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Klasa C 160 - średnie zużycie paliwa 6,6 l/100 km, średnia emisja CO2 149 g/km

Na dobry początek.
Klasa C bez wpłaty wstępnej.

Wybierz swoją Klasę C w specjalnej ofercie Lease&Drive 1% i odbierz ją od ręki, bez wpłaty wstępnej.
Co miesiąc będziesz płacił tylko 1% ceny samochodu, a po okresie trwania umowy możesz go zwrócić,
wykupić lub wymienić na nowego Mercedesa.
Odwiedź salon lub mercedes-benz.pl i poznaj szczegóły oferty.

0% wpłaty wstępnej

już od

1243 zł netto/mies.*

* Rata miesięczna netto dla Klasy C 160 Limuzyna w programie finansowania Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców (wpłata wstępna:
0% wartości pojazdu, okres umowy: 36 miesięcy, przebieg średnioroczny: 25 000 km, pakiet gwarancyjny gratis, możliwość zwrotu pojazdu,
oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. dla przedsiębiorców. Oferta dotyczy samochodów z rocznika 2018. Liczba samochodów
w ofercie ograniczona).

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K., ul. Pomorska 88, Szczecin Dabie, tel.: + 48 91 48 08 712; ul. Koszalinska 89, Stare Bielice, tel.: +48 94 34 77 372
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Perłowy wieczór w Novotelu Już po raz 15. redakcja „Świata Biznesu”
zorganizowała konkurs gospodarczy Pomorza Zachodniego Perły
Biznesu. Na gali wręczenia nagród, która odbyła się
w hotelu Novotel Szczecin Centrum spotkali się menedżerowie
zachodniopomorskich firm, naukowcy i samorządowcy.
IAI efekt kuli śnieżnej Paweł Fornalski o budowaniu wartości
firmy, rynku e-commerce i szansach dla Szczecina.

22 |

26 |

Koktajl biznesowy Jego pierwsze składniki to tematy związane
z gospodarką morską. Świnoujska stocznia Poltramp Yard zbudowała
w Szczecinie nowoczesny statek dla armatora
z Norwegii. Prototypowy kuter rybacki „Jens Kristian” został
zwodowany za pomocą suwnicy spółki ST3 Offshore.
Porty Szczecin i Świnoujście zanotowały rekordowe przeładunki.
W 2018 roku było to ponad 28,6 mln ton towarów. Poprzedni
rekord zanotowano 39 lat wcześniej, czyli w roku 1979, kiedy
to w zespole portów przeładowano 26 mln 697 tys. ton.
Następnie do koktajlu dodajemy szczyptę przyszłości. Okazją do tego
jest Szczecin 4.0 – spotkanie na temat najnowszych trendów
w przemyśle. Dyskutowali o tym w Szczecinie przedsiębiorcy
i menedżerowie z polskich i niemieckich firm przemysłowych
i IT. „Świat Biznesu” był patronem medialnym wydarzenia.
Międzynarodowego charakteru koktajlowi nadaje wizyta na
Pomorzu Zachodnim Eduardasa Borisovasa, nowo powołanego
(od grudnia ub. roku) ambasadora Litwy w Polsce. Była to jego
pierwsza wizyta poza Warszawę, przygotowana przez konsula
generalnego Litwy w Szczecinie Wiesława Wierzchosia.
Racja i narracja. Felieton Stanisława Flejterskiego.
Czy Polsce grozi efekt motyla? Felieton Jacka Batóga.
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Kryptowaluty, czyli inteligentne piramidy
Felieton Dariusza Zarzeckiego.
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Karuzela kadrowa
Marty Uszko plusy dodatnie Do Szczecina przyciągnęła ją
Magia obłoków. Na scenie lubi… poeksperymentować – szukać
nowych jakości i środków wyrazu. Uważa, że w życiu sprzyjają
jej zbiegi okoliczności, a ona sama nie lubi nudy. Marta Uszko
coraz śmielej czuje się na scenach teatralnych i muzycznych.

32 |

Pięć gwiazdek z widokiem na morze Poranna kawa na
tarasie z widokiem na morze, dookoła zieleń i nawet fortepian
gra sam na zawołanie! Hotel Hamilton ***** w świnoujskiej
dzielnicy uzdrowiskowej to od niedawna jedno z ulubionych
miejsc wypoczywających w krainie 44 wysp turystów.

34 |

Twarze Biznesu Patrycja Rozwarska, dyrektor Kompleksu
Kinowego Multikino Szczecin, doradca żywieniowy
w Centrum Medycznym, Rehabilitacji i Treningu Personalnego
Fizjoline w Szczecinie i Marek Samborski, prezes Garo Polska.
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Na okładce:
Laureaci Pereł Biznesu 2018.
W górnym rzędzie od lewej:
Marek Samborski (Garo
Polska), Renata Gabryszak
(Sofra), Dariusz Olkiewicz
(Polmotor), Jan Przepłata
(Polmotor), Paweł Szumny
(Urząd Morski) i Arkadiusz
Witow ski (Bio- Energetyka)
W dolnym rzędzie od
lewej: Piotr Tomaszewicz
(Tomaszewicz Development),
Paweł Fornalski (IAI),
Artur Wójtowicz
(Selfa GE), Radosław Sochanowski (Kongsberg Maritime
Poland) i Piotr Bartkiewicz (GlobalLogic Koszalin).
fot. ABES
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PIERWSZA PRYWATNA

KLINIKA STOMATOLOGICZNA
od 1983 roku

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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Prof. Andrzej Bąk, przewodniczący kapituły Pereł Biznesu 2018,
przekazał perłową statuetkę Arturowi Wójtowiczowi.

Paweł Fornalski odebrał statuetkę Pereł Biznesu
z rąk prof. Danuty Zawadzkiej.

Perłowy wieczór w Novotelu
Już po raz 15. redakcja Świata Biznesu zorganizowała konkurs gospodarczy
Pomorza Zachodniego Perły Biznesu. Na gali wręczenia nagród,
która odbyła się w hotelu Novotel Szczecin Centrum spotkali się
menedżerowie zachodniopomorskich firm, naukowcy i samorządowcy.

Fotowoltaika oraz IT na czele
Tym razem mosiężne statuetki w kształcie
mankietów z perłowymi spinkami trafiły do
rąk Artura Wójtowicza, dyrektora finansowego firmy Selfa Grzejnictwo Elektryczne SA
oraz Pawła Fornalskiego, twórcy i szefa firmy
IAI SA.
Laureatów i wyróżnionych w konkursie
Perły Biznesu 2018 poznaliśmy 22 lutego b.
roku. Kapituła, która obradowała pod przewodnictwem prof. Andrzeja Bąka, z Akademii
Morskiej i prof. Danuty Zawadzkiej, prorektor Politechniki Koszalińskiej przyznała dwie
nagrody główne oraz dziewięć perłowych wyróżnień.

Mecenasem wydarzenia była Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Rolę partnerów przyjęły
na siebie: Grupa Mercedes-Benz Mojsiuk, znana
szczecińska firma developerska Neptun Developer, Klinika Implantologii i stomatologii Koryzna
Clinic ze Szczecina oraz Gospodarczy Bank Spółdzielczy GBS z Barlinka. Patronaty medialne nad
imprezą objęli TVP 3 Szczecin oraz portal gospodarczy Szczecinbiznes.pl. Współorganizatorem
imprezy był hotel Novotel Szczecin Centrum.

Nowoczesne technologie
i tor wodny
Za Wydarzenie Gospodarcze 2018 roku Kapituła, składająca się z naukowców oraz dzien-

Gala Pereł Biznesu przykuła uwagę licznych gości. Na zdjęciu (od lewej): prof. Andrzej
Bąk z Akademii Morskiej w Szczecinie, Magdalena Salomon, manager Koryzna Clinic,
poseł Arkadiusz Marchewka, Barbara Bartkowiak, prezes PFP oraz wicewojewoda
zachodniopomorski Marek Subocz.
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nikarzy, uznała Ciągły rozwój przyjaznej dla
środowiska produkcji modułów fotowoltaicznych. Nagrodę przyznano firmie Selfa GE SA ze
Szczecina.
Selfa jest polskim producentem elementów
grzejnych oraz modułów fotowoltaicznych. Realizuje przyjętą strategię „Firmy Przyjaznej Środowisku”. Od połowy 2018 roku wszystkie swoje
wyroby produkuje przy użyciu zielonej energii
pochodzącej ze słońca. W czerwcu 2018 r. uruchomiona została druga elektrownia fotowoltaiczna umieszczona na dachach hali produkcyjnej
i budynku biurowego o mocy 214,5 kW. Poprzednia inwestycja ekologiczna Selfy to naziemna
elektrownia słoneczna o mocy 950 kW znajdująca się przy zakładzie produkcyjnym w Starym
Czarnowie produkującym moduły fotowoltaiczne. Dostarczone przez Selfę i zainstalowane
u inwestorów moduły fotowoltaiczne rocznie
produkują ok. 60 GWh zielonej energii.
W kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2018
Kapituła przyznała cztery wyróżnienia. Wyróżniła

Gości witał Włodzimierz Abkowicz, wydawca magazynu „Świat Biznesu”.
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Galę poprowadził redaktor Dariusz Baranik.

firmę Garo Polska w Szczecinie za Rozwój produkcji stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Garo Polska utrzymuje dominującą
pozycję w zakresie sprzedaży stacji ładowania
w Polsce. W ostatnim okresie firma rozbudowała
centrum produkcyjne oraz stworzyła kompleksową ofertę dostosowaną do potrzeb kreującego
się rynku.
Kolejne wyróżnienie trafiło do firmy Kongsberg Maritime Poland w Szczecinie za Rozwój
produkcji światowej klasy zintegrowanych
systemów automatyki okrętowej. Firma Kongsberg Maritime AS specjalizuje się w usługach
oraz sprzedaży rozwiązań dla rynku elektroniki morskiej oraz technologii informatycznych.
W szczecińskim oddziale tego światowego koncernu projektowane są zaawansowane systemy
automatyki okrętowej. Oddział jest dealerem
kompletnych systemów oraz przetworników
i czujników produkowanych przez Kongsberg
Maritime AS.
Równorzędne wyróżnienie trafiło do Urzędu
Morskiego w Szczecinie za Podpisanie umowy
na pogłębienie toru wodnego Świnoujscie–
–Szczecin do głębokości 12,5 metra. 28 września 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego

Laureatom gratulował poseł Arkadiusz Marchewka.

w Szczecinie a wykonawcą robót budowlanych
i pogłębiarskich, w ramach inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście–Szczecin do
głębokości 12,5 m”. To ważna inwestycja, która
obejmuje pogłębienie toru wodnego Świnoujście
– Szczecin do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m. Dzięki
temu maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do
ok. 11,0 m.
Kolejne wyróżnienie otrzymała firma Bio-Energetyka Sp. z o.o. z Koszalina za Wdrożenie
i dystrybucję technologii Red-Snake opartej
na ogrzewaniu podczerwienią. Bio-Energetyka
zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem
elektrociepłowni biogazowych. Posiada doświadczenie w panelach solarnych, fotowoltaice
i budownictwie energooszczędnym. Jednym
z nowych rozwiązań są folie grzewcze emitujące
podczerwień, które w połączeniu z budynkiem
energooszczędnym i fotowoltaiką dają efekt darmowego ogrzewania.
Wyróżnienia w postaci dyplomów honorowych wraz z upominkami w postaci zapomnianych już dziś lornetek teatralnych w stylu retro
odebrali podczas gali Marek Samborski, prezes
Garo Polska, Radosław Sochanowski, dyrektor

Wiele ciepłych słów powiedział do laureatów
wicewojewoda Marek Subocz.

Prof. Stefan Domek (ZUT), Maciej Borowy (Północna
Izba Gospodarcza), Hanna Mojsiuk, członkini zarządu
Mercedes Mojsiuk oraz Jarosław Tarczyński,
prezes PIG z żoną.

Laureaci konkursu w kategorii Osobowość Biznesu 2018
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Laureaci
Pereł Biznesu
Wydarzenie Gospodarcze 2018
Statuetka Perła Biznesu 2018
Rozwój przyjaznej dla
środowiska produkcji
modułów fotowoltaicznych
(Selfa GE SA Szczecin)

Wyróżnienia:
Barbara Bartkowiak, prezes Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości i Michał Abkowicz, wydawca portalu
Szczecinbiznes.pl wręczyli nagrodę Inspirujący Start
Przemysławowi Kwiatkowskiemu.

zarządzający Kongsberg Maritime Poland Szczecin, Paweł Szumny, zastępca dyrektora Urzędu
Morskiego w Szczecinie oraz Arkadiusz Witowski, prezes Bio-Energetyki z Koszalina.

Ponadprzeciętne osobowości

Główną nagrodę w kategorii Osobowość Biznesu 2018, w postaci statuetki przedstawiającej
mankiet ze spinką z naturalnej perły, otrzymał
z rąk przewodniczącego kapituły prof. Andrzeja
Bąka Paweł Fornalski, twórca i prezes IAI S.A.
w Szczecinie, którą założył wraz ze swoim wspólnikiem Sebastianem Mulińskim. Jego talent, entuzjazm, konsekwencja i pracowitość są źródłem
imponującego sukcesu kierowanej przez niego
spółki, której wartość rynkowa wynosi obecnie
około 300 mln zł. Spółka świadczy usługi w zakresie oprogramowania do prowadzenia sklepów
i hurtowni internetowych oraz do systemów
rezerwacji miejsc hotelowych. Debiut na rynku
giełdy New Connect w grudniu 2009 roku. zaowocował systematycznym wzrostem przychodów, zysku i wartości rynkowej, co zaowocowało
zainteresowaniem funduszu MCI, który został
w końcu minionego roku strategicznym inwestorem w IAI.

Wyróżnienia w kategorii Osobowość Biznesu otrzymali Jan Przepłata i Dariusz Olkiewicz,
właściciele grupy Polmotor ze Szczecina.
Grupa Polmotor jest dealerem motoryzacyjnym, który w regionie Pomorza Zachodniego
działa od ponad 25 lat. W swoim portfolio posiada pięć marek: Nissan, Kia, Subaru, Renault,
Dacia. Ponadto salon samochodów używanych
Super Pewniak i serwis marki Isuzu. Obecnie firma posiada 4 salony samochodowe, z czego trzy
w Szczecinie oraz jeden w Koszalinie. W planach
jest rozszerzenie zasięgu o kolejny salon – w Gorzowie Wielkopolskim. Firma znana jest z szerokiego wsparcia wydarzeń sportowych w regionie.
W 2018 roku Grupa przyjęła patronat nad oddaną do użytku przez Miasto Szczecin jedną z najnowocześniejszych hal tenisowych w Polsce, której
nadano nazwę „Kia Polmotor Arena”.
Kolejne wyróżnienie przypadło w udziale Piotrowi Tomaszewiczowi, właścicielowi Tomaszewicz Development w Szczecinie. Piotr Tomaszewicz zarządza jedną z najszybciej rozwijających się
firm developerskich w regionie Pomorza Zachodniego, która w ramach swojej działalności zrealizowała między innymi takie inwestycje, jak: Lawendowe Wzgórze, osiedle Glinki, Centrum Handlowe
Galeria Północ oraz budynek apartamentowy Nautilius w Świnoujściu. Piotr Tomaszewicz znany jest
z działalności na rzecz otoczenia gospodarczego
i społecznego. Od lat wspiera akcje charytatywne
na rzecz osób potrzebujących, szczególnie dzieci.

Rozwój produkcji stacji do
ładowania samochodów
elektrycznych (Garo Polska)
Rozwój produkcji światowej
klasy zintegrowanych systemów
automatyki okrętowej (Kongsberg
Maritime Poland Szczecin)
Podpisanie umowy na pogłębienie
toru wodnego Świnoujście–
–Szczecin do głębokości 12,5
metra(Urząd Morski w Szczecinie)
Wdrożenie i dystrybucja
technologii Red-Snake, opartej na
ogrzewaniu podczerwienią
(Bio-Energetyka Sp. z o.o. Koszalin )

Osobowość Biznesu 2018
Statuetka Perła Biznesu 2018
Paweł Fornalski, prezes
IAI SA Szczecin

Wyróżnienia:
Piotr Tomaszewicz właściciel
Tomaszewicz Development Szczecin
Jan Przepłata i Dariusz Olkiewicz
– właściciele grupy
Polmotor Szczecin
Renata Gabryszak, prezes
zarządu Instytutu Zdrowia
Sofra Sp. z o.o. w Mielnie
Piotr Bartkiewicz, dyrektor
oddziału GlobalLogic w Koszalinie

Laureaci konkursu w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2018 r.
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Kolejne wyróżnienie trafiło do Renaty
Gabryszak, prezes zarządu Instytutu Zdrowia
Sofra Spółka z o.o. z Mielna. Renata Gabryszak
jest prezesem od 2009 r. W tym czasie umocniła pozycję Instytutu Zdrowia Sofra na rynku dedykowanych pobytów wczasowych. Wdrożyła
w działalność spółki zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, a także rozszerzyła działalność
firmy o aktywność z zakresu profilaktyki zdrowia.
Instytut, wraz z ośrodkami naukowo-akademickimi, uczestniczy w badaniach naukowych. W roku
2018 instytut rozszerzył działalność o specjalistyczne usługi rehabilitacyjne w zakresie terapii
schorzeń kręgosłupa i rehabilitacji urologicznej
Równorzędne wyróżnienie otrzymał Piotr
Bartkiewicz, dyrektor oddziału GlobalLogic S.A.
w Koszalinie. Koszaliński oddział specjalizuje się
w projektowaniu rozwiązań dla branży motoryzacyjnej oraz internetowej. Piotr Bartkiewicz ma
ponad 18-letnie doświadczenie w pracy w sektorze IT. Jego kariera zawodowa związana jest
w szczególności z tworzeniem dużych zespołów
projektowych, zajmujących się wytwarzaniem
oprogramowania dla przemysłu.
W trakcie Gali laureatom pogratulowali
Marek Subocz, wicewojewoda zachodniopomorski oraz Arkadiusz Marchewka, poseł na Sejm RP.

Inspirujące start-upy

Podczas Gali Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z portalem Szczecinbiznes.pl przyznały po raz piąty wyróżnienia dla początkujących
przedsiębiorców „Inspirujący Start”. Otrzymały je
założone niedawno firmy, które charakteryzują
się przemyślanym pomysłem na biznes oraz uporem i konsekwencją w działaniu ich właścicieli.
Wyróżnienia dla najlepszych start-upów
z rąk Barbary Bartkowiak, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oarz Michała Abkowicza,
wydawcy i redaktora naczelnego portalu gospodarczego Pomorza Zachodniego Szczecinbiznes.
pl, otrzymał Przemysław Kwiatkowski, twórca
i właściciel firmy Reefguard, która dostarcza
kompleksowe usługi w zakresie akwarystyki morskiej. Równorzędne wyróżnienie otrzymała Natalia Palacz, właścicielka i twórczyni firmy True Rider. Natalia Palacz stworzyła własną markę ubrań
i akcesoriów dla miłośników jazdy konnej pod tą
samą nazwą True Rider.

Koktajl dla ducha i ciała

Wręczenie nagród poprzedził minirecital piosenki literackiej w wykonaniu aktorki Teatru Polskiego i jednocześnie wokalistki zespołu The Ears
Marty Uszko. W jej wykonaniu usłyszeliśmy m.in.
piosenki do tekstów Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego.
W części koktajlowej goście wydarzenia mogli
posmakować jubileuszowego tortu z okazji 15
edycji konkursu, wykonanego przez cukiernię-piekarnię Asprod.
Jak zwykle wysoki poziom zademonstrowali
także kucharze restauracji hotelu Novotel, którzy
przygotowali atrakcyjne przysmaki. Goście z widocznym zachwytem skorzystali z serwowanego
„na żywo” Live cooking , którego tematem przewodnim była wędzona pierś z gęsi. Wśród innych
potraw smakowano m.in. dojrzewającą wołowinę
z dżemem z rokitnika, ceviche z dorsza z kawiorem limonkowym, tatara z pstrąga łososiowego
z hodowli Zielenica i marynowanego tuńczyka
z sałatką z mango i kawiorem. Obłędne były też
desery, choćby krem z mascarpone z bezą i musem malinowym.
PB

Prezes Barbara Bartkowiak i Małgorzata Fieducik, dyrektor hotelu Novotel Szczecin Centrum
przy jubileuszowym torcie

Laureaci z Wybrzeża Środkowego wraz
z szefostwem kapituły

Marian Preiss, autor statuetek
z laureatami nagród głównych

Minirecital Marty Uszko, cieszył się dużym
zaintersowaniem.
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IAI efekt kuli śnieżnej
Paweł Fornalski o budowaniu wartości firmy, rynku e-commerce i szansach dla Szczecina.

Paweł Fornalski: Ambicje nasze
i funduszu są takie,
żeby stworzyć w Szczecinie firmę
wycenianą na co najmniej
1 mld zł. Chcemy tego dokonać
w najbliższych 4-5 latach.

10

Proszę przypomnieć, jakie były początki
firmy IAI?
Kiedy ze wspólnikiem Sebastianem Mulińskim rozpoczynaliśmy współpracę, byłem na
drugim roku informatyki na Politechnice Szczecińskiej, a Sebastian uczył się w klasie maturalnej.
Później skończył informatykę i ekonometrię na
Uniwersytecie Szczecińskim. Zaczęliśmy od stworzenia i prowadzenia portalu muzycznego Hip-Hop.pl. Szukając reklamodawców, znaleźliśmy
firmę, która zgodziła się na to, że zareklamuje się
u nas pod warunkiem, że zrobimy dla niej sklep
internetowy. Później, dzięki temu, że ten sklep
był wielkim sukcesem, zaczęli się do nas zgłaszać
kolejni klienci. A to był rok 2000. Na początku
zwracały się do nas firmy ze Szczecina. Potem zaczęli nas znajdować ludzie z Polski. W 2005 roku
uruchomiliśmy usługę pod nazwą IAI Shop, która
obecnie nosi nazwę IdoSell Shop.
IAI oferuje oprogramowanie do prowadzenia sklepów internetowych oraz oprogramowanie do rezerwacji noclegów. Czym
wasze produkty różnią się od produktów
konkurencji?
Jako pierwsi, bo już w 2000 r., zauważyliśmy,
że przedsiębiorcy oczekują, że ktoś dostarczy im
kompleksową usługę, która składa się nie tylko
z oprogramowania. Dzisiaj to się nazywa SaaS,
czyli Software as a Service. SaaS jest napędem dla
branży IT na całym świecie. Jako pierwsi zaczęliśmy budować tego typu usługę. Dopiero później,
około 2010 roku, nasi konkurenci zaczęli eksperymentować z SaaS podczas gdy my mieliśmy już za
sobą wtedy 10-letnie doświadczenie.
Dzięki temu, że rozwijaliśmy się przez wiele
lat i zbudowaliśmy kompetentny zespół, potrafimy zbudować system SaaS nie tylko dla małych,
ale także dla dużych firm.
Dziś obsługujemy prawie 5 tysięcy sklepów internetowych w Polsce i tysiąc firm posiadających
obiekty oferujące noclegi. Mamy bardzo dużo
klientów, w tym liderów w swoich branżach.
Może pan wymienić spośród waszych klientów jakieś znane marki?
Obsługujemy bardzo wiele firm. Trudno wymienić jedne, bez pomniejszania zasług innych.
Co ciekawe, często znane marki nie radzą sobie
w internecie tak dobrze, jak mniej znane marki.
I tak, z jednej strony, mamy wśród naszych klientów stosunkowo dużą firmę Siscom, która ma
sklep fajneceny.pl – sprzedawcę basenów i sprzętu ogrodowego w internecie. A z drugiej strony
mamy wielkie korporacje, które są wyceniane na
miliardy, ale sprzedaż online jest dla nich kwiatkiem do kożucha. Firmy te sprzedają w internecie
ledwie za kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. A to
oznacza, że znane marki niekoniecznie są dla nas
powodem do sukcesu i źródłem zarobku.
Małym firmom pomagamy stać się gigantami w internecie. Przykładem jest firma ZooArt
z Lublina. W tej chwili spółka ta jest prawdopodobnie największym sprzedawcą karm dla zwierząt w Polsce. A jeszcze 6 lat temu, kiedy zaczynali

z nami pracować, sprzedawali towary o wartości
kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Teraz
mają kilkumilionowe obroty miesięczne i są punktem odniesienia dla marek, które w tamtym czasie były bardziej znane.
Co trzeba zrobić, żeby odnieść sukces
w sprzedaży online?
Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co
sprawia, że robimy zakupy w jakimś sklepie?
Dzieje się tak, bo jest w nim towar, który nas interesuje, i jest on w dobrej cenie. Resztą zajmują
się takie firmy jak IAI, które sprawiają, że cała machina działa. Do tego dochodzą usługi firm transportowych, logistycznych, łącznie z pakowaniem
paczek oraz firm płatnościowych.
Jeżeli ktoś ma towar, którego ludzie jeszcze
nie znają, to sam sklep internetowy nie napędzi
sprzedaży. Ważne jest wypromowanie danego
produktu, a następnie obsługa sprzedaży i logistyka.
Jak będzie się zmieniać rynek e-commerce?
W 2000 roku klient był gotowy poczekać na
dostarczenie mu towaru 14 dni. Dziś akceptowalny czas dostawy to D+1, czyli dzień roboczy plus
jeden dzień na wysyłkę. Nasze usługi pomagają
sprostać temu wyzwaniu, ponieważ dajemy naszym klientom wsparcie logistyczne. Oferujemy
system WMS, który pozwala zarządzać magazynem.
Generalnie idea jest taka, że konsument powinien jak najwięcej czynności wykonać sam:
od zamówienia, poprzez płatność, możliwości
zmiany zamówienia, po złożenie reklamacji. To
pozwala ciąć koszty – nie trzeba rozbudowywać
call center.
Wróćmy do strony biznesowej państwa
działalności. Jak z perspektywy czasu ocenia
pan wejście IAI na giełdę New Connect?
Tak się składa, że niedawno, bo 4 marca br. zapadła decyzja o wycofaniu IAI z notowań giełdowych. W ten sposób zakończyliśmy naszą ponad
9-letnią obecność na New Connect.
Kiedy zdecydowaliśmy się wkroczyć na New
Connect w 2009 roku, trudno było przewidzieć,
że z rzeczywistością giełdową stanie się to, co
teraz się dzieje. „Macanie” giełdy przez instytucje państwowe na pewno jej nie służy. Niektóre
regulacje związane chociażby z nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i odpowiedzialnością
karną członków zarządów niosą bardzo poważne
ryzyko, szczególnie przy braku jasnych przepisów
i reguł. Zresztą to, co dzieje się w ostatnich latach
na giełdzie, zmniejszyło jej płynność.
Dziecko zostało wylane z kąpielą?
Nie tyle zostało wylane z kąpielą, co jest regularnie duszone. To znaczy, że dzisiaj poza molochami, które będą miały wielomiliardowe emisje,
giełda nie jest już dla takich firm, jaką IAI była
w 2009 roku. Takie firmy nie zdecydują się teraz
na debiut giełdowy. A szkoda, bo to jest fantastyczna idea – możliwość posiadania akcji w firmie, która jest dostawcą rozwiązań informatycznych. Taka współwłasność, współdecydowanie
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wymusza transparentność. Może jeszcze Polska
do tego dorośnie.
Nasza decyzja o wejściu na New Connect była
dla nas kluczowa i dobrze ją oceniam. Proszę
pamiętać, że w 2009 roku, takim firmom jak IAI,
a które dziś nazywamy start-upami, nikt nie chciał
dawać pieniędzy. To nie były czasy Venture Capital, aniołów biznesu i imprez sponsorowanych
przez miasto, na których pojawiali się specjaliści,
którzy pomagają firmom w rozwoju. Wtedy, jeśli
ktoś potrzebował pieniędzy, musiał iść do banku
po kredyt. Ale jak się nie miało maszyn, budynków lub wielkich zysków, to bardzo trudno było
dostać kredyt. New Connect dawała nam możliwość pozyskania środków finansowych. I my z tej
możliwości skorzystaliśmy.
Teraz dołączył do was inwestor strategiczny.
Decyzje o wprowadzeniu do IAI inwestora
strategicznego podjęliśmy w 2018 roku. Naszą
motywacją było to, że Polska jest częścią rynku
globalnego. Coraz więcej podmiotów interesuje
się naszym krajem, a my potrzebujemy kapitału,
żeby móc z nimi konkurować, a także żeby wchodzić na rynki państw sąsiednich. Żeby wykorzystać szansę, trzeba mieć większy kapitał. Potrzebny jest też ktoś doświadczony. Takim partnerem
jest Fundusz MCI EuroVentures, który wchodzi w
skład grupy MCI i który kupił 51 proc. naszej firmy. Nasz partner mocno angażuje się w zarządzanie firmą, a na tym właśnie nam zależało.
A Tomasz Czechowicz, prezes MCI, pionier
rynku informatycznego w Polsce czuje i rozumie kulturę branży IT.
Tak, to że jesteśmy z jednej branży, nie jest
bez znaczenia. Pamiętam jak osoba z dużego funduszu kapitałowego, która w ubiegłym roku też z

nami negocjowała nabycie udziałów, powiedziała: „Ach te firmy innowacyjne, nie wiadomo jak
je wyceniać”. Na szczęście MCI obraca się w tym
sektorze sprawnie, a to dla nas duże ułatwienie.
Jakie zatem cele macie na najbliższe lata?
Ambicje nasze i funduszu są takie, żeby stworzyć w Szczecinie firmę wycenianą na co najmniej
1 mld zł. Chcemy tego dokonać w najbliższych
4-5 latach. Dodam, że obecnie wartość firmy to
300 mln zł. W realizacji naszych założeń pomaga
sytuacja na rynku e-commerce. W najbliższych
4 latach przewidywane jest co najmniej podwojenie przychodów na e-commerce. Poza tym Polska ma dzisiaj najniższy współczynnik sprzedaży
internetowej w stosunku do PKB. Nawet Czesi
mają lepszy współczynnik. E-commerce jest jak
kula śnieżna. Z każdym dniem oraz więcej towarów i usług możemy kupić w internecie.
Co pana zdaniem gwarantuje sukces
w biznesie?
Trzeba chcieć zrobić coś, co będzie służyło innym ludziom: klientom i pracownikom. Nie można patrzeć tylko przez pryzmat swojego portfela.
Firma jest niekończącym się procesem tworzenia. Świat przyspiesza, a w internecie wszystko
przyspiesza jeszcze bardziej.
W biznesie bardzo ważne jest stworzenia zespołu i takiej kultury pracy, która będzie w stanie
tworzyć produkty, na które nie ma jeszcze popytu
lub na które popyt się dopiero tworzy. Na początku w naszej firmie byłem ja i wspólnik, dzisiaj jest
140 pracowników, a w ciągu najbliższych 2-3 lat –
chcemy powiększyć nas zespół do około 240 osób.
A w jaki sposób IAI działa na rzecz otoczenia?
Uważamy, że Szczecin „nie skończył się”
wraz z upadkiem Stoczni Szczecińskiej. Stocznia

w szczytowym momencie zatrudniała 14 tysięcy
osób. W IAI uważamy, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w nieodległej przyszłości pracowało
w Szczecinie dodatkowo kilkanaście tysięcy ludzi
w branży IT. Co zrobić, żeby tak się stało? Trzeba
przekonać 500-tysięczną metropolię szczecińską,
że specjaliści z IT nie muszą rodzić się z talentem.
To nie są piosenkarze. Wielu procesów można się
nauczyć i zostać dobrym rzemieślnikiem. A osoby
utalentowane zostaną kierownikami zespołów.
Nasza firma co roku kształci 120 osób, które
podejmują później pracę w sektorze IT. Robimy
to za darmo i bez żadnej umowy. Organizujemy
trzy imprezy edukacyjne: WebCamp, PHPCamp
i DesignCamp. Są to intensywne kursy w zakresie
tworzenia stron internetowych, programowania
i grafiki komputerowej. W ciągu kilku dni jesteśmy w stanie przenieść kursanta z poziomu „coś
tam umiem”, do poziomu „mogę starać się o pracę w IT”. Dodam, że rocznie po takich szkoleniach
około 15-20 osób rozpoczyna pracę w IAI.
Cieszę się, że w ten sposób kształcimy ludzi,
którzy zaczynają lepiej zarabiać, płacą podatki
w naszym mieście, kupują lepsze mieszkania itd.
Gospodarka się nakręca. A tego bardzo potrzeba
Szczecinowi. To miasto może się odrodzić, tylko
ludzie muszą w to uwierzyć. Widziałem jak Słupsk,
miasto, w którym się urodziłem, upadło i obserwuję jak teraz się odrodziło. Jestem przekonany, że
Szczecin, który ma nieporównywalnie lepszy potencjał, tym bardziej może odnieść sukces.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali
Magdalena Szczepkowska i Włodzimierz Abkowicz
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Biznes nie ma czasu na nudę
Mnóstwo ciekawych wydarzeń dla przedsiębiorców zorganizowała Północna Izba Gospodarcza
w ciągu pierwszych miesięcy 2019 roku.

Przebojowy Kotarski

Nowoczesna formuła, interesujący gość
oraz sala Hotelu Radisson Blu w Szczecinie
pełna przedsiębiorców chętnych do rozmów
na temat gospodarki oraz swojej działalności
– tak wyglądała odsłona nowej inicjatywy Północnej Izby Gospodarczej zorganizowanej 14
marca. W pierwszej części spotkania przedsiębiorcy zgromadzeni na sali mieli 15 sekund na
przedstawienie się i zaprezentowanie swojego
biznesu. Pierwsza osoba odczuwała delikatną
tremę, ale później właściwie każdy z obecnych
chciał zabrać głos. Druga część spotkania to
wykład Radosława Kotarskiego. YouTuber,
prezenter telewizyjny, wykładowca i wydawca z dużym zaangażowaniem mówił o tym,
jak odpowiednio kreować swój marketing, by
wywołać zainteresowanie produktem lub usługami. Trzecia część to networking, czyli okazja
do dyskusji i integrowania się przedsiębiorców
zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej.

Turystyka medyczna z potencjałem

Już nie tylko Niemcy, ale również Brytyjczycy czy Amerykanie, coraz chętniej przyjeżdżają
do Szczecina i na Pomorze Zachodnie, by skorzystać tutaj z zabiegów medycznych. Zagranicznych pacjentów przyciągają nie tylko niższe ceny, ale również wysoka jakość opieki. To
wszystko daje potencjał, który nie przez wszystkich jest jeszcze dostrzegany – m.in. do takich
wniosków doszli uczestnicy I Konferencji Branży
Turystyki Medycznej zorganizowanej przez PIG.
– Największe ośrodki turystyki medycznej
w Polsce powstały wokół dużych miast, takich
jak Warszawa, Wrocław czy Kraków. Szczecin też
ma jednak olbrzymi potencjał. Działając wspólnie,
możemy osiągnąć efekt synergii, na którym skorzystają wszyscy – podkreślała Nina Manduk-Czyżyk, główna inicjatorka konferencji.
Ważną inicjatywą towarzyszącą konferencji
jest utworzenie Klastra Turystyki Medycznej
przy Północnej Izbie Gospodarczej.

Prof. Balcerowicz o gospodarce

Jeden z najwybitniejszych polskich ekonomistów na zaproszenie Izby mówił o sukcesach i porażkach 30-lecia wolnej Polski w kontekście gospodarczym. Podczas zorganizowanego w styczniu
spotkania pojawiło się mnóstwo interesujących
tez odnośnie sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw, prywatyzacji, wolności obywatelskiej
i gospodarczej czy bieżącej sytuacji politycznej.
Po spotkaniu z prof. Leszkiem Balcerowiczem
odbyła się debata, w której poza głównym bohaterem wieczoru uczestniczyli: Prezes Północnej Izby
Gospodarczej w Szczecinie Jarosław Tarczyński,
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz, Skarbnik Miasta Stanisław
Lipiński, Prezes Zachodniopomorskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego Robert Michalski oraz
przedstawiciele świata nauki: dr Dariusz Czajka
(Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji) oraz prof. Dariusz Zarzecki (ekonomista,
przedsiębiorca, Uniwersytet Szczeciński).

Ambitne plany
na najbliższe miesiące
26 kwietnia Izba organizuje spotkanie które będzie okazją do rozmowy z kandydatami
do Parlamentu Europejskiego. Weźmie w nim
udział Jan Truszczyński, wieloletni dyplomata,
były wiceminister spraw zagranicznych.
W najbliższym czasie w kalendarzu Izby pojawi się nowość: Polsko-Niemieckie Spotkanie
Przedsiębiorców na polu golfowym w Binowie.
Będzie to okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych z sąsiadami zza Odry.
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Ważnym wydarzeniem będzie Konkurs Pracodawca Roku, w którym Izba wyróżni rzetelne,
stabilne firmy dbające o rozwój pracowników i
oferujące atrakcyjne warunki zatrudnienia. Kandydatów do nagrody można zgłosić na stronie
www.izba.info.
W planach na nadchodzące miesiące jest również Wielka Gala Północnej Izby Gospodarczej.
Najbliższe wydarzenie w Izbie można znaleźć na
stronie facebook.com/Izba.Szczecin.
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Kaskady w centrum miasta
Z klasą i rozmachem, nowocześnie oraz elegancko, wygodnie, kaskadowo
i z pięknym widokiem na Odrę. Najnowsza inwestycja firmy „Siemaszko”
przy ul. Księżnej Salomei sprawia imponujące wrażenie. To unikalna
propozycja na szczecińskim rynku mieszkaniowym. Budowa właśnie rusza.
Budynek powstaje u zbiegu ulic Gontyny,
Księżnej Salomei i mjra Wł. Raginisa. W samym
centrum miasta, wśród wysokiej zieleni, w oddaleniu nie tylko od głównej arterii, ale też innych budynków.
– To miejsce jest idealnie położone – uważa
Beata Nowak, dyrektor sprzedaży „Siemaszko”. – Usytuowanie na skarpie gwarantuje przepiękne widoki z wyższych kondygnacji, a lokalizacja w centrum miasta jest niezaprzeczalnym
atutem: łatwy dostęp do niezbędnej infrastruktury i atrakcji miejskich, świetna komunikacja
i planowane nowe miejskie inwestycje rekreacyjne w pobliżu.
W bliskim sąsiedztwie jest m.in. centrum
handlowe, hala targowa, centrum zabaw dla
dzieci, sklepy, szkoły i planowany rozległy
aquapark, a także jeden z piękniejszych parków Szczecina – park Żeromskiego. W pobliżu
przystanki tramwajowe i autobusowe. Deweloper zadbał też o wygodę zmotoryzowanych
mieszkańców projektując kilka wjazdów na
osiedle, dzięki czemu zapewniona będzie duża
przepustowość i płynność ruchu.
Budynek ma interesującą formę – liczba
kondygnacji jest zróżnicowana: od 6 do 11.
Dzięki kaskadowemu układowi możliwe było
atrakcyjne zaprojektowanie tarasów – wszystkie są nasłonecznione, jasne i ciepłe.
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– To duży atut – podkreśla Beata Nowak.
– Mieszkania położone najwyżej są dwupoziomowe z przestronnymi tarasami i przepięknym widokiem na Odrę. Wszystkie lokale mają balkony,
a mieszkania na parterze dodatkowo naprawdę
duże ogrody. Powierzchnia mieszkań od 26 do
150 m kw. Jak zawsze zapewniamy naszym
klientom możliwość własnej aranżacji wnętrz.
Elewacja budynku będzie jasna z grafitowymi elementami. Parter wyłożony ciemnymi kaflami, w lokalach użytkowych stolarka
okienna w kolorze grafitu.
Dla wszystkich mieszkańców zapewnione będą miejsca postojowe w dwupoziomowej hali garażowej. Tam też zaprojektowano komórki lokatorskie. Deweloper zadba
o zagospodarowanie przestrzeni w całości dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (tam, gdzie różnice wysokości są duże,
przy schodach zamontowane będą specjalne
platformy). Zaplanowano też plac zabaw dla
dzieci i młodzieży oraz miejsca relaksu wśród
zieleni.
Pozwolenie na budowę już jest. Prace ruszają na dniach. Inwestycja będzie realizowana
w dwóch etapach. Pierwsze lokale mają być
gotowe do użytku w 2022 r. W sumie przy ul.
Księżnej Salomei powstanie ponad 300 mieszkań.

Firma „Siemaszko” to doświadczony i uznany deweloper funkcjonujący na rynku od 25
lat. Wybudował już ponad 3,5 tys. mieszkań.
Budynek przy ul. Salomei to jedna z ośmiu
realizowanych obecnie przez firmę inwestycji
mieszkaniowych na terenie Szczecina, wśród
nich są nagrodzone prestiżowymi tytułami
„Jakość Roku” osiedla Nowe Forty, Pod Gwiazdami i Rezydencja Pogodno. „Siemaszko”
jest laureatem najwyższych branżowych wyróżnień, m.in. „Platynowego Orła Polskiego
Budownictwa” przyznawanego przedsiębiorstwom, które budują nowocześnie i bezpiecznie oraz stanowią wzór dobrego zarządzania
na polskim rynku budowlanym, godła „Lider
Polskiego Budownictwa” i „Firma Budowlana
Roku”. Prezes firmy, Lesław Siemaszko został
uhonorowany statuetką „Perły Biznesu” w kategorii Osobowość Biznesu 2017.

„Siemaszko”
al. Powstańców Wlkp. 81A
Szczecin
tel. 91 422 16 51-52
www.siemaszko.pl
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ZUT na nowej drodze
Prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego o rankingu szanghajskim, dyscyplinach naukowych
i przyszłości uczelni.
ZUT znalazł się w czwartej setce w renomowanym rankingu światowym uczelni wyższych – tzw. listy szanghajskiej.
Jesteśmy wciąż dobrze postrzeganą uczelnią innowacyjną. Znaleźliśmy się na wysokim
miejscu na prestiżowej liście szanghajskiej
w dyscyplinie Chemical Engineering, która
obejmuje obecne kierunki obowiązujące na
ZUT: inżynieria chemiczna oraz technologia
chemiczna. Utrzymujemy też od kilku lat pozycję na podium w krajowych rankingach, dotyczących liczby składanych oraz wdrażanych
projektów i wzorów patentowych. W tym roku
odbierałem w Warszawie prestiżową nagrodę
prezesa Rady Ministrów Zasłużony dla wynalazczości.
Po raz drugi z rzędu wygraliśmy też konkurs
Strona internetowa Bez Barier. Mamy bowiem
przyjazną dla środowiska osób niepełnosprawnych stronę internetową.
Dodam też w tym miejscu, że jesteśmy blisko przemysłu, a ostatnio wraz z Grupą Azoty
Zakłady Chemiczne Police prowadzimy projekt
pn. doktorat wdrożeniowy.
Wiemy o tym, że sporo absolwentów ZUT
kieruje firmami branży IT, czy też związanych
z Przemysłem 4.0.
I dzięki temu jesteśmy zauważani nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale również i w
Polsce, gdyż branża IT i Przemysł 4.0. wpisuje
się w strategie innowacyjności w skali kraju
i województwa. Mamy zresztą pełnomocnika
rektora ds. Przemysłu 4.0. prof. Krzysztofa
Pietrusewicza, który w lutym był współorganizatorem konferencji dotyczącej Przemysłu 4.0.
z udziałem świata nauki i przemysłu, a także
z zaproszonymi gośćmi z Niemiec.
Podpisaliśmy niedawno wiele umów z podmiotami gospodarczymi o współpracy. Takim
przykładem jest umowa z firmami infinIT Codelab (do niedawna brightONE) i P3 oraz Urzędem
Miasta o utworzeniu centrum kompetencyjnego w branży samochodów autonomicznych.
W ten sposób studenci i kadra naukowa uzyskają możliwość zdobycia wiedzy i poznania nowych technologii motoryzacyjnych.
Kształcimy na wysokim poziomie, nie niższym niż w innych uczelniach w kraju, zaś nasi
absolwenci świetnie sobie radzą na rynku pracy, co potwierdzają sami pracodawcy.
Nie bez znaczenia są zarobki absolwentów. A jak z tym jest?

Od lat są prowadzone badania i rankingi.
Okazuje się, że na Pomorzu Zachodnim jesteśmy, wśród absolwentów wszystkich uczelni,
na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zarobki.
Nasi studenci często rozpoczynają pracę już
na studiach, kończą studia I stopnia, zaś studia
magisterskie podejmują w późniejszym okresie.
W Polsce jeśli chodzi o zarobki naszych
absolwentów, jesteśmy klasyfikowani na siódmym miejscu wśród absolwentów uczelni wyższych.
Ale zmartwieniem pana rektora jest
mimo wszystko zbyt mała liczba studentów.
Niestety z roku na rok maleje liczba maturzystów. Na Pomorzu Zachodnim ich liczba,
w ub. roku wyniosła niewiele ponad 9 tysięcy.
Maturę zdaje około 80 proc. uczniów, czyli 7,5
tysiąca. Gdyby wszyscy wyrazili chęć studiowania, to na dobrą sprawę mogliby zmieścić się
na dwóch szczecińskich uczelniach: na ZUT i na
Uniwersytecie Szczecińskim.
Część absolwentów wyjeżdża studiować
do innych miast, ponieważ kończąc szkoły
średnie u nas liczą na uzyskanie lepszej pracy
po studiach w stolicy, w Wielkopolsce czy też
w Trójmieście. W wielu branżach na Pomorzu
Zachodnim absolwenci mają już dobre zarobki, ale moim zdaniem brakuje dobrej promocji
gospodarczej miasta i regionu. To wymaga
wspólnego wysiłku ze strony środowiska akademickiego i władz samorządów.
Jesteśmy uczelnią techniczną, o wysokich
wymaganiach w przedmiotach ścisłych i kierunkowych. Nie wszyscy maturzyści mogą
sprostać tym wymaganiom, czy też nie mają
predyspozycji do studiowania tych nauk.
Jesteście w trudnym okresie wdrażania
Ustawy 2.0.
Tak, w bardzo trudnym i intensywnym
okresie. Od 1 października 2018 r. wdrażamy
nową ustawę o szkolnictwie wyższym tzw.
Ustawę 2.0. Jest to duże wyzwanie, gdyż
kluczowe jej zapisy muszą być wdrożone do
1 października 2019 roku. Czasu jest niewiele,
a pracy bardzo dużo na każdej płaszczyźnie
naszego działania. Charakteryzuje się ona zupełnie innym podejściem do ewaluacji badań
naukowych i ich prowadzenia oraz do spraw
kształcenia studentów i doktorantów.
Teraz uczelnia będzie ewaluowana (oceniana) nie w ramach wydziałów, lecz w ramach

dyscyplin naukowych, które utworzyliśmy.
Mamy na uczelni 14 dyscyplin.
W 2021 r. będziemy ewaluowani za poprzednie 4 lata i to pokaże, w jakim jesteśmy
miejscu. Jak będziemy ocenieni i jak będziemy
finansowani.
Pracujemy nad nowym statutem, który
będzie obowiązywać od 1 października 2019
roku, ale musi być odpowiednio wcześniej zatwierdzony przez senat uczelni. Przygotowujemy się do przyjęcia i zatwierdzenia nowego
organu – Rady Uczelni. To będzie obok rektora
i senatu trzeci znaczący organ kolegialny, który
będzie miał wpływ na funkcjonowanie uczelni.
Mamy więc wiele trudnych wyzwań przed
sobą. Dlatego obecnie skupiamy się na prowadzeniu badań naukowych na wysokim poziomie i zdobywaniu na nie środków ze źródeł
zewnętrznych, czego konsekwencją mają być
m.in. wysokopunktowane artykuły naukowe.
Drugim celem jest prowadzenie kształcenia
studentów i doktorantów na wysokim poziomie, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców.
To wszystko też wymaga dostosowania wszelkich wewnętrznych aktów prawnych do nowej
ustawy. Wierzę, że mimo wielu problemów,
ożywionej dyskusji pełnych emocji – nasza
społeczność akademicka z tym sobie poradzi
i znajdziemy się na dobrej drodze, która poprowadzi nas do dobrej parametryzacji, a tym samym do podwyższenia prestiżu naszej uczelni.
Dziękujemy za rozmowę.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastow 17, 70-310 Szczecin
www.zut.edu.pl
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Niemcy – kierunek eksportowy
zawsze warty uwagi
Wg danych GUS do Niemiec trafia 28,2
proc. całości zagranicznej sprzedaży
polskich firm. Co więcej, wartość
eksportu na ten rynek z roku na rok
rośnie. W 2018 r. sięgnęła 62,2 mld euro,
co oznacza wzrost o prawie 10 proc.
w porównaniu z poprzednim rokiem. Czy
warto, żeby zachodniopomorskie firmy
próbowały mocniej włączyć się
w generowanie tych wzrostów?
– Na pewno – mówią przedstawiciele
Santander Bank Polska, gospodarze
styczniowego spotkania w Szczecinie,
poświęconego możliwościom
i kluczowym aspektom związanym
z eksportem do Niemiec.
Partnerem wydarzenia było Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Dyrektor COIE Jacek Wójcikowski
zaprezentował dostępne możliwości wsparcia
eksportu lokalnych firm. Swoją wiedzą podzielili
się również eksperci z firm specjalizujących się
w zagadnieniach prowadzenia biznesu na rynku
niemieckim. Piotr Hinc z H&S Steuerberatungsgesellschaft mbH omówił kwestie prawne działalności biznesowej w tym kraju. Raphael Rojek
z Berpol e. V. z Polish German Business Club
opowiedział o otwieraniu rachunków oraz możliwościach pozyskania finansowania i wsparcia od
niemieckich instytucji. O targach Hannover Messe 2019 mówił z kolei Artur Talarek z Deutsche
Messe. Ramy działania w niemieckim internecie
przybliżył Marcin Ozga z Google.

Atrakcyjny rynek
Partnerzy wydarzenia są zgodni: bez względu
na sygnały o ochłodzeniu gospodarki Niemiec,
warto brać pod uwagę zaistnienie na tym rynku.
– Niemcy są naturalnym kierunkiem ekspansji dla
polskich firm ze względu na wiele czynników, jak chociażby bliskość geograficzną czy wielkość i chłonność
rynku. Wg danych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK) przedsiębiorców za Odrę przyciąga także jakość infrastruktury, dyscyplina płatnicza i przewidywalność polityki gospodarczej – mówi
Robert Trawiński, menedżer międzynarodowej
bankowości korporacyjnej Santander Bank Polska.
Może właśnie dlatego, mimo obaw o kondycję
niemieckiej gospodarki, przedsiębiorcy pozytywnie patrzą w przyszłość. W badaniu AHK prawie
połowa ankietowanych (45,7 proc.) oceniła, że perspektywy dla niemieckiej gospodarki na rok 2019

Dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyło się spotkanie poświęcone kluczowym
aspektom związanym z eksportem do Niemiec.

są lepsze niż te w roku 2018. Na plus firmy oceniają
też sytuację biznesową swoich przedsiębiorstw za
Odrą. 14,3 proc. twierdzi, że jest ona bardzo dobra,
51,4 proc., że dobra, a 31,4 proc. że zadowalająca.
Krajowe firmy na wypadek gorszej koniunktury w
Niemczech powinny jednak zawczasu przyjrzeć się
możliwościom wsparcia swojego biznesu.

Wsparcie na wyciągnięcie ręki
W podjęciu lub rozwijaniu działalności na
rynku niemieckim firmy mogą otrzymać kompleksowe wsparcie. – Podejmujemy wiele działań
promujących bilateralną współpracę pomiędzy
Polską a Niemcami. Ostatnim była polsko-niemiecka konferencja dotycząca Przemysłu 4.0., podczas
której przedsiębiorcy i menedżerowie z polskich i
niemieckich firm przemysłowych i IT dyskutowali o
wprowadzeniu technologii cyfrowych i robotów do
produkcji – powiedział Jacek Wójcikowski, dyrektor zachodniopomorskiego COIE.
Narzędzia wsparcia oferują też podmioty
komercyjne, w tym np. Santander Bank Polska.
– Nasz portal SantanderTrade.com zawiera informacje o wymianie handlowej ze 185 krajami. Platforma
Santander Trade Network umożliwia znalezienie
wiarygodnych partnerów biznesowych oraz korzystanie z ich usług na preferencyjnych warunkach.
Z kolei Santander Trade Club pozwala nawiązywać
kontakty handlowe pomiędzy klientami Grupy Santander na całym świecie i oferuje szkolenia, webinary
i wirtualne spotkania z kontrahentami – mówi Marcin Kaczyński, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Santander Bank Polska w Szczecinie.
Santander Bank Polska organizuje także zagraniczne misje handlowe. Przykładowo, 12 marca
odbyła się misja dla branży meblowej. Polskie firmy spotkały się w Poznaniu z firmami niemieckimi,
dobranymi według profili działalności i zapotrzebowania na konkretne produkty czy usługi.

Niemcy zawsze warte uwagi

Marcin Kaczyński podkreśla, że Santander
Bank Polska także w kolejnych miesiącach
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będzie informować o potencjale rynku niemieckiego. – Do Niemiec wędruje 28 proc.
sprzedaży zagranicznej naszego regionu. Ale jednocześnie Zachodniopomorskie zajmuje dopiero
11. pozycję wśród wszystkich województw,
jeśli chodzi o wartość eksportu na ten rynek.
Wydaje się, że najwyższy czas to zmienić.
Stąd nasze zaangażowanie w promocję Niemiec
jako eksportowego kierunku – mówi Marcin
Kaczyński.
Santander Bank Polska, jako bank z bardzo
mocnymi kompetencjami w zakresie obsługi
handlu zagranicznego, dla rynku niemieckiego
ma specjalne, uszyte na miarę rozwiązania. To
efekt współpracy Santander Bank Polska z Santander Deutschland w ramach globalnej Grupy
Santander. Przykładem jest bezregresowe
finansowanie wierzytelności eksportowych,
które oferowane są tylko firmom eksportującym do Niemiec. Oprócz tego, że Santander
Bank Polska bierze na siebie zapłatę do 100
proc. faktury, którą polski eksporter wystawia
niemieckiemu importerowi, to nie mają tu zastosowania wyłączenia ochrony, które często
występują w polisach ubezpieczeniowych (np.
spór handlowy). Nie jest też wymagana ocena
zdolności kredytowej eksportera. To Santander Deutschland po swojej stronie wyznacza
dla niemieckiego kontrahenta limity na transakcje handlowe. – Dla niemieckiego importera
takie narzędzie daje konkretne korzyści i polska
firma może je przedstawiać jako element swojej
całościowej oferty – zwraca uwagę Piotr Dylak,
stanowisko Santander Bank Polska.
– Abstrahując od kierunku geograficznego,
dobrze zaplanowana ekspansja jest szansą na
zwiększenie skali biznesu właściwie dla każdego
przedsiębiorstwa. Niemcy mogą być dobrym wyborem dla firm, które szukają nowych rynków
zbytu lub chcą ustabilizować swój biznes, prowadzony równolegle w dalekim czy zupełnie odmiennym kulturowo kraju – mówi Robert Trawiński.
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Pracownik i firma
wspólny rozwoj
Wspólną cechą nowoczesnych firm
jest nieustanne wprowadzanie
zmian w zakresie nowych
technologii, procesów i rozwiązań
organizacyjnych. Aby wdrażane
zmiany przynosiły wymierne efekty,
nie można zapomnieć
o kształtowaniu postaw
pracowników i liderów. Te procesy
wspiera Małgorzata Kwiatkowska,
Executive&Team Coach, właścicielka
firmy Business Training Center.
Bridgestone jest organizacją, która stawia na
nieustanny rozwój, nowatorskie metody i systemy pracy oraz nowoczesną technologię. W fabryce w Stargardzie produkowane są najwyższej
jakości opony do samochodów ciężarowych i autobusów, a sam obiekt rozrasta się o nowe hale.
Od ponad dwóch lat w Bridgestone Stargard
wdrażany jest zintegrowany system zarządzania
pod nazwą Bridgestone Manufacturing Excellence (w skrócie B-ME) mający na celu udoskonalenie
procesów produkcyjnych poprzez wdrażanie wielu narzędzi i systemów prowadzących do zwiększenia efektywności i minimalizacji strat.
– Aby procesy dobrze działały, niezbędni są
właściwi ludzie, którzy je realizują. Dlatego istotnym elementem całego przedsięwzięcia jest obszar
szkolenia liderów pracujących na różnych szczeblach. Dotyczy to łącznie ponad 100 osób – mówi
Małgorzata Kwiatkowska, która uczestniczy jako
zewnętrzny trener w projekcie B-ME. – W praktyce
oznacza to pracę w zakresie doskonalenia umiejętności prowadzenia rozmów menedżerskich. Chodzi
o codzienne budowanie relacji poprzez np. docenianie nawet drobnych wysiłków (feedback pozytywny) i korygowanie nieefektywnych zachowań, ale
w konstruktywny i motywujący sposób (feedback
korygujący). Bo to jest możliwe.
Ważne też, aby na bieżąco monitorować satysfakcję ludzi z pracy i wspierać ich w usuwaniu przeszkód, które pojawiają się każdego dnia. Przeszkody,
choćby natury technicznej, mogą znacznie osłabiać
zaangażowanie w wykonywanie standardowych
obowiązków i zniechęcać do podejmowania nowych
wysiłków. Takie rozmowy warto prowadzić często i

regularnie, zamiast raz na rok, czyli „od święta”.
O aspiracjach pracowników trzeba pamiętać, stąd
niezbędna jest swobodna umiejętność prowadzenia
rozmów oceniająco-rozwojowych, to ważny atut
każdego lidera – mówi Małgorzata Kwiatkowska.
Badania satysfakcji prowadzone w wielu organizacjach polskich i na świecie wskazują, że potrzeby
rozwojowe i karierowe to istotny czynnik motywujący dla bardzo dużej grupy pracowników. Ten,
kto dziś jest operatorem maszyny, może widzieć
siebie za jakiś czas na stanowisku szefa komórki,
w której pracuje. Warto o tym rozmawiać i świadomie wspólnie planować ścieżki kariery pracowników, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom.

Treningi czynią mistrzów

Wdrażając B-ME przebudowano całkowicie
strukturę organizacyjną na produkcji. Powstały
nowe stanowiska liderskie, na które awansowali
również pracownicy produkcyjni. Zidentyfikowano potrzebę wzmocnienia komunikacji z liderami,
gdyż firma uznała ją za podstawowe narzędzie do
budowania zaangażowania pracowników i kształtowania pożądanych postaw. We współpracy
z trenerem Małgorzatą Kwiatkowską, liderom zaproponowano udział w warsztatach dotyczących
doskonalenia umiejętności udzielania feedbacku
pozytywnego i korygującego, rozmów o motywacji i rozmów rozwojowych. Mają one krótką formę
praktycznych treningów menedżerskich. Każdy
z nich trwa trzy godziny i odbywa się w siedzibie
firmy, co pozwala na organizację ich w godzinach
pracy liderów. Jeden trening dotyczy jednego
narzędzia. Liderzy rozpoczynają warsztat od pigułki wiedzowej, po czym od razu przechodzą do
treningu umiejętności po to, by po wyjściu z sali
szkoleniowej móc natychmiast wdrażać tę umiejętność w praktyce. Podczas kolejnej sesji zawsze

jest okazja do podzielenia się doświadczeniami
i dobrymi praktykami oraz do przeanalizowania
trudności, które mogły pojawić się podczas wdrożenia. Taka formuła umożliwia przede wszystkim
przetestowanie nowych umiejętności najpierw
w bezpiecznym otoczeniu w sali szkoleniowej, we
własnym gronie, z możliwością wysłuchania opinii
innych liderów i trenera.
– Ostatecznie nowe umiejętności zostają wplecione w rzeczywisty proces w fabryce – liderzy na
stałe wpisują i rezerwują czas w swoich kalendarzach na ich realizację, jako codzienną praktykę.

Odpowiedź na bolączki rekrutera

Projekt realizowany przez Bridgestone Stargard już przynosi pozytywne rezultaty. Ale wpisanie nowych nawyków w działanie firmy produkcyjnej, w której nonstop coś się dzieje i często
pojawiają się nieoczekiwane sytuacje jest dużym
wyzwaniem. Jak przekonuje Małgorzata Kwiatkowska, warto jednak stawić mu czoła w imię
długofalowych korzyści: – Dzisiaj firmy często mają
kłopot z rekrutacją. Zamiast jednak stale rekrutować nowych ludzi, lepiej skoncentrować się i angażować wysiłki w tych, którzy już tu są.

Aleksandra Jarecka-Piotrowska, menedżer HR w Bridgestone Stargard Sp. z.o.o.
Projekt B-ME zmienia
podejście do zarządzania
produkcją i ludźmi. Dążymy do tego aby każdy
pracownik miał świadomość, że realizując swoje
cele rozwojowe i zawodowe ma wpływ na realizację celów biznesowych
firmy, dlatego duży nacisk kładziemy na rozwój umiejętności liderów,
których podstawowym zadaniem jest wspieranie pracowników w podążaniu określoną
ścieżką kariery. W rozwoju kompetencji menedżerskich wspiera nas Business Training Center
– Małgorzata Kwiatkowska, która bardzo dobrze
poznała naszą organizację i rozumie jej potrzeby. Współpracujemy razem już od kilku lat. Pani
Małgorzata przeprowadza z sukcesem procesy

coachingowe dla kadry menedżerskiej oraz pomiary naturalnego stylu zachowania kandydatów
na stanowiska liderskie. Nasi menedżerowie są zadowoleni z dużej trafności tych ocen oraz pomocy
w opisaniu ścieżki kariery i perspektyw rozwoju.
W trakcie wdrażania projektu B-ME udało nam się
już znaleźć prawdziwe gwiazdy wśród pracowników mających predyspozycje, aby zostać liderami.
A teraz we współpracy z Business Training Centre
doskonalimy ich umiejętności liderskie w zakresie
komunikacji i wspierania pracowników. Krótkie
i praktyczne formy warsztatowe pozwalają na
szybkie poznanie podstawowych narzędzi udzielania informacji zwrotnej.
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JOE pomoże znaleźć
pracę i pracownika
Internetowa giełda pracy stworzona
przez Jobcenter Uckermark
i Investor Center Uckermark GmbH
zaprezentowała nową odsłonę. Serwis,
który nosi teraz nazwę JOE przeszedł
metamorfozę, aby jeszcze skuteczniej
łączyć pracodawców i tych, którzy
chcą związać karierę z przygranicznym
powiatem Uckermark.
Początki przedsięwzięcia sięgają dwóch
lat wstecz. Przez ten czas w zasobach giełdy
pojawiło się 1900 ofert pracy, staży i praktyk
zawodowych w firmach i instytucjach przygranicznego powiatu Uckermark. Pochodzą one
ze stron firm i ogłoszeń pracodawców regionu.
Obecnie zmienił się wygląd i nazwa serwisu.
JOE to skrót od Jobs ohne Ende (czyli miejsca
pracy bez końca).
– Nadszedł czas, aby dostosować stronę projektu do współczesnych wymagań technicznych.
W tym czasie wiele firm zmodernizowało swoje
strony. My z kolei chcemy nadal prezentować
jak najszerszą ofertę ogłoszeń rekrutacyjnych
– mówi Silvio Moritz, prezes Investor Center
Uckermark. Siłą projektu od początku było bowiem to, że firmy z regionu nie musiały nadsyłać ofert pracy. Były one automatycznie pobierane z ich stron i dostępne w jednym miejscu.
Taki sposób działania wymaga od firm, które
chcą w nim uczestniczyć, nowoczesnej obecności w internecie.
– Wiele firm faktycznie w ostatnich latach
zdecydowało się na krok w tym kierunku. W efekcie nasza giełda ofert pracy jest bogatsza i działa
jeszcze sprawniej – mówi Raik Maiwald, projektmanager w Investor Center Uckermark.
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– Regionalna giełda pracy w ciągu dwóch
ostatnich lat zdobyła powszechne uznanie w regionie. Stała się ważnym uzupełnieniem naszych
działań na rzecz skutecznego pośrednictwa
pracy – zapewnia Michael Steffen, kierownik Jobcenter Uckermark. – Wszyscy chętni
mogą tu bez problemu znaleźć oferty pracy w
przeróżnych branżach. Dotyczy to również osób
w różnych sytuacjach życiowych – np. tych, którzy wracają w nasze strony lub dopiero chcą
związać przyszłość z naszym powiatem.
Strona internetowa odzwierciedla wyraźną poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy.
W regionie, w którym 15 lat temu stopa bez-

robocia wyraźnie przekraczała 20 proc., dzisiaj
jest coraz więcej nieobsadzonych stanowisk.
Wiele z nich czeka na osoby z wysokimi kwalifikacjami. Poszukiwani są m.in. inżynierowie,
lekarze, chemicy, mechanicy przemysłowi,
elektronicy, opiekunowie i wychowawcy. Nie
brakuje też ofert kształcenia dualnego, np.
w dziedzinie akustyki słuchu.
Kilka kliknięć na joe-uckermark.de daje bezpośredni dostęp do półtora tysiąca ofert pracy,
praktyk i staży w powiecie Uckermark, z przekierowaniem na strony internetowe pracodawców.
Nie da się znaleźć wymarzonej pracy w Uckermark
wygodniej i szybciej – podkreśla Silvio Moritz.
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Współpraca ponad granicami:
Czechy, Polska i Niemcy – Unia Izb Łaby i Odry
30 izb handlowo-przemysłowych, izb rzemieślniczych oraz stowarzyszeń działających
na rzecz przedsiębiorców współpracuje od kwietnia 2000 roku w Unii Izb Łaby
i Odry obejmującej regiony Polski, Niemiec i Czech. Są wśród nich: Północna Izba
Gospodarcza w Szczecinie i Izba Przemysłowo-Handlowa z Neubrandenburga.

Obecnie Sekretariat Generalny Unii znajduje
się przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Wschodniej Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą,
będącym jednocześnie centrum regionu, który
obejmuje Unia. Funkcję Sekretarza Generalnego organizacji pełni Prezes IHK Ostbrandenburg, Gundolf Schülke. Prezesem Unii jest natomiast Jiri Aster z Izby Gospodarczej regionu
Ústí nad Łabą w Czechach.
Unia działa na rzecz ponadgranicznej współpracy regionów Polski, Czech i Niemiec oraz
skutecznego włączania interesów regionalnych
gospodarek w krajowe i międzynarodowe projekty. Unia działała m.in. na rzecz opracowania
wspólnej koncepcji dotyczącej gospodarczego
wykorzystania Łaby i aktywnie uczestniczyła
w obchodach Roku Odry 2019, włączając się,
wspólnie z wieloma partnerami, w rozmaite
działania po polskiej i niemieckiej stronie granicy.
Unia działa na trzech obszarach, poprzez
zaangażowane w jej strukturach aktywne komitety: transportowy, turystyczny i zajmujący
się strategią dotyczącą siły roboczej i rozwoju
gospodarczego.

Infrastruktura

Rozbudowa infrastruktury leży w szczególnym zainteresowaniu Unii w związku z tym, że
zrównoważony rozwój gospodarczy nie jest
możliwy bez wydajnych, nowoczesnych sieci
transportowych. Stan infrastruktury transportowej regionu Łaby i Odry jest następstwem
wieloletniego podziału Europy i uwidacznia braki w połączeniach transgranicznych.
Aby walczyć z tym zjawiskiem Unia stawia na
wszystkie środki transportu. Dla Pomorza Zachodniego oznacza to w szczególności rozbudowę szlaku kolejowego Szczecin–Berlin, zagospodarowanie Odry jako śródlądowej drogi
wodnej, ale również poprawę transgranicznych
połączeń drogowych.
Turystyka należy do najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego regionu Łaby
i Odry oferując wiele atrakcyjnych miejsc pracy.
Podmioty z branży turystycznej wnoszą duży
wkład w poprawę jakości życia w regionach
i wzmacniają przywiązanie mieszkańców do

Na zdjęciu: Uczestnicy zebrania generalnego Unii Izb Łaby
i Odry zorganizowanego w Magdeburgu w listopadzie ub. roku.
| fot. Unia Izb Łaby i Odry

tych terenów. Dobrym przykładem możliwych
przedsięwzięć jest wspólny potencjał turystyki
wodnej i kulturowej oraz pozytywne doświadczenia z funkcjonowania szlaków rowerowych
wzdłuż Łaby i Odry.

Siła robocza

Brak wykwalifikowanych pracowników jest
dużym ryzykiem dla konkurencyjności gospodarki. Polska i Czechy, podobnie jak Niemcy, wyróżniają się wysokim odsetkiem osób z wyższym
wykształceniem. Widać obecnie, że zainteresowanie znanym w Niemczech dualnym systemem
kształcenia (jednoczesna nauka i praca) jest w Polsce i Czechach duże. Należy znaleźć rozwiązania,
w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą zachęcać
do wyboru tej ścieżki edukacji i kariery, aby zapełnić wolne miejsca pracy. Centralną rolę odrywa tu współpraca w obszarze edukacji.
kammerunion.eu/pl

Ostbrandenburg
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Dołącz do znajomych
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku należący do grupy BPS jest instytucją finansową, która funkcjonuje nieprzerwanie od 1947 roku, a „Dołącz do znajomych” to nasza sprawdzona dewiza. Zgodnie z nią
nasz Bank był, jest i pozostanie dobrym znajomym, który nie tylko dba o dobro materialne swoich klientów, lecz również dopasowuje ofertę do ich indywidualnych potrzeb.
GBS Bank, będąc instytucją zaufania publicznego, dba o transparentność działań i osiąganych wyników.
Ma stabilną sytuację ekonomiczno-finansową, a dynamika jego rozwoju dostosowana jest do możliwości
kapitałowych. Obok działalności skupionej na pomnażaniu kapitału, jako aktywny uczestnik życia społecznego GBS Bank funkcjonuje w oparciu o ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Od wielu lat wspiera
finansowo setki lokalnych projektów kulturalnych, oświatowych i sportowych.
Oferta naszego Banku jest nieustannie unowocześniana stale dopasowywana do potrzeb oraz preferencji klientów. Bankowość elektroniczna
i mobilna skrojona na miarę przedsiębiorców i osób umożliwia wygodne
dokonywanie błyskawicznych przelewów na rachunki w innych bankach, płatności mobilne za pomocą telefonu i korzystanie
z internetowej platformy wymiany walut z dowolnego miejsca
na świecie.
Ponadto GBS Bank, poza kompletnym pakietem usług typowo bankowych, oferuje
produkty ubezpieczeniowe znanych i cenionych marek.

Zapraszamy do naszych placówek:
Barlinek, ul. Strzelecka 2, tel. 95 746 04 00
Bierzwnik, ul. Kopernika 1, tel. 95 768 92 17
Dębno, ul. Mickiewicza 45, tel. 95 747 71 10
Gorzów Wlkp., ul. Słowackiego 1 AB, tel. 95 722 78 95
Kostrzyn n. O., ul. Kopernika 2, tel. 95 727 72 58
Myślibórz, ul. Lipowa 8a, tel. 95 747 71 10
Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 5, tel. 95 768 43 00
Stargard, ul. St. Czarnieckiego 2f, tel. 91 578 24 42
Szczecin, al. Boh. Warszawy 31, tel. 91 484 17 20
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PREZENTACJE

Zainwestuj w handel lub gastronomię

w Międzyzdrojach

Spółka gminna Promenada oferuje lokale usługowe w nowej inwestycji, która powstaje przy promenadzie
(ul. Bohaterów Warszawy) w Międzyzdrojach.
Nowoczesny projekt, doskonała lokalizacja
i atrakcyjne warunki współpracy pomiędzy
podmiotem publicznym a prywatnym wyróżniają inwestycję spółki Promenada.
W tym kwartale rozpoczyna się budowa
obiektu handlowo - gastronomicznego przy
międzyzdrojskiej promenadzie, w pobliżu wejścia na molo, w jednym z najliczniej odwiedzanych miejsc na polskim wybrzeżu.
Inwestor, Promenada sp. z o.o., umożliwia
wynajem nowo budowanych lokali w nowym
obiekcie, tj.:
w lokale handlowe
o pow. użyt. ok. 16 m. kw.
w lokale gastronomiczne
o pow. użyt. ok. 100 m. kw.,
na okres 30-stu lat, tj. do 2050 roku.
Lokale zostaną wydane Najemcom, w terminie jednego miesiąca od uzyskania decyzji
pozwolenie na użytkowanie, w tzw. stanie
deweloperskim tj. m.in. wykonane posadzki,
otynkowane ściany, doprowadzona do wewnątrz instalacja elektryczna, drzwi zewnętrzne i okna. Wykonanie prac wykończeniowych
oraz tzw. aranżacja wnętrza lokali dokonane
będzie przez Najemców.
Czynsz najmu będzie wynosić 1 tys. zł (jeden tysiąc złotych) netto za 1 m. kw. (jeden

metr kwadratowy) powierzchni użytkowej lokalu w stosunku rocznym. Oprócz czynszu najmu Najemca będzie opłacał zaliczki na fundusze eksploatacyjny i remontowy. Aby coroczny
czynsz za najem lokalu był niższy – proponuje
się dla każdego przyszłego Najemcy wpłatę
zaliczki na poczet 30-sto letniego czynszu najmu w wysokości: 120 tys. zł (sto dwadzieścia
tysięcy złotych) netto, płatną w dwóch ratach
za lokal handlowy oraz 683 tys. zł (sześćset
osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto, płatną w kilku ratach za lokal gastronomiczny.
Pozyskane zaliczki Spółka wykorzystuje na wybudowanie obiektu a zaliczy (zwracać będzie)
1/30 (jedną trzydziestą) wpłaconej przez Najemcę zaliczki, w należnym corocznie czynszu
za najem lokalu, począwszy od pierwszego
okresu rozliczeniowego i w latach kolejnych.
W czasie trwania najmu lokal będzie można podnająć lub scedować prawo najmu na
inny podmiot lub osobę, będzie można także
od umowy najmu odstąpić.
Efektowny budynek będzie przyciągał
uwagę nowoczesnym wyglądem i przyjaznym
otoczeniem zieleni o parkowym charakterze,
zatem podczas zakupów można będzie odpocząć i skorzystać z usług sąsiadujących lokali
gastronomicznych.

Obiekt rozpocznie funkcjonowanie w połowie 2020 roku.
W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdą się m.in. nowy apartamentowiec z częścią
usługową na parterze oraz oceanarium.

Inwestor z doświadczeniem
Promenada sp. z o.o. od ponad 10 lat zajmuje się rewitalizacją nieruchomości przy międzyzdrojskiej promenadzie, która polega na
przebudowie terenów należących do Gminy
Międzyzdroje, buduje a następnie komercjalizuje nowe obiekty i lokale użytkowe. Rozwija
w ten sposób lokalną przedsiębiorczość i przysparza wzrost majątku Gminy Międzyzdroje.
Dotychczasowe realizacje Spółki polegające na wspomnianej rewitalizacji to: Kompleks
lokali handlowych i gastronomicznych (m.in.
restauracje: Romantica, Nemo, Zapiecek,
Keja, Neptun, Rafa, Osteria) przy międzyzdrojskim Amfiteatrze i obiekt kawiarni parkowej
w zabytkowym Parku Zdrojowym im. F. Chopina pn. Baszta Piano Cafe przy Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.
Szczegóły powyższej oferty można znaleźć
na stronie: www.promenada-miedzyzdroje.
pl/aktualnosci.

Informacje o wolnych lokalach i warunkach
najmu oraz oferty:
promenada-miedzyzdroje.pl
tel. +48 512 007 770
w.wadecka@promenada-miedzyzdroje.pl
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Nowoczesny kuter ze
stoczni Poltramp Yard
Świnoujska stocznia Poltramp Yard
zbudowała w Szczecinie nowoczesny
statek dla armatora z Norwegii.
Jest to prototypowy kuter rybacki
„Jens Kristian”. Został zwodowany
5 lutego za pomocą suwnicy spółki
ST3 Offshore. Następnie rozpoczęto
jego doposażanie, m.in. w osprzęt na
pokładzie, elektrykę, stolarkę itd. Na
kwiecień zaplanowano próby morskie
nowej jednostki.
Początkowo „Jens Kristian” był zaprojektowany jako 40-metrowy kuter, ale podczas prefabrykacji kadłuba armator podjął decyzję o jego
przedłużeniu o 8 m. Ostatecznie więc ma 48 m
długości oraz 9,5 m szerokości. Został wyposażony w najnowszy, zautomatyzowany sprzęt
połowowy oraz przetwórnię. Służyć będzie do
prowadzenia połowów na Morzu Północnym
przy temperaturach sięgających minus 30 stopni C, do przechowywania i dostawy żywych
ryb (przede wszystkim dorszy i śledzi) oraz do
oczyszczania złowionych, zamrażania i przechowywania ich w ładowniach w temperaturze minus 35 stopni C.

– Statek pomieści 11 osób – poinformował
Dariusz Wąs, dyrektor operacyjny Poltramp
Yard. – Zapewnia komfortowe warunki mieszkania
dla całej załogi.
Jednostkę budowano dwa lata.
– Do produkcji zużyto około 500 ton stali, 40
ton aluminium oraz ponad 30 kilometrów kabli –
wymieniał dyrektor Wąs. – Stalowy kadłub wykonała szczecińska stocznia Finomar, a konstrukcję
aluminiową świnoujska spółka Alumare. Statek powstał dzięki dobrej współpracy i kooperacji z wieloma podmiotami, co świadczy o dużym potencjale tej branży stoczniowej w Zachodniopomorskiem.

Nowoczesny kuter rybacki dla armatora norweskiego
zbudowała stocznia Poltramp Yard. | fot. E. Kubowska

Kuter przeholowano na pontonie „Carrier-7”,
należącym do firmy Marine Crane, od nabrzeża
Finomaru do pirsu przy nabrzeżu Mazowieckim,
gdzie operuje najwyższa w Europie suwnica należąca do ST3 Offshore. Ma ona 120 m wysokości i
1400 t udźwigu. Po raz pierwszy wykorzystano ją
do wodowania statku. Dotychczas bowiem przenosiła konstrukcje wyprodukowane w pobliskim
zakładzie ST3 Offshore.
ek  

Porty Szczecin i Świnoujście z rekordem
Ponad 28,6 mln ton towarów przeładowano łącznie w 2018 roku w portach
Szczecin i Świnoujście. Jest to najlepszy wynik w historii. Poprzedni rekord
zanotowano 39 lat wcześniej, czyli w roku 1979, kiedy to w zespole portów
przeładowano 26 mln 697 tys. ton.

Dariusz Słaboszewski, prezes ZMPSiŚ (w środku): – To był bardzo dobry rok dla zespołu portów w wielu obszarach.
| fot. E. Kubowska

W porównaniu z wynikami roku 2017, przeładunki wzrosły o 12,5 proc. Poinformowali o tym
16 stycznia na konferencji prasowej przedstawiciele władz spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
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– To był bardzo dobry rok dla zespołu portów
w wielu obszarach – podkreślił Dariusz Słaboszewski, prezes ZMPSiŚ, zwracając uwagę, że w
czasach poprzedniego rekordu głównie obsługiwano węgiel, a porty miały charakter masowy,

dziś natomiast są uniwersalne i władze spółki chcą
to utrzymać.  W porównaniu do wyników z 2017
roku, w 2018 największe wzrosty odnotowano
w przeładunkach węgla (o 61 proc. więcej), rudy
(o 30 proc.) i paliw (o 18 proc.). Węgiel przypływał z różnych kierunków, najwięcej z Ameryki.
Na wzrost przeładunków w tej grupie towarowej
wpłynął także eksport polskiego koksu (do Rumunii, Indii).
– Duży obrót rudą oznacza, że nasza gospodarka kwitnie – zauważył prezes ZMPSiŚ i zaznaczył,
że porty są barometrem rozwoju gospodarki.
Wzrosły również przeładunki towarów z grupy
inne masowe (o 10 proc.) i drobnicy (o 4,4 proc.).
Z kolei spadek zanotowano w przypadku zbóż,
których obsłużono o 25,1 proc. mniej niż w roku
2017. Wpłynęła na to ubiegłoroczna susza. Również mniej, o 13 proc., obsłużono kontenerów.
Dariusz Słaboszewski podziękował portowym spółkom, których działalność pozwoliła
osiągnąć tak dobre wyniki.
Dodajmy, że 2018 był rekordowym rokiem dla
trzech największych polskich portów morskich:
Gdańska, Gdyni i zespołu Szczecin-Świnoujście.
Łącznie przeładowały ponad 100 mln ton towarów.
ZMPSiŚ prognozuje, że tendencja wzrostowa
powinna się utrzymać w roku 2019, osiągając na
koniec wartość zbliżoną do 30 mln ton obsłużonych towarów. Co prawda, rynek bywa kapryśny
i mogą na nim wystąpić niekorzystne czynniki,
jednak początek roku napawa optymizmem
– w styczniu przeładowano o 11 proc. więcej niż
w tym samym miesiącu w 2018.
ek
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Andrzej Soldaty, lider Platformy Przemysłu Przyszłości realizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i
Technologii

Janusz Pribulka (Sagra Technology), Alexander Wojtek
(akquinet) i Philip Hausmeier (Meshicon) w rozmowie
z Joanną Niemcewicz (RCIiTT ZUT)

Szczecin 4.0 – o przyszłości przemysłu
Wprowadzenie technologii cyfrowych i robotów do produkcji to kierunek,
od którego zależeć będzie być albo nie być wielu firm produkcyjnych. Jak to
zrobić? Jak zmieni to gospodarkę regionu? Dyskutowali o tym w Szczecinie
przedsiębiorcy i menedżerowie z polskich i niemieckich firm przemysłowych i IT.
To było pierwsze spotkanie o idei czwartej
rewolucji przemysłowej, która wprowadza do
fabryk sensory, oznacza digitalizację, bezprzewodową wymianę informacji i przepływ danych między działami, a nawet między firmami
na wielką skalę. W spotkaniu zorganizowanym
12 lutego w hotelu Radisson BLU uczestniczyło ok. 70 osób, w większości właścicieli,
szefów i dyrektorów produkcji firm z Pomorza
Zachodniego, Berlina i Brandenburgii oraz naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Wydarzenie otworzyli Olgierd Geblewicz,
marszałek województwa zachodniopomorskiego i Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego uniwersytetu technologicznego
w Szczecinie.
Na początku części merytorycznej Przemysław Krzywania, dyrektor zarządzający EBKF
i Marcin Kaczmarek, CEO Consileon w rozmowie z Jackiem Wójcikowskim, dyrektorem
COIE WZP próbowali wyjaśnić „z czym się je”
przemysł 4.0.
Andrzej Soldaty jako lider Platformy
Przemysłu Przyszłości realizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
przybliżył ideę tego przedsięwzięcia, która ma
wspierać firmy na drodze do czwartej rewolucji przemysłowej.
Spotkanie było również okazją do poznania konkretnych przykładów wprowadzenia

rozwiązań z epoki przemysłu 4.0 w Polsce
i w Niemczech. Ilona Miziewicz-Groszczyk,
dyrektor marketingu i rozwoju w Europa Systems zaprezentowała proces wdrożenia autonomicznych pojazdów wykorzystywanych do
transportu towarów w poznańskim centrum
dystrybucyjnym międzynarodowego producenta aparatów słuchowych, firmy Sivantos.
Z kolei Sebastian Weidner, key account manager z camLine GmbH wyjaśnił, jak jego firma wyposaża w szyte na miarę rozwiązania
monitorujące produkcję i zbierające wiele
przydatnych informacji na przykładzie działającej w branży stalowej firmy Eisen Schmid
Hausach wyposażonej m.in. w ponad 30-letnie
maszyny. Część dyskusyjną tej części spotkania
prowadził Adam Formanek, szef międzynarodowych projektów B2B SIBB e.V. – stowarzyszenia firm branży IT i internetowej Berlina
i Brandenburgii.
Doświadczeniami z procesu wdrażania
rozwiązań Przemysłu 4.0 w małych i średnich
firmach podzielili się: Janusz Pribulka, szef
szczecińskiej Sagra Technology (firma należy
do projektu Fabryka Przyszłości działającego pod patronatem Microsoftu), Alexander
Wojtek, inside sales manager akquinet, dużego niemieckiego dostawcy rozwiązań dla
przemysłu i Philip Hausmeier, współzałożyciel
i dyrektor startupu Meshicon, który wyposaża
firmy produkcyjne w okulary generujące holo-

Prezentacje w Strefie 4.0 pozwalały poznać technologie przyszłości dla przemysłu

graficzne obrazy. Okazją do tego była dyskusja prowadzona przez Joannę Niemcewicz,
dyrektora Regionalnego Centrum Innowacji
i Transferu Technologii ZUT.
O możliwości pozyskania finansowania,
kształcenia pracowników oraz roli uczelni wyższych w epoce przmysłu 4.0 dyskutowali prof.
Krzysztof Pietrusewicz, pełnomocnik rektora
ZUT ds. Przemysłu 4.0, Andrzej Soldaty i Rene
Ebert, dyrektor zarządzający SIBB. Rozmowę
moderował Michał Abkowicz, redaktor naczelny portalu Szczecinbiznes.pl.
Elham Mirzaei, inżynier robotyki w berlińskiej InSystems Automation GmbH pokazała
na przykładzie dwóch firm najnowsze rozwiązania w zakresie współpracujących ze sobą
robotów transportowych wykorzystywanych
w fabrykach.
Spotkaniu towarzyszyła Strefa 4.0, w której
obejrzeć można było z bliska konkretne urządzenia wykorzystywane w nowoczesnym przemyśle. Były wśród nich instalacja z czujnikami
przemysłowymi EBKF, rozwiązanie z okularami
hololens firmy Meshicon i okulary VR Pixel Legend.
Spotkanie Szczecin 4.0 zorganizowali: Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecinbiznes.pl, SIBB e.V.
– Verband der IT – und Internetwirtschaft in
Berlin und Brandenburg i Regionalne Centrum
Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Partnerami wydarzenia byli:
BMW Bońkowscy, Stowarzyszenie Natureef
i Activ Reha Med Sp. z o.o. „Świat Biznesu” był
patronem medialnym spotkania.
SG

Konkretne wdrożenia w firma przedstawili: Ilona Miziewicz-Groszczyk (Europa
Systems) i Sebastian Weidner (camLine GmbH)
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Ambasador Litwy na Pomorzu Zachodnim
W drugiej dekadzie marca na Pomorzu zachodnim przebywał Eduardas
Borisovas, nowo powołany (od grudnia ub. roku) ambasadar Litwy w Polsce
Była to jego pierwsza wizyta poza Warszawę, przygotowana przez konsula
generalnego Litwy w Szczecinie Wiesława Wierzchosia.

Ambasador Litwy brał m.in. udział w szczecińskich uroczystościach obchodów 20-lecia
wstąpienia Polski do NATO. W trakcie spotkania w Filharmonii Szczecińskiej i w Muzeum
Narodowym w Szczecinie narodził się pomysł
zorganizowania w 2020 roku licznych imprez
kulturalnych na Pomorzu Zachodnim w ramach Roku Kultury Litewskiej na Pomorzu Zachodnim.
W trakcie pobytu w naszym regionie ambasador Borisovas spotkał się z wojewodą Tomaszem Hincem, wicemarszałkiem Jarosławem
Rzepą i prezydentem Piotrem Krzystkiem.
Doszło też do spotkań ze szczecińskim środowiskiem naukowym.
Ambasador uczestniczył w podpisaniu
umowy o współpracy pomiędzy Pomorskim
Uniwersytetem Medycznym a Uniwersytetem
Wileńskim, który posiada Wydział Medyczny.
Umowa zakłada m. in. wspólne badania naukowe dotyczące różnych aspektów metabolizmu
organizmu.
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Z kolei na spotkaniu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym rozmawiano o możliwościach ściślejszej współpracy
ZUT z Uniwersytetem Technicznym w Kownie.
– W Zarządzie Morskich Portów Szczecin
– Świnoujście przedstawiono nam kierunki rozwoju portów w kierunku północ – południe –
opowiada ambasador. – Ale rozmawialiśmy też
o potrzebie rozwoju w kierunku wschodnim,
mając tu na myśli współpracę waszych portów
z portem w Kłajpedzie.
– O współpracy portów trzeba myśleć
w kategoriach biznesowych – dodaje. – Zrozumiałem, że w ZMPSiŚ dominuje myślenie: jak to
zrobić, by uruchomienie linii promowej Świnoujście – Kłajpeda było opłacalne. Zapewniam,
że ambasada będziemy tej współpracy sprzyjać
i pomagać.
W trakcie pobytu na Pomorzu Zachodnim
ambasador Litwy złożył także wizytę arcybiskupowi metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu Andrzejowi Dziędze, a także odwie-

Eduardas Borisovas:
– Będziemy sprzyjać współpracy
waszych portów z Kłajpedą.
| fot. Justyna Korytkowska

dzili w Pszczelniku k. Myśliborza,miejsce, gdzie
zginęli przed laty litewscy lotnicy Darius i Girenas, bohaterowie narodowi Litwy.
WAB
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Racja i narracja
Grudniowy felieton zakończyłem słowami:
„w roku 2019 będzie się działo”… Miałem na
myśli głównie nadchodzące wybory europarlamentarne i parlamentarne. Wtedy oczywiście
jeszcze nie wiedziałem, że obecny rok zacznie
się tak tragicznie. Najpierw była śmierć pięciu koszalińskich gimnazjalistek w tzw. escape roomie.
13 stycznia zamach na Prezydenta Gdańska…
Potem obserwatorzy polskiego życia publicznego niemal codziennie dowiadywali się o kolejnych skandalach, aferach, konfliktach, patologiach… Długa też byłaby lista dramatów, które
zdarzyły się w ostatnich tygodniach za granicą…
Stanisław Lem przed 15. laty, zapytany: – Mistrzu, jak będzie? Odpowiedział: – Będzie tak samo,
tylko więcej… To z pozoru prosta, mało finezyjna,
ale w gruncie rzeczy błyskotliwa, stale aktualna
prognoza. Niemal wszystkiego jest i będzie więcej: dobra i zła, tego drugiego zapewne więcej…
financjalizacji, overtourismu, hiperkonsumpcji
(nie u wszystkich), chciwości, zachłanności, nadmiaru informacji, nadmiaru obietnic, bulimii…

Oczywiście uważnie studiuję tendencje
w gospodarce i finansach: w Polsce, w Europie,
na świecie. Styczniowe Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, przez wielu krytykowane,
zaowocowało po raz kolejny listą starych i nowych wyzwań, zagrożeń oraz sposobów naprawy świata w czasach przełomu. Sporo uwagi
poświęcono nadchodzącemu spowolnieniu rozwoju gospodarki.
Nasza gospodarka, odznaczająca się na razie
wysoką dynamiką wzrostu, też odczuje skutki
spowolnienia. Jedno z fundamentalnych pytań
brzmi, jak sobie poradzimy? I czy wówczas przydatne okażą się polityki rekomendowane przykładowo przez Marianę Mazzucato („Przedsiębiorcze państwo”), przez Justina Yifu Lina( Nowa
Ekonomia Strukturalna) czy też przez Grzegorza
W. Kołodko (Nowy Pragmatyzm i Ekonomia
Umiaru). Czas pokaże…
Sławny austriacki ekonomista Joseph Schumpeter w latach 40. spopularyzował znane wyrażenie „twórcza destrukcja” (creative destruction,

Czy Polsce grozi
efekt motyla?
O pojawieniu się poważnego światowego problemu politycznego lub gospodarczego decyduje często mało znaczące
wydarzenie. Mówimy w takim przypadku
o wystąpieniu tak zwanego efektu motyla,
kojarzonego najczęściej z prognozowaniem
zjawisk meteorologicznych.
Można go również zaobserwować
w ekonomii i finansach, gdy negatywne
zdarzenie na lokalnych rynkach finansowych lub regionalny kryzys ekonomiczny,
rozprzestrzenia się gwałtownie w skali
globalnej, tak jak miało to miejsce w latach
2007-2008 z powodu kryzysu na rynku nieruchomości w USA.
O szybkości tego zjawiska decyduje
stopień powiązań między rynkami finansowymi i gospodarkami poszczególnych krajów. Wiele instytucji przewiduje, że wzrost
gospodarczy w roku 2019 będzie niższy niż
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w poprzednich latach, wskazując przy tym
na rosnącą niepewność tych prognoz.
Jeżeli taki scenariusz będzie miał miejsce, to istotne znaczenie ma ocena czy
pogorszenie koniunktury gospodarczej w
krajach uważanych za najważniejszych partnerów Polski, będzie miało znaczący negatywny wpływ na poziom aktywności gospodarczej polskich firm. Istnieje powszechne
przekonanie o decydującym wpływie kondycji niemieckiej gospodarki na polską gospodarkę, które wydaje się uzasadnione,
ponieważ Niemcy są naszym najważniejszym partnerem handlowym.
Nie znajduje to jednak potwierdzenia
w wynikach prowadzonych badań. Wzrost
synchronizacji cykli koniunkturalnych w
krajach Unii Europejskiej jest rzeczywiście
obserwowany. Siła powiązania gospodarek polskiej i niemieckiej wzrosła w okresie

Prof. zw. dr hab.
Stanisław Flejterski,
wykładowca Wyższej
Szkoły Bankowej.
Specjalizuje się
w problematyce
finansów. Członek
Komitetu Nauk
o Finansach PAN
(2007-2018)
kreative Zerstörung), odnosząc je do opisu procesu transformacji. O destrukcję dość łatwo,
przykładów z ostatnich i wcześniejszych lat byłoby sporo, trudniej natomiast o uczynienie jej
rzeczywiście twórczą. Prof. Witold Kieżun w roku
2000 pisał o czterech jeźdźcach apokalipsy polskiej biurokracji: gigantomania, luksusomania,
korupcja, arogancja władzy… Od tego czasu
minęło 19 lat… Czyżby kwadratura koła? Mianem „kwadratury koła” przyjęło się określać coś
niewykonalnego, z góry skazanego na niepowodzenie.
PS. Wielu myślicieli pisze o zmierzchu intelektualistów, o końcu elit, o widowiskowej erozji pozycji nauki i naukowców… Nieważna jest
racja, liczy się narracja… oszczędne gospodarowanie prawdą, retoryka , socjotechnika, marketing polityczny, propaganda, PR, spin doktorzy,
przekazy dnia , postprawdy, fake newsy, hejt…
nieustająca wojna o władzę, o pieniądze, o rząd
dusz. Quo vadis Polsko? Europo? świecie?
Stanisław Flejterski

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

ostatnich kilkunastu lat ponad dwukrotnie.
Jednak w porównaniu do zgodności koniunktury w Polsce i całej Unii Europejskiej
kształtuje się ona ciągle na nieco niższym
poziomie.
Oznacza to, że potencjalne spowolnienie gospodarcze w Niemczech nie musi się
natychmiast i z dużą siłą przenieść do naszej
gospodarki, ale jednocześnie nie powinniśmy oczekiwać automatycznej poprawy
koniunktury w Polsce, gdy gospodarka niemiecka przeżywa ożywienie.
Jacek Batóg
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Kryptowaluty, czyli
inteligentne piramidy
Kryptowaluta jest rodzajem rozproszonego
systemu księgowego, który jest zabezpieczany za
pomocą kryptografii. Kapitalizacja rynku kryptowalut wynosi obecnie ponad 130 mld USD, w tym
bitcoina aż 69 mld. Oznacza to, że jest to absolutny
lider wśród kryptowalut, z udziałem przekraczającym 50 proc. Chcąc dyskutować o kryptowalutach,
można więc skupić się wyłącznie na bitcoinie.
Przyjmuje się, że historia kryptowalut zaczyna
się 3 stycznia 2009 roku, gdy niejaki Satoshi Nakamoto wygenerował pierwszy blok bitcoina (tzw.
blok 0). Nie jest jednak pewne, czy taka osoba w
ogóle istnieje, w każdym razie nie ma na to żadnych
dowodów. Bardziej prawdopodobna jest hipoteza,
że za tym globalnym i bardzo spektakularnym pomysłem stoi grupa wykształconych i bardzo inteligentnych osób. Propagatorzy bitcoina utrzymują,
że jego powstanie wiąże się z brakiem zaufania do
tradycyjnych walut, niskim poziomem bezpieczeństwa systemów płatniczych, wysokimi kosztami wymiany walut i nieograniczoną (a więc wywołującą
inflację) emisją pieniądza przez banki centralne.

Czym więc jest bitcoin i inne kryptowaluty? Podaż bitcoina jest limitowana i w pewnym momencie nie będzie już emitowanych nowych jednostek,
co oznacza, że płacenie bitcoinem za towary czy
usługi jest zupełnie nieracjonalne. Malejąca podaż
przy zakładanym rosnącym popycie ma mocno
windować cenę kryptowaluty z pożytkiem dla dotychczasowych posiadaczy i nowych nabywców.
Gdy twórcy systemu zdecydują się na realizację
zysków sprzedając swoje kryptowaluty, jej wartość
zapewne się załamie. Wszystko wskazuje więc na
to, że zarówno bitcoin, jak i inne krytpowaluty to
inteligentne, długoterminowe, globalne piramidy
finansowe. Przemawia za tym wartość początkowa takich inwestycji. O ile 5.10.2009 jeden dolar był
wart 1309 bitcoinów, to już 9.02.2011 jeden bitcoin kosztował dolara. Kosmiczny wzrost wartości.
2.06.2011 kurs bitcoina rośnie do 10 USD. Pomijam
kolejne spektakularne przyrosty, ograniczając się
do ostatniego okresu. W połowie grudnia 2017
roku jeden bitcoin kosztował blisko 20 tys. USD, a
zaledwie miesiąc później jego cena spadła do 8 tys.

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.

USD. Obecnie (marzec 2019) ta najbardziej znana
i poważana kryptowaluta jest wyceniana na 3,85
tys. USD. Posiadacze pierwszych bitcoinów sprzedając je wg dzisiejszych cen uzyskują stopę zwrotu
równą 504 mln USD. Gdyby sprzedali swoje bitcoiny w połowie grudnia 2017 zarobiliby 2,5 mld USD.
Wartość bitcoina rosła więc z prędkością światła, co
– oceniając spokojnie i bez emocji – nie ma żadnego
uzasadnienia. Za bitcoinem nie stoi bowiem żadna
realna wartość.
W większości krajów rynek kryptowalut nie
podlega regulacjom i jest bardzo nieprzejrzysty.
Emisja czegoś w rodzaju cyfrowej waluty i przejęcie kontroli nad jej podażą to patent stosowany
przez autorów inteligentnych piramid. Pomysłodawcy bitcoina wdrożyli swój pomysł i niezależnie
od tego co dalej dziać się będzie z ich kryptowalutą, prawdopodobnie już wcześniej zrealizowali
astronomiczne zyski kosztem zafascynowanych
swoim projektem inwestorów. Uważam jednak,
że ta ogromna bańka spekulacyjna prędzej czy
później pęknie.
Dariusz Zarzecki
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Piotr

Dziemiańczuk

(50 lat). Został powolany
na stanowisko dyrektora, redaktora naczelnego TVP 3 Szczecin.
Od 1 marca zastąpił na
tym stanowisku Piotra
Lichotę. Jest absolwentem
zootechniki
w Akademii Rolniczej
w Szczecinie.
Podczas studiów w 1993 roku wygrał
casting do OTV Szczecin i trafił do Redakcji Rolnej szczecińskiej telewizji. Następnie przeszedł do Kroniki. Równolegle
przygotowywał relacje do Teleexpressu
i Panoramy TVP 2. Przeszedł drogę od
reportera do wydawcy. Punktem kulminacyjnym w jego karierze dziennikarskiej
był wyjazd w 2003
roku, w charakterze
korespondenta wojennego do Iraku. W
latach 2016-2017 był
w TVP Info kierownikiem serwisów informacyjnych. Od 2017
do lutego 2019 był
kierownikiem Redakcji
Informacji w TVP 3 Szczecin.

Artur Trzeciakowski (54 lata) został
nowym prezesem Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie. Pracę
na tym stanowisku rozpoczął 1 marca
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br. Jest ekonomistą, absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach z 1989 r. Początkowo pracował w Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek w Tarnowskich Górach.
Później na dłużej się związał z Zakładami Mechanicznymi Bumar Łabędy SA. Był wiceprezesem
warszawskiej spółki Bumar, prezesem i dyrektorem generalnym ZM Bumar Łabędy SA w Gliwicach. W latach 2007-2009 piastował stanowisko
prezesa Stoczni Szczecińskiej Nowa. Później zo-

stał wiceprezesem Katowickiego Holdingu Węglowego SA.
Ostatnio był w zarządzie spółki
Eltur-Serwis.

Magdalena Wysocka-Łazar

(45 lat) pełni funkcję dyrektora Centrum Biznesowego
MSP Banku BGŻ PNP Paribas
w Szczecinie. Jest absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie
ponad 20-letniej kariery zawodowej uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu bankowości i finansów. Posiada uprawnienia do za-

siadania w radach nadzorczych spółek
Skarbu Państwa. W latach 2004-2006
była członkiem, a następnie przewodniczącą rady nadzorczej Kemipol Sp.
z o.o. Jest menedżerem z wieloletnim
doświadczeniem w zarządzaniu zespołami sprzedażowym. W latach 20042005 pracowała na
stanowisku kierownika
Zespołu ds. Obsługi
Klientów Biznesowych
w największym wówczas oddziale BZ WBK
w regionie zachodniopomorskim. W latach
2009-2012 była dyrektorem makroregionu MSP w Kredyt Banku

Piotr Durajczyk (35 lat) został dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej
w Szczecinie. Ukończył studia z zakresu
nauk społecznych na Uniwersytecie im.
A. Humboldta w Berlinie, jest też absolwentem Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ponadto poszerzył wiedzę o transporcie
LNG i eksploatacji terminali na studiach
podyplomowych AM w Szczecinie i AGH
w Krakowie. Obronił pracę doktorską
nt. transportu kontenerów Odrzańską
Drogą Wodną Od 2012 r. jest nauczycielem akademickim, obecnie adiunktem
Akademii Morskiej w Szczecinie. Był kierownikiem Centrum Systemu Informacji
Rzecznej RIS Urzędu Żeglugi Śródlądowej
w Szczecinie (2014–2018).
ew
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Pierwszy w Polsce
Charlie’s Corner startuje
w Szczecinie
Bezpretensjonalna, przyjazna atmosfera, świetne jedzenie i dużo muzyki
– to wszystko znajdziemy w nowej restauracji i barze przy ul. Dworcowej
w Szczecinie. Międzynarodowy koncept sprawdza się już w Barcelonie i Zurychu.
Charlie’s Corner to nowy model lokali, które zaczynają działać w hotelach Ibis na całym
świecie. Pierwsze przyjmują gości w Barcelonie i Zurychu. Szczecińska restauracja będzie
pierwszą tego typu w naszej części Europy. Co
przygotowali jej twórcy? W założeniu Charlie’s
Corner to miejsce żywe i rozbrzmiewające muzyką. Wśród inspiracji stojących za koncepcją
lokalu jest muzyka pop-rockowych wykonawców w rodzaju Mumford & Sons, Coldplay czy
Imagine Dragons. Klimat miejsca charakteryzuje się ciepłą, niemal domową atmosferą,
bezpretensjonalnością oraz kuchnią i barem
z rzemieślniczym zacięciem. To wspaniałe
miejsce na wieczorne spotkanie ze znajomymi. W barze rządzą rzemieślnicze piwa, a w
menu nie brakuje doskonale komponujących

się z nimi pozycji. Założeniem lokalu jest też
korzystanie z produktów od lokalnych dostawców. Zapewnia to świeżość, jest przyjazne dla
środowiska, a zarazem stanowi atrakcję dla
gości hotelu, którzy przyjeżdżają do Szczecina
z różnych zakątków świata.
Charlie’s Corner świetnie wpisuje się w charakter sieci hoteli Ibis, które stawiają na tętniącą
życiem atmosferę oraz otwartość na wszystkich, którzy odwiedzają okolicę hotelu. W najnowszych założeniach już widok hotelowego
lobby połączonego z restauracją zachęcać ma
przechodzące obok osoby do tego, aby rano
wpaść tam na kawę, a wieczorem – na kolację.
W szczecińskim Charlie’s Corner poznać będzie
też można muzyczną pasję, jaką żyje sieć Ibis
– nieraz trafimy tam na występy na żywo.
Charlie’s Corner
ibis Szczecin Centrum
ul. Dworcowa 16, 70-206 Szczecin
tel: 91 480 18 16
H3369-fb@accor.com
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Marty Uszko
plusy dodatnie
Do Szczecina przyciągnęła ją Magia obłoków. Na scenie lubi…
poeksperymentować – szukać nowych jakości i środków wyrazu.
Uważa, że w życiu sprzyjają jej zbiegi okoliczności, a ona sama nie lubi nudy.
Marta Uszko coraz śmielej czuje się na scenach teatralnych i muzycznych.
Jest młoda, zdolna i pełna energii. Na co dzień
jest aktorką w Teatrze Polskim w Szczecinie. Ale to
nie tutaj rozpoczęła się jej zawodowa przygoda.
Pierwsze kroki w aktorstwie stawiała jeszcze
w liceum.
– Jako 15-latka miałam regularne zajęcia teatralne z wrocławskimi aktorami – opowiada
Marta Uszko. – Później, kiedy przyszedł czas egzaminów na studia, zdawałam do szkoły teatralnej.
Niestety się… nie udało. Może tak miało być.
Porażki jej nie zniechęcają. Podążając za marzeniami, na cztery lata przeprowadziła się do Gdyni.

W drodze po marzenia...

Dokumenty do Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni złożyła za namową koleżanki. To był
drugi, sierpniowy nabór. Kilka dni później miały
się zacząć zajęcia.
– Nie byłam przekonana, czy to jest dobry wybór, szkoła musicalowa? – wspomina. – Mówiłam
do koleżanki: „Przestań, nie umiem tańczyć i śpiewać, lubię grać – ale też nie jestem przekonana
o swojej wyjątkowości”. Ale pojechałam. Pojechałam i się dostałam. Tego samego dnia wróciłam
do Wrocławia, a następnego rodzice zawieźli
mnie do Gdyni.
Przez pierwszy rok nauki nie opuszczało ją
uczucie, że szkoła musicalowa to jednak nie jest
to. – Później zaczęło być coraz fajniej – mówi Marta Uszko. – Teraz Gdynię wspominam jako bardzo
dobry okres. Bardzo dużo się wtedy nauczyłam. To
najlepsze miejsce, do jakiego wówczas trafiłam.
Na czwartym roku pojechała na casting do
Warszawy i dostała rolę w Teatrze Kamienica. To
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był spektakl „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”. Tak zaczęła kursować między Gdynią a
stolicą. Po ukończeniu studium na dwa lata sprowadziła się do Warszawy.
– Sporo w tym czasie dubbingowałam. Miałam
epizod w Harrym Potterze użyczając głosu dziewczynce Lunie Lovegood. Grywałam też zadziornych
chłopców – śmieje się. – Po roku Maciej Wojtyszko,
profesor w Akademii Teatralnej w Warszawie zorganizował w Teatrze Palladium casting do musicalu
„Nie ma Solidarności bez Miłości”. Krzesimir Dębski
objął kierownictwo muzyczne, a Agustin Egurrola
przygotował choreografię. Trafiłam do zespołu.

Magia obłoków Opatowicza

Kolejna zmiana w życiu przyszła wraz z telefonem od Filipa Cembali, aktora z Teatru Polskiego
w Szczecinie.
– Filip powiedział, że dyrektor Adam Opatowicz
reżyseruje „Magię obłoków” i potrzebuje do obsady
kobiety. Za namową Filipa przyjechałam do Szczecina, zapoznałam się z dyrektorem, a następnego
dnia czekała już na mnie umowa o pracę – opowiada aktorka.
– W maju 2012 roku zakotwiczyłam w Szczecinie. Nie wiem czy na zawsze, może na jakiś czas
– śmieje się.
Od tego czasu sporo się wydarzyło. Po „Magii
obłoków” był Szekspir i rola Julii. – W „Operze za
trzy grosze” Brechta zagrałam Jenny, „knajpiarkę”,
szefową gangu prostytutek. To była bardzo fajna
rola – wspomina.
Potem były kolejne.
Tak opierzyłam się w Teatrze Polskim. Nabrałam rozpędu, wiatru w skrzydła. Wówczas zaczęły

się tęsknoty. Zaczęłam się rozglądać, czy nie robić
czegoś jeszcze.

Uszy w stylu indie rock

Kolejny zbieg okoliczności spowodował, że
przy okazji aranżacji piosenek do Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu rozpoczęła współpracę z muzykami Tomkiem Licakiem, który gra
na klarnecie basowym, gitarzystą Michałem Starkiewiczem i perkusistą Maćkiem Wróblem.
– Krótko po tym dostaliśmy propozycję, żeby
zagrać na otwarciu Łąki Kany. Mieliśmy tylko tydzień i tylko trzy numery. Wpadliśmy na pomysł,
że nazwiemy się The Ears. (po angielsku – uszy).
Przygotowaliśmy nowe covery do piosenek m.in.
Agnieszki Osieckiej i Marii Peszek. Tak zaczął się
nowy rozdział w moim życiu zawodowym – wspomina aktorka.
Pod koniec 2018 r. zespół wydał pierwszą
płytę z pięcioma własnymi piosenkami, którą
przewrotnie nazwał Wielką Płytą. EPka zebrała
wiele pochlebnych recenzji. Spodobał się głos
Marty Uszko i niecodzienne aranżacje muzyczne.
Wydali płytę dzięki stypendium twórczego, jakie
otrzymali z Urzędu Miasta Szczecina oraz przy
pomocy akcji crowdfoundingowej na portalu odpalprojekt.pl.
– Wypracowaliśmy nasz styl. Gramy rockowo
acz alternatywnie. Na pewno w tym co robimy jest
też sporo jazzu, bo chłopaki są jazzmanami. Ktoś
z krytyków muzycznych z kolei powiedział, że nasza muzyka przypomina indie rock – mówi Marta
Uszko.
Zespół można śledzić na Facebooku, Instagramie czy YouTube – wiosną pojawi się teledysk
do najnowszego utworu „Trochę inaczej”. A Martę Uszko można oglądać m.in. na deskach Teatru
Polskiego w Szczecinie w spektaklu Andrzeja
Zaorskiego „Zamek z piasku” oraz w spektaklu
„Z piekła do piekła” poświęconemu twórczości
Jacka Kaczmarskiego. Aktorka gra też w Operze na Zamku w musicalu „Crazy for you”, a w
Piwnicy przy Krypcie z grupą młodych aktorów
ze Szczecina tworzy Impro z Krypty. – W marcu
właśnie na zamku premiera nowej bajki dla dzieci
„Urodziny w Nigdylandii”, zapraszam najmłodszych
– dodaje aktorka, która w tamtym roku została
wyróżniona nagrodą Srebrnej Ostrogi w plebiscycie Bursztynowego Pierścienia dla najbardziej
obiecującej młodej osobowości na zachodniopomorskiej scenie.
Magdalena Szczepkowska
styczeń-marzec 2019

Rondo w sercu Róży Wiatrów
Najnowsza inwestycja grupy Ciroko została doceniona przez Janusza
Żmurkiewicza, prezydenta Świnoujścia. W połowie lutego prezes Wojciech Ciuruś
odebrał nagrodę Tryton 2018 w kategorii Gospodarka i Przedsiębiorczość. Jest to
najważniejsza nagroda przyznawana corocznie w tym bałtyckim kurorcie.

Dobra marka

Starannie zaaranżowane wnętrza, dyskretna muzyka, a do tego wyśmienite jedzenie i miła
obsługa – każdy, kto to ceni, powinien odwiedzić restaurację Rondo w Świnoujściu i zatrzymać się w jednym z apartamentów w Kwartale
Róży Wiatrów.
Świnoujście to dziś modny i chętnie odwiedzany kurort nad Bałtykiem. Powstają tu nowe
hotele, ale wśród miejsc, które zasługują na
szczególną uwagę, znajduje się Kwartał Róży
Wiatrów. Jest to miejsce, w którym spędzimy
miły weekend, odpoczniemy podczas urlopu.
I co najważniejsze, będziemy tu wracać.
Kwartał Róży Wiatrów to kompleks mieszkalno-usługowy położony w centrum Świnoujścia, niedaleko miejskiej przeprawy promowej,
u zbiegu ulic Piastowskiej i Sikorskiego. Lokalizacja jest idealna. Stąd wszędzie jest blisko.
A do tego na wyciągnięcie ręki mamy przepiękny Park Zdrojowy. Kilkuminutowy spacer przez
tę malowniczą, zieloną część Świnoujścia doprowadzi nas wprost nad piaszczysty brzeg Bałtyku.
Czegóż chcieć więcej?
Wybór lokalizacji, a także staranność, z jaką
inwestycja została wykonana, nie jest dziełem
przypadku. Stoi za tym wieloletnie doświadczenie Ciroko, znanego szczecińskiego przedsiębiorstwa budowlanego, które wchodzi w skład
grupy inwestora.
– Nasze inwestycje w Świnoujściu są efektem
dywersyfikacji działalności firmy. Już dziś myślimy
o tym, co będzie się dziać w budownictwie za 2-3
lata, bo w branży tej musimy się mierzyć z cyklami
koniunkturalnymi – mówi Wojciech Ciuruś, prezes
Ciroko.

Goście mogą korzystać z „zielonego dachu”
(nad podziemnymi garażami) z miejscami do rekreacji, grillowania i placem zabaw. W kompleksie znajduje się również centrum konferencyjne.
Są to dwie nowoczesne sale – każda na około
40 osób. Sale są dobrze wyciszone, ale jest też
możliwość ich połączenia i organizacji większego wydarzenia.
– Nasze sale są chętnie wynajmowane nie tylko
na konferencje, ale również na imprezy okolicznościowe, m.in. wesela i urodziny – mówi Dorota
Klupsz, dyrektor sprzedaży Arkada Inwest, operatora kompleksu.
Do końca marca w Kwartale Róży Wiatrów
otwarte zostanie spa. Centrum składa się
z trzech rodzajów saun, strefy masażu i usług
kosmetycznych.

Romantyczna kolacja

Na parterze znajduje się restauracja Rondo.
– Restauracja jest otwarta od stycznia. Cieszymy się, że odwiedza nas wielu mieszkańców Świnoujścia – mówi Wojciech Ciuruś.
I trudno się im dziwić, skoro tutaj naprawdę można odpocząć i miło spędzić czas. Ładnie

zaaranżowane wnętrza harmonijnie współgrają
z dyskretnym oświetleniem. Komfort rozmowy
dopełnia znakomita akustyka, a muzyka delikatnie rozchodzi się z głośników.
Restauracjia Rondo to jednak przede
wszystkim znakomita kuchnia.
– Szefem kuchni jest Paweł Cieślak. Dania,
które serwuje, to jego autorskie dzieła – podkreśla Wojciech Ciuruś.
Kuchnia jest częściowo otwarta na salę.
– Chcieliśmy, żeby goście mieli kontakt z kucharzami, żeby widzieli, jak przygotowywane są potrawy – dodaje prezes Ciroko.
Karta menu będzie sezonowa, ale na pewno znajdą się w niej dania śródziemnomorskie.
W marcu możemy zamówić w Rondzie np. pierś
z kaczki w puree buraczanym, dorsza smażonego
z kapustą pak-choi, antrykot wołowy lub policzek
wołowy z puree z pietruszki i wanilii. Są też makarony – tagliatelle z pesto bazyliowym czy spaghetti z krewetkami. Szef kuchni robi też własne
kiszonki, sery i piecze chleb.
Restauracja ma uroczy ogródek letni.

Dobry biznes

Kwartał Róży Wiatrów to nowy projekt biznesowy, do którego wciąż można dołączyć ze
swoimi pomysłami. Inwestor dysponuje bowiem
lokalami do wynajęcia. W jednym z nich można
urządzić przytulną kawiarnię z wyjściem na ogródek letni. Jest też miejsce na przedszkole-klubik
dziecięcy. Ale jeśli ktoś chciałby świadczyć usługi
medyczne lub rehabilitacyjne, to też jest taka
możliwość. Więcej informacji na stronie internetowej www.ciroko.com.pl.

Udany urlop

Troskę o najmniejszy detal w Kwartale Róży
Wiatrów widać na każdym kroku. Znajdują się tutaj 54 mieszkania przeznaczone do najmu krótkoi długoterminowego. Mieszkania mają powierzchnię od 35 do 47 m kw. Jest też znacznie większy
luksusowy penthouse z jacuzzi, sauną i dużym
tarasem.
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STYL ŻYCIA

Pięciogwiazdkowy Hotel Hamillton stał się ulubionym miejscem wypoczynku gości
Świnoujścia. | fot. J. Modrzejewska

Jedną wielu atrakcji hotelu jest fortepian, który gra bez… muzyka
| fot. J. Modrzejewska

Pięć gwiazdek
z widokiem na morze
Poranna kawa na tarasie z widokiem na morze, dookoła zieleń i nawet
fortepian gra sam na zawołanie! Hotel Hamillton ***** w świnoujskiej
dzielnicy uzdrowiskowej to od niedawna jedno z ulubionych miejsc
wypoczywających w krainie 44 wysp turystów.
Swoją działalność hotel rozpoczął w grudniu
2018 roku. Obiekt posiada pokoje z przestronnymi balkonami, a równocześnie jest w stanie
pomieścić ok. 500 gości. Atutem hotelu jest nie
tylko położenie, czyli bliskość do nadmorskiej
plaży i otaczająca zieleńa, ale także baza rehabilitacyjna, strefa SPA & Wellness z basenem,
saunami i jacuzzi, siłownia, dwie sale konferencyjne, kawiarnia, restauracja i lobby-bar. Warto
także odwiedzić restaurację ála carte i skosztować znakomite ciasta i torty przygotowywane
przez cukiernika na miejscu w hotelu, a całość
dopełnić filiżanką aromatycznej kawy.
– Nasz hotel dysponuje bogatą ofertę, zarówno dla klientów indywidualnych, zorganizowanych, jak i rodzin z dziećmi – mówi Roman
Kucierski, dyrektor zarządzający Hamiltona.
Hotel ma 7 kondygnacji. Na najwyższym
piętrze znajduje się przeszklona kawiarnia,
stanowiąca zimowy ogród z widokiem na morze oraz taras, na którym w ciepłe dni można
delektować się pięknym widokiem i łapać promienie słońca.

Relaks dla ciała
– Dysponujemy bogatą bazą zabiegową
z zakresu rehabilitacji, ale także profilaktyki
zdrowotnej – mówi dyrektor Kucierski.
Oferta rehabilitacyjna hotelu skierowana jest do osób po zabiegach operacyjnych
kręgosłupa, zabiegach z zakresu ortopedii,
w stanach pourazowych, kontuzjach, a także
chorobach układu oddechowego, jak przewlekłe nieżyty dróg oddechowych.
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Atrakcji nie brakuje także dla pragnących
połączyć relaks nad morzem z biologiczną odnową.
– Nasze centrum Harmony SPA oferuje zabiegi na twarz i ciało – dodaje Roman Kucierski.

Tu czuć smak wysp
Restauracja hotelu Hamilton to przede
wszystkim lokalne produkty, choć nie można
o niej powiedzieć, że jej oferta nie jest zróżnicowana.
– Nasza karta zmienia się w zależności od
pory roku i dostępnych świeżych produktów,
które wpisują się w lokalny charakter miejsca
– opowiada dyrektor Kucierski. – Każde danie
jest starannie przemyślane przez szefa kuchni
i wykonane z należytą starannością. A zaproponować możemy zarówno pieczonego łososia
bałtyckiego, filet z jelenia i filet z piersi kaczki.
Nie brakuje oczywiście słodkiej uczty dla
podniebienia, której można zasmakować nie
tylko w restauracji, ale i kawiarni widokowej
na 7 piętrze.
– Aromatyczna kawa, torty i ciasta przygotowywane przez naszego cukiernika tworzą
wspaniałe kompozycje zapachów i smaków
– mówi Roman Kucierski. – Dobrej kawy napić
się można u nas także w lobby-barze. To miejsce,
w którym z dala od zgiełku można delektować
się także dobrym winem i klimatyczną muzyką.
A taki klimat tworzy jedna z największych
atrakcji okolicy – fortepian, który gra bez muzyka!
– To jeden z kilku w Polsce fortepianów, który dzięki zdalnemu systemowi, wbudowanemu

wewnątrz instrumentu, gra bez pomocy człowieka – wyjaśnia dyrektor Kucierski. – Trzeba
przyznać, że to niezwykły widok, gdy klawisze
same się poruszają, grając, jakby siedział przy
nim pianista!
A jak to działa? Instrument rejestruje z wielką dokładnością grę muzyka. Zapis jest później
odtwarzany mechanicznie, bez udziału artysty,
za to poprzez ruchy klawiszy, pedałów i młotków. W pamięci instrumentu jest zapisanych
ok. 500 nagrań takich artystów, jak m.in. Jamie
Cullum, Sarah Mclachlan czy Bob James.

Z własnym browarem
– W tej chwili Hamilton szczyci się doskonałą jakością oferowanych usług, nowoczesnym
dizajnem, który obecny jest zarówno w przestrzeni otwartej, jak i w każdym pokoju – przyznaje Grzegorz Dobosz, właściciel Hotelu
Hamilton.
Właściciel na tym jednak nie zamierza poprzestać. Już w przyszłym roku planowane
jest stworzenie nowej sali konferencyjnej na
800 osób, a w tym roku rozpocznie produkcję
restauracyjny minibrowar. To pionierska koncepcja firmy Kaspar Schulz. Eleganckie urządzenia wypolerowane na wysoki połysk z miedzi lub stali nierdzewnej będą dopasowane do
wystroju restauracji, co uprzyjemni atmosferę
lokalu. Świeżo warzone piwo na żywo przy gościach – stanowić będzie idealną podstawę do
miłej zabawy i spotkań towarzyskich.
Julia Modrzejewska
styczeń-marzec 2019
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Twarze biznesu
Patrycja Rozwarska, dyrektor Kompleksu Kinowego Multikino Szczecin, doradca żywieniowy
w Centrum Medycznym, Rehabilitacji i Treningu Personalnego Fizjoline w Szczecinie
Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Bliźnięta
Studia magisterskie, socjologia w WSH
TWP w Szczecinie; studia podyplomowe
z dietetyki na WSZUiE w Poznaniu

Moja ulubiona postać

Nie mam jednej takiej postaci. Cenię
osoby inteligentne i twórcze.

Co cenię u mężczyzny

Uczciwość i zaradność. Nie lubię mężczyzn, którzy
czerpią niezdrową satysfakcję z posiadanej władzy.

Co cenię u kobiety
Moja największa wada
Czego najbardziej nie lubię
Ulubione zajęcie po pracy
fot. MICHAŁ ABKOWICZ

Czym zachwyciłam się ostatnio
O czym marzę

Umiejętność godzenia spraw
zawodowych i rodzinnych.
Mam wiele wad, ale zalet jeszcze więcej.
Myślę, że czasem dopada mnie lenistwo.
Agresji wobec istot bezbronnych.
Zimą – jazda na nartach, najchętniej
w Alpach. Latem – jazda na rowerze,
szczególnie w górskich terenach, a moim
drugim domem jest Świeradów-Zdrój.
Jak co roku zachwyca mnie wiosna. Jest to czas,
w którym obserwuję, jak budzi się do życia natura.
Zachowam to w tajemnicy

Marek Samborski, prezes zarządu, dyrektor zarządzający Garo Polska sp. z o.o.

Mój znak zodiaku Waga
Moje uniwersytety Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
Moja ulubiona postać Tony Stark, bohater filmu i serii
komiksowych Iron Man
Co cenię u mężczyzny Opanowanie, optymizm i otwartość
Co cenię u kobiety Wrażliwość, zaradność i umiejętność
zajmowania się wieloma
tematami w jednym czasie

fot. ARCHIWUM

Moja największa wada Perfekcjonizm, chociaż mam wrażenie,
że radzę sobie z nim coraz lepiej
Czego najbardziej nie lubię Kłamstwa, braku szacunku dla
innych oraz braku pokory
Ulubione zajęcie po pracy Planowanie kolejnych podróży
Czym zachwyciłem się ostatnio Elektrycznym Audi
O czym marzę Marzeń mam sporo i cały czas one ewoluują
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