Łukasz Lendner o inwestycjach
w budownictwie drogowym

Kolejowe przyspieszenie
Kiedy dojedziemy do Warszawy
w niespełna cztery godziny

W portowym klimacie

W centrum handlowym Galaxy powstał
gastronomiczny foodport

styczeń-marzec 2020 nr 1-3 |218-220|

magazyn gospodarczy Pomorza Zachodniego

ISSN 1642-8862 | nr ind. 368679

Gra o jutro

www.swiatbiznesu.com

Rodzinne świętowanie

s. 8

1

2

styczeń-marzec 2020

3

W numerze
6|

Perły i gwiazdy rozbłysły w Novotelu Już po raz 16.

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.
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Drogowa gra o jutro Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego

22 |

Koktajl biznesowy Co w nim mieszamy na początku 2020 roku?

24 |

oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
o przyszłości drogi S6, dokończeniu drogi S3, obwodnicach Pomorza
Zachodniego i szybkiej trasie do Warszawy przez Wałcz.

Na początek portowe podsumowanie roku 2019: Około 32,2 mln ton
towarów przeładowano łącznie w 2019 roku w zespole portów SzczecinŚwinoujście. To o 3,3 proc. mniej niż w rekordowym roku 2018.
Informujemy też o dużej inwestycji w energetykę w regionie: jedna
z największych światowych firm General Electric wybuduje nowe bloki
gazowe w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. W Koktajlu
Biznesowym zapowiadamy planowane na 15 maja Zachodniopomorskie
Sympozjum organizowane przez Szczeciński Wydział Ekonomiczny Wyższej
Szkoły Bankowej w Poznaniu. Podczas sympozjum wykład wprowadzający
nt. „Świat bankowości i finansów u progu III dekady XXI wieku” wygłosi
prof. Małgorzata Zaleska, dyr. Instytutu Bankowości Szkoły Głównej
Handlowej z Warszawy, członek korespondent i przewodnicząca Komitetu
Nauk o Finansach PAN. Kolejne inwestycje w sektorze państwowej
infrastruktury realizuje spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która 27 stycznia
podpisała kilka ważnych umów w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie. Dzięki realizacji prowadzonych przez nią
inwestycji pod koniec 2022 roku można będzie dojechać pociągiem
ze Szczecina do Warszawy w ciągu niecałych czterech godzin.
Czas podsumowań również na lotnisku w Goleniowie. W 2019 roku Port
Lotniczy Szczecin – Goleniów obsłużył 590 tys. pasażerów – a więc na podobnym
poziomie jak rok wcześniej. Nowe kierunki lotów – Kraków i Kopenhaga,
cieszyły się dużym zainteresowaniem turystycznym i biznesowym.

Grzechy główne i inne… Felieton Stanisława Flejterskiego.
BKM – konieczność czy zagrożenie?1 Felieton Jacka Batóga.
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Powrót inflacji Felieton Dariusza Zarzeckiego.
Karuzela Kadrowa

26 |

Rekiny i ryby świata w ZUT Na ścianie, przed

wejściem na wystawy widnieje napis „In aqua vita nostra”, czyli
„W wodzie jest nasze życie”. Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny ma własne Muzeum Ichtiologiczne.

US zaprasza do Muzeum Geologicznego

Piasek z plaż z całego świata, minerały fluorescencyjne, kule
szczecińskie. W zbiorach Muzeum Geologicznego Uniwersytetu
Szczecińskiego jest już ponad 8 tys. okazów.

28 |
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Szczupak za ratowanie przyrody W mieście

jest miejsce na przyrodę – przekonują aktywiści ze Społecznej
Straży Ochrony Zieleni Szczecina. I za tę postawę – za walkę
o każde drzewo, otrzymali statuetkę Szczupak 2019.

29 |

Gastronomia w portowym klimacie Foodport, czyli

34 |

Twarze biznesu Na pytania z kwestionariusza „Świata Biznesu”

nowa strefa gastronomiczna na drugim piętrze w Centrum HandlowoRozrywkowym Galaxy zaaranżowana została
w portowym klimacie i ze szczecińskimi akcentami.

odpowiadają: Nina Manduk-Czyżyk, właścicielka firmy MediConsult, menedżerka
Kliniki dr Stachura oraz Jan Gackowski, wiceprezes Calbud sp z o.o.
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Na okładce:
Laureaci Pereł Biznesu i Gwiazd
„Świata Biznesu” 2019.
W górnym rzędzie od lewej:
Wiesław Zinka (Meden - Inmed),
Andrzej Niewiński (GA Polyolefins SA),
Tomasz Panas (GA ZCh Police SA),
Wojciech Ciuruś (Ciroko), Przemysław
Gałan (Galan Logistics) i Bartosz
Klimek (Waimea Holding SA)
W dolnym rzędzie od lewej: Barbara
Bartkowiak (PFP), Robert Jurczak
(GDDKiA), Jarosław Tarczyński
(PIG, Durable), Maciej Pirczewski
(Calbud), Małgorzta Fieducik
(Novotel) i Bogumiła Polańska
(Pasztecik)

PIERWSZA PRYWATNA

KLINIKA STOMATOLOGICZNA
od 1983 roku

Radosnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
życzy dr Stanisław Gajda
oraz pracownicy kliniki

fot. ABES
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Robert Jurczak odebrał statuetkę Pereł Biznesu z rąk
prof. Danuty Zawadzkiej.

Jan Gackowski, w związku z nieobecnością na Gali podziękował
za wyróżnienie z ekranu.

Perły i gwiazdy rozbłysły w Novotelu
Już po raz 16. 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.

Droga S6 i Jan Gackowski
na najwyższym podium
Tym razem mosiężne statuetki w kształcie
mankietów z perłowymi spinkami przyznane
zostały przez kapitułę konkursu szczecińskiemu
oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad (GDDKiA) za wybudowanie drogi
ekspresowej S6 na odcinku Goleniów – Koszalin oraz Janowi Gackowskiemu, menedżerowi
z branży budowlanej, wiceprezesowi firmy budowlanej Calbud ze Szczecina.
Laureatów i wyróżnionych w konkursie Perły
Biznesu 2019 poznaliśmy 6 lutego. Mecenasem
Gali Pereł Biznesu była Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Rolę partnerów wydarzenia przyjęły

na siebie: Gospodarczy Bank Spółdzielczy GBS
z Barlinka, Grupa Mercedes-Benz Mojsiuk, klinika implantologii i stomatologii Koryzna Clinic oraz znana szczecińska firma developerska
Neptun Developer. Patronaty medialne nad imprezą objęli TVP 3 Szczecin oraz portal gospodarczy Szczecinbiznes.pl. Współorganizatorem
imprezy był hotel Novotel Szczecin Centrum.

Nowe inwestycje
na Pomorzu Zachodnim
Kapituła konkursu składała się z naukowców oraz dziennikarzy, którzy obradowali pod
przewodnictwem prof. Andrzeja Bąka z Akademii Morskiej w Szczecinie oraz prof. Danuty
Zawadzkiej, prorektor Politechniki Koszalińskiej.

Laureatkami statuetek Gwiazdy Świata Biznesu zostały Barbara Bartkowiak ( w środku)
i Małgorzata Fieducik (pierwsza z lewej). Obok stoi Włodzimierz Abkowicz, redaktor
naczelny „Świata Biznesu”.
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Kapituła przyznała dwie nagrody główne oraz
osiem perłowych wyróżnień.
Za Wydarzenie Gospodarcze 2019 roku zostało uznane Oddanie do użytku drogi ekspresowej S6 na odcinku Goleniów – Koszalin
o długości 130 km. Nagrodę przyznano Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
Szczecin. Nowa droga S6 skróciła czas przejazdu ze Szczecina do Koszalina o około 40 minut,
a jej oddanie do ruchu podwoiło długość dróg
szybkiego ruchu w województwie zachodniopomorskim. Trasa ta zapewni skomunikowanie
Koszalina i środkowego Pomorza z siecią dróg
ekspresowych i autostrad, wcześniej obszar ten
był pozbawiony jakichkolwiek dróg szybkiego ruchu. Koszt drogi S6 Goleniów–Koszalin to około
3,9 miliarda złotych. Inwestycja była współfinansowana ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, kwota dofinansowania sięgnęła 1,55 miliarda złotych. Statuetkę Perły Biznesu odebrał w
imieniu firmy Robert Jurczak, zastępca dyrektora ds. technologii GDDKiA Oddział Szczecin

Gala Pereł Biznesu jak zwykle przykuła uwagę licznych gości.
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Wiele ciepłych słów pod adresem laureatów
wypowiedziała marszałek Anna Bańkowska.

Laureatom gratulował poseł Arkadiusz Marchewka.

W kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2019
Kapituła przyznała cztery wyróżnienia. Wyróżniła
Rozpoczęcie projektu Polimery Police o budżecie ok. 1,5 mld euro (Grupa Azoty Polyolefins
SA). Przypomnijmy, że w Policach powstanie
nowy kompleks petrochemiczny składający się
z: instalacji odwodornienia propanu, instalacji
wytwarzania polipropylenu, systemu konfekcjonowania, magazynowania, logistyki i spedycji
polipropylenu, a także instalacji pomocniczych
wraz z połączeniami międzyobiektowymi oraz
terminalu przeładunkowo-magazynowego obejmującego urządzenia portowe do rozładunku
i magazynowania propanu i etylenu ze statków
morskich. Plac pod budowę projektu Polimery
Police przekazano już generalnemu wykonawcy
inwestycji – firmie Hyundai Engineering.
Kolejne wyróżnienie trafiło do firmy Waimea
Holding SA za Otwarcie terminalu
Waimea Cargo na lotnisku Airport Szczecin
– Goleniów. Wart 30 mln zł terminal został oficjalnie otwarty w październiku 2019 roku. Terminal
będzie mógł odprawiać nawet 10 tys. ton towarów rocznie. Ma to ogromne znaczenie dla branży e-commerce w naszym regionie w kontekście
znacznego wzrostu zakupów przez Internet. Jest
to nowoczesny obiekt o łącznej powierzchni 8 tys.

m kw., wraz z zapleczem biurowo- socjalnym, stanowiący integralną część infrastruktury międzynarodowego portu lotniczego.
Równorzędne wyróżnienie trafiło do firmy
budowlanej Ciroko ze Szczecina za Oddanie do
użytku Zespołu hotelowo-mieszkalnego Róża
Wiatrów w Świnoujściu. Ciroko jest firmą rodzinną, która zatrudnia najwyższej jakości fachowców
różnych pokoleń. Kwartał Róży Wiatrów jest jej
kolejną realizacją mieszkaniową. Firma świadoma
doskonałej lokalizacji kwartału, oddała do dyspozycji nowoczesne, atrakcyjnie wykończone budynki o niebanalnej architekturze nawiązującej do
historycznej zabudowy Świnoujścia.
Kolejne wyróżnienie otrzymała firma Galan
Logistics z Kobylanki za Rozwój kompleksowej
obsługi logistycznej w wykonaniu firmy rodzinnej.
Firma Galan Logistics od 2006 roku specjalizuje się w kompleksowej obsłudze logistycznej.
Firma świadczy profesjonalne i efektywne usługi
w zakresie spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym. Galan Logistics od wielu lat prowadzi też działalność charytatywną, wspierając
domy dziecka, szkoły oraz kluby sportowe.
Wyróżnienia w postaci dyplomów honorowych wraz z upominkami w postaci książek Księ-

Laureaci konkursu w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2019.

W imieniu wojewody zachodniopomorskiego wyrazy
uznania laureatom złożył Artur Staszczyk.

Zaproszenie na finałową Galę przyjęli ludzie biznesu,
samorządowcy i naukowcy. Od lewej: Wiesław Zinka,
prezes Meden – Inmed, Andrzej Wyganowski, burmistrz
Stepnicy, Mariola Kwiryng, sekretarrz UMiG Stepnica,
Mirosław Sobczyk, prezes Zapolu.

Wręczenie nagród poprzedził występ Filipa Cembali,
aktora Teatru Polskiego, Teatru Muzycznego w Gdyni
i Teatru Syrena w Warszawie.
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Laureaci
Pereł Biznesu
Wydarzenie Gospodarcze 2019
Statuetka Perła Biznesu 2019
Oddanie do użytku drogi
ekspresowej S6 Goleniów–
–Koszalin o długości 130 km
(GDDKiA Oddział Szczecin)

Perły i Gwiazdy. Od lewej: Barbara Bartkowiak (PFP), Robert Jurczak (GDDKiA), Maciej Pirczewski , który odebrał
statuetkę w imieniu Jana Gackowskiego (Calbud) i Małgorzata Fieducik (Novotel Szczecin Centrum).

gi Jakubowe noblistki Olgi Tokarczuk odebrali
w trakcie gali Andrzej Niewiński, prezes Grupy
Azoty Polyolefins SA, Tomasz Panas, wiceprezes
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, Bartosz
Klimek, dyrektor ds. wynajmu i zarządzania nieruchomościami Waimea Holding SA, Wojciech
Ciuruś, prezes PB Ciroko i Przemysław Gałan,
współwłaściciel firmy Galan Logistics.

Ponadprzeciętne osobowości
Główna nagroda w kategorii Osobowość Biznesu 2019, w postaci statuetki przedstawiającej
mankiet ze spinką z naturalnej perły, przyznana
została przez kapitułę konkursową Jackowi Gackowskiemu, wiceprezesowi firmy budowlanej
Calbud ze Szczecina. Statuetkę Perły Biznesu w
jego imieniu odebrał Maciej Pirczewski, dyrektor techniczny PB Calbud. A otrzymał ją z rąk prof.
Danuty Zawadzkiej, wiceprzewodniczącej kapituły.
Jan Gackowski zajmuje się między innymi
opracowywaniem i wdrażaniem nowych technologii, a także logistyką budów. Wielokrotnie realizował skomplikowane projekty, takie
jak: budowa reaktora elektrowni atomowej
w Greifswaldzie, wykonanie schrono-hangarów
dla myśliwców F-16 w Łasku, budowa stacji przeładunkowej elewatora Ewa w porcie szczeciń-

Urszula Ośmiałowska, laureatka konkursu Inspirujący
w towarzystwie Barbary Bartkowiak, prezes PFP i Michała
Abkowicza, redaktora naczelnego portalu
SzczecinBiznes.pl.
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skim, aquaparku w Kolonii, nawodnego traktu
spacerowego w porcie Hamburg, czy 24.-piętrowego biurowca w hamburskiej dzielnicy Sant
Pauli. Warto podkreślić ogromne zaangażowanie Jana Gackowskiego na rzecz wsparcia działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej.
Wyróżnienie w kategorii Osobowość Biznesu
otrzymał Jarosław Tarczyński, prezes Północnej
Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable. Jego wysokie kompetencje menedżerskie
oraz duże zaangażowanie w działalność Izby
zaowocowały wieloma przedsięwzięciami w środowisku gospodarczym Pomorza Zachodniego.
Celem działań Jarosława Tarczyńskiego jest między innymi integracja przedsiębiorców, stąd podjętych zostało wiele działań o charakterze networkingowym. Prezes nie zapomina o działaniach
prospołecznych i charytatywnych. Poza działalnością na rzecz Północnej Izby Gospodarczej,
z powodzeniem zarządza polskim oddziałem firmy Durable, która zajmuje się produkcją i dystrybucją materiałów biurowych oraz promocyjnych.
Kolejne wyróżnienie przypadło w udziale
Wiesławowi Zince, prezesowi firmy Meden-Inmed z Koszalina. Meden-Inmed jest czołowym
producentem i dystrybutorem profesjonalnego
sprzętu medycznego. Oferuje szeroką gamę
produktów z dziedziny rehabilitacji, ortopedii,
dermatologii, urologii, ginekologii, neurologii
i chirurgii. Firma jest obecna na rynku od 31 lat,
zatrudnia ponad 350 wykwalifikowanych pracowników i współpracuje z odbiorcami z 69. Krajów. Znana jest z innowacyjnych rozwiązań, np.
egzoszkieletu do rehabilitacji i reedukacji chodu.
Kolejne wyróżnienie w kategorii Osobowość Biznesu 2019 kapituła konkursu przyznała
Pawłowi Brzezickiemu, który do połowy grudnia ub.r. pełnił funkcję komisarza Polskiej Żeglugi
Morskiej w Szczecinie. Paweł Brzezicki zrealizował program naprawczy PŻM. W ciągu trzech lat
pełnienia obowiązków zarządcy komisarycznego
w największym polskim przedsiębiorstwie armatorskim zniwelował straty w wysokości 760 mln
zł w 2016 r. i doprowadził do tego, że firma skończyła rok 2019 z zyskiem.
W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymała
również Bogumiła Polańska, właścicielka Baru

Wyróżnienia:
Rozpoczęcie projektu Polimery
Police o budżecie ok. 1,5 mld
euro (Grupa Azoty Polyolefins SA)
Otwarcie terminalu Waimea Cargo
na lotnisku Airport Szczecin
– Goleniów (Waimea Holding SA)
Oddanie do użytku zespołu
hotelowo-mieszkalnego
Róża Wiatrów w Świnoujściu
(Ciroko Szczecin)
Rozwój kompleksowej obsługi
logistycznej w wykonaniu
firmy rodzinnej (Galan
Logistics z Kobylanki)

Osobowość Biznesu 2019
Statuetka Perła Biznesu 2019
Jan Gackowski, wiceprezes Firmy
Budowlanej Calbud ze Szczecina

Pasztecik w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego
46. Pani Bogumiła jest właścicielką jednej z wizytówek Szczecina – istniejącego od pół wieku,
bo od 1969 roku kuiltowego baru, który właśnie
w ub.r. obchodził 50-lecie swojego powstania.
W trakcie Gali laureatom pogratulowali
Arkadiusz Marchewka, poseł na Sejm RP, Anna
Bańkowska, członek zarządu województwa
zachodniopomorskiego oraz Artur Staszczyk,
doradca wicewojewody zachodniopomorskiego. List z gratulacjami do laureatów nadesłał też
Artur Szałabawka, poseł RP.

Inspirujące gwiazdy
i… start-upy
Gala stała się też okazją do wręczenia statuetek
Gwiazdy Świata Biznesu, nagrody przyznawanej
przez zespół redakcyjny „Świata Biznesu” za twórczą współpracę z redakcją naszego magazynu.
Gwiazdy Biznesu trafiły w tym roku do
Barbary Bartkowiak, prezes Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości oraz Małgorzaty Fieducik,
dyrektorki hoteli Novotel Szczecin Centrum
i ibis Szczecin Centrum.
Podczas Gali Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z portalem Szczecinbiznes.pl przyznali
po raz szósty wyróżnienia dla początkujących
przedsiębiorców „Inspirujący Start”. Otrzymały je
założone nie tak dawno firmy, które charakteryzują się przemyślanym pomysłem na biznes oraz
uporem i konsekwencją w działaniu ich właścicieli.
Wyróżnienia dla najlepszych start-upów zostały
przyznane Annie Bieluń i Urszuli Ośmiałowskiej,
twórczyniom i właścicielkom Ministerstwa Dobrego Mydła oraz Piotrowi Gafiukowi i Maciejowi
Wojtkowiakowi, twórcom i właścicielom szczecińskiej restauracji „U Kelnerów”.

Tutti Frutti i Live Cooking
Wręczenie nagród poprzedził występ Filipa
Cembali, aktora Teatru Polskiego w Szczecinie,
Teatru Muzycznego w Gdyni i Teatru Syrena

w Warszawie zatytułowany „W hołdzie legendom muzyki”. W jego wykonaniu usłyszeliśmy
piosenki Marka Grechuty, Andrzeja Zauchy,
i Franka Sinatry oraz brawurowo wykonany przebój legendarnego Little Richarda „Tutti Frutti”.
Tradycyjnie już wysoki poziom zademonstrowali także kucharze restauracji hotelu Novotel Centrum Szczecin, którzy przygotowali
atrakcyjne przysmaki. Goście z widocznym zachwytem skorzystali z serwowanego „na żywo”
Live cooking, którego tematem przewodnim
był pieczony rostbef serwowany z konfiturą
z dyni z anyżem. Wśród innych potraw smakowano m.in. krem ze skorzonery, krewetki
w panierce, wędzoną kaczkę czy też paprykarz
firmowy podawany na grzance. Zaś na słodko
w galowym bufecie można było skosztować
krem z czarnej porzeczki, mus z rokitnika i tartaletki z musem czekoladowym. Wśród napojów
prym wiodły tym razem dwa rodzaje wina bezalkoholowego serwowane przez Bartex Wine&Spirits.
PB

Paweł Brzezicki, komisarz
Polskiej Żeglugi Morskiej do
połowy grudnia 2019 roku.
Jarosław Tarczyński, prezes
Północnej Izby Gospodarczej,
członek zarządu firmy
Durable z Przecławia.
Bogumiła Polańska, właścicielka
baru Pasztecik ze Szczecina
Wiesław Zinka, prezes firmy
Meden-Inmed z Koszalina

Część koktajlowa stanowiła mocny punkt programu Gali.

Od lewej: dr nauk med. Kacper Koryzna w kuluarowej
rozmowie z Andrzejem Niewińskim, prezesem GP Polyolefins
SA i Tomaszem Panasem, wiceprezesem GA ZCh Police SA

Mariaż biznesu z golfem: Katarzyna Opiekulska-Sozańska, dyrektor LSJ HR Group i Sławomir Piński,
dyrektor Binowo Park Golf Club

Gwiazda Świata Biznesu
Barbara Bartkowiak, prezes
Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości
Małgorzata Fieducik, dyrektor
Hoteli Novotel Szczecin Centrum
i ibis Szczecin Centrum

styczeń–marzec
styczeń-marzec 2020

Zespół hotelu Novotel Szczecin Centrum miał niebagatelny udział
w przygtowaniu Gali Pereł.

Kinga Konieczna, właścicielka firmy Konieczny PR
w rozmowie z Bogumiłą Polańską, szefową słynnego Pasztecika.
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Drogowa gra o jutro
Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyszłości
drogi S6, dokończeniu drogi S3, obwodnicach Pomorza Zachodniego i szybkiej trasie do Warszawy przez Wałcz.

Łukasz Lender: – Już samo
połączenie drogi ekspresowej S3
z autostradą A4, która łączy
Polskę ze wschodu na zachód,
spowodowało, że do portów
w Szczecinie i Świnoujściu jedzie
dziś znacznie więcej towarów
na samochodach ciężarowych.
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Raz jeszcze gratulujemy panu zdobycia
głównej nagrody Perły Biznesu 2019 w kategorii Wydarzenie Gospodarcze za oddanie do
użytku drogi S3 o długości 130 kilometrów od
Goleniowa do Koszalina.
Bardzo dziękujemy kapitule konkursu za przyznanie nam Perły Biznesu. Podziękowania należą
się naszym pracownikom oraz wykonawcom, którzy – jak to się mówi – dopięli inwestycję i kierowcy już w październiku ub.r. mogli pojechać nową
drogą ekspresową S6 od węzła w Goleniowie do
Koszalina. Skoordynowanie siedmiu odcinków
trasy pod względem uzyskania pozwoleń na użytkowanie było dużym wyzwaniem. Ale się udało!
Poprawa komunikacji między Szczecinem
a Koszalinem jest bardzo istotna dla naszego
regionu. Ale jest to też ważny krok do lepszego połączenia z Trójmiastem. Kiedy zatem do
Gdańska pojedziemy całą drogą S6?
W naszym województwie wykonaliśmy większość drogi S6. Ze Szczecina do Koszalina jedziemy już drogą ekspresową. Z kolei dla odcinka od
Koszalina do Słupska, za który także odpowiada
nasz oddział GDDKiA, mamy uzyskaną decyzję
środowiskową, obecnie przygotowujemy dokumentację projektową. Do końca tego roku
dokumentacja będzie gotowa. Złożymy wniosek
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (ZRID). Jej uzyskanie będzie
wiązało się też z pozyskaniem nieruchomości
i wypłatą odszkodowań. Mamy na to przyznane
finansowanie. Także w przyszłym roku ta inwestycja będzie przygotowana do realizacji.
Z dokumentów rządowych wynika, że ten
odcinek S6, łącznie z obwodnicą Gdańska, którą
będzie realizować tamtejszy oddział GDDKiA,
ma być zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Partner prywatny będzie
zarządcą drogi przez 20-30 lat. Z tego tytułu będzie się mu należała zapłata za dostępność drogi.
Zapewne tak jak na pozostałych drogach ekspresowych będzie pobierana opłata elektroniczna
za przejazdy samochodów ciężarowych. W naszym kraju opłaty dla samochodów osobowych
są tylko na autostradach płatnych.
Trwają też prace przy budowie kolejnych
odcinków ekspresówki S3 w kierunku Świnoujścia. Widać, że tam coś się dzieje...
Dzieje się. I to bardzo dobrze, bo musimy
doprowadzić do końca budowę tej niezwykle
ważnej drogi. Dziś ciężko jeździ się już choćby
wschodnią obwodnicą Szczecina na odcinku,
gdzie droga S3 i autostrada A6 mają wspólny
przebieg – od węzła Klucz do węzła Rzęśnica. Natężenia ruchu w okresie wakacyjnym na drogach
prowadzących nad morze są u nas trzykrotnie
większe niż poza sezonem.
W tym roku przejazd nad morze od Szczecina będzie mocno utrudniony przez trwające
prace budowlane.

Tak, ale na pocieszenie powiem, że prace przy
budowie S3 od węzła Rzęśnica do końca obwodnicy Brzozowa postępują bardzo szybko. Kiedy
jedziemy „starą trójką”, widać jak dużo maszyn
tam pracuje. To jest naprawdę imponujące, jest
to zasługa naszego wykonawcy firmy Budimex,
która jako jedyna w naszym województwie prowadziła roboty bitumiczne w okresie zimowym.
Wykonawca wykorzystał sprzyjające warunki
atmosferyczne i ma bardzo duże wyprzedzenie
w realizacji harmonogramu. Dzięki temu utrudnienia w czasie tegorocznych wakacji powinny
być mniejsze. Możliwe również, że całą inwestycję uda się oddać do ruchu przed terminem kontraktowym, który wypada na kwiecień 2021 roku.
W naszym województwie będziemy musieli
jeszcze wybudować przebieg S3 na trasie od
obwodnicy Troszyna do Świnoujścia. Będziemy
to realizować w dwóch odcinkach. Jesteśmy na
etapie postępowania przetargowego. Chcemy
jeszcze w tym roku wyłonić wykonawcę, który
będzie realizował inwestycję w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca będzie miał 10
miesięcy na prace projektowe, następnie uzyska
decyzję ZRID, po czym przez 2 lata będzie prowadził roboty budowlane. Pełną drogą S3 ze Świnoujścia do Szczecina powinniśmy więc pojechać
na przełomie lat 2023-2024. W tym czasie mają
być wykonane dolnośląskie odcinki S3 do granicy
z Czechami. Wówczas będziemy mieli gotowy
cały przebieg S3 od północy do południa.
Już dziś droga S3 na niektórych odcinkach
ma niewystarczającą przepustowość. Łatwo
w tych miejscach o korki. Jak ten problem
rozwiązać?
Już samo połączenie drogi ekspresowej S3
z autostradą A4, która łączy Polskę ze wschodu
na zachód, spowodowało, że do portów w Szczecinie i Świnoujściu jedzie dziś znacznie więcej
towarów na samochodach ciężarowych. Natężenie ruchu na S3 rośnie – spodziewamy się, że w
najbliższych latach zostanie wyczerpany przekrój
drogi dwujezdniowej na obwodnicy wschodniej
Szczecina – w miejscu wspólnego przebiegu drogi S3 i autostrady A6.
Niestety, nie ma szans, by w tym miejscu dobudować trzeci pas ruchu w obu kierunkach, bo
trasa prowadzi przez trudny teren, w tym Wzgórza Bukowe. Jest tam też wiele estakad i prace
byłyby bardzo kosztowne. Alternatywą jest
zachodnia obwodnica Szczecina od węzła Goleniów, z przeprawą pod Odrą na wysokości Polic
i dalszym przebiegiem w okolicach Dobrej, Mierzyna i Przecławia, aż do ponownego włączenia
do S3/A6 za pośrednictwem węzła Kołbaskowo.
Nowa obwodnica Szczecina będzie leżała
w ciągu drogi S6 i stworzy ring wokół miasta.
Mamy decyzję środowiskową dla tej inwestycji. Obecnie prowadzimy zaawansowane prace
projektowe i badania geologiczne. Musimy rozstyczeń-marzec 2020

strzygnąć, jakiej długości będzie tunel pod Odrą
dla obu jezdni – 3,5 czy 5 km. Wykaże to analiza
techniczna. A wtedy będziemy mogli podać rzetelny koszt inwestycji i zaplanować środki na jej
realizację. Myślę, że będzie to pod koniec tego
roku. Inwestycja ta jest zapisana w rządowych
dokumentach do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Kierowcy cały czas muszą się liczyć z utrudnieniami na wjeździe do Szczecina od strony
Kijewa. Prace stanęły tu na kilka miesięcy.
Niestety, musieliśmy rozwiązać kontrakt
z wykonawcą. Firma Energopol Szczecin praktycznie porzuciła tę inwestycję. Teraz chcemy
jak najszybciej wznowić prace, dokończyć nowy
wiadukt i przywrócić ruch samochodowy zamkniętą obecnie jezdnią DK10 ze strony Stargardu do Szczecina. Liczymy, że nastąpi to na
przełomie 2020/21 roku. W tym roku planujemy też wybrać wykonawcę na dokończenie pozostałej części węzła Kijewo.
Ten sam wykonawca realizował też odcinek
drogi S3/A6 od Szczecina-Dąbia do węzła Rzęśnica – chodzi o ostatni odcinek drogi z płyt betonowych. Tutaj jednak sytuacja jest lepsza, ponieważ są już wybudowane dwie jezdnie drogi. Do
dokończenia tego odcinka drogi konieczne jest
położenie jedynie warstwy ścieralnej, a oferty od
potencjalnych wykonawców już do nas wpłynęły.
Dopytajmy się jeszcze, jak wyglądała sytuacja z budową obwodnicy Warzymic i Przecławia,
czyli połączenia ronda Hakena z autostradą A6?
Niewiele jest dróg wylotowych ze Szczecina.
Większość z nas korzysta praktycznie z dwóch:
przez osiedle Słoneczne – drogą krajową nr 10
oraz przez ulicę Krygiera i Podjuchy. Nowy wylot
powstanie od ronda Hakena i jest związany z budową obwodnicy Warzymic i Przecławia. Mamy
decyzję ZRID, dzięki której grunty pod budowę
drogi automatycznie stały się naszą własnością.

Aktualnie kończymy prace archeologiczne. Niestety tu również musieliśmy rozwiązać kontrakt
z firmą Energopol Szczecin. Będziemy musieli
wybrać nowego partnera. A że w ostatnim czasie pojawiły się dwie istotne kwestie: znalazły
się pieniądze na obwodnicę Kołbaskowa z programu „100 obwodnic”, a ponadto ruszyły prace
przygotowawcze przy zachodniej obwodnicy
Szczecina, to będziemy chcieli zmodyfikować
projekt tej obwodnicy dostosowując go do nowych okoliczności – w szczególności w obrębie
nowego węzła w rejonie Kołbaskowa.
Jakie jeszcze inne obwodnice powstaną w naszym regionie w ramach rządowego programu?
Program „100 obwodnic”, który został
ogłoszony przez ministra Andrzeja Adamczyka, zakłada budowę dziewięciu obwodnic na
Pomorzu Zachodnim. Poza wspomnianą już
obwodnicą Kołbaskowa będą to jeszcze m.in.
obwodnice Stargardu, Gryfina, Złocieńca czy
Szczecinka. Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić
przetarg na obwodnice Gryfina i Szczecinka.
Rozpoczniemy też projektowanie 4 obwodnic
na DK22, w tym obwodnice Wałcza i Człopy.
W naszym regionie mają jeszcze powstać
odcinki dróg ekspresowych S11. Na jakim etapie są prace?
Droga S11 połączy Kołobrzeg z Katowicami.
W lutym br. została podpisana umowa na budowę fragmentu Zegrze – Kłanino. Na początku
marca podpisaliśmy umowy na pozostałe dwa
odcinki między Koszalinem a Bobolicami. Tak
więc całe blisko 48 km S11 mamy już w realizacji.
Oddaliśmy już do użytkowania obwodnicę
Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11, jak
również jej fragment od Koszalina do Kołobrzegu biegnący wspólnie z S6. Na odcinek od Bobolic do Szczecinka szykujemy dokumentację
projektową. To będzie ostatni fragment S11 do
realizacji w naszym województwie.

A teraz przenieśmy się w nieco dalszą
przyszłość. Jak wyglądają prace przy drodze
S10, którą chcielibyśmy kiedyś pojechać ze
Szczecina do Warszawy przez Piłę?
Fragment przyszłej drogi S10 od Stargardu
do Wałcza i dalej od Wałcza do Piły jest na etapie
prac przygotowawczych – to 6 nowych odcinków realizacyjnych. Złożyliśmy wniosek o decyzję
środowiskową. Mam nadzieję, że decyzję uda się
mam otrzymać w ciągu kilku miesięcy. Mamy też
już przyznane środki na prace koncepcyjne i geologiczne. Te działania będą trwały około półtora
roku. Przygotujemy przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj.
Na zakończenie proszę nam powiedzieć
o sobie, o pana drodze zawodowej.
Jestem absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej.
Dyplom uzyskałem właśnie w zakresie budowy
dróg. Kilka lat pracowałem na budowach po stronie wykonawcy, m. in. na budowie drogi ekspresowej S3. Po uzyskaniu uprawnień budowlanych
zacząłem pracę w GDDKiA. W toku mojej ponad
10-letniej pracy w tej instytucji między innymi
kierowałem oddziałami w Bydgoszczy i Warszawie. Od trzech lat jestem dyrektorem oddziału
w Szczecinie. Realizujemy mnóstwo inwestycji
i mamy do tego bardzo dobry zespół.
A co robi pan „po godzinach”?
Tak jak większość młodych osób, znaczną
część czasu po pracy zajmuje mi życie rodzinne.
Wraz z żoną z przyjemnością patrzymy, jak rosną dwie nasze córki. Poza tym moim hobby jest
sport, lubię aktywnie spędzać wolny czas.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali:
Magdalena Szczepkowska oraz
Włodzimierz Abkowicz
fot. GRZEGORZ SIWA
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„Zrobione w Szczecinie” na start!

Dołącz do grona najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorców
Przyjazny klimat do prowadzenia biznesu, budowa pozytywnych relacji, lokalny patriotyzm oraz innowacyjne działania
kreują wizerunek naszego miasta na arenie krajowej i międzynarodowej. Doceniając dotychczasowy dorobek lokalnych
przedsiębiorców oraz ich znaczący wkład w budowanie potencjału Szczecina, ogłaszamy nabór do kolejnej, czwartej
już edycji programu o przyznanie marki „Zrobione w Szczecinie”.
Nowa odsłona programu to nowe wyzwania dla nowych uczestników. O markę
mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy
swoją działalność realizują nie tylko w samym Szczecinie, ale również w miejscowościach należących do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Przyznanie marki
to niezwykła szansa na to, aby pokazać firmę z jak najlepszej strony i stać się bardziej
rozpoznawalną na rynku.
O markę może zawalczyć produkt lub
usługa. Ważne by były innowacyjne, prospołeczne, unikalne, a nawet niebanalne.
Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z tytułu jej przyznania żadne gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe.
Przedsiębiorca, któremu zostanie przyznana marka „Zrobione w Szczecinie”, będzie
miał możliwość bezpłatnego udziału w programach z zakresu promocji gospodarczej
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin
oraz wykorzystać logotyp na swoich produk-

tach i materiałach promocyjno-informacyjnych, podnosząc rangę przedsiębiorstwa.
Wnioski o przyznanie marki należy
składać w biurze Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej sp. z o.o. pod adresem:
ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin,
(II piętro, p. 205)
w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Marka Zrobione w Szczecinie”.

Kaskady w centrum miasta
hitem rynku mieszkaniowego!

Dodatkowe informacje, w tym regulamin programu i formularz wniosku, znajdują się na stronie http://arms-szczecin.eu
oraz pod nr. telefonu 91 333 97 67.

Kameralne loggie, przeszklone
werandy, a na najwyższych
kondygnacjach przestronne tarasy
z widokiem na Odrę – to wizytówka
najbardziej oczekiwanej inwestycji
mieszkaniowej w centrum miasta.
Realizuje ją „Siemaszko”, czołowy
szczeciński deweloper. – To hit rynku
mieszkaniowego. Tego w Szczecinie
jeszcze nie było.

Terminy
• od 1 marca do 30 czerwca
– składanie wniosków
o przyznanie marki
• do 31 października – rozpatrzenie
wniosków i przyznanie marki

Powstający u zbiegu ulic Gontyny, Księżnej
Salomei i Mjra Wł. Raginisa kompleks budynków
mieszkaniowych to kwintesencja nowoczesności i wielkomiejskiego stylu w najlepszym tego
słowa znaczeniu. Inwestycja zaprojektowana
z rozmachem i niezwykłym wyczuciem przestrzeni, w której powstaje. Pierwsze dostępne
w internecie wizualizacje wzbudziły tak duże
zainteresowanie, że mimo wstępnego etapu
inwestycji, duża część mieszkań jest już zarezerwowana. Absolutnym hitem jest lokalizacja.
– Usytuowanie na skarpie i kaskadowy układ
budynków gwarantują przepiękne widoki i to nie
tylko z wyższych kondygnacji – podkreśla Beata Nowak, dyrektor sprzedaży „Siemaszko”.
– Ale najważniejszym atutem tej inwestycji jest jej
unikalna w skali Szczecina lokalizacja w samym
centrum miasta, ze świetną komunikacją i łatwym dostępem do wszelkich atrakcji. Wszystko,
czego mieszkańcy oczekują, jest w pobliżu. A nawet więcej, bo w sąsiedztwie powstaje już kolejne
niezwykle atrakcyjne miejsce rodzinnej rekreacji,
czyli nowoczesny aquapark „Fabryka wody”.
W bliskiej odległości jest m.in. duże centrum
handlowe, hala targowa, centrum zabaw dla

dzieci, sklepy, szkoły, a także jeden z piękniejszych parków Szczecina – park Żeromskiego.
Linie autobusowe i tramwajowe w różnych kierunkach z przystankami usytuowanymi w niewielkiej odległości od budynków. Deweloper
zadbał też o wygodę zmotoryzowanych mieszkańców, projektując kilka wjazdów na osiedle,
dzięki czemu zapewniona będzie duża przepustowość i płynność ruchu.
Interesująca jest bryła budynku o zróżnicowanej liczbie kondygnacji: od 6 do 11. Dzięki kaskadowemu układowi możliwe było atrakcyjne
zaprojektowanie tarasów – wszystkie są nasłonecznione, jasne i ciepłe. Mimo imponujących
rozmiarów zabudowy, przestrzeń nie zatraci
kameralnego charakteru swoistej wyspy w centrum miasta. Loggie i przeszklone werandy zaprojektowane od strony wnętrza kwartału oraz
zieleń otaczająca osiedle sprzyjają zachowaniu
intymnego klimatu. Elewacja będzie jasna z grafitowymi elementami. Parter wyłożony ciemnymi
kaflami, w lokalach użytkowych stolarka okienna
w kolorze grafitu. Przy budowie wykorzystane
zostaną najnowsze technologie oraz materiały
budowlane. Inwestycja spełnia najwyższe wymagane prawem standardy.
– Mieszkania położone najwyżej są dwupoziomowe z przestronnymi tarasami widokowymi –
zwraca uwagę Beata Nowak. – 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.
Dla wszystkich mieszkańców 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 plac zabaw dla dzieci i młodzieży oraz miejsca relaksu wśród zieleni.
Budowa już się rozpoczęła. Pierwsze wizualizacje są dostępne na stronie internetowej
dewelopera. Inwestycja będzie realizowana
w dwóch etapach. Pierwsze lokale mają być gotowe do użytku w 2023 r.
Firma „Siemaszko” to doświadczony i uznany deweloper funkcjonujący na rynku od
ponad 25 lat. Wybudował już ponad 4 tys.
mieszkań. Kompleks przy ul. Salomei to
jedna z kilkunastu realizowanych obecnie
przez firmę inwestycji mieszkaniowych na
terenie Szczecina, wśród nich są nagrodzone prestiżowymi tytułami „Jakość Roku”
osiedla Nowe Forty i Pod Gwiazdami. „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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Logistyczne serce
w Dunikowie
Przemysław Hołowacz, prezes zarządu CCIC Intermodal Depo Dunikowo,
o suchym terminalu w Dunikowie, rencie geograficznej i konkurencyjności
inwestycji.
To już pewne, że w naszym województwie
powstanie pierwszy suchy terminal kontenerowy.
Tak, w połowie lutego CCIC Intermodal
Depo Dunikowo należący do Grupy CSL, podpisał umowę z Centrum Unijnych Projektów
Transportowych na dofinansowanie budowy
suchego terminalu kontenerowego w Dunikowie. Ostatnie miesiące były dla nas bardzo pracowite, ale dzięki pracy naszego zespołu, udało się uzyskać wsparcie finansowe. Mamy już
koncepcję projektu i co bardzo ważne – decyzję
środowiskową. Teraz chcemy, by do naszego
projektu dołączył partner biznesowy. Liczymy
na to, że suchy terminal kontenerowy w Dunikowie oddamy do użytku jesienią 2022 roku
Dlaczego terminal powstanie właśnie
w Dunikowie?
Komunikacja drogowa i kolejowa jest w tym
miejscu wręcz wymarzona. Do autostrady A6
i drogi ekspresowej S3 mamy około 800 metrów, a do głównej nitki kolejowej Szczecin–Poznań i Szczecin–Berlin zaledwie 20-30 metrów.
Liczymy, że naszymi głównymi klientami
będą firmy zlokalizowane w okolicznych strefach ekonomicznych, a także Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police. Dodam, że dosłownie
za płotem mamy także strefę ekonomiczną w
Dunikowie, która zapewne w najbliższych latach
wypełni się nowymi firmami. Niecałe 2 km dalej
jest Trzebusz, w którym działa już kilka przedsiębiorstw. A około 5 km od Dunikowa znajduje
się jedna z największych stref ekonomicznych

w Polsce – strefa w Załomiu. Niedaleko od nas
są też parki przemysłowe w Goleniowie i Stargardzie. Liczymy również na centra logistyczne
Amazona i Zalando zlokalizowane kilkanaście
kilometrów od przyszłego terminalu.
Jak duży będzie terminal?
Chcemy być konkurencyjni względem terminali w Niemczech, dlatego wybudujemy nowoczesny terminal z krótkim czasem rozładunku.
Powstanie on na działce o powierzchni 6,04 ha.
Plusem tego terenu jest to, że jest długi i wąski.
Dzięki temu będziemy mogli przyjmować całe
składy kolejowe, bez konieczności ich podziału,
jak to się niestety dzieje się w wielu terminalach
w Polsce. Najdłuższy tor przeładunkowy będzie
miał około 900 m. To bardzo dużo, bo pociągi,
które dziś kursują w Polsce z kontenerami, to
składy o długości około 650 m, a po rewitalizacji
połączeń kolejowych, które w najbliższych 2-3
latach będzie realizował rząd, składy zwiększą
się do 750 m. W ten sposób zoptymalizujemy
prace przeładunkowe i skrócimy czas rozładunku.
Będziemy mogli składować jednorazowo
około 1400 TEU. Przypomnijmy, że jednostka TEU odpowiada wielkości standardowego
20-stopowego kontenera morskiego. Z kolei
nasze możliwości przeładunkowe będą wynosić 130 tys. TEU rocznie. Ograniczać będzie nas
więc powierzchnia, ale i tę będziemy mogli powiększyć, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Terminal w Dunikowie będzie miał dwie
suwnice elektryczne, dwa ciągniki portowe

Fot. MARTA TESZNER

i dwie naczepy do transportu kontenerów.
Urządzenia, które będą zainstalowane, będą
miały niską emisję CO2.
Jak skorzysta na państwa inwestycji
region?
Z pewnością jest to inwestycja regionotwórcza. Myślę, że Pomorze Zachodnie jest już gotowe na suchy terminal. Szczecin stał się popularny wśród firm skandynawskich, niemieckich i
polskich. W końcu wykorzystujemy naszą rentę
geograficzną: fakt, że leżymy blisko Niemiec, a
przez terminal promowy w Świnoujściu mamy
połączenia ze Skandynawią. Stagnacja, którą
mieliśmy 5-6 lat temu w inwestycjach, została
przezwyciężona. Na pewno duża w tym zasługa
marszałka województwa i marszałkowskiego
Centrum Inicjatyw Gospodarczych. Również
władze Szczecina i inne samorządy lokalne budują pozytywny klimat.
I zgodnie ze światowymi trendami większość towarów, która jest produkowana, powinna trafić na tory.
Dlatego tak ważne jest dobre połączenie
terminalu z nitką kolejową. Dodam w tym miejscu, że Grupa CSL wspiera Akademię Morską
w Szczecinie w pomyśle stworzenia Towarowej
Kolei Metropolitalnej, która ma obsługiwać
firmy z naszego obszaru na krótkich odległościach. Moglibyśmy dzięki niej transportować
kontenery i naczepy intermodalne również
w niewielkich odległościach. Dziś duże transporty z Polic jeżdżą samochodami przez Szczecin. Taka kolej pozwoliłaby zmniejszyć uciążliwy
ruch na ulicach.
CSL obsługuje ładunki kontenerów od wielu
lat. Wiemy, że na rynku jest coraz mniej kierowców, a ceny za transport samochodowy nie są
konkurencyjne. Nasz terminal jest więc odpowiedzią na to, co się dzieje na rynku. Chcielibyśmy też przyłączyć się do Jedwabnego Szlaku,
czyli transportu kolejowego z Chin do Europy,
a także podjąć współpracę z terminalem Waimea Cargo na lotnisku w Goleniowie.
Dziękujemy za rozmowę.

Wizualizacja koncepcji suchego terminala w Dunikowie
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Bałtyckie okrzemki
w gospodarce jutra
Prof. Andrzej Witkowski z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego o bałtyckich
okrzemkach, biokompozytach w medycynie i fotowoltaice oraz o konsorcjum wybitnych uczelni i badaczy.
Panie profesorze, co będzie głównym przedmiotem badań w waszym nowym projekcie badawczym?
Projekt pod nazwą „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” opiera się
na biosyntezie, analizie właściwości oraz zastosowaniu biomateriałów kompozytowych, czyli
biokompozytów nowej generacji w różnych dziedzinach gospodarki. Biokompozyty to materiały
o strukturze niejednorodnej, złożone co najmniej
z dwóch komponentów, z których przynajmniej
jeden jest biopochodny. Takim składnikiem biologicznym w naszych badaniach jest biokrzemionka
pozyskiwana z okrzemek mikroorganizmów wodnych, nad którymi już od lat prowadzimy badania.
Innymi składnikami biokompozytów będą nanocząsteczki srebra i tlenku cynku.
Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków
Unii Europejskiej, których operatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu TEAM-NET, którego zadaniem jest rozwijanie
współpracy i interdyscyplinarności zadań badawczych w Polsce na ponadregionalnym poziomie.
Największy nacisk w tym programie został położony na udział w projekcie młodych uczonych i rozwijaniu w nich umiejętności współpracy interdyscyplinarnej oraz na pogłębianiu relacji uczeń – mistrz.
Na realizację projektu przeznaczonych zostało w sumie ponad 21 mln zł, w tym niecałe 3,5
mln złotych na część realizowaną przez Uniwersytet Szczeciński.
Pracujemy od początku stycznia, zaś projekt
będziemy prowadzić przez kolejne 30 miesięcy.
Kto zatem wchodzi w skład konsorcjum
badawczego?
Sześć jednostek naukowych z Polski: cztery
uniwersytety, dwie politechniki. Liderem projektu jest prof. Bogusław Buszewski z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. W skład konsorcjum wchodzą jeszcze Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Warszawska,
Politechnika Białostocka, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Szczeciński. Każdy z konsorcjantów ma swoje zadanie.
Nadzór nad działaniami sprawuje komitet naukowo-gospodarczy, w którego skład wchodzą
ludzie nauki, ale również osoby z biznesu.
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A jaki będzie wasz zakres badań?
My w Szczecinie mamy w tej chwili prawie
2 tysiące szczepów okrzemek i tym samym staliśmy się jednym z większych na świecie miejsc ich
hodowli. Generalnie naszym zadaniem w projekcie
będzie więc hodowla biokrzemionki i dostarczanie
jej dla pozostałych konsorcjantów. Co miesiąc dla
potrzeb projektu musimy wyhodować 5 gramów
biokrzemionki, i choć wydaje się, że to mało, to
proszę pamiętać, że jest ona niezwykle lekka.
Nasza doktorantka Aleksandra Golubeva,
absolwentka Uniwersytetu im. Łomonosowa
w Moskwie, pod kierunkiem dr. Przemysława
Dąbka będzie testować ok. 20 różnych gatunków okrzemek i sprawdzać warunki, w jakich
rosną one najszybciej. Po to, by po zakończeniu
projektu, każdy z konsorcjantów mógł uruchomić własną hodowlę, bazując na opracowanej
przez nas metodzie hodowli.
Doktorantka ze Szczecina, pod kierunkiem jednego z profesorów UMK, prowadzić będzie badania dotyczące tego, jak w krzemionkę wbudować
określone związki metali, żeby uzyskała ona nowe
właściwości i stała się wartościowym surowcem
dla produkcji, np. ogniw fotowoltaicznych.
Na elementy krzemionkowe nanoszone będą
nanocząsteczki srebra i tym z kolei zajmować się
będzie pani doktor Piya Roychoudhury z Indii.
O ile wiemy, będziecie korzystać z bałtyckich
okrzemek.
Tak. Staramy się w badaniach korzystać
z okrzemek pochodzących z Morza Bałtyckiego.
W ten sposób unikamy problemów związanych
z przestrzeganiem zapisów Protokołu z Nagoi,
który dotyczy dostępu do zasobów genetycznych danego kraju i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z ich przetwarzania.
Mamy bardzo ładne okrzemki z wód w pobliżu
Świnoujścia, które zastosujemy w badaniach.
Jakie inne zastosowanie mają biokompozyty
oprócz wspomnianej już fotowoltaiki?
Mają duże zastosowanie w tym co określamy
gospodarką jutra. Biokompozyty znajdują zastosowanie w przemyśle wyrobów medycznych, np.
przy produkcji materiałów opatrunkowych, ale
także w przemyśle kosmetycznym jako składnik
różnego rodzaju kremów i maści. W rolnictwie

Od lewej: prof. Andrzej Witkowski, Aleksandra Golubeva,
Ewa Górecka i dr Przemysław Dąbek

z kolei biokompozyty używane będą przy produkcji środków ochrony roślin i nasion.
A jakie ten projekt ma znaczenie dla instytutu, dla uczelni?
My chcemy, żeby to nasze „gniazdko” na US
było jak najlepsze. Dzięki temu projektowi rozpoczniemy badania, które umożliwią opracowanie patentów wdrożeniowych. Będziemy też w tym projekcie pracować z najlepszymi, bo przecież UMK
czy też UAM mają zespoły wybitnych chemików.
Sami nie mielibyśmy szans zrealizować tak szeroko
zakrojonego projektu. Dlatego chwała Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej za realizację tak ambitnego
programu. Wcześniej korzystaliśmy ze środków
FNP, ale zawsze w skali mikro, tym razem dla mikrobiokrzemionki finansowanej w skali makro.
Dziękujemy za rozmowę.
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PREZENTACJE

Kapitał intelektualny dla biznesu
Prof. Krzysztof Okarma, dziekan
Wydziału Elektrycznego
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie
o absolwentach i kadrze naukowej,
nowościach w dydaktyce
i rozbudowie infrastruktury.
Ostatnio głośno jest o Wydziale Elektrycznym ZUT. Niedawno uczelnia podpisała
umowy z firmami reprezentującymi biznes
energetyczny, które realizować będzie państwa wydział.
Wydział odnowił dużą umowę ze spółką Energo-Complex z siedzibą w Piekarach
Śląskich o współpracy naukowo-badawczej
w zakresie diagnostyki transformatorów. Innym przykładem może być podpisana w sierpniu ub. roku przez naszą uczelnię umowa z firmą Enea Operator.
Wydział Elektryczny stara się być blisko przemysłu i rzeczywistych problemów, które dotykają przedsiębiorców z regionu i spoza niego.
Aktywność naszych pracowników badawczych jest doceniana przez partnerów przemysłowych, którzy efektywnie z nami współpracują przy projektach związanych z rozwojem
technologii.
Jeśli chodzi o Energo-Complex, jest to modelowa współpraca, ponieważ korzyści są obopólne: pracownicy naukowi mają możliwość
realizacji badań na rzeczywistych danych i to
się przekłada na habilitacje, doktoraty i publikacje naukowe. Z drugiej zaś strony spółka ma
zaplecze w postaci kapitału intelektualnego
i badawczego, z którego też korzysta.
Waszych absolwentów i pracowników
naukowych można spotkać w różnych miejscach w kraju i za granicą.
Tak. Dla przykładu Patryk Urban jest przewodniczącym IEEE Photonics Poland – sekcji
polskiego oddziału prestiżowej międzyna-

Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
telefon: +48 91 449 41 13
fax: +48 91 449 45 56
www.we.zut.edu.pl
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rodowej organizacji zrzeszającej inżynierów
Elektryków i elektroników. Ma on za sobą
wiele lat pracy w firmie Ericsson w Szwecji,
która jest światowym liderem rozwiązań telekomunikacyjnych. Niedawno zatrudniliśmy
na wydziale dr. hab. Konrada Woronowicza,
który z kolei wiele lat pracował w kanadyjskim
Bombardierze, znanej na całym świecie firmie
branży lotniczej. W maju odwiedził nas wyjątkowy absolwent prof. Janusz Konrad, który na
co dzień pracuje w Boston University. Jeździ
on po całym świecie z wykładami w ramach
prestiżowego programu IEEE dla najlepszych
naukowców. Jako ciekawostkę podam, że naszym absolwentem jest np. Michał Gogol, asystent trenera siatkarskiej reprezentacji Polski
Vitala Heynena.
Nasi profesorowie działają aktywnie w gremiach pozauczelnianych: profesor Ryszard Pałka w krajowej Radzie Doskonałości Naukowej,
a także w Radzie Uczelni ZUT, dwaj inni: Stefan
Domek i Zbigniew Emirsajłow obok prof. Pałki
są też wybierani do ogólnopolskich komitetów
PAN.
Rozbudowujecie też infrastrukturę badawczą.
W ostatnim roku zbudowaliśmy nowe laboratoria i unowocześniliśmy istniejące na
łączną kwotę prawie 3 mln zł, w tym system
spektroskopii i obrazowania terahercowego
za prawie 1,8 mln ze środków konkursowych
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej
i Mechatroniki budujemy zespół laboratoriów,
w tym m.in. certyfikowane laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej na potrzeby
przedsiębiorców. Środki na ten cel pochodzą
z projektu regionalnego Zachodniopomorska
Lista Infrastruktury Badawczej.
Uczestniczymy też w projektach TECHMATSTRATEG z zakresu technologii fotonicznych,
a także Miniatura czy NAWA,
Stosujecie nowoczesne podejście do dydaktyki.
W ramach kształcenia staramy się na wydziale wspierać wszelkie działania projakościowe z wykorzystaniem systemów informatycznych, które są inspirowane naszymi
wcześniejszymi doświadczeniami. Zresztą zawsze staraliśmy się być wiodącym wydziałem,
jeśli chodzi o informatyzację działań na uczelni.
W efekcie wsparcia kół naukowych zdobyliśmy m.in. II miejsce w międzynarodowych
zawodach Robotic Arena oraz Bałtyckich Bitwach Robotów.
Nasi studenci brali też udział w konkursie
NASA International Space Apps Challenge.
Dwóch naszych studentów pierwszego roku
uczestniczy w projekcie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego – Szkoła Orłów. Hanna Gałuszka, studentka kierunku automatyka
i robotyka zdobyła prestiżowe stypendium
Fundacji Perspektywy w ramach programu
„Nowe Technologie dla Dziewczyn, gdzie na
jedno miejsce aplikowały 24 kandydatki.

Na wybranych zajęciach prowadzimy
wspólne projekty i zajęcia z partnerami przemysłowymi w ramach Akademii Siemensa, IoT
Step by Step z firmą Tieto czy też Akademii testowania z firmą Gryftec.
A co planujecie w najbliższej przyszłości?
Na pewno nadal będziemy nasz wydział
unowocześniać. Mamy w planach pewne działania modernizacyjne sal wykładowych w budynku przy ul. 26 Kwietnia oraz zabytkowego
budynku przy ul. Sikorskiego.
Wracając do dydaktyki, powiem o tym, że
już niedługo wspólnie z wydziałem Informatyki
uruchamiamy projekt App LABO, który poszerzy kompetencje studentów.
Dodam w tym miejscu, że jednym z ostatnich osiągnięć naszego Wydziału była pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
uzyskana na najdłuższy możliwy okres 6 lat
dla dwóch naszych najstarszych kierunków
studiów: elektrotechniki oraz automatyki i robotyki.
Z kolei teleinformatyka – trzeci nasz kierunek studiów, również na dobre zadomowiła się
już w świadomości otoczenia przemysłowego.
Kluczowym elementem dalszego funkcjonowania wydziału na pewno będzie ewaluacja
dyscyplin naukowych, skutkująca przyznaniem
nowej kategorii, która będzie miała miejsce za
rok o tej porze.
Intensywnie pracujemy w kierunku uzyskania co najmniej kategorii B+, bez której dalszy
rozwój naukowy pracowników wydziału byłby
utrudniony. Od tego zależy utrzymanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, czy wnioskowanie o nadanie tytułu
profesora, a także finansowanie rozwoju naukowego.
Chcemy być dalej wydziałem dobrze postrzeganym na zewnątrz, ale także silnym naukowo. Stąd ważna jest współpraca z partnerami przemysłowymi, która też jest istotnym
elementem oceny.
Dziękujemy za rozmowę.
styczeń-marzec 2020
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Zgłoś się na Targi INKONTAKT
i zdobądź nowych klientów z Niemiec
Organizowane w Schwedt nad Odrą targi to największe wydarzenie gospodarcze w niemieckiej strefie
przygranicznej w okolicach Szczecina. Dołącz do kilkudziesięciu polskich wystawców, którzy co roku
znajdują tam klientów.

Biznesowe korzyści
poparte badaniami
Targi mają grono stałych wystawców (również z Polski). Ich skuteczność w rozwoju biznesu potwierdzają też wyniki badań ankietowych
wśród firm prezentujących się podczas wydarzenia. Wynika z nich, że 75 proc. wystawców
jednoznacznie uważa INKONTAKT za wartościowe wydarzenie pozwalające na nawiązanie cennych kontaktów biznesowych, a aż 60
proc. jest bardzo zainteresowana nawiązaniem relacji biznesowych z polskimi firmami.

Dlaczego warto zostać
wystawcą podczas Targów
INKONTAKT?

Organizowane w Schwedt nad Odrą,
w dniach 13-14 czerwca 2020 r. Targi INKONTAKT to największe wydarzenie gospodarcze
w niemieckiej strefie przygranicznej niedaleko
Szczecina. Impreza, która narodziła się 16 lat
temu jako małe, lokalne targi, dziś jest ważnym miejscem spotkań biznesu z regionów
daleko wykraczających poza Schwedt, Szczecin
i okolice. W ubiegłym roku w targach udział
wzięło 270 wystawców. Były wśród nich światowe koncerny, duże zakłady przemysłowe ze
wschodnich Niemiec oraz wielu mniejszych
przedsiębiorców z różnych branż. W targach
uczestniczyło 24 wystawców ze Szczecina
i Pomorza Zachodniego, w tym hotele, ośrodki
wczasowe, firmy motoryzacyjne, kamieniarskie, budowlane, reklamowe oraz instalujące
place zabaw i siłownie zewnętrzne.
– Dla przedsiębiorców i menedżerów ze Szczecina i Pomorza Zachodniego INKONTAKT będzie nie
tylko okazją do znalezienia klientów w Niemczech,
ale też do poznania gospodarczego środowiska
przygranicznego powiatu Uckermark. Może to
zaowocować nawiązaniem cennych transgranicznych relacji, które zaowocują przedsięwzięciami

wzmacniającymi pozycję szeroko rozumianego obszaru metropolitalnego Szczecina – mówi Silvio
Moritz, prezes Investor Center Uckermark, agencji promocji gospodarczej powiatu Uckermark.
W 2019 roku przez tereny targowe przewinęło się 7500 odwiedzających. Tak liczna frekwencja jest rezultatem bogatego programu
atrakcji i wydarzeń towarzyszących, świetnej
organizacji i marketingu. Potwierdza ona, że
formuła targów jest u naszych zachodnich sąsiadów skutecznym sposobem dotarcia do szerokiej publiczności i dużego grona klientów.
W ramach 16. Targów INKONTAKT spotkają się nie tylko przedsiębiorcy, inwestorzy
i konsumenci. Targi mają stać się dla młodych
i kreatywnych osób stawiających pierwsze
kroki w biznesie platformą do nawiązywania kontaktów, rozwijania swoich pomysłów
i dzielenia się nimi z innymi. Dzięki zaangażowaniu wiodących firm oraz instytucji wspierania biznesu w regionie przygranicznym, a także ekspertów i inwestorów z całego regionu,
organizatorzy stworzyli możliwość prezentacji
start-upom szukającym klientów, partnerów
biznesowych lub inwestorów.

w Skuteczna prezentacja firmy przed
szeroką publicznością
(7500 odwiedzających w ub. roku)
w Nawiązanie bezpośrednich
kontaktów, wymiana doświadczeń
z niemieckimi firmami (270
wystawców w ub. roku, spotkanie
integracyjne przy grillu dla
wystawców i sponsorów)
w Możliwość różnorodnej aranżacji
stoisk
w budynku teatru Uckermärkische
Bühnen Schwedt oraz na
rozległym, malowniczo położonym
terenie sąsiadującym.
w Profesjonalna organizacja
i promocja wydarzenia ze
strony organizatorów
w Wydarzenia towarzyszące
(konkursy, spotkanie dla start-upów)

Pracownicy z Ukrainy nie wyjadą
masowo z Polski do Niemiec
Obowiązująca od marca niemiecka
ustawa dotycząca zatrudnienia
cudzoziemców jest zbyt restrykcyjna,
a jej intencją jest dopuszczenie
do niemieckiego rynku pracy
specjalistów i osób o wysokich
kwalifikacjach (np. programistów).
Nie słabnie za to zainteresowanie
niemieckich firm zatrudnieniem
pracowników z Polski – informują
eksperci z Izby Przemysłowo-Handlowej Brandenburgii Wschodniej
IHK Ostbrandenburg i inicjatywy
Business Location Network.
W mediach od miesięcy pojawiają się rozważania na temat tego, ilu pracowników
z Ukrainy opuści Polskę, aby szukać lepiej płatnej pracy w Niemczech po zliberalizowaniu
przepisów dotyczących zatrudnienia w kraju
naszych zachodnich sąsiadów. Tymczasem
w niemieckich organizacjach biznesowych zainteresowanie tym tematem budzi zdziwienie.
– Z zapisów ustawy o imigracji pracowników
wykwalifikowanych wynika, że osoba spoza Unii
Europejskiej, np. z Ukrainy, zainteresowana pracą w Niemczech będzie musiała otrzymać wizę
uprawniającą do podjęcia pracy. Jej otrzymanie
jest obwarowane koniecznością spełnienia kilku istotnych warunków, które, w naszej ocenie,
sprawią, że nie ma szans na masową emigrację
zarobkową ukraińskich pracowników z Polski do
Niemiec – mówi Agnieszka Martini, prawnik

Osoby do kontaktu
Anetta Poethke
Referent ds. Międzynarodowych
Wydział ds. Gospodarczych
IHK Ostbrandenburg
Enterprise Europe Network
+49 335 5621 1342
poethke@ihk-ostbrandenburg.de

zajmująca się współpracą międzynarodową
w Izbie Przemysłowo-Handlowej IHK Ostbrandenburg i doradca ośrodka Enterprise Europe
Network we Frankfurcie nad Odrą.
Pierwszym warunkiem niezbędnym, aby
otrzymać wizę, będzie potwierdzenie kwalifikacji zawodowych. W Niemczech takie formalne potwierdzenie umiejętności wymagane jest
w wielu zawodach – np. ratownika medycznego, glazurnika czy kierowcy. Potwierdzone
będą musiały być również dyplomy studiów
wyższych. Ale to nie wszystko. Osoba ubiegająca się o wizę uprawniającą do pracy będzie
musiała wykazać się znajomością języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1, a także
dysponować konkretną ofertą pracy.
Ciekawy wyjątek stanowią specjaliści IT. Osoby z tej branży, które mogą wykazać się co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym,
nie będą musiały przechodzić procesu uznania
kwalifikacji zawodowych w celu uzyskania wizy.
Nowe przepisy uwzględniają możliwość
przyjazdu do Niemiec w celu poszukiwania pracy, a także zdobycia, uzupełnienia oraz uznania
kwalifikacji zawodowych. Jednak również w takich przypadkach osoby spoza UE muszą spełnić
konkretne wymogi, ze znajomością języka na
poziomie od A2 do B2 i poświadczoną możliwością utrzymania się w Niemczech włącznie.
– Intencją ustawodawcy było otwarcie rynku
pracy dla specjalistów i osób o wysokich kwalifikacjach. Ustawa wyklucza w rezultacie możliwość przyjazdu osób, które szukają pracy np. przy
prostej produkcji, w budownictwie, opiece nad
osobami starszymi, w handlu czy w transporcie,
niezależnie od posiadanego wykształcenia i poziomu znajomości języka, tak jak ma to miejsce
w Polsce – tłumaczy Agnieszka Martini.
– W związku z wymogami zapisanymi w nowej ustawie niemieccy przedsiębiorcy nie liczą
na masowy napływ pracowników z Ukrainy. Są
natomiast bardzo otwarci w kwestii zatrudnienia
Polaków i nawiązywania współpracy z polskimi
firmami. Wspiera ich w tym inicjatywa Business
Location Network (BLN) – sieć instytucji i spółek
wspierających gospodarkę z powiatów znajdujących się między polsko-niemiecką granicą a Berlinem. BLN zapewnia bezpłatne informacje w języku
polskim wszystkim zainteresowanym pracą oraz

świadczeniem usług na rzecz niemieckich firm i instytucji. Specjalnie z myślą o nich rozbudowywana
jest strona www.brandenburgia-wschodnia.com,
na której znaleźć można linki do wiodących serwisów ogłoszeń o pracę w regionie, do stron o życiu
w Brandenburgii wschodniej oraz dane kontaktowe ekspertów, którzy odpowiadają na pytanie
dotyczące regionu – mówi Anetta Poethke odpowiedzialna za współpracę międzynarodową
w Izbie Przemysłowo-Handlowej IHK Ostbrandenburg i doradca ośrodka Enterprise Europe
Network we Frankfurcie nad Odrą.

Business Location Network
– zapytaj ekspertów
o niemiecki rynek
Business Location Network jest wspólnym
przedsięwzięciem firm i instytucji promujących gospodarkę z regionu wschodniej Brandenburgii (obszar między granicą polsko-niemiecką a Berlinem). Jego głównym zadaniem
jest wspieranie polsko-niemieckich kontaktów
gospodarczych, m.in. poprzez bezpłatną
informację i wsparcie w języku polskim dla
firm i osób prywatnych zainteresowanych
rozpoczęciem działalności gospodarczej lub
podjęciem pracy na terenie Niemiec. Business
Location Network prowadzi polskojęzyczny
serwis www.brandenburgia-wschodnia.com,
w którym informuje o możliwościach życia, pracy, prowadzenia biznesu w Brandenburgii.

Agnieszka Martini
Referent ds. Międzynarodowych
Wydział ds. Gospodarczych
IHK Ostbrandenburg
Enterprise Europe Network
+49 335 5621-1343
martini@ihk-ostbrandenburg.de

Informacje
www.inkontakt-schwedt.de/pl
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W portach nieco mniej niż przed rokiem

W cztery godziny do Warszawy

Około 32,2 mln ton towarów przeładowano łącznie w 2019 roku w zespole portów Szczecin-Świnoujście. To o 3,3 proc.
mniej niż w rekordowym roku 2018. Według szefostwa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, wynik ten, po
uwzględnieniu sytuacji na rynkach światowych i zauważalnego spowolnienia, wskazuje na bezpieczny poziom przeładunków.

Spółka PKP Polskie Linie
Kolejowe 27 stycznia podpisała
kilka ważnych umów w siedzibie
Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie. Dzięki
realizacji prowadzonych przez nią
inwestycji pod koniec 2022 roku
można będzie dojechać pociągiem
ze Szczecina do Warszawy w ciągu
niecałych czterech godzin.

Na konferencji podsumowującej miniony
rok, która się odbyła 28 stycznia, prezes ZMPSiŚ
Krzysztof Urbaś zwrócił uwagę na spadek obrotów rudy żelaza o ok. 1 mln ton. To się przełożyło
na całościowy wynik przeładunków w 2019 roku.
Z kolei spadek o ok. 300 tys. ton dotyczył węgla.
Rok 2018 był wyjątkowy – przypomniał prezes
ZMPSiŚ. – W stosunku do 2017 przeładowaliśmy
800 tys. ton więcej rudy i ponad 300 tys. ton więcej
węgla. To efekt tego, że nastąpiło przesunięcie ładunków z portów Gdańska i Gdyni do portów Szczecina i Świnoujścia. Ten wzrost był trochę sztuczny
w stosunku do efektywnych planów, które w tamtym okresie były realizowane. Stąd wziął się rekord
w roku 2018, czyli 12 proc. wzrostu. W 2019 roku
nastąpił powrót do stabilizacji w tym względzie.
Na ubiegłoroczne wyniki wpłynął m.in. pogłębiający się kryzys w produkcji wyrobów stalowych w Europie. Nieoczekiwanie natomiast
większe były (o ponad 200 tys. ton) przeładunki
zbóż. To skutek wzrostu ich cen na świecie po du-

O bankach lokalnie
i globalnie
Szczeciński Wydział Ekonomiczny Wyższej
Szkoły Bankowej w Poznaniu organizuje 15
maja br. Zachodniopomorskie Sympozjum.
Podczas sympozjum wykład wprowadzający
nt. „Świat bankowości i finansów u progu III
dekady XXI wieku” wygłosi prof. Małgorzata
Zaleska, dyr. Instytutu Bankowości
Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy,
członek korespondent i przewodnicząca
Komitetu Nauk o Finansach PAN.
Ponadto zaplanowane są dwie debaty panelowe: pierwsza, moderowana przez prof.
Marka Dylewskiego, dotyczyć będzie oferty
banków i zachodniopomorskich publicznych
instytucji finansowych , druga debata – pod kierunkiem prof. Beaty Bugajskiej – poświęcona
zostanie problematyce klientów z sektora silver
z perspektywy gospodarki i finansów.
Panelistami będą znani specjaliści ze świata
nauki i praktyki. Partnerami merytorycznymi
sympozjum jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Szczecińskie Towarzystwo Naukowe
oraz banki i lokalne instytucje finansowe. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin, a wśród
patronów medialnych znalazła się redakcja
„Świata Biznesu”.
To interesujące wydarzenie odbędzie się
w Szczecinie w piątek 15 maja br. w godzinach
od 10 do 14 w auli Wydziału Ekonomicznego
Wyższej Szkoły Bankowej przy al. Wojska Polskiego 128. Więcej informacji na stronie internetowej organizatora: wsb.pl/szczecin. a
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– Realizacja ważnych projektów połączenia
Szczecina ze stolicą, a przede wszystkim realizacja odcinka między Szczecinem a Poznaniem,
istotnie skróci czas podróży do Poznania i do Warszawy – podkreślał wojewoda Tomasz Hinc.
Dodał, że skorzystają na tym nie tylko mieszkańcy regionu i turyści, ale również przedsiębiorstwa.
Według założeń, pod koniec 2022 roku czas
przejazdu pociągiem ze Szczecina do Poznania
wyniesie 1,5 godziny, a do Warszawy – trzy godziny i 50 minut.
Podpisane umowy dotyczą przebudowy
linii E59 Poznań – Szczecin na odcinkach Do-

Około 32,2 mln ton towarów przeładowano łącznie w 2019 roku w zespole portów Szczecin-Świnoujście.
| fot. ZE ZBIORÓW ZMPSIŚ

żych pożarach lasów w Australii jesienią ub. roku.
W portach Szczecina i Świnoujścia więcej obsłużono przeladunków eksportowanej pszenicy i śruty
rzepakowej. Wzrosły także przeładunki LNG.
– Pojawiła się przewaga drobnicy nad ładunkami masowymi, to znaczy, że porty Szczecin i Świnoujście stają się coraz bardziej portami uniwer-

salnymi – zauważył przezes Urbaś, dodając, że
na ładunkach drobnicowych przeładowcy mogą
zarobić więcej, gdyż są one droższe, jeżeli chodzi
o obsługę, niż ładunki masowe.
Co ciekawe, do obydwu zachodniopomorskich portów w 2019 rok zawinęło więcej statków (8872) niż w 2018 (8358).
ek

Nowe bloki
w Dolnej Odrze
Jedna z największych światowych firm
General Electric wybuduje nowe bloki
gazowe w Elektrowni Dolna Odra
w Nowym Czarnowie.
30 stycznia w obecności prezydenta Polski
Andrzeja Dudy została podpisana umowa na
wykonanie inwestycji. W uroczystości podpisania umowy wzięła też udział ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, spółka zależna od Polskiej Grupy Energetycznej zawarła umowę z kon-

biegniew – Słonice (modernizacja systemów
torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą)
i Wronki – Słonice (instalacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sygnalizacji oraz
urządzeń sieci telekomunikacyjnej). Zadania te
warte są ponad 600 mln zł. Koszt całej inwestycji – przebudowy wspomnianej linii – wynosi ok.
4 mld zł. To jedno z największych przedsięwzięć
PKP PLK zawartych w Krajowym Programie
Kolejowym. Jest współfinansowane z unijnego
instrumentu finansowego CEF.
– Polskie Linie Kolejowe już od wielu lat prowadzą remont traktu między Szczecinem i Warszawą
– powiedział Arnold Bresch, członek zarządu PKP
PLK. – Do 2022 roku mamy zamiar zakończyć prace,
które pozwolą na podniesienie prędkości do 160 km
na godzinę i skrócenie czasu przejazdu najszybszych
pociągów poniżej czterech godzin.
Spółka PKP PLK podpisała w siedzibie ZUW
także dwa inne ważne dla regionu dokumenty. To umowa z Multiconsult Polska dotycząca
prac projektowych na budowę nowych torów,
zapewniających bezpośredni dojazd do portu
w Policach oraz porozumienie z Państwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej
modernizacji mostu kolejowego na Regalicy
w szczecińskich Podjuchach.
ek
Podpisana umowa zapewni skrócenie przejazdu ze
Szczecina do Warszawy do niespełna czterech godzin.
| fot. ELŻBIETA KUBOWSKA

sorcjum firm w składzie: General Electric
Global Services GmbH, Polimex Mostostal
SA oraz General Electric International Inc.
W Elektrowni Dolna Odra powstaną dwa największe w Polsce bloki gazowe o mocy elektrycznej 683 Mwe każdy. Wartość inwestycji
jest szacowana na 3,7 miliarda złotych. Wykonawca będzie też serwisował turbiny gazowe
przez 12 lat, a to ma kosztować ponad 1 mld zł.
Łączna wartość wszystkich zawartych umów
wynosi 4,7 mld zł netto. Przekazanie do eksploatacji obu bloków ma nastąpić do dnia 11
grudnia 2023 r.
a

Umowę o nowych blokach w Dolnej Odrze podpisano w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy i ambasador
Georgette Mosbacher. | fot.PGE
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Dobry rok lotniska
w Goleniowie
W 2019 roku Port Lotniczy Szczecin
– Goleniów obsłużył 590 tys.
pasażerów – a więc na podobnym
poziomie jak rok wcześniej. Nowe
kierunki lotów – Kraków i Kopenhaga,
cieszyły się dużym zainteresowaniem
turystycznym i biznesowym.

Kolejną nowością w siatce połączeń będą
tanie loty do Kopenhagi obsługiwane przez linie lotnicze Norwegian. – Widząc duże zainteresowanie, jakie odnotowuje SAS, który z naszego
lotniska startuje do Kopenhagi pięć razy w tygodniu, linie Norwegian będą latać od 1 kwietnia
do Kopenhagi dwa razy w tygodniu – zapowiedział Krzysztof Domagalski, prokurent Portu
Lotniczego Szczecin – Goleniów.
Wśród kierunków, o które zabiega port
lotniczy, jest Ukraina. Chodzi o połączenie do
Kijowa, które wspomogłoby zachodni pomorskich przedsiębiorców w poszukiwaniu pra-

cowników. Pytana przez dziennikarzy o uruchomienie lotów z Goleniowa na Ukrainę Olga
Pawlonka, dyrektor sprzedaży i marketingu
Ryanair w Europie Środkowo-Wschodniej
i na Bałkanach odpowiedziała, że połączenie
takie nie zostanie uruchomione w 2020 roku.
Głównie ze względu na uziemienie samolotów
Boeing 737 Max (po katastrofach lotniczych
w Indonezji i Etiopii). – Przyszłe lato wydaje się
bardziej realne. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji z „maksami”, kiedy Amerykańska Federalna
Agencja Lotnicza, a potem Europejska, dopuści je
do ruchu.
To też powód, że od letniego sezonu z Goleniowa do Krakowa samoloty Ryanaira latać
będą dwa, a nie trzy razy w tygodniu do Krakowa, choć trasa cieszy się dużym zainteresowaniem i od kwietnia 2019, kiedy została uruchomiona, obsłużono 50 tys. pasażerów.
Warto dodać, że goleniowskie lotnisko zabiega też o połączenia lotnicze na południe
Europy, również w oparciu o przewoźników
niskokosztowych.
Lotnisko w Goleniowie chce też sukcesywnie rozwijać cargo. W zeszłym roku w dwa miesiące obsłużono ok. 80 ton cargo samolotowego (wcześniej to było ok. 20 ton w skali roku)
oraz ok.1,5 tys. ton w ramach tzw. cargo RFS,
towarów odprawianych w Goleniowie i przewożonych tirami na inne lotniska.
EP
Samoloty Ryanaira na trasie z Goleniowa do Krakowa
od kwietnia 2019, kiedy linia została uruchomiona,
zabrały na pokład 50 tys. pasażerów.
| fot. PORT LOTNICZY SZCZECIN - GOLENIÓW
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Grzechy główne
i inne…
Zaczęły się lata 20.… Czwarta dekada III
RP… Znowu się dzieje… Narracja bywa czasem czuła, częściej jednak brutalna i prostacka. Publiczność żyje w czasach sprzecznych
komunikatów, niemal na każdy temat… Interesującą i inspirującą próbę okiełznania chaosu podjął niedawno dr filozofii, pisarz Piotr
Stankiewicz w książce: „21 polskich grzechów
głównych”, zaliczając do nich m.in.: niedasizm,
kulturę dezinformacji, tupolewizm, optymizm
magiczny, zarządzanie rozmyciem odpowiedzialności, nibypaństwo, fetysz jedności narodowej, kozłoofiaryzm, mit taniego państwa,
widzimisizm, rozbieżność biurokracji i życia,
narodowy esencjalizm, ponadto Polskę naszych
marzeń… Jeszcze jeden mądry, gorzki esej
o współczesnej Polsce, konstruktywna satyra…
Satyry nigdy za wiele, a poza tym nie odnosi się to tylko do naszego kraju. Nawet
w Niemczech, z ich klasycznym „Ordnung muss
sein”, mają miejsce fakty budzące zdziwienie.
Należę do grupy szczecinian, którzy przed laty
otrzymali zaproszenie na uroczyste otwarcie

BER, czyli Portu Lotniczego Willy’ego Brandta
Berlin Brandenburg. Niemiecka „never ending
story”: otwarcie w 2012?2013? a może wreszcie
31 października 2020? Niedotrzymywanie kolejnych terminów, eksplozja kosztów (już ponad
5 mld euro, dzienne utrzymanie lotniska – ponad milion euro), oszałamiająca liczba usterek
budowlanych…
Inne niemieckie przykłady niegospodarności
i trwonienia pieniędzy przy okazji wielkich inwestycji to filharmonia w Hamburgu i podziemny
dworzec w Stuttgarcie. Na gościnnych łamach
„Świata Biznesu” przywoływałem kiedyś tekst
prof. Witolda Kieżuna (rocznik 1922), który do
jeźdźców apokalipsy biurokracji zaliczył w roku
2000 następujące zjawiska patologiczne: arogancję władzy, korupcję, luksusomanię i gigantomanię (!)… Warto czytać, warto się uczyć na
błędach – niekoniecznie na własnych…
Przykładów nieoszczędnego gospodarowania środkami publicznymi oraz oszczędnego gospodarowania prawdą jest w Polsce aż nadto.
Niektórzy używają barwnego sformułowania:

Prof. dr hab. Stanisław
Flejterski, wykładowca
Wyższej Szkoły
Bankowej. Specjalizuje
się w problematyce
finansów. Członek
Komitetu Nauk
o Finansach PAN
(2007-2023)

Himalaje hipokryzji… Mimo wszystko próbuję
nie tracić resztek nadziei na zdrowy rozsądek,
na merytokrację i na cywilizowany dialog.
Sir Winston Churchill, noblista i premier, był
autorem sławnego powiedzenia: – Niektórzy
ludzie mają prywatnego przedsiębiorcę za drapieżnego tygrysa , którego powinno się zabić. Inni
widzą w nim krowę, którą należy doić w nieskończoność. Tylko niewielu rozpoznaje w nim silnego
konia, który ciągnie wóz. Oni ciągną nasz zachodniopomorski wóz – tak można określić przedsiębiorców i menedżerów, laureatów poprzednich
oraz najnowszej – już 16. edycji – Pereł Biznesu.
PS Powstały 11 czerwca 2019 społeczny
komitet budowy pomnika profesora Piotra
Zaremby zmienił nazwę na Społeczny Komitet
Uhonorowania Pamięci Pierwszego Polskiego
Prezydenta Szczecina Profesora Piotra Zaremby... Planowany termin odsłonięcia tablicy
pamiątkowej na gmachu Urzędu Miasta to niedziela 5 lipca 2020, w samo południe, czyli 75
lat po…

Powrót inflacji
Trzy dekady temu, dokładnie 14 marca
1990 roku, Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że inflacja rok do roku wyniosła 1360
proc. To był niechlubny i szokujący rekord.
Hiperinflacja z początku lat 90. była skutkiem
totalnego rozchwiania gospodarki i wynikała
w dużej mierze z urealnienia cen, które przed
wprowadzeniem reform rynkowych zwanych
Planem Balcerowicza były sztucznie utrzymywane, a dobra reglamentowane. Cen nie
ustalał rynek, ale władza. Reglamentacja była
konieczna, ponieważ przy cenach w tamtych
czasach popyt na towary byłby zbyt wysoki.
W momencie uwolnienia cen nastąpił ich gwałtowny i niekontrolowany wzrost. Nakręcała się
tzw. spirala cenowo-płacowa. Pieniądz szybko
tracił na wartości, bo nie miał pokrycia w towarach i usługach. Pracownicy, widząc szybki
wzrost cen – domagali się wyższych płac, które
dynamicznie rosły, a w związku z tym pieniędzy na rynku było coraz więcej. Skutek był więc
jeden – kolejny wzrost cen, czyli hiperinflacja.
W opanowaniu tej sytuacji miał pomóc właśnie

Plan Balcerowicza. Trzeba uczciwie przyznać,
że było to brutalne i bolesne rozwiązanie, ale
przyniosło oczekiwane efekty. Inflacja zaczęła
wyhamowywać, choć o jej ustabilizowaniu się
na akceptowalnym poziomie można mówić
dopiero od 2003 roku.
W grudniu 2019 r. wskaźnik inflacji przekroczył w Polsce 3,4 proc. Początek obecnego
roku był najgorszy od lat, bowiem ceny wzrosły średnio aż o 4,4 proc. Z kolei tzw. inflacja
bazowa, w obliczaniu której nie bierze się
pod uwagę cen energii i żywności, wyniosła
w styczniu 3,6 proc., co jest poziomem najwyższym od kwietnia 2002.
Czy zaskakująco wysoki wskaźnik inflacji
w styczniu to tylko jednorazowy incydent
czy raczej zapowiedź kolejnych rekordów
i powrotu zjawiska, o którym w Polsce prawie
zapomnieliśmy. Rekordu z marca 1990 roku
na szczęście nie pobiliśmy i raczej nigdy nie
pobijemy. Obawiam się jednak, że w obecnych
warunkach trudno będzie szybko i łatwo powstrzymać wzrost cen. W styczniowym wskaź-

Jan Białkowski (64
l.) został pod koniec
stycznia
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Urodził się w
Krzęcinie k. Choszczna.
Jest
absolwentem
Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Ostatnio pracował w Krajowym Ośrodku
Wsparcia Rolnictwa na stanowisku zastępcy dyrektora generalnego. Wcześniej
był m.in. zastępcą dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, kierownikiem łobeskiego Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, dyrektorem Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,
dyrektorem Oddziału
Terenowego Agencji
Nieruchomości Rolnych oraz dyrektorem
Oddziału Terenowego
KOWR w Szczecinie.
W resorcie odpowiada
za kwestie dotyczące
finansów, gospodarki
ziemią oraz hodowli i ochrony roślin.
Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni
Remontowej „Gryfia” w Szczecinie po
przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego funkcję prezesa spółki
powierzyła Krzysztofowi Zarembie
(48 l.). Nowy prezes „Gryfii” z wykształcenia jest politologiem, ukończył studia na

Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1998-2001 pełnił funkcję radnego miejskiego Szczecina, a w 2014 r. został wybrany na radnego sejmiku zachodniopomorskiego
V kadencji. Był posłem IV, V i VIII kadencji oraz senatorem VII kadencji. W poprzedniej kadencji pełnił
funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W wyborach 2019 r. nie uzyskał reelekcji. W 2015 r. był
członkiem Rady Nadzorczej „Gryfii”, nominowanym przez związki zawodowe spółki.

Prof. dr hab. Dariusz
Zarzecki, Wydział
Ekonomii, Finansów
i Zarządzania
Uniwersytetu
Szczecińskiego,
szef Programu MBA
US, prezes zarządu
spółki doradczej
Zarzecki i Wspólnicy
sp. z o.o.
niku nie ma bowiem odłożonych całkowitych
skutków droższej energii, wzrostu akcyzy i cen
regulowanych, a przede wszystkim wzrostu
płacy minimalnej.
Wkrótce nastąpią kolejne podwyżki cen
szeregu dóbr i usług (w tym komunalnych)
z powodu wzrostu cen energii i wprowadzenia „podatku cukrowego”. Jeszcze bardziej
wzrośnie nacisk na zwiększenie wynagrodzeń,
zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a deficyt na rynku pracy i klientelistyczna
polityka rządu wobec wielu grup zawodowych
będą sprzyjały spełnianiu postulatów płacowych. A więc inflacja powraca i straszy, a jej
skutki dla gospodarki i obywateli są zwykle
bardzo poważne. Ale o tym napiszemy przy
innej okazji.
Dariusz Zarzecki

Stanisław Flejterski

BKM – konieczność
czy zagrożenie?(1)
Zachętą do napisania tekstu o bezpłatnej
komunikacji miejskiej (BKM) była informacja o
wprowadzeniu tego rozwiązania w Luksemburgu od 29 lutego br. Można podnosić argumenty
o wielkości i poziomie dochodów tego kraju,
lecz nie zmienia to faktu, że warto się zastanowić nad ideą takiego rozwiązania. Pierwszy,
aczkolwiek krótki eksperyment w zakresie BKM
miał miejsce w latach 70. w Rzymie. W Polsce
BKM pełną lub ograniczoną pod względem rodzaju użytkowników obsługiwanej przestrzeni lub czasu przejazdu posiada ok. 60 miast
i powiatów. Ciekawym rozwiązaniem, wprowadzonym np. w Pabianicach, jest możliwość
bezpłatnego podróżowania osób, które legitymują się dowodem rejestracyjnym samochodu
osobowego. Za bilet nie zapłacą także towarzyszący pasażerowie w liczbie nieprzekraczającej
liczby miejsc w danym samochodzie.
W części miast wystąpiły pozytywne efekty
BKM w postaci wzrostu liczby pasażerów, w
większości jednak ich liczba nie uległa zmianie
lub nawet spadła (Ostrołęka, Wieluń). W War-
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szawie darmowa komunikacja uruchamiana
jest w dni smogowe, jednak nie wpływa to na
wzrost liczby pasażerów. W Tallinie mieszkańcy
miasta posiadający kartę miejską jeżdżą bezpłatnie. Dotyczy to też lokalnych autobusów,
czego głównym celem jest odwrócenie tendencji wyludniania się prowincji. Wzorcowym
przykładem wdrożenia BKM jest Dunkierka,
w której autobusy w godzinach szczytu są pełne. Co ciekawe, część nowych pasażerów sprzedaje samochody lub wstrzymuje się od ich zakupu. Efekt ten uzyskano poprzez zniesienie opłat
oraz zmianę układu sieci autobusowej, zwiększenie częstotliwości kursów i odnowienie taboru autobusowego. Korzystne rezultaty BKM
zaobserwowano w belgijskim Hasselt, gdzie w
okresie 1996-2006 liczba przejazdów wzrosła
trzynastokrotnie – jednak w 2013 roku zrezygnowano z BKM w przypadku osób dorosłych.
Negatywne skutki wprowadzenia BKM wystąpiły w amerykańskim Austin (1989-1990).
Autobusy stały się noclegowniami dla bezdomnych, a koszty utrzymania sieci wzrosły nie

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

tylko z powodu rezygnacji z opłat za przejazdy,
ale też znacznie większych kosztów ochrony
i napraw. Temat BKM pojawił się na początku
mojej pracy naukowej.
Wskazaliśmy wówczas ze współautorem,
że wybór rodzaju transportu jest pochodną
ceny, czasu i komfortu podróży. Prezentując
model komunikacji miejskiej pisaliśmy „Rozwój
gospodarki będzie powodował, że przedsiębiorstwa komunikacyjne, chcąc przetrwać na
rynku, będą musiały konkurować z motoryzacją indywidualną”. Oszacowaliśmy, że w przypadku Szczecina wzrost liczby samochodów
o 1% powoduje spadek prędkości eksploatacyjnej autobusów przeciętnie o 0,27 proc.
W tej samej publikacji przedstawiliśmy wyniki
sondażu, według którego w przypadku wprowadzenia BKM, aż 84 proc. kierowców nie
zrezygnowałoby z własnych pojazdów, a najwięcej chętnych do zmiany środka transportu
deklarowało to rozwiązanie w przypadku dojazdów do pracy.
cdn.
Jacek Batóg
styczeń-marzec 2020

Weronika
Przybylska
została powołana na stanowisko dyrektora Centrum Logistyki E-Commerce Amazon
w Kołbaskowie k. Szczecina.
Z branżą związana od ponad
15 lat. Ukończyła studia na
Politechnice Poznańskiej na
kierunku nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką. Jeszcze podczas nauki podjęła
pierwszą pracę w jednej z wiodących wielkopolskich firm produkcyjno-logistycznych,
a następnie kontynuowała rozwój zawodowy w takich spółkach jak H&M czy Komandor,
prowadząc poszczególne działy operacyjne.

Do Amazon dołączyła w 2014 roku.
W oddziale w Poznaniu prowadziła dział operacji logistycznych, a w
2017 r. przeniosła się do Szczecina
dołączając do zespołu nowo otwartego budynku firmy. Teraz, jako
dyrektor Centrum
Logistyki Amazon
zarządza zespołem
liczącym
ponad
3500 osób, który
realizuje zamówienia klientów z całej
Europy.
Patrycjusz
Niemczuk (36 lat) 1 listopada ub.r.
objął stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Korporacyjnego
w Szczecinie PKO Banku Polskiego
SA. Ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania, uzyskał
również tytuł Master of Business Administration. W latach 2007-2019 zatrudniony w strukturach Grupy BNP
Paribas w Polsce. Od początku kariery zawodowej związany z obsługą
przedsiębiorstw w regionie zachodniopomorskim. Początkowo zajmował
się bankowością małych i średnich
przedsiębiorstw, później bankowością
korporacyjną. W latach 2016-2017 pełnił funkcję lidera sektora transportu
i logistyki.
ekab
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Rekiny i ryby
świata w ZUT
Na ścianie przed wejściem na
wystawy widnieje napis „In aqua
vita nostra”, czyli „W wodzie jest
nasze życie”. Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny ma
własne Muzeum Ichtiologiczne.

Nowe muzeum zostało otwarte 13 lutego na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa
w budynku ZUT przy ul. Kazimierza Królewicza 4.
W zbiorach ma prawie tysiąc eksponatów zwierząt wodnych, w tym unikatowe gatunki, których nie spotkamy w Polsce i Europie.
– Pierwsza z wystaw poświęcona jest rekinom
świata. W specjalnie przygotowanych gablotach
zobaczyć można rekina młota, kosogona żarłacza,
kolenia, mustela, płaszczki z narządami elektrycznymi i korale w naturalnej scenerii – wylicza prof.
Beata Więcaszek, która opracowywała projekty wystaw w muzeum. Jest tu też złowiony
w okolicach Nowej Funlandii w 1971 roku rekin
polarny, który mierzy 4 metry.
W kolejnych gablotach znalazły się eksponaty naukowców ZUT, którzy uczestniczyli

w badaniach Antarktydy. – Opowiadają o nich
piękne zdjęcia przyrody oraz niezwykłe eksponaty
z półkuli południowej, m.in. 4-metrowa szczęka
wieloryba humbaka – mówi uczestnik wypraw
prof. Juliusz Chojnacki.
Jest też ekspozycja ryb, które pokonują tysiące kilometrów, by odbyć tarło, m.in. węgorze europejskie oraz minogi morskie – gatunki
obecnie skrajnie zagrożone w basenie Morza
Bałtyckiego.
Wystawę uzupełnia laboratoryjna wylęgarnia ryb oraz akwaria z rybami morskimi i słodkowodnymi z całego świata.
Zbiory przez dziesięciolecia gromadzili pracownicy uczelni na wyprawach naukowych na
całym świecie. Po remoncie budynku, ekspozycja
została odświeżona i na nowo zaaranżowana.

Nowe muzeum zostało otwarte
13 lutego w budynku ZUT przy ul. Kazimierza
Królewicza 4. | fot. PROF. ADAM TAŃSKI

Muzeum Ichtiologiczne miało być obowiązkowym punktem dla studentów ZUT oraz
zapraszanych klas, ale zainteresowanie miejscem po otwarciu było tak ogromne, że uczelnia postanowiła otworzyć je dla wszystkich
zainteresowanych. Do wakacji będzie to możliwe: 3 kwietnia, 24 kwietnia, 8 maja, 22 maja,
19 czerwca, 26 czerwca w dwóch turach: godz.
10-11.30 i 11.30-13. Zwiedzanie ekspozycji jest
bezpłatne, ale po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym.
ep

US zaprasza do Muzeum Geologicznego
Piasek z plaż z całego świata, minerały fluorescencyjne, kule szczecińskie.
W zbiorach Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego jest już ponad 8 tys. okazów.
– Mamy największą w Europie i prawdopodobnie jedną z największych na świecie kolekcję
piasków pobranych z ponad 800 miejsc na całym
globie – mówi dr Robert Woziński, kierownik
Muzeum Geologicznego US i pokazuje m.in.
różowawy od pokruszonych raf koralowcowych
piasek z Komodo w Indonezji. – W naszym zbiorze dominują morskie piaski plażowe – dodaje.
W jednej z gablot eksponowana jest czaszka
silnego tura z rogami znaleziona w Pilchowie.

– Szczątki liczą sobie ok. 9 tys. lat, czyli tur, którego nazywamy pieszczotliwie Arturem, żył w okresie epoki kamienia łupanego – opowiada.
W szczecińskim muzeum nie mogło zabraknąć występujących w najbliższym regionie tzw.
kul szczecińskich, często o idealnie kulistych
kształtach. – Nie wszyscy szczecinianie wiedzą,
że mamy swoją formację skalną. Stettiner Kugeln
tworzyły się na tych terenach ok. 30 mln lat temu
w oligocenie. Kule szczecińskie to piaskowce spo-

jone żelazistym spoiwem, stąd ich rdzawe zabarwienie – dopowiada R. Woziński. – Po rozbiciu
szczecińskie konkrecje w swoim wnętrzu zawierają liczne skamieniałości fauny żyjącej tu wówczas
w ciepłym morzu: ślimaków i małż. Trafiają się też
szczątki ryb, ząb rekina.
W specjalnie zaciemnionej sali, w gablocie
podświetlonej lampami UV, oglądać można minerały fluorescencyjne. Ten punkt wizyty w muzeum często robi największe wrażenie.
Placówka prowadzi warsztaty i lekcje geologii. Pomaga w tym Sala Interaktywnej Edukacji
Geośrodowiskowej z mikroskopami, binokularami, mapami paleogeograficznymi wyświetlanymi na dotykowym monitorze.
Muzeum Geologiczne US zostało założone
w 1994 roku. Od 2017 r. mieści się w Centrum
Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych
US przy ul. Mickiewicza 16a (wejście przez dziedziniec). Zwiedzać można je od poniedziałku
do piątku w godz. 9-15. Wstęp jest bezpłatny.
Placówka włącza się w różne akcje np. Noc
Muzeów, która w tym roku planowana jest na
16 maja. ep

NCDC Business Race: zgłoś firmową drużynę

Well-being, integracja
i świetna zabawa dla wszystkich
W 2020 roku Bieg Sztafet Firmowych NCDC Business Race odbędzie się po raz
szósty. W pierwszej edycji w 2015 roku wzięło udział 107 sztafet z ponad 100
firm. W 2019 liczba sztafet wzrosła do 368. Wiele firm zgłosiło do biegu po
kilka, a nawet kilkanaście zespołów.
Od kilku lat bieganie cieszy się coraz większą popularnością, nic więc dziwnego, że firmy
odkryły w bieganiu możliwość na integrację zespołu oraz budowanie swojego wizerunku jako
firmy dbającej o zdrowie i kondycję fizyczną
swoich pracowników.
To również świetna zabawa! W ostatnim
czasie na popularności zyskuje pojęcie well-being, czyli dbanie o dobre samopoczucie
pracowników. Pracodawcy zaczynają dbać o te
aspekty, zapewniając swoim zespołom coś więcej niż tylko karnet na siłownie i prywatną opiekę medyczną. Jednym z podejmowanych przez
nich działań jest angażowanie pracowników
w akcje sportowe.

My proponujemy wersję takiego wydarzenia sportowego przeznaczoną dla firm, wierząc
że wspólne treningi doskonale integrują zespół.
Tego rodzaju przedsięwzięcia pozwalają na rozwój konkretnych cech i umiejętności, takich jak
współpraca w zespole czy dążenie do osiągnięcia
wspólnego celu. Sportowa rywalizacja pozwala
również scalić zespół i zbudować dobrą atmosferę.
Mówimy zatem o aspektach, które mają olbrzymie
znaczenie w realizacji zawodowych obowiązków
i mogą przynieść firmie wiele wymiernych korzyści.
W tym roku w ciągu niecałego miesiąca od
uruchomienia zapisów na liście startowej jest
już ponad 100 drużyn. Limit uczestników wynosi
500 sztafet, więc nie można zwlekać z zapisami.

Szczegóły oraz zapisy na
stronie internetowej wydarzenia:
www.ncdcbusinessrace.pl

Na zdjęciu dr Robert Woziński, kierownik
Muzeum Geologicznego US. | fot. MARTA TESZNER
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Szczupak za ratowanie
przyrody

Gastronomia
w portowym klimacie

W mieście jest miejsce na przyrodę
– przekonują aktywiści ze Społecznej
Straży Ochrony Zieleni Szczecina. I za
tę postawę – za walkę o każde drzewo,
otrzymali statuetkę Szczupak 2019.
O mieście nie powinniśmy myśleć wyłącznie przez pryzmat budynków i betonowych
placów. Częścią aglomeracji bowiem jest
i powinna pozostać przyroda. Takie myślenie
jest bliskie aktywistom ze Społecznej Straży
Ochrony Zieleni w Szczecinie. I zostało ono nagrodzone Szczupakiem 2019.
Rozstrzygnięcie konkursu organizowanego
przez redakcję „Gazety Wyborczej” w Szczecinie odbyło się 17 grudnia ub.r. w Teatrze Małym
w Szczecinie. Tego wieczoru mówiło się o przyrodzie naprawdę dużo.
– Ta nagroda umacnia nas w przekonaniu,
że warto coś robić dla naszego pięknego miasta
– mówiła urbanistka Helena Freino ze Społecznej Straży Ochrony Zieleni. I podkreślała:
– Zieleni potrzebujemy jak tlenu.
A co dokładnie robią osoby ze Społecznej
Straży Ochrony Przyrody? Konsekwentnie walczą o to, by szczecińskie inwestycje nie oznaczały wycinki drzew, a termomodernizacja
budynków betonowania gniazd ptaków. To oni
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Foodport, czyli nowa strefa
gastronomiczna na drugim piętrze
w Centrum Handlowo-Rozrywkowym
Galaxy zaaranżowana została w
portowym klimacie i ze szczecińskimi
akcentami.

zabiegali o to, by sylwester miejski w Szczecinie odbył się bez głośnych fajerwerków.
W zamian tego mieszkańcy podziwiali spektakl świetlny. Byli też organizatorami marszu
duchów umarłych drzew. A stroje, które wówczas mieli na sobie, zaprezentowali również
podczas finałowej gali.
To była już 15. edycja Szczupaków. W ten
sposób nagradzane są osoby związane ze
Szczecinem i regionem, które w danym roku

Jerzy Połowniak, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej „
w Szczecinie wręcza statuetkę Szczupak 2019
zwycięzcom plebiscytu: zespołowi Społecznej Straży
Ochrony Zieleni Szczecina. | fot. GAZETA WYBORCZA. CEZARY
ASZKIEŁOWICZ

wyróżniły się swoją działalnością. Propozycje
kandydatów zgłaszają czytelnicy, a szczecińska
redakcja „Gazety Wyborczej” wybiera ścisłą finałową dziesiątkę. Na końcu – spośród najlepszych wyłaniają Szczupaka.
BR
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Ściany przy poszczególnych lokalach pokryły
graffiti autorstwa streetartowego artysty Kraza
(Marcina Papisa), który namalował na nich m.in.
gryfa i dźwigozaury. Motywem dźwigozaurów,
ale w formie ledowych neonów posłużono
się też, by pokierować do nowej strefy toalet,
gdzie przy damskiej ulokowano też baby room.
Z kolei część podłogi ułożona została na wzór
podłogi z kultowego lokalu Pasztecik.
Przestrzeń restauracyjna powiększyła
się o 750 mkw. Obok dotychczasowych najemców pojawiły się nowe restauracje, np.
meksykańska Papa Diego, pierogarnia Ciasto
i Farsz orientalna Express Oriental czy Kuchnia
Marché, gdzie kupuje się potrawy na wagę.
W kwietniu zaplanowano jeszcze otwarcie
Pasibusa i Cafe Grzybek. Konsumujący mają
więcej miejsc siedzących (z 350 do 600), które
znajdą się na podestach z palet albo w usta-

wionych tu kilku kontenerach, które są najbardziej popularne. – Polubili je młodzi ludzie
– mówi Monika Gogacz, dyrektor CHR Galaxy.
Aktywniejsi mogą też skorzystać z kolejnej
nowości – miniboiska do koszykówki. Postawiono też słup ogłoszeniowy, na którym będą
pojawiać się informacje o wydarzeniach.
Foodport oficjalnie został otwarty pod
koniec stycznia – zdradziła dyrektor Gogacz.
– Był to ostatni element w naszym centrum handlowym, który przeszedł renowację – wyjaśnia
Monika Gogacz. – Postanowiliśmy zrealizować

Foodport, czyli nowa strefa gastronomiczna w Galaxy
zaaranżowana została w portowym klimacie i ze
szczecińskimi akcentami. | fot. MARTA TESZNER

tu pierwszy w naszym mieście food hall, czyli
przestrzeń gastronomiczną, będącą jednocześnie
miejscem spotkań, relaksu i rozrywki. W efekcie
powstała zupełnie nowa, a jednocześnie silnie
związana z historią miasta, jakość – podkreślała.
Nowa przestrzeń zaprojektowana została
przez architektów EPP, właściciela centrum
handlowego, we współpracy z pracownią
MIXD. Koszt inwestycji wyniósł 5,5 mln zł. EP
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Światowe trendy
w Koryzna Clinic
W profesjonalnie wyposażonym gabinecie stomatologicznym nie może już
dzisiaj zabraknąć urządzeń wykorzystujących precyzję i wszechstronność
laserów. Na rynku zachodniopomorskim pojawił się laser erbowo-yagowy.
Jest to obecnie najnowocześniejszy sprzęt wykorzystywany w stomatologii.
Gabinetem, który może poszczycić się najnowocześniejszymi technologiami
w Szczecinie jest Koryzna Clinic. Jej właściciel, dr Kacper Koryzna, regularnie
przywozi do Szczecina najbardziej innowacyjne urządzenia stomatologiczne,
zapewniając pacjentom dostęp do opieki medycznej na najwyższym
światowym poziomie.

Najnowsza technologia
w Szczecinie
Kameralność Koryzna Clinic nie stoi
w sprzeczności z jej rozwojem i aspiracjami
właściciela, który regularnie aktualizuje wiedzę medyczną, uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach w Korei Południowej czy
Japonii. To właśnie rynek azjatycki wyznacza
trendy w tej branży. Dr n. med. Kacper Koryzna przywozi do Szczecina najważniejsze
nowinki technologiczne, z których od tej pory
mogą korzystać mieszkańcy regionu. Jego kolejnym innowacyjnym odkryciem jest laser erbowo-yagowy, który dostępny jest w niewielu
miejscach w Polsce. Dr Koryzna postawił na
technologię najwyższej jakości, decydując się
na urządzenie japońskiej marki Morita – kraj
ten jest bowiem liderem wśród producentów
zaawansowanej aparatury medycznej.

Fenomen lasera
erbowo-yagowego
W wielkim skrócie leczenie laserem oznacza mniej bólu i zdecydowanie krótszy czas
leczenia, ale to tylko ułamek korzyści płynących z jego zastosowania. Wspaniale zastępuje
nielubiane przez nas wiertła i skalpele. Wyko-
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rzystywany jest w zabiegach chirurgicznych,
zarówno na tkankach twardych, jak i miękkich.
Niczym słynny miecz katana, pozwala na precyzyjne, szybkie cięcie i podcinanie tkanek,
zapewniając pacjentom najwyższy standard
leczenia. Co ważne, działa odkażająco, więc
zazwyczaj nie ma konieczności stosowania
antybiotykoterapii. Może być wykorzystany
w wielu zabiegach stomatologicznych, w tym
w leczeniu próchnicy. Używany w charakterze
wiertła pozwala na uniknięcie nielubianego
przez wiele osób borowania, w dodatku zazwyczaj bez znieczulenia. Nie ma też nieprzyjemnych wrażeń dźwiękowych, dzięki czemu
nie odstrasza tak jak tradycyjne wiertła. Jego
kolejnym atutem jest dokładność. – Laserem
docieramy możliwie najgłębiej, usuwając wyłącznie próchnicę i nie naruszając przy tym zdrowej
tanki, co często ma miejsce w przypadku użycia
wiertła. Ponadto laser bardzo dobrze przygotowuje ząb pod wypełnienie. Jego skuteczność jest
tak duża, że nie musimy już używać kwasów do
wytrawienia zęba. To szczególnie dobre dla osób,
które unikają chemii i plastiku, którym bliski jest
naturalny styl życia – tłumaczy dr Koryzna.
Leczenie zachowawcze to tylko część
z możliwych zastosowań lasera erbowo-yagowego. Bardzo często używany jest w leczeniu
paradontozy, czyli chorób przyzębia, jak również w likwidowaniu infekcji przy implantach.
– W tym przypadku śmiało możemy zrezygnować
ze skalpela. Laserem dostaniemy się pod dziąsło,
więc cięcie jest zbędne – informuje właściciel.
Laser ten sprawdza się także w leczeniu nadwrażliwości zębów, po raz kolejny pozwalając
uniknąć preparatów chemicznych. Ponadto
likwiduje stany zapalne. Jest o wiele bardziej
skuteczny w leczeniu kanałowym. Wiązka
światła, którą emituje, wnika we wszystkie
zakamarki, do których nie można dotrzeć przy
pomocy innych narzędzi czy płynów.
Laser erbowo-yagowy to także przełom
w implantologii. Służy do precyzyjnego cięcia
dziąseł i kości zapewniając o wiele szybszy proces gojenia tkanek (dla porównania: krążenie
po cięciu laserem przywrócone jest już po kil-

ku dniach, a po użyciu skalpela czy wiertła po
dwóch tygodniach). Dzieje się tak, gdyż przy
użyciu skalpela tkanka znajdująca się wokół
cięcia obumiera. Natomiast laser jest o wiele
mniej inwazyjny i nie narusza zdrowej tkanki.
Używany jest także do zdejmowania licówek,
dzięki czemu zabieg ten przestał być nieprzyjemny dla pacjenta.
Koryzna Clinic od wielu lat posiada w swojej ofercie także najnowocześniejszy system
Cerec CAD/CAM do odbudowy pełnoceramicznych koron, mostów czy licówek bez pobierania wycisków. Ten system we współpracy
z laserem erbowo-yagowym umożliwia pełną
rekonstrukcję zęba podczas zaledwie jednej
wizyty, skracając także czas gojenia oszczędzając czas pacjenta.

Piękny uśmiech
dzięki laserowi
– Stomatologia estetyczna to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin medycyny, więc
z powodzeniem wykorzystujemy laser także
w zabiegach kosmetycznych – mówi dr Koryzna.
Na co możemy liczyć? Laser usuwa z zębów
nie tylko przebarwienia, ale nawet najbardziej
uporczywe plamy. Może być zastosowany
w procesie wybielania. Efekt jest ten sam, za
to czas trwania tego zabiegu zostaje skrócony
aż o połowę.

PRACOWNIA REKLAMY

Działamy z pasją,
tworzymy trofea
dla zwycięzców
w każdej dziedzinie.

Koryzna Clinic
Gabinet Stomatologii i Implantologii
ul. Sienna 4/1
70-542 Szczecin
+48 91 812 15 41
koryznaclinic.com
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Jaguar i Land Rover
w Szczecinie
Luksus i brytyjski ponadczasowy design wyróżniają dwie ekskluzywne marki,
których autoryzowany dealer i serwis działa od początku roku w pobliżu ronda
Hakena. To kolejne marki premium w portfolio Dominiki i Dariusza Bońkowskich.

Otwarcie pierwszego na Pomorzu Zachodnim showroomu marek Jaguar i Land Rover
przez Bońkowscy British Auto to znakomita
wiadomość dla miłośników brytyjskiej motoryzacji z północno-zachodniej Polski. W bogatej
ofercie aut, które można obejrzeć i przetestować w Szczecinie, są modele o legendarnej tradycji, jak sportowe auta Jaguar F-Type czy Land
Rover Defender (jego najnowsza wersja pojawi
się w tym roku na ekranach kin w filmie o przygodach Jamesa Bonda pt. „Nie czas umierać”),
a także auta awangardowe, jak Range Rover
Velar. Jak na markę premium przystało, samochody można w dużej mierze personalizować.
Na miejscu dostępna jest pełna obsługa serwisowa obejmująca również naprawy blacharsko-lakiernicze.
Bońkowscy British Auto proponuje przy tym
dogodne modele finansowania, w tym coraz popularniejszy najem długoterminowy oraz leasing.
Właścicielami pierwszego na Pomorzu Zachodnim dealerstwa ikon brytyjskiej motoryzacji są znani w świecie samochodowego biznesu

Dominika i Dariusz Bońkowscy. Ich związki
z branżą motoryzacyjną klasy premium sięgają
początku lat 90. a ich flagowym przedsięwzięciem w Szczecinie jest dealerstwo BMW Bońkowscy. Firma aktywnie angażuje się we wsparcie szczecińskiej kultury oraz rozwój miasta.
Jest np. ambasadorem i partnerem Filharmonii
im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Z kolei we współpracy z centrum handlowym Galaxy uruchomiła stacje ładowania samochodów
elektrycznych w centrum miasta.
Bońkowscy British Auto już planuje dalszą
ekspansję marek Jaguar i Land Rover w Szczecinie. W przyszłym roku w miejscu showroomu
działalność rozpocznie salon tych samochodów.

Bońkowscy British Auto sp. z o.o.
Ustowo 58, Szczecin
tel. 48 91 852 34 00
www.british-auto.jaguar.pl
www.british-auto.landrover.pl
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Twarze biznesu
Nina Manduk-Czyżyk, właścicielka firmy MediConsult, menedżerka Kliniki dr. Stachury
Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Ryby
International Business Studies w ZPSB

Moja ulubiona postać

Michelle Obama oraz Melinda Gates

Co cenię u mężczyzny

Inteligencję, odpowiedzialność,
spontaniczność, poczucie humoru

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

Dobroć, empatię, wrażliwość, odwagę i wiedzę
Upór, niecierpliwość, perfekcjonizm
Braku szacunku do człowieka,
chamstwa, zła, przemocy, egoizmu
Wizyty w stajni u mojego konia oraz
bieganie w otoczeniu przyrody
Nieustannie zachwycam się
lasami dookoła Szczecina
O pobycie na amerykańskim rancho w Texasie
lub Kalifornii ze wszystkimi obowiązkami cowgirl
oraz koniecznie z potańcówką country
w kowbojkach na nogach
i z kapeluszem na głowie!

Jan Gackowski Wiceprezes CALBUD Sp. Z o.o.

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Politechnika Szczecińska (teraz ZUT)

Moja ulubiona postać

Jerzy Giedroyc – prawdziwy polski
patriota nie ulegający politycznym
naciskom – propaństwowiec

Co cenię u mężczyzny

U ludzi których spotykam najbardziej cenię
szczerość i szacunek wobec innych

Co cenię u kobiety

U ludzi których spotykam najbardziej cenię
szczerość i szacunek wobec innych

Moja największa wada
Czego najbardziej nie lubię
Ulubione zajęcie po pracy
Czym zachwyciłem się ostatnio
O czym marzę
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Ryby

fot. ARCHIWUM

Niecierpliwość. Chociaż w niektórych sytuacjach
brak cierpliwości może być motywujący
Okazywania braku szacunku, szczególnie
wobec ludzi o niższej pozycji
Gra w golfa z przyjaciółmi
Przyrodą i rozwiązaniami
architektonicznymi w Singapurze
O tym, by zwiedzić jeszcze parę miejsc na świecie

Wysłuchał: wab
styczeń-marzec 2020
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