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Kino bez popcornu Jerzy Miśkiewicz, właściciel kina Pionier 1907,
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Czy biznes potrzebuje wiedzy? Tym razem w redakcyjnej dyskusji
rozmawiamy z reprezentantami świata nauki i przemysłu o wzajemnych
związkach i relacjach biznesu z uczelniami wyższymi. W dyskusji
uczestniczą: prof. Mirosława El Fray, dyrektor Instytutu Polimerów
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
dyrektor Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii,
ZUT, prof. Marcin Hołub z Katedry Elektroenergetyki i Napędów
Elektrycznych Wydziału Elektrycznego ZUT, kierownik projektu STEP
w ramach Interreg South Baltic, Adrianna Kozera, project manager
senior firmy Cargotec Poland oraz Zbigniew Nagay, współwłaściciel
firmy Radex.
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najstarszego nieprzerwanie działającego kina na świecie,
o kinie analogowym, certyfikacie Guinnessa i taperze w kiniarni.

WBiA: Reagujemy na potrzeby regionu Prof. Maria Kaszyńska,
dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, o kierunkach studiów,
karierach absolwentów i Herkulesie Polskiego Budownictwa.
Koktajl biznesowy W tym numerze receptura koktajlu prezentuje się

następująco: zaczyna się od konferencji Proinvestors będącej swoistym
poligonem wymiany myśli zarówno dla osób stawiających pierwsze
kroki w biznesie, jak i dla tych, którzy działają w nim od wielu lat, kolejny
jest jubileusz 20-lecia CSL Internationale Spedition. Firma zajmuje się
kompleksową obsługą spedycyjną towarów w eksporcie, imporcie
i tranzycie, dostarczanych drogą morską i lądową. Firma współpracuje
ze spedytorami na całym świecie. Piszemy też o zapowiedzi budowy
pięciogwiazdkowego hotelu, który powstanie nad jeziorem Dąbie
w Szczecinie i będzie działał pod niemiecką marką Maritim. Obok
niego zostanie wybudowany luksusowy apartamentowiec hotelowy.
Listę składników zamyka Szczecin Automotive Hub – centrum
kompetencyjne, które utworzą: brightONE, znana firma z branży IT
mająca siedzibę w Szczecinie wraz z czołowym dostawcą rozwiązań
informatycznych dla producentów samochodów – grupą P3.
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Miałem sen... Felieton Stanisława Flejterskiego
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Uważajmy na lichwę! Felieton Dariusza Zarzeckiego.

Trzymajmy dług w ryzach Felieton Jacka Batóga.
Wiosenne kulinaria w Novotelu Co przygotował na wiosnę Piotr
Sierociński – Szef Kuchni Novotel Szczecin Centrum & NOVO Square
lounge bar? Kto robi najlepszą kawę w Polsce? Warto to sprawdzić,
odwiedzając NOVO Square lounge bar.

T HE BEST COFFE IN POLAND

32 |

Tytuł Mecenasa Kultury dla Lesława Siemaszki – Szczecin jest

pięknym miastem, które zasługuje na piękne wydarzenia gospodarcze
i kulturalne – mówił wzruszony Lesław Siemaszko odbierając statuetkę
Mecenasa Kultury 2017.

Słodka inauguracja Grand Prix Szczeciński duet Andrzej Dębowski
– Ryszard Sałata wygrał rozgrywane po raz 14. Polickie IMP-y. Turniej,
który zainaugurował Grand Prix Pomorza Zachodniego, czyli cykl
najważniejszych brydżowych turniejów rozgrywanych w 2018 roku
na terenie naszego województwa.
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Z Binowa do Malezji Tegoroczny sezon na polu golfowym Binowo
Park Golf Club w Binowie rozpoczął się na początku kwietnia, kiedy
to nadeszła prawdziwa wiosna. Zaczęło się od turniejów klubowych.
Również na polu pojawili się nowicjusze, którzy skorzystali z zajęć
dla początkujących golfistów.

36 |

Dobosz: Miejsce eventów i konferencji Marka Dobosz
rozpoznawalna jest nie tylko jako nazwa słodyczy produkowanych
w fabryce cukierków w Trzebieży, ale także w branży hotelarskiej.

38|
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UCZYMY GRAĆ W GOLFA

PREZENTACJE

– tak oznaczamy teksty promocyjne

Kurs
3-miesięczny

„Świat Biznesu” w Internecie:
www.swiatbiznesu.com

Na okładce:
Koncepcja zagospodarowania
Kępy Parnickiej przez firmę
Siemaszko.
Wizualizacja:
pracownia Fraktal

• do 4 treningów tygodniu:
- wtorek 17:30-18:30
- środa od 17:30 - gra na małym
polu
- czwartek 17:30-19:30
- niedziela 12:30-13:30
• nieograniczony dostęp do pola
golfowego i sprzętu w czasie
kursu

Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiedzieli:
Monika Kieliszak, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia
Wojskowego w Szczecinie i Adam Szałek, prezes zarządu ADT Europe
Group z Koszalina.
kwiecień–maj 2018

DOŁĄCZ W DOWOLNYM
MOMENCIE!

Cena kursu:
790 zł

Zapisy i informacje
w recepcji Binowo Park
T: 91 404 15 33
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Kino bez popcornu
Jerzy Miśkiewicz, właściciel kina Pionier 1907, najstarszego nieprzerwanie działającego kina na świecie,
o kinie analogowym, certyfikacie Guinnessa i taperze w kiniarni

Jerzy Miśkiewicz: W mojej
ocenie dobry film to taki, który
wychodzi z nami z kina. I przez
jakiś czas siedzi nam w głowie.
Chodzi o to, żeby o tym filmie
chcieć dyskutować po seansie,
żeby był w naszych myślach.
I takie filmy staramy się
pokazywać.
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Czy w czasach, kiedy w naszych domach
wiszą telewizory na pół ściany ludzie chodzą
jeszcze do kina?
Upadek kina wieszczono już dawno – najpierw, bo pojawiły się telewizory, potem, bo weszły magnetowidy i kasety VHS. Proroctwa te się
jednak nie spełniły. Powiem więcej: kino jeszcze
długo nie upadnie. A to dlatego, że ludzie chcą
nie tylko oglądać filmy, ale potrzebują też towarzystwa. Oglądając filmy, lubimy obserwować
reakcje innych osób.
W kinach, podobnie jak w innych branżach,
jest pewna sezonowość. Teraz na przykład,
kiedy przyszła wiosna, zrobiło się ciepło, ludzie
spragnieni słońca wolą iść na spacer, niż wybrać
się do kina. Czasami jednak frekwencja zależy od przysłowiowych plam na Słońcu. Siedzę
w tej branży całe życie i nieraz widziałem sytuacje, kiedy na ekrany wchodził znakomity film,
a kina w całej Polsce świeciły pustkami. I nie było
na to żadnego wytłumaczenia, bo wszystkie warunki kinowe były spełnione.
Mówi pan, że siedzi w tej branży całe życie...
O tak, od zawsze interesowałem się filmem.
Pamiętam, że kiedy byłem studentem ekonomii
na Politechnice Szczecińskiej, biegałem jak szalony po wszystkich kinach w mieście. Wówczas
w pięć minut mogłem się przemieścić z kina
Kosmos, które było w al. Wojska Polskiego, do
kina Colosseum na ul. 5 Lipca. Godzinami przesiadywałem też w Kontrastach. Po studiach
trafiłem do Okręgowego Przedsiębiorstwa
Rozpowszechniania Filmów w Szczecinie, gdzie
przeszedłem kolejne stanowiska aż do zastępcy
dyrektora ds. rozpowszechniania filmów.
W latach 90. razem z kolegą wydzierżawiliśmy
kino Kosmos. A kiedy pojawiła się okazja, żeby kupić sąsiednie kino Pionier, zrobiliśmy to. To był
rok 1999. Pionier znajdował się w ruinie. Na 100
miejsc tylko 4 fotele nie były połamane. Zrobiliśmy więc generalny remont i przebudowaliśmy
kino. Zachowaliśmy salę główną i stworzyliśmy
salę kameralną, tzw. Kiniarnię.
Szczecińskim kinem, które w PRL-u wyświetlało ambitne filmy, był Delfin. Pionier przez
długie lata był kinem powtórek.
Tak. Pionier był kinem, w którym pokazywano filmy, które schodziły już z ekranów. W tamtych latach był spory kłopot z kopiami filmów. W
ogóle były to kopie analogowe 35 mm, a nie jak
dziś cyfrowe. W sytuacji, kiedy jedna z takich kopii
kosztowała 6-7 tys. zł, dystrybutor długo się zastanawiał, czy robić dużo kopii i ryzykować, że na nich
nie zarobi, czy tylko kilka. Dziś w dobie cyfrowej
zdobycie kopii jest prostsze. Dla właścicieli kin jedyny problem może stanowić cena projektorów,
które kosztują około 250 tys. zł. W mojej ocenie
rewolucją porównywalną do tej jaką było przejście
z kina niemego na film dźwiękowy, było przejście z
projektorów analogowych na projektory cyfrowe.

Pionier zaczynał działać jeszcze w epoce
kina niemego. Proszę przypomnieć niemiecką
historię kina.
Kino powstało w 1907 roku i nazywało się
Weltkinotheater. Jego twórcą i pierwszym właścicielem był Otto Blauert. Jak wyglądało wówczas kino? Ekran był zrobiony z jakiejś szmaty. Na
środku sali stał facet, kręcił korbą projektora i na
ekranie pokazywał się film.
Później kino Pionier przeszło w posiadanie Alberta Pietzkego, który w bardzo młodym wieku
zginął podczas I wojny światowej. Co ciekawe, po
jego śmierci w szczecińskich gazetach pojawiło
się bardzo dużo nekrologów. Cały czas się zastanawiam, czy ten zaledwie dwudziestokilkuletni
człowiek, był aż tak bardzo znany i lubiany. Pionier pozostał w rodzinie Pietzke, która w tym czasie miała jeszcze kilka innych kin. Zresztą to były
czasy, kiedy w Szczecinie było naprawdę dużo kin.
Po II wojnie światowej, 26 grudnia 1945 r.,
pokazana została w naszym kinie pierwsza część
filmu Sergiusza Eisensteina Iwan Groźny. Bardzo dobry film, który pokazywaliśmy wiele razy.
W Muzeum Narodowym w Szczecinie znajduje
się zaproszenie napisane na maszynie dla prezydenta Piotra Zaremby na ten właśnie pierwszy seans. Do 1952 roku nasze kino nazywało
się kinem Odra. Później zostało Pionierem. Pół
wieku później do nazwy tej dodałem tylko rok
powstania kina. I tak mamy kino Pionier 1907.
W 2005 roku został przyznany Pionierowi tytuł
najstarszego nieprzerwanie działającego kina
na świecie. Certyfikat wystawiony został przez
Guinness World Records.
Mówi pan, że kino jeszcze długo nie upadnie, ale nie powiedział pan jeszcze, jak wyobraża sobie pan salę kinową za 10 czy 20 lat?
Stare kopie analogowe miały rysy po 200-300
seansach. Teraz obraz mamy doskonały, bo gramy w systemie 2K. Ktoś może jednak powiedzieć:
ale przecież teraz telewizory są już w systemie
4K. Odpowiadam w takich sytuacjach, że byłem
na pokazach, kiedy można było porównać obraz
2K i 4K, i prawdę mówiąc... nie widziałem najmniejszej różnicy. Co się zaś tyczy filmów 3D, to
w jednej z sal mamy projektor 3D. Kupiliśmy go
kilka lat temu, bo takie było oczekiwanie społeczne, ale prawdę mówiąc „zrobiliśmy” na nim tylko
3-4 seanse. Szkoda jest psuć sobie oczy i narażać
się na ból głowy oglądając filmy w tej technologii,
zwłaszcza,że dobrych filmów nagranych w ten
sposób jest naprawdę bardzo mało.
Jeśli mam jednak powiedzieć, co za 10-20
lat zmieni się w kinie, to powiem: dźwięk. Spodziewam się, że będzie on znacznie lepszy niż
obecnie.
W Pionierze bardzo dobrze ogląda się filmy
kameralne. Ale więcej ludzi przyciągają do kin
filmy, w których obraz i dźwięk są często ważniejsze niż treść. Czy nie obawia się pan tego?
kwiecień–maj 2018

Niedawno popełniłem błąd, do którego się
przyznaję. Otóż zamówiłem film PitBull. Wcześniejszych części nie grałem w Pionierze. Teraz
się skusiłem, bo reżyserem jest Władysław Pasikowski, którego uważam za dobrego reżysera.
Myślałem, że ludzie przyjdą do Pioniera właśnie
na Pasikowskiego. Co się jednak okazało? Takich
puch jak na seansach PitBulla dawno w kinie nie
miałem. Do Pioniera przychodzą jednak inni widzowie.
W mojej ocenie dobry film to taki, który wychodzi z nami z kina. I przez jakiś czas siedzi nam
w głowie. Chodzi o to, żeby o tym filmie chcieć
dyskutować po seansie, żeby był w naszych myślach. I takie filmy staramy się pokazywać. W Pionierze nie gramy na przykład horrorów.
Czyli nie zagości u was również... James
Bond.
W sumie to szkoda, bo lubię tego typu kino.
Ale rzeczywiście w kinie Pionier nie ma tego typu
seansów. Są za to filmy o miłości, na które ludzie
lubią przychodzić.
Kim jest zatem widz Pioniera?
Kiedyś robiliśmy ankietę. Wyszło z niej, że 80
proc. naszych widzów to są osoby z wyższym wykształceniem, studenci i licealiści. Częściej odwiedzają nas też kobiety, stanowią ponad 50 proc.
gości. Chętnie przychodzą do nas równeż osoby
starsze, które w multipleksach boją się stromych
schodów i hałasu.
Do Pioniera przychodzą inni widzowie niż do
multipleksów, choćby z tej przyczyny, że u nas nie
ma popcornu. Osobiście nie mam nic przeciwko
popcornowi i nawet go lubię, ale uważam, że
w kinie można wytrzymać dwie godziny bez jedzenia. Duże kina zarabiają przede wszystkim na

reklamach i popcornie. W multipleksach przychody z filmów stanowią do 30 proc. ich budżetu.
U nas też są reklamy, ale są one krótkie i kończą
się przed zapowiadaną godziną seansu.
Proszę nam wyjaśnić, dlaczego wielu filmów
nominowanych do Oscara nie można zobaczyć
w szczecińskicj kinach, także w Pionierze.
W ubiegłym roku był na przykład problem ze
zdobywcą Oscara za 2016 r. filmem „Moonlight”.
Faktycznie nie było go w Szczecinie. Jak dobrze pamiętam, to coś było nie tak z jego dystrybucją. I również ja go sobie darowałem. Niestety,
jeśli chodzi o takie ambitne filmy, to jeśli nie weźmiemy ich do Pioniera, to widzowie w Szczecinie mogą tych filmów nie zobaczyć. W kwietniu
2018 r. tylko przez tydzień puszczaliśmy oscarowy film „Tamte dni, tamte noce”, bo był bardzo
drogi, ale jednak go mieliśmy.
Wydawałoby się, że filmy ambitne, które nie
mają dużej publiki, są tańsze u dystrybutorów?
Dla dystrybutora film jest filmem, liczą się
sztuki. Szczególnie amerykańscy dystrybutorzy
nie bawią się w sentymenty. Dlatego niektóre
tytuły wpadają do kina na tydzień z racji wysokich
kosztów wynajmu.
W Kiniarni dobrze ogląda się komedie, ale
już filmy wymagające skupienia nieco gorzej,
no chyba że wcześniej zarezerwujemy sobie
stolik w pierwszym rzędzie.
To jest mała sala, która jest połączeniem kina
i kawiarni. Siedząc przy stoliku możemy zamówić
sobie kawę, herbatę czy też lampkę wina. W Kiniarni stoi też pianino wyprodukowane w Szczecinie w 1898 r. Kilka razy w roku zasiada przy nim
taper, który gra muzykę do kina niemiego. Znakomicie ogląda się przy takiej muzyce Chaplina.

Tego typu seanse robimy kilka razy w roku, a widzowie są nimi oczarowani.
Do Kiniarni zazwyczaj trafiają filmy, które
schodzą już z sali Czerwonej.
A jak dobiera pan repertuar filmowy?
Pamiętam, że rok po stanie wojennym weszło
w Polsce 12 filmów zachodnich. Teraz gramy
około 150 tytułów rocznie. Na ekrany kin wchodzi
tak dużo filmów, że nie jestem w stanie powiedzieć, co będziemy grać za 2-3 miesiące.
Dwa razy do roku jeżdżę jednak na spotkania
kiniarzy. Przez kilka dni oglądamy filmy od rana
do nocy. Jest tego tak dużo, że jeśli człowiek nie
weźmie ze sobą kajecika, to po takim maratonie
już nic nie wie. Dlatego zawsze zapisuję sobie,
co oglądam i jakie mam wrażenia.
Ale wiadomo, że nie jesteśmy w stanie obejrzeć wszystkich filmów, które wprowadzamy do
swoich kin. Musimy się więc czasem kierować
opisami, recenzjami krytyków, nazwiskami reżyserów, producentów albo po prostu intuicją.
Czasami mamy też drobne przecieki od dystrybutorów.
Spójrzmy teraz na aspekt biznesowy prowadzenia kina. Czy nie myślał pan o tym, żeby
znaleźć jakiegoś sponsora?
Szczerze mówiąc, jakoś nikt się specjalnie
nie zgłaszał. Nie chciałbym też uzależniać się od
sponsorów, bo nie chciałbym, żeby ktoś mieszał
w repertuarze. Musimy żyć z tego, co przynoszą
nam widzowie.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali
Magdalena Szczepkowska
i Włodzimierz Abkowicz
fot. M. ABKOWICZ
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Czy biznes potrzebuje wiedzy?
Tym razem w redakcyjnej dyskusji rozmawiamy z reprezentantami świata
nauki i przemysłu o wzajemnych związkach i relacjach biznesu z uczelniami
wyższymi. W dyskusji uczestniczą: prof. Mirosława El Fray, dyrektor Instytutu
Polimerów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie, dyrektor Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii,
ZUT, prof. Marcin Hołub z Katedry Elektroenergetyki i Napędów
Elektrycznych Wydziału Elektrycznego ZUT, kierownik projektu STEP
w ramach Interreg South Baltic, Adrianna Kozera, project manager senior
firmy Cargotec Poland oraz Zbigniew Nagay, współwłaściciel firmy Radex.

8

Jak oceniacie państwo jakość absolwentów
szkół wyższych, którzy trafiają na rynek pracy?
Adrianna Kozera: Proces wdrożenia inżynierów do pracy w Cargotec Polska, światowego
producenta urządzeń transportowych i przeładunkowych jest naprawdę krótki. Kandydaci,
którzy do nas trafiają są w stanie od razu podjąć
zadania. Uważam, że absolwenci automatyki
i robotyki Wydziału Elektrycznego ZUT są dobrze
wykształceni.
Zbigniew Nagay: Radex jest producentem
środków do mycia i dezynfekcji, stosowanych w
przemyśle spożywczym. Zatrudniamy wielu chemików. Niestety, na rynku brakuje techników chemików. Zadania, które mogliby oni wykonywać,
robią u nas inżynierowie.
Czasami jednak wykształcenie kierunkowe pracownika nie jest tak ważne. W dziale handlowym
Radexu zatrudniamy absolwentów różnych kierunków studiów, m.in.: chemii, ekonomii czy Wydziału Elektrycznego. Dużą rolę odgrywa bowiem
ogólne przygotowanie absolwenta, czyli to, co
dają mu studia. A to znaczy, że absolwent nawet
jeśli czegoś nie wie, to powinien wiedzieć, gdzie

tego szukać. Oceniam, że przygotowanie ogólne
absolwentów jest na niezłym poziomie.
Mirosława El Fray: Studentów można podzielić na dwie grupy. Są tacy, którzy mają bardzo dobre umiejętności miękkie, czyli potrafią pracować
w grupie, są bardzo komunikatywni i nie trzeba
im powtarzać jednej rzeczy kilka razy. Ale są i tacy,
którzy – mówiąc wprost – nie wykazują zbytniego
zaangażowania w proces nauczania.
Marcin Hołub: Kiedy słyszymy, że przedsiębiorcy są zadowoleni z efektów naszej pracy, to jest to
miód na nasze serce. Ale – jak już wspomniała pani
profesor – nie wszystko zależy od nas. Wiele zależy
od tego, jak świadomy jest młody człowiek, jaki ma
stosunek do swoich obowiązków na uczelni, jak
rozumie swoją misję i miejsce na uczelni.
A jak uczelnie podchodzą do potrzeb rynku?
Mirosława El Fray: Jako uczelnia elastycznie
podchodzimy do procesu kształcenia. Bardzo
dobrym przykładem jest uruchomienie kierunku
związanego z inżynierią propylenu na tzw. kierunku zamawianym. W związku z planami budowy
w Policach fabryki polipropylenu jesteśmy już po
wstępnych rozmowach z władzami spółki PDH SA

Mirosława El Fray: Odpowiadając
na pytanie, dlaczego biznes
i nauka nie zawsze idą w parze,
powiem, że biznes jest niecierpliwy,
a naukowiec ma zupełnie inną
perspektywę.

Zbigniew Nagay: W tej chwili tylko duże
organizacje stać na finansowanie badań
naukowych. Z poziomu firmy średniej
są dwie możliwości: wykorzystanie
istniejących rozwiązań lub rozwiązanie
przez uczelnię konkretnego problemu.

na temat współpracy właśnie pod kątem kształcenia inżynierów – specjalistów, którzy będą pracować w nowej fabryce.
Zmieniamy na uczelni model kształcenia.
Nie chcemy edukować w sposób tradycyjny, ale
w sposób kompleksowy. Wszyscy nasi studenci będą musieli przejść przez wszystkie katedry
i instytuty. Chcemy, żeby dochodząc do semestru
dyplomowego byli „sfokusowani”, czyli wiedzieli,
że to jest ta specjalność, do której są najlepiej przygotowani. Dopiero na tym ostatnim semestrze
będą wybierać tematy prac dyplomowych.
Marcin Hołub: Chcielibyśmy reagować elastycznie na zmiany i potrzeby, które zgłasza rynek.
Niestety nie jest to takie proste. Program kształcenia możemy częściowo dostosować, ale bardziej
kompleksowe zmiany wymagają procedury, która
jest na tyle długotrwała, że wchodzi w życie dopiero wtedy, gdy kolejni młodzi ludzie rozpoczynają
swój proces kształcenia. Niemniej jednak staramy
się dostosowywać się do aktualnych potrzeb.
Pierwszym tego typu mechanizmem było
powołanie dziewięć lat temu Rady Przemysłowo-Programowej na Wydziale Elektrycznym. Spotykamy się z przedstawicielami firm i dyskutujemy o
tym, jakie są potrzeby przemysłu. Spotkania skutkują powołaniem nowych specjalności, nowych
kierunków studiów. Takim przykładem jest powołanie przez nas w ramach programu POWER nowej specjalności na automatyce i robotyce, która
będzie dotyczyć przemysłu 4.0. Będzie to nowość
w skali Polski.
Dlaczego absolwenci XIII LO w Szczecinie,
najlepszego liceum w regionie, idą na studia do
Warszawy i Wrocławia, a nie zostają w Szczecinie?
Mirosława El Fray: Nieraz zadawałam to pytanie władzom naszej uczelni. Pytałam, czy nie
możemy podpisać z liceum umowy o współpracy.
Umowę taką liceum podpisało z Politechniką Warszawską. Jest to chyba wina braku patriotyzmu lokalnego dyrekcji. Przecież my jako ZUT nie mamy
kompleksów wobec stołecznych uczelni. Gdyby ci
absolwenci trafili do nas, mogliby się szybko rozwijać, robić doktoraty i wyjeżdżać za granicę. Mamy u
siebie postdoków z Singapuru, Hiszpanii, Niemiec
i Stanów Zjednoczonych. Można u nas zetknąć się
z nauką i badaniami na najwyższym poziomie.
Adrianna Kozera: Niestety, opinie wśród
rodziców, którzy pomagają młodzieży w najważniejszych wyborach, psuje między innymi ranking
magazynu Perspektywy. Rodzice widząc kolejność
szkół wyższych w rankingu, decydują, gdzie chcą,
by na studia poszło ich dziecko.
Mirosława El Fray: Mam nadzieję, że oceny uczelni, które się pojawią po wprowadzeniu
nowych zasad funkcjonowania szkolnictwa wyższego, spowodują, że coś się jednak zmieni. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej na ZUT
jestdziś drugim w kolejności takim wydziałem
w Polsce. Paradoksem jest, że znajdujemy się na
topie, a absolwenci szkół średnich nas omijają
i wybierają studia na uczelniach, które niżej stoją
pod względem poziomu nauczania.
kwiecień–maj 2018

Przejdźmy do badań naukowych. Jak to
jest, że firmy wciąż wolą kupować gotowe
rozwiązanie za granicą niż przyjść do uczelni
i zlecić badania.
Zbigniew Nagay: W tej chwili tylko duże
organizacje stać na finansowanie badań naukowych. Z poziomu firmy średniej są dwie możliwości: wykorzystanie istniejących rozwiązań
lub rozwiązanie przez uczelnię konkretnego
problemu. Jesli mamy pewien problem i nie
wiemy, jak go przeskoczyć, idziemy wówczas na
wydział i prosimy, żeby nam pomogli. Uważam,
że Radex jest za małą firmą, żeby angażować się
w prace badawcze.
Adrianna Kozera: Cargotec ma długie doświadczenie we współpracy z uniwersytetami
z Finlandii. Uniwersytety aktywnie uczestniczą
w procesie tworzenia nowych produktów. Z takim nastawieniem weszliśmy na rynek polski.
Pierwszym projektem był projekt częściowo
finansowany z naszej strony, a częściowo ze srodków unijnych. Chodziło w nim bardziej o proces
i systemowe ujęcie niż wdrożenie jakiegoś produktu, a realizowaliśmy we współpracy z Politechniką
Śląską i ZUT. Byliśmy zadowoleni z rezultatów.
Kolejny projekt, w którym jestem project
managerem to był żuraw leśny do przeładunku
drzewa HiVision. Wykorzystalismy w projekcie rozwiązania wirtualnej rzeczywistości (VR).
W tym przypadku mieliśmy zupełnie inny model współpracy. Głównym problemem był czas,
nad którym nie chcieliśmy utracic kontroli i dlatego projekt był w stu procentach zarządzany
i realizowany ze środków własnych firmy. Czas
był o tyle ważny, że nie chcieliśmy dopuścić do
sytuacji, że nasz nowy produkt, gdy już pojawi
się na rynku, okaże się przestarzały i nikomu niepotrzebny. Zrealizowaliśmy go we współpracy

z kilkoma pracownikami naukowymi z ZUT, którzy
bezpośrednio współpracowali z nami.
Teraz myślimy nad zastosowaniem systemu
HiVision do naszych następnych produktów. Prowadzimy projekt badań stosowanych, realizowany razem z Wydziałem Inzynierii Mechanicznej i
Mechatroniki ZUT. Firma Cargotec częściowo
finansuje ten projekt, cześć dofinansowana jest
ze środków krajowych, a takim projektem zarządza uczelnia , która będzie też właścicielem myśli
technologicznej.
Oceniając te trzy modele współpracy, uważam
że ten trzeci model jest dość ryzykowny, dlatego
że firma nie ma pełnej kontroli nad projektem
i może się okazać że pomimo dużego wysilku włożonego w powstanie danego produktu, nie będzie
on wcale taki dobry z punktu widzenia rynku.
Zbigniew Nagay: Też uważam, tak jak pani Adrianna, że czas odgrywa niebagatelne znaczenie
w grze rynkowej. Z doświadczenia wiem, że gdybyśmy skrupulatnie stosowali procedury poprzez
opracowywanie prototypu, przed zastosowaniem
nowych rozwiązań, to przegrywalibyśmy rywalizację z konkurencją. Swego czasu w Radeksie nasi
konstruktorzy wykonali w dwa miesiące projekt
zmywarki przemysłowej, który do dziś się sprzedaje, i nie wypadliśmy w związku z tym z rynku.
Nauka nie zawsze więc nadąża za potrzebami przemysłu.
Mirosława El Fray: Odpowiadając na pytanie, dlaczego biznes i nauka nie zawsze idą
w parze, powiem, że biznes jest niecierpliwy,
a naukowiec ma zupełnie inną perspektywę. Biznes chce dziś zdefiniować problem, a jutro już
mieć rozwiązanie problemu. Nauka natomiast
opiera się na poznawaniu zjawisk i próbie zrozumienia czy zjawiska te można później gdzieś
wykorzystać. A zatem z punktu widzenia filozofii

Adrianna Kozera: Niestety opinie
wśród rodziców, którzy pomagają
młodzieży w najważniejszych
wyborach, psuje między innymi
ranking magazynu Perspektywy.
Rodzice widząc kolejność szkół
wyższych w rankingu, decydują,
gdzie chcą, by na studia poszło
ich dziecko.
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Marcin Hołub: Naukowiec musi dziś
posiadać umiejętności zarządzania
i powinien być trochę księgowym,
trochę menedżerem i specjalistą od
marketingu, żeby wiedzieć, jak swoją
pracę dobrze sprzedać na zewnątrz.
działania te światy rozwiązują zupełnie inne problemy. Światy te jednak się spotykają.
Obserwuję to z wieloletniej perspektywy i widzę poprawę i to w dużej mierze dzięki środkom,
które docierają do firm. Pojawiło się bardzo dużo
inicjatyw takich jak Bon na innowacje, czy też Szybka Ścieżka. To są nazwy programów Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Dziś jest wiele
mozliwości pozyskiwania środków z różnych źródeł, jak chociażby z SME Instrument, czyli z takich
programów jak Horyzont 2020.

Coraz więcej przedsiębiorców – niekoniecznie
z naszego regionu – trafia na uczelnię i oni są już
świadomi, że nie pukają do bram uczelni, jeśli coś
mają na cito do rozwiązania. Zaczyna się pojawiać
rozumowanie: Zajmuję się dziś tym i tym, ale widzę
na rynku niszę. Zróbmy wspólnie z uczelnią projekt,
by zapełnić tę niszę. I temu ma służyć współpraca
nauki z przemysłem. Nie chodzi o to, by dziś czy jutro wdrożyć coś na rynek, ale by realizując codzienne zadania w dłuższej perspektywie zaskoczyć konkurencję i wypełnić niszę rynkową.
Marcin Hołub: Zgadzam się z panią profesor.
Ja też obserwuję zmianę nastawienia przemysłu
w tym sensie, że przedsiębiorcy zaczynają dojrzewać do tego, że potrzebują kogoś, kto ich będzie
swoją wiedzą wspierał. Ale chciałbym podnieśc
jeszcze jeden problem. Marzę o takiej możliwości,
że mógłbym szybko zatrudniać ludzi do projektu
i równie szybko ich zwalniać po zakończeniu
projektu nie oferując stanowisk dydaktycznych.
Chodzi mi o takie rozwiązanie na kształt instytutu
naukowego. To by rzeczywiście pomagało nam
szybko zmierzać do celu w sposób zorientowany
na rezultat, którego przedsiębiorca potrzebuje.
Naukowiec musi dziś posiadać umiejętności
zarządzania i powinien być trochę księgowym,
trochę menedżerem i specjalistą od marketingu
żeby wiedzieć, jak swoją pracę dobrze sprzedać na
zewnątrz.
Kolejna rzecz to projekty międzynarodowe.
To jest trudny obszar do zagospodarowania, bo
trzeba godzić różne przyzwyczajenia, kultury, języki, co jest oczywiste, ale też oczekiwania z tym,
co na styku nauka i biznes da się w takim gremium
zaproponować.

Nasz miedzynarodowy projekt, którym kieruję, dotyczy branży wodociągowej, chociaż dotyka
też chemii, bo pojawia się tam fragment redukcji uciążliwości zapachowej. Pojawiają tam się
też nowe pola badań związane z efektywnością
energetyczną, nowymi technologiami zbierania
danych o procesach, gdzie elektrycy dobrze się
odnajdują. I tego mniej więcej dotyczy nasz projekt. Z jednej strony mamy partnerów z Litwy, którzy zajmują się sferą ochrony środowiska, biologii
i chemii, z drugiej strony mamy elektryków od nowoczesnych technologii plazmy, z trzeciej strony
mamy trzy firmy, które są operatorami średniej
wielkości zakładów wodociągowych i jednocześnie operatorami oczyszczalni ścieków. Projekt
obejmuje firmy i uczelnie z Litwy, Polski, Szwecji
Danii. Udało nam się zawiązać takie konsorcjum.
Źródłem finansowania jest unijmy program Interreg w grupie Południowy Bałtyk. Dodam, że jesteśmy liderem i koordynatorem tego projektu.
Mirosława El Fray: W instytucie, którym kieruję, w tej chwili zatrudniam siedmiu pracowników,
którzy są całkowicie opłacani z grantów, które
sami zdobyli. Są liderami, kierownikami tych projektów i są to bardzo dobrze zmotywowani młodzi
ludzie. Wysoko ich cenię i dlatego też jako dyrektor Instytutu Polimerów bardzo namawiam swoich pracowników do tego, żeby planowali etaty
w swoim zespole badawczym oparte o osoby z zewnątrz, zadaniowo zatrudnianych do konkretnego projektu. Stąd też właśnie taka różnorodność
międzynarodowa w zespole, bo mamy pracowników z całego świata.
Dziękujemy za rozmowę.
fot. M. ABKOWICZ

Dobre kursy
za ułamek wartości
Kursy, szkolenia i doradztwo za
20 proc. wartości – nawet takie
możliwości daje firmom Polska
Fundacja Przedsiębiorczości.
Jeśli chcemy skorzystać z dotacji,
wystarczy skontaktować się z PFP.
Skończyły się czasy, kiedy to firmy doradcze narzucały przedsiębiorcom, na jakie kursy
czy szkolenia wyślą swoich pracowników. Kilka
lat temu brakowało podejścia elastycznego,
bo zakres tematyczny i terminy spotkań były
z góry narzucone. Teraz to się zmieniło i przedsiębiorcy sami decydują, czego oni lub ich pracownicy będą się uczyć na kursach.
– Szkolenia są teraz dopasowane do naszych
potrzeb, dzięki czemu ich efekty są szybko namacalne – przyznaje Marcin Cuprych z firmy
Konsbud. – Szkolenia przekładają się szybko na
wzrost efektywności pracowników i wynik finansowy firmy – dodaje.

Szkolenia skrojone na miarę
Polska Fundacja Przedsiębiorczości w ramach programu Fundusz Usług Rozwojowych
oferuje unijne dotacje na szeroki wachlarz
usług. Są to m.in.: szkolenia, kursy, studia podyplomowe, doradztwo, coaching i zdobywanie uprawnień zawodowych.
– W celu zintegrowania naszego zespołu zorganizowaliśmy coaching zespołowy. Korzystaliśmy i korzystamy też z kursów językowych dla
pracowników, a kilka osób uczy się w trybie indywidualnym – Marcin Cuprych podaje przykłady usług, z których już skorzystali. I podkreśla:
– Nauka oprogramowania dla inżynierów była
skrojona na miarę naszych potrzeb.
Mechanizm działa bowiem w ten sposób,
że możemy wybrać jedną z usług dostępnych
w Bazie Usług Rozwojowych (BUR – internetowej
platformie ofert szkoleniowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl) lub gdy interesującej
nas oferty nie będzie w bazie, zgłosić na nią zapotrzebowanie u danego organizatora szkolenia.

O dotacje mogą się ubiegać mikrofirmy
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa działające
na terenie Pomorza Zachodniego. Podstawowy poziom dofinansowania wynosi 50 proc.
wartości usługi. Może jednak wzrosnąć do
70 proc., gdy usługa rozwojowa prowadzi do
zdobycia ściśle określonych kwalifikacji lub gdy
przedsiębiorca uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych z programu POWER.
Maksymalna wysokość dofinansowania może
wynieść 80 proc., gdy przedsiębiorca spełni
choćby jeden z poniższych warunków: prowadzi
działalność w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego,
działa w Specjalnej Strefie Włączenia, wówczas
gdy z usługi rozwojowej skorzystał pracodawca
lub pracownik powyżej 50. roku życia, pracownik
o niskich kwalifikacjach lub firma przedsiębiorcy, która należy do przedsiębiorstw wysokiego
wzrostu.
Kwota dotacji uzależniona jest od wielkości
przedsiębiorstwa. Firmy średnie mogą otrzymać
nawet 400 tys. zł. W przypadku średnich firm
maksymalna kwota dotacji wynosi 75 tys. zł. Pułap dla mikroprzedsiębiorstw został ustalony na
poziomie 15 tys. zł.

Profesjonalne wsparcie PFP

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
tel. 91 312 92 16
pfp@pfp.com.pl
www.pfp.com.pl
www.fur.pfp.com.pl
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Przez procedurę ubiegania się o dotację,
a następnie jej rozliczenie poprowadzą nas doradcy z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
– Papierologii trochę jest – przyznaje Marcin
Cuprych – Proszę jednak pamiętać, że można otrzymać nawet 80 proc. wartości usługi – dodaje.
Niezależnie od tego, ile dokumentów będziemy musieli przygotować (zależy to m.in. od wielkości firmy i jej powiązań z innymi podmiotami),
na każdym etapie ubiegania się o dotację otrzymamy bezpłatne i kompleksowe wsparcie dorad-

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
od wielu lat wspiera zachodniopomorski biznes.
Na zdjęciu prezes Barbara Bartkowiak z laureatami
konkursu Inspirujący Start.

cze Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Pracownicy PFP mogą odwiedzić nas w naszej firmie i na
miejscu wytłumaczyć zasady przyznawania dofinansowania i wszystkie kwestie proceduralne.
– Doradcy Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości są bardzo pomocni – mówi Monika Rząp
z firmy Monika Rząp Piękne Rzęsy.
Aplikacje przyjmowane są również w formie
elektronicznej. Monika Rząp uspokaja też w kwestii formalności. – Formalności nie było aż tak dużo,
kiedy starałam się o dofinansowanie do usługi doradczej, w sumie potrzebowałam kilku informacji
księgowych – wyjaśnia.
Trudniej było znaleźć się po drugiej stronie,
czyli w bazie firm szkoleniowych. Monika Rząp
jako najlepsza w Polsce stylistka i instruktorka
stylizacji rzęs, prowadzi w tym zakresie również
szkolenia. Żeby zaś znaleźć się w Bazie Usług
Rozwojowych, musiała uzyskać specjalny certyfikat jakości. Przykład ten pokazuje, że firmy,
które świadczą usługi w ramach Bazy Usług Rozwojowych, nie są podmiotami przypadkowymi.
Wszystkie spełniają ściśle określone normy.

Więcej informacji można uzyskać
w siedzibie Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości:
ul. Monte Cassino 32, p.22
70-466 Szczecin
tel. 91 312 92 23, 91 428 36 52
www.fur.pfp.com.pl
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Pracodawca Roku 2018
– wskazówka, gdzie warto pracować
Do 7 maja przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do konkursu Pracodawca
Roku Pomorza Zachodniego 2018. Północna Izba Gospodarcza wraz
z partnerami pragnie nagrodzić firmy, które wyróżniają się zaangażowaniem
i dobrym traktowaniem swoich pracowników. Takie, które mogą stanowić wzór
dla innych firm. Pierwsza odsłona konkursu okazała się wielkim sukcesem.
Finał konkursu połączony z Galą Północnej Izby Gospodarczej odbędzie się
25 maja na Wałach Chrobrego. Wydarzenie jest objęte Honorowym
Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin. Zapraszamy wszystkich
przedsiębiorców do zgłaszania się!
Celem organizacji konkursu Pracodawca
Roku Pomorza Zachodniego 2018 jest wyłonienie firm działających na terenie naszego
województwa, które wyróżniają się na tle innych troską o dobro, komfort pracy i rozwój
swoich pracowników. Wiemy, że takich firm jest
mnóstwo i że w czasach, gdy dobry pracownik jest wielką wartością wzrasta świadomość
w tym zakresie. – Jako Północna Izba Gospodarcza wraz z Polską Fundacją Przedsiębiorczości
i partnerami pragniemy takie firmy wyróżnić,
pokazać publicznie, uhonorować i promować.
Wiemy, że wielu pracodawców jest skromnych,
jeszcze inni uważają, że społeczna odpowiedzialność biznesu i dobre traktowanie pracowników to standard, takie firmy zasługują na
promocję i na możliwość pokazania się innym
podczas takiego wydarzenia jak Gala Konkursu,
a następnie przez promocję w mediach, która
jest zapewniona zarówno nominowanym, jak
i zwycięzcom – mówi Remigiusz Babiło z biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
Północna Izba Gospodarcza gwarantuje także
szereg szkoleń, spotkań oraz inicjatyw, w które
angażowane będą firmy uczestniczące w konkursie, mowa o firmach nominowanych oraz
o zwycięzcach. – Jesteśmy wierni zasadzie „win
to win”, laureaci zyskują, pracownicy zyskują. Po-

Gospodarka morska, inwestycje w nadmorskie nieruchomości, edukacja,
innowacje, ekologia... To tylko niektóre tematy szóstej edycji wydarzenia,
które przyciągnie do Szczecina przedsiębiorców, menedżerów, ekspertów
i decydentów z Polski i Europy. Wydarzenie odbędzie się w dniach 15 i 16
czerwca 2018 r. i towarzyszyć będzie obchodom Światowych Dni Morza.

Wydarzenie rozpocznie się od panelu
dotyczącego perspektyw rozwoju turystyki
związanej z morzem. Zagadnienie to będzie
rozpatrywane z punktu widzenia przedsiębiorców inwestujących w infrastrukturę hotelową
i apartamentową na Wybrzeżu, ale również
samorządów i rządu. Uczestnicy będą też mieli
do wyboru m.in. trzy bloki tematyczne poświęcone: żegludze, portom i stoczniom, edukacji
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i innowacjom oraz rybołówstwu i ekologii. Do
udziału w nich zaproszeni zostali, w roli prelegentów i ekspertów, prezesi wiodących firm
działających w danych obszarach, ministrowie,
samorządowcy i naukowcy. Poruszane podczas obrad kwestie i wnioski płynące z dyskusji
nie są teoretycznymi rozważaniami. Jako konkretne postulaty trafiają one później na biurka
osób decyzyjnych w państwie.

zytywnie stymulujemy zachodniopomorski rynek
pracy – dodaje Remigiusz Babiło.
– Towarzyszy nam myśl, że konkurs powinien
być wskazówką, gdzie warto pracować. Jesteśmy przekonani, że ten tytuł będzie sprzyjał budowaniu pozytywnego wizerunku firmy i będzie
czynnikiem znaczącym podczas poszukiwania
i rekrutacji kolejnych pracowników. Pokazują to
przykłady ubiegłorocznych laureatów, to firmy,
które prężnie się rozwijają – dodaje Remigiusz
Babiło.
Nagrody zostaną wręczone przedsiębiorcom w pięciu kategoriach: zakład pracy do 50
zatrudnionych, zakład pracy od 51 do 250 zatrudnionych, zakład pracy powyżej 250 zatrudnionych, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – firma aktywna lokalnie oraz wykazująca
dbałość o środowisko, w którym działa oraz
wyróżnienie dla szkoły lub wydziału uczelni
współpracującej z biznesem. – Kategorie są odzwierciedleniem sytuacji na rynku pracy, chcemy
zwracać uwagę zarówno na mniejsze podmioty,
jak i na wielkie firmy, których w naszym regionie również jest coraz więcej. Konkurs będzie
przekrojowy, bo tak jak w poprzednich latach
pokaże, że dobre traktowanie pracowników to
nie jest domena tylko wielkich korporacji, ale
i mniejszych firm – mówi Remigiusz Babiło.

W poprzednim roku laureatami konkursu
były firmy: Durable, Enterso, Remondis Szczecin, KK Wind Solutions oraz Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego. Wyłoniona
została już kapituła konkursu, w której zasiadają przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości,
Gminy Miasto Szczecin, Urzędu Marszałkowskiego, a także przedstawiciele instytucji zajmujących się zatrudnieniem i rynkiem pracy.
Serdecznie zachęcamy do zgłaszania się. Firmy
robią to samodzielnie wypełniając wniosek,
który można znaleźć na stronie internetowej –
czas na to jest do 7 maja. Warto wiedzieć, że
do konkursu mogą zgłosić się wszystkie firmy
z województwa zachodniopomorskiego.
Niekoniecznie muszą być one zrzeszone
w Północnej Izbie Gospodarczej – zapraszamy
i zachęcamy wszystkich. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 maja podczas Gali Konkursu
Pracodawca Roku Pomorza Zachodniego 2018
roku, która będzie spektakularnym wydarzeniem ulokowanym w sercu Szczecina, czyli na
Wałach Chrobrego. Gwiazdą wieczoru będzie
zespół Blue Cafe. Więcej informacji, a także
regulamin konkursu dostępny jest na stronie
internetowej: www.peryskopy.pl

Organizatorem kongresu jest Fundacja
Kongres Morski, której fundatorami są Północna Izba Gospodarcza i Polska Żegluga Morska.
Swój wkład w prace nad kongresem ma również Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Aktualny program i informacje na temat
udziału w wydarzeniu znaleźć można na stronie kongres-morski.pl.
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KONFERENCJA
ZACHODNIOPOMORSKI
DZIEŃ INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH

Tu będzie tętniło serce miasta
– przełomowa inwestycja
dla szczecińskiego waterfrontu!
– Miasto z perspektywy bulwaru Elbląskiego wygląda pięknie, czas na to,
by z miasta na bulwar widok był równie imponujący – mówi Lesław Siemaszko,
zapowiadając przełomową dla Szczecina inwestycję. – To urzeczywistnienie
wizji, która zawładnęła moją wyobraźnią już dawno.
Nowoczesne, niemal przewieszone nad
rzeką apartamenty, cumujące przy nabrzeżu
jachty, w kafejkach na bulwarze ruch i gwar,
a zewsząd najpiękniejsze i niedostępne dotąd
widoki na rozległą panoramę Szczecina i rzekę. Tak ma wkrótce wyglądać bulwar Elbląski
na Kępie Parnickiej. Inwestorem będzie firma
„Siemaszko”, czołowy szczeciński deweloper,
który właśnie kupił ponad 12,5 tys. m kw. terenu nad Odrą między ulicami Heyki, Składową i bulwarem Elbląskim, niemal naprzeciwko
dworca PKP. Dziś to teren przemysłowy, ogrodzony wysokim płotem, niedostępny i zniszczony. Podobnie wygląda cała wyspa. Tymczasem Kępa Parnicka, połączona z nią groblą
Wyspa Zielona oraz Łasztownia tworzą tzw.
Śródodrze, o którym media rozpisywały się kilka lat temu, kiedy po raz pierwszy zaprezentowano wizjonerską koncepcję zagospodarowania wysp. Wizja zrewitalizowanego Śródodrza
częściowo zmaterializowała się na Łasztowni.
Jednak Kępa Parnicka wciąż pozostaje niezrealizowanym marzeniem. Firma „Siemaszko”
właśnie to zmienia.
– To będzie pionierska inwestycja w tej części
Międzyodrza i jestem przekonany, że stanie się detonatorem dla kolejnych. Bo tereny nad wodą to
największy potencjał tego miasta. Tu będzie roz-

wijać się Szczecin – uważa Lesław Siemaszko,
właściciel firmy.
Co powstanie przy bulwarze? Deweloper
planuje tu około pół tysiąca mieszkań. Obecny plan zagospodarowania przestrzennego
dla tego terenu pozwala na większości działki
wybudowanie najwyżej 5-kondygnacyjnych
budynków, tylko w głębi, na niewielkiej części
wzdłuż ul. Heyki dopuszcza 11 kondygnacji.
Jednak toczą się rozmowy na temat możliwych zmian tych zapisów, wnioski o korekty
w planie nie są więc wykluczone. Wyższe budynki nad samą rzeką tworzyłyby piękniejszą panoramę wyspy. Dopuszczenie wysokiej zabudowy
na większym obszarze zrekompensowałoby
też bardzo wysokie koszty budowy na trudnym
podmokłym terenie wyspy. Jednak niezależnie
od tego deweloper już pracuje nad koncepcją
zabudowy. Warunkiem jest jak najlepsze wykorzystanie walorów lokalizacji nad rzeką, tak
aby możliwy był widok na Odrę niemal z każdego mieszkania. Zabudowa ma być nowoczesna,
dynamiczna, o zróżnicowanej wysokości, z zielonymi tarasami, dużymi przeszkleniami, obszernymi loggiami. W parterach lokale użytkowe – od strony rzeki przede wszystkim kafejki,
zieleń, miejsca odpoczynku i mała architektura.
Bulwar będzie dostępny dla wszystkich, nie

ZAREJESTRUJ SIĘ!

zdiif.zarr.com.pl

– Czekamy na Was
już 23 maja 2018 r. w Operze na Zamku w Szczecinie
Robert Michalski i Renata Zaremba,
Prezes i Wiceprezes Zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

tylko dla mieszkańców i użytkowników apartamentów. Przy nabrzeżu powstanie przystań dla
jachtów i motorówek, do mieszkań będzie więc
można nie tylko dopłynąć własnym jachtem, ale
też zacumować go tuż przy budynku, podobnie
jak w najatrakcyjniejszych waterfrontach Europy, m.in. Malmö, Hamburgu albo Londynie.
– Powrót do wody to naturalny proces dla
miasta – mówi Lesław Siemaszko. – Mamy już
lewo- i prawobrzeże Szczecina, czas rozwijać
Międzyodrze. Jako szczecińska firma chcemy być
częścią tej zmiany.
Deweloper przewiduje, że inwestycja przy
bulwarze Elbląskim rozpocznie się w ciągu
dwóch lat.
„Siemaszko” to szczeciński deweloper, którego znakiem firmowym są doskonałe lokalizacje inwestycji, a także ich najwyższa jakość.
Śródodrze to kolejne spektakularne przedsięwzięcie firmy, która w tym roku planuje też rozpocząć budowę luksusowych apartamentów
w Międzyzdrojach. W samym Szczecinie „Siemaszko” prowadzi obecnie osiem dużych inwestycji mieszkaniowych. Za swoje osiągnięcia
deweloper jest nagradzany przez prestiżowe
gremia – w minionym roku zdobył najwyższe
branżowe laury, m.in. „Platynowego Orła Polskiego Budownictwa”, nagrodę przyznawaną
przedsiębiorstwom, które budują nowocześnie
i bezpiecznie oraz stanowią wzór dobrego zarządzania na polskim rynku budowlanym. Na jego
koncie jest też tytuł Lidera Polskiego Budownictwa oraz prestiżowe godło „Jakość Roku” za
godną uznania jakość świadczonych usług.

„Siemaszko”
al. Powstańców Wlkp. 81A, Szczecin
tel. 91 422 16 51-52
www.siemaszko.pl
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Spojrzenie makro na Polską gospodarkę
2018 powinien być dla firm czasem koncentracji na planowaniu rozwoju i inwestycji – przekonywał podczas spotkania
ze szczecińskimi przedsiębiorcami Maciej Reluga, członek zarządu i główny ekonomista Banku Zachodniego WBK.

Maciej Reluga, członek zarządu i główny ekonomista
Banku Zachodniego WBK rozmawiał o trendach
w polskiej i światowej gospodarce z zachodniopomorskimi
przedsiębiorcami i menedżerami podczas spotkania
zorganizowanego w kwietniu w Szczecinie. Na zdjęciu
z Marcinem Kaczyńskim, dyrektorem Centrum Bankowości
Korporacyjnej w Szczecinie Banku Zachodniego WBK S.A.

Rok 2017 okazał się dla krajowej gospodarki lepszy, niż zakładały prognozy. Wydaje się, że
w 2018 okoliczności również będą sprzyjać rozwojowi firm. Po długim okresie wyczekiwania inwestycje się rozpędzają, cały czas można sięgać do
funduszy unijnych. Pozytywne perspektywy ma
przed sobą także gospodarka światowa, co jest dobrą wiadomością dla eksporterów. Rysa na szkle?
Szybko pogłębiający się niedobór pracowników
i rosnące koszty pracy, co może odbić się na płynności polskich firm, ale też w dłuższej perspektywie na cenach.
Co ważne, przewidywania wybiegające poza
rok 2018 sugerują, że tu i teraz firmy powinny skupić się na mądrej weryfikacji swoich strategii rozwojowych. Mimo iż gospodarka polska i światowa
wciąż rozwijają się w niezłym tempie, to globalny
rynek zaczyna wysyłać sygnały, że najwyższy punkt
cyklu koniunkturalnego mamy już za sobą.

Konsumpcja jakiej nie było

W minionym roku firmy mogły cieszyć się z
danych o konsumpcji prywatnej, która w 2017 r.
rosła w tempie 4,7-4,9 proc. r/r. W naszej opinii
nie widać powodów do jej osłabienia w najbliższych kwartałach. Co więcej, w 2018 r. wskaźnik
konsumpcji może nawet bardziej zbliżyć się do
5 proc. Dochody gospodarstw domowych będzie
wspierać nie tylko rosnąca dynamika płac i wyższe
zatrudnienie, ale też większy strumień świadczeń
społecznych po obniżeniu wieku emerytalnego.
Zmienić się może jednak struktura konsumpcji.
Firmy produkcyjne powinny wziąć pod uwagę, że
wkrótce może dojść w dynamice konsumpcji do
stanu „nasycenia” dobrami nietrwałymi i przekierowaniem uwagi na dobra trwałe.

Siła robocza na wagę złota

Przeciętna stopa bezrobocia w Polsce spadła
w lutym br., wg danych GUS, do poziomu 6,8 proc.
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Co prawda w województwie zachodniopomorskim wynosiła 9,1 proc, ale w innych, np. wielkopolskim, sięga zaledwie 3,9 proc. Bez względu
na różnice wskaźników z lokalnych rynków pracy
na ten moment największą bolączką biznesu
– o czym z doświadczenia wiedzą przedsiębiorcy
z różnych branż – jest niedobór pracowników.
W wielu przypadkach ogranicza to aktywność firm.
Niestety, według kwartalnego raportu GUS nt.
popytu na pracę problem ten się nasila. W IV kw.
2017 r.. liczba nieobsadzonych stanowisk wzrosła aż o 51,5 proc. r/r, wobec 37,4 proc. w III kw.
i 29,4 proc. w II kw. Część badań koniunktury wskazuje na pogorszenie ocen przyszłej aktywności
i produkcji w polskim biznesie w związku z niedoborem siły roboczej.
Powszechnym już sposobem rozwiązywania
problemów z pracownikami stało się zatrudnianie
m.in. obywateli Ukrainy. W skali makro rozwiązanie to nie pozwala jednak zniwelować nadwyżki
popytu na pracę nad jej podażą. W związku z tym
dynamika wynagrodzeń będzie dalej przyspieszać
i prawdopodobnie przed końcem roku osiągnie
poziom dwucyfrowy. Jak zatem chronić biznes
przed rosnącymi kosztami? Na pewno warto, aby
w 2018 roku przedsiębiorcy rozważyli inwestycje
zwiększające wydajność pracy, mechanizujące
albo usprawniające przynajmniej część procesów
produkcyjnych.

Inwestycje ruszyły

Część firm już realizuje taką strategię. Po długich miesiącach wyczekiwania w Polsce nastąpiło
odbicie w inwestycjach. W IV kw. 2017 r. urosły
one o 11,3 proc. r/r (wobec 3,3 proc. w III kw.).
Prawdopodobnie w znacznym stopniu przyczynił
się do tego wzrostu sektor publiczny. Był to też
świetny kwartał dla budownictwa niemieszkaniowego, dobrze szły zakupy sprzętu transportowego oraz „innych maszyn, urządzeń i systemów
wojskowych”. Na tej podstawie można zakładać
umiarkowane odbicie inwestycji przedsiębiorstw
– element od dawna brakujący, patrząc na niedobory siły roboczej, rekordowy popyt krajowy
i zagraniczny uchwycony w ankietach nastrojów
w biznesie. Spodziewam się dalszego wzrostu
nakładów inwestycyjnych w tym roku, chociaż
w tempie nieco mniej imponującym niż w IV kw.
2017 r., ponieważ dojście do granic wykorzystania
mocy wytwórczych w sektorze budowlanym będzie ograniczało dynamikę nakładów na rozwój infrastruktury. Niemniej, w całym 2018 r. inwestycje
powinny rosnąć szybciej niż w ubiegłym.

Do podwyżek stóp daleka droga

Warto też, rozważając inwestycje, przemyśleć kwestię finansowania i wziąć pod uwagę, że
w ostatnich miesiącach RPP wyraźnie dała do zrozumienia, że nie zamierza zmieniać stóp procentowych przynajmniej do końca 2018 r. Sam prezes
NBP przyznał, że gdyby sytuacja gospodarcza rozwijała się zgodnie ze wskazaniami nowej projekcji
NBP, być może nie byłoby potrzeby podwyżki do

końca 2020 r. Niemniej, według szacunków Banku
Zachodniego WBK cykl zacieśniania polityki pieniężnej w Polsce może rozpocząć się wcześniej.
Prawdopodobnie pierwsza podwyżka stóp może
nastąpić w II poł. 2019 r., a argumentem za taką
decyzją będą dane makroekonomiczne (rosnąca
presja inflacyjna i płacowa) oraz rozpoczęcie podwyżek stóp przez EBC.
Utrzymanie niskich stóp procentowych w dłuższym okresie przekłada się na lepszą dostępność
oraz niski koszt kredytów dla przedsiębiorstw, co
także sprzyja inwestycjom. Prognozy NBP na I kw.
2018 r. zakładają utrzymanie się zapotrzebowania
sektora przedsiębiorstw na finansowanie bankowe na stabilnym poziomie. Wiele firm już korzysta
z dobrych warunków do finansowania inwestycji.
Od blisko dwóch lat kredyty inwestycyjne rosną
szybciej niż zadłużenie z tytułu pozostałych rodzajów kredytów.

Co słychać za granicą?

Z perspektywy Polski ważny jest również popyt na towary zgłaszane przez zagranicznych kontrahentów. Wg GUS w 2017 r. wartość polskiego
eksportu towarów przekroczyła 200 mld euro
i wzrosła o 10,2 proc. r/r. W Banku Zachodnim WBK
spodziewamy się przyzwoitego popytu zagranicznego, chociaż w Europie szczyt cyklu koniunkturalnego prawdopodobnie dobiega już końca.
Dynamika polskiej sprzedaży zagranicznej może
lekko zwalniać, ale utrzyma się zapewne na mocno
dodatnim poziomie.
Na światowych rynkach duże zamieszkanie
wywołało w ostatnim czasie wprowadzenie przez
USA ceł na stal i aluminium z Chin. Eskalacja wojny
handlowej pomiędzy gospodarczymi mocarstwami może potencjalnie uderzyć w handel międzynarodowy i globalny wzrost. Wprawdzie bezpośrednie powiązania Polski z USA, czy Chinami nie
są duże, ale możemy odczuć efekty pośrednie, np.
jeśli spowolnienie w tych krajach wpłynie na gospodarkę niemiecką.
Dla przedsiębiorstw handlujących z zagranicą
istotny będzie także kurs złotego. Polska waluta
wyraźnie zyskała na wartości w 2017 r., ale przestrzeń do jego znacznego umocnienia wydaje się
już raczej ograniczona. W kolejnych miesiącach br.
przeciwdziałać mu będzie gołębia retoryka RPP
i dane wskazujące na powolne hamowanie krajowej gospodarki. Ogólnie, nastrój na świecie powinien być całkiem dobry, więc trudno wskazać
powody, dla których najważniejsza dla polskiego
handlu para walutowa EUR. PLN miałaby mocno
wzrosnąć. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się stabilizacja kursu w dość wąskim paśmie w pobliżu poziomu 4,20.
Maciej Reluga, członek zarządu i główny
ekonomista Banku Zachodniego WBK.

WZDZ

zaprasza biznes
do współpracy
Dr Krzysztof Osiński, prezes Zarządu WZDZ w Szczecinie o szerokiej ofercie
usług edukacyjnych, współpracy z przemysłem i szkoleniach „szytych na
miarę”.

Szefuje pan firmie z tradycją. Przypomnijmy, czym jest WZDZ?
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie od 70 lat kształci fachowców dla rzemiosła i przemysłu jako największy ośrodek szkolenia zawodowego na
Pomorzu Zachodnim. Prowadzimy działalność
w Szczecinie, Stargardzie, Trzebiatowie oraz
Świnoujściu. Mając na uwadze troskę o jakość
i efektywność kształcenia, współpracujemy
z wieloma organizacjami oświatowymi na terenie województwa i kraju.
Zajmujemy się kształceniem zawodowym
młodzieży i dorosłych w formach kursowych
i formach szkolnych oraz praktycznym nauczaniem zawodu w warsztatach szkoleniowych.
Posiadamy własną bazę dydaktyczno-techniczną, w tym m.in.: sale wykładowe, pracownie
specjalistyczne i komputerowe, warsztaty do
praktycznego nauczania, plac manewrowy do
nauki jazdy. Funkcjonująca w siedzibie WZDZ
Agencja Zatrudnienia umożliwia wszystkim
uczestnikom naszych szkoleń oraz uczniom
szkół, skorzystanie z usług poradnictwa i doradztwa zawodowego.
Dobrze odnajdujecie się na rynku unijnym?
WZDZ jest dużym beneficjentem wsparcia
unijnego. Przy pomocy środków unijnych nieustannie modernizujemy bazę dydaktyczno-techniczną. Zapewniamy również możliwość

Wojewódzki Zaklad Doskonalenia Zawodowego
pl. Jana Kilińskiego 3 70-965 Szczecin
tel. 91 450 170 99
www.wzdz.pl
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wyjazdów uczniów na praktyki zagraniczne
w ramach programu Erasmus+. W uznaniu za
działalność oświatowo-szkoleniową na Pomorzu Zachodnim WZDZ w Szczecinie uzyskał
liczne wyróżnienia i tytuły. Jedną z nich była
prestiżowa nagroda w konkursie Północnej
Izby Gospodarczej „Pracodawca Roku 2017”.
Wieloletnia działalność naszej organizacji,
doświadczenie, tradycje oraz duży dorobek
umożliwiły wdrożenie Systemu Zarządzania
Jakością wg normy ISO 9001 we wszystkich naszych jednostkach organizacyjnych. Ponadto
kursy organizowane przez nas, monitorowane
są przez niezależną jednostkę certyfikacyjną
TUV SUD Polska. Po ich ukończeniu absolwent
może otrzymać certyfikat potwierdzający
ukończenie kursu, zgodnie z normami europejskimi.
Teraz szczególnie w okresie braku rąk do
pracy zainteresowanie oferowanymi przez
was usługami szkoleniowymi rośnie.
WZDZ funkcjonuje jako instytucja otoczenia biznesu i dlatego niezależnie od koniunktury gospodarczej firma nasza zawsze ma co robić. Przy złej koniunkturze rośnie bezrobocie
i powstaje potrzeba przekwalifikowania się, co
jest konieczne do podjęcia nowej pracy. Z kolei
dobra sytuacja gospodarcza zachęca do podwyższania kwalifikacji, a więc wzrasta potrzeba szkoleń. Reagujemy na zmiany zachodzące
na rynku i staramy się dostosowywać swoją
ofertę usług edukacyjnych do aktualnych potrzeb przedsiębiorstw.
W jakich dziedzinach macie największe
doświadczenie?
WZDZ oferuje paletę różnorodnych kursów.
Koncentrujemy się na kursach spawalniczych,
budowlanych, kucharskich, operatorów sztaplarek, kursach przygotowujących do uzyskania zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych
przez Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Komisję Paliwowo-Energetyczną. Organizujemy także kursy z zakresu
BHP, administracji i organizacji. Ze szczegółową
ofertą szkoleniową można zapoznać się na naszej stronie internetowej www.wzdz.pl.

W minionym roku udało nam się uzyskać
dofinansowanie unijne dla kilku naszych projektów, m.in. wygraliśmy projekt realizowany przy
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego na stworzenie od podstaw pracowni obrabiarek sterowanych cyfrowo i od 1 września 2018 startuje
nowa klasa szkolna w zawodzie operatora obrabiarek skrawających – zupełnie nowym dla nas
kierunku kształcenia. Ponadto jesteśmy w trakcie przebudowy naszej bazy spawalniczej, gdzie
przy wsparciu środków unijnych otworzymy
w tym roku zupełnie nową pracownię, kształcącą m.in. w spawaniu aluminium.
W ramach współpracy z przedsiębiorstwami
WZDZ ma podpisane umowy partnerskie z wieloma firmami, m.in. Adamus, STR Shipping and
Trading, Elwiko, Stalkon, gdzie dla potrzeb zawodu o nazwie operator obrabiarek skrawających
młodzież, która uczy się u nas, będzie odbywać
praktyki. Większość uczniów naszej Branżowej
Szkoły I stopnia jako pracownicy młodociani pracuje u rzemieślników lub w firmach, gdzie zdobywają praktykę, a w naszej szkole uczą się teorii.
Nasz absolwent staje się więc dla pracodawcy
pełnokrwistym pracownikiem.
O ile wiemy, przygotowujecie także szkolenia „szyte na miarę”.
Jak najbardziej. Przedsiębiorca może zgłosić do nas chęć konkretnego szkolenia, a my
jesteśmy w stanie zaproponować mu określony program i dobrać odpowiednią kadrę
szkoleniową. Ceny za usługi edukacyjne reguluje rynek, choć na pewno taka unikatowość
szkolenia będzie kosztować więcej. Ponadto,
to co wyróżnia naszą ofertę to wysoka jakość
naszych usług – zgodnie z naszym hasłem
„Kształcimy prawdziwych specjalistów”. Niedawno rozmawialiśmy z przedstawicielami
klastra morskiego o propozycji stworzenia
w naszej szkole całej klasy sprofilowanej, gdzie
będzie można kształcić młodzież na przyszłych
pracowników gospodarki morskiej. Jesteśmy
więc otwarci na współpracę z przemysłem
i biznesem i zapraszamy przedsiębiorstwa do
współpracy!
Dziękujemy za rozmowę.
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Inżynier 4.0.
dla przemysłu

GBS Bank wśród liderów
Za Najbardziej Przyjazny Bank
uznała GBS Bank z Barlinka kapituła
Konkursu Liderów Świata Bankowości
i Ubezpieczeń.
Nagrody w konkursie zostały wręczone po
raz siódmy 10 kwietnia 2018 r. podczas Wielkiej
Gali Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń
w Warszawie. Za najbardziej Przyjazny Bank
2017 roku uznano Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku.
Kapituła konkursu tak uzasadniła swój wybór: „Dołącz do znajomych” to hasło GBS Banku,
które stanowi kierunkowskaz do przyjazności
dla pracowników i klientów GBS Banku. Oznacza ono, że klienci traktowani są w sposób
typowy dla znajomych. Klienci cenią sobie na-

wiązywanie bliskich i trwałych relacji oraz transparentność oferty GBS Banku.
W imieniu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku nagrodę odebrała Bożena
Głogowska, wiceprezes zarządu.
W kategorii tej nominowane były jeszcze
Raiffeisen Bank Polska, Bank Pocztowy, Getin
Noble Bank i ING Bank Śląski.
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
był również nominowany w głównej kategorii
Najlepszy Bank, obok Citi Handlowego, PKO
Banku Polskiego, Banku Zachodniego WBK
i ING Banku Śląskiego. Ostatecznie nagrodę
otrzymał ten ostatni.
Zwycięzców Konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń wybierała 28-osobowa
kapituła, której przewodniczył Józef Wancer,
przewodniczący rady nadzorczej BGŻ BNP Paribas Bank Polska.
SG

GBS Bank Centrala
ul. Strzelecka 2
74-320 Barlinek
tel. 95 746 04 00
e-mail: bank@gbsbank.pl

Prof. Krzysztof Pietrusewicz, Pełnomocnik rektora Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego ds. Przemysłu 4.0 o cyfrowej transformacji,
e-laboratorium i mapowaniu aparatury.

Bożena Głogowska, wiceprezes zarządu odebrała
nagrodę dla GBS Banku podczas Gali Konkursu Liderów
Świata Bankowości i Ubezpieczeń.

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

GBS Bank Oddział
w Stargardzie
ul. Czarnieckiego 2 f
tel./fax 91 57 82 442
stargard@gbsbank.pl

Dobrze spędzony czas
Firma Radex z podszczecińskiego
Kamieńca dostarcza środki czystości do
zakładów przetwórstwa spożywczego
w całej Polsce. W celu poszukiwania
nowych produktów wzięła udział
w dwóch projektach międzynarodowej
inicjatywy CORNET łączącej w
praktyczny sposób naukę z biznesem.
Celem pierwszego, o akronimie Subwex,
było uzyskanie środków bakteriostatycznych
i biobójczych z resztek spożywczych. Drugi,
Freshcoat, polegał na takim udoskonaleniu
folii spożywczych poprzez dodanie do nich
aktywnych składników pochodzenia naturalnego, aby w efekcie pakowana w nie żywność
miała dłuższy termin przydatności do spożycia.
Partnerzy projektu to Fraunhofer IVV i IVLV
z Niemiec, CBIMO ZUT oraz firmy z Klastra Zielona Chemia: Bahpol, Chespa, Drukpol.Flexo,
E-condimenta, Interplastik, Radex i Resko.
– Udział w inicjatywie CORNET był fascynującym doświadczeniem i dobrze spędzonym
czasem. Wiele spotkań z innymi firmami, a tak-

że z jednostkami naukowymi i w ogóle z sektorem B+R pomogło nam w biznesie. Szczególnie
ciekawa była możliwość poznania najnowszych
technologii stosowanych w naszej branży, a także rozwój każdego uczestnika projektu – mówi
Wojciech Obrzut, dyrektor produkcji chemicznej w firmie Radex.
Koordynatorem projektów było Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny

Inicjatywa CORNET umożliwia wymianę doświadczeń
biznesu i nauki. | fot.: mat. Klastra Zielona Chemia

Zielona Chemia, które skupia firmy z szeroko
rozumianego sektora biogospodarki. Niedawno końca dobiegł projekt o akronimie Actipoly
skupiający się na modyfikacji tacek przeznaczonych do pakowania żywności. Kolejne poznamy wkrótce.

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
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Pięć miesięcy temu prof. Jacek Wróbel,
rektor ZUT, powołał pana na stanowisko pełnomocnika ds. Przemysłu 4.0. Na czym polega pana działalność?
Do zadań pełnomocnika należy cała gama
działań przygotowawczych i promujących zastosowania Przemysłu 4.0. wśród społeczności
akademickiej, a także w zewnętrznym otoczeniu uczelni. Naszym zadaniem jest także dostosowanie tego co robimy do wymagań wdrażanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii, które zamierza powołać Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości dla wspierania Przemysłu 4.0. w Polsce.
Od szesnastu lat związany jestem z automatyką i robotyką w Katedrze Automatyki
Przemysłowej i Robotyki Wydziału Elektrycznego ZUT. Jestem równocześnie członkiem
grupy roboczej zajmującej się krajowymi inteligentnymi specjalizacjami w obszarze automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych, która opiniuje założenia wspomnianej
Fundacji.
Jak najkrócej można zdefiniować Przemysł 4.0., czyli Czwartą Rewolucję Przemysłową.
W technologicznym znaczeniu jest to połączenie automatyki i robotyki z teleinformatyką, a dokładniej zestaw dziewięciu technologii.
Przemysł 4.0 to zbiorcze pojęcie oznaczające
integrację inteligentnych maszyn, systemów
oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania. Chodzi o to, by przedsiębiorstwa podejmowały optymalne decyzje
na podstawie danych ze swoich procesów produkcyjnych, co winno być poprzedzone ich cyfryzacją.
Moim zadaniem jest poszukiwanie zespołów badawczych na uczelni, które będą
wspierały przedsiębiorstwa w przełamywaniu
barier mentalnościowych przed nowymi technologiami w produkcji. Dziś wszędzie mamy
komputery, smartfony i dostęp do internetu,
zaś fabryki przestają być samotnymi wyspami.
Stają się nieograniczonymi zbiorami danych
i należy nauczyć się z nich korzystać.

Czego więc oczekuje od was biznes?
Firmy nie oczekują od nas aktywności
naukowo-badawczej, lecz liczą na to, że podzielimy się z nimi doświadczeniami w celu
wsparcia ich w procesach inwestycyjnych,
w kształceniu kadry działów i centrów B&R, np.
w postaci doktoratów wdrożeniowych. Na zlecanie prac badawczych w zakresie Przemysłu
4.0 jest jeszcze za wcześnie.
A czego oczekują od was inżynierowie?
Inżynierowie spotykają się w swej pracy
z Przemysłem 4.0 i potrzebują od uczelni wiedzy i pomocy w postaci dobrej kadry absolwentów oraz możliwości korzystania z naszych
laboratoriów naukowo-badawczych. Podam
dwa przykłady z naszej uczelni. Pierwszym
z nich jest Centrum Mechatroniki powołane
w 2006 roku przez prof. Krzysztofa Marchelka
i prof. Stefana Domka. Ma na swoim koncie
kilkanaście projektów naukowo-badawczych
i aparaturę o wartości ponad 40 mln złotych.
Innym centrum, którym kieruje prof. Artur
Bartkowiak, jest Centrum Bioimmobilizacji
i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych.
Branże, które królują dziś w Przemyśle
4.0 to branża opakowaniowa, gdzie stosuje
się inteligentne materiały, diagnozujące stan
żywności, którą umieszcza się w tychże opakowaniach. Drugim obszarem jest motoryzacja, gdyż tam pojawia się wiele nowoczesnych
technik, jak np. autonomiczne pojazdy. Trzecim takim obszarem jest branża maszynowa.
ZUT współpracuje w tym zakresie z Firmami jak
Cargotec/Hiab, producentami maszyn przeładunkowych w Stargardzie.
Ale do rozwoju badań nad Przemysłem 4.0
konieczne są nowe inwestycje uczelniane.
Takim najnowszym projektem jest projekt
doposażenia Centrum Mechatroniki w laboratorium e-produkcji, realizującej koncepcję Przemysłu 4.0., o wartości ponad 14 mln złotych.
Projekt ten znalazł się dzięki pozytywnej ocenie
i uchwale zarządu województwa, na Zachodniopomorskiej Liście Infrastruktury Badawczej na
rzecz przedsiębiorstw. Ma on duże poparcie ze
strony partnerów przemysłowych i jeśli uzyska
finansowanie, spowoduje, że staniemy się za-

uważalnym środowiskiem na mapie Przemysłu
4.0. w Polsce i Europie.
Przestajemy więc inwestować w mury?
Tak. Środki te przeznaczone będą na aparaturę i oprogramowanie priorytetowe dla biznesu z Pomorza Zachodniego. W laboratorium
e-produkcji znajdzie się jedyna w województwie komora do badań elektromagnetycznych
urządzeń. Firmy będą mogły certyfikować na
miejscu, w stolicy województwa, swoje urządzenia elektroniczne, miast wozić je na drugi
koniec Polski.
W laboratorium znajdzie się też minilinia
produkcyjna, dzięki której staniemy się centrum
kompetencji w zakresie Przemysłu 4.0. Nauczyciele akademiccy będą mogli w Szczecinie szkolić inżynierów w obszarze Przemysłu 4.0.
Przygotowujecie też wspólny projekt
Dialog?
ZUT wraz z Politechniką Lubelską oraz dwoma firmami (nazw na dziś nie mogę ujawnić),
które należą do światowych liderów automatyki i branży IT, powołuje Europejskie Centrum
Rozwoju Przemysłu 4.0. ECRP jako centrum
kompetencji wspierać będzie działania wspomnianej wyżej Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Wspólnie aplikujemy o środki
w ramach projektu MNiSW w działaniu Dialog,
będziemy w nim uczestniczyć w mapowaniu (inwentaryzacji) zasobów aparaturowych polskich
uczelni technicznych na potrzeby przedsiębiorstw wdrażających założenia Przemysłu 4.0.
Mamy już własny projekt ZUT 2.0., w którym jednym z działań jest optymalizacja dostępu do zasobów uczelni ze strony zainteresowanych współpracą przedsiębiorstw. Nie
od dziś bowiem staramy się wsłuchiwać w potrzeby biznesu. Dodam na koniec, że zespoły
naukowo-badawcze ZUT są przygotowane do
tego, żeby wspierać przedsiębiorstwa w cyfrowej transformacji do Przemysłu 4.0.
Dziękujemy za rozmowę.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastow 17, 70-310 Szczecin
www.zut.edu.pl
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INKONTAKT:
zgłoś firmę i nawiąż kontakt
W pierwszy weekend czerwca w Schwedt nad Odrą odbędzie się 14. edycja
największych targów północno-wschodniej Brandenburgii. Dla polskich firm
to od lat doskonała okazja, aby dać się poznać klientom z Niemiec.

W efekcie projektu studenci i praktykanci uzyskają możliwość bliższego poznania polskich i niemieckich
przedsiębiorstw z sektora MŚP w rejonie przygranicznym. Takich jak firmy, które ulokowały swój biznes na terenach
inwestycyjnych w Schwedt nad Odrą (na zdjęciu). | fot. ICU GmbH

Nauka i biznes
po obu stronach granicy

Targi INKONTAKT
w Schwedt nad Odrą
odwiedzają co roku tysiące
zwiedzających
z całej Brandenburgii. Dla
zachodniopomorskich
firm to atrakcyjne miejsce
do wystawienia swoich
produktów.

6 tys. odwiedzających i 212 wystawców,
w tym 23 z Polski – takim bilansem zakończyły
się ubiegłoroczne targi INKONTAKT. Czy ten
sukces zostanie powtórzony? Organizatorzy
robią wszystko, aby tak było. Wydarzenie rokrocznie jest połączeniem prezentacji ofert gospodarczych z rodzinnym festynem. W salach
i w okolicy Teatru Uckermärkische Bühnen
w Schwedt można więc zobaczyć stoiska największych firm regionu (rafineria, wytwórcy
papieru, biopaliwa), ale też kupić specjały na
stoiskach lokalnych producentów żywności
i rzemieślników. Program tegorocznej imprezy
obejmuje bogaty program artystyczny prezentowany na dwóch scenach przez stowarzyszenia kulturalne i taneczne z Polski i Niemiec. Zespół aktorski Teatru UBS uczestniczyć będzie
w targach z bogatym programem rozrywkowym o charakterze rockowego musicalu prezentowanego na scenie letniej.
W tym roku oficjalnym organizatorem targów INKONTAKT jest Teatr Uckermärkische
Bühnen Schwedt. Dotychczasowy organizator Unternehmervereinigung Uckermark
e.V. oświadczył w lecie 2017, że ze względów
personalnych i organizacyjnych nie będzie już
w stanie podjąć się organizacji targów, ale
organizacje współpracują i wspierają się w or-

ganizacji i promocji targów po stronie niemieckiej i polskiej.
Targi Inkontakt dofinansowane są z Programu INTERREG V A, w ramach projektu „Regionalne Prezentacje Gospodarcze – Stabilizacja
i intensyfikacja polsko-niemieckich stosunków
gospodarczych w Euroregionie Pomerania
w latach 2017-2019”. Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia–Pomorze Przednie
/ Brandenburgia / Polska jest dofinansowany
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Informacji na temat warunków udziału
w targach udziela Przemysław Konopka,
menedżer projektu, tel. +48 607 054
846. Aktualne informacje na temat
targów znaleźć można na stronie
internetowej: inkontakt-schwedt.de/pl.

Założenia tegorocznej
edycji targów Inkontakt
zaprezentowali w Gryfinie:
Siegmund Bäsler, były
prezydent Stowarzyszenia
Przedsiębiorców Powiatu
Uckermark, Mieczyslaw
Sawaryn, burmistrz Gryfina,
Piotr Podleśny, dyrektor
biura Cechu Rzemiosł
Różnych i Przedsiębiorców
w Gryfinie, dr Ulrich Menter,
który 18 kwietnia został
wybrany na stanowisko
prezydenta Stowarzyszenia
Przedsiębiorców Powiatu
Uckermark.

Skąd wziąć pracowników dla polskich i niemieckich firm? Jak zachęcić
młodych do zakładania start-upów po obu stronach granicy? M.in. te problemy
rozwiązać ma projekt, który wspólnie zrealizują Uniwersytet Szczeciński,
Hochschule Stralsund, Hochschule für nachhaltige Entwicklung w Eberswalde
oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Uckermark.
Przedsięwzięcie o nazwie „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę
między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym” rozpocznie się 1.09.2018 i potrwa
do 31.08.2020. Projekt dofinansowany jest
w 85 proc. z Programu Współpracy Interreg
V A Meklemburgia–Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska
Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Jego pomysłodawcy wyszli od analizy zjawisk, z którymi borykają się regiony polsko-niemieckiego pogranicza: zmiany demograficzne,
wyjazdy młodzieży do dużych metropolii, problemy z pozyskiwaniem inwestorów, trudności

Osoba do kontaktu w języku polskim:

ICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Str. 52e, 16303 Schwedt/Oder
Tel. +49 33 32 53 890
info@ic-uckermark.de
www.ic-uckermark.de/pl/home.html

Anna Gazdecka
Projektmanagerin Wirtschaftsförderung
ICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Straße 52e
16303 Schwedt/Oder
tel. +49 33 32 53 89 71
gazdecka@ic-uckermark.de
www.ic-uckermark.de
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ze znalezieniem umiejętności niezbędnej dla
podjęcia dobrze płatnej pracy przez uczniów
oraz kłopoty firm ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.
Ich zdaniem, dzięki innowacyjnym metodom transgranicznej współpracy będzie można uzyskać już na wczesnym etapie związanie
studentów z regionem, jak również wypracować rozszerzoną ofertę możliwości wymiany
i nawiązania kontaktów pomiędzy polskimi
a niemieckimi studentami. Rezultatem ma być
zapewnienie lokalnej gospodarce młodego
pokolenia specjalistów przy pomocy ukierunkowanego oraz dostosowanego do potrzeb
wsparcia i wykształcenia. Jak ma to wyglądać w praktyce? W efekcie projektu studenci
i praktykanci uzyskają możliwość bliższego poznania polskich i niemieckich przedsiębiorstw
z sektora MŚP w rejonie przygranicznym.
W planach jest do 24 wizyt w firmach po polskiej i niemieckiej stronie. Projekt obejmuje

również zajęcia oraz warsztaty, które pomagać mają studentom w przygotowaniu się do
tego, aby potrafili zakładać start-upy zarówno
w Polsce, jak i w Niemczech. Mają obejmować
one wiele dyscyplin, w tym elementy prawa
i zarządzania. Atutem projektu ma być ponadto dobrze ułożony model współpracy i wymiany wiedzy między szkołami wyższymi, samorządami i firmami.
Partnerem projektu jest Investor Center
Uckermark (ICU GmbH) – spółka z siedzibą
w przygranicznym Schwedt nad Odrą, znana
polskim przedsiębiorcom m.in. z usług nieodpłatnego wsparcia w zakresie informacji i
kontaktów niezbędnych do założenia firmy we
wschodniej Brandenburgii. ICU GmbH posiada
różne doświadczenia wynikające z realizacji
projektów gospodarczych i marketingu regionalnego oraz pomaga osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Z doświadczeń
tych czerpać będą wszyscy partnerzy projektu.
– Jesteśmy bardzo zainteresowani zacieśnianiem polsko-niemieckiej współpracy pomiędzy
organami administracji, szkołami wyższymi
oraz biznesem. Dzięki położeniu na obszarze
przygranicznym współpraca z Polską należy do
nieodzownych warunków codziennego funkcjonowania – przekonuje Silvio Moritz, prezes
Investor Center Uckermark.
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Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia–Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska
jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
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WBiA:

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie
al. Piastów 42
71-065 Szczecin
tel.: 91-449-4964, fax: 91-449-4636
www.wtiich.zut.edu.pl

Reagujemy
na potrzeby regionu

WTiICh:

Prof. Maria Kaszyńska, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
o kierunkach studiów, karierach absolwentów i Herkulesie Polskiego
Budownictwa.

Wydział ze znakiem jakości
Prof. Rafał Rakoczy, prodziekan
ds. ogólnych i nauki Wydziału
Technologii i Inżynierii Chemicznej
ZUT w Szczecinie o Fab Labach
dla studentów, doktoratach
wdrożeniowych i studiach dla
obcokrajowców.
Niedawno wydział w ocenie resortu nauki i szkolnictwa wyższego otrzymał kategorię A.
Wydziały uczelniane w Polsce klasyfikowane są teraz według czterech kategorii:
A +, A, B i C. Kategoryzacja taka odbywa się
raz na cztery lata. Bierze się pod uwagę m.in.
liczbę publikacji w znaczących czasopismach
naukowych, liczbę patentów i wdrożeń, działania na rzecz promocji i popularyzowania nauki, czy też organizowanie znaczących konferencji naukowych. Nasz Wydział otrzymał
kategorię A, ale dodam, że niewiele zabrakło
do kategorii A+. Zaznaczę, że WTiICh jest na
pierwszym miejscu w kraju wśród podobnych wydziałów pod względem publikacji i na
drugim miejscu pod względem liczby uzyskanych patentów i wdrożeń przemysłowych.
W ciągu ostatnich czterech lat uzyskaliśmy
ok. 270 patentów.
O ile wiem, macie wielu świetnych naukowców i badaczy, ale stosunkowo niewielką liczbę studentów.
Nie zgadzam się z tą opinią. Dziś na studiach I i II stopnia kształci się 400 studentów, do tego dodajmy 120 doktorantów.
Oczywiście, chcielibyśmy kształcić więcej
studentów. Ale niż demograficzny i magia
większych miast takich jak Warszawa czy Kraków ma wpływ na mniejsze niż ongiś zainteresowanie studiami w Szczecinie. Teraz wraz
z wchodzeniem w życie nowej ustawy o
szkolnictwie wyższym, tzw. Konstytucji dla
Nauki 2.0., bardzo mocno postrzegany jest
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współczynnik jakości, czyli proporcja liczby studentów do liczby prowadzących zajęcia. Docelowo ten stosunek ma wynosić 12:1. A my już
dziś mamy proporcje 6,5:1. To umożliwia nam
rozwijanie relacji mistrz – uczeń, czyli stać nas na
indywidualizację procesu dydaktycznego oraz
włączanie studentów już od pierwszych lat studiów do realizacji badań naukowych.
Kontynuujecie nowo utworzone specjalności wspólnie z przemysłem.
Kontynuujemy współpracę z firmą PDH SA
w Policach, wchodzącą w skład Grupy Azoty.
która realizuje nową inwestycję w Policach.
Sztandarowym projektem są studia zamawiane przez Azoty w celu wykształcenia kadry do
nowo powstającej fabryki. Uruchomiliśmy na
studiach magisterskich, na kierunku inżynieria
chemiczna i procesowa, specjalność o nazwie inżynieria procesów wytwarzania olefin. Zakłady
Chemiczne Police i PDH zapewniają studentom
płatne praktyki studenckie i staż. Dostaliśmy też
od Azotów zastrzyk finansowy na zakup wyposażenia laboratoriów, w których ci studenci się
kształcą. Dodam, że już pierwsi absolwenci tej
nowej specjalności podjęli pracę w PDH SA.
Współpraca z przemysłem na tym się nie
kończy.
Wprowadzamy w życie program pt. Doktorat wdrożeniowy. Jest to nowa inicjatywa ministra nauki i szkolnictwa wyższego i dotyczy ona
doktoratów, które sprzyjają rozwiązywaniu konkretnych problemów przedsiębiorstw. Przygotowaliśmy się do tego i od 1 października 2017 r. ruszyliśmy z pierwszą edycją , w której bierze udział
18 doktoratów. Otrzymaliśmy środki finansowe
na stypendia doktoranckie dla pracowników
przedsiębiorstw, którzy wraz z opiekunami naukowymi z naszego wydziału będą rozwiązywać,
w ramach tych doktoratów, problemy przedsiębiorstw na styku nauki i biznesu.
Doktoraty będziemy realizować m.in. z Grupą Azoty, ESC Global z Mierzyna, Synthos Oświęcim, Remixem Świebodzin, szczecińskim oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego i Polchartem
Police.

Jak zdaje egzamin w dydaktyce Centrum
Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii?
Centrum bardzo dobrze zdaje egzamin.
Liczne grono studentów z WTiICh kształci się
w Centrum oraz bardzo często realizuje swoje
pomysły badawcze z zastosowaniem nowoczesnej bazy laboratoryjnej i infrastruktury badawczej. Baza ta jest powiększana na bieżąco
dzięki pozyskiwanym przez pracowników wydziału grantom z zewnętrznych źródeł.
Uruchamiacie studia anglojęzyczne.
W ub. roku uruchomiliśmy studia doktoranckie z inżynierii chemicznej i procesowej
oraz z technologii chemicznej w języku angielskim. Teraz uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (NCBR) „Power” i uruchamiamy od
1 października br. studia inżynierskie Chemical
Engineering dla studentów obcokrajowców.
Również od nowego roku akademickiego rozpoczynamy projekt interdyscyplinarnej szkoły
doktorskiej, która będzie wpisywała się w założenia nowej ustawy.
Ze środków NCBR otrzymaliśmy także dofinansowanie na Fab Lab dla studentów. Fab Lab
jest to przestrzeń na wydziale przeznaczona dla
studentów dla realizacji swoich pomysłów pod
okiem naukowców. Jest to nowa forma kształcenia studentów, w której chodzi o to, by studenci zaprojektowali i wykonali swoje pomysły
w formie gotowego rozwiązania technicznego.
Jakie są losy absolwentów Wydziału
Technologii i Inżynierii Chemicznej?
Nasi absolwenci nie mają problemów ze
znalezieniem pracy. Zdobywają taką wiedzę
i umiejętności, które pozwalają im znaleźć
pracę i odnaleźć się w tej pracy. Jest to efektem tego, że studenci zdobywają dużo wiedzy
praktycznej w trakcie nauki, gdyż programy
zajęć układamy we współpracy z przemysłem.
Do tego dochodzi uczestnictwo w pracach kół
naukowych, praktyki zagraniczne, nauka języka. To wszystko powoduje, że znajdują łatwo
po studiach pracę.
Dziękujemy za rozmowę.
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Pani profesor, czy warto studiować na
Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT?
Co do tego, że warto – nie mam najmniejszych wątpliwości. Wydział Budownictwa i Architektury ZUT jest bardzo dobrym wydziałem,
który kształci na pięciu kierunkach studiów:
budownictwo, inżynieria środowiska, architektura i urbanistyka, projektowanie architektury
wnętrz i otoczenia oraz wzornictwo. Aktualnie
kształcimy 2850 studentów, co w zestawieniu
z całą uczelnią, która ma 10 wydziałów i 8 tysięcy studentów, jest całkiem dobrym wynikiem.
Budownictwo przeżywa obecnie w Polsce swój renesans. Na rynku obserwujemy
olbrzymie zapotrzebowanie na absolwentów
kierunków budowlanych. Prawda jest taka, że
dziś każdy absolwent naszego wydziału od ręki
znajduje pracę. Zresztą dotyczy to nie tylko inżynierów budownictwa, ale także architektów,
których poszukują duże biura projektowe.
A jak jest z pozostałymi kierunkami?
Na rynku jest duże zapotrzebowanie na inżynierów instalatorów. A to oznacza, że warto
jest wybrać kierunek studiów inżynieria środowiska. Nie należy go jednak mylić z ochroną
środowiska. Na tym kierunku kształcimy przyszłych projektantów urządzeń, sieci i instalacji
wodno-kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Zakres
studiów obejmuje także technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, systemy
gospodarowania odpadami, osadami ściekowymi, a także konwencjonalne i odnawialne
źródła energii.
Bardzo interesującym kierunkiem jest projektowanie architektury wnętrz i otoczenia.
Deweloper oddając do użytku blok mieszkalny musi przecież zadbać także o aranżację
jego otoczenia. Podobnie zresztą rzecz się ma
z hotelami, salami koncertowymi czy konferencyjnymi, sklepami, których wystrój projektują architekci wnętrz.
Wśród absolwentów wydziału są znani szczecińscy deweloperzy. Perłą Biznesu

2017 roku w kategorii osobowość biznesu
został nagrodzony Lesław Siemaszko, prezes
firmy Siemaszko, absolwent WBiA.
O tak, w większości prezesi firm deweloperskich i biur projektowych w Szczecinie są
naszymi absolwentami. Powiem więcej, coraz
częściej są to już firmy rodzinne, w których
rodzic, absolwent naszego wydziału, rozwija
przedsiębiorstwo wspólnie ze swoim dzieckiem, które też jest absolwentem WBiA ZUT.
Są to wspomniany już Lesław Siemaszko z synem, ale także Tomaszewiczowie z Tomaszewicz Development i Ciurusiowie z firmy Ciroko. Naszym absolwentem jest również Edward
Osina, prezes firmy Calbud. Jeśli chodzi o biura architektoniczne, to również szczycimy się,
że absolwentami naszego wydziału są znani
w środowisku architekci, tacy jak Tomasz Sołdek, Marek Orłowski, Jacek Lenart.
Słyszałem, że dostosowujecie państwo
programy studiów do zmieniającej się sytuacji rynkowej?
Związki wydziału z przemysłem i szerzej rozumianym biznesem są liczne. Staramy się nasze programy dostosować do potrzeb regionu.
I tak na przykład w związku z budową tunelu
w Świnoujściu wprowadziliśmy od tego roku
akademickiego przedmiot „Budownictwo podziemne”. Nowym przedmiotem jest również
„Budownictwo hydrotechniczne”. Wykłady
prowadzić będzie u nas prof. Anna Siemińska-Lewandowska z Politechniki Warszawskiej, jedyny przedstawiciel Polski w światowej organizacji tunelingu. Tak więc nie stoimy w miejscu.
O ile wiem, różnie układa się państwu
współpraca z Urzędem Miejskim.
Kilka miesięcy temu wystąpiliśmy do Gminy
Miasta Szczecin w sprawie Willi Lentza. Chętnie
stworzylibyśmy tam centrum, z którego korzystałby nasz wydział, szczególnie zaś architekci,
którzy mogliby prezentować tam swój dorobek.
Proszę zauważyć, że Akademia Sztuki w Szczecinie dostaje piękne budynki: pałac Pod Globusem
i Pałac Ziemstwa Pomorskiego, a nasi architekci
i wzornicy, którzy rozsławiają Szczecin w Polsce,

muszą się gnieździć w bardzo złych warunkach
w poradzieckich koszarach na Żołnierskiej.
Z kolei cieszę się i jestem wdzięczna Urzędowi Miasta, że po 5 latach starań udało nam
się przekonać władze Szczecina do przekazania wydziałowi fragmentu ulicy Jagiełły. Teraz
będziemy mogli zagospodarować wejście do
naszego budynku przy al. Piastów – stworzymy
przestrzeń dla studentów, a wyjście z budynku
nie będzie prowadzić wprost na ulicę.
Wysoki poziom wydziału docenia państwa
otoczenie. Niedawno odebrała pani statuetkę Herkulesa Polskiego Budownictwa 2017.
Tak, otrzymałam... siedmiokilogramową
statuetkę Herkulesa za wyjątkowe zaangażowanie i działalność na rzecz polskich inżynierów budownictwa i rozwoju nowoczesnego
budownictwa w Polsce. Tytuł i statuetka przyznawane są przez redakcję i Radę Programową
miesięcznika „Builder” firmom, organizacjom
i ich szefom za szczególne osiągnięcia i ugruntowaną pozycję w branży budowlanej. Bardzo
się cieszę, że jako dziekan wydziału zostałam w
ten sposób nagrodzona.
Korzystając z okazji chcę też wspomnieć
o tym, że 25 lat temu we współpracy z uczelniami z Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii prof.
Zygmunt Meyer, ówczesny dziekan, otwierał
studia na kierunku inżynier europejski. Specjalność ta nadal cieszy się dużym powodzeniem,
zaś w dniach 26 i 27 kwietnia zorganizowaliśmy zjazd absolwentów tego kierunku.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiał Włodzimierz Abkowicz
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ZAZ będzie rewolucją
W Goleniowie - gminie, w której bezrobocie jest na poziomie 2 procent, kolejne
miejsca pracy nie są już żadną atrakcją. Ale akurat te 115 miejsc cieszy wyjątkowo,
Bo to praca dla osób, które przez swoje dotychczasowe życie na żadną pracę liczyć
nie mogły.

Do Stepnicy będą mogły wchodzić statki o ładowności 4,5 tysiąca ton i długości 100 metrów.

Warto wybrać się też na plażę
i skosztować smacznej rybki.

Stepnica stawia na rozwój
– Bieżący rok jest kolejnym rokiem inwestowania gminy Stepnica w oświatę,
która jest dla nas oczkiem w głowie – zapewnia Andrzej Wyganowski
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica. – Chodzi o to, by nasze dzieci kończyły
szkołę podstawową wyposażone w niezbędną wiedzę.

Inwestycje w wiedzę
i zdrowie dzieci
Stanisława Rzymczyk, wiceburmistrz Stepnicy
tak o tym mówi: – Chcemy rozbudować Szkołę Podstawową w Racimierzu, dostosowując szkołę do warunków szkoły ośmioklasowej. Wystąpiliśmy do Wojewody
Zachodniopomorskiego o środki w wysokości 620 tys.
zł. Złożyliśmy też wniosek do Wojewódzkiego Urzędu
Pracy o dotację unijną na kwotę ponad 1,6 mln zł.
Wniosek ten dotyczy dzieci zdolnych (rozwijanie zainteresowań) i tych, które mają problemy z nauką.
Dla tej drugiej grupy uczniów środki mają być
przeznaczone na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,
koła zainteresowań, obozy naukowe itp. Chodzi tu
bowiem o wyrównywanie szans dla dzieci. Projekty
te obejmują szkoły podstawowe w gminie.
Kolejną inicjatywą oświatową jest projekt pn.
„Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” w ramach
transgranicznego programu europejskiego Interreg V. W projekcie uczestniczą miasta i gminy: Kołobrzeg, Stepnica, Goleniów, Schwedt i Europejska
Akademia z Brandenburgii. Celem projektu są działania zmniejszające nadwagę i zwiększające aktywność ruchową dzieci.

Turystyczne oblicze Stepnicy
Stepnica zmienia się w ostatnich latach nie do
poznania. W ubiegłym roku została zakończona
przebudowa dwóch ulic w mieście: ul. T. Kościuszki
i ul. Portowa. Złożyła się na to budowa nawierzchni
ulic, chodników, parkingów i nowego oświetlenia
LED. Wykonana została kanalizacja wód opadowych. Rozbudowano parkingi w rejonie plaży i w
rejonie portu rybackiego. Dzięki dofinansowaniu
unijnemu przeznaczonemu tylko dla miast wybudowano nowe oświetlenie LED w całym mieście –
Stepnica jest jedynym małym miastem w Polsce, które ma w 100 proc. oświetlenie LED-owe. Daje nam to
60 proc. oszczędności w zużyciu energii elektrycznej,
a do tego zmniejszyła się zdecydowanie awaryjność
oświetlenia – wyjaśnia burmistrz. Stepnica ubiega
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się też o środki unijne na wybudowanie na miejskiej plaży zjeżdżalni o długości 40 metrów.
– Stepnica staje się w ten sposób atrakcyjną miejscowością turystyczną dla szczecinian i mieszkańców
pobliskiego Goleniowa – mówi Andrzej Wyganowski. – Goście chętnie przyjeżdżają do nas w sezonie
turystycznym, by skorzystać z plaży i skosztować
smacznej rybki.
W b. roku kończy się też budowa nowej ulicy
Dębowej, która prowadzi do terenu rozwojowego,
gdzie na stu działkach planowane jest budownictwo domów jednorodzinnych i rekreacyjnych.
Z większych inwestycji warto też wymienić rozbudowę gminnego ośrodka kultury, który zostanie
powiększony o salę teatralną. Warto w tym miejscu
dodać, że w gminie działa teatr amatorski „W Krzywym Zwierciadle”, który ma już na swoim koncie
sukcesy na krajowych scenach.
Kolejną inwestycją infrastrukturalną będzie
wymiana urządzeń na wszystkich trzech gminnych
stacjach ujęć wody, tj. w Miłowie, Łące i Widzieńsku. Gmina będzie aplikować o środki w wysokości
4 mln zł w ramach RPO.
– W miejscowości Łąka, gdzie znajdują się mieszkania socjalne, zbudujemy zaplecze socjalne i sportowe dla mieszkańców – uzupełnia Beata Rogalska,
skarbnik gminy. – Realizujemy bowiem program rewitalizacji społecznej i w jej ramach chcemy uruchomić świetlicę socjoterapeutyczną.

Głębszy tor wodny i falochron
Maciej Herman, główny specjalista ds. funduszy pomocowych wyjaśnia, że przy realizacji
zadań korzystamy ze środków Unii Europejskiej:
– W ostatnich latach złożyliśmy 80 wniosków, z czego zdecydowana większość uzyskała dofinansowanie głównie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy
Rybackiej z programu Rybactwo i Morze.
– Budżet gminy opiewa na 32,5 mln zł – dodaje
skarbnik. – Na inwestycje przeznaczamy ponad10
mln zł korzystając z dofinansowania zewnętrznego.

Nie korzystamy z żadnych pożyczek ani kredytów.
Burmistrz Wyganowski opowiada też o ważnej
sprawie w zakresie rozwoju gospodarczego gminy, jaką jest decyzja Urzędu Morskiego o pogłębieniu toru wodnego do Stepnicy, do głębokości
4,5 metra. – Mamy dziś basen przeładunkowy
w porcie pogłębiony do 4,5 metra, zaś tor wodny ma
4 metry głębokości – wyjaśnia burmistrz. – Pogłębienie toru o pół metra oznacza, że do Stepnicy będą mogły wchodzić statki o ładowności do 4,5 tysiąca ton
i o długości 100 metrów. Ponadto Urząd Morski wybuduje falochron osłonowy, który skuteczniej ochroni
port rybacki i przystań żeglarską przed falowaniem
wody Zalewu Szczecińskiego.

Stepnica stała się atrakcyjną miejscowością turystyczną.

Atrakcja w każdy weekend
Stepnica już dziś zaprasza gości do udziału
w letnich imprezach. Wymieńmy najważniejsze
z nich. Od 9 do 22 lipca w Stepnicy zagości Letnia
Akademia Teatralna. Są to warsztaty amatorskich
zespołów teatralnych z całej Polski, których finałem jest spektakl plenerowy. Od 13 do 15 lipca
trwać będą Dni Stepnicy, trzydniowa impreza plenerowa, w ramach której odbędzie się znany na
całym Pomorzu Zachodnim i nie tylko Jazz Piknik.
Towarzyszyć mu będą m.in. regaty o puchar burmistrza, liczne konkurencje, współzawodnictwa dla
wędkarzy pn. Stepnickie Połowy oraz festiwal kwiatów. Kolejnym wydarzeniem wartym uwagi będą
54 etapowe regaty turystyczne, które dotrą do
Stepnicy 26 lipca. W letnim kalendarzu zawartych
jest kilkadziesiąt imprez, a w sezonie turystycznym
w Stepnicy w każdy weekend coś się dzieje.
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Od lat do goleniowskich władz samorządowych docierały informacje, że jest luka
w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.
W minie Goleniów są przedszkola integracyjne,
są szkoły specjalne, dzieci i młodzież mają zapewnioną możliwość rehabilitacji i rozwoju aż do dorosłości. I w momencie, kiedy mogliby pójść do
pracy – okazuje się, że pracy dla nich nie ma. Niepełnosprawni zostają w domach. Tylko nieliczni
korzystają z zajęć w Środowiskowym Domu
Samopomocy.
To się za kilka miesięcy zmieni. Gmina Goleniów podjęła duże wyzwanie. Od roku buduje
Zakład Aktywności Zawodowej, który będzie
miał 115 miejsc pracy przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych. ZAZ zapewni im nie tylko
pracę, ale również opiekę i rehabilitację przez
kilka godzin dziennie – co da wytchnienie rodzinom, które obecnie muszą zajmować się niepełnosprawnymi przez całą dobę. Pracownicy ZAZ
zarobią swoje pierwsze w życiu pieniądze, poczują się ważni, potrzebni i samodzielni.
Zakład Aktywności Zawodowej powstaje na
terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.
Nieprzypadkowo tam. Ma bowiem być przedsiębiorstwem świadczącym usługi na rzecz firm
działających w GPP. W pakiecie usług świadczonych przez ZAZ przewidziano m.in. pralnię
odzieży roboczej, myjnię dla samochodów
ciężarowych, dział gastronomiczny, dział sprzątania i utrzymania zieleni, będzie też grupa zajmująca się pracami prostymi, wymagającymi
ludzkich rąk (montaż, demontaż). Tego rodzaju
zapotrzebowanie zgłosiły goleniowskie firmy,
zapytane jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych ZAZ.
Inwestycja będzie kosztować gminę 9 mln zł,
drugie tyle to dofinansowanie przyznane przez
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Prace budowlane posuwają się do przodu
w szybkim tempie, bryła budynku ZAZ już stoi,
zaczynają się prace montażowe i wykończe-

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
plac Lotników 1, 72-100 Goleniów
tel. +48 91 469 82 00, fax: +48 91 469 82 98
ugim@goleniow.pl
goleniow.pl

niowe. Obiekt imponuje wielkością, to będzie
ponad 4 tysiące m kw powierzchni użytkowej.
Prócz pomieszczeń służących działalności gospodarczej – także część rehabilitacyjna, bo ZAZ
to nie tylko praca i zarabianie pieniędzy. Równie
ważna będzie opieka nad niepełnosprawnymi pracownikami oraz zajęcia rehabilitacyjne.
Obiekt będzie duży, funkcjonalny, przestronny
i bardzo efektowny. Oddanie do użytku planowane jest na początek przyszłego roku. Wszystko wskazuje, że to wykonalne; prace budowlane
posuwają się wprawdzie z lekkim opóźnieniem,
ale nie będzie ono istotne.
Rozpoczyna się już szkolenie przyszłych
pracowników ZAZ. Osoby niepełnosprawne,
w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną, to specyficzni pracownicy. Trzeba im
szczegółowo wyjaśnić, na czym będzie polegać
ich praca, przyzwyczaić do wykonywania określonych czynności, oswoić z pracą. Ale w przyszłości
mogą być doskonałymi pracownikami, znacznie
lepszymi od osób pełnosprawnych. Znany jest
przypadek krakowskiej firmy, zajmującej się
praniem, prasowaniem i składaniem pościeli dla
tamtejszych hoteli z tzw. górnej półki. Wszystkie
prace wykonują osoby niepełnosprawne intelektualnie – i to jest tajemnicą sukcesu tej firmy.
Okazuje się, że niepełnosprawni pracownicy
dużo staranniej niż zupełnie zdrowi pracownicy
prasują i składają hotelową pościel, równie starannie złożone jest i pierwsze, i dwusetne prześcieradło czy poszewka.
Pierwszeństwo zatrudnienia będą mieć
mieszkańcy gminy Goleniów – w końcu to ona
jest inwestorem i właścicielem ZAZ. Wygląda
na to, że rekrutacja zakończy się sukcesem i na

– Wierzę, że ZAZ będzie rewolucją w życiu bardzo wielu
goleniowian – mówi burmistrz Goleniowa Robert
Krupowicz. Na zdjęciu – na placu budowy Zakładu
Aktywności Zawodowej (trzeci od lewej).

początek stycznia 2019 załoga nowej firmy będzie kompletna. Jak to w życiu – nie obywa się
bez problemów. Największym jest pewna nieufność rodzin osób niepełnosprawnych, często
obawiających się nowej sytuacji. Trzeba wyjaśniać, tłumaczyć, rozwiewać obawy, zachęcać…
– Kiedy zapoznawano mnie z problemami osób
niepełnosprawnych, nie zdawałem sobie sprawy
ze skali problemu – mówi burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz. – Tymczasem to są setki
rodzin mających wśród swoich członków osoby
z różnymi niepełnosprawnościami. Ci ludzie chodzą
do przedszkoli i szkół integracyjnych, mają do dyspozycji szkołę specjalną, mają Środowiskowy Dom
Samopomocy – ale pracy już nie. Tymczasem bardzo wielu z nich mogłoby świetnie pracować, gdyby
tylko mieli gdzie. Mogliby wyjść z domu, przebywać
wśród ludzi, integrować się społecznie, podnosić
swoją samoocenę, wreszcie – po prostu zarabiać
na swoje utrzymanie. I moją ideą jest stworzenie
niepełnosprawnym goleniowianom takiej możliwości. Chciałbym, by oni mieli pracę, by ich rodziny
miały codziennie kilka godzin wytchnienia od stałej
dotąd opieki. By Środowiskowy Dom Samopomocy
był tylko etapem przejściowym, a nie docelowym
miejscem pobytu, gdzie niepełnosprawni spędzają
całe lata jak w przedszkolu dla dorosłych. Wierzę,
że ZAZ będzie rewolucją w życiu bardzo wielu goleniowian.
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Mamy zdolnych ludzi

Luksus nad jeziorem Dąbie

Na Pomorzu Zachodnim powstają
firmy, które szybko podbijają Europę.
– Naszym największym potencjałem
są ludzie i ich pomysły – mówił
podczas konferencji Proinvestors
marszałek województwa Olgierd
Geblewicz.

Pięciogwiazdkowy hotel, który
powstanie nad jeziorem Dąbie
w Szczecinie, będzie działał pod
niemiecką marką Maritim. Obok
zostanie wybudowany luksusowy
apartamentowiec hotelowy i marina.

O tym, co może nas czekać w gospodarce,
rozmawiali w Szczecinie uczestnicy konferencji „Proinvestors 2018 – Trendy, innowacje
oraz inspiracje w biznesie”. W spotkaniu, które odbyło się pod koniec marca, wzięło udział
blisko 200 przedsiębiorców. Nie zabrakło
twórców i memedżerów nowoczesnych firm,
które powstały w naszym regionie, i które bez
kompleksów zdobywają zagraniczne rynki.
O swoich doświadczeniach opowiadali znani
biznesmeni, m.in.: Paweł Finkielman (NCDC)
Paweł Fornalski (IAI-Shop.com), Tytus Gołas
(Tidio) i Marcin Galicki (wspieram.to).
Przedsiębiorcy zastanawiali się, jak będą
wyglądały przyszłe środki na rozwój gospodarki i innowacje.
– W mojej ocenie, pieniędzy dla przedsiębiorców nie będzie mniej, ale będą w innych miejscach, jak np. w unijnym programie Horyzont
2020 – mówił marszałek Geblewicz.

W czasie konferencji Robert Michalski (Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego) i Andrzej Najda (Najda Consulting) mówili o tym, jak dziś można sfinansować pomysł
na własny biznes. Biznesmeni, którzy przybyli
na konferencję, dyskutowali również o systemie podatkowym i e-usługach. Nie zapomnieli
także o Brexicie, który będzie miał duży wpływ
na europejską gospodarkę.
– Kryzys związany z Brexitem odczują głównie Brytyjczycy, ale i nas on nie ominie. Możemy
go jednak wykorzystać – mówił ekonomista Andrzej Rzońca. – Niemcy oficjalnie smucą się Brexitem, ale jednocześnie promują Frankfurt nad

Uczestnicy konferencji Proinvestors | fot. ARCHIWUM

Menem jako centrum biznesowe Unii Europejskiej. Kolejne instytucje przenoszą się z Londynu
do Paryża czy Amsterdamu. Musimy szukać rozwiązań, które ograniczą koszty wyjścia Wielkiej
Brytanii – podkreślił.
Proinvestors był swoistym poligonem wymiany mysli zarówno dla osób stawiających
pierwsze kroki w biznesie, jak i dla tych, którzy
działają w nim od wielu lat.
BR

Dwudziestolecie działalności świętowało szczecińskie przedsiębiorstwo CSL
Internationale Spedition. W urodzinowym spotkaniu, które się odbyło
16 marca w Starej Rzeźni na Łasztowni, wzięli udział pracownicy firmy, klienci,
wspólnicy, przyjaciele. Wśród gości obecni byli m.in. prezydent Szczecina
i marszałek województwa zachodniopomorskiego.
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– W przyszłości zgodnie ze standardami Maritim będziemy szkolić nasz personel. Także zarządzanie hotelem będzie zgodnie z ich normami – wyjaśniał podczas uroczystości w Berlinie
Wu Tianyu, prezes spółki Tian Yu.
W szczecińskim hotelu Maritim znajdzie się 458
pokoi i centrum konferencyjne na 1500 osób. Z
hotelem będzie sąsiadować apartamentowiec hotelowy „Spinaker”. W tym 17-piętrowym budynku

Umowa o franczyzie podpisana w Berlinie.
Od lewej:Monika Gommolla,Wu Tianyu, Peter Wennel
(Maritim) i Li Weichun, wiceprezes Tian Yu.
| fot. Mat. firmy TIAN YU

znajdzie się 266 apartamentów o powierzchni od
45 do 80 m kw. Hotel Maritim (48 tys. m kw. powierzchni użytkowej) i apartamentowiec „Spinaker” (21 tys. m kw.) połączy 3-poziomowy parking
podziemny (888 miejsc postojowych).
masz

Centrum inteligentnej motoryzacji

Dwudzieste urodziny CSL

CSL zajmuje się kompleksową obsługą spedycyjną towarów w eksporcie, imporcie i tranzycie,
dostarczanych drogą morską i lądową. Firma
współpracuje ze spedytorami na całym świecie.
Prężnie działa też jej agencja celna. CSL ma silną
pozycję w branży TSL i wciąż się rozwija. Do jej

Konsorcjum szczecińskich firm Tian Yu
i Recca Investment przystąpiło do realizacji
dużego projektu inwestycyjnego w Szczecinie-Dąbiu. Nad brzegiem jeziora będzie wybudowany hotel oraz apartamentowiec hotelowy.
W ich sąsiedztwie powstaje marina na 200
jachtów. Kompleks będzie nosić nazwę Hot
Spring Bay.
Inwestor pozyskał do współpracy znaną
niemiecką sieć hoteli Maritim, która w samych Niemczech ma 33 hotele, a działa także
w Egipcie, Hiszpanii czy na Mauritiusie. Umowa
w sprawie franczyzy została podpisana w Berlinie podczas targów turystycznych ITB.
– W Polsce będzie to nasz pierwszy hotel –
mówiła o inwestycji nad jeziorem Dąbie Monika Gommolla, właścicielka Maritim.
Współpraca z Maritim trwa już od pewnego czasu. Konsultowany był m.in. projekt architektoniczny hotelu, który przygotowało studio
PZ Pawła Zaremby.

atutów należy wykwalifikowana młoda kadra.
Spółka zatrudnia 56 osób.
– Jestem szczęśliwą osobą, bo odwiedziło dziś
naszą firmę tyle cudownych osób, które są dla nas
bardzo ważne, bo razem pracujemy, pracowaliśmy,
przeżyliśmy wspólnie niejedno przedsięwzięcie

– przede wszystkim biznesowe, ale też się lubimy
– mówiła na urodzinowej uroczystości Laura
Hołowacz, dyrektor i prezes CSL, która również
dziękowała też swoim współpracownikom.
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek podkreślił, że Stara Rzeźnia staje się symbolem miasta,
a firma CSL jest dziś już jedną z marek Szczecina.
Jak dodał, Laura Hołowacz ze swoimi partnerami uwierzyła, że miejsce, jakim jest Łasztownia,
może się zmienić.
– Uwierzyła też temu, co mówiliśmy w mieście, że Łasztownia będzie niezwykłym sercem
Szczecina – stwierdził Piotr Krzystek. – Myślę, że
z czasem będzie to najbardziej ekskluzywne miejsce naszego miasta.
Marszałek Olgierd Geblewicz zaznaczył, że
CSL jest firmą, która od zawsze kojarzy mu się
nie tylko z działalnością przemysłową, z logistyką, ale też z dawaniem społeczności czegoś więcej od siebie.
Warto dodać, że 20 marca br. minęły trzy lata
od oficjalnego otwarcia Starej Rzeźni, czyli odnowionego zabytkowego budynku na Łasztowni.
Należy on do CSL, a od 2015 roku znajduje się w
nim siedziba spółki. Biznes łączy się tutaj z kulturą, gdyż w obiekcie działa Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, znane z organizacji wielu
imprez (koncertów, pokazów, wystaw, warsztatów, konferencji itp.).
ek

brightONE, znana firma z branży IT mająca siedzibę w Szczecinie nawiązuje ścisłą współpracę z czołowym
dostawcą rozwiązań informatycznych dla producentów samochodów – grupą P3. Obie firmy
wraz ze szczecińską uczelnią utworzą centrum kompetencyjne Szczecin Automotive Hub.
W ten sposób studenci i kadra naukowa
ZUT, przy wsparciu Miasta Szczecin uzyskają
możliwość zdobycia wiedzy i poznania technologii, którą kierowcy zobaczą w swoich autach
dopiero za kilka lat. Technologia ta ma być
stosowana w nieodległej przyszłości w samochodach autonomicznych. Twórcy Centrum
deklarują zatrudnienie w ramach tej inicjatywy
stu dobrze wykształconych absolwentów ZUT.
Właściciel szczecińskiego brightONE, niemiecka spółka infinIT GmbH, podpisała umowę
o powołaniu spółki joint venture z należącą do
grupy P3 spółką P3 Systems GmbH.
Jakub Borowczyk, dyrektor zarządzający
brightONE, ubiegłoroczny laureat nagrody
Perły Biznesu, w konkursie gospodarczym
Pomorza Zachodniego, organizowanym przez
redakcję Świata Biznesu, tak skomentował to
wydarzenie: – Zyskujemy okazję do bezpośredniej współpracy z praktycznie każdą liczącą się
marką samochodową, trafiamy do motoryzacyjnej ekstraklasy. Ten program wymaga dużej

Wspólnicy i założyciele CSL. Od lewej: Edward Osina,
Laura Hołowacz i Stanisław Kordyka na urodzinach firmy.

Tuż po podpisaniu listu intencyjnego na
budowie kompleksu Posejdon.

| fot. ARCHIWUM

| fot. Ze zbiorów ZUT
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mobilizacji nie tylko od naszej spółki, ale i najbliższego jej otoczenia.
W trakcie kwietniowej uroczystości podpisany został list intencyjny pomiędzy Miastem
Szczecin, Wydzialem Elektrycznym i Wydziałem
Informatyki ZUT oraz dwoma ww. spółkami.
Współpraca dotyczyć będzie wymiany wiedzy i kompetencji między uczelniami a biznesem.
To międzynarodowa inicjatywa mająca na celu uatrakcyjnić ofertę akademicką
i rynek pracy za pomocą wspólnych programów wymiany z udziałem studentów i kadry
szczecińskich uczelni oraz biznesu w Polsce
i Niemczech. – Obecność naszych studentów
w Stuttgarcie czy Ingolstadt, na stażach w bezpośrednim otoczeniu fabryk największych marek
samochodowych czyni ten program szczególnie
atrakcyjnym – ocenił Krzysztof Okarma, dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT.
Konferencja prasowa towarzysząca podpisaniu listu intencyjnego odbyła się w scenerii
przypominającej najlepsze kadry „Misia” Stanisława Barei (dziennikarze w kaskach) odbyła
się w podziemiach powstającego kompleksu
Posejdon, w którym swoją siedzibę mieć będzie brightONE.
W
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Miałem sen...
Czy ekonomiście specjalizującemu się głównie w finansach wypada wspominać o fizyce,
a ściślej o astrofizyce? Pretekstem jest tym
razem osoba zmarłego 14 marca w Cambridge prof. Stephena Hawkinga (ur. w 1942 roku
w Oxfordzie), wybitnego uczonego, kosmologa,
autora „Krótkiej historii czasu”, błyskotliwego
popularyzatora nauki (vide np. wikicytaty), ikony popkultury, celebryty z poczuciem humoru.
Związków między ekonomią i finansami a fizyką
jest niemało. Dowodem jest choćby koncepcja
tzw. ekonofizyki czy też tzw. finafizyki.
W wydanej w minionym roku książce „Alfabet SF. Na pograniczu sacrum i profanum” wśród
licznych haseł umieściłem nieprzypadkowo przyszłość… Przyszłość, future, Zukunft, buduszczeje… Niektórzy nie bez powodu żartują – w
Polsce przeszłość nie jest pewna, a co dopiero
przyszłość… Inni dodają: przewidywanie jest
bardzo trudne, zwłaszcza prognozowanie przyszłości… Lubiany w Szczecinie – znany choćby
z kilku Dni Mózgu – przedwcześnie zmarły

krakowski prof. Jerzy Vetulani obdarzył nas w
roku 2016 spostrzeżeniem: futurologię uprawia się po to, aby ludzie mieli się z czego śmiać
za 50 lat. Natomiast Stanisław Lem był autorem
ponadczasowej, ocierającej się o genialność prognozy: będzie tak samo, tylko więcej… tak samo,
tylko bardziej…
Mam ograniczone zaufanie do praktycznie
wszelkich prognoz, sondaży i rankingów. Odnotujmy jednak, że według najnowszego World
Happiness Report 2018 Polska zajęła 42. miejsce na 106 analizowanych krajów (czołówka to
tradycyjnie: Finlandia, Norwegia, Dania, Islandia,
Szwajcaria, Holandia, Kanada, Nowa Zelandia,
Szwecja, Australia). Szczęście mieni się wielością
barw i odcieni… W czasach studenckich przeczytałem po raz pierwszy niezwykłą książkę prof.
Władysława Tatarkiewicza: „O szczęściu”, zakończoną podczas okupacji, wydaną po raz pierwszy
w roku 1947.
PS Czasem się udaje… Mój marcowy felieton
(Minimum, maksimum, optimum) został przeczy-

Trzymajmy dług
w ryzach
Wieloletni prezes Budimexu Grzegorz Tuderek zapytany, jakie jest największe zagrożenie dla firm, na pierwszym miejscu wymienił
przeinwestowanie, któremu towarzyszy znaczący wzrost zadłużenia. Wystarczy wówczas
lekkie osłabienie koniunktury gospodarczej
i firma może stanąć na progu bankructwa.
Identyczną zależność obserwujemy w skali całej gospodarki. Wysokie deficyty budżetowe
powodują nadmierny dług publiczny, który
prowadzi do szeregu negatywnych zjawisk. Ich
konsekwencją może być nawet bankructwo,
czego przykładem są niektóre kraje Ameryki
Południowej, stojąca kilka lat temu na skraju
niewypłacalności Grecja czy miasto Detroit.
Obecnie w krajach UE poziom długu publicznego w stosunku do PKB nie może przekroczyć 60 proc. Zadłużenie publiczne podawane jest w ujęciu względnym z tego powodu,
że sam wzrost jego poziomu nie musi stanowić
zagrożenia dla stabilności finansowej kraju.
Dopiero w porównaniu do wytwarzanego produktu jesteśmy w stanie określić, czy istnieje
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zagrożenie spadku konsumpcji i inwestycji,
spadku zaufania inwestorów krajowych i zagranicznych, niekontrolowanego wzrostu cen
i spowolnienia wzrostu gospodarczego.
Zbyt wysokie zadłużenie publiczne powoduje też sytuację, w której wpływy budżetowe zamiast finansować wydatki związane z
podnoszeniem konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz zaspokajaniem potrzeb mieszkańców zostają przeznaczone na
obsługę długu (obecnie w Polsce koszt ten
przekracza 3 proc. PKB). Nie bez znaczenia
dla kształtowania się długu publicznego ma
jego natura, która charakteryzuje się tendencją szybkiego i niekontrolowanego wzrostu
(np. w krajach ASEAN-4 tylko w latach 19962003 zanotowany został wzrost skonsolidowanego długu publicznego z 30 proc. do 60
proc. w stosunku do PKB), silnymi barierami jego redukcji, na co duży wpływ ma występowanie znaczącej proporcji sztywnych
wydatków budżetowych, rosnące wydatki
będące wynikiem obietnic wyborczych i pro-

Prof. zw. dr hab.
Stanisław Flejterski,
wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje
się w problematyce
finansów i bankowości. Członek Komitetu
Nauk o Finansach
PAN (2007-2018)
tany, wzbudził zainteresowanie co najmniej kilkunastu PT Czytelników… Kilkoro zasugerowało,
aby sformułować choćby subiektywny, autorski
zarys programu pozytywnego. Proszę bardzo,
z konieczności „pigułka”: V RP! ( znacznie lepsza
od III, o wiele lepsza od obecnej, tzw. IV), Sejm elitarny „odchudzony” liczący 230 profesjonalnych
posłów, Senat – 50 senatorów (najmądrzejszych
z mądrych), premierem jest szef zwycięskiej
partii, prezydent wybierany – jaka oszczędność!
– przez Zgromadzenie Narodowe. Głową naszego Państwa jest Osoba z powszechnym autorytetem, prawdziwy, niezależny Mąż (Żona ) Stanu,
państwo oszczędnie!!! gospodaruje pieniędzmi
publicznymi, zbędne instytucje są zlikwidowane, istnieje autentyczny trójpodział władzy, media publiczne są rzeczywiście publiczne, prawo
i sprawiedliwość traktowane są na serio… Tylko
tyle i aż tyle… Miałem sen… Najbardziej znanym
autorem tych słów był w 1963 roku noblista Martin Luther King.
Stanisław Flejterski

Uważajmy na lichwę!
Z ostatnich badań wynika, że w Polsce spośród osób między 15. a 24. rokiem zaledwie 35
proc. jest aktywnych zawodowo. Tymczasem
najnowszy raport Krajowego Rejestru Długu
ujawnia, że znajdują się w nim 152 tys. osób
między 18. a 25. rokiem życia, których długi
wynoszą już 535 mln zł. Wypada więc ponad
3,5 tys. zł na głowę. Dużo? Wydaje się, że tak,
a co gorsza rośnie zarówno liczba dłużników
jak i wysokość ich zobowiązań. Tylko w ciągu
roku liczba młodych dłużników wzrosła o jedną
trzecią, a ich zadłużenie aż o 62 proc.. Ten dług
składa się głównie z niespłaconych pożyczek,
nieuregulowanych rachunków telefonicznych
i niezapłaconych mandatów.
Młodzież łatwo poddaje się pokusom płynącym z reklam. Współczesny świat oparty
na konsumpcjonizmie utrwala przekonanie,
że aby być, trzeba koniecznie mieć. Dlatego
wśród młodych dłużników dominują osoby
zaciągające pożyczki na zaspokajanie drogich
zachcianek, na które ich nie stać. Posługując

się kartą kredytową zwykle wpadają w pułapkę
odroczonej płatności, gdyż możliwość zapłaty
za miesiąc czy dwa ułatwia szybkie podjęcie
decyzji o zakupie. Młodym brakuje dystansu do
zalewających ich zewsząd przekazów. Często
nie rozumieją, czym jest dług i kto faktycznie
udziela im pożyczki. I dziwią się, kiedy o zwrot
pieniędzy prosi ich bank lub firma pożyczkowa.
Kogo należy winić za obecny stan rzeczy?
Powszechny konsumpcjonizm? Nieroztropną,
rozpieszczoną dobrobytem młodzież? Zapewne tak. Ale sporo winy leży po stronie państwa.
Przede wszystkim brakuje edukacji ekonomicznej. Młodzi nie nabywają potrzebnej wiedzy
w szkole. Nie potrafią oszczędzać, a wielu nie
przyjmuje do wiadomości, że aby mieć pieniądze, trzeba pracować.
A na koniec należy wspomnieć o zjawisku,
które w zachodnim kręgu cywilizacyjnym w
zasadzie od dawna nie występuje. W Polsce
niestety jest wszechobecne i ma duży wpływ
na szybkie tempo zadłużania się młodych.

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

Chodzi o lichwę. Co prawda obowiązuje u nas
tzw. ustawa antylichwiarska, jednak jej sens
sprowadza się do prawnego usankcjonowania lichwy w Polsce. Wiedzą Państwo co to
jest RRSO? Mam nadzieję, że tak, ale młodzi
w przytłaczającej większości nie wiedzą. To rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu lub pożyczki. Czyli łączny koszt kredytu ponoszony przez pożyczkobiorcę, wyrażony jako
wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu
w stosunku rocznym. Wiedzą Państwo, ile wynosi RRSO od krótkoterminowych pożyczek?
Kilkadziesiąt procent – to bardzo dużo, prawda? Jednak typowe „chwilówki” mają RRSO na
poziomie 1400 proc., 1800 proc., 1950 proc.,
a nawet kilka tysięcy procent. Pożyczając ledwie kilkaset złotych i nie spłacając w terminie,
można błyskawicznie wpaść w pętlę zadłużenia. I tak się dzieje. Ale ten problem dotyczy nie
tylko młodych i dlatego warto pochylić się nad
nim przy kolejnej okazji.
Dariusz Zarzecki

Dr hab. Jacek Batóg,
profesor US, prodziekan
ds. kształcenia i
rozwoju Wydziału
Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
Uniwersytetu
Szczecińskiego, dyrektor
Instytutu Ekonometrii
i Statystyki US
wadzonej polityki społeczno-gospodarczej,
zawodność procedur regulujących poziom
zadłużenia (vide casus zachodniopomorskiej
gminy Ostrowice) oraz odmienna wrażliwość
krajów na nadmierny poziom zadłużenia.
W Polsce stosunkowo dynamiczny wzrost
długu publicznego obserwujemy od roku
2001, w którym jego poziom był równy 302
mld zł. Na koniec 2017 roku wynosił on już
prawie 962 mld zł, aczkolwiek trzeba przyznać,
że w porównaniu do końca 2016 roku był nieznacznie niższy. Natomiast zadłużenie sektora
instytucji rządowych i samorządowych przekroczyło 1 bln zł, stanowiąc 50,6 proc. PKB. Jak
widać dług charakteryzuje się „naturalnym”
wzrostem, co w przypadku wahań PKB stanowi spore zagrożenie dla stabilnego wzrostu
gospodarczego, a w efekcie poziomu naszych
emerytur, wynagrodzeń i ambicji rozwojowych. Z tego punktu widzenia utrzymywanie
długu publicznego w ryzach to jedno z większych, jeśli nie największe, wyzwanie stojące
przez aktualnym i każdym następnym rządem.
Jacek Batóg
kwiecień–maj 2018
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PREZENTACJE

Do biegu, gotowi, start!

Rozmowa z Piotrem Sierocińskim, Szefem Kuchni Novotel Szczecin Centrum & NOVO Square lounge bar

– Nawiązywanie relacji pomiędzy
pracownikami nie musi odbywać się
jedynie w czterech ścianach biur, warto
poznawać się bliżej także poza miejscem
pracy w mniej formalnej atmosferze.
Dlatego postanowiliśmy zorganizować
wydarzenie łączące ducha sportowej
rywalizacji z integracją i dobrą
zabawą – przekonują organizatorzy
NCDC Business Race – biegu sztafet
firmowych, który odbędzie się
9 czerwca w Szczecinie.
Zapisy na tegoroczną, czwartą edycję wydarzenia już trwają na stronie ncdcbusinessrace.pl.
Czy padnie rekord pod względem liczby firm,
urzędów i instytucji wystawiających do biegu
swoje sztafety? W 2017 roku wzięło w nim udział
228 sztafet ze 131 firm. Byli wśród nich przedstawiciele niemal wszystkich zawodów i szczebli kariery. Skąd ta popularność NCDC Business
Race?
– Biegają ludzie w każdym wieku, niezależnie
od wykształcenia, zawodu czy miejsca zamieszkania. Nic dziwnego, iż firmy odkryły w bieganiu
sposób na integrację pracowników oraz budowa-

W 2017 roku w NCDC Business Race udział wzięło 228
sztafet ze 131 firm. Przyjazna formuła sprawia, że frajdę
ze startu mają początkujący i zaawansowani biegacze.

Wiosenne kulinaria w Novotelu

nie swojego wizerunku jako tych, którzy dbają
o zdrowie i kondycję fizyczną swoich pracowników. Coraz bardziej popularne są formy integracji
i budowania zespołu poprzez zdrową, sportową
rywalizację i zabawę. Jest to coraz ważniejsze
w dobie rosnącego rynku pracownika i problemów
z rekrutacją. A w porównaniu do krajów zachodnich ciągle jeszcze mamy ogromne pole do popisu.
Idealnym przykładem jest licząca niespełna 5,5
miliona mieszkańców Dania – w organizowanym
tam od lat biegu sztafet firmowych DHL RUN

NCDC Business Race to świetna zabawa
i pomysł na integrację zespołu z dodatkiem szczypty
sportowych emocji.

bierze udział 41 tysięcy sztafet firmowych. Biegi
trwają tam przez cały tydzień od poniedziałku do
piątku, część osób, która nie biegnie – kibicuje.
Po biegu wszyscy wspólnie integrują się na pikniku. DHL Run ma już w Danii 30-letnią tradycję
– mówi Paweł Finkielman, właściciel firmy
NCDC S.A., obywatel Danii prowadzący swoją
firmę w Polsce, który zaszczepia na szczecińskim gruncie ten model. W jego firmie pracownicy mogą w każdej chwili wyjść pobiegać.
W biurze jest prysznic, więc można wybrać się
na kilka kilometrów biegu i wrócić do pracy.
W sportowej rywalizacji i zabawie NCDC Business Race udział mogą brać czteroosobowe
zespoły. Każdy członek zespołu w ramach biegu
ma do pokonania dystans 4 km. Organizatorzy
zachęcają do udziału również początkujących
biegaczy, dla których przygotowany zostanie
plan treningowy do pobrania ze strony internetowej biegu.
– W naszym biegu nie chodzi o czas pokonania trasy, a o dobrą zabawę i integrację. Pragniemy też zachęcić ludzi do regularnego biegania
i zdrowego trybu życia. Jak co roku NCDC Business Race jest połączony z piknikiem – wyjaśnia
Paweł Finkielman.

Co na wiosnę dla swoich gości przygotował Novotel?
Jeszcze nie poczuliśmy na dobre wyższej
temperatury, a nasi goście mogli cieszyć się
już potrawami inspirowanymi wiosną i irlandzką kuchnią. Od kwietnia do maja promujemy trzy nowe dania oparte na polskiej wołowinie. To efekt burzy mózgów najlepszych
szefów kuchnii hoteli sieci Orbis. Chcemy promować lokalne polskie produkty, które stanowią nasz największy atut i wyróżnik kulinarny.
Nasi zagraniczni goście bardzo chwalą takie
akcje. Doskonale sprawdziła się ta koncepcja
w ubiegłym roku, zatem postanowiliśmy kontynuować ten sukces.
Zatem co zjemy z menu z polską wołowiną?
Najlżejszą i najszybszą opcją jest rostbef
sandwiche – jest świetna na szybki posiłek
w międzyczasie biznesowych spotkań. Pośrednią porcją są żeberka BBQ, które są duszone,
gotowane oraz opiekane w specjalnie dopracowanej przez nas recepturze. Marynowany
i grillowany stek z antrykota – to opcja dla
naprawdę wygłodniałych. Stek zyskał
już żartobliwe miano „Yabba-Dabba-Doo” przez autentyczną
sytuację,
w której nasz gość
ekpresyjnie wydał
z siebie ten okrzyk

po otrzymaniu talerza z daniem (z filmu
o jaskiniowcach „The Flinstones” – przyp. red.).
A co w niedalekiej przyszłości?
Nowe, lżejsze, sezonowe menu wystartuje w maju. Będzie coś dla miłośników każdej
kuchni. Dla jaroszów będą ryby dorada, okoń
rzeczny oraz sałatka z krewetkami z dressingiem z mango, dla wegetarian i wegan cevi-

che z buraka, szakszuka z marynowanym tofu,
szparagowe minestrone, sałatka z wyłącznie
zielonych warzyw z polskim serem kozim. Dla
fanów kuchni tradycyjnej nie zabraknie tatara, grillowanej polędwicy z wieprzowiny, burgerów, grillowanego antrykota wołowego.
Zapraszamy gorąco!
fot. W. LOKŚ

THE BEST COFFEE
IN POLAND
Szczecin śmiało może pochwalić się, że serwuje najlepszą kawę w Polsce.
Baristka Novotel Szczecin Centrum i NOVO Square lounge bar
Andrea Przepióra zdobyła pierwsze miejsce w zawodach
BARISTA ORBIS & SEGAFREDO 2018 w Warszawie w konkurencji Espresso
Race i Latte Art (VII Mistrzostwa Baristów Grupy Hotelowej Orbis). Nagrodą
dla zwyciężczyni jest między innymi szkolenie Latte Art Grading System
we Włoszech. Próbowaliście już kawy od Andrei? Jeśli nie, to zachęcamy,
bo oprócz serwowania lubi dzielić się swoją pasją z gośćmi.

PODPIS
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STYL ŻYCIA

Tytuł Mecenasa Kultury
dla Lesława Siemaszki
– Szczecin jest pięknym miastem, które zasługuje na piękne wydarzenia gospodarcze i kulturalne – mówił wzruszony Lesław Siemaszko
odbierając statuetkę Mecenasa Kultury 2017.
Uroczysta Gala Nagrody Artystycznej i Mecenasa Kultury Szczecina odbyła się 9 kwietnia
w Filharmonii Szczecińskiej. Tytuł przyznaje
Komisja ds. Kultury Rady Miasta oraz Prezydencka Rada Kultury.
Lesław Siemaszko, szczeciński przedsiębiorca, właściciel firmy deweloperskiej „Siemaszko” nominowany do tego prestiżowego
tytułu był już po raz drugi. W ubiegłym sezonie
na wsparcie wydarzeń kulturalnych Szczecina
przeznaczył niemal 90 tys. zł. Był mecenasem
19. Wielkiego Turnieju Tenorów organizowanego przez Operę na Zamku oraz inicjatorem
i mecenasem jednego z najważniejszych wydarzeń artystycznych – koncertu gruzińskiej
artystki Veriko Tchumburidze, zwyciężczyni
15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, która
wystąpiła przed szczecińską publicznością w
Filharmonii Szczecińskiej. Warto nadmienić,
że był to już drugi tak prestiżowy koncert,
który odbył się dzięki zaangażowaniu Lesława
Siemaszki – w 2016 r. przed szczecińską pu-

Z Binowa do Malezji
blicznością wystąpił Seong-Jin Cho, laureat
I Nagrody XVII Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
Do prestiżowego tytułu Mecenasa Kultury
2017 oprócz Lesława Siemaszki nominowana
była również spółka Remondis. Galę uświetnił występ kanadyjskiego pikosenkarza Gino

Lesław Siemaszko był mecenasem koncertu gruzińskiej
artystki Veriko Tchumburidze. | fot. KK

Vannellego. Był to jedyny koncert tego artysty
w Polsce. Publiczność oraz zaproszeni goście
bawili się świetnie. Artysta dwa razy bisował.
aa

Słodka inauguracja
Grand Prix
Szczeciński duet Andrzej Dębowski
– Ryszard Sałata wygrał rozgrywane
po raz 14. Polickie IMP-y. Turnieju,
który zainaugurował Grand Prix
Pomorza Zachodniego, czyli cykl
najważniejszych brydżowych
turniejów rozgrywanych w 2018 roku
na terenie naszego województwa.
Stawka była dość liczna, gdyż na starcie
stanęły 44 pary. Od samego początku na
czele znajdowały się trzy duety, które w miarę
upływu czasu jeszcze powiększały przewagę
nad resztą stawki. Faworyta do końcowego
zwycięstwa upatrywano w mistrzach Grand
Prix z ubiegłego sezonu – Robercie Cylwiku
z Robertem Zaciurą lub parze II-ligowców
Bułgarze Vasilu Valchewie z Romanem Szlachetką, jednak wszystkich pogodzili gracze
występujący na co dzień w barwach szczeciń-
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skiego Klubu Pickwicka – Andrzej Dębowski
z Ryszardem Sałatą. To oni wygrali, uzyskując
niemal 10-punktową przewagę nad duetem,
który zajął drugie miejsce.
Czołowe duety otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe, zaś dla wszystkich
uczestników organizatorzy przygotowali fanty
losowe oraz wielki tort, którego konsumpcją
zajęto się tuż po zawodach.
– To już taka mała tradycja –- mówił Zbigniew Nowak, pomysłodawca i organizator
imprezy. – Najpierw trochę rywalizacji karcianej, potem coś na słodko. Zależy nam na utrzymaniu dobrej atmosfery podczas gry, stąd poczęstunek na koniec oraz nagrody losowe. U nas
nie trzeba być wybitnym brydżystą, by wrócić
z Polickich IMP-ów z nagrodą rzeczową.
Ceremonię zakończenia uświetnił Władysław Diakun, burmistrz Polic. Zaprosił uczestników już na przyszłoroczny jubileuszowy
turniej, który będzie 15. z kolei. Co ciekawe,
to jedyna taka impreza w cyklu Grand Prix Pomorza Zachodniego rozgrywana nie na zapis

Tegoroczny sezon na polu golfowym Binowo Park Golf Club w Binowie
rozpoczął się na początku kwietnia, kiedy to nadeszła prawdziwa wiosna.
Zaczęło się od turniejów klubowych. Również na polu pojawili się nowicjusze,
którzy skorzystali z zajęć dla początkujących golfistów.
Klubowy trener Wojciech Waśniewski proponuje tym, którzy pierwszy raz poijawili się w Binowie, nie tylko udział w szkółce golfowej, zakończonej zdobyciem Zielonej Karty, ale także nowe
rozwiązanie w postaci próbnych zajęć dla tych,
którzy pragną poznać, na czym gra w golfa polega.
Rozpoczęły się też pierwsze turnieje eliminacyjne nieoficjalnych amatorskich mistrzostw
świata World Amateur Golfers Championship
(WAGC). Światowy finał odbędzie się w tym roku
w Malezji, zaś finał polskiej edycji w dniach od
23 do 25 sierpnia na dwóch polach golfowych
Pomorza Zachodniego: w Binowie i na polu Modry Las w Choszcznie. Wyłoniona tam zostanie
polska reprezentacja na światowy finał.

Na początek Zielona Karta

Andrzej Dębowski i Ryszard Sałata
na tle turniejowego tortu. | fot. P. STĘŻAŁA

maksymalny, tylko na punkty meczowe. Tym
bardziej warto utrzymać tradycję.
W drugim z turniejów serii Grand Prix
w Międzyzdrojach triumfowała para ze Świnoujścia Cezary Jarmuł i Dariusz Piątek.
ps
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Jaka jest droga z Binowa do Malezji? Na to
pytanie odpowiada Sławomir Piński, dyrektor
Binowo Park Golf Club. Wersja optymistyczna
brzmi tak: – Początkujący w ciągu czterech miesięcy może nauczyć się grać w golfa i zdobyć licencję zawodnika uprawniającą do gry. Z uzyskaną w
ten sposób Zieloną Kartą, czyli golfowym prawem
jazdy, może wystartować w turnieju kwalifikacyjnym WAGC i przy odrobinie szczęścia golfowego
może zakwalifikować się do finału ogólnopolskiego, a następnie wygrać finał krajowy i zakwalifikować się do reprezentacji Polski w najwyższej
grupie handicapowej!
Turniej WAGC rozgrywany jest bowiem
w sześciu grupach handicapowych, gdzie najwyższą grupę stanowią często gracze, którzy
dopiero przystępują do poważnych turniejów.
Z tej grupy zawodników też wyłania się jednego
kandydata z Polski, który pojedzie do Malezji.
– Żeby uwiarygodnić taką ścieżkę awansu dodam, że takie sytuacje już się zdarzały w historii
WAGC – mówi dyrektor Piński.

Zazwyczaj jednak w pierwszym roku kontaktu z białą piłką gracz obok lekcji czy też kursów
gry w golfa nabiera umięjetności i zaczyna grać
w turniejach klubowych lub turniejach integracyhnych, gdzie może zaobserwować i pozyskać
wiedzę od bardziej doświadczonych golfistów.
W takich turniejach obowiązuje bowiem zasada, że obok siebie w turniejowym flighcie (grupie golfistów) grają razem doświadczeni i mniej
zaawansowani golfiści. Po takich doswiadczeniach w kolejnym roku jednoroczny golfista z
powodzeniem może już wystartować w poważnych turniejach.

Rekreacja na tle Puszczy Bukowej
Turnieje są jednym z elementów gry
w golfa. Na świecie 80 proc. golfistów wcale nie
uczestniczy w turniejach.
– Bo golf to przede wszystkim rekreacja,
spędzanie czasu na świeżym powietrzu – uważa
Sławomir Piński. – Pole golfowe w Binowie jest
położone w otoczeniu Puszczy Bukowej, która
jest swoistym płucem, które oczyszcza powietrze.
Pobyt na polu stwarza możliwość spędzania czasu z rodziną czy też z przyjaciółmi lub partnerami
biznesowymi i współpracownikami, co ułatwia
i upiększa nam życie. Dlatego golf jest tak popularny na całym świecie.
Na świecie w golfa gra ponad 100 milionów
ludzi. W Polsce około 10 000 osób, zas u naszych
południowych sąsiadów – w Czechach aż 100 000.
U nas jest 20 mistrzowskich 18-dołkowych
pól golfowych i kilkanaście, 9-dolkowych, a
także kilkadziesiąt ośrodków treningowych,
tzw. strzelnic golfowych – miejsc gdzie można
trenować uderzenia golfowe pod okiem trenera. Warto przypomnieć, że w województwie
mamy 4 pola golfowe. (Poza Binowem w Kołczewie, Choszcznie i Kamieniu Pomorskim). Dla po-

równania w Niemczech jest 850 pół golfowych,
a w szwedzkim regionie Skania, gdzie stolicą jest
Malmoe, można naliczyć 100 pól golfowych.

Od przedszkolaka do seniora
Warto wciąż prostować mit, że golf jest
sportem elitarnym. Golf stał się w Polsce dostępny pod względem finansowym. Porównywalny koszt uprawiania tego sportu podobny
jest do jazdy na nartach, gry w tenisa czy też do
turystyki rowerowej.
Żeby nie być gołosłownym podajemy ceny
na przykladzie pola w Binowie. Początkujący
golfista powinien odbyć kurs nauki gry w golfa.
Jego koszt zamyka się w granicach 400 zł, zaś
sprzęt golfowy na tym etapie zapewnia klub.
Kurs umożliwia zdobycie pierwszego stopnia
wtajemniczenia i zdobycie wspomnianej już Zielonej Karty. Karta zaświadcza, że jej posiadacz
nabył podstawowe umiejetności gry w golfa
i przyswoił zasady etykiety golfowej oraz regulaminu gry. Kurs trwa 10 godzin (pięć spotkań
po dwie godziny). W trakcie kursu wejście całodzienne na 9-dolkowe pole tzw. greenfee wynosi od 40 zł, do tego 20 zł za wypożyczony na
polu sprzęt. W przerwie można zjeść w klubowej restauracji obiad za 20-30 zł i wypić kawę.
Koszt takiego pobytu w Binowie zamyka się
kwotą 100 zł.
Następnym etapem jest zapisanie się do
klubu. Na 9-dołkowym polu członkostwo roczne wynosi 1200 zł. To jest koszt porównywalny
z wykupieniem karnetu narciarskiego w Alpach.
Jest to koszt porównywalny z kosztem korzystania z siłowni. Zestaw półkompletu kijów
golfowych z torbą (początkujący nie potrzebuje
kompletu 14 kijów) wynosi 800-900 zł. Wystarczy on na kilka lat gry.
Klub w Binowie ma też bogatą ofertę dla
dzieci i mlodzieży. Od wieku przedszkolnego
do 18 lat. Zajęcia odbywają się w soboty od 9
do 16. Dzieci podzielone są na grupy wiekowe.
Odpłatność za udział w szkółce golfowej wynosi
250 zł na miesiąc.
Adam Włodek
fot. Jarosław Gaszyński

33

Opieka tam,
gdzie każdy czuje
się najlepiej
Gdy rodzina nie jest w stanie zajmować
się osobą wymagającą opieki,
wspaniałą alternatywą jest pomoc
wykwalifikowanej opiekunki. Dzięki
niej podopieczny może otrzymać
pomoc i wsparcie w codziennych
czynnościach życiowych we własnym
mieszkaniu, gdzie zna każdy kąt i czuje
się bezpiecznie.
Opiekunki przebywające w mieszkaniu
podopiecznego przez 24 godziny na dobę
pomagają w podstawowych czynnościach życiowych oraz w prowadzeniu gospodarstwa
domowego. Dzięki temu podopieczny ma
zapewniony komfort i bezpieczeństwo, nie
czuje się samotny i wyobcowany, a członkowie
rodziny mogą spokojnie skupiać się na swoich
zajęciach.
– Życzenia i oczekiwania naszych podopiecznych spełniane są troskliwie z uwzględnieniem
ich stanu zdrowia oraz sytuacji domowej – mówi

pani Jutta Heeckt-Kleiß, prezes spółki Opieka
Domowa.
Firma zatrudnia opiekunki do pracy w Polsce, gdzie świadczy opiekę nad osobami starszymi i chorymi w ustalonym wymiarze godzin,
w zależności od indywidualnych potrzeb.
Firma Opieka Domowa zatrudnia także wykwalifikowane osoby do pracy w Niemczech,
gdzie opiekunki z Polski są bardzo cenione.
Opiekunki pracujące w Niemczech przebywają
w mieszkaniu podopiecznych przez całą dobę.
Do zakresu prac należą czynności związane
z pracami domowymi, takimi jak sprzątanie,
dbałość o odzież podopiecznego, gotowanie,
a także pomoc podczas spacerów, wizyt u lekarza lub podczas załatwiania spraw urzędach

Jutta Heeckt-Kleiß (pierwsza od lewej), prezes spółki
Opieka Domowa od lat kieruje firmą świadczącą uslugi
opieki nad seniorami w Niemczech. Obok Alina Żygadlo
z biura firmy w Szczecinie.

i instytucjach. W zależności od potrzeb i sytuacji czynności opiekuńcze obejmują również
pomoc w przyjmowaniu posiłków oraz w czynnościach higienicznych.
Profesjonalna opieka domowa, sprawowana przez pracownice firmy, zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i stałą
pomoc, a członkom rodziny daje pewność, że
ich ukochani dziadkowie, rodzice są w dobrych
rękach.

Poszukujemy opiekunek do sprawowania 24h opieki w Hamburgu i okolicach.
Oferujemy:
 przejrzyste i klarowne zasady współpracy
 bardzo dobre wynagrodzenie
 możliwość uczestnictwa w wewnętrznych
i zewnętrznych szkoleniach
 pokrycie kosztów podróży do 150,00 Euro
Oczekujemy:
 doświadczenia w sprawowaniu opieki
 motywacji oraz chęci sprostania wyzwaniom
 sprawowania opieki z pełnym szacunkiem
i empatią

Zadania podczas 24-godzinnej opieki:
- robienie zakupów
- pranie, prasowanie itp.
- sprzątanie (utrzymanie higieny i czystości w gospodarstwie domowym)
- gotowanie (przygotowywanie posiłków)
- podawanie żywności, itp.
- towarzyszenie podczas wizyt lekarskich, itp.
- zapewnienie bliskości interpersonalnej
- pielęgnacja ciała i pielęgnacja intymna (mycie, czesanie, golenie,
mycie zębów, kremowanie, przewijanie, itp.)
- pomoc przy wstawaniu
- pomoc w ubieraniu i rozbieraniu

Posiadamy zespół wykwalifikowanych i kompetentnych
pracowników, z którymi można mówić zarówno po polsku, jak i po niemiecku

Skontaktuj się z nami, odpowiemy natychmiast
Kontakt:
0048 91 851 19 35
0048 503 440 115
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Adres:
ul. Niedziałkowskiego 18/2
71-403 Szczecin

E-mail:
Alina Żygadło
alina@opiekadomowa.szczecin.pl
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Dobosz:
Miejsce eventów i konferencji
Marka Dobosz rozpoznawalna jest nie tylko jako nazwa słodyczy
produkowanych w fabryce cukierków w Trzebieży, ale także w branży
hotelarskiej. Policki hotel Dobosz, którego właścicielem jest Justyna Dobosz,
dysponuje bowiem nie tylko znakomitą bazą wypoczynkową, ale posiada też
największą na Pomorzu Zachodnim salę konferencyjną.
Daniel Figiel, dyrektor hotelu tak opisuje historię hotelu: – Jeszcze 15 lat temu był to
hotel fabryczny Anataz Zakładów Chemicznych
„Police”, który liczył 50 pokojów. W ciągu 15
lat, od kiedy jesteśmy na rynku, wybudowaliśmy
nową część hotelową oraz dodatkowe sale konferencyjne i bankietowe.

Światowy turniej w rzucie lotkami
Dziś obiekt ma 200 pokojów i siedem wielofunkcyjnych sal konferencyjnych. W największej z nich zmieści się tysiąc osób i jest to chyba
największa sala konferencyjna i bankietowa na
Pomorzu Zachodnim. Hotel Dobosz dysponuje
oczywiście restauracją, co ułatwia zapewnienie na miejscu cateringu na takich wielkich
imprezach.
Bezsprzecznie największym wydarzeniem
międzynarodowym odbywającym się w polickim hotelu są coroczne cykliczne zawody
o Puchar Świata w darta. Przypomnijmy, że
dart jest to gra polegająca w dużym uproszczeniu na trafianiu lotkami w tarczę. W tym
roku do Polic najlepsi zawodnicy z kilku kontynentów przyjadą w dniach 18-20 maja na turniej Polish Open 2018, który właśnie stanowić
będzie eliminacje, klasyfikowane do Pucharu
Świata. Zazwyczaj w zawodach bierze udział
siedemiuset uczestników z kilku kontynentów, by rywalizować w kategorii pań, panów,
deblu i kategorii open z udziałem amatorów
– miłośników gry w lotki. Warto dodać, że jest
to największy i najmocniej obsadzony turniej
w darta w Europie Wschodniej.

Wśród gości Duda i Buzek

Hotel Dobosz znany jest także na konkurencyjnym rynku usług cateringowych. – Od
lat zapewniamy catering strefy VIP na turnieju
tenisowym Pekao Szczecin Open – opowiada
dyrektor Figiel. – W ub. r. nasz catering trafił na
pokład czterech żaglowców w trakcie regat The
Tall Ships Races.
Organizowaliśmy duże eventy na tysiąc
osób dla sieci handlowej Biedronki i nieco
mniejszą dla Selgrosu. Z naszego cateringu
korzystał prezydent Andrzej Duda w trakcie
ostatniej wizyty w Policach. Hotel gościł też
b. premiera RP Jerzego Buzka.
Częstymi gośćmi naszego hotelu ze względu na zaplecze rekreacyjne są sportowcy. Polickiego Dobosza polubiły szczególnie siatkarki
i koszykarze, którzy uczestniczą nie tylko w rozgrywkach ligowych, ale także organizują u nas
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Grzegorz Dobosz, szef grupy Dobosz wraz z małżonką
Grażyną i synem Adrianem w holu hotelu Dobosz
w Policach. | fot. WIKTORIA LOKŚ

i na pobliskich obiektach sportowych obozy
kondycyjne. Ostatnio zawitali do nas badmintoniści w ramach Turnieju Babolat.

Mocne trzy gwiazdki
Dla wszystkich gości hotelu udostępniamy
niedawno urządzoną salę gier, gdzie do ich
dyspozycji przeznaczony jest bilard, konsole
do gier, cymbergaj, a dodatkowo dla dzieci
– plac zabaw na zewnątrz.
W hotelu znajduje się też basen oraz kompleks SPA zawierający jacuzzi i saunę. – Hotel
co prawda ma trzy gwiazdki, ale staramy się, by
te gwiazdki świeciły mocnym światłem – mówi
Daniel Figiel. – Zamierzamy w najbliższym czasie
wybudować w hotelu siłownię.
Ceny pokojów w Doboszu nie są wygórowane. Cena za noc w pokoju 1-osobowym ze
śniadaniem wraz z możliwością korzystania
z części rekreacyjnej SPA i basenu wynosi 150
złotych. W pokoju 2-osobowym jedno łóżko
kosztuje 90 zł od osoby. Za apartament o podwyższonym standardzie zapłacimy 350 zł. Ceny
są zależne od sezonu.
Mamy sporo gości z Niemiec, ze Skandynawii i turystów ze wschodu Europy.
Dodajmy jeszcze, że hotel mieści się
w Policach na ul. Wróblewskiego 1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem
hoteldobosz eu.
wab
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Twarze biznesu
Monika Kieliszak, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Panna
Uniwersytet Gdański, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu

Moja ulubiona postać

Sherlock Holmes

Co cenię u mężczyzny

Odpowiedzialność, poczucie
humoru, otwarty umysł

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

J.w.
Upór
Braku wyobraźni u niektórych ludzi
Czytanie
Lotem wojskowym helikopterem
O ukończeniu kursu spadochroniarstwa

fot. ARCHIWUM

Adam Szałek, prezes zarządu ADT Europe Group z Koszalina

PRZESTRZEŃ DO ORGANIZACJI WIELU WYDARZEŃ
Mój znak zodiaku Waga
Moje uniwersytety Politechnika Koszalińska, Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu

BOGATE MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI SALI

Moja ulubiona postać Generał Maximus, grany przez
Russella Crowe w filmie Gladiator

WYŚMIENITY CATERING

Co cenię u mężczyzny Według mnie jest to pytanie
skierowane do kobiet
Co cenię u kobiety Cenię w kobietach ich delikatność, piękno,
ciepło, szczerość, ale też fascynuje
mnie kobieca podzielność uwagi
Moja największa wada Hmm, trudno się do tego przyznać,
ale jestem domowym bałaganiarzem.

PROFESJONALNA OBSŁUGA
fot. ARCHIWUM

INDUSTRIALNE MIEJSCE Z NIEPOWTARZALNYM KLIMATEM

Czego najbardziej nie lubię Gdy ludzie udają, że nie widzą tego,
co złego dzieje się wokół nich
Ulubione zajęcie po pracy Spędzam czas aktywnie: gram w tenisa
i koszykówkę, Bezcenne są też dla
mnie rodzinne wypady za miasto

tel. 602 798 370

Czym zachwyciłem się ostatnio Postępem technologicznym,
a szczególnie mozliwoścami wydruków
w najnowszych technologiach 3D

@Bulwary Szczecin

O czym marzę O nabyciu umiejętności zatrzymania czasu
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GLC SUV 220 d 4MATIC – zużycie paliwa (średnio) – 5,3 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 136 g/km.

Mercedes GLC.
Sprawdź pakiet korzyści.
Mercedes GLC to wzór funkcjonalności. Zadaje szyku w mieście i nie zawodzi
w najtrudniejszych warunkach. Teraz wszechstronny Mercedes GLC w wersji SUV
i Coupé czeka w salonach Mercedes-Benz z potrójnym pakietem korzyści!

GLC SUV od

1832 PLN netto/m-c*

Ubezpieczenie promocyjne za 2%
Pakiet Gwarancyjny (2 kolejne lata gratis)

*Rata miesięczna netto dla GLC SUV 220 d 4MATIC w programie finansowania Lease&Drive 1%
dla przedsiębiorców (wpłata wstępna: 5% ceny netto pojazdu, okres umowy: 36 miesięcy,
przebieg średnioroczny: 25 000 km; Pakiet Gwarancyjny: + 2 lata / 120 000 km gratis;
ubezpieczenie promocyjne za 2%). Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
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Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K., ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: +48 91 48 08 712, 48 08 719; Stare Bielice 128, Koszalin, tel.: +48 94 34 77 376

