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Perły i gwiazdy w Novotelu
Już po raz 14. redakcja „Świata Biznesu” wręczyła nagrody
i wyróżnienia w konkursie gospodarczym Pomorza Zachodniego
Perły Biznesu. Na gali wręczenia nagród w hotelu Novotel Szczecin
Centrum gościliśmy półtorej setki gwiezdnych menedżerów
zachodniopomorskiego biznesu, naukowców i samorządowców.
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Liczy się wspólne przeżywanie! Pawel Finkielman,
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Koktajl biznesowy Na liście składników w tym numerze
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właściciel firmy Nordic Consulting & Development
Company (NCDC), o koleżeństwie w pracy, wodzie
gazowanej z kranu i wspólnym bieganiu.
znajdziemy Szczeciński ośrodek szkoleniowy Vulcan Training Center,
w którym działa symulator tonącego helikoptera, Nagrody Business
Club Szczecin i naukowo-biznesowy projekt CORNET oraz come
back Stoczni Szczecińskiej (spółka, działająca do niedawna jako
Szczeciński Park Przemysłowy w roku 70-lecia swojego powojennego
istnienia, wróciła do historycznej nazwy: Stocznia Szczecińska).

Minimum, maksimum, optimum… Felieton Stanisława
Flejterskiego.

Różne oblicza inflacji Felieton Jacka Batóga.
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Giełda na zakręcie Felieton Dariusza Zarzeckiego.
Karuzela Kadrowa
Szczupak dla Jadłodzielni Szczecińska redakcja Gazety
Wyborczej już po raz 13. wręczyła Szczupaki – nagrody za wyjątkowe
osiągnięcie minionego roku. Statuetkę Szczupaka 2017 odebrały
twórczynie Jadłodzielni.

Synergia korzyści Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku o
„Pajacach” w amfiteatrze, jubileuszowym Turnieju Tenorów
i biznesowym torcie.

Karnawałowy Wieczór Rotarian Jak co roku pod koniec
karnawału członkowie Rotary Club Szczecin (RCS) organizują
ekskluzywne spotkanie towarzyskie w Teatrze Polskim w Szczecinie.
W spotkaniu uczestniczą rotarianie z rodzinami, ich przyjaciele
i znajomi oraz sponsorzy popierający cele charytatywne realizowane
przez klub.

Opieka Domowa stawia na jakość Seniorom, chorym i
niepełnosprawnym pomaga firma Opieka Domowa, która rozwija
działalność na szczecińskim rynku.
Grand Prix dla duetu Robertów Szczeciński duet Robert
Cylwik – Robert Zaciura wygrał finałowe zawody Grand Prix
Pomorza Zachodniego w brydżu sportowym. Praktycznie przez
cały turniej gonili oni faworytów z ligowej drużyny Kontry
Koszalin Jerzego Kullassa i Marka Wawrzyniaka, którzy dzięki
wysokiemu handicapowi prowadzili od pierwszego rozdania.

Brydżowy jubileusz na uniwersytecie Jubileuszowy turniej
brydżowy o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego odbył
się po raz 10. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W
imprezie wzięło udział ponad stu dwudziestu zawodników,
a najlepszym duetem okazała się para szczecińsko-policka Zygmunt
Żakowski – Mieczysław Manik. Drugą lokatę na podium zajęli
Leopold Gładyś – Andrzej Matysek, zaś trzecie miejsce przypadło
parze Danuta Warzecha – Zbigniew Nowak.
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Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza
odpowiedzieli: Anna Łagodzicz-Pilarska, właścicielka Biura
Rachunkowo-Finansowego Optimum, prezes Optimum Finance
Consulting sp. z o.o. i Zbigniew Kempski, prezes klastra e-biznesu
Pomorza Zachodniego, dyrektor zarządzający Prime Cargo Poland.
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Na okładce:
Laureaci Pereł Biznesu i Gwiazdy
Świata Biznesu 2017
W górnym rzędzie od lewej:
Lesław Siemaszko
(Siemaszko),Kazimierz Mojsiuk
(Grupa Mojsiuk),Oliver Kraftsik
(Amazon), Adam Bartnik (OT
Logistics),Zbigniew Kempski (Klaster
e-biznes), Marek Pałac(Klippan
Safety Polska)
W dolnym rzedzie od lewej:
Katarzyna Koroch (Pekao SA),
Kazimierz Frukacz (Poltramp Yard),
Andrzej Wojdała (Avid Technology
Poland), Kinga Łata (Zdrojowa
Invest&Hotels), Artur Kozak
(Asprod), Paweł Finkielman (NCDC)
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Oliver Kraftsik, dyrektor generalny Centrum
Logistycznego Amazon w Kołbaskowie ze statuetką
Wydarzenie Gospodarcze 2017.

Zbigniew Kempski, prezes Klastra e-biznesu Pomorza
Zachodniego dziękuje za przyznanie nagrody.

Gwiazda Świata Biznesu trafiła do Kazimierza Mojsiuka.

Perły i gwiazdy w Novotelu
Już po raz 14. redakcja „Świata Biznesu” wręczyła nagrody i wyróżnienia
w konkursie gospodarczym Pomorza Zachodniego Perły Biznesu. Na gali
wręczenia nagród w hotelu Novotel Szczecin Centrum gościliśmy półtorej
setki gwiezdnych menedżerów zachodniopomorskiego biznesu, naukowców
i samorządowców.
Mecenasem wydarzenia, które odbyło się
8 lutego, była Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Rolę partnerów gali przyjęły firma Neptun
Developer oraz Centrum Medyczne Słowik.
Partnerami medialnymi była redakcja TVP3
Szczecin oraz portal gospodarczy Szczecinbiznes.pl.

Logistyka i e-biznes na czele
Za Wydarzenie Gospodarcze 2017 roku kapituła konkursowa pod przewodnictwem prof.
Stefana Domka, prorektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, uznała

dynamiczny rozwój sektora logistycznego
i sektora e-commerce na Pomorzu Zachodnim.
Logistyka stała się jedną z priorytetowych
branż naszego regionu. Swoje centra dystrybucyjne lokuje w okolicach Szczecina wielu światowych graczy. Ich obecność wspiera klaster
e-biznes Pomorza Zachodniego, skupiający coraz
więcej firm handlu elektronicznego, zarówno
małych, rodzinnych, jak i dużych, globalnych.
W 2017 roku Amazon, światowy potentat
handlu internetowego, otworzył w Kołbaskowie najnowocześniejsze w Europie centrum
dystrybucyjne o powierzchni prawie 150 tys. m2.

W ciągu kilku lat Amazon planuje zatrudnić
w podszczecińskim centrum ponad tysiąc osób,
które wspierać będzie prawie trzy tysiące specjalistycznych robotów.
W związku z tym kapituła konkursu Pereł Biznesu zaprosiła 8 lutego na scenę Olivera Kraftsika, dyrektora generalnego Centrum Logistycznego Amazon w Kołbaskowie oraz Zbigniewa
Kempskiego, prezesa klastra e-biznesu. Prof.
Domek wręczył statuetkę Perły Biznesu, która
przedstawia mosiężny mankiet z perłową spinką,
dyrektorowi Kraftsikowi, a prezesowi Kempskiemu – honorowy dyplom dokumentujący współudział w tym wydarzeniu.
W kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2017
przyznano także cztery wyróżnienia. Kapituła
wyróżniła prywatną stocznię ze Świnoujścia
Poltramp Yard S.A. za rozwój stoczni specjalizującej się w produkcji zaawansowanych technologicznie jednostek.

Lesław Siemaszko, właściciel firmy Siemaszko (pierwszy od prawej) wraz z laureatami w kategorii Osobowość Biznesu 2017
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Na Galę licznie przybyli goście ze świata biznesu, nauki i samorządu.

Poltramp Yard to prężnie działająca firma
w sektorze przemysłu stalowego i okrętowego
mająca siedzibę w Świnoujściu i oddział produkcyjny w Szczecinie. Stocznia od początku
istnienia intensywnie inwestuje w infrastrukturę
drogową, magazynową, energetyczną, produkcyjną i biurową. Posiada własne biuro projektowe i wydział badawczo-rozwojowy. W roku 2017
stocznia wybudowała m.in. pełnomorski statek
rybacki dla armatora norweskiego, pięć statków
serwisowych do obsługi farm łososiowych, dwa
kutry rybackie, dwa holowniki oraz pierwszą z serii zautomatyzowaną barkę do karmienia łososi.
Kolejne wyróżnienie trafiło do grupy Zdrojowa Invest & Hotels za rozwój bazy wypoczynkowej na Pomorzu Zachodnim. Przypomnijmy, że
w 2017 roku wywodząca się z Kołobrzegu Grupa
Zdrojowa Invest & Hotels zbudowała w Świnoujściu pierwszy 5-gwiazdkowy hotel w Polsce
zgodny z międzynarodową certyfikacją ekologiczną Leadership in Energy and Environmental
Design. 13-piętrowy hotel działający pod marką
Radisson Blu Resort położony jest tuż przy plaży. Obiekt odmienił architektoniczny krajobraz
uzdrowiska i znacząco zwiększył atrakcyjność
turystyczną miasta. Całość uzupełnia pierwsze
w Świnoujściu centrum rekreacji wodnej.
Trzecie równorzędne wyróżnienie w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2017 trafiło do firmy giełdowej OT Logistics SA za konsekwentną
realizację strategii rozwoju.
Grupa Kapitałowa OT Logistics jest obecnie
największym operatorem portowym w Polsce i li-

derem w obszarze żeglugi śródlądowej w Europie
Środkowo-Wschodniej. W 2017 roku spółka zwiększyła liczbę udziałów w chorwackim porcie Luka
Rijeka do 32,56 proc. i w porozumieniu z innymi
udziałowcami przejęła nad nim kontrolę operacyjną. Powołany przez firmę Dział Logistyki Intermodalnej oferuje usługi transportowe przy eksporcie
i imporcie towarów z Chin. W ramach nowej oferty OT Logistics umożliwia klientom połączenia
13 terminali w Chinach z 2 terminalami w Polsce.
Kolejne wyróżnienie otrzymała Cukiernia
– Piekarnia Asprod w Kliniskach Wielkich za dwudziestopięcioletni rozwój zakładu piekarniczo-cukierniczego.
Firma Asprod zmodernizowała zakład produkcyjny w Kliniskach Wielkich tworząc piekarnię
wspartą nowocześnie wyposażonym laboratorium kontroli jakości. Wyroby dostarcza do własnej sieci sklepów w kilku regionach zachodniej
Polski oraz na statki i promy stosując innowacyjną technologię wypieku pieczywa z ciast niemrożonych. Za swoje produkty Asprod otrzymał
liczne nagrody i certyfikaty, między innymi europejski certyfikat Jakość i Tradycja.
Wyróżnienia w postaci dyplomów honorowych wraz z upominkami w postaci okolicznościowej walizki kabinowej odebrali podczas gali
Kazimierz Frukacz, prezes stoczni Poltramp
Yard, Kinga Łata, dyrektor operacyjna i członek zarzadu Zdrojowa Hotels, Adam Bartnik,
przedstawiciel grupy OT Logistics oraz Artur
Kozak, dyrektor handlowy piekarni – cukierni
Asprod.

Kaśka O. brawurowo wykonała cover przeboju Nat King Cole’a When I Fall In Love.
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Laureaci konkursu Inspirujący Start Karolina Lebiecka
i Jakub Purol w towarzytstwie Barbary Bartkowiak,
prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Bogna Skarul („Głos Szczecinski”) w rozmowie z Piotrem
Myncem, zastępcą prezydenta Stargardu i Michałem
Przepierą, zastępcą prezydenta Szczecina.

Dariusz Baranik (TVP 3 Szczecin) w rozmowie
ze Zbigniewem Głuchym, właścicielem firmy Gezet.

Uczestnicy Gali ciepło przyjęli minirecital jazzowy.
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Od lewej: Jacek Wójcikowski, dyrektor Centrum Obslugi
Inwestorów i Eksporterów, Magda Szczepkowska („Świat
Biznesu”) i Damian Greś, dyrektor Wydziału Turystyki
i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego.

Zbigniew Zalewski, dyrektor oddziału ZUS w rozmowie
z Arturem Kubajem, prezesem Radia Szczecin i Jackiem
Jekielem, dyrektorem Opery na Zamku

Osobowości z klasą
Perłę Biznesu w kategorii Osobowość Biznesu 2017 otrzymał Lesław Siemaszko, właściciel
i twórca firmy deweloperskiej Siemaszko. Firma
Siemaszko to znany i doświadczony deweloper,
który ma w swoim dorobku ponad 3,5 tys. zbudowanych mieszkań na nowych osiedlach i ponad sto domów. Na uwagę zasługują takie osiedla jak Nowe Forty oraz Rezydencja Pogodno.
Obecnie firma prowadzi siedem inwestycji na
terenie Szczecina. W minionym roku „Siemasz-

Lesław Siemaszko w towarzystwie Jolanty Drąszkowskiej,
prezes Neptun Developer
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ko” zaprezentował swój najnowszy spektakularny projekt – dwa ekskluzywne 17-kondygnacyjne
apartamentowce w Międzyzdrojach, położone
nad samym morzem. Lesław Siemaszko był inicjatorem i mecenasem jednego z najbardziej
prestiżowych wydarzeń artystycznych ubiegłego
sezonu – koncertu skrzypaczki Veriko Tchumburidze z Gruzji, zwyciężczyni Międzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Rok wcześniej z inicjatywy Lesława Siemaszki gościł w szczecińskiej filharmonii wybitny
pianista laureat I Nagrody XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina Koreańczyk Seong-Jin Cho.
Wyróżnienie w kategorii Osobowość Biznesu
w postaci dyplomu honorowego wraz z upominkiem otrzymała Katarzyna Koroch, dyrektor
zarządzająca regionu zachodniego bankowości
detalicznej Pekao SA. Katarzyna Koroch od
2008 roku jest dyrektorką oddziału Pekao SA.
Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie
menedżerskie i ogromną wiedzę z zakresu zarządzania zespołami sprzedażowymi. Od wielu lat
współorganizuje kolejne edycje międzynarodowego turnieju tenisowego Pekao Szczecin Open.
Wyróżnienie trafiło także do Andrzeja Wojdały, dyrektora zarządzającego Avid Technology
Poland w Szczecinie. Z oprogramowania stworzonego przez szczeciński oddział amerykańskiej
firmy Avid Technology i sprzętu korzystali twórcy takich filmów, jak Gwiezdne Wojny i Avatar,
światowej sławy muzycy, laureaci Grammy oraz
niezliczone stacje telewizyjne. Szczeciński oddział, którym kieruje dyrektor Wodała, zajmuje
się tworzeniem oprogramowania do szeroko
pojętej grafiki komputerowej i systemów wideo. Produktem oddziału są ponadto narzędzia
do produkcji telewizyjnej, w tym m.in. serwery wideo – stosowane np. w czasie powtórek
w transmisjach sportowych na żywo. Programiści z oddziału wykorzystują najnowsze zdobycze
techniki na świecie, takie jak ultrawysokie rozdzielczości obrazu oraz wideo 360 stopni. Duża
część światowego know-how w branży pochodzi
właśnie ze Szczecina.
Kolejne wyróżnienie – dyplom honorowy
w kategorii Osobowość Biznesu 2017 kapituła
przyznała Pawłowi Finkielmanowi, właścicielowi i twórcy firmy informatycznej Nordic Consulting and Development Company w Szczecinie.
NCDC jest polsko-duńską firmą, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania i dostarczaniem usług IT do potrzeb dużych instytucji
finansowych na całym świecie. Paweł Finkielman
z dużym pietyzmem odrestaurował stary budynek
Pralni z 1890 r. przy ul. Głowackiego w Szczecinie,
na terenie dawnego Fortu Prusy, gdzie dziś pracuje
100-osobowy zespół NCDC. Od trzech lat jest organizatorem i głównym sponsorem ulicznego biegu sztafet firmowych NCDC Business Race.
Czwarte równorzędne wyróżnienie, dyplom
honorowy w kategorii Osobowość Biznesu 2017
trafiło do Marka Pałaca, dyrektora zarządzającego firmy KlippanSafety Polska ze Stargardu.
Marek Pałac kieruje polskim oddziałem
szwedzkiej grupy CalixKlippan. Oddział od 15
lat w fabryce w Stargardzie produkuje elementy
wyposażenia samochodów ciężarowych, takie
jak bagażniki dachowe, łóżka montowane w kabinach, pasy bezpieczeństwa. Klippan posiada
własne biuro projektowe. Koncern Volkswagen
przyznał niedawno firmie Klippan tytuł najlepszego dostawcy.

Laureaci
Pereł Biznesu
Wydarzenie Gospodarcze 2017
Statuetka Perła Biznesu 2017
Dynamiczny rozwój sektora
logistycznego i sektora e-commerce
na Pomorzu Zachodnim
(Centrum Logistyczne Amazon
w Kołbaskowie, klaster e-biznesu
Pomorza Zachodniego)

Wyróżnienia:
Rozwój stoczni specjalizującej się
w produkcji zaawansowanych
technologicznie jednostek
(Poltramp Yard SA w Świnoujściu)
Rozwój bazy wypoczynkowej
na Pomorzu Zachodnim
(Zdrojowa Invest&Hotels)
Konsekwentna realizacja strategii
rozwoju firmy OT Logistics SA
(OT Logistisc SA)
Dwudziestopięcioletni rozwój
zakładu piekarniczo-cukierniczego
(Cukiernia – Piekarnia Asprod
w Kliniskach Wielkich)

Osobowość Biznesu 2017
Statuetka Perła Biznesu 2017
Lesław Siemaszko,
właściciel i twórca firmy
deweloperskiej Siemaszko

Gwiazda dla rodzinnej
Grupy Mojsiuk
W trakcie Gali redaktor naczelny „Świata
Biznesu” Włodzimierz Abkowicz wręczył też
po raz pierwszy Gwiazdę Świata Biznesu, nagrodę specjalną, która będzie przyznawana
przez redakcję firmom, które konsekwentnie
i wytrwale budują swój biznes. W tym roku
Gwiazda Świata Biznesu trafiła do firmy rodzinnej Mojsiuk, która prawie 40 lat temu
rozpoczęła swoją działalność w formie warsztatu samochodowego w Starych Bielicach
k./Koszalina. Dziś jest to grupa firm w branży
motoryzacyjnej, posiadająca centra serwisowe
i salony sprzedaży Mercedesa, Hondy oraz Peugeota w Szczecinie, Starych Bielicach i Gorzowie. Najnowszą innowacyjną inwestycją Grupy
Mojsiuk jest salon samochodów dostawczych
Van Procenter Mojsiuk w Szczecinie.

Pomysłowe start-upy
Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz
z portalem Szczecinbiznes.pl przyznały po raz
czwarty i rozdały podczas gali w hotelu Novotel wyróżnienia dla początkujących przedsiębiorców „Inspirujący Start”. Otrzymały je nowo
założone firmy, które charakteryzują się przemyślanym pomysłem na biznes oraz uporem
i konsekwencją w działaniu ich właścicieli.
Wyróżnienie z rąk Barbary Bartkowiak,
prezes PFP, otrzymał Jakub Purol, właściciel
i twórca marki Urban Form. Jakub Purol od
2015 roku produkuje artykuły wyposażenia
wnętrz z takich materiałów jak beton architektoniczny, drewno i stal. Ozdobne misy, stelaże,
lampy, czy wieszaki sprzedawane są pod marką
własną Urban Form, ale powstają także na zlecenie firm zewnętrznych. Projektowane i wytwarzane w Szczecinie wyroby trafiają do klientów w Polsce i niemal całej Europie Zachodniej.
Równoległe wyróżnienie otrzymała firma
FRIS Style Myślenia. Jej właścicielka Anna
Samborska-Owczarek stworzyła i wprowadziła
na rynek narzędzie diagnostyczno-rozwojowe
o nazwie FRIS używane przez trenerów,
coachów i specjalistów HR w całej Polsce.
Jej firma, którą prowadzi z mężem Pawłem

Owczarkiem, wykorzystuje wieloletnie prace
badawcze nad kwestionariuszem wykorzystywanym we FRIS, a także wiedzę z obszaru
psychologii poznawczej, psychometrii oraz
sztucznej inteligencji. Wyróżnienie w imieniu
firmy odebrała Karolina Lebiecka.

Intrygujący jazz
i carpaccio na żywo
Wręczenie nagród poprzedził minirecital
jazzowy w wykonaniu Kaśki O., młodej wokalistki jazzowej przy akompaniamencie Patryka Matwiejczuka. Usłyszeliśmy m.in. piękne,
świeże wykonanie covera przeboju Nat King
Cole’a When I Fall In Love oraz piosenkę z repertuaru Czesława Niemena.
Na najwyższy poziom wspięli się także kucharze restauracji hotelu Novotel, którzy w ramach części koktajlowej Gali przygotowali live
cooking. Szef kuchni hotelu Novotel i Ibis Piotr
Sierociński wraz z zespołem na żywo serwowali
gościom Gali wyśmienite carpaccio z sezonowanej wołowiny marynowanej w soi wraz z parmezan, dresingiem gorczycowym i pumperniklem.
Ponadto w menu znalazł się krem z batatów
z trawą cytrynową i mlekiem kokosowym, zaś
w bufecie zimnym można było posmakować
m.in. matiasa z sałatką z ogórka i jabłka, tatar
wołowy i tatar z kolorowego buraka, wędzoną
gęś na chrupiącym jarmużu i błękitek w tempurze. W bufecie słodkim warto było posmakować
brulle z malinami i cukrem fiołkowym i obowiązkowo ze względu na to, że Gala odbywała się w
tłusty czwartek, pączki przygotowane przez cukierników z Asprodu.
Goście Gali mieli też okazję zdegustować
wina z aktualnej oferty firmy Bartex Wine&Spirits oraz szczecińską Starkę.
Po zakończeniu koktajlu, uczestników
i gości imprezy żegnały hostessy, wręczając im
okolicznościowe kolczyki z perłami ze sklepu
internetowego APEARL.EU, słodkie upominki w postaci czekoladek ufundowanych przez
fabrykę cukierków Dobosz z Trzebieży oraz
zestawy podróżne Pierwszej Kliniki Stomatologicznej dr. Stanisława Gajdy w Szczecinie.
PB
fot. ABES

Od lewej: Władyslaw Diakun, burmistrz Polic, Zdzisław
Tararako (Radio Szczecin) i Zbigniew Zalewski (ZUS)

Od lewej: Katarzyna Antoń (Unity Line),
Leszek Siwecki (Żegluga Szczecińska) i Piotr Jasina,
dyrektor Polskich Terminali

Od prawej Kazimierz Frukacz, prezes Poltram Yard,
Dariusz Wąs, dyrektor zarządzający Poltramp Yard i Andrzej
Bączkowski, wiceprezes Stoczni Szczecińskiej

Wyróżnienia:
Katarzyna Koroch, dyrektor
zarządzający regionu zachodniego
bankowości detalicznej Pekao SA
Andrzej Wojdała, dyrektor zarządzający
Avid Technology Poland
Paweł Finkielman, właściciel i twórca
firmy informatycznej Nordic Consulting
abd Development Company
Marek Pałac, dyrektor zarządzający firmy
KlippanSafety Polska w Stargardzie

Gwiazda Świata Biznesu
Innowacyjne inwestycje i wieloletni
rozwój firm Grupy Mojsiuk
(Grupa Mojsiuk)
styczeń–marzec 2016
2018

Kucharze hotelu Novotel i Ibis serwują „na żywo”
carpaccio z wołowiny.

Kinga Łata, dyrektor operacyjna Zdrojowa Hotels
i Jacek Jekiel (Opera na Zamku).
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Liczy się wspólne przeżywanie!
Paweł Finkielman, właściciel firmy Nordic Consulting & Development Company (NCDC), o koleżeństwie w pracy,
wodzie gazowanej z kranu i wspólnym bieganiu.

Paweł Finkielman: Wiele
lat temu byłem szefem
oddziału w korporacji i tam
się nauczyłem respektować
autonomię drugiego człowieka.
Zrozumiałem wtedy, że
efektywność pracy rośnie, kiedy
da się ludziom odpowiedzialność
i obdarzy się ich zaufaniem.
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To nie jest częste, że właściciel dużej firmy
robi sam kawę gościom. Nie ma pan sekretarki?
Nie, nie mam. W firmie wszyscy jesteśmy kolegami. Rola każdego z nas jest tak samo ważna.
Próbuję być na tym samym poziomie co pozostali
koledzy w firmie. Dlatego to nie jest tak, że skoro jestem właścicielem, to ktoś ma podawać mi
i moim gościom kawę. To byłoby bez sensu. Wolę
mieć kolegów, a nie pracowników. Kiedy mam
gości, chętnie przygotowuję dla nich napoje.
Zresztą w ten sposób już na początku rozmowy
skraca się dystans.
W firmie wprowadził pan turkusowe zarządzanie. Czy to się sprawdza?
Uważam, że tak. Takie zarządzanie daje ludziom samodzielność. A to znaczy, że nie trzeba
nikogo pilnować. Każdy z nas ma swoje zadania
i czuje się za nie odpowiedzialny. Typowa hierarchia, która jest związana z pilnowaniem czy
też nadzorowaniem pracowników, czy wykonali
zlecone prace, jest według mnie zwykłym odbieraniem odpowiedzialności. Na zasadzie: jeśli ktoś
zawsze mnie pilnuje, a w danym momencie czegoś nie dopatrzy, to jest to jego problem. Mógł
się przecież zapytać, czy coś jest źle zrobione.
W NCDC mamy zespoły, które w sensie organizacyjnym są autonomiczne. Próbujemy rozdzielić odpowiedzialność na poszczególne teamy,
a one mogą się tak organizować, by efektywnie
realizować swoje zadania. Nie można jednak
powiedzieć, że w naszej firmie panuje pełen luz.
Wszyscy spełniamy oczekiwania naszych klientów
i obowiązują nas pewne normy prawne. Cały czas
musimy pamiętać, że większość naszych klientów
posiada dane wrażliwe, dlatego w naszej firmie
bardzo ważne są procedury bezpieczeństwa.
W firmie nie rozmawiamy jednak wyłącznie o pracy. Dziś na przykład dyskutowaliśmy o
przygotowaniach do biegu NCDC Business Race.
W takich rozmowach, nikt nie patrzy na mnie jak
na właściciela, ale jak na kolegę – przynajmniej
tak mi się wydaje.
Czy to znaczy, że pan też pracuje w teamach
na równi z innymi kolegami?
O tak! Czasami koledzy śmieją się ze mnie, że
w niektórych projektach reprezentuję poziom
programisty juniora. I to jest zupełnie normalne,
skoro wcześniej nie znałem danej technologii.
Po prostu uczę się czegoś nowego. W teamie
wykonuję zadania, które rozdziela nam projekt
manager. Mówi on do mnie, jaki jest zakres mojej
odpowiedzialności i co jest do zrobienia, a w razie
problemu przypomina, że mogę prosić o pomoc.
Tak to u nas działa.
Jesteście ze sobą po imieniu?
Po... ksywach. Rzadko używamy swoich imion.
Za to każdy z nas ma swoją ksywę. Mamy Czbana,
Yomena, Skrysza, Sznycla itd.
A pana ksywa?
Ja jestem Paf.
Aha, to od pierwszych liter imienia i nazwiska! Myśli pan, że turkusowe zarządzanie

przyjęłoby się w innych firmach czy nawet
urzędach?
A dlaczego nie?! Szczególnie w urzędach
byłoby ono fantastyczne. Bo to nie jest tak, że
ludzie się nie kontrolują. Jeśli da się im zadanie
i odpowiedzialność, to większość osób weźmie na
siebie tę odpowiedzialność i będzie się pilnować.
Wystarczy komuś zaufać i dać odpowiedzialność.
Ludzie czują się i działają tak, jak są traktowani.
Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy przełożony
z biczem pilnuje swoich podwładnych. Słyszałem
nawet o sytuacjach, kiedy pracownicy muszą codziennie raportować, co zrobili.
Wiele lat temu byłem szefem oddziału w korporacji i tam się nauczyłem respektować autonomię drugiego człowieka. Zrozumiałem wtedy, że
efektywność pracy rośnie, kiedy da się ludziom
odpowiedzialność i obdarzy się ich zaufaniem.
Niestety w korpo nie zawsze tak jest.
Nie każda firma posiada tak ładną siedzibę
jak NCDC.
Osobiście nie chciałbym pracować w firmie,
w której źle bym się czuł. Nie chciałbym być też
traktowany inaczej jak inni. Jeśli chcę mieć dobre warunki pracy, to muszę dać je wszystkim.
Na tym to polega. Jeśli codziennie ktoś przynosiłby mi lunch i robił kawę, to czułbym się źle.
Dlatego mamy kantynę, w której każdy dostaje
lunch, a kawę każdy może sobie zrobić korzystając z ekspresów.
W NCDC pracujemy na zasadzie tego, że
mamy role, a nie statusy. Nie należymy do różnych kast jak w Indiach.
Jeszcze kilka lat temu budynek Starej Pralni, na terenie byłych Fortów Pruskich, w którym rozmawiamy, był ruiną.
To, jak ten budynek wygląda dziś, po remoncie, to przede wszystkim zasługa mojej żony Helle
i jej koleżanki.
Zachwyca umiejętne połączenie różnych stylów i troska o każdy detal. Wygodne biura, przytulna kantyna, nietuzinkowa sala konferencyjna,
a do tego jeszcze piwnica, w której dziś można się
poczuć jak w galerii sztuki, a na co dzień zagrać
np. w bilard czy w piłkarzyki.
Też mi się to podoba.
A jak to się stało, że z kranu płynie u was
woda gazowana?
Koleżanka z działu administracji zwróciła
mi kiedyś uwagę, że używamy za dużo butelek
plastikowych. Wtedy moja żona zaczęła szukać
innych rozwiązań. Zaczęliśmy rozmawiać o filtrowaniu wody kranowej, a kiedy okazało się, że
woda filtrowana może być też gazowana, zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie.
Dziś NCDC liczy około 100 osób. Wiemy, że
myśli pan o remoncie sąsiedniego budynku i o
podwojeniu zatrudnienia. To znaczy, że interes
się kręci.
Tak, biznes dobrze się rozwija. A co robimy?
Wdrażamy systemy informatyczne dla firm ubezpieczeniowych. Naszymi klientami są poważne
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podmioty z całego świata, m.in. Generali, Zurich,
Financial Services. Opiekujemy się też systemami, które wdrożyliśmy u klientów. Nieskromnie
powiem, że mamy renomę jednej z najlepszych
firm w tej branży na rynku. Pracują z nami ludzie,
którzy są bardzo cenieni. Mamy ekspertów, którzy mają bardzo specjalistyczną wiedzę i są rozchwytywani na rynku. Niektóre osoby pracują
w NCDC już kilkanaście lat.
Kim są pracownicy firmy?
Większość z nas jest programistami. Ale
mamy też testerów. Są też u nas project managerowie.
Często słyszy się dziś o kursach, które pozwalają się przekwalifikować i w kilka miesięcy zostać programistą. Czy jest to w ogóle możliwe?
Niedawno dołączył do nas kolega, o ksywie
Ultras, który przebiega ultratrasy po 180 km.
(ja również jestem fanem biegania i propaguję
je na zewnątrz). Bieganie towarzyszy nam na co
dzień. W firmie mamy szatnie z prysznicami. Możemy sobie robić przerwy w pracy na bieganie.
A więc, gdy Ultras o nas usłyszał, przekwalifikował się i do nas dołączył. Dodam, że radzi sobie
całkiem dobrze.
A jak pan trafił do Szczecina?
Urodziłem się w Szczecinie, ale z miasta wyjechałem w 1968 roku, kiedy miałem 12 lat. Wiele
lat spędziłem w Danii, pracowałem tam, prowadziłem biznes. W 2000 r. znalazł mnie w Internecie kolega, z którym chodziłem do podstawówki
nr 1 przy alei Piastów w Szczecinie. Napisał do
mnie, odwiedziliśmy się. Później zaprosiłem do
Szczecina mojego wspólnika, z którym wtedy
w Danii prowadziłem firmę. Miałem nadzieję, że
będzie chciał ze mną otworzyć firmę w Szczeci-

nie, ale się nie zdecydował. Ja zaś dostrzegłem
w Szczecinie potencjał wykształconych, zdolnych
ludzi i dobrą atmosferę do inwestowania. Dziś
mój były wspólnik ma jednoosobową firmę w Danii, a ja rozwijam interes w Szczecinie.
Szczecin to dobre miejsce do życia?
W Danii mieszkałem w mieście..., które jest sypialnią Kopenhagi. Do pracy dojeżdżałem 30 km.
Jeździłem metrem, które działało jak w zegarku, połączenia były co 10 minut. Standard życia
w Szczecinie podniósł się. Odnoszę wrażenie, że
każdy szczecinianin ma minimum dwa samochody. Ale miasto ma jednak problemy komunikacyjne. Kiedy jest ciepło dojeżdżam do pracy rowerem. I uważam, że Szczecin powinien iść w tym
kierunku, szczególnie teraz, kiedy mamy problem
ze smogiem. Przy okazji opowiem anegdotkę. Jechałem kiedyś na rowerze i zatrzymałem się na
światłach. Podjechał obok mnie duży samochód
BMW X6 i gościu, który był w środku, opuścił szybę, spojrzał na mnie i powiedział: „I co... Trzeba
było chodzić do szkoły!”. Byłem tak zaskoczony,
że nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć. Pozostało mi tylko uśmiechnąć się.
Poza mankamentem komunikacyjnym trzeba
przyznać, że Szczecin się rozwija. Jest tu dużo innowacji. Wiele budynków jest remontowanych,
czego przykładem jest m.in. Stara Rzeźnia na Łasztowni. Budowane są też nowe budynki. Szczecin
przestaje być miastem, do którego Duńczycy przyjeżdżają tylko do dentysty. Choć do pełni szczęścia,
moim zdaniem, brakuje mi w Szczecinie jeszcze restauracji z najwyższej półki.
Od pewnego czasu organizuje pan w Szczecinie bieg sztafetowy NCDC Business Race.
Skąd wziął się pomysł?

Inspirację wziąłem z duńskiego biegu DHL Stafetten, który ma już ponad 30-letnią tradycję. Co
roku w Kopenhadze biega wspólnie 150 tys. osób.
Dla firm jest to sposób integracji społecznej. Jest
to piknik połączony z bieganiem. Ludzie się bawią,
… jest wino, piwo, grill. Chciałem to przenieść do
Szczecina. I się udało.
W minionym roku w szczecińskiej sztafecie 4 x
4 km biegło prawie tysiąc osób. Wystartowało 228
sztafet ze 131 firm i instytucji. Liczymy, że w tym
roku 9 czerwca będzie z nami na Jasnych Błoniach
jeszcze więcej osób.
Miasto czasami tego nie rozumie, ale Szczecin
potrzebuje czegoś, co sprawi, że ludzie po studiach
będą chcieli tu zostać, a nie będą uciekać do Wrocławia, Poznania czy Warszawy. Na organizację
sztafety wydaję co roku 60-80 tys. zł, bo chcę, żeby
w Szczecinie działo się coś ciekawego, żeby ludzie
nie postrzegali go jako „wioski z tramwajami”.
Zresztą są ludzie w mieście, którzy próbują robić
fajne rzeczy, czego przykladem jest Szczecin Jazz
Festiwal. Musimy pamiętać, że firmy są częścią społeczeństwa. Oczekujemy czegoś od społeczeństwa,
ale też chcemy mu coś dać od siebie. Przy okazji integrują się nasze zespoły. To jest ważne, że robimy coś
razem. Kiedyś Rane Willerslev, dyrektor Muzeum
Narodowego w Danii powiedział mi: „Powiedz mi
coś – zapomnę. Pokaż mi coś – może będę pamiętał.
A zrób coś ze mną – będę zawsze pamiętał”. O to
w tym chodzi, o to, by mieć wspólne przeżycia.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali Magdalena Szczepkowska
i Włodzimierz Abkowicz
fot. M. ABKOWICZ
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Kto jest kim
w prezydium Izby?
Prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik
oraz sekretarz – przedstawiamy
władze Północnej Izby Gospodarczej
wybrane przez Radę Izby.

Nowe otwarcie
Kilkadziesiąt szkoleń, ponad 400 uczestników, udany Dzień Przedsiębiorcy, plany dotyczące dużych wydarzeń
– tak wygląda początek roku w Północnej Izbie Gospodarczej. Jej władze i zespół przekonują:
Chcemy jeszcze uważniej słuchać przedsiębiorców i dostosowywać ofertę do ich potrzeb.
Od początku roku odbywają się regularne szkolenia i spotkania z przedsiębiorcami,
a wszystko po to, by jeszcze lepiej diagnozować problemy z jakimi boryka się środowisko
lokalnego biznesu. – Będziemy opiniotwórczy. Zależy nam na tym, by Izba była miejscem
spotkań, wymiany wiedzy i informacji. Nasz samorząd gospodarczy jest największy w Polsce,
przedsiębiorcy muszą wiedzieć, że działamy
w ich imieniu – zapowiadają nowe władze PIG.
Wspomniane działanie od początku roku
widoczne jest na wielu płaszczyznach. Dynamicznie rozwijają się inicjatywy szkoleniowe.
W każdym tygodniu odbywa się ich kilka. Zrzeszone firmy mogą liczyć na darmowe kursy
języka angielskiego i niemieckiego. Ostatnio
poruszone tematy to zmiany podatkowe,
zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców oraz szeroka dyskusja na
temat RODO oraz JPK. Przedsiębiorcy mogli
skorzystać z wiedzy najlepszych specjalistów w
mieście. Stawiamy sobie za cel utrwalenie się
w świadomości przedsiębiorców jako insty-
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tucja, która sprawi, że przedsiębiorcy będą
bardziej świadomi swoich praw oraz zmian np.
podatkowych. Żyjemy na rynku pracownika, co
jest poważną zmianą z punktu widzenia firm,
które dotychczas mogły liczyć na kolejkę chętnych do podjęcia pracy – te tendencje również
muszą być omawiane na forum takiej instytucji
jak PIG. Na naszym portalu internetowym publikujemy bieżące treści z życia instytucji, szeroko
zaangażowaliśmy się w promowanie dotacji na
szkolenia z Funduszu Usług Rozwojowych. Wiele naszych firm jest zainteresowanych uczestnictwem, ale także ich prowadzeniem.
Jednym z pierwszych wydarzeń w 2018
roku był bardzo udany Dzień Przedsiębiorcy –
wzięły w nim udział firmy zrzeszone i dopiero
przyglądające się pracy w Północnej Izbie Gospodarczej oraz instytucje otoczenia biznesu.
– Jest to tradycyjne, coroczne spotkanie,
podczas którego mówimy o najbardziej palących i bieżących problemach, z jakimi borykają
się przedsiębiorcy. Ma ono rozbudowaną część
informacyjną dotyczącą podatków czy dotacji.

Zapraszamy także osoby niezrzeszone w Północnej Izbie Gospodarczej do tego, aby skorzystały
z wiedzy naszych kilkunastu ekspertów specjalizujących się w obszarach najbardziej aktualnie
interesujących naszych przedsiębiorców – mówi
Maciej Borowy, wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
– Takie bezpośrednie spotkania są bardzo
istotne. Nasi goście mogą przyjrzeć się jak działamy: poznać specjalistów, porozmawiać z innymi przedsiębiorcami. Chętnie informujemy,
jakie korzyści będą miały z członkostwa w Izbie
firmy, które dopiero zastanawiają się nad przystąpieniem do nas. Izba chce pozyskiwać nowych
przedsiębiorców, chcemy się rozwijać – dodaje
Piotr Tomaszewicz, wiceprezes Północnej
Izby Gospodarczej w Szczecinie.
Najbliższym
dużym
wydarzeniem
w Północnej Izbie Gospodarczej będzie kolejna edycja konkursu Pracodawca Roku.
W planach jest też mnóstwo szkoleń. Aby
znaleźć coś dla siebie warto śledzić stronę
izba.info i facebook.com/Izba.Szczecin
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Jarosław Tarczyński – prezes Północnej
Izby Gospodarczej w Szczecinie jest prezesem
Durable sp. z o.o. i zarządza zakładem tej firmy
w Przecławiu, zatrudniającym 220 osób. Zakład Durable w Przecławiu produkuje ponad
600 różnych rodzajów akcesoriów biurowych,
które trafiają na rynki w całej Europie. Jarosław Tarczyński jest także członkiem organizacji Rotary International w Szczecinie, która zajmuje się świadczeniem usług humanitarnych.
Maciej Borowy – wiceprezes Północnej
Izby Gospodarczej w Szczecinie, jest dyrektorem handlowym w agencji reklamowej Butterfly, która dostarcza gadżety reklamowe do
firm i instytucji w całej Polsce. Maciej Borowy
jest przewodniczącym izbowego Klastra Przemysłów Kreatywnych.
Piotr Tomaszewicz – wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, właściciel
firmy Tomaszewicz, którą prowadzi od 1985
roku. Ma na swoim koncie realizację kilku-

dziesięciu inwestycji w Szczecinie i w województwie zachodniopomorskim. Są to przede
wszystkim osiedla mieszkaniowe, apartamentowce, obiekty infrastruktury miejskiej i przemysłowej.
Krzysztof Osiński – skarbnik Północnej
Izby Gospodarczej w Szczecinie, prezes zarządu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia
Zawodowego. WZDZ jest edukacyjną organizacją pozarządową, której podstawową działalnością jest kształcenie zawodowe młodzieży
i dorosłych.

Piotr Tomaszewicz, wiceprezes, Hanna Mojsiuk,
sekretarz, Jarosław Tarczyński, prezes, Krzysztof Osiński,
skarbnik, Maciej Borowy, wiceprezes Północnej Izby
Gospodarczej w Szczecinie.

Hanna Mojsiuk – sekretarz Północnej Izby
Gospodarczej w Szczecinie, jest członkiem
zarządu spółek Grupy Mojsiuk. Odpowiada
w nich za dział prawno-ubezpieczeniowy, marketing i PR Grupa Mojsiuk prowadzi salony
i serwisy marek Mercedes-Benz, Honda, Peugeot oraz niezależne centra blacharsko-lakiernicze w Szczecinie, Koszalinie i w Gorzowie.
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Wschodnia Brandenburgia
w zachodniej Polsce
Duży billboard
promujący wschodnią
Brandenburgię
widzą codziennie
kierowcy podróżujący
autostradą A2.

Biznes, rozrywka i teambuilding
w jednym miejscu
Do realnych i wirtualnych odwiedzin zaprasza polskie firmy grupa Business
Location Network tworzona przez Investor Center Uckermark (ICU), Investor
Center Ostbrandenburg (ICOB), Agencję Wspierania Gospodarki Brandenburgii
(WFBB) i Izbę Przemysłowo-Handlową IHK Ostbrandenburg, a także miasta
Schwedt nad Odrą oraz Frankfurt nad Odrą.

Wszyscy zainteresowani inwestycjami,
działalnością gospodarczą i polsko-niemiecką współpracą mogą już korzystać ze strony
www.brandenburgia-wschodnia.com.
– Osoby odwiedzające naszą stronę internetową znajdą tu linki do stron poszczególnych
instytucji i gmin wspierających biznes oraz
mogą uzyskać więcej informacji na temat możliwości inwestycyjnych i ofert pracy – wyjaśnia
Christopher Nüßlein, dyrektor zarządzający
Investor Center Ostbrandenburg. – Chcemy
zacieśnić współpracę z naszymi polskimi sąsiadami i kreować wspólny obszar gospodarczy po
obu stronach Odry. Dla polskich przedsiębiorców, specjalistów oraz menedżerów wschodnia
Brandenburgia może być bramą do niemieckiego rynku i tą akcją promocyjną chcielibyśmy
zwrócić na to uwagę.
Głównym hasłem strony jest „Żyj – mieszkaj
– inwestuj – pracuj – relaksuj się”. Jego przekaz
odzwierciedla fakt, że region wschodniej Brandenburgii oferuje to wszystko bezpośrednio na
granicy polsko-niemieckiej, pomiędzy niemieckim regionem stołecznym a zachodnią Polską.
Jest to: jakość życia, międzynarodowość i siła
ekonomiczna przy umiarkowanych kosztach
i atrakcyjnych warunkach finansowania – mówi
Silvio Moritz, dyrektor zarządzający Investor
Center Uckermark.
Elementem kampanii promującej wschodnią Brandenburgię jest duży billboard, doskonale widoczny z autostrady A2, pomiędzy Po-
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Tropical Islands to jeden z najciekawszych resortów wypoczynkowych w Niemczech,
który oferuje swoim klientom tropikalne „the best of“: Morze Południowe, Lagunę Bali, Las Tropikalny,
egzotyczną oazę, bogatą ofertę wellness i spa, a także doskonałe zaplecze gastronomiczne
oraz strefę zewnętrzną na wolnym powietrzu, otwartą przez cały rok.
Położony zaledwie o dwie godziny jazdy od
Szczecina Tropical Islands to znacznie więcej niż
zabawa i chill out – nasza oferta MICE obejmuje
rozmaite warianty spotkań i konferencji, a także
imprez firmowych. Zróbcie coś dobrego dla siebie i swoich współpracowników! Nasze bogate
oferty teambuildingowe staną się źródłem nowych inspiracji i motywacji dla Waszego zespołu. Można u nas zorganizować również kick off
meeting czy imprezę integracyjną.
Resort wypoczynkowy Tropical Islands oferuje Państwu idealne warunki dla organizacji
zjazdów i konferencji każdej wielkości. Kameralny meeting, wielki zjazd firmowy czy warsztaty
– u nas znajdą Państwo odpowiednią lokalizację
– od 30 do 900 metrów kwadratowych – a także
mnóstwo miejsca, nawet dla 450 osób.

znaniem a Frankfurtem nad Odrą, w pobliżu
węzła z drogą S3 łączącą Szczecin z południową Polską.
– Wielkowymiarowy napis ma za zadanie
zwrócić uwagę potencjalnych inwestorów na
ten region Brandenburgii. Skupiamy się nie tylko
na firmach z Polski, ale także z całego obszaru
gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej,
którzy podróżują tą trasą, np. do Berlina – wyjaśnia cel kampanii Silvio Moritz.

Osoby do kontaktu w języku polskim:
Anna Gazdecka
Projektmanagerin Wirtschaftsförderung

Po zakończeniu konferencji lub seminarium
zapraszamy do korzystania z naszych przestrzeni eventowych oraz lokali gastronomicznych. Wizyta w naszych restauracjach i barach
będzie doskonałym zwieńczeniem pełnego
wrażeń dnia w tropikach. Zapraszamy również
do skorzystania z ofert noclegu w resorcie.
Polecamy na przykład dwudniowy pobyt wraz
z komfortowym noclegiem w cenie już od
99,00 euro.
Warto sprawdzić, że tu biznes łączy się
z prawdziwym wypoczynkiem. Zgodnie z hasłem, że w Tropical Islands wszystko jest możliwe, służymy Państwu radą i pomocą w języku
polskim oraz sporządzamy oferty indywidualne uwzględniające Państwa życzenia oraz specyfikę firmy.

Tropical-Islands-Allee 1
15910 Krausnick, Niemcy
tropical-islands.de
Kontakt w języku polskim:
Gabriela Mohri
Sales Manager
tel. +49 35477 604516
e-mai: gabriela.mohri@tropical-islands.de

ICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Straße 52e
16303 Schwedt/Oder
Tel. +49 33 32 53 89 71
Tel. kom. +49 151 27084386
gazdecka@ic-uckermark.de
www.ic-uckermark.de
Irina Kania
Investor Center Ostbrandenburg GmbH
Im Technologiepark 1
15236 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 557 2203
Tel. kom. +49 170 247 71 97
kania@icob.de
www.icob.de

styczeń–marzec 2018
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Bank bliski innowacjom
GBS Bank dzięki niespotykanej w innych bankach elastyczności i stopnia decyzyjności (centrala banku mieści się
w Barlinku i to tam zapadają kluczowe decyzje) chętnie włącza się w tworzenie nowych produktów i szytych na miarę
rozwiązań. Korzystają z tego przedsiębiorcy którzy, nie boją się innowacyjnych pomysłów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dąb zachęca do skorzystania z oferty 20/80
przy zakupie gotowych do zasiedlenia mieszkań na os. Dębowym w Warzymicach.

Mieszkania z pomysłem
Wraz ze zmianami na rynku pracy coraz liczniejszą grupę wśród potencjalnych klientów sektora finansowego stanowią osoby wykonujące
wolne zawody, reprezentanci środowisk twórczych, pracownicy sezonowi oraz przedsiębiorcy
prowadzący działalność tylko w pewnych okresach roku, a także Polacy pracujący za granicą.
Jednak z uwagi m.in. na nieregularne dochody
mają oni często problemy z uzyskaniem kredytu mieszkaniowego. Odpowiedź na to znalazła
kilka lat temu Spółdzielnia Mieszkaniową „Dąb”
ze Szczecina, która wraz z GBS Bankiem wprowadziła do oferty System 20/80.
– Jest on skierowany do osób, które są dobrze
sytuowane, a mimo to nie otrzymały pozytywnej
decyzji dotyczącej przyznania hipotecznego na zakup mieszkania, a także do tych, którzy mają zdolność kredytową, ale nie chcą poddawać się procedurom związanej z uzyskaniem kredytu – mówi
Zbigniew Wielgosz, prezes GBS Banku.
Ten innowacyjny model zakupu mieszkań polega na tym, że klient wpłaca do spółdzielni 20 proc.
wartości mieszkania i zawiera z nią przedwstępną umowę nabycia lokalu, zakładającą prawo do
jego użytkowania przez okres maksymalnie 15 lat.
W tym okresie klient spłaca pozostałe 80 proc. należności, po czym lokal staje się jego własnością.
Wraz z podpisaniem umowy spółdzielnia otrzymuje w banku kredyt zabezpieczony hipoteką na lokalu, pokrywający pozostałe 80 proc. wartości. Spółdzielnia spłaca kredyt, otrzymując od użytkownika
mieszkania wpływy z rat z tytułu zawartej umowy.

System 20/80 nie zakłada badania zdolności
kredytowej ani dostarczenia zaświadczenia o zarobkach. Wystarczy wnieść wpłatę wstępną oraz
oświadczyć, że posiada się wystarczająco dużo
środków na spłatę pozostałej części.
Mechanizm ten jest nie tylko elastyczny, ale
też bezpieczny dla wszystkich zaangażowanych
stron.
– Bank nie ponosi ryzyka związanego z ewentualną niewypłacalnością nabywcy lokalu. Naszym
klientem jest spółdzielnia mieszkaniowa, w procesie oceny zdolności kredytowej analizujemy kondycję samej spółdzielni i na jej podstawie podejmujemy decyzję o udzieleniu finansowania. Również
spółdzielnia praktycznie nie ryzykuje, ponieważ do
chwili całkowitego uregulowania zobowiązania
nabywca pozostaje jedynie użytkownikiem lokalu
– mówi Zbigniew Wielgosz.
System cieszy się dużym powodzeniem,
a Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb” proponuje
go m.in. jako jedną z opcji nabywcom nowych,
gotowych do zamieszkania lokali na osiedlu Dębowym w Warzymicach.

Europejski przemysł,
lokalny partner
Od 2012 roku GBS Bank współpracuje z firmą
GP, która w Szczecinie projektuje i wytwarza innowacyjne produkty inżynierii drogowej – m.in. bariery, elementy oznakowania. GP jest wiodącym
producentem w Polsce i liczącym się graczem
na rynkach europejskich, gdzie trafia 85 proc.
jej produkcji.

GBS Bank Centrala
ul. Strzelecka 2
74-320 Barlinek
tel. 95 746 04 00
e-mail: bank@gbsbank.pl
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Firma GP sp. z o.o. przeznaczyła kredyty otrzymane w GBS Banku na rozwój
technologiczny firmy w ramach dotacji unijnych. Na zdjęciu: największy waterjet
(wycinarka wodna) w Szczecinie.

– GBS Bank udzielił nam już kredytów w sumie na kwotę ok. 6 mln zł. Kredyty inwestycyjne
przeznaczaliśmy na rozwój technologiczny firmy
w ramach dotacji unijnych, w tym na lasery, roboty
spawalnicze i inne wysokozaawansowane urządzenia produkcyjne – mówi Karol Gościński, prezes
GP sp. z o.o. Dzisiaj park maszynowy przedsiębiorstwa robi wrażenie. Jest tam największy
w Polsce waterjet (maszyna do cięcia wodą) i nowoczesna maszyna rozdmuchowa, przy użyciu
której produkowane są m.in. kanały klimatyzacyjne dla autobusów poznańskiej firmy Solaris,
które wożą pasażerów w największych miastach
Europy.
Niedawno GP otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego na wdrożenie najnowocześniejszych w Europie barier drogowych.
W tej chwili trwają starania o otrzymanie na nie
europejskiego patentu. W związku z tym przedsięwzięciem GBS Bank również udzielił firmie
kredytu. Obie strony są przekonane, że bariery
powtórzą sukces opatentowanego przez firmę
urządzenia drogowego do amortyzacji zderzeń
do 100 km/godz. stosowanego w samochodach
wykorzystywanych do prac na autostradach.
– Współpracujemy z GBS Bankiem bo wiemy,
że tam są partnerzy do rozmowy i normalne stosunki międzyludzkie. W odróżnieniu do banków,
które mają wiele stopni decyzyjnych poza naszym
regionem, tu droga z oddziału w Szczecinie do centrali w Barlinku jest szybka. Nawiązując do tytułu
znanego filmu można powiedzieć, że to taki „Mały,
wielki bank” – podsumowuje współpracę z GBS
bankiem Karol Gościński.

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

GBS Bank Oddział
w Stargardzie Szcz.
ul. Czarnieckiego 2 f
tel./fax 91 57 82 442
stargard@gbsbank.pl
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Logistyczny węzeł Europy
Na autostradzie
A12 tylko w 2017 r.
naliczono
ponad 3,6 mln
uiszczających opłaty
drogowe ciężarówek.
Konieczna jest
rozbudowa autostrady
do sześciu pasów
– przekonuje Izba
Przemysłowo-Handlowa
Brandenburgii
Wschodniej

Region Berlin-Brandenburgia jest jednym z centralnych punktów na mapie
europejskiego systemu transportowego. Trzy z sześciu korytarzy unijnej,
multimodalnej sieci TEN-V, autostrady, lotniska, szlaki wodne i kolejowe
stwarzają ogromne możliwości dla działających na tym obszarze firm
i inwestorów. Ale nie brakuje też wyzwań.

| fot. copyright © Kuhnert
Medien

Terminal we Frankfurcie
nad Odrą po rozbudowie
w latach 2016-2017
podwoił przeładunki
do około 115 tys.
standardowych kontenerów
(TEU).

w dyskusji na temat federalnego planu tras komunikacyjnych i wspiera działania lobbingowe
na rzecz przedsiębiorców z branży transportowej i logistycznej, dążąc do tego, aby lokalne
warunki w regionie odpowiadały wymaganiom
przyszłości.

| fot. copyright © ICOB,
copyright © Kuhnert
Medien

Berlin-Brandenburgia i Brandenburgia
Wschodnia tworzą już teraz jedną z najważniejszych lokalizacji logistycznych w Niemczech.
W sektorze transportu i logistyki zatrudnionych jest tam ponad 180 tys. osób. W regionie produkuje się, składuje, montuje, przeładowuje i transportuje miliony ton towarów.
Systematycznie zwiększa się ruch drogowy.
Na ten wzrost niebagatelny wpływ ma m.in.
dobra passa transportu lądowego do i z portów morskich. W ciągu ostatnich 15 lat globalizacja gospodarki światowej napędzała dynamiczny wzrost transportu morskiego. Również
węzeł logistyczny Berlin-Brandenburg znacznie skorzystał na tym rozwoju, czego przejawem jest m. in. pozycja drogowo-kolejowego
terminalu kontenerowego we Frankfurcie
nad Odrą eksploatowanego przez notowaną
na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych gdyńską spółkę PCC Intermodal. Obsługujący obecnie 36 pociągów tygodniowo
terminal we Frankfurcie nad Odrą łączy porty
w Hamburgu, Bremerhaven, Rotterdamie,
Duisburgu, Antwerpii i Gdańsku oraz ważny
hub w Poznaniu. To z niego odbywa się ich
transport ładunków do Warszawy i Brześcia.
Po rozbudowie o tor podsuwnicowy przeła-
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Linia kolejowa Berlin
– Angermünde – granica
polsko-niemiecka – Szczecin

dunek towarów w latach 2016-2017 podwoił się
do około 115 tys. standardowych kontenerów
(TEU).

Kolejnym przedsięwzięciem wspieranym
przez Izbę Przemysłowo-Handlową Brandenburgii Wschodniej jest rozbudowa linii kolejowej
znajdującej się w sieci bazowej sieci transeuropejskich. Zdaniem tej organizacji po podpisaniu
w grudniu 2012 r. między Niemcami a Polską
traktatu mającego na celu rozbudowę połączenia kolejowego między Berlinem a Szczecinem
do 2020 r., należy teraz jak najszybciej zająć
się dwutorową rozbudową tej linii. Jest na niej
obecnie jednotorowy i dotychczas niezelektryfikowany odcinek długości 30 km między Passow
w Niemczech a granicą polsko-niemiecką. Niestety, na zlecenie rządu federalnego niemiecka
kolej planuje jedynie modernizację i elektryfikację przy pozostawieniu wyłącznie jednego toru.
Izba Przemysłowo-Handlowa Brandenburgii
Wschodniej podpisała wraz z innymi partnerami
petycję do niemieckiego Bundestagu w sprawie

Autostrada A12
W celu zapewnienia dalszego rozwoju sektora transportowo-logistycznego Izba Przemysłowo-Handlowa Brandenburgii Wschodniej
reprezentująca interesy 39 tys. przedsiębiorstw
w regionie, wspiera kluczowe projekty rozbudowy infrastruktury kolejowej, drogowej
i wodnej. Jednym z nich jest autostrada A12
pomiędzy obwodnicą Berlina (A10) a granicą
z Polski koło Frankfurtu nad Odrą, stanowiąca
najważniejsze połączenie drogowe w korytarzu TEN-T „Morze Północne – Morze Bałtyckie”. Jest to druga pod względem ważności
płatna trasa w międzynarodowym ruchu towarowym w Niemczech. Na przykład tylko w
2017 r. naliczono tu ponad 3,6 mln uiszczających opłaty drogowe ciężarówek. Prognoza
43 tys. pojazdów dziennie na 2030 r. została
wyraźnie przekroczona już w 2014 r., osiągając
średnią 47,6 tys. pojazdów. W związku z tym
konieczna jest rozbudowa autostrady do sześciu pasów. Izba Przemysłowo-Handlowa Brandenburgii Wschodniej aktywnie uczestniczy

postulatu o dwutorową rozbudowę i elektryfikację tej linii.

Ponadregionalne drogi wodne
Federalna sieć dróg wodnych ma ogromne
znaczenie dla przedsiębiorstw w regionie Berlina i Brandenburgii. Korzystanie z transportu
śródlądowego przyczynia się do polepszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej
oraz umożliwia przeniesienie obiegu towarów z
dróg kołowych. Jednak nowa, planowana przez
Federalne Ministerstwo Transportu kategoryzacja federalnych dróg wodnych zerwie połączenia
w sieci wschodnioniemieckich szlaków tego rodzaju. Będzie to miało daleko idący, negatywny
wpływ zarówno na branżę żeglugową regionu,
jak i na niezbędną integrację polsko-niemieckiego obszaru gospodarczego. Istotne inwestycje
– jak na przykład przy rozbudowie podnośni statków w Niederfinow – nie przyniosą pożądanego
efektu ze względu na brak dalszych koniecznych
inwestycji. Izby Przemysłowo-Handlowe Niemiec
Wschodnich domagają się od rządu federalnego
rzetelnej i przyszłościowej polityki dotyczącej
dróg wodnych. Izba Przemysłowo-Handlowa
Brandenburgii Wschodniej współpracuje również z polskim Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na rzecz poprawy
warunków żeglugowych na Odrze pomiędzy
Opolem i Świnoujściem.

Polsko-Niemiecki Dzień Logistyki
Sektor logistyczny jest od lat jednym z najważniejszych sektorów w Brandenburgii. Izba Przemysłowo-Handlowa Brandenburgii Wschodniej zaprasza spedytorów, załadowców, specjalistów
transportowych i zainteresowane firmy na Polsko-Niemiecki
Dzień Logistyki w Erkner. To tradycyjne już, jednodniowe forum
branżowe skierowane jest do polskich i niemieckich uczestników.
Są oni informowani m. in. o aktualnych planach, projektach i zmianach w sektorze transportowo-logistycznym po obu stronach
Odry oraz kwestiach polityczno-gospodarczych w obu krajach.
Po południu polsko-niemiecka giełda kooperacyjna oferuje możliwość spotkania się z potencjalnymi partnerami biznesowymi
i przedyskutowania możliwości współpracy.
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Polsko-Niemiecki Dzień Logistyki
rozpoczyna się w środę 4 czerwca 2018 r.
o godz. 9:00 w Bildungszentrum
Erkner e. V., Seestraße 39, za
udział w wydarzeniu pobierana jest
opłata w wysokości 30,00 euro.
Aby uzyskać więcej informacji i
zarejestrować się, prosimy o kontakt z
panią Anettą Poethke, tel. 0049 335
5621-1343 lub
mail: poethke@ihk-ostbrandenburg.de.
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Uczą, jak się ratować
z tonącego helikoptera

Tak naukowcy
pomagają
przedsiębiorcom

Szczeciński ośrodek szkoleniowy
Vulcan Training Center (VTC)
zaprezentował 21 lutego, jak działa
symulator tonącego helikoptera.
Szkolić się na nim mogą m.in.
pracownicy morskich platform
wiertniczych i farm wiatrowych,
dolatujący na te instalacje
śmigłowcami. To jedyne takie
urządzenie w Polsce dla cywilów
(drugie, ale wojskowe, znajduje się
w Gdyni).
Vulcan Training Center wraz z hotelem
i restauracją Vulcan oraz salą konferencyjno-bankietową tworzy Vulcan Center. Powstało
niedawno na terenie należącym kiedyś do
Stoczni Szczecińskiej. VTC oferuje szereg
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa osobistego, BHP, pierwszej pomocy, organizacji pracy,
szkoleń nurkowych. Ma swój basen, plac do
ćwiczeń przeciwpożarowych, ściankę wspinaczkową, sale szkoleniowe i bazę hotelową.
Wyjątkowym urządzeniem jest symulator
tonącego helikoptera. Odtwarza on awaryjne
wodowanie śmigłowca. Zanurza się pod wodą
i obraca tak jak rzeczywisty helikopter w czasie

Udoskonalanie wykorzystywanych
przez firmy technologii przy
wykorzystaniu wiedzy i pracy uczelni
i ośrodków naukowych – to cel unijnej
inicjatywy CORNET z powodzeniem
realizowanej m.in. na Pomorzu
Zachodnim.

Artur Ambrożewicz, dyrektor VTC, osobiście zademonstrował działanie symulatora. | fot. EK

poniżej 6 sekund, a tyle potrzeba, żeby zareagował ludzki błędnik.
– Uczymy, jak sobie radzić ze stresem i z wodą
– wyjaśnia Artur Ambrożewicz, dyrektor VTC,
który zademonstrował działanie urządzenia.
– Mamy wielu fachowców pracujących przy wydobyciu ropy naftowej z dna morskiego itp., którzy co jakiś czas muszą odbywać szkolenia, więc
po co mają jeździć do Amsterdamu czy Aberdeen
– uzasadniał utworzenie takiego centrum
w Polsce dyrektor Ambrożewicz.

Jak dodał, dzięki Szczecińskiemu Funduszowi Pożyczkowemu na Vulcan Training Center
udało się pozyskać dofinansowanie z projektu
Jeremie.
Artur Ambrożewicz jest kapitanem żeglugi wielkiej, absolwentem Akademii Morskiej
w Gdyni. Studiował (w latach 1998-2003) na
wydziale Transport Morski. Od 2006 r. pracował na statkach specjalistycznych offshore,
a od 2014 pełnił na nich funkcję kapitana.
ek

Wymieńmy więc po kolei wszystkich wyróżnionych statuetkami. Binowo Park Golf Club, za
to, że od 2000 roku promuje uprawianie golfa
wśród szczecińskich przedsiębiorców, otwierając nowe możliwości kontaktów biznesowych

w kraju i za granicą. Zrzesza blisko 400 członków.
Polska Żegluga Bałtycka SA, armator promowy,
którego promy pływają pod marką Polferries,
łącząc Polskę ze Skandynawią. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, założona

w 1993 roku, najstarsza i największa niepubliczna instytucja edukacyjna na Pomorzu Zachodnim. Uczelnia od 25 lat wspiera gospodarkę
regionu kształcąc profesjonalne kadry dla
biznesu. Biuro Projektów Urbicon z siedzibą
w Szczecinie zostało założone przez architekta
Zbigniewa Paszkowskiego w roku 1989 i jest firmą rodzinną – od roku 2003 prezesem Urbicon
Spółka z o.o. jest architekt Barbara Paszkowska. Biuro ma na swym koncie liczne realizacje
w Szczecinie, takie m.in. jak: rewitalizacja kamienic przy ul. Bogusława X, rozbudowa i modernizacja Książnicy Pomorskiej, Galeria Handlowa
Kaskada i Hotel Dana. Multi Projekt zajmuje się
kompleksowym opracowaniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem „pod klucz”
obiektów kubaturowych. Spółka realizuje inwestycje od ponad 20 lat, dając inwestorowi wysoką jakość produktów, atrakcyjną cenę oraz szybki
termin realizacji.
Ponadto Business Club Szczecin przyznał nagrodę indywidualną aktorowi Teatru Polskiego
Michałowi Janickiemu. Na deskach Teatru Polskiego Michał Janicki stworzył wiele znakomitych
kreacji. Czternaście lat temu Michał Janicki wraz
z żoną Zofią założyli Teatr Kameralny, który stał się
nową propozycją kulturalną dla miłośników teatru
Od niedawna teatr przeniósł się do nowej siedziby
w zabytkowej Bramie Portowej w Szczecinie. wab
Laureaci dorocznych nagród
Business Clubu Szczecin | fot. Ze zbiorów BCS
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Jedno ze spotkań z przedsiębiorcami w ramach
inicjatywy CORNET. | fot. mat. Klastra Zielona Chemia

Chemię. Wszystkie odbywały się przy udziale
partnerów z sektora przemysłowego – były to
m.in. firmy z branży papierniczej i producenci
opakowań z Polski, Niemiec, Holandii i Belgii.
– Inicjatywa CORNET jest bowiem nastawiona na rozwiązania konkretnych problemów firm.
Mówimy przedsiębiorcy: unowocześnimy twoją
konkretną technologię tak, żebyś zyskał konkurencyjność. Jeżeli w Polsce nie da się tego zrobić,
do działania włączają się partnerzy z zagranicy
-– tłumaczy Jacek Drożdżal, prezes klastra
Zielona Chemia, który już przymierza się do
złożenia wniosków w kolejnej edycji konkursu
CORNET.
SG

Come back Stoczni Szczecińskiej

Nagrody Business Club Szczecin
Stowarzyszenie „Business Club Szczecin” po raz szesnasty przyznało swoje
doroczne nagrody gospodarcze. W b. roku Gala wręczenia nagród BCS odbyła się
na początku stycznia w szczecińskim hotelu Park. Laureatami edycji 2018 zostało
pięć firm i… znakomity artysta.

W ramach inicjatywy CORNET sześć projektów zrealizowały wspólnie Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona
Chemia skupiający firmy działające w obszarze
biogospodarki, wraz z Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, działającym przy Wydziale Nauk
o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Obecnie końca dobiega projekt Actipoly.
Badania wykonywane w ramach projektu polegają na modyfikacji tacek przeznaczonych do
pakowania żywności. Tacki dostarczył partner
z Belgii, a badania prowadzą instytucje z Polski
(CBiMO), Belgii oraz z Niemiec.

– Włókno celulozy może być modyfikowane
chemicznie, tak żeby potem można było je poddawać termoformowaniu. W kolejnym etapie nanosiliśmy na tacki powłokę barierową, żeby zapewnić właściwe parametry przechowywanej na
niej żywności. Potem przyszła kolej na powłokę
antymikrobiologiczną. Planowaliśmy też nanieść
powłokę superhydrofobową, która zapobiegnie
tworzeniu się biofilmu, ale nie zachowywała
się ona dobrze w kontakcie z żywnością - mówi
dr inż. Patrycja Sumińska z CBiMO.
Docelowo udoskonalone tacki można łatwo poddać recyklingowi, bowiem wszystkie
jej składniki są bezpieczne dla środowiska naturalnego; a powstała w rezultacie obróbki
mechanicznej pulpa może być ponownie wykorzystana w procesie produkcji.
Actipoly jest szóstym „CORNETEM” realizowanym wspólnie przez CBiMO i Zieloną
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Spółka, działająca do niedawna jako Szczeciński Park Przemysłowy, miała
w przeszłości różne szyldy. Teraz, w roku 70-lecia swojego powojennego
istnienia, wróciła do historycznej nazwy: Stocznia Szczecińska. To marka,
która przed laty zdobyła uznanie na świecie.
Już w czerwcu 2016 roku napis „Stocznia
Szczecińska” pojawił się nad główną bramą zakładu – jako znak odradzania się w mieście przemysłu
okrętowego.
– Stocznia Szczecińska wciąż figuruje w rankingu
Clarksona, choć jako nieaktywna – mówił wówczas
Andrzej Strzeboński, prezes spółki. – Podczas rozmowy z zagranicznym armatorem zapytałem, co go

skłoniło do zainteresowania się nami. Usłyszałem,
że Stocznia Szczecińska to dobra marka. Warto więc
wrócić do tej nazwy i czynimy starania, by tak się stało.
Starania zakończyły się powodzeniem. Na początku stycznia 2018 roku decyzją walnego zgromadzenia zmieniona została nazwa Szczecińskiego
Parku Przemysłowego. Spółce przywrócono nazwę Stocznia Szczecińska.

– Jest to symboliczny wyraz powrotu do tradycji tej stoczni, której kontynuatorem dotychczas był
Szczeciński Park Przemysłowy – podkreślił przes
Strzeboński. – Co najważniejsze, przywrócenie historycznej nazwy nastąpiło równolegle z procesem
przywracania pełnej zdolności produkcyjnej spółki.
Pod szyldem Stoczni Szczecińskiej będziemy znów
budowali nowe statki.
Pod koniec 2017 r. spółka podpisała listy intencyjne w sprawie budowy nowych jednostek
– dwóch masowców dla szczecińskiego armatora
Baltramp oraz czterech wielozadaniowych statków dla niemieckiego klienta – firmy Monterola
Shipping Company.
Na stoczniowych obiektach, drukach i gadżetach pojawiło się też dawne logo zakładu: trójramienna śruba okrętowa na tle stylizowanej głowy
gryfa pomorskiego.
Warto przypomnieć, że 11 czerwca 1948 r.
zarządzeniem ministra żeglugi powołano przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zjednoczone
Stocznie Polskie, mające oddziały w Trójmieście
i Szczecinie. Na początku 1950 r. utworzono samodzielny zakład – Stocznię Szczecińską. Dziewięć lat
później dodano mu imię Adolfa Warskiego. Zniknęło po 1989 r., a 10 lat później Stocznia Szczecińska
stała się jedną ze spółek Porty Holding. W połowie
2002 r. rozpoczęła działalność Stocznia Szczecińska
Nowa, zlikwidowana w 2009. Później na jej terenie
utworzono Szczeciński Park Przemysłowy.
ek

Stocznia szczecińska wróciła
do swej historycznej nazwy | fot. EK
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20 lat CSL

– droga do sukcesu
W biznesie dwie dekady funkcjonowania to dowód na wielki sukces
– nie da się ukryć, że w branży TSL firma Prezes Laury Hołowacz jest
prawdziwym liderem. CSL Internationale Spedition doskonale radzi sobie
zarówno w dziedzinie spedycji morskiej, jak i spedycji lądowej. Prężnie działa
także agencja celna. Co jest podstawą sukcesu? Założycielka firmy odpowiada
bez zawahania: – Najważniejsza jest pasja. Ja codziennie wstaję z radością do
pracy i planuję, co jeszcze ciekawego można zrobić – mówi. Wszystko wskazuje
na to, że po rekordowym roku 2017, rok 2018 przyniesie również wiele
spektakularnych inicjatyw.
– Pamiętam kiedy w mojej głowie zrodził
się pomysł na powołanie firmy CSL, kiedy zatrudnialiśmy pierwszych pracowników i zaczynaliśmy rozwijać firmę. Mogę powiedzieć,
że czuję to, jakby to miało miejsce wczoraj
– mówi Laura Hołowacz. To „wczoraj” było
już 20 lat temu. Firma zatrudnia kilkadziesiąt
osób obsługując największe firmy z całego
świata w ramach usług spedycji morskiej
i lądowej. Sukces jest okupiony ciężką pracą
całego zespołu. Laura Hołowacz przyznaje,
że najbardziej ceni sobie w pracownikach zaangażowanie i widzi z jak wielką pasją wszyscy pracują na wspólny sukces. Pasja zdaje
się być tutaj kluczowym słowem, bo to z niej
wzięły się właśnie sukcesy firmy: – Podeszliśmy do tego projektu z wielkim optymizmem,
energią i fantastycznym przeświadczeniem, że
w życiu nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko
było nowe i był korzystny czas, by zakładać
firmę. Na rynku było dużo przestrzeni i dużo
możliwości, żeby się rozwijać. Po 20 latach,
które minęły szybko, mogę ocenić, że osiągnęliśmy sukces i rozwinęliśmy się do poziomu, na
którym jesteśmy dobrze odbierani przez społeczeństwo. Zatrudniamy ponad 55 osób i mamy
dalsze plany na rozwój. Ciągle jest niedosyt,
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a ciągle życie pcha nas dalej i dalej – mówi Laura
Hołowacz, prezes CSL.

Jesteśmy krytyczni
wobec siebie
Rynek TSL jest trudny i konkurencyjny. Filozofią firmy jest bliska współpraca z partnerami
biznesowymi. CSL słynie z zawiązywania bliskich
relacji oraz wysokiej jakości usług. Pracownicy
każdego z działów firmy to wybitni profesjonaliści, których kompetencje są regularnie zwiększane. Laura Hołowacz przyznaje, że siłą firmy jest
także synergia umożliwiająca kompleksowe obsługiwanie wymagających klientów: – Jesteśmy
z tego dumni, bo trzy oddziały to jest jeden zespół,
który jest w stanie zaproponować klientowi bardzo
dobrą jakościowo usługę. Jesteśmy krytyczni wobec
siebie i ciągle staramy się ulepszać – dodaje pani
prezes. CSL posiada wiele certyfikatów, które
stanowią potwierdzenie wysokiej jakości usług
i kompetencji kadry pracowniczej. Warto wśród
nich wymienić Cetryfikat AEO czy Recertyfikację
Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO
9001:2015. Firma otrzymała także wiele prestiżowych nagród, takich jak: Gazele Biznesu, Diamenty Forbesa czy wielokrotne tytuły „Spedytora
roku”.

– Zespół, który tutaj jest jest jednym z najlepszych w historii CSL. Jesteśmy dojrzałym zespołem, pracują z nami doświadczone osoby, które są
tutaj od blisko dwóch dekad, ale są także młode
osoby, które wnoszą energię i nowoczesne spojrzenie na całą branżę – dodaje Laura Hołowacz.

Pionierzy rewitalizacji
Siedziba firmy CSL Internationale Spedition
ma miejsce w zabytkowym budynku Starej Rzeźni na Łasztowni. To właśnie Laura Hołowacz jest
pionierką rewitalizacji tej części miasta. Kiedy
podejmowano wyzwanie odrestaurowania tej
przestrzeni, mało kto wierzył w powodzenie
projektu. Dzisiaj Łasztownia jest perełką Szczecina, a Stara Rzeźnia jest miejscem, w którym
bije gospodarcze, ale i kulturalne serce naszego
pięknego miasta. 20 lat to więc czas sukcesów,
ale nasza rozmówczyni przyznaje, że planów jest
całe mnóstwo i wiele wskazuje na to, że rok 2018
może być pod wieloma względami przełomowy.
– Bardzo dziękuję naszym klientom, partnerom,
przyjaciołom, pracownikom i wszystkim, dzięki którym jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Ludzie są dla nas zawsze inspiracją, jeszcze raz bardzo
dziękuję – mówi Laura Hołowacz.

CSL Internationale Spedition sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 14
70-655 Szczecin
tel. +48 91 822 84 00
csl.eu
styczeń–marzec 2018
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Minimum,
maksimum, optimum…
Jedni (u Barei) badali kiedyś, ile jest cukru
w cukrze, drudzy – ekonomiści, politologowie,
socjologowie, filozofowie – od lat zastanawiają
się nad ponadczasowym dylematem – ile państwa w państwie?
Potencjalnie wyróżnić można trzy „czyste”
modele. Po pierwsze – PAŃSTWO MINIMUM...
ulubione przez anarchistów, anarchosyndykalistów, libertarian, kojarzone z neoliberalizmem
i turbokapitalizmem, skrajnie liberalne, ograniczające się do troski o bezpieczeństwo swoich
obywateli, finansujące głównie armię i policję,
uznające, że najlepszą polityką gospodarczą
jest jej brak… Po drugie – PAŃSTWO MAKSIMUM… omnipotentne, paternalistyczne,
nadopiekuńcze, etatystyczne, centralizujące,
silnie ingerujące w sprawy gospodarki i życia
obywateli, rozdające głównie „swoim” rozmaite
przywileje… Przed kilkunastu laty prof. Witold
Kieżun wśród jeźdźców apokalipsy polskiej biurokracji wymienił cztery patologiczne zjawiska:
gigantomania, luksusomania, korupcja, arogan-

cja władzy… Inni niejednokrotnie wspominali o
polskim „Bizancjum”.
I wreszcie po trzecie-PAŃSTWO OPTIMUM…
państwo sprawne, silne, lecz ograniczone, strażnik Konstytucji, trójpodziału władzy, prawa, sprawiedliwości, wolności, bezpieczeństwa, gwarant
stabilności reguł życia gospodarczego i społecznego, państwo oszczędnie gospodarujące publicznymi pieniędzmi, szanujące samorządy i organizacje pozarządowe, dbające o równowagę
między kapitałem a pracą, państwo przyzwoite,
uczciwe, dobre… Miło jest pomarzyć…
Jedną z ciekawszych prób zmierzenia się
z tą ważną problematyką podjęła prof. Mariana
Mazzucato, autorka inspirującej książki „Przedsiębiorcze państwo. Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego”. Ile państwa
w państwie? Never ending story… Trzeba stale
na nowo szukać odpowiedzi, odrzucając stereotypy, modne doktryny, ortodoksję, dogmaty,
fundamentalizm. Kiedy centralizacja, decentralizacja, recentralizacja? Kiedy regulacja (czasem

Różne oblicza
inflacji
Jednym z największych zagrożeń dla prowadzenia biznesu jest silny i niekontrolowany
wzrost cen. Nadmierna inflacja, (obecnie w warunkach polskich zapewne jest to roczny wzrost
cen powyżej 2,5-3,0%), wiąże się ze wzrostem
kosztu obsługi kapitału obcego, trudnościami w
planowaniu działalności gospodarczej, spadkiem
inwestycji, wzrostem świadczeń społecznych, itd.
W 2017 r. w Polsce odnotowany został po
raz pierwszy od roku 2014 wzrost cen towarów
i usług konsumpcyjnych. Nastąpił też wzrost cen:
produkcji budowlano-montażowej, produkcji
sprzedanej przemysłu oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw (ostatni taki wzrost
wystąpił w 2012 r.). W połączeniu ze wzrostem
wynagrodzeń (o 9,25% w okresie od III kw. 2015
do III kw. 2017), tworzy to silną presję inflacyjną.
Katalizatorem wzrostu cen w Polsce może być
też wzrost cen obserwowany w Unii Europejskiej, ponieważ mamy do czynienia z wyrównywaniem się poziomu cen i stóp procentowych,
który sprzyja dyfuzji wzrostu cen między krajami
członkowskimi.

24

Aktualny wzrost inflacji w Polsce jest spowodowany głównie wzrostem wydatków publicznych, związanych m.in. z programem 500+ oraz
koniecznością zwiększenia Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (wpływ m.in. skrócenia wieku emerytalnego). Interpretacja efektów takiej polityki
państwa nie jest jednak jednoznaczna. Wprowadzenie dodatkowej ilości pieniądza do obiegu
zwiększa popyt konsumpcyjny, dochody firm
i prawdopodobieństwo wzrostu cen. Ważne jest
jednak, jakie jest źródło finansowania wydatków
państwa. Mogą być nim m.in.: dodatkowa emisja
pieniądza przez bank centralny, wzrost zadłużenia publicznego oraz wyższe dochody budżetowe spowodowane lepszym egzekwowaniem
podatków lub zwiększaniem obciążeń podatkowych. W tym ostatnim przypadku maleją prywatne dochody, co prowadzi do obniżenia popytu
i hamuje wzrost cen. Natomiast wzrost długu
i deficytu budżetowego sprzyja wzrostowi inflacji.
Dodatkowe czynniki mogące przyczyniać się
do wzrostu cen to np. presja wzrostu wynagrodzeń nominalnych spowodowana redukcją za-

Prof. zw. dr hab.
Stanisław Flejterski,
wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje
się w problematyce
finansów i bankowości. Członek Komitetu
Nauk o Finansach
PAN (2007-2018)
przeregulowanie), deregulacja (czasem niedoregulowanie), reregulacja? A poza tym sektor sektorowi nie jest równy…
W wydanej w minionym roku książce „Alfabet SF. Na pograniczu sacrum i profanum” wśród
licznych haseł umieściłem nieprzypadkowo takie
jak: autorytety, dobro, ekonomia, finanse, prawda, przyszłość, sprawiedliwość, umiar. W obecnych czasach roli UMIARU w każdej sferze nie
sposób przecenić.
PS Od dawna – jako od wielu dekad dydaktyk
akademicki – darzę sympatią różne obrazowe,
komunikatywne terminy, zwroty, akronimy, np.
twórcza destrukcja, klasa kreatywna, prekariat,
termity fiskalne, pracownik wiedzy, dochód podstawowy, nowy pragmatyzm, czarny łabędź. Na
mojej liście jest również VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) – czyli zmienność,
niepewność, złożoność, niejednoznaczność. Dowodów mamy aż nadto. Choćby WF… Za moich
szkolnych czasów wychowanie fizyczne, obecnie
Władysław F.
Stanisław Flejterski

Giełda na zakręcie
Działająca od 12 kwietnia 1991 roku Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie znajduje się w marazmie. Liczba notowanych obecnie
spółek (477) robi wrażenie, podobnie jak łączna
kapitalizacja (1337 mld zł), jednak coraz więcej
sygnałów świadczy o zadyszce i stawia poważne
pytania o perspektywy rozwoju polskiego rynku
kapitałowego. Przejawem problemów jest m.in.
malejąca systematycznie od 2011 roku liczba debiutów na GPW: o ile w 2011 na rynku głównym
i na NewConnect zadebiutowały 172 podmioty,
w 2012 odpowiednio 106, w 2015 już tylko 33,
a w 2017 zaledwie 27. Na rynku głównym w roku
ub. zadebiutowało zaledwie 8 firm, podczas gdy
w 2016 o połowę więcej, a w 2011 było to aż
31 debiutów. Niepokojącą tendencją jest także
przewaga spółek wycofywanych z giełdy nad
debiutantami: w 2016 wycofano aż 42 podmioty
przy zaledwie 28 debiutach, a w 2017 opuściło
giełdę 28 firm, a weszło 27.
O koniunkturze na warszawskiej giełdzie
w coraz większej mierze decydują inwestorzy
zagraniczni, mający obecnie 55 proc. udział

w obrotach na rynku głównym. Rola inwestorów
indywidualnych od lat spada, o czym świadczy zaledwie 14% udziału w obrotach. Kolejnym ciosem
może okazać się formalnie korzystna dla Polski
decyzja firmy FTSE Russell – agencji obliczającej
indeksy giełdowe, która zdecydowała o przekwalifikowaniu Polski z rynków rozwijających się do
rozwiniętych, co ma nastąpić we wrześniu 2018
roku. Wyprzedaż polskich akcji przez fundusze
rynków rozwijających się będzie zapewne znacznie większa niż popyt ze strony tych, które będą
musiały kupić akcje naszych spółek. Zmniejszy się
również waga Polski w indeksie FTSE z około 1,6
proc. do 0,4 proc.
Nadzieją na przerwanie niekorzystnych tendencji i odnowę polskiego rynku kapitałowego
ma być opracowywana pod patronatem Ministerstwa Finansów nowa strategia rozwoju. Według zapowiedzi będzie gotowa do końca roku
i ma zawierać plan niezbędnych zmian regulacyjnych oraz instytucjonalnych.
Jednym z najważniejszych projektów systemowo zasilających giełdę w fundusze mają być

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.
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Wdrożenie
PPK jest wielką szansą na wzmocnienie polskiego rynku kapitałowego i może odegrać podobną
rolę jak wcześniej OFE. Warto również wrócić do
pomysłu zachęt podatkowych, w szczególności
rozważyć zniesienie bądź znaczące zmniejszenie
wysokości podatku od zysków kapitałowych, co
z pewnością zwiększyłoby zainteresowanie giełdą szerszego grona inwestorów indywidualnych.
Wzmocnieniu naszej giełdy powinno też sprzyjać
utworzenie krajowej agencji ratingowej, która
będzie zarabiała na opłatach pochodzących od
inwestorów subskrybujących raporty, a nie od
emitentów, którzy z oczywistych względów są
zainteresowani jak najwyższą oceną.
Musimy zrobić wszystko co możliwe, aby
stworzony od podstaw prawie 30 lat temu polski
rynek kapitałowy miał szansę rozwoju i konkurowania z innymi giełdami w Europie. Zdrowy i rozwinięty rynek kapitałowy jest bowiem nie tylko
miejscem pozyskiwania kapitału przez inwestorów, ale także ważnym punktem odniesienia dla
całej gospodarki.
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
sobów siły roboczej oraz wzrost kosztów inwestycji, będący efektem rosnącej liczby inwestycji
realizowanych przez samorządy i państwo, a dofinansowywanych przez UE. Presja będzie tym
silniejsza, im słabsza będzie konkurencja cenowa
między wykonawcami robót (spadek zdolności
produkcyjnych firm, wywołany brakiem pracowników i spiętrzeniem robót). Pamiętajmy też
o toczących się sporach między rządem a wybranymi grupami zawodowymi, których podłożem
są z reguły żądania wzrostu wynagrodzeń.
Otwartą kwestią pozostaje jednak pytanie,
jak silny będzie wzrost cen? Udzielenie odpowiedzi nie jest jednak łatwe. Wzrost cen powoduje
wzrost wpływów do budżetu, na przykład z tytułu podatków pośrednich, a w efekcie niższe potrzeby pożyczkowe państwa. W pewnym stopniu neutralizuje to kolejne wzrosty cen. Trudne
do przewidzenia są również skutki inflacyjne
przyszłej polityki monetarnej i kredytowej NBP
oraz decyzji Rady Polityki Pieniężnej odnoszących się do poziomu stóp procentowych.
Jacek Batóg
styczeń–marzec 2018

PIERWSZA PRYWATNA
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Radosnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
życzy dr Stanisław Gajda
oraz pracownicy kliniki
ul Narutowicza 16a, 70-240 Szczecin, tel. 91 433 07 76, klinika@dr-gajda.pl, www.dr-gajda.pl
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9 stycznia br. ministrem spraw wewnętrznych i administracji
w rządzie Mateusza
Morawieckiego został

Joachim Brudziński

(50 lat). Polityk pochodzi z Sądecczyzny, ale
już w okresie szkolnym
związał się z Pomorzem Zachodnim.
Najpierw ukończył Technikum Morskie
w Świnoujściu, a następnie politologię na
Uniwersytecie Szczecińskim. W okresie
studenckim pływał na statkach handlowych i rybackich. Na początku lat 90.
XX w. związał się z Porozumieniem Centrum, partią Jarosława Kaczyńskiego.
A kiedy Kaczyński zaczął budować Prawo i Sprawiedliwość, zaangażował się w
tworzenie nowych struktur na Pomorzu
Zachodnim. Zanim w 2005 r. został parlamentarzystą, był dziennikarzem Radia
Szczecin, wykładowcą akademickim
oraz rzecznikiem Urzędu Morskiego
w Szczecinie. W latach 2015-2018 pełnił
urząd wicemarszałka Sejmu.
Pracę w MSWiA w randze sekretarza stanu rozpoczął też w styczniu br. poseł Paweł Szefernaker
(31 lat). Pochodzący
ze Szczecina polityk
jest absolwentem
prawa w Europejskiej Wyższej Szkole
Prawa i Administracji w Warszawie.
W 2014 r. został szefem młodzieżówki
PiS, a w 2014 r. radnym Sejmiku Zachodniopomorskiego, a rok później dostał się do Sejmu.
W okresie rządów premier Beaty Szydło był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Na początku 2018 roku z resortem spraw wewnętrznych związał
się także inny bliski współpracownik
Joachima Brudzińskiego, szczecinianin Krzysztof Kozłowski (35 lat).
Wraz z objęciem funkcji sekretarza
stanu w MSWiA zwolnił fotel wojewody
zachodniopomorskiego.
Kozłowski w latach
2007-2010 odbył
aplikację sądową
w Sądzie Okręgowym w Szczecinie,
zakończoną egzaminem sędziowskim. Jest adwokatem i doktorem nauk prawnych związanym
z Katedrą Prawa Konstytucyjnego
na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Autor licznych opracowań z dziedziny prawa konstytucyjnego, samorządowego oraz
administracyjnego. W latach 2015-
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2016 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
W ministerstwie nadzorował prace Departamentu Prawnego, Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Departamentu Edukacji Morskiej oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej.
W latach 2016- 2018 wojewoda zachodniopomorski.
Z kolei pochodząca ze
Szczecinka posłanka Małgorzata Golińska (38 lat) została w 2018 r. sekretarzem stanu
w Ministerstwie Środowiska.
Golińska jest absolwentką
leśnictwa na Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Ukończyła także studia podyplomowe „Integracja europejska – agrobiznes i obszary wiejskie”.
Przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r., które przyniosły jej mandat poselski, pracowała w zawodzie leśnika i była radną miejską w Szczecinku.

Od początku pracy zawodowej związana
z Nadleśnictwem Szczecinek (RDLP Szczecinek),
gdzie pracowała jako podleśniczy, pełniła obowiązki leśniczego szkółkarza oraz odpowiadała
za sprawy związane z nasiennictwem leśnym.
W 2011 roku została powołana na stanowisko
leśniczego. W latach 2010-2015 jako radna Rady
Miasta Szczecinek pracowała w Komisji Prawa,
Legislacji i Porządku Publicznego oraz w Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Samorządności.
Uczestniczy w pracach sejmowej Komisji
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa, w tym w podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami oraz Komisji
Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Jest członkiem Rady Fundacji Solidarności
Międzynarodowej oraz delegatem Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego
Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej.

Krzysztof Woś (55 lat)

w styczniu 2018 r. został powołany przez Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki
morskiej i żeglugi śródlądowej
na stanowisko wiceprezesa ds.
ochrony przed powodzią i suszą Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Krzysztof Woś jest absolwentem Technikum
Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu oraz
Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez ostatnie 10 lat pełnił
funkcję dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej
w Szczecinie, a przedtem przez 20 lat pracował
w administracji dróg wodnych. Od ponad 20 lat
jest też pracownikiem naukowo-dydaktycznym,
początkowo Politechniki Szczecińskiej, a od

2005 r. Akademii Morskiej w Szczecinie. Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę
wodną w kraju, działający od początku
2018 roku, z siedzibą w Warszawie.

Jarosław Tarczyński (44 lata)
został wybrany na funkcję prezesa
Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Jarosław Tarczyński jest dyrektorem zarządzającym oraz członkiem
zarządu w firmie Durable sp z o.o.
w Przecławiu, wchodzącej w skład
niemieckiego koncernu Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co., który
jest europejskim liderem w produkcji materiałów biurowych. W fabryce
w Przecławiu powstaje ponad 400 rodzajów
artykułów biurowych,
które sprzedawane są
na cały świat.
Nowy prezes PIG
wykształcenie zdobywał w Wyższej Szkole
Bankowej w Poznaniu.
Dokształcał się m.in. w Szwajcarii i Niemczech, w takich instytucjach jak Porsche
Consulting, St.Galler Management,
Haufe Akademie oraz na Uniwersytecie
w Rostocku.
Jest posiadaczem
wielu
certyfikatów
z zakresu zarządzania
strategicznego, nowoczesnych
systemów
zarządzania produkcją
oraz coachingu.
Sebastian Gulka

(43 lata) od stycznia
2018 r. jest dyrektorem generalnym DGS
Poland. Sebastian Gulka ukończył na Politechnice Opolskiej studia na kierunku
automatyka i robotyka oraz studia MBA
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
produkcyjnym. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem, zafascynowany techniką i jej
zastosowaniem do optymalizacji procesów
przemysłowych. Posiada wysokie kwalifikacje w obszarze mapowania strumieni wartości, analizy FMEA, systemu produkcyjnego
Toyoty, metodyki Kanban oraz zarządzania
łańcuchem dostaw.

Paweł Szynkaruk (54 lata) od stycznia
2018 r. jest prezesem Żeglugi Świnoujskiej.
Jest absolwentem kierunku ekonomiki
i organizacji transportu morskiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1989 roku pracował w Polskiej Żegludze
Morskiej (PŻM) w Szczecinie. Przez 11 lat (do końca
2016 r.) był dyrektorem naczelnym tego przedsiębiorstwa. Żegluga Świnoujska
to miejska spółka, która się
zajmuje dwiema przeprawami promowymi, zapewniającymi połączenie lewobrzeżnej części Świnoujścia z resztą Polski.
styczeń–marzec 2018

Tomasz Hinc (44
lata) został na poczatku marca powołany na
stanowisko wojewody
zachodniopomorskiego. Jest absolwentem
magisterskich studiów
socjologicznych na Uniwersytecie
Szczecińskim
o specjalizacji „Socjologia i psychologia
kompetencji społecznych”.
W latach 1997-2007 był nauczycielem
akademickim w szczecińskich szkołach
wyższych, gdzie specjalizował się w dziedzinach: organizacji i zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi oraz socjologii.
W latach 2007-2016 pracował w Totalizatorze Sportowym m.in. na stanowisku
dyrektora oddziału w Szczecinie. W latach
2016-2018 był wiceprezesem zarządu
Grupy Azoty SA w Tarnowie, gdzie odpowiadał za zakupy, surowce i logistykę. W
latach 2006-2018 był trzykrotnie wybierany do Rady Miasta Szczecin obejmując
w 2014 r. stanowisko wiceprzewodniczącego rady. W Radzie Miasta w latach
2006-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności oraz pracował w Komisji Budżetu i
Finansów, Komisji Promocji Rozwoju i Gospodarki Morskiej, Komisji Budownictwa i
Mieszkalnictwa, Komisji Edukacji, Komisji
Sportu oraz Komisji Rewizyjnej.

Janusz Stroka (54 lata) został nowym dyrektorem generalnym Netto Polska. Studiował
nauki ekonomiczne na uniwersytecie w Essen.
Po ukończeniu studiów w 1993 r. zaczął pracę
w spółce Tempelmann, Kerkhoff, gdzie
awansował do stanowiska dyrektora zarządzającego. Następnie w 1997 został szefem na
Europę w Aral AG/ BP Ltd skąd
w 2002 r. odszedł do Metro

Cash and Carry na stanowisko dyrektora ds.
Międzynarodowych. Od 2003 do 2006 r. był dyrektorem generalnym na Polskę w Deichmann-International-Holding. Przez kolejne trzy lata
w Fielmann AG pełnił funkcję prezesa zarządu
polskiego oddziału firmy. Od 2010 r. związał się
z REWE Group, dla której pracował do 2017 r.
w kilku krajach – w Rosji, na Ukrainie i w niemieckiej
Kolonii. Stanowisko prezesa zarządu Netto Poland
w Dansk Supermarked Group objął 3 stycznia.

Jego głównym zadaniem jest przyspieszenie wzrostu sieci Netto Polska, która
obecnie ma w Polsce ok. 370 sklepów
i trzy magazyny dystrybucyjne. Firma
zatrudnia ok. 5,5 tys. osób.

Magdalena Car (44 lata) z początkiem lutego objęła funkcję dyrektora oddziału GBS Banku w Dębnie.
Zastąpiła na tym stanowisku Barbarę
Aleksiejew-Wójcik, która odeszła na
emeryturę. Nowa szefowa oddziału
jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie studiowała finanse
i bankowość. Z tymi
dziedzinami związana jest również od
początku kariery zawodowej. Była analitykiem oraz doradcą
klienta biznesowego
w gorzowskim oddziale GBW SA (obecnie
SGB), doradcą klienta
hipotecznego w Dom Bank Getin Banku, menedżerem franczyzowej placówki
brokerskiej Credit House oraz kierowała
znajdującymi się w Skwierzynie i Gorzowie oddziałami Banku Spółdzielczego w
Santoku. W GBS Banku pracuje od 2016
roku. Zanim objęła stanowisko dyrektora
oddziału w Dębnie była doradcą klienta
biznesowego.
miszmasz

Szczupak
dla Jadłodzielni
Szczecińska redakcja „Gazety
Wyborczej” już po raz 13. wręczyła
Szczupaki – nagrody za wyjątkowe
osiągnięcie minionego roku.
Statuetkę Szczupaka 2017 odebrały
twórczynie Jadłodzielni.
Kandydatów do tej nagrody zgłaszają czytelnicy gazety. Jak mówił podczas gali Piotr
Szyliński, zastępca redaktor naczelnej szczecińskiej „Gazety Wyborczej”, w tym roku było
aż ponad 60 propozycji od czytelników. To
spośród nich redakcja wybrała dziesiątkę finalistów i zwycięzcę.
Jadłodzielnia to miejsce, które nie pozwala marnować jedzenia, tylko przekazać je potrzebującym. Kto ma go nadmiar, może je tam
zostawić. Dostanie je ten, kto ma go za mało.
W Szczecinie Jadłodzielnia działa od lutego
2017 r. Wymyśliła ją grupa przyjaciół. Początkowo Jadłodzielnia funkcjonowała w jednym
z pawilonów przy ul. Kordeckiego. Miasto do-

ceniło tę inicjatywę i przyznało lokal od STBS
przy ul. Żółkiewskiego 4.
Panie Beata, Weronika, Małgorzata
i Dorota, twórczynie Jadłodzielni, (nie chcą
podawać nazwisk, gdyż przemawia przez nie
skromność) zaskoczone odbierały statuetkę
Szczupaka 2017. Mówiły: – Dzięki nagrodzie
będzie nam łatwiej. Więcej ludzi się dowie się
o Jadłodzielni.
W finale konkursu znaleźli się także: najsłynniejszy wolontariusz WOŚP nastolatek ze
Szczecina Łukasz Berezak, Kaja i Piotr Depta-Kleśta, duet plakacistów, asystentów Akademii Sztuki, laureatów międzynarodowych
konkursów, Andrzej Milczanowski, który po
latach znów walczy o praworządność oraz żeglarka Agnieszka Skrzypulec „za największy
sukces w historii polskiego żeglarstwa żeńskiego – zdobycie (z Irminą Mrózek Gliszczyńską)
tytułu mistrzyń świata w klasie 470”. Także
dr Marek Łuczak, historyk i policjant, ekspert
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
walczący z przestępstwami dotyczącymi zabytków. Autor książek o historii Szczecina
i Pomorza Zachodniego, lider zespołu Outsi-

Twórczynie Jadłodzielni, zaskoczone odbierały statuetkę
Szczupaka 2017. | fot. Ze zbiorów „Gazety Wyborczej”

der, który dochód ze swoich płyt przeznacza
na pomoc innym.
„Wyborcza” doceniła również działaczy
upominających się o prawa zwierząt organizacji Basta! oraz walczących o przetrwanie Puszczy Bukowej członków Klubu Kniejołaza. Już
po raz drugi w finale znaleźli się aktywiści z Refugees Szczecin, ruchu społecznego na rzecz
tolerancji, a przeciwko rasizmowi i ksenofobii.
Przedstawicielem biznesu wśród finalistów
Szczupaków 2017 był Mariusz Łuszczewski,
prezes Zachodniopomorskiej Indyjskiej Izby
Gospodarczej.
Ata
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Kazimierz Mojsiuk odbiera Gwiazdę
Świata Biznesu, nagrodę magazynu „Świat
Biznesu”.

We wrześniu 2017 roku Grupa Mojsiuk otworzyła w Szczecinie nowoczesny salon
samochodów dostawczych Van ProCenter Mojsiuk.

Gwiazda dla rodzinnej firmy
Rodzinna Grupa firm Mojsiuk zdobyła
jako pierwsza w regionie honorowy
i zaszczytny tytuł Gwiazdy Świata
Biznesu. Jest to nowa nagroda
okraszona statuetką w kształcie
gwiazdy przyznawana przez redakcję
za konsekwencję w polityce wysokiej
jakości obsługi i dbaniu o najwyższe
zadowolenie klienta, wytrwałość
w budowaniu swojego biznesu
oraz budowaniu wykwalifikowanej
kadry, dla której satysfakcja klienta
jest najwyższą wartością. Nagroda
tegoroczna miała zresztą konkretny
wymiar i przyznana została przede
wszystkim za innowacyjne inwestycje
w ostatnich dwóch latach. Warto
zauważyć, że Gwiazda Świata Biznesu
trafiła do firmy, która szczyci się
sprzedażą i serwisem aut marki
Mercedes Benz, której logo ma
kształt gwiazdy.

W 2016 roku Grupa Mojsiuk wkroczyła na rynek
motoryzacyjny Ziemi Lubuskiej. W Gorzowie powstał
nowy serwis samochodów ciężarowych.

Przypomnijmy więc, co złożyło się na tę nagrodę. Ostatnie dwa lata były dla Grupy kolejnymi latami, w których realizowano nowe inwestycje. W 2016 roku Grupa Mojsiuk kontynuowała
swoją ekspansję, wkraczając na rynek motoryzacyjny ziemi lubuskiej. To właśnie w Gorzowie
powstał nowy serwis samochodów ciężarowych.
We wrześniu 2017 roku Grupa otworzyła
w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 88 nowoczesny
salon samochodów dostawczych Van ProCenter Mojsiuk. Jest to jeden z pierwszych salonów
samochodów dostawczych w Polsce realizowanych zgodnie z nową polityką marki. Cechuje się
on innowacyjnym podejściem do klienta z możliwością zaaranżowania w specjalnej strefie klienta wybranego modelu auta. Klienci mogą tu skorzystać z wielu udogodnień. W specjalnej strefie
rozmów siedząc w wygodnym fotelu, mogą
dowolnie konfigurować swoje auto i od razu śledzić na ekranie telewizora, jak wyglądać będzie
wybrana przez nich wersja. Mogą dowolnie zaaranżować wybrany model – np. urządzić w nim
biuro, wybrać auto przystosowane do przewozu
ludzi lub pojazd ze specjalistyczną zabudową. Są
tu wszystkie modele dostawczych mercedesów,
które na żywo obejrzeć można w dobrze oświetlonym zadaszonym cargoporcie.
Również w ub. roku zmodernizowany został
salon samochodów osobowych w Szczecinie, który
powiekszył się i wypiękniał. Jest w nim teraz m.in.
VIP room oraz rozbudowana dyskretna strefa
wydań za kurtyną, gdzie klienci w specjalnych warunkach mogą odebrać nowy samochód. Bogaty
wachlarz usług od sprzedaży samoch dów nowych
i używanych, doradztwa finansowo – ubezpieczeniowego w pełni zadowoli każdego klienta.

Również w ub. roku zmodernizowany został salon
samochodów osobowych w Szczecinie,
który powiększył się i wypiękniał.

To właśnie zadecydowało o przyznaniu przez
redakcję magazynu gospodarczego „Świat Biznesu” statuetki gwiazdy zachodniopomorskiego
biznesu.
Przypomnijmy, że założycielami Firmy Mojsiuk
są Irena i Kazimierz Mojsiukowie. Jest to firma
rodzinna kierowana obecnie przez zarząd, w skład,
którego wchodzą wszyscy członkowie rodziny.
Firma Mojsiuk, działająca od 1979 roku, jest
od 1998 roku autoryzowaną stacją obsługi marki Mercedes-Benz. Dzisiaj Grupa Mojsiuk ma
w Starych Bielicach salony sprzedaży Mercedesa, Hondy i Peugeota oraz wielomarkowe Centrum Blacharsko-Lakiernicze. W Szczecinie przy
ul. Pomorskiej 88 znajdą Państwo salon i serwis
Mercedes-Benz, świadczący pełną obsługę dla
samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych oraz autobusów. To tam właśnie działa
uznany ostatnio za najlepszy w kraju w 2017
roku, według Mercedes-Benz Polska, Serwis 24h,
gdzie skorzystać można z profesjonalnych i kompleksowych usług serwisowych samochodu. Tu
również zlokalizowane jest kompleksowe Centrum Blacharsko-Lakiernicze. W Gorzowie, jak już
wspomnieliśmy wcześniej, od niespełna dwóch
lat Grupa Mojsiuk prowadzi serwis samochodów
ciężarowych oraz Okręgową Stację Kontroli.

Mojsiuk sp. z o.o. sp.k.
ul. Pomorska 88, 70-812 Szczecin
+48 91 480 87 00
FB: MercedesBenzMojsiuk
mojsiuk.mercedes-benz.pl
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Synergia korzyści

Karnawałowy Wieczór
Rotarian

Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku o „Pajacach” w amfiteatrze,
jubileuszowym Turnieju Tenorów i biznesowym torcie.
Rozmawialiśmy na łamach „Świata Biznesu” dokładnie rok temu. Zapowiadaliśmy arcyciekawe wydarzenia…
Każdy sezon artystyczny jest inny, ale ten miniony był rzeczywiście pod każdym względem
wyjątkowy. To był sezon jubileuszowy 60-lecia
Opery na Zamku. Przeżywaliśmy wielkie emocje związane z naszymi premierami, ale też
doświadczyliśmy rzeczy wyjątkowych i spektakularnych…
Te dwa przymiotniki jak ulał pasują do
określenia monumentalnych „Pajaców” pokazanych podczas Finału The Tall Ship’s Races
w amfiteatrze. Dobrze myślę?
To było wydarzenie absolutnie bez precedensu! Do tej pory to, co prezentowaliśmy
w naszej siedzibie, było ograniczone i warunkami technicznymi, i librettem. A w tym przypadku mogliśmy pozwolić sobie na niesłychany
rozmach! Reżyser Michał Znaniecki zaproponował przeniesienie jednego ze swoich projektów z włoskiego Como. Tam
jednym z najważniejszych
elementów było współdziałanie zawodowych artystów z amatorami. Tak też
zrobiliśmy w Szczecinie – w
efekcie, po wielomiesięcznych warsztatach, na scenie
wystąpiło kilkuset artystów.
Stworzyliśmy monumentalne widowisko, które miało
niesamowitą scenerię, bo…
lało jak z cebra i biły potężne
pioruny (śmiech). Po spektaklu podszedł do mnie jeden
z widzów i mówi, że chce mi
pogratulować, ja mu podziękowałem i chciałem odejść, ale ten kontynuuje: „dwa tygodnie
temu byłem na koncercie Zenka Martyniuka
i było o wiele mniej ludzi…” (śmiech). Tak się
robi kulturę wysoką dla ludzi!
Jubileuszowy sezon zwieńczyliście wyjątkowym prezentem – na Operę na Zamku
spadł deszcz nagród.
Rozbiliśmy bank z nagrodami! Zgarnęliśmy
pięć najważniejszych wyróżnień prestiżowych
Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury. Przedstawienie „The Turn of the Screw
(Dokręcanie śruby)” zdobyło tytuł „Najlepszego
spektaklu”, docenione zostały także reżyser Natalia Babińska oraz scenograf Martyna Kander.
Tytuły „Najlepszych tancerzy współczesnych”
otrzymali Karolina Cichy-Szromnik oraz Paweł
Wdówka za role w „Polowaniu na czarownice”.
Jesienią Operę na Zamku docenili także widzowie w plebiscycie „Bursztynowy pierścień”.
Widzowie uznali za najlepszy spektakl sezonu naszą superprodukcję – musical „Crazy for
You”, a najlepszą aktorką została Joanna Tylkowska-Drożdż. Jeżeli patrzymy na istotę funk-
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cjonowania teatru, to jest to możliwie najważniejsze wyróżnienie. Mamy zatem podstawy do
wielkiego zadowolenia i jednocześnie prawo
do upominania się o szczególną pozycję, gdyż
mamy publiczność, która obdarza nas zaufaniem. Utrzymująca się na blisko 100-procentowym poziomie frekwencja tylko to potwierdza.
Za nami premiera „Così fan tutte” W.A.
Mozarta. To jednak zupełnie nowe, inne odczytanie tego utworu.
Nie przepadam za klasycznymi inscenizacjami, nie dlatego że lubię jakieś udziwnienia, ale
nie lubię po prostu się powtarzać (śmiech). Uważam, że każdy ma za zadanie zostawić po swojej
pracy odrębny, indywidualny świat. Nowe odczytanie Mozarta jest tym trudniejsze, że dotykamy tu takiego muzycznego, artystycznego
absolutu, nieosiągalnego dla większości współczesnych kompozytorów. Jeżeli chcemy, by to
nasze podejście było autentyczne, ale jednocześnie potrzebne, to musimy zaproponować
jakąś własną opowieść.
Reżyser Jacek Papis i cały
zespół realizatorów, mieli
taką własną, osobną, albo
osobistą historię. Czyż nie
jest odważnym zmniejszenie sceny, która i tak jest
nieduża (śmiech). Czyż nie
jest odważnym przeniesienie akcji z czasów wybuchu Rewolucji Francuskiej
do początków XX wieku?
Wszak ludzie, którzy do
nas przychodzą, żyją tu
i teraz, dlatego musimy
pokazywać historie, tak
by narracja była dla nich zrozumiała, by nie dostrzegali często zawartych w starych librettach
banałów, a nawet infantylizmów. Chcemy, by
dostrzegli wielkość, uniwersalność i mądrość
tych zapisów, które zrobione „jeden do jednego”, czy „po Bożemu” nie mają szansy intrygować, stają się martwe. Dbamy zatem o to, by nie
były martwe, muszą intrygować, porywać, muszą być wyjątkowo efektowne pod względem
realizacyjnym, doskonale przemyślane.
W maju wielkie wydarzenie baletowe,
o którym znów będzie głośno…
To będzie balet „My, dzieci z dworca ZOO”
inspirowany słynną książką Kai Hermann i Horsta Riecka na podstawie nagrania zwierzeń młodej narkomanki Christiane F. Choreografem jest
Robert Glumbek, który, co mogę już zdradzić,
wybrał współczesną muzykę rockową, zabrzmi
m.in. David Bowie. Wśród solistów zobaczymy
uhonorowanych tytułami „Najlepszych tancerzy współczesnych” Pawła Wdówkę i Karolinę
Cichy-Szromnik.
Latem Opera nie idzie na urlop. Kończycie
pracę nad słynnym Turniejem Tenorów i szy-

Jak co roku pod koniec karnawału
członkowie Rotary Club Szczecin
(RCS) organizują ekskluzywne
spotkanie towarzyskie w Teatrze
Polskim w Szczecinie. W spotkaniu
uczestniczą rotarianie z rodzinami, ich
przyjaciele i znajomi oraz sponsorzy
popierający cele charytatywne
realizowane przez klub.

Fot. Ze zbiorów Opery na Zamku

kujecie wielką niespodziankę dla mieszkańców
Pomorza Zachodniego i turystów tu wypoczywających.
Tegoroczny Wielki Turniej Tenorów będzie
wyjątkowy z uwagi na jubileuszową, 20. edycję.
Chcielibyśmy trochę retrospektywnie spojrzeć
na te dokonania, chcemy też zgotować publiczności sporo niespodzianek, ale tego nie zdradzę
(śmiech). Mogę natomiast zapowiedzieć, że
między innymi niesieni siłą Turnieju opuścimy
Szczecin i spróbujemy jego atmosferę przenieść nad samo morze. Finalizujemy prace nad
operowym festiwalem, który zagości w Świnoujściu, Kołobrzegu oraz Siemczynie.
Opera na Zamku w Szczecinie jest wyjątkowa pod względem skuteczności pozyskiwania sponsorów i partnerów. Tu zawsze
wybrzmiewa długa lista nazw i nazwisk tych,
którzy wspierają Operę. Jakimi argumentami
ich Pan przekonuje?
Potrafię chyba na tyle jasno i wyraźnie opisać korzyści, jakie płyną z tej swoistej synergii.
Wsparcie sponsorów to nie tylko wisienka na
torcie… To często okazała część tortu. Bez
współpracy ze sponsorami wielu przedsięwzięć
nie udałoby się zrealizować w spektakularnym
kształcie artystycznym. Bo tych publicznych
pieniędzy, którymi dysponujemy, często brakuje. Jeżeli biznes zrozumie, że inwestowanie
w przemysły kreatywne, a Opera bezdyskusyjnie do nich należy, nie będzie się dokonywało,
to ta ziemia, na której działamy, nie będzie tak
atrakcyjna czy intrygująca dla biznesu. To są
naczynia połączone. Inwestując w kulturę, tak
naprawdę stwarzamy możliwość rozwoju gospodarczego, a im większy rozwój, tym większe
środki na kulturę. I to jest to moje myślenie,
zresztą wcale nie oryginalne, bo to powszechnie przecież jest znane i podparte badaniami
naukowymi. Te regiony, które nie inwestują
w kulturę, przestają się liczyć.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Daniel Źródlewski
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W piątkowy wieczór 9 lutego, ze sceny głównej teatru, gości przywitał dyrektor Adam Opatowicz, a zaraz po nim głos zabrał prezydent
RCS Grzegorz Kotyński, który w kilku zdaniach
wspomniał o zrealizowanych projektach charytatywnych i wszystkim zebranym podziękował
za okazywaną hojność. Podkreślił, że otrzymane
w b. roku darowizny będą głównie przeznaczane na pomoc w kształceniu i rozwoju dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Krótkie
wystąpienie miał dr hab. n. med. Cezary Pakulski, kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej PUM. Dziękował ponownie w imieniu kliniki PUM za dar

rotarian w postaci respiratora oscylacyjnego o
wartości pond 300 tysięcy zł, jedynego takiego
w całym województwie zachodniopomorskim.
Dzięki respiratorowi w ostatnim okresie uratowano życie 2 osobom.
Po tych wystąpieniach rozpoczął się program artystyczny w wykonaniu Andrzeja Poniedzielskiego i Sylwii Różyckiej. Po spektaklu impreza przeniosła się do foyer teatru,
gdzie na gości czekały suto zastawione stoły
i zaczęła się zabawa karnawałowa przy akompaniamencie zespołu muzycznego Anny Nowik
Swing Lovers. W trakcie można było porozmawiać z artystami, zrobić z nimi zdjęcie czy otrzy-

Grzegorz Kotyński, przedsiebiorca, prezydent Rotary Club
Szczecin w towarzystwie Adama Opatowicza wspomniał
o zrealizowanych projektach charytatywnych klubu.
| fot. Ze zbiorów Rotary Club Szczecin

mać cenny autograf. Odbyła się również aukcja
charytatywna, na której były oferowane dzieła
artystyczne podarowane m.in. przez Marię
Koterwę, Jacka Bernera i Jolantę Szczepańską-Andrzejewską z ArtGalle. Można było też
pozyskać koszulkę reprezentacyjną Roberta
Lewandowskiego z autografem przekazaną
przez Wojciecha Lewickiego.
JD

31

Koryzna Clinic
luksusową marką 2017 roku
Ta nagroda to dla mnie
podsumowanie tego,
co do tej pory robię jako
implantolog, ale też
zachęta do dalszego
rozwoju – mówi
dr Kacper Koryzna.
| fot. Łukasz Giersz

W połowie listopada w pięknych wnętrzach hotelu Zamek Biskupi w Janowie
Podlaskim odbyła się VIII edycja Wielkiej Gali „Luksusowa Marka Roku 2017”.
Wśród laureatów znalazła się szczecińska Koryzna Clinic, specjalizująca się
w implantologii. Na jej czele stoi dr n. med. Kacper Koryzna, który posiada
prestiżowy tytuł Master Of Science in Oral Implantology. To najwyższy
stopień naukowy w dziedzinie implantologii.
Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia
jest aktor i reżyser Mariusz Pujszo oraz firma
Luksusowa Marka Roku.
– To jedyna nagroda tego typu oraz jedyna
taka statuetka wręczana luksusowym firmom,
usługom i produktom premium na całym świecie.
To także wyjątkowa okazja do wymiany poglądów i nawiązania nowych kontaktów biznesowych – mówi dr Kacper Koryzna. – Dla mnie
to podsumowanie tego, co do tej pory robię jako
implantolog, miłe i bardzo prestiżowe podsumowanie mojej pracy, ale też zachęta do dalszego
rozwoju – dodaje. Na liście nagrodzonych tą
statuetką znajdują się wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, m.in. takie marki jak Ferrari, dr
Irena Eris, Deutsche Bank, Hotel Marina Club,
Batycki i Cisowianka. – Znalazłem się w bardzo
dobrym towarzystwie – stwierdza z uśmiechem
dr Koryzna. – Koryzna Clinic jest dowodem na to,
że nie trzeba wyjeżdżać z Polski, by robić coś na
światowym poziomie. Zresztą zawsze gdziekolwiek jestem na świecie czy też w Polsce, podkreślam to, skąd pochodzę. Jestem ze Szczecina, tu
pracuję i nie mam zamiaru tego zmieniać.
Dr Kacper Koryzna oprócz wysokich umiejętności jako lekarz implantolog współpracuje
również z pochodzącą z Korei Południowej i cenioną na świecie firmą medyczną Osstem, jest
jej głównym konsultantem na zachodnią część
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Restauracja
na najwyższym poziomie
Bogactwo smaków i wysublimowanych aromatów
Ciekawa podróż kulinarna
Kameralna atmosfera i dyskretna obsługa

ul. Sienna 4/1, Szczecin
tel. +48 91 812 1541, 607 236 896
gabinet@klinikakoryzna.pl
www.klinikakoryzna.pl

Polski, ale nie tylko. – W tym roku będę reprezentował Osstem na dwóch wielkich konferencjach,
w Moskwie i na Azorach – wyznaje dr Koryzna. –
Z innymi specjalistami w stomatologii będę dzielił
się swoimi naukowymi i medycznymi doświadczeniami.
Galę „Luksusowa Marka Roku”, którą w tym
roku poprowadzili Kasia Motloch i Maciej Orłoś,
zwieńczyły odbywające się Targi Luksusu, na
których wystawiały się firmy stawiające na najwyższą jakość. Była to niepowtarzalna okazja na
poznanie wielu marek z branży luksusowej, produktów premium i wybiegających poza standard, skupionych w jednym wyjątkowym miejscu. Królem wśród partnerów tego wydarzenia
była bez wątpienia firma Rolls-Royce, która wystawiła na gali i targach swoje samochody.
styczeń–marzec 2018

HOTEL DANA BUSINESS & CONFERENCE
ul. Wyzwolenia 50, 71-500 Szczecin | + 48 91 820 77 02 | www.hoteldana.pl
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Opieka Domowa
stawia na jakość
Seniorom, chorym
i niepełnosprawnym pomaga firma
Opieka Domowa, która rozwija
działalność na szczecińskim rynku.
Wachlarz usług świadczonych w domu podopiecznych przez Opiekę Domową jest bardzo
szeroki – od pomocy przy codziennych życiowych czynnościach (np. utrzymaniu higieny,
przygotowaniu posiłków, sprzątaniu, robieniu zakupów, towarzyszeniu na spacerze czy
w drodze do lekarza) po specjalistyczną pielęgnację chorych leżących, a nawet obecność
w ostatnich chwilach życia podopiecznego
i wsparcie w tym trudnym momencie jego rodziny.
Koordynator firmy starannie dobiera opiekunów do konkretnej osoby. Np. jeśli bliscy
podopiecznego są aktywni zawodowo, a charakter ich pracy powoduje, że nagle ich powrót do domu może się opóźnić, trafi do nich
opiekunka, której sytuacja życiowa pozwala
elastycznie przedłużać godziny pracy, gdy
np. dłużej potrwa spotkanie biznesowe.
Zakres pomocy, liczbę godzin i terminarz
osoba zainteresowana lub rodzina ustala indywidualnie. Warunki współpracy omówić
można szczegółowo podczas wizyty konsulta-

cyjnej. Wystarczy zadzwonić do biura Opieki
Domowej i zamówić taką bezpłatną wizytę.
Na początek opiekę można tylko przetestować dzięki tzw. pakietom zapoznawczym.
To obejmujące 10 godzin pakiety (są trzy
o różnym zakresie usług i cenie) w promocyjnych cenach.
Można wybrać, czy opiekunem ma być kobieta czy mężczyzna, spółka zatrudnia bowiem
także panów. W związku z rozwojem usług w
Szczecinie, stale uzupełnia kadrę. Również teraz zgłaszać się mogą zainteresowani pracą.
– Stawiamy na jakość opieki. Przy zatrudnianiu naszych opiekunów zwracamy uwagę nie tylko na doświadczenie i kompetencje zawodowe,
ale przede wszystkim na osobowość. Czy są to

Jutta Heeckt-Kleiß, prezes spółki Opieka Domowa
sama ma wieloletnie doświadczenie w branży
pielęgnacyjno-opiekuńczej. Od lat kieruje firmą
świadczącą takie usługi w Niemczech.
Na zdjęciu – w biurze Opieki Domowej w Szczecinie.
| fot. SG

osoby kulturalne, empatyczne, z szacunkiem odnoszące się do drugiego człowieka. Czy uszanują
godność podopiecznego – mówi Jutta Heeckt-Kleiß, prezes spółki Opieka Domowa. Sama
ma wieloletnie doświadczenie w branży pielęgnacyjno-opiekuńczej. Od lat kieruje firmą
świadczącą takie usługi w Niemczech. Firmę
Opieka Domowa w Szczecinie prowadzi od
lata 2017 roku.
w

Nadal radzisz sobie w wielu sprawach i jesteś samodzielny,
Jednakże szukasz 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 dobrą alternatywę dla domu starców lub szpitala.

USŁUGA

Pierwsza wizyta spotkania

Chętnie przyjedziemy do Państwa do domu lub szpitala, aby przedstawić osobiście naszą ofertę pomocy i opieki.

Dostarczanie dla Państwa artykułów pomocniczych

· Łóżko ortopedyczne

· rollator

· wózek inwalidzki itd.

Organizowanie Państwa terminów

· wizyty u lekarza · pomoc w obowiązkach domowych · pomoc w robieniu zakupów
· towarzyszenie podczas wizyt u lekarza i innych sprawunkach itd. · spacery i zajęcia ruchowe

Podstawowa pielęgnacja

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

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

Adres:
ul. Niedziałkowskiego 18/2
71-403 Szczecin

e-mail:
Elżbieta Dylewska
uslugiopieki@opiekadomowa.szczecin.pl
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Grand Prix
dla duetu
Robertów
Szczeciński duet Robert Cylwik
– Robert Zaciura wygrał finałowe
zawody Grand Prix Pomorza
Zachodniego w brydżu sportowym.
Praktycznie przez cały turniej gonili
oni faworytów z ligowej drużyny
Kontry Koszalin Jerzego Kullassa
i Marka Wawrzyniaka, którzy dzięki
wysokiemu handicapowi prowadzili
od pierwszego rozdania.
W pierwszą niedzielę grudnia w polickim
hotelu Dobosz rozegrano finał, do którego
dostało się 40 najlepszych zawodników województwa wyłonionych z całorocznych eliminacji. Oprócz kwalifikacji, brydżyści walczyli,
w trakcie jedenastu turniejów rozgrywanych
w różnych miastach naszego regionu, o lepszą pozycję wyjściową w finałowej rozgrywce.
Ci, którzy zajmowali w poszczególnych turniejach lepsze lokaty, mieli – siłą rzeczy – wyższy
handicap na starcie finalowych zmagań.

Koszalinianie już na starcie znacznie wyprzedzali resztę stawki, ale im bliżej końca zawodów, tym ich przewaga topniała. W końcu
udało się ich wyprzedzić startującym z niższych
pułapów szczecinianom. Trzecie miejsce na podium zajęli inni reprezentanci Koszalina – Jan
Chmielewski i Janusz Wierucki.
– Byłem już na podium tej imprezy, ale jeszcze
nigdy na najwyższym stopniu – cieszył się tuż po
zawodach Robert Cylwik. Razem z Robertem
Zaciurą stanowią brydżowy duet od ponad pięciu lat, grając w turniejach lokalnych, ogólnopolskich, a także w ligowych barwach Asko-Techu.

Od lewej: Mirosław Stelmaszyk, Robert Cylwik, Robert
Zaciura i Jerzy Taźbierski, sędzia zawodów.
| fot. Ze zbiorów ZZBS

Mistrzowie ostatnich dwóch edycji Juliusz
Pisarek i Lechosław Błaziński tym razem nie
wystartowali wspólnie. Pierwszy z nich, grając
w duecie z Markiem Siechem zajął 5. miejsce.
Patronat honorowy nad imprezą sprawował Urząd Marszałkowski, zaś patronat medialny redakcja „Świata Biznesu”. Nagrody najlepszym wręczał Mirosław Stelmaszyk, prezes
Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego.
ps

Brydżowy jubileusz na uniwersytecie
Jubileuszowy turniej brydżowy o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
odbył się po raz 10. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W imprezie
wzięło udział ponad stu dwudziestu zawodników, a najlepszym duetem okazała
się para szczecińsko-policka Zygmunt Żakowski – Mieczysław Manik. Drugą
lokatę na podium zajęli Leopold Gładyś – Andrzej Matysek, zaś trzecie miejsce
przypadło parze Danuta Warzecha – Zbigniew Nowak.
Jednak nie zwycięstwo było tutaj najważniejsze, a sam udział. Przyczyniła się do tego
formuła turnieju, która polega na losowym
skojarzeniu par złożonych z doświadczonego
zawodnika i brydżowego amatora. Na dużym
ekranie pojawiały się kolejno wylosowane nazwiska, po czym skojarzona w ten sposób para
miała czas na omówienie systemu. Trudno dojść
do wielkiej wprawy w kilka minut. Trzeba było
liczyć nie tylko na swoje umiejętności, ale też
sporą dozę szczęścia...
Zawody uroczyście otworzył dziekan WNEiZ
prof. Waldemar Tarczyński, zaś całość koordynował inny nauczyciel akademicki Uniwersytetu
Szczecińskiego i jednocześnie wielki miłośnik
karcianej rywalizacji – prof. Jacek Batóg.
– Turniej miał z jednej strony popularyzować
brydża w środowisku młodzieży i studentów
oraz mieszkańców regionu, a z drugiej umożliwić
„przypomnienie” tej rozrywki osobom, które miały z brydżem kontakt w przeszłości. Każdy, kto
znał podstawy brydża, mógł wziąć w nim udział
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- powiedział Jacek Batóg, pomysłodawca i organizator imprezy.
O stałej popularności turnieju mogą świadczyć
kolejni przyłączający się do niego sponsorzy i partnerzy, którzy znowu zapewnili okazałą pulę nagród.

Wszyscy, którzy nie znają zasad gry w brydża
i pragnący uczestniczyć w podobnym spotkaniu za rok, organizatorzy zapraszają do udziału
w zajęciach uniwersyteckiej sekcji, która trenuje
w każdą środę w godz. 17-19 w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy
ul. Mickiewicza 64. Więcej informacji pod telefonem Zachodniopomorskiego Związku Brydża
Sportowego - 91 4891532
ps

Połowę startujących w turnieju stanowili amatorzy. Może
część z nich zasili w najbliższym turnieju grono rutyniarzy?
| fot. Archiwum
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Twarze biznesu
Anna Łagodzicz-Pilarska, właścicielka Biura Rachunkowo-Finansowego Optimum, prezes Optimum Finance Consulting sp. z o.o.

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Wodnik
Politechnika Koszalińska, Uniwersytet
Szczeciński, Uniwersytet Gdański

Moja ulubiona postać

Katie Scarlett O’Hara z powiesci
„Przeminęło z wiatrem”

Co cenię u mężczyzny

Odpowiedzialność, inteligencję,
wrażliwość, poczucie humoru

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

fot. ARCHIWUM

Optymizm, ciekawość świata, szczerość
Ambicja i pracoholizm
Obojętności, niepunktualności, braku lojalności
Spędzanie czasu w towarzystwie
rodziny lub przyjaciół
Wierszem urodzinowym autorstwa mojego syna
O dwutygodniowym urlopie
bez telefonu i laptopa

Zbigniew Kempski, prezes klastra e-biznesu Pomorza
Zachodniego, dyrektor zarządzajacy Prime Cargo Poland

Mój znak zodiaku Waga
Moje uniwersytety Technikum Mechaniczno-Energetyczne
w Szczecinie, międzynarodowe studium
zarządzania operacyjnego APICS SCM
Moja ulubiona postać Aktor brytyjski Sean Connery, siedmiokrotny
odtwórca roli Jamesa Bonda
Co cenię u mężczyzny Milczenie i działanie
Co cenię u kobiety Błyskotliwość i podzielność uwagi
Moja największa wada Pracoholizm
Czego najbardziej nie lubię Obłudy i … smażonej wątróbki

fot. MICHAŁ ABKOWICZ

Ulubione zajęcie po pracy Majsterkowanie i spotkania rodzinne
Czym zachwyciłem się ostatnio Osiągami ciężarówki elektrycznej
Tesla Semi Elona Muska
O czym marzę O tym, by mieć więcej wolnego od
pracy czasu na swoje hobby

Wysłuchał: wab
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