej z tytułem magistra inżyniera ekonomisty.
Od 1973 roku na stałe związał się ze
Świnoujściem, pracując jako kierownik
działu technicznego firmy TRANSBUD,
a od 1975 na stanowisku kierownika
Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta.
W 1984 po raz pierwszy zostaje wybrany
na urząd Prezydenta
Świnoujścia. Był wówczas
najmłodszym
prezydentem miasta
w Polsce. W latach
1989-91 pracuje na
statkach armatorów
zachodnich. W r. 1991 otwiera własną
działalność gospodarczą – przedsiębiorstwo handlowo-transportowe. W 2002,
2006, 2010, 2014 i 2018 roku Janusz
Żmurkiewicz ponownie zostaje wybrany,
tym razem w bezpośrednich wyborach,
na urząd Prezydenta Świnoujścia.
Prof. Mirosława El Fray (53 lata),
dyrektor Instytutu Polimerów i kierownik Zakładu Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych na Wydziale
Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego oraz dyrektor Centrum Dydaktyczno-Badawczego
Nanotechnologii ZUT
została powołana na
czteroletnią kadencję
do Zespołu Identyfikującego Członków Rady Narodowego
Centrum Nauk. Zespół dokonuje oceny
formalnej zgłoszeń kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki
oraz sporządza i przekazuje ministrowi
nauki i szkolnictwa wyższego listę co najmniej dwudziestu czterech kandydatów
na członków Rady Centrum, spośród osób
zgłoszonych przez jednostki naukowe posiadające kategorię A oraz przez organizacje reprezentujące środowiska naukowe.
Monika Gogacz (38 lat) w listopadzie br. została powołana na stanowisko
dyrektora Centrum Handlowo-Rozrywkowego
Galaxy w Szczecinie. Zastąpiła na tym stanowisku
Mariusza Machnickiego (49 lat), który został
dyrektorem Outlet Parku Szczecin. Gogacz z CHR Galaxy jest
związana od 2003 roku. Przebyła tam
w latach 2003-2015 drogę od asystentki dyrektora do managera ds. najmu i rozliczeń
CHR Galaxy. W latach 2015-2017 pracowała
na stanowisku Property Manager (zarządcy
nieruchomości) biurowca Oxygen, a w latach 2017-2018 na stanowisku dyrektora
Outlet Parku Szczecin.
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Wszystkim Darczyńcom
wspierającym nasze projekty charytatywne życzymy
zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku

Club Szczecin

Wszystkim Klientom, Partnerom
oraz Sympatykom naszej firmy
składamy życzenia
spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym 2019 Roku.

30
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Novotel i Ibis:
pracowite święta
Zbiórki pluszaków i zabawek dla dzieci, pieczenie pierniczków
i akcja na rzecz schroniska dla zwierząt – przedświąteczny kalendarz
pracowników hoteli Novotel Szczecin Centrum, Ibis Szczecin Centrum i Ibis
Budget jak co roku wypełniony był akcjami dobroczynnymi.
Hotele wchodzące w skład Grupy Hotelowej Orbis, która należy do Accor Hotels
rokrocznie włączają się do działań na rzecz
potrzebujących. Ich kulminacja ma miejsce
przed świętami, ale w tym roku gorący okres
rozpoczął się już w listopadzie, gdy pracownicy szczecińskich hoteli Grupy Hotelowej Orbis
zbierali pluszaki i zabawki z okazji Dnia Pluszowego Misia dla Fundacji Mam Marzenie. Celem
akcji jest wsparcie dzieci ze szczecińskich szpitali. Fundacja od pięciu lat organizuje w całej
Polsce zbiórkę nowych pluszowych maskotek,
gier, zabawek oraz materiałów plastycznych
dla małych pacjentów. Okazją do przeprowadzenia zbiórki jest obchodzony 25 listopada
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia.
W tym roku maskotki zbierało wszystkie 16 oddziałów Fundacji Mam Marzenie, w tym szczeciński. Udział w akcji mogą wziąć wszyscy: osoby
prywatne, szkoły, firmy, instytucje państwowe.
Kolejnym przedsięwzięciem było świętowanie Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w ramach międzynarodowej akcji
Accor Solidarity Week. Z tej okazji hotel Ibis
Szczecin Centrum zaprosił dzieci z Muzyczno-Terapeutycznego Przedszkola Dzwoneczek
w Szczecinie do wspólnego pieczenia i dekorowania świątecznych pierników. Było głośno, kolorowo i bardzo smacznie dzięki przepisom hotelowej kuchni, kolorowym posypkom i czekoladzie.
Ideą tego przedsięwzięcia było stworzenie
szansy na spotkanie się i zmianę postrzegania
Szczecińskie hotele Grupy Hotelowej Orbis uczestniczyły
w Dniu Pluszowego Misia organizowanym
przez Fundację Mam Marzenie.
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Hotel Ibis Szczecin Centrum zaprosił dzieci z Muzyczno-Terapeutycznego Przedszkola Dzwoneczek w Szczecinie do
wspólnego pieczenia i dekorowania świątecznych pierników .

poprzez zdobywanie wiedzy na temat niepełnosprawności, rozwijanie dialogu na ten temat
i promowanie świadomości wśród wszystkich
pracowników Grupy Hotelowej Orbis. Tegoroczny temat akcji to „Niewidzialne niepełnosprawności”. Ma ona na celu uświadomienie
ludziom, że 80 proc. niepełnosprawności nie
jest widocznych.
Zespół hoteli Grupy Hotelowej Orbis włączył się również w akcję Paczka dla Zwierzaczka organizując zbiórkę karmy, koców i kołder
dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Dobrej. Pracownicy hoteli zawieźli na miejsce kartony i torby pełne prezentów dla czworonożnych podopiecznych schroniska.
SG
fot. Materiały Novotel Szczecin Centrum

Efekty zbiórki karmy, koców i kołder dla Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
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Mariana Preissa
życiorys niebanalny
Marian Preiss kończy działalność jako przedsiębiorca,
zaczyna działać jako miejski radny.
Uznany artysta metaloplastyk ze Stargardu
w przyszłym roku kończy 70 lat. Uznał, że to dobry czas na zakończenie działalności zawodowej,
którą zajmuje się dosłownie od dziecka.
Wolny czas chce przeznaczyć na działalność
samorządową. W ostatnich wyborach zdobył
bowiem mandat radnego Rady Miejskiej w Stargardzie.

Sześćdziesiąt lat 		
artystycznego rzemiosła
Już jako 9-latek mały Marian pomagał ojcu
Stanisławowi przy tworzeniu słynnych wrót do
kolegiaty mariackiej w Stargardzie.
– Lata 1958-59, w których powstawały drzwi
kościoła mariackiego, to okres, który uznaliśmy
za początek działalności firmy ojca Stanisława
– mówi Marian Preiss. – Od tej pory, przez cały
czas nauki, pomagałem ojcu, pracowałem razem z
nim. W latach 70. przejąłem firmę, zacząłem działalność prowadzić samodzielnie. Wiosną 2019
roku zamierzam ją zakończyć.
Firma Preissa zajmuje się nie tylko wykonywaniem artystycznych wyrobów kutych, ale
także sprzedażą gazów technicznych i farb do
krat i ogrodzeń.
Dla Stanisława Preissa (1920-2006) dziełem
życia były wspomniane kościelne wrota. A dla
jego syna Mariana, rodowitego stargardzianina?
– Zdecydowanie tarcza zegara na Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie, która powstała
w 1978 roku! – odpowiada bez wahania. – Także
wnętrze stargardzkiego ratusza, żyrandole, kraty.

Elementy na stargardzkich zabytkach. Wszystkie
krzyże w kolegiacie są wykonane przez ojca i przeze mnie. Do tego oczywiście masa prywatnych
zleceń: ogrodzenia, balustrady, balkony, statuetki, medale...
A co będzie dalej, po zamknięciu rodzinnej
firmy Preiss – Artystyczne Wyroby Metalowe,
z wykonywanymi statuetkami dla laureatów
konkursu Perły Biznesu, przyznawanymi przez
„Świat Biznesu”? – Przygotuję je z wyprzedzeniem na najbliższe lata – zapewnia Marian Preiss.

Będzie doradzał, jak zmieniać
Stargard na dobre
Marian Preiss nigdy nie należał do żadnej partii i jak mówi, polityką się nie zajmuje. Określa się
jako sympatyk „Solidarności”. Dał się namówić
do wstąpienia w szeregi prezydenckiego stowarzyszenia Stargard XXI, bo podoba mu się jego
wizja rozwoju miasta i chce, by Stargard rzeczywiście stał się miastem na miarę XXI wieku.
W wyborach samorządowych sprawdziła
mu się zasada „Do trzech razy sztuka!” Mandat
radnego panu Marianowi udało się zdobyć za
trzecim podejściem.
– Prezydent Stargardu Rafał Zając poprosił
mnie, bym wsparł miasto swoim doświadczeniem
życiowym i jako rzemieślnik, i jako artysta. Chce,
bym wypowiedział się, jak ma Stargard wyglądać
– wyjaśnia Marian Preiss. – Uważam, że dobrze
jest, by prezydent miał przy sobie osobę, która
pomoże mu zauważyć pewne rzeczy. Nie każdy przecież na wszystkim się zna, a diabeł tkwi

Rzemiosło artystyczne Mariana Preissa znane jest
zarówno w Polsce, jak i w Europie Zachodniej.
| fot. Milena Starska

w szczegółach! Podoba mi się hasło, którym posługiwał się śp. prezydent Sławomir Pajor: Zmieniamy Stargard na dobre. Ono będzie aktualne
jeszcze długie lata. Też chcę je kontynuować i
mam nadzieję, że po zakończeniu działalności
jako przedsiębiorca, będę miał na to więcej czasu.
Cieszę się, że Stargard się rozwija!
Na co konkretnie Marian Preiss mógłby już
dziś zwracać uwagę jako stargardzki radny?
– Na przykład na oznakowanie miasta, przy wjeździe do niego – tłumaczy. – Stargard jest – pod
względem liczby zabytków – takim małym Krakowem, a teraz tego nie widać. Potrzebne jest
oznakowanie z dobrą grafiką, bo teraz informacja
o zabytkach jest mizerna.
– Interesuje mnie również wizerunek dużych
stargardzkich inwestycji miejskich, Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego czy rond. Moją ambicją będzie też, stworzenie koncepcji wizerunkowej
zagospodarowania placu Wolności, położonego
w centrum miasta.
Marian Preiss jest pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia „Miedwie”, członkiem
Towarzystwa Przyjaciół Stargardu, a także Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk
Plastycznych „Brama”. Bliskie też mu były od
zawsze sztuka i sport.
To jednak niejedyne pasje Mariana Preissa.
Nie ukrywa swojej słabości do mercedesów
– „puchatków”, znanych m.in. z serialu „07 zgłoś
się”. Na terenie firmy przy ulicy Bema w Stargardzie stoją dwa takie auta, tworzące razem
barwy narodowe: jeden biały, drugi czerwony.
W święto 11 listopada udało mu się przejechać jednym z „puchatków” po mieście.
Milena Starska
Statuetka dla najlepszych stargardzkich przedsiębiorców,
która powstała w pracowni Mariana Preissa.
| fot. Milena Starska
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Smakowite covery
w Spiżarni Szczecińskiej
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.
Spiżarnia Szczecińska to idealne miejsce do
spotkań w gronie przyjaciół, rodziny czy też kolegów. Można się tutaj wybrać na randkę, zorganizować małe przyjęcie lub przełamać lody
podczas spotkania biznesowego. Dlaczego? Bo
wybierając Spiżarnię Szczecińską mamy pewność, że dobrze zjemy i miło spędzimy czas.
Od samego progu czujemy spokój i harmonię.
Wnętrze jest jasne, ale ciepłe i klimatyczne. A to,
co potrafią tutejsi kucharze... tego się zwyczajnie
nie da opisać. To po prostu trzeba spróbować.
Wydawałoby się, że z kotletem schabowym
niewiele więcej można zrobić. Każdy wie, że dobrze przyrządzony „klasyk” jest królem polskiej
kuchni. A jednak może być jeszcze lepiej.
– Nasi goście bardzo chętnie wybierają nasz kotlet
schabowy w kiszonych ogórkach, który serwujemy
z ziemniakami konfitowanymi, pieczarkami, świeżym
ogórkiem oraz sadzonym jajkiem. Jest to klasyczne
danie, ale w nowoczesnej formie – mówi Bartosz
Balik, współwłaściciel Spiżarni Szczecińskiej.
Wielu osobom może się też wydawać, że
o dorszu wiedzą już wszystko. Ale czy na pewno?
Można to sprawdzić zamawiając w Spiżarni Szczecińskiej polędwicę z dorsza w popiele serwowaną
na groszku cukrowym i oblaną spienionym sosem
winnym. Nie zawiodą się również ci, którzy zdecy-

dują się na konfitowane udo kacze na puree z białych warzyw z musem z czerwonej cebuli lub też
wybiorą gulasz z dzika podany z kaszą gryczaną,
ogórkiem kiszonym i korzennymi warzywami.
A co na deser?
– A tutaj mamy propozycje sezonowe, np. sernik z buraka lub sernik z selera – odpowiada Bartosz Balik.
Spiżarnia Szczecińska na pl. Hołdu Pruskiego
8 w Szczecinie od kilku lat jest ostoją dobrych
i sprawdzonych smaków, a fakt, że niedawno
zmieniła właściciela na pewno sprawi, że nowe
pomysły jeszcze bardziej wzbogacą to miejsce.
Widać to już w karcie menu, w której po Nowym
Roku pojawią się też autorskie potrawy tutejszego szefa kuchni Artura Mazurkiewicza - np.
Schab Złotnicki podany na placku warzywnym
z kiszonymi pomidorami i cebulką czy carpaccio
z gęsiny, chutney z gruszki z żurawiną.
Spiżarnia Szczecińska jest otwarta od niedzieli do czwartku w godz. 12-22, a w piątek i sobotę
do 24. Lokal posiada cztery sale: główną oraz
3 kameralne, w których można organizować
spotkania w szerszym gronie (do 16, do 26 i do
36 osób). Więcej informacji pod numerem tel.
788 788 750 i na stronie spizarniaszczecinska.pl
(e-mail: restauracja@spizarniaszczecinska.pl).
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ZDROWYCH I POGODNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2019

ul. Narutowicza 16a, 70-240 Szczecin ▪ tel. 91 433 07 76 ▪ klinika@dr-gajda.pl ▪ www.dr-gajda.pl

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

USŁUGA

Pierwsza wizyta w Twoim domu

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

Pomagamy przy organizacji sprzętów

· Łóżko ortopedyczne

· rollator

· wózek inwalidzki itd.

Pomoc przy czynnościach codziennych

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

Podstawowa pielęgnacja

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

Skorzystaj z pomocy naszego personelu w Szczecinie w pierwszym wolnym terminie

Skontaktuj się z nami, odpowiemy natychmiast
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Kontakt:
0048 91 851 19 35
0048 692 461 703

Adres:
e-mail:
ul. Niedziałkowskiego 18/2
Elżbieta Dylewska
71-403 Szczecin
uslugiopieki@opiekadomowa.szczecin.pl
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Sześć powodów,

dla których warto grać w golfa
Na świecie jest 60 milionów golfistów, co niegrającym w golfa wydaje się
nieprawdopodobne.
Co może być interesującego w spacerowaniu, szukaniu piłek i machaniu kijem? Przecież
to nudny sport dla starszych biznesmenów!
Kłamliwy stereotyp. Golf ma bowiem sporo unikalnych cech:
Po pierwsze, może go uprawiać każdy,
w każdym wieku. Panie i panowie, dzieci i dziadkowie, osoby niepełnosprawne. W golfa można
grać dosłownie przez całe życie i niemal każdy
znajdzie w golfie coś dla siebie.
Po drugie, golf jest bardzo pożyteczny dla
zdrowia. Według badań, golfiści żyją o 5 lat
dłużej od osób, które w golfa nie grają! W niektórych krajach lekarze wystawiają recepty na
golfa. Runda golfa, czyli 18 dołków, to solidny
10-kilometrowy spacer na świeżym powietrzu,
często po górzystych terenach, i do tego paGolf można uprawiać w każdym wieku.
| fot. Jarosław Gaszyński
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rędziesiąt dynamicznych zamachów kijem. Być
może podczas gry ciężko się mocno spocić i dostać zadyszki, ale kto w golfa grał, ten wie, że po
pierwszym treningu lub grze czuje się zakwasy
mięśni, o których istnieniu wcześniej nie miało
się nawet pojęcia.
Po trzecie, podczas rundy golfa można wymieniać poglądy, co w sporcie nie jest przecież
oczywiste.
Przeciętny golfista podczas rundy golfa
(trwającej ok. 4 godzin) wykonuje ledwie 100
strzałów – jest więc trochę czasu, aby pogadać.
To właśnie z tego powodu golf jest uważany
za popularną alternatywę dla spotkań biznesowych. Jest również atrakcyjną grą rodzinną,
gdzie małżonkowie, rodzice z dziećmi, babcie
z wnukami czy przyjaciele mogą wspólnie spędzać czas, grać i rozmawiać. Pozwala to również
poznać wiele ciekawych osób.

W golfa gra się w przepięknym otoczeniu przyrody.
| fot. Jarosław Gaszyński

Po czwarte, w golfa gra się w przepięknym
otoczeniu przyrody. Pola golfowe to często
cuda natury. Drzewa, łąki, stawy, góry, doliny,
śpiewające ptaki, kicające zające i biegające
sarny – to naturalne środowisko każdego golfisty.
Każde pole jest inne i dlatego wielu graczy
uprawia golfową turystykę, żeby zobaczyć,
czym się różnią górzyste pola w Alpach od
szkockich pól na klifach czy hiszpańskich dołków otoczonych palmami.
Po piąte, w golfa może rywalizować każdy
z każdym. Dzięki systemowi wyrównywania
szans (handicap), początkujący gracz może wyzwać na pojedynek Tigera Woodsa i mieć realną szansę z nim wygrać. System handicapowy
pozwala też precyzyjnie monitorować swój
poziom gry i postępy, co bardzo cenią ambitni
golfiści i golfistki.
Po szóste, golf uczy pokory. Wbrew pozorom nie jest to łatwy sport, i choć istnieje wiele
formatów gry, zazwyczaj jest rozgrywany indywidualnie. Wszystko zależy tylko od każdego
nas! W związku z tym że golf jest trudny, bywa
też frustrujący. Golfiści wiedzą jedno – trafienie piłki sweet spotem (idealnym miejscem na
kiju) zamieni każdą frustrację w euforię.
W golfa gramy z wielu powodów: rekreacyjnych, ze względu na doznania związane
z obcowaniem z przyrodą, a także z powodów zdrowotnych, towarzyskich czy wreszcie, a może i przede wszystkim, sportowych.
W Polsce to wciąż młoda dyscyplina sportu
i jej wartość nie jest jeszcze dla wszystkich
oczywista. Golfiści, zapytani czy jest w ich życiu cokolwiek, czego żałują, odpowiadają niemal jednogłośnie – że nie zaczęli grać w golfa
wcześniej.
Wojciech Waśniewski
grudzień 2018
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Brydżowy Memoriał w Stargardzie
Już po raz 28. w hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Stargardzie odbyło się
najważniejsze na Pomorzu Zachodnim
wydarzenie w brydżu sportowym
– Memoriał Janiny Wielkoszewskiej.
Tym razem w trójboju brydżowym, który rozegrany został od 2 do 4 listopada wzięło udział
170 zawodników z kraju i z zagranicy. Nie zabrakło reprezentantów Polski i wielu czołowych
graczy brydżowej ekstraklasy. Turniej jak zwykle
został perfekcyjnie zorganizowany przez stargardzkie towarzystwo brydżowe Brydż – Star,
którym od lat kieruje Krzysztof Orzechowski.
Memoriał odbył się dzięki wsparciu władz powiatu i miasta Stargard oraz partnerów imprezy,
wśród których znalazł się stargardzki oddział Gospodarczego Banku Spółdzielczego z Barlinka.
Mariusz Pietrucin, dyrektor dwóch oddziałów w Szczecinie i Stargardzie banku GBS tak
mówi o zaangażowaniu banku we wspieraniu
inicjatyw społecznych: – W Stargardzie wspieramy m.in. Dzień Sąsiada - imprezę wystawienniczo
- rekreacyjną organizowaną przez Stargardzkie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a także
Memoriał Wielkoszewskiej , który rokrocznie gromadzi sporą liczbę zawodników.

W Stargardzie odbyło się najważniejsze na Pomorzu Zachodnim wydarzenie w brydżu sportowym. | fot. Tadeusz Surma

Przejdźmy do wyników memoriału. Turniej
par w systemie liczenia na impy wygrała para
Jerzy Kulass i Marek Wawrzyniak z klubu Kontra
Koszalin. Najważniejszy w trójboju turniej z cyklu
Grand Prix Polski w systemie liczenia na maksy
wygrała para Jerzy Kozyczkowski i Jacek Leśniczak z klubu gorzowskiego GSBS KART-EL, zaś
turniej teamów drużyna pod nazwą KGJS w składzie: Andrzej Jeleniewski, Władysław Tomasiak, Włodzimierz Wala i Aleksander Zdybel.

Odnotujmy na koniec, że organizatorzy
i wielu uczestników Memoriału z niezadowoleniem przyjęli decyzję Polskiego Związku Brydża Sportowego o równoległej organizacji,
w tych samych dniach, kongresu brydżowego
w Lidzbarku Warmińskim, co wpłynęło na to,
że część zawodników z centralnej i wschodniej
Polski nie dotarło do Stargardu.
wab

Amatorzy zagrali z zawodowcami
W ostatnią sobotę listopada, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
rozegrano już po raz jedenasty turniej brydżowy o Puchar Rektora Uniwersytetu
Szczecińskiego. W imprezie wzięło udział ponad stu dwudziestu zawodników.
Najlepszym duetem okazała się mikstowa
para Jurata Kacalska–Juliusz Pisarek. Drugą
lokatę na podium zajęli Piotr Kiełczewski–Marek Bakierowski, zaś trzecie miejsce przypadło
parze Robertowi Hase–Ryszardowi Szewczykowi.

Tym razem główne laury zgarnęli szczecinianie. Wcześniej czołowe lokaty zajmowali
międzyzdrojanie, goleniowianie, a także stargardzianie. Jednak ponad rywalizację sportową stawia się w tej imprezie popularyzację
brydża.

– Na szczególną uwagę zasługuje jedyna
w Polsce formuła turnieju polegająca na losowym
skojarzeniu par. Takie podejście pozwala między
innymi na wyrównanie szans poszczególnych
duetów złożonych z doświadczonego i początkującego zawodnika – podkreślał Jacek Batóg,
pomysłodawca i główny organizator zawodów.
W uniwersyteckich zmaganiach wystartowało 122 brydżystów z całego województwa. Impreza od lat cieszy się niesłabnącą popularnością.
Świadczą o tym kolejni przyłączający się sponsorzy i partnerzy, którzy zapewniają wyjątkowo
atrakcyjną pulę nagród. Te wręczał m.in. rektor
Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Edward Włodarczyk, honorowy patron zawodów.
– Za rok planujemy kolejną edycję – zakończył ceremonię wręczania nagród Jacek Batóg,
wielki pasjonat tej intelektualnej rozrywki, który jednocześnie jest profesorem na Wydziale
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Organizatorzy zapraszają do udziału w zajęciach uniwersyteckiej sekcji brydża sportowego, która trenuje w każdą środę w godz. 17-19
w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania przy ul. Mickiewicza 64. Więcej informacji na stronie internetowej: www.us.szc.
pl/brydz.
ps
Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
rozegrano po raz jedenasty Turniej Bryżdzowy o Puchar
Rektora US . | fot. Archiwum
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Twarze biznesu
Katarzyna Dujanowicz, właściciel firmy szkoleniowej Szkolenia dla biznesu, trener i konsultant Biznesu & Coach PCC

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Panna
Uniwersytet Szczeciński, Akademia
im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

Moja ulubiona postać

Tadeusz Mazowiecki

Co cenię u mężczyzny

Poczucie humoru, wrażliwość, otwartość

Co cenię u kobiety
Moja największa wada

Odwagę, naturalność, wiarę
w siebie i swoje możliwości
Chaotyczność – uciążliwa w życiu,
ale wspierająca kreatywność w biznesie

Czego najbardziej nie lubię

Bylejakości, zrzucania
odpowiedzialności na innych

Ulubione zajęcie po pracy

Spacery z rodziną i psem Leo

Czym zachwyciłam się ostatnio
O czym marzę

fot. ARCHIWUM

Pięknem i spokojem Valldemossy.
miejscowości na Majorce
Nieustająco o podróżowaniu

Tomasz Bloch, prezes Zarządu Biura Podróży Interglobus Tour sp.j.

Mój znak zodiaku Baran
Moje uniwersytety Uniwersytet Szczeciński, Universität Düsseldorf
Moja ulubiona postać Generał G.S Patton
Co cenię u mężczyzny Inteligencję i poczucie humoru
Co cenię u kobiety Inteligencję i poczucie humoru
Moja największa wada Perfekcjonizm i pracoholizm – ale walczę
z tymi wadami, z coraz większym powodzeniem
Czego najbardziej nie lubię Bylejakości, w każdym obszarze życia
Ulubione zajęcie po pracy Czytanie, snowboard, pływanie i rower.
Czym zachwyciłem się ostatnio Moją żoną : )

fot. M. ABKOWICZ

O czym marzę O podróży balonem
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