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Kurs
5 - tygodniowy
10 h treningu
z wykwaliﬁkowanymi
trenerami!
W cenie:
opieka trenerska, wejście
na pole, sprzęt, piłki!
50% zniżki
na grę i sprzęt
poza zajęciami!

390,- / os.

Zapisy i więcej informacji w recepcji Binowo Park T: 91 404 15 33

| E: info@binowopark.pl

| www.binowopark.pl

Miejsce na biznesowe
spotkanie w wąskim gronie
W ofercie międzyinnymi:
Turnieje i konkursy golfowe,
doskonałe posiłki,
przejażdzki meleksami,
degustacja win,
muzyka na żywo,
pokazy sztucznych ognii!
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Więcej informacji w recepcji Binowo Park T: 91 404 15 33

| E: info@binowopark.pl

| www.binowopark.pl
kwiecień-maj 2019
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W numerze
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Oblicza żeglugi promowej Jarosław Kotarski, dyrektor Unity
Line, o tym czy nadal chętnie pływamy promami,
o zatłoczonym parkingu na terminalu i białej flocie do Świnoujścia.
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Częściej wypoczywamy nad Bałtykiem Pomorze
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Zachodnie jest jednym z najpopularniejszych regionów
turystycznych w Polsce. W 2018 r. turyści skorzystali z 15 mln
noclegów, to o 7,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Na temat
perspektyw i wyzwań turystycznych w naszym regionie rozmawiali
uczestnicy dyskusji redakcyjnej w hotelu Dana w Szczecinie.

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515, 70-311 Szczecin
tel. 601335804
redakcja@swiatbiznesu.com

Koktajl biznesowy zaczynamy w Goleniowie. Tamtejsze lotnisko

Adres do korespondencji
ul. Cukrowa 45/5, 71-004 Szczecin

wzbogaciło ofertę o nowe połączenia – do Krakowa i Kopenhagi.
W Szczecinie śledzimy podsumowanie roku branży IT podczas
spotkania zorganizowanego przez Klaster ICT Pomorza Zachodniego.
Następnie czas na Świnoujście. Rozbudowa terminalu gazowego LNG
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego otrzymała dofinansowanie unijne
na poziomie 60 proc. wartości inwestycji, wartej ok. 1 mld złotych.
Stamtąd przenosimy się do Stargardu. Firma Specma, lider branży
produkującej sprzęt i wyposażenie do napędów hydraulicznych
i pneumatycznych, należąca do skandynawskiego
koncernu, otworzyła 24 kwietnia nową halę
produkcyjną w Stargardzkim Parku Przemysłowym.

Wielkie kwantyfikatory Felieton Stanisława Flejterskiego.
Rozważania o wodzie (1) Felieton Jacka Batóga.
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Demograficzna zapaść Felieton Dariusza Zarzeckiego.
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Moniuszko chciałby zejść z cokołu Jacek Jekiel, dyrektor

25 |

Lesław Siemaszko ponownie Mecenasem Kultury Szczecina!

Opery na Zamku o Roku Stanisława Moniuszki i jego świętowaniu.
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Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska
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Szczeciński przedsiębiorca jako pierwszy w historii zdobył ten zaszczytny
tytuł drugi rok z rzędu. – Myślałem, że coś takiego może się zdarzyć tylko
Kamilowi Stochowi – żartował odbierając nagrodę Lesław Siemaszko.

Druk i naświetlanie
„Rex-Druk”, ul. Dębogórska 34,
71-717 Szczecin, tel. 91 428 11 11

Nowe oblicze Vienna House Amber Baltic

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych
oraz zastrzega sobie prawo opracowania
redakcyjnego tekstów przyjętych do druku.
Redakcja nie odpowiada za merytoryczną treść reklam,
ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.

Po generalnym remoncie hotel Vienna House Amber Baltic
wita ponownie i zaprasza. Inspirowany morzem wystrój
wnętrz w pełni nawiązuje do stylistyki ekskluzywnego
statku, podobnie jak architektura budynku.
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Wydawca
ABKOWICZ PRESS
ul. Cukrowa 45-5, 71-004 Szczecin
tel. 601335804

Co jest grane w Szczecinie? Na początku maja
w Szczecinie otwarto dwa salony gier na automatach Totalizatora
Sportowego. Totalizator planuje, że do końca roku w skali kraju
działać będzie ponad 200 salonów gier na automatach.
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Duety do mety W ostatnią niedzielę marca
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ibis Styles powstaje na szczecińskim podzamczu
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W zielone grajmy Sławomir Piński, dyrektor zarządzający

30 |

Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza
odpowiadają: Kinga Konieczny – właścicielka firmy „Konieczny PR”
specjalizującej się w doradztwie public relations i kompleksowym
wsparciu procesów wydawniczych i promocji oraz Wojciech
Gągorowski, właściciel Event Factory, firmy produkującej eventy.

w polickim hotelu Dobosz rozegrano wojewódzki finał
mistrzostw Polski par w brydżu sportowym.

Otwarcie kolejnego, po Novotelu, ibisie i ibisie Budget, hotelu
sieci Orbis w Szczecinie zaplanowane jest na koniec 2020 roku.

PREZENTACJE

– tak oznaczamy teksty promocyjne
„Świat Biznesu” w Internecie:
www.swiatbiznesu.com

Na okładce:
Widok na morze z hotelu
Vienna House Amber Baltic
Międzyzdroje.
| fot. Vienna House

pola golfowego Binowo Park o kursach dla początkujących,
flagowych turniejach i międzynarodowym spotkaniu golfistek.
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Oblicza żeglugi promowej
Jarosław Kotarski, dyrektor Unity Line, o tym czy nadal chętnie pływamy promami, o zatłoczonym
parkingu na terminalu i białej flocie do Świnoujścia.

Jarosław Kotarski: W tej chwili
w zarządzie mamy siedem
jednostek. Cztery promy
należą do grupy Polskiej
Żeglugi Morskiej, a trzy
kolejne promy do prywatnego
armatora – firmy Euroafrica.

6

Choć sezon turystyczny tuż-tuż, zacznijmy od pytania o przewozy cargo. Jak rozwija
się ten obszar działalności Unity Line.
W przewozach cargo od wielu lat odnotowujemy tendencję wzrostową. W tej chwili w zarządzie mamy siedem jednostek. Cztery promy
należą do grupy Polskiej Żeglugi Morskiej, a trzy
kolejne promy do prywatnego armatora – firmy
Euroafrica.
Obsługujemy połączenia ze Świnoujścia do
dwóch portów w południowej Szwecji, tj. do
Ystad i Trelleborga. Dzięki temu, że dysponujemy stałą siatką połączeń, wzrosty naszych przewozów są bardzo zbliżone do wzrostów całego
rynku promowych przewozów cargo ze Świnoujścia. Przez ostatnie lata tendencja z roku na rok
była rosnąca.
Czy rozbudowa drogi ekspresowej S3
przyczyniła się do zwiększenia przewozów
promowych?
Na pewno droga S3 przyczyniła się do tego, że
przewozimy obecnie więcej samochodów ciężarowych niż to miało miejsce jeszcze kilka lat temu.
Pod względem odległości podróż z południa na
północ Europy jest najkrótsza przez jej środek,
czyli Polskę. Każdy nowo oddany odcinek drogi
S3 powodował i powoduje krótszy czas jej pokonania. Dziś podróż przez Niemcy przestaje już być,
w szczególności dla samochodów ciężarowych,
atrakcyjniejsza niż jazda przez Polskę. Muszą się
stosować do jednakowych ograniczeń prędkości,
które są monitorowane przez specjalne urządzenia montowane w samochodach i kontrolowane
przez odpowiednie służby. Kiedyś autostrady
niemieckie pozwalały kierowcom, nawet przy
większej odległości i ograniczonej prędkości,
szybciej dojechać do celu. Natomiast odkąd droga
ekspresowa S3 staje się coraz bardziej drożna dla
samochodów jadących z południa Europy w kierunku do Świnoujścia, siłą rzeczy staje się najdogodniejszą trasą. Do tego dochodzi fakt, że nasze
opłaty drogowe i ceny paliwa wciąż są niższe niż w
Niemczech. A jak wiemy, kalkulacja ekonomiczna
jest bardzo ważna.
Spodziewacie się dalszego wzrostu tych
przewozów?
Chcielibyśmy, by tak było, ale wzrost naszych
przewozów zależy również od możliwości terminala promowego w Świnoujściu. Jeżeli chodzi o
nabrzeża, to jest możliwość rozwoju, ale jeżeli
weźmiemy pod uwagę miejsce na parkingach,
to sytuacja zaczyna być trudna. W dniach dużego
obłożenia samochodami brakuje miejsc na placu
parkingowym. Parkujące samochody ciężarowe
utrudniają też ruch aut osobowych, często blokują drogę dojazdową.
A jak rozwija się rynek przewozów pasażerskich?
Na początek wyjaśnię, że w naszych statystykach pasażerskich nie ujmujemy kierowców

samochodów ciężarowych, które przewozimy
na naszych promach. Robimy tak dlatego, żeby
nie przekłamywać danych. Zupełnie inaczej wygląda akwizycja i pozyskanie ładunków, a w ślad
za tym kierowców, a czym innym jest pozyskanie
pasażerów. Żeby nie mieszać jednego z drugim
i mieć realne wskaźniki ekonomiczne, nie łączymy obu kategorii.
Rynek przewozów pasażerskich na przestrzeni ostatnich 10-15 lat jest na podobnym poziomie
z lekką tendencją zniżkową. Średnio licząc, mamy
około pół miliona pasażerów na linii. Są lata, kiedy
mamy 450 tysięcy pasażerów rocznie, a są i takie,
kiedy przewozimy ponad 500 tysięcy osób.
Z czego mogą wynikać te różnice?
Głównie wozimy pasażerów, którzy jadą do
pracy w Skandynawii. I tutaj zauważyliśmy pewną tendencję. Jeszcze kilka lat temu osoby udające się do Skandynawii samochodami osobowymi
zajmowały wszystkie miejsca w samochodzie
plus pełen bagażnik narzędzi, których normalnie nie można zabrać na pokład samolotu. Coraz
większa liczba tanich połączeń samolotowych
z Polski do Skandynawii powoduje, że ekipy pracownicze delegują zazwyczaj osoby, które jadą
samochodem i wiozą sprzęt, a reszta załogi wybiera przelot do Skandynawii samolotem, gdyż
jest to szybszy środek transportu.
A jak wygląda ruch ze Szwecji do Polski?
Obserwowane przez nas spadki przewozów
pasażerskich to również efekt tego, że emigracja lat 80. coraz bardziej dorasta, a w związku
z tym osoby te rzadziej jeżdżą do Polski, by
odwiedzać swoje rodziny. Często już nie mają
w Polsce bliskich krewnych. Z kolei młodsze pokolenie, osoby, które urodziły się już na emigracji, nie czują się już tak związane korzeniami jak
ich rodzice, by ich wizyty były częste.
Jeśli chodzi o turystów szwedzkich, to mamy
dla nich ofertę w postaci różnego rodzaju pakietów. Największym zainteresowaniem z ich strony cieszą się imprezy na promach, które organizujemy dla grup zorganizowanych.
A czy Szwedzi odwiedzają nas często w
kontekście turystyki zakupowej i medycznej?
Jeśli weźmiemy całą liczbę pasażerów, to nie
jest to duży procent. Oczywiście są osoby, które
jeżdżą i korzystają z usług medycznych w Polsce,
ale nie jest ich dużo. W naszej ofercie mamy dla
Skandynawów pakiety golfowe i spa. Zachęcamy
ich, by zagrali w golfa na polu w Binowie. Mamy
też dla nich pakiety w Baltica Wellness & Spa.
Mam informacje o tym, że Szwedzi, którzy wybierają City break w Szczecinie, korzystają również z usług stomatologicznych.
Unity Line oferuje klientom polskim szereg jedno- lub kilkudniowych wycieczek do
Skandynawii. Co macie w ofercie?
Codziennie na trasie Świnoujście - Ystad
pływają dwa nasze promy Polonia i Skania.
kwiecień-maj 2019

W ofercie mamy m. in. wycieczkę np. do Kopenhagi
w jeden dzień. Wygląda to w ten sposób, że dla
turystów ze Szczecina organizujemy autokar, który przewozi ich do Świnoujścia. Następnie o godz.
23 prom Skania wychodzi do Ystad. Podczas rejsu
na gości czeka szereg atrakcji. Rano jadą autokarem do Kopenhagi, a późnym wieczorem wracają na prom Polonia i na jego pokładzie o godz.
22.30 płyną z powrotem do Świnoujścia. W cenie
wycieczki jest nocleg i posiłki – kolacje i śniadania.
W trakcie rejsu można pójść na dyskotekę, skorzystać z baru, czy zrobić zakupy na promie. Rano
jest powrót autokarem do Szczecina.
Gama naszych wycieczek jest szeroka.
Można też w jeden dzień zwiedzić Ystad i okolice, gdzie jest do zobaczenia wiele ciekawych
miejsc. Możemy pojechać z dziećmi do parku
rozrywki, odbyć królewską podróż śladem
pięknych budowli czy też udać się tropem Kurta Wallandera, bohatera znanych szwedzkich
kryminałów. Organizujemy też wycieczki dla
aktywnych na rowerach. W skali roku mamy
w sprzedaży około 20 wycieczek. Oczywiście jeśli po 2-3 latach jakaś wycieczka zaczyna cieszyć
się mniejszym zainteresowaniem, zmieniamy
ją na nową. Jest to ważne, zwłaszcza że jak już
ktoś był z nami, to często wraca i oczekuje nowej propozycji.
Mamy też ofertę dla firm i szkół poza pakietami. W każdej chwili możemy pod klienta
„uszyć” taką ofertę, jakiej potrzebuje w ramach
budżetu, którym dysponuje. Czasami też klient
chce, żebyśmy mu zorganizowali wycieczkę
w konkretne miejsce i to robimy.
Jeśli chodzi o potencjalnych turystów
z Polski, odczuwacie zapewne silną konkurencję w Trójmieście?

Szczerze powiem, że nie możemy mieć nawet
aspiracji, żeby się ścigać z Trójmiastem, które jest
bardzo atrakcyjnym miejscem dla turystów. Trafia
tam bardzo wiele grup turystycznych z Japonii
i innych odległych miejsc na świecie, żeby zobaczyć Gdańsk, Sopot i Gdynię. Tamtejszy port ma
znakomite położenie geograficzne. Wychodząc
z terminala promowego jest się praktycznie
w mieście. Jest to dużo atrakcyjniejsze niż u nas,
gdzie po wyjściu z terminalu promowego w Świnoujściu mamy do pokonania jeszcze miejską
przeprawę promową i do zwiedzania miasto, które jest atrakcją turystyczną, ale na mniejszą skalę.
Oczywiście można turystom zaproponować zwiedzanie Szczecina, ale to są kolejne 2 godziny jazdy
autokarem.
Czy pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin może zmienić tę sytuację?
Może rozszerzycie ofertę?
Niestety, nie mamy cruiserów, czyli wycieczkowców. Nasze promy traktowane są przede
wszystkim jako morski środek transportu i pływają według rozkładu rejsów. Oferta turystyczna jest
u nas ofertą trochę „przy okazji”.
Niedawno przejęliście od Polsteam Żeglugi Szczecińskiej dwa statki białej floty. Jak
skomentuje pan tę decyzję?
Mając zespół fachowców, którzy opracowują nam różnego rodzaju projekty wycieczek do
Skandynawii i dla Skandynawów do Polski, mamy
w tym zakresie sporą wiedzę i doświadczenie.
Potrafimy organizować wycieczki dla szkół i innych grup zorganizowanych. Mamy też wachlarz
klientów, do których przychodzimy z propozycjami. Przejęcie przez nas stateczków Odra Quinn
i Peene Quinn wkomponowało się w naszą ofertę,
która w ten sposób poszerzyła się.

Już teraz mamy bardzo duże zainteresowanie rejsami po Odrze. W ramach rejsów
turystycznych mamy 4 trasy, a ostatnio nasi
pracownicy dodali do oferty rejsy z didżejem,
które cieszą się dużym powodzeniem. W niektórych terminach stateczki wyczarterowano na
indywidualne zamówienie. Od 1 maja pływamy
w weekendy ze Szczecina do centrum Świnoujścia. O godzinie 8 wypływamy, a o godzinie
18 wracamy do Szczecina. Jest więc czas, żeby
zwiedzić Świnoujście i pobyć nad morzem. Cena
też jest przystępna, bo za bilet normalny w obie
strony zapłacimy 80 zł, a dzieci – połowę. Start
jest zatem bardzo dobry i mam nadzieję, że uda
się nam utrzymać taką cenę.
A teraz na koniec proszę opowiedzieć trochę o sobie. Jak spędza czas po godzinach
pracy dyrektor Unity Line?
Prawdę mówiąc trochę brakuje mi czasu na
prywatne zainteresowania. Kiedyś dużo czasu
poświęcałem fotografii. W każdej wolnej chwili
robiłem zdjęcia. Teraz mam na to mniej czasu,
a nowe technologie i techniki fotograficzne trochę zepsuły mój zapał. Dziś można wyciągnąć
smartfona i zrobić zdjęcia, a to zabija kreatywność, która cechuje miłośników fotografiki.
Po pracy lubię poczytać dobrą książkę, posłuchać muzyki. Zamierzam też wrócić do rekreacyjnej jazdy na rowerze. Rower już przygotowałem
do sezonu. Z kolei partnerzy i koledzy biznesowi
namawiają mnie, żebym zaczął grać w golfa, i jestem już bliski tej decyzji.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali
Magdalena Szczepkowska
i Włodzimierz Abkowicz
fot. ABES
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Częściej wypoczywamy nad Bałtykiem
Pomorze Zachodnie jest jednym z najpopularniejszych regionów turystycznych
w Polsce. W 2018 r. turyści skorzystali z 15 mln noclegów, to o 7,8 proc. więcej
niż rok wcześniej. Na temat perspektyw i wyzwań turystycznych w naszym
regionie rozmawiali uczestnicy dyskusji redakcyjnej w hotelu Dana w Szczecinie.
Rozmawiali: Krzysztof Domagalski, dyrektor marketingu Portu Lotniczego
Szczecin – Goleniów, Damian Greś, dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej
i Turystyki Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, dr Adam Pawlicz,
adiunkt w Katedrze Zarządzania Turystyką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Adam Pruszkowski, członek zarządu,
dyrektor regionalny Zdrojowej Hotels w Świnoujściu. Redakcję reprezentowali:
Ewa Podgajna i Magdalena Szczepkowska.
Na początek proszę powiedzieć, jak prezentuje się rynek turystyczny w Polsce?
Adam Pawlicz: W ubiegłym roku, co wynika z danych Światowej Organizacji Turystyki,
liczba turystów wzrosła o 6 proc. rok do roku.
Wzrost dotyczy również naszego kraju i naszego regionu. Wynika on przede wszystkim ze
wzrostu PKB – turystyka jako dobro wyższego
rzędu ma bardzo wysoką elastyczność dochodową. Przykładowo, w latach 2012-2017, kiedy
PKB wzrosło o 12 proc., liczba turystów zwiększyła się u nas w kraju o 34 proc. Prognozy
rozwoju są bardzo dobre. Wynikają nie tylko ze
wzrostu gospodarczego, ale również z transferów socjalnych, które mają miejsce w Polsce.
Jeżeli chodzi o trendy, to elementem, który w ostatnich 10 latach zrewolucjonizował
rynek turystyczny, zwłaszcza rynek hotelarski,
jest rozwój ekonomii współdzielenia. W Szczecinie sama platforma internetowa Airbnb oferuje obecnie ok. tysiąca miejsc noclegowych,
to jest 1/3 tego co oferują hotele. Dodam, że

Adam Pawlicz: W Szczecinie
sama platforma internetowa
Airbnb oferuje obecnie ok.
tysiąca miejsc noclegowych, to
jest 1/3 tego co oferują hotele.
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ogólnie w Szczecinie liczba miejsc noclegowych do liczby mieszkańców jest bardzo niska.
Wynosi ona około 8 miejsc noclegowych na
1 tys. mieszkańców, gdy w innych miastach wojewódzkich ta relacja jest przeważnie wyższa.
Jakie są tendencje w turystyce wyjazdowej? Częściej wybieramy wypoczynek w kraju, czy wyjeżdżamy do ciepłych krajów?
Adam Pruszkowski: 59-60 proc. Polaków
wyjeżdża na wakacje, ale 40 proc. nadal tego
nie robi. Z osób, które wyjeżdżają na wakacje, 50 proc. kieruje się nad polskie morze,
a 20 proc. do ciepłych krajów. Czy te trendy się
zmienią, odwrócą? Myślę, że niekoniecznie.
Zakładam, że utrzyma się przewaga polskich destynacji, a pierwszym wyborem Polaków pozostanie Wybrzeże Morza Bałtyckiego.
I nie chodzi już tylko o plażę i parawaning. To
się wiąże z dostrzeganiem walorów Polski jako
miejsca wypoczynku. Jesteśmy patriotami,
zresztą taki trend jest w wielu rozwiniętych
gospodarkach. Rodzice świadomie wychowu-

Damian Greś: Coraz więcej
osób szuka turystyki aktywnej.
Od pewnego czasu taki trend
pokazują badania ruchu
turystycznego, które prowadzimy.

jąc dzieci, pokazują im walory przyrodniczo–historyczne ich ojczyzny.
A zatem: pozostaniemy przy polskim morzu z poczuciem bezpieczeństwa, na które możemy liczyć wypoczywając w kraju.
Adam Pawlicz: Wzrost PKB i wzrost rozporządzalnych dochodów powoduje, że znaczna
część osób po raz pierwszy wchodzi na rynek
turystyczny. Tacy turyści w pierwszej kolejności będą wybierać polskie destynacje, bo kiedy
jadą za granicę, nawet jeśli są z opiekującym się
nimi operatorem, czują ryzyko np. nieznanego
języka.
Damian Greś: Uważam, że coraz mniej ludzi, którzy odwiedzają nasz region, przyjeżdża
tylko dlatego, że chcą poleżeć na plaży. Coraz
więcej osób szuka turystyki aktywnej. Od pewnego czasu taki trend pokazują badania ruchu
turystycznego, które prowadzimy, np. ankiety
w punktach informacji turystycznych.
Rozwijamy więc sieć rowerową w województwie zachodniopomorskim i inwestujemy
w turystykę historyczną. Pomagają nam w tym
środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Mamy sieć Wrota Czasu czy też ciągły rozwój Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie,
któremu – powiem jako ciekawostkę – jeden
z koreańskich periodyków poświęcił niedawno
artykuł.
Przykładami turystyki historycznej są
też świnoujskie forty – Gerharda, Anioła, Zachodni oraz Podziemne Miasto. A za chwilę
przybędzie nam kolejna atrakcja – skansen etnograficzny koło latarni morskiej w Niechorzu,
również budowany ze środków RPO. Z kolei
w centralnej części regionu polecam wizytę
w Siemczynie, w prawie już odrestaurowanym
barokowym pałacu. Naprawdę w całym województwie przybywa miejsc, gdzie można fajnie spędzić czas.
Turystów zapewne przyciąga także nowa
infrastruktura hotelowa, która powstaje na
Wybrzeżu, oraz fakt, że mamy coraz lepsze
połączenia drogowe.
Damian Greś: Powiem tak – infrastruktury
hotelowej na Wybrzeżu nie mamy co się wstydzić.
Adam Pruszkowski: Tak, bo mamy dziś
wiele nowych, nowocześnie urządzonych
obiektów. Aktualnie dla gościa nie jest już
atrakcją mały basen w hotelu, dlatego wybudowaliśmy przy hotelu Radisson Blu w Świnoujściu aqua-park. Mamy ściankę wspinaczkową i Kids Club.
Damian Greś: Baza hotelowa rozwija się
świetnie wszędzie tam, gdzie inwestycje spinają się komercyjnie. Niestety wciąż są miejsca,
gdzie nie możemy w dobrych warunkach położyć na nocleg autokar turystów. Tak jest np.
nad Drawą, a szkoda, bo jest tam piękny szlak
kajakowy.
Oczywiście, rozwój infrastruktury drogowej, trasa S3, powoduje, że w naszym regionie pojawili się turyści z Czech. Teraz czekam
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z niecierpliwością aż zostanie otwarta droga
ekspresowa S6, która otworzy wygodne połączenie między m.in. portem lotniczym w Goleniowie z Kołobrzegiem.
Adam Pruszkowski: Barierą rozwoju Świnoujścia w liczbie turystów z Polski jest dzisiaj
przeprawa promowa. W ubiegłym roku najdłuższy czas oczekiwania na „duży prom” wyniósł 6 godzin.
To, co będzie kluczowe dla zmiany parametru Świnoujścia, to będzie tunel. A to są aż,
albo… tylko trzy lata.
Damian Greś: I dlatego już dzisiaj trzeba
myśleć, jak rozprowadzić ten ruch, żeby Świnoujście nie stało się jednym wielkim korkiem.
To teraz zapytajmy, gdzie najchętniej wylatujemy na urlop za granicę?
Krzysztof Domagalski: Wiodącymi kierunkami są u nas kierunki europejskie, w szczególności Grecja. Pozostałe destynacje są mocno
związane z sytuacją polityczną. Kiedyś wydawało się, że Egipt będzie miejscem wypoczynku po wieki wieków, bo kierunek ten jest dobry i tani. W ten sposób myślano też o Tunezji.
Jak wygląda sytuacja z kierunkiem tureckim?
W miarę się trzyma.
Natomiast, jeśli chodzi o kierunki krajowe,
to widzimy, że coraz więcej osób wybiera samolot, żeby z innych części Polski przylecieć na
nasze lotnisko i móc później korzystać z uroków województwa zachodniopomorskiego.
Dzięki naszemu lotnisku pojawiają się tzw.
klienci premium, którzy są w stanie wydać
trochę więcej pieniędzy. Kusimy ich City Breakami, kilkudniowymi wypadami, ponieważ
w ciągu kilku godzin można przylecieć, a później już tylko zwiedzać i wypoczywać.

Adam Pruszkowski: Budowa infrastruktury
komunikacyjnej tworzy wachlarz możliwości.
Dzięki połączeniu Dublin – Goleniów obserwujemy np. krótkie wypady Polaków, którzy mieszkają i pracują w Dublinie. Z Polski wyjechali kilkanaście lat temu, dziś są klasą średnią i stać ich na
trzydniowy wypad nad morze do Świnoujścia.
Krzysztof Domagalski: Dziś wszyscy powinniśmy działać w takim kierunku, żeby sezon
turystyczny był coraz dłuższy, żeby turyści mieli gdzie spędzać czas, jeśli będzie brzydka pogoda, np. mieć możliwość pójść do aquaparku
czy pogrania w kręgle. Musimy robić wszystko,
żeby morze stawało się powoli dodatkiem,
a nie sensem, dla którego się tu przyjeżdża.
A jak rozwija się turystyka medyczna
i uzdrowiskowa?
Adam Pruszkowski: Medycyna estetyczna, stomatologia, zawsze będą związane
z ośrodkami akademickimi, takimi jak Szczecin,
Warszawa czy Kraków. Ale słyszałem, że przegrywamy z kierunkiem izraelskim, gdzie ta turystyka jest tańsza.
Dla Kołobrzegu i Świnoujścia ścieżką rozwoju są sanatoryjne pobyty uzdrowiskowe,
gdzie oprócz balneoterapii, terapii jodem,
korzystania z klimatu, możemy zaoferować pakiet zabiegów związanych z fizykoterapią.
Obok turystyki estetycznej i uzdrowiskowej
jest jeszcze trzeci nurt – zabiegi beauty, kiedy
turysta chce się dobrze poczuć dzięki zabiegom typu wizyta u fryzjera czy kosmetyczki.
A co jest z turystyką zakupową? Czyżby
już zupełnie zanikła?
Adam Pawlicz: Z definicji turysta, to jest ta
osoba, która nocuje. A na zakupy przyjeżdża
się do nas z reguły na jeden dzień.

Adam Pruszkowski: Budowa
infrastruktury komunikacyjnej
tworzy wachlarz możliwości.
Dzięki połączeniu Dublin –
Goleniów obserwujemy np.
krótkie wypady Polaków, którzy
mieszkają i pracują w Dublinie.

9

Krzysztof Domagalski: Dzięki
naszemu lotnisku pojawiają się tzw.
klienci premium, którzy są w stanie
wydać trochę więcej pieniędzy.

Adam Pruszkowski: Patrząc na Zachodniopomorskie, to udział turysty zakupowego
maleje i będzie malał, bo od momentu naszego wejścia do Unii Europejskiej zmniejszają się
różnice w cenach. Turystyka zakupowa jest też
często uwarunkowana geopolitycznie. Wystar-

czyły nieco trudniejsze regulacje związane z ruchem przygranicznym między Polską a Kaliningradem, by nagle udział turystyki zakupowej
z obwodu kaliningradzkiego spadł trzykrotnie.
Adam Pawlicz: Jako ciekawostkę powiem,
że Polska wciąż może być tania nie tylko dla
turysty z Niemiec czy Rosjj. Obecnie mam wykłady na Łotwie, wcześniej byłem na Litwie,
i często słyszę tam pytanie, jak my, Polscy, to
robimy, że u nas w Biedronkach jest tak tanio.
Krzysztof Domagalski: Norweg, jeśli wychodzi z domu i leci do krajów Europy Środkowej, to również ma taniej w hotelach, restauracjach itd. Jeśli przy okazji zechce kupić taniej
4 litry alkoholu czy 5 kartonów papierosów, to
robi to.
Adam Pruszkowski: Tylko – jak pokazują
dane – Norweg chętniej wybiera nie Zachodniopomorskie, tylko Trójmiasto czy Kraków.
Co zrobić, żeby na City Break jechał do naszego województwa, a nie do Sopotu? Zadaję to
pytanie, bo chcę w ten sposób powiedzieć, że
mamy świadomość, jak wiele jeszcze jest do
zrobienia.
Krzysztof Domagalski: Trzeba się tam
promować. Tylko że promocja naszego regionu jest na barkach samorządu województwa,
a promocja Małopolski z Krakowem na czele
odbywa się przy dużym udziale funduszów
centralnych. Podwójna siła, to jest moja odpowiedź. Centralne pieniądze powinny pomagać
w promocji turystycznej tym regionom, które
potrzebują tego „kopa”. Kraków jest już dostatecznie wypromowany.

Panie dyrektorze, tak na marginesie,
gdzie dziś promuje się Pomorze Zachodnie?
Damian Greś: Najnowszym pomysłem realizowanym z portem lotniczym w Goleniowie
jest połączenie lotnicze z Kopenhagą.
Krzysztof Domagalski: Tak, cały miesiąc
trwa promocja na lotnisku w Kopenhadze, które w skali roku odwiedza 35 mln pasażerów.
I na koniec zapytajmy, czy miasto Szczecin wykorzystuje fakt, że latem w naszym
regionie jest tak dużo turystów?
Damian Greś: W Urzędzie Miasta nie ma
wydziału turystyki. Przekierowanie tych działań do Żeglugi Szczecińskiej ma swoje plusy
w postaci tego, co będziemy robić, ale ma też
minusy w postaci braku strategicznego myślenia o turystyce w Szczecinie.
Adam Pawlicz: Kilka lat temu brałem udział
w spotkaniu dyrektorów hoteli z Urzędem Miasta. I osoby te mówiły przede wszystkim o tym,
że chciałyby, żeby w mieście rozwijał się biznes,
bo dla nich głównym klientem jest gość biznesowy. Dla nich najlepszą imprezą kulturalną
było otwarcie Galerii Kaskada, kiedy to pół
roku wcześniej mieli zabukowane noclegi.
Jedna z moich seminarzystek pisała pracę
licencjacką na temat wpływu Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn rozgrywanych
w Polsce i Danii na ceny usług hotelowych
w Gdańsku. Okazało się, że nie wpłynęło to
w żaden sposób na zwiększenie przychodów
hotelarzy.
Dziękujemy za udział w dyskusji.
fot. Michał Abkowicz

Trwa sprzedaż
biletów na Wielką
Galę Północnej Izby
Gospodarczej
Na stronie gala.izba.info
zarezerwować można miejsca na
14. edycję Gali.

Największe tego typu wydarzenie w regionie odbędzie się 31 maja w najbardziej
malowniczym i reprezentacyjnym miejscu
w Szczecinie – na Tarasie Hakena przy Wałach
Chrobrego. Będzie to niepowtarzalna okazja
do wymiany kontaktów, spotkań i integracji
dla właścicieli i zarządców najprężniej działających firm oraz przedstawicieli władz.
Tegoroczna Gala zachwyci nową aranżacją i wieloma atrakcjami. Jedną z nich będzie
koncert topowej gwiazdy muzyki rozrywkowej, autorki tekstów, zdobywczyni wielu nagród – Sylwii Grzeszczak. Wieczór uświetnią:
wyśmienity poczęstunek, fantazyjne drinki
i wspaniała muzyka.

Rzecznik MŚP w Izbie
Adam Abramowicz, Rzecznik
Małych i Średnich Przedsiębiorców
odwiedził Szczecin na zaproszenie
przedsiębiorców zrzeszonych
w Północnej Izbie Gospodarczej
w Szczecinie. Dyskusja dotyczyła
zarówno kompetencji i działalności
rzecznika, jak i tematów, które według
przedsiębiorców powinny być podjęte.
Gość Izby mówił o tym, do jakich zmian korzystnych dla przedsiębiorców doszło w ostatnim czasie, ale i o tym, co jest jeszcze do zrobienia: – Konstytucja dla biznesu zawiera pakiet
zmian, które są sukcesywnie wdrażane w życie.
Powołanie mojej funkcji jest jednym z istotniejszych punktów, poza tym na bieżąco definiujemy,
weryfikujemy i usuwamy biurokratyczne problemy, z którymi na co dzień muszą radzić sobie
przedsiębiorcy. Ułatwiamy prowadzenie działalności. Przypomnę choćby wprowadzenie zasady
rozstrzygania kontrowersyjnych zapisów na korzyść przedsiębiorców czy przestrzeganie zasady
„co nie jest zabronione, to jest dozwolone”, zasady
proporcjonalności wymierzanych kar. Czuwam
nad tym, żeby zasady te były przestrzegane. Jako
rzecznik mogę występować w postępowaniach
wobec przedsiębiorców, zachęcam wszystkich
do zapoznania się z zasadami naszego działania
i zgłaszanie się, jeżeli przedsiębiorcy czują się pokrzywdzeni. Mamy w tym temacie już sporo sukcesów, trzy wygrane postępowania, a nasz urząd
funkcjonuje tak naprawdę od kilkunastu miesięcy
– mówi Adam Abramowicz.

– Rzecznik MŚP zaprosił Północną Izbę Gospodarczą do rady, która będzie zajmowała się
doradztwem, jeżeli chodzi o poprawianie warunków do działania dla przedsiębiorców. Będziemy
aktywnie uczestniczyć w kreowaniu uchwał,
ustaw i przepisów mających wspierać gospodarkę i przedsiębiorczość – mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Jarosław
Tarczyński.

Konkurs Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Podczas Wielkiej Gali wręczone zostaną
nagrody w III edycji konkursu Pracodawca
Roku. Do 17 maja można nadsyłać zgłoszenia
konkursowe.
Laury naszego plebiscytu są wspaniałą wskazówką dla osób
poszukujących pracy. Tytuł „Pracodawcy Roku” jest gwarancją
rzetelności przedsiębiorstwa dla szukających stałego zatrudnienia na godnych warunkach, podnosi rangę przedsiębiorstwa na
rynku pracy i jest magnesem silnie przyciągającym najlepsze kadry. Ponadto, chcemy docenić firmy, które w swojej codziennej
pracy kierują się zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności
biznesu. Szczególnie zależy nam, by firmy godne naśladowania
stały się rozpoznawalne i budowały silną markę naszego regionu.
W projekt zaangażowana jest Północna Izba Gospodarcza,
a także Polska Fundacja Przedsiębiorczości, która od początku
silnie wspiera inicjatywę. Tegoroczna edycja Konkursu Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego otrzymała Patronat Honorowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka.
Na wnioski konkursowe czekamy do 17 maja 2019 roku. Ankieta konkursowa znajduje się na stronie www.izba.info.
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WZDZ:
Nasi słuchacze są bliżej zawodu
dr Krzysztof Osiński, prezes Zarządu WZDZ w Szczecinie, o szerokiej ofercie
edukacyjnej zakładu, rewolucji w infrastrukturze i nowych wyzwaniach
Po roku wracamy do Wojewódzkiego
Zakładu Doskonalenia Zawodowego…
Tymczasem rok mieliśmy bardzo bogaty,
właściwie rewolucyjny – w poprawie naszej infrastruktury edukacyjnej.
Po remoncie, który przeprowadziliśmy
dzięki dofinansowaniu unijnemu i przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego – Działanie 9.8
RPO WZ, w październiku 2018 roku otworzyliśmy pomieszczenia szkoleniowe warsztatu
mechanicznego dla potrzeb kształcenia ślusarzy i operatorów obrabiarek CNC sterowanych
komputerowo. Wymieniliśmy w remontowanych pomieszczeniach instalacje, podłogi,
wentylację, zamontowaliśmy klimatyzację, wyposażyliśmy je w nowoczesne urządzenia sterowane numerycznie. Weszliśmy więc w XXI
wiek. Wartość projektu opiewała na 2,5 mln zł.
Z kolei projekt unijny z Wojewódzkiego
Urzędu Pracy – Działanie 8.6 RPO WZ, pozwolił
nam wyremontować oraz doposażyć pracownie: elektryczną oraz spawalniczą, na potrzeby
których kupiliśmy m.in. najnowszy sprzęt spawalniczy i w tej chwili kształcimy we wszystkich
metodach spawania.
Kolejne fundusze unijne z WUP, Działanie
8.6 RPO WZ, pozwoliły na remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej, w której prowadzimy kursy kucharskie.
Ułatwi wam to realizację podstawowych
celów.
Głównym celem naszej działalności jest
kształcenie młodzieży i dorosłych. Aktualnie
w naszych Branżowych Szkołach I stopnia:
w Szczecinie, Świnoujściu i Trzebiatowie, naukę odbywa 650 uczniów.
Kształceniem zawodowym zajmujemy
się również w formie kursów dla dorosłych:
w Szczecinie, Świnoujściu, Trzebiatowie, Stargardzie, Łobzie, ale także w innych miejscowościach, jeśli jest na nie zapotrzebowanie. W ciągu roku na kursach kształci się ok. 1200 osób.
Czym nauka w WZDZ różni się od nauki
w innych szkołach?
Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że
wszystkie nasze szkoły to szkoły publiczne, wobec tego nauka w nich jest bezpłatna. Około
2/3 uczniów to tzw. pracownicy młodociani,
którzy w szkole uczą się teorii, a na co dzień
są pracownikami u rzemieślników lub w innych
firmach na terenie miasta i okolic.
Podam przykład. W naszych warsztatach
w Trzebiatowie uczniowie w ramach praktyki
zawodowej uczestniczą w produkcji aluminiowych stelaży do wanien dla hiszpańskiego
koncernu Roca, który produkuje armaturę
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łazienkową w zakładzie w Gryficach. Dlatego
uczeń kończący naszą szkołę staje się od razu
pełnoprawnym pracownikiem i nie ma problemów ze znalezieniem pracy. Tzw. kształcenie
dualne, o którym tyle się dzisiaj mówi, w naszych szkołach my prowadzimy już od lat 60.
Można powiedzieć, że wszyscy nasi słuchacze są bliżej zawodu.
Które kursy dobrze rokują dla kariery
zawodowej?
W naszych warsztatach szkolnych kształcimy ślusarzy, stolarzy, elektromechaników
i operatorów obrabiarek skrawających – to
zawody szczególnie poszukiwane, jeśli chodzi
o potrzeby w regionie.
Ponadto w klasach wielozawodowych naukę pobiera wiele fryzjerek, fryzjerów, sprzedawców, ale też blacharzy, cukierników, piekarzy, kucharzy, mechaników.
Natomiast jeśli spojrzymy na ofertę kursów dla dorosłych, to prym wiodą kursy spawalnicze, kucharskie, budowlane, elektryczne
z uprawnieniami Stowarzyszenia Elektryków
Polskich oraz operatorów wózków widłowych.
Czy pracodawcy chętnie wysyłają pracowników na szkolenia?
Tym co nas wyróżnia, jest jakość kształcenia. Kursanci mają u nas dużo zajęć praktycznych, co w efekcie przekłada się na ich wysokie
umiejętności po odbyciu szkolenia. Podam
przykład pewnej firmy, która wysłała pracowników na kurs spawania w innej instytucji, a pół
roku później niezadowolona z efektów kształcenia, zwróciła się do nas z zapytaniem, czy
może przysłać tych ludzi jeszcze raz na takie
szkolenie, ale już w naszej firmie. Nasze szkoły
mają również podpisane stałe umowy z około
70 pracodawcami.
Przypomnę, że w WZDZ funkcjonuje system jakości ISO i co roku jesteśmy poddawani auditowi przez towarzystwo klasyfikacyjne
TÜV SÜD.
A jakie teraz wyzwania stoją przed
WZDZ?
Ten rok to dla nas przede wszystkim wyzwanie, jakim jest podwójny nabór uczniów do
szkół, bo w bieżącym roku kumulują się dwa
roczniki, które zasilą szkoły ponadpodstawowe – młodzież z ostatniego rocznika gimnazjum oraz ósmej klasy podstawówki. Organizacyjnie jesteśmy przygotowani do rekrutacji
i liczymy na jak największą liczbę uczniów.
W przyszłym roku natomiast czeka nas inna
duża zmiana edukacyjna. Pojawi się możliwość
kształcenia w tzw. Branżowej Szkole II stopnia,
co oznacza, że absolwenci Branżowych Szkół

Perła w sercu Szczecina
odzyska blask
Historia i nowoczesność splotą się tu nierozerwalnie, nadając tej części miasta nowe znaczenie.
Malczewskiego 34 już wkrótce stanie się najbardziej pożądanym adresem na mapie Szczecina.
Zadba o to czołowy szczeciński deweloper firma Siemaszko.
I stopnia, takich jak nasza, będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Szkole Branżowej
II stopnia, zdobywając tytuł technika oraz możliwość zdania matury.
Poza tym, jak co roku, wyzwaniem jest płynne dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy, nadążanie za trendami. Dostajemy coraz
więcej zapytań o kształcenie w nowoczesnych
metodach np. spawania. Przykładowo: ktoś
pracuje w Norwegii, dzwoni do nas i mówi:
– Mam uprawnienia spawalnicze w metodzie
X, ale jeśli zdobędę nowe umiejętności w metodzie Y, będę miał wyższe wynagrodzenie.
Za miesiąc będę w Polsce i chciałbym ten czas
wykorzystać na dokształcenie. I my dajemy mu
taką możliwość w tzw. indywidualnym trybie
nauczania. Klient przyjeżdża, płaci za godziny
szkolenia, ma instruktora do swojej dyspozycji
i po 3-4 tygodniach staje do egzaminu i uzyskuje wymagane uprawnienia spawalnicze.
Dziękujemy za rozmowę.

To najbardziej oczekiwana inwestycja
w sercu miasta w ostatnich latach. Zrujnowana XIX-wieczna kamienica w sąsiedztwie
Centrum Handlowego Galaxy, jedyny ocalały
z wojennych bombardowań zabytek w tej części Szczecina, nie tylko odzyska swój prestiż,
ale stanie się sercem niezwykłego przedsięwzięcia deweloperskiego.
Fasada zabytku zostanie odtworzona
z ogromną starannością zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków, który
będzie nad przebiegiem prac czuwał. Odrestaurowane zostaną detale architektoniczne
oraz zdobione balkony. Elewacja odzyska historyczny kolor. To jednak nie wszystko, zgodnie
z projektem zabytek zyska też nowe otoczenie.
– Planujemy połączenie starej architektury z nowoczesną formą – wyjaśnia deweloper
Lesław Siemaszko. – To będzie bodaj pierwszy
budynek w ten sposób zrewitalizowany w mieście.
Bryłę kamienicy otoczymy nowoczesną zabudową.
Jestem przekonany, że będzie to piękne, bardzo
atrakcyjne miejsce, które stanie się ozdobą tej części miasta.
W kontraście do zabytkowej fasady, nowoczesna część będzie bogato przeszklona i wyższa. Jednak projektant zadbał, by to co nowe nie
zdominowało historycznego frontu. Udało się to
doskonale. W obu częściach, historycznej i no-

wej, będą mieszkania, a na parterze lokale użytkowe. Te w kamienicy – wyjątkowo prestiżowe.
– Nie tylko ze względu na absolutnie topową
lokalizację, ale też historyczny charakter, jaki zachowa kamienica – podkreśla Beata Nowak,
dyrektor sprzedaży firmy Siemaszko. – Lokale
użytkowe w nowej części też są jednak wyjątkowe,
niektóre dwupoziomowe. Te usytuowane wzdłuż
prowadzącej do Galaxy uliczki stworzą zadaszony
pasaż, przestrzeń idealną dla kawiarni i restauracji.
W sumie, przy ul. Malczewskiego 34 powstanie 140 mieszkań o powierzchni od 29 do
100 m kw. Wszystkie funkcjonalnie zaprojektowane, nasłonecznione z dużymi oknami i balkonami. Ostatnie kondygnacje w nowej części
– z antresolami.
– Zapewniamy też miejsca postojowe dla każdego mieszkania, usytuowane w części parteru
oraz w podziemiu – podkreśla Beata Nowak.
– Wjazd do garażu jest zaprojektowany od strony
Galaxy. Oczywiście z windą z poziomu podziemia
zarówno w części zabytkowej, jak i nowej budynku.
Na rowery, wózki dziecięce inne ważne drobiazgi
będą komórki lokatorskie.
Pozwolenie na budowę już jest. Wkrótce ruszają prace związane z przygotowaniem inwestycji. Mimo że deweloper jeszcze nie rozpoczął
sprzedaży, nie ma nawet oficjalnej informacji
o planowanej inwestycji na stronie interneto-

wej, zainteresowani kupnem mieszkań dopytują
o możliwość rezerwacji.
– Bardzo nas to cieszy – przyznaje Beata Nowak i dodaje: – Spodziewaliśmy się zainteresowania, bo to miejsce niepowtarzalne, idealne zarówno
do zamieszkania, jak i na wynajem, ale to, że zapytań jest aż tak dużo, przyjemnie nas zaskoczyło.
Siemaszko to doświadczony deweloper funkcjonujący na rynku od 25 lat. Wybudował niemal
4 tysiące mieszkań. Obecnie realizuje na terenie
Szczecina 8 inwestycji mieszkaniowych. Firma
jest laureatem najwyższych branżowych wyróżnień, w tym m.in. „Platynowego Orła Polskiego
Budownictwa” przyznawanego przedsiębiorstwom, które budują nowocześnie i bezpiecznie
oraz stanowią wzór dobrego zarządzania na polskim rynku budowlanym.

„Siemaszko”
al. Powstańców Wlkp. 81A
Szczecin
tel. 91 422 16 51-52
www.siemaszko.pl

Wojewódzki Zaklad Doskonalenia Zawodowego
pl. Jana Kilińskiego 3 70-965 Szczecin
tel. 91 450 170 99
www.wzdz.pl
kwiecień-maj 2019
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PREZENTACJE

Wydział Elektryczny:
Podążamy z prądem zmian

Dla nas nowością jest to,
co jest nowe na świecie

Prof. Krzysztof Okarma, dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego

Prof. Ryszard Kaleńczuk, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie o rozchwytywaniu
inżynierów chemików, superkondensatorach dla pojazdów autonomicznych i doktoratach wdrożeniowych

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o sukcesach studentów, badaniach
uczonych i rozwijaniu pasji.
Bardzo chwali pan waszych studentów…
Trudno ich nie chwalić, ponieważ faktycznie w ostatnim roku odnotowaliśmy kilka znaczących sukcesów.
Należy do nich zaliczyć finansowanie
dwóch projektów naszych studentek, w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” – Te projekty są aktualnie realizowane.
Jeden ze studentów automatyki i robotyki
zakwalifikował się do grona ścisłych finalistów
Mistrzostw Polski Programistów sterowników
PLC. Inny nasz absolwent napisał najlepszą
pracę inżynierską w ogólnopolskim konkursie
prac dyplomowych firmy ASTOR, dostawcy
nowoczesnych technologii dla przemysłu.
Z kolei w projekcie „Energoelektronika
w erze elektromobilności”, realizowanym we
współpracy z niemiecką uczelnią Hochschule
Stralsund, nasi studenci współuczestniczą w budowie nowoczesnego pojazdu elektrycznego.
Studenci teleinformatyki biorą udział
w specjalnej edycji Akademii Testowania, realizowanej we współpracy wydziału z firmą Gryf-tec. Dwóch studentów tego kierunku odbyło
też praktyki w P3 Group w Stuttgarcie dzięki
współpracy z firmą infinIT Codelab, która jest
współorganizatorem centrum kompetencyjnego Szczecin Automotive Hub.
Po raz czwarty odbyło się u nas na wydziale sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł.”
organizowane głównie przez naszych studentów, którego celem jest stworzenie platformy
do wymiany doświadczeń między środowiskiem akademickim i szeroko pojętym przemysłem.
Nasi studenci przygotowują się do udziału w czerwcowych ogólnopolskich zawodach

Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
telefon: +48 91 449 41 13
fax: +48 91 449 45 56
www.we.zut.edu.pl
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autonomicznych pojazdów latających Droniada, których celem będzie wykrycie i śledzenie
pojazdów w ruchu. I wreszcie to właśnie nasi
żacy zorganizowali XX Jubileuszowe Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka.
To świadczy o tym, że warto studiować
na Wydziale Elektrycznym? A jakie jeszcze
inne atuty dają studia u was?
Kandydaci przychodzą do nas z przeświadczeniem, że studia dadzą im pewną i dobrze
płatną pracę. I to jest prawda. Nasi kooperanci poszukują pracowników już wśród studentów, co obserwujemy chociażby na dorocznych targach praktyk w ramach imprezy
„Młodzi. Technika. Przemysł.”
Wydział Elektryczny ma dobrą markę, czego istotnym elementem jest rozwój młodej
kadry. Naszą cechą jest interdyscyplinarność,
wielu pracowników działa na styku obszarów
badawczych. Mamy dobre zaplecze laboratoryjne, infrastrukturalne.
Kształcimy inżynierów na trzech kierunkach: elektrotechnice, automatyce i robotyce
oraz na teleinformatyce. Zmieniamy programy
kształcenia, tak aby były dostosowane do wymogów nowoczesnej gospodarki. Podążamy
z duchem potrzeb Przemysłu 4.0, ale nasza
elektrotechnika też się zmienia. Słyszymy
przecież o pojazdach elektrycznych, elektromobilności, odnawialnych źródłach energii.
Nasze zespoły naukowe są aktywne np.
na styku elektrotechniki i inżynierii materiałowej. Zespół prof. Jana Subocza kończy właśnie międzynarodowy projekt realizowany
z partnerami przemysłowymi, który dotyczy
opracowania specjalistycznych kabli zasilających z półprzewodzącymi ekranami, które
mają na celu zwiększenie ich elastyczności i
wytrzymałości.
Jeden z projektów prof. Marcina Hołuba,
dotyczący plazmowego oczyszczania ścieków
(służące do tego reaktory plazmy nietermicznej naukowcy zainstalowali w oczyszczalni
ścieków w Goleniowie) został wyróżniony
przez Komisję Europejską.
Wydział Elektryczny jest znany też z tego,
że jest pionierem nowoczesnych rozwiązań
informatycznych na ZUT, np. dzięki autorskiemu internetowemu systemowi SIWE jako
pierwsi na uczelni wdrożyliśmy elektroniczny
indeks. Teraz nasi pracownicy bardzo aktywnie uczestniczą w rozwijaniu ogólnouczelnianych systemów informatycznych, m. in. docelowo służących przedsiębiorcom, informując
ich o naszym potencjale infrastrukturalnym i
kompetencjach naszej kadry, na potrzeby realizacji wspólnych projektów.

Gdzie studenci zdobywają doświadczenie
praktyczne?
Studenci odbywają obowiązkowe praktyki, które w 90 proc., realizowane są u naszych partnerów, w firmach, które również
podpowiadają nam, jak modyfikować nasze
programy studiów. Mamy od wielu lat działającą prężnie Radę Przemysłowo-Programową,
powołaną jako pierwsza w regionie i jedna z
pierwszych w kraju.
Pozyskujemy ciągle nowych partnerów. Kilka miesięcy temu podpisaliśmy porozumienie
o współpracy z firmą Noratel, producentem
transformatorów zlokalizowanym w Dobrej
Szczecińskiej.
Tak więc wystarczy po maturze wybrać
Wydział Elektryczny, żeby zapewnić sobie
dobrą przyszłość?
Nie wystarczy. Trzeba go jeszcze ukończyć.
Ale chęć, determinacja i rzetelna praca od
pierwszych tygodni zajęć to zagwarantują. Jeżeli ktoś znajdzie u nas swoją pasję, a takie pasje można rozwijać w ramach licznych studenckich kół naukowych na wydziale, to myślę, że
bez problemu znajdzie pracę, nie tylko dobrze
płatną, ale również dającą satysfakcję.
Niektórzy z absolwentów studiów I stopnia
kontynuują naukę na studiach stacjonarnych
II stopnia, inni dopiero po kilku latach przychodzą na studia magisterskie, na kierunek
elektrotechnika, który prowadzimy w trybie
niestacjonarnym. Czasem nasi absolwenci,
którzy nabywają doświadczenie w pracy przemysłowej, chcą realizować swoje ambicje,
w celu uzyskania stopnia doktora. W przyszłym
roku akademickim zamierzamy uruchomić na
ZUT interdyscyplinarną szkołę doktorską, także dla absolwentów Wydziału Elektrycznego.
Dziękujemy za rozmowę.
kwiecień-maj 2019

Dlaczego maturzyści wybierają studia
na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ?
Od kilku lat organizujemy na naszym wydziale spotkania z młodzieżą szkolną. Uczniowie przychodzą do nas na lekcje pokazowe.
Co ciekawe, wielu spośród nich reaguje ze
zdziwieniem, że wydział ma tak dobrą markę.
I tak jest w rzeczywistości, gdyż jesteśmy
jednym z najlepszych wydziałów chemicznych w kraju, o czym świadczą fakty. Wiele
osób przyjeżdża robić habilitację w Szczecinie
i wnioskują o profesury z naszego wydziału.
Szczególnie dotyczy to inżynierii materiałowej, czyli chemii nowych materiałów, w czym
jesteśmy w krajowej czołówce. I to zaczyna
docierać do młodzieży.
Od 1 maja mamy zgodnie ze światowym
nazewnictwem dyscyplinę naukową, która
nosi nazwę inżynierii chemicznej. Zawiera
ona dotychczasowe dziedziny chemii: inżynierię chemiczną oraz technologie chemiczne. Mamy jeszcze dwie inne dyscypliny: wspomnianą już inżynierię materiałową i chemię.
Zapewniacie wysoki poziom studiów,
ale potencjalnych studentów interesują
ich dalsze losy po studiach.
Utarło się przekonanie, że po studiach
chemicznych nie można znaleźć zatrudnienia.
Ale to się zmieniło i dziś nasi absolwenci są
rozchwytywani. Teraz najliczniejsze roczniki
inżynierów chemików odchodzą na emeryturę. Do tego wskutek automatyzacji pracy
mniej jest teraz potrzeba personelu niższego,
więcej zaś personelu po studiach technicznych. W Zakładach Chemicznych Grupa Azoty
Police i w mniejszych zakładach chemicznych
zaczyna brakować pracowników.
Dlatego większość absolwentów studiów
inżynierskich idzie do pracy i nie kontynuuje

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

studiów magisterskich. Dopiero później, jeśli
mają ambicje naukowe, wracają na studia magisterskie. Chcemy zresztą uruchomić dla takich osób studia przemienne: pół roku pracy,
pół roku studiów.
Teraz Police podpisują umowy ze szkołami i naszym wydziałem, które pozwalają na
kształcenie ludzi młodych, począwszy od liceum, a potem na studiach, ukierunkowane
na potrzeby zakładu.
Zorganizowaliśmy też wraz z Policami
studia II stopnia dla pracowników, by przygotować kadry dla fabryki polipropylenu PDH,
która tam powstanie.
Uruchamiamy też wraz z Policami nową
formę kształcenia w postaci doktoratów
wdrożeniowych. Doktorat taki wykonuje
pracownik zakładu chemicznego, a dotyczy
on zadań badawczych, który można szybko
wdrożyć do praktyki.
Kolejną nowa instytucją jest szkoła doktorska. Polega ona na tym, że kandydat przychodzi do nas z koncepcją: co chce zrobić i w jakim celu? Wszyscy zakwalifikowani do szkoły
otrzymują stypendia. Po dwóch latach badań
pod nadzorem promotora następuje ewaluacja, czyli ocena osiągnięć badawczych.
Na WTiICh studenci uczestniczą w pracach badawczych
U nas obowiązuje stara wypróbowana
relacja: mistrz – uczeń. Studenci uczestniczą
w badaniach prowadzonych w ramach grantów naukowych. I to jest normalna praktyka.
Mamy też na wydziale 11 kół naukowych.
Proszę teraz powiedzieć nam o nowościach w pracach badawczych.
Nasz wydział charakteryzuje się tym, że
dla nas nowością jest to, co jest nowością
w skali światowej.
Prowadzimy prace badawcze dotyczące
nowych materiałów, które będą stosowane do produkcji superkondensatorów oraz
w bateriach litowo-jonowych. Superkondensatory to takie kondensatory, które bardzo
szybko się ładują i które przez dłuższy czas
mogą oddawać energię. Będzie to miało zastosowanie w pojazdach autonomicznych
i samochodach ładowanych elektrycznie. Superkondensatory, które produkujemy w malej skali, są o wiele lepsze od tych produkowanych na świecie. Gdyby udało nam się tę skalę
powiększyć, to mamy doskonałe rozwiązanie
praktyczne. Samochód krótko się ładuje,
a potem może jeździć przez cały dzień. Przejście od laboratoriów do przemysłu wymaga
środków na powiększenie skali, co jeszcze
nie dociera do wszystkich naszych partnerów
z przemysłu.

Prowadzimy badania związane z biotechnologią. Badamy wpływ różnych czynników
na mikroorganizmy, które mogłyby produkować więcej substancji potrzebnych człowiekowi. Grupy badawcze opracowują technologie nowych materiałów, które są stosowane
do produkcji rzeczy użytecznych. Te materiały
mogą być zarówno pochodzenia biologicznego, jak i polimerowego. Nasze badania
związane z nanoszeniem enzymów na małe
fragmenty grafenu mogą być stosowane
w praktyce w wielu miejscach. Z kolei jednym
z efektów prac prof. Mirosławy El Fray jest
materiał zastosowany do budowy sztucznego serca.
O prestiżu wydziału świadczy też liczba publikacji, patentów i grantów badawczych.
Mamy najwięcej prac naukowych ze
wszystkich wydziałów chemicznych w Polsce, opublikowanych w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej, grupującej najlepsze światowe czasopisma. Również pod
względem liczby zgłoszeń patentowych jesteśmy regularnie na podium wśród wydziałów chemicznych polskich uczelni. Odzwierciedleniem tego jest liczba otrzymywanych
grantów badawczych. Zarówno tych czysto
naukowych z Narodowego Centrum Nauki
oraz wdrożeniowych z Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju.
Dodam jeszcze, że u nas granty naukowe zdobywają też młodzi naukowcy, którzy
jeszcze nie mają doktoratów. Rozwijają oni
swoje projekty badawcze przy pomocy starszych mentorów. Uczymy ich tego, by oprócz
pomysłu potrafili znajdować na to środki, by
zrealizować swoje projekty.
Dziękujemy za rozmowę.
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Infrastruktura zamiast granicy
Inwestycje w połączenia
transgraniczne już dzisiaj zbliżają
mieszkańców Szczecina, Brandenburgii
i Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
Jak jeszcze budować wspólny
transgraniczny region? M.in. nad tym
zastanawiali się uczestnicy 85. Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców
zorganizowanego w Schwedt nad Odrą.
Szeroki wachlarz transgranicznych działań,
których część odbywała się w miejscu organizacji Forum Przedsiębiorców, czyli w teatrze
w Schwedt, omówiły podczas otwarcia wydarzenia Andrea Gronwald, dyrektor Związku
Komunalnego Europaregion POMERANIA e. V.
i Irena Stróżyńska, wicedyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, która podkreśliła: – Naszą rolą jest, aby nie
były to działania indywidualne, lecz wspólne.
Witając uczestników wydarzenia organizowanego pod hasłem „Szczeciński Region Metropolitalny szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw z Polski i Niemiec”, Jürgen Polzehl,
burmistrz Schwedt nad Odrą zwrócił uwagę,
że od dawna oś rozwojowa Berlin–Szczecin
jest ważna dla miasta. Jak wykorzystać położenie między regionami metropolitalnymi stolicy
Niemiec i stolicy Pomorza Zachodniego? Rozwój utrudnia brak szybkich połączeń komunikacyjnych: – Chodzi o to, aby czas dojazdu do
Szczecina nie zajmował więcej niż pół godziny.
Oprócz tego warto spożytkować niewykorzystany potencjał, jaki ma turystyka na Odrze.
O wizji, szansach i wyzwaniach Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego mówili
Leszek Jastrzębski, dyrektor Regionalnego
Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego i Marek Kubik, prezes Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.
Spojrzenie strony niemieckiej zaprezentował
Silvio Moritz, prezes Investor Center Uckermark: – Działając razem, możemy osiagnąć więcej. Przykładem tego jest rozbudowanie dwutorowego połączenia kolejowego Berlin–Szczecin.
O jego utworzenie wspólnie apelowali przedstawiciele władz i biznesu z powiatu Uckermark
i Szczecina.
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Wielkie śmigła świetnie widać z drogi S3. Świetnie
reklamują Goleniowski Park Przemysłowy

Już za kilka dni budowa drogi S6 się zakończy,
samochody nie będą się już cisnąć na starej „szóstce”.

Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców w Schwedt nad Odrą

Podkreślił przy tym, że transgraniczny region metropolitalny to cel, do jakiego zmierza
kierowana przez niego organizacja: – Chcemy
czerpać z tego, co dają szkoły wyższe i placówki naukowe Szczecina. Chcemy czerpać z oferty
kulturalnej. Już dzisiaj mamy dużo przykładów
współpracy w zakresie bezpieczeństwa, kultury
i młodzieży. Jeszcze trochę lepsza mogłaby być
współpraca gospodarcza. Stawiajmy na rozwój
obszarów wiejskich w zakresie placówek publicznych, sklepów i transportu. Berlin, wskutek
gwałtownego wzrostu, dosłownie rozchodzi się
w szwach i wielu jego mieszkańców przeprowadza się poza jego granice.
Efektowną wizję rozwoju powiatu Vorpommern-Greifswald nakreślił Ulrich Vetter,
prezes Förder-und Entwicklungsgesellschaft
Vorpommern-Greifswald – spółki promującej
rozwój gospodarczy tego regionu: – Berlin rośnie tak, że nikt już za tym nie nadąża. Dotyczy
to również rynku mieszkaniowego. My możemy
pomóc rozwiązać te problemy. Jeden z architektów zaproponował na łamach berlińskiej prasy
stworzenie nowej dzielnicy stolicy Niemiec dla
200 tys. mieszkańców na północy, w kierunku
Morza Bałtyckiego. To samo działo się w Amsterdamie, gdy próbowano tam stworzyć satelitarnie ulokowane dzielnice-sypialnie.
Obecnie spółka kierowana przez Ullricha
Vettera działa na rzecz utworzenia Parku
Przemysłowego Berlin–Szczecin w rejonie Pasewalku. To jeden z największych terenów inwestycyjnych w Niemczech. Wkrótce zaprezentowana zostanie koncepcja jego komercjalizacji
stworzona z udziałem światowych ekspertów
z tej branży.
W trakcie Forum Elżbieta Ostatek, zastępca dyrektora biura Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny zaprezentowała
koncepcję stworzenia sieci szczecińskiej SKM
obejmującej zasięgiem 687 tys. mieszkańców
regionu. Frank Gotzmann, dyrektor Urzędu w

Gartz zwrócił uwagę na przepływy mieszkańców z prowincji do Berlina i Szczecina. Jego
zdaniem ten trend można zatrzymać, oferując
sprawną infrastrukturę transportową, wysoki
poziom usług edukacyjnych oraz możliwość
mieszkania w atrakcyjnych warunkach przyrodniczych i krajobrazowych.
Spotkanie zakończyło się dyskusją panelową, podczas której Bernd Schubert, przedstawiciel parlamentarnego sekretarza stanu ds.
Pomorza Przedniego potwierdził, że chciałby
aby jego region stał się miejscem dla życia dla
ludzi ze Szczecina. Szczecin stanowić będzie
natomiast wspólne centrum kulturalne regionu. Jego zdaniem ułatwi to poprawiająca się
infrastruktura komunikacyjna. Reiner Kneifel-Haverkamp z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ds. Europy i Ochrony Kosumentów
Kraju Związkowego Brandenburgia zaapelował o budowę dwutorowej linii kolejowej
na trasie Berlin–Szczecin po stronie polskiej,
a Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta
Szczecina zwrócił uwagę na konieczność budowania komunikacji w oparciu o naukę języka
i umiejętności kulturowe: – Naszym celem jest
stworzenie organizmu, który szanując odrębność
funkcjonowałby jako jeden mechanizm.
W trakcie forum wielokrotnie przewijał się
wątek powołania w tym roku w Anklam biura
ds. koordynacji współpracy z metropolią szczecińską. To wspólne przedsięwzięcie landów
Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia, które ma pomóc w budowie transgranicznego regionu metropolitalnego.
Organizatorem 85. Polsko-Niemieckiego
Forum Przedsiębiorców był Związek Komunalny Europaregion POMERANIA e. V., współorganizatorem Sieć Centrów Usługowo-Doradczych Euroregionu POMERANIA, a wydarzenie
wspierała Investor Center Uckermark GmbH.
Projekt jest współfinansowany przez UE ze
środków EFRR (Interreg V A).
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Drogi do sukcesu
Goleniów to dzisiaj jeden z ważniejszych punktów na gospodarczej mapie województwa
zachodniopomorskiego. Działający tu od 2002 roku Goleniowski Park Przemysłowy to około 50 firm,
przeważnie z poważnym kapitałem zagranicznym. Park nie powstałby jednak, gdyby nie świetne
skomunikowanie Goleniowa z krajem i Europą.
Powodzenie Goleniowa jest mocno nietypowym zjawiskiem. Gmina nie ma żadnych
szczególnych atutów: ani bogactw naturalnych, ani wielkich zakładów pracy powstających na mocy decyzji zapadających w Warszawie, nie leży nad morzem ani w górach. Nic nie
dostała od losu, poza... drogami.
Jeszcze na początku XIX wieku główne szlaki komunikacyjne w regionie omijały Goleniów.
Miasteczko leżało głęboko w Puszczy Goleniowskiej, na skraju nadodrzańskich bagien, żyło
w cieniu większego Nowogardu, siedziby władz
powiatowych. Wszystko zaczęło się zmieniać
w latach 20. XIX wieku, kiedy to na polecenie
króla Prus zaczęto wytyczać krajową sieć dróg
brukowanych. Drogę łączącą Szczecin z Gdańskiem i Królewcem (dzisiejszą drogę nr 6) poprowadzono przez Goleniów. Miasto zyskało
dobre połączenie ze Szczecinem i Nowogardem, a potem z Wolinem i Kamieniem Pomorskim. Nie trzeba już było jechać gruntowymi
drogami, pełnymi dziur i kałuż.
Drugim ważnym impulsem rozwojowym
była budowa sieci kolejowej pod koniec XIX
wieku. Goleniów znalazł się na trasie kolei do
Kołobrzegu, krótko potem zbudowano linię
kolejową do Świnoujścia. Dziś trudno nam
sobie uświadomić, jakim to było skokiem cywilizacyjnym. Zamiast całodniowej wyprawy
dyliżansem do Szczecina – godzinna podróż
kolejowym wagonem. Łatwość transportu
sprawiła, że w Goleniowie powstała największa w Niemczech fabryka mebli Willego Laabsa. Fabryka korzystała z zasobów drewna Puszczy Goleniowskiej, kolej zapewniała możliwość
transportu towarów do odbiorców.
Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych
lokalne władze zaczęły szukać możliwości go-

spodarczego rozwoju miasta, uświadomiono
sobie, że największym atutem Goleniowa jest
właśnie położenie przy drogach krajowych
nr 3 i 6, zapewniających wygodne połączenie
z europejskim systemem autostrad oraz krajowymi portami morskimi. 200 hektarów łąk
leżących przy „trójce” przeznaczono pod budowę Goleniowskiego Parku Przemysłowego,
doprowadzono wszystkie potrzebne media,
utworzono specjalną strefę ekonomiczną. Jak
się okazało, pomysł był świetny i znalazł odzew
u przedsiębiorców. Dzisiejszy park przemysłowy to kilkadziesiąt dużych zakładów, wśród
nich m.in. LM Wind Power – producent śmigieł
dla elektrowni wiatrowych, sia Abrasives (koncern Bosch) – producent materiałów ściernych,
Faymonville – wytwórca specjalistycznych
naczep transportowych. W GPP bardzo dynamicznie rozwija się branża handlowa: znajdują
się tu centra dystrybucyjne firm zajmujących
się sprzedażą wysyłkową, m.in. potężnej duńskiej firmy Bestseller, sprzedającej odzież.
Od dalszego rozwoju sieci komunikacyjnej
niewątpliwie zależy dalsze powodzenie Goleniowa. Na szczęście kilka lat temu zapadły pozytywne decyzje. Lada dzień zostanie oddany
do użytku pierwszy odcinek drogi ekspresowej
S6 (Goleniów–Nowogard). Rozpoczyna się też
przebudowa drogi S3 na odcinku Goleniów–
Szczecin, w przygotowaniu jest budowa ekspresowej „trójki” w kierunku Świnoujścia. Za
2-3 lata Goleniów będzie dysponować wygodnymi drogami w każdą stronę: do Szczecina,
Berlina, do portu morskiego w Świnoujściu,
no i oczywiście do Portu Lotniczego Szczecin
–Goleniów – kolejnego atutu miasta. Dawne
lotnisko wojskowe jest dziś międzynarodowym portem lotniczym, póki co pasażerskim,

ale już jesienią zacznie funkcjonować również
jako lotnisko towarowe. Powstaje właśnie
terminal cargo, budowany przez firmę Waimea Holding SA, który w założeniu ma m.in.
obsługiwać działające w Goleniowskim Parku
Przemysłowym firmy e-commerce. Kto wie,
może uda się powtórzyć sukces lotniska w belgijskim Liège, kiedyś małego lokalnego portu
pasażerskiego, dziś jednego z największych
w Europie portów towarowych?
Władze Goleniowa marzą o jeszcze jednej
inwestycji drogowej, od lat będącej w planach:
tzw. zachodnim obejściu drogowym Szczecina
z przeprawą przez Odrę na wysokości Polic. Znacznie skróciłaby drogę do Szczecina i
zmniejszyła ruch na zatłoczonej latem drodze
S3. Kto wie, może też pozwoliłaby wykorzystać gospodarczo grunty leżące dziś „na końcu
świata”, nad Odrą w okolicy wsi Święta? Goleniowski Park Przemysłowy prawie w całości
wykorzystał już swoje tereny, pora myśleć o
GPP bis!

www.goleniow.pl
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podpisa..........................................

W Nowym Warpnie nadal są atrakcyjne tereny pod infrastrukturę turystyczną.

Nowe Warpno

Burmistrz Jarosław Burba zaprasza do Nowego Warpna

zaprasza inwestorów
– Turystyka to nasza przyszłość – mówi
Jarosław Burba, burmistrz Nowego
Warpna, i zaprasza inwestorów na
malowniczy półwysep.
Nowe Warpno położone jest na półwyspie,
który od południa graniczy z Jeziorem Nowowarpieńskim, a od północy jego brzegi oblewają
wody Zatoki Nowowarpieńskiej. Ta jest częścią
znacznie większego akwenu – Zalewu Szczecińskiego. Ten zachodni zaułek Pomorza Zachodniego ma jeszcze jeden atut turystyczny – sąsiedztwo Puszczy Wkrzańskiej.
Zbliża się sezon wakacyjny i jest to dobry moment, by poznać potencjał gminy i możliwości
inwestycyjne.

Już w sierpniu Święto Leszcza
i zawody triathlonowe
Mieszkańcy Szczecina dobrze znają Nowe
Warpno i chętnie je odwiedzają, zwłaszcza od
maja do września. Jednak największy najazd turystów jest zawsze w sierpniu, kiedy organizowane jest Święto Leszcza.
– 10 sierpnia zapraszamy na Święto Leszcza –
mówi burmistrz Jarosław Burba. – Jak zwykle,
zaczniemy od konkursu wędkarskiego. Na mieszkańców i turystów będzie też czekać szereg imprez
towarzyszących, występy zespołów muzycznych
oraz konkurs kulinarny na najlepszą potrawę
z ryby. Będą stragany z rękodziełem. Nie zabraknie
też zupy z leszcza, a na wytrwałych będzie czekać
biesiada do rana – dodaje burmistrz.
Gmina od wielu lat współpracuje z partnerami
z Niemiec. W tym roku na Święto Leszcza przyjedzie do Nowego Warpna autokar gości z pobliskiego Ahlbecku. – Mieszkańcy Ahlbecku będą bawić się
razem przez cały dzień. To będzie dobra okazja do
integracji, także dzieci – wyjaśnia włodarz.
– Tydzień wcześniej, 3 sierpnia, zapraszamy na
kolejną edycję Triathlonu. W ubiegłym roku przy
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ładnej pogodzie była ponad setka uczestników –
mówi Jarosław Burba. – Zaczniemy pływaniem
z plaży miejskiej w Nowym Warpnie do cypla przy
alei Żeglarzy. Później będzie jazda na rowerach
na drodze w kierunku Dobieszczyna, a ostatnim
etapem jest bieganie po ulicach i promenadzie
w Nowym Warpnie. Jest to bardzo fajna impreza,
na którą przyjeżdża dużo osób towarzyszących.
Co też bardzo ważne, ze Szczecina do Nowego Warpna możemy dziś dojechać nową drogą
przez Dobieszczyn, a już niedługo pojedziemy
również wyremontowaną drogą przez Police od
Trzebieży do Warnołęki.

Infrastruktura dla turystów

W lipcu i sierpniu będzie czynna plaża miejska
w Nowym Warpnie. Inne miejsce do kąpieli znajdzie się przy ulicy Słonecznej na plaży przy campingu. Entuzjaści rekreacji wodnej będą mieć możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego. – Mamy
też klasyczną marinę oraz marinę płaskodenną dla
jednostek o małym zanurzeniu. Wielu żeglarzy odwiedza nas w okresie letnim – mówi burmistrz.
Coraz większa liczba mieszkańców oferuje
turystom noclegi. Drobni inwestorzy kupują
działki i stawiają na nich 2-3 domki letniskowe.
Jest boom na tego typu działalność. Ale mimo
tego w Nowym Warpnie przydałaby się znacznie
większa baza turystyczna.
– Nie mamy wciąż bazy hotelowej dla dużych
grup turystycznych. Liczymy, że w końcu powstanie hotel i pensjonaty z bazą konferencyjno-szkoleniową. Wierzę, że tak się stanie, bo mamy bardzo
atrakcyjne tereny – mówi burmistrz. I dodaje: –
Nowe Warpno to zaplecze Szczecina i aż się prosi,
by w takiej lokalizacji poza ruchem turystycznym
móc organizować szkolenia i różne imprezy okolicznościowe. Dla mieszkańców naszej gminy byłyby to
nowe miejsca pracy i wyższe wpływy z podatków,
które moglibyśmy inwestować w dalszy rozwój.
Tego wciąż brakuje, ale zainteresowanie już
jest. – Niedawno wydaliśmy warunki zabudowy
na dwa budynki wielokondygnacyjne z basenem,

parkingiem w rejonie byłego przejścia granicznego. Trzymam kciuki, żeby ta inwestycja się udała
– mówi burmistrz.
W Nowym Warpnie nadal są atrakcyjne tereny pod infrastrukturę turystyczną, także z dostępem do wody. – Tych terenów nie przeznaczamy
na sprzedaż na budownictwo jednorodzinne lub na
campingi. Trzymamy je jako tereny inwestycyjne,
bo Nowe Warpno jest mocno ograniczone terytorialnie wodą – to jest cypel. Mamy jeszcze nabrzeże, na którym można zbudować kolejną marinę.
Mamy przychylność Urzędu Morskiego
w Szczecinie i otwartość do rozmów na temat
ewentualnego przejęcia przez gminę byłych
obiektów przejścia granicznego wraz z nabrzeżem – słyszymy od burmistrza.

Transgraniczny powrót białej floty

W Nowym Warpnie można miło spędzić czas
na rowerze, a tutejszymi ścieżkami możemy dojechać – przez Puszczę Wkrzańską – do niemieckiego Rieth.
– Myślimy też nad jeszcze lepszym wykorzystaniem Zalewu Szczecińskiego – kontynuuje burmistrz. – Trzy miesiące temu zawiązało się Forum
Zalewu Szczecińskiego, które skupia samorządy
położone wokół zalewu. Celem forum jest współpraca i aplikowania o środki zewnętrzne.
Jakie są plany? – Myślimy nad uruchomieniem
trasy turystycznej w oparciu o statki białej floty.
Chcemy tą drogą połączyć nas z gminami wokół zalewu, ale i z zachodnimi sąsiadami. Dzięki
transgranicznemu charakterowi nasz projekt będzie mógł skorzystać z dodatkowych źródeł finansowania – wyjaśnia burmistrz.
Jarosław Burba namawia do odwiedzenia
Nowego Warpna: – Nasza gmina jest unikalna
krajobrazowo, jest perłą Pomorza. Ostatnia dekada to był olbrzymi rozwój infrastrukturalny, dzięki
czemu mamy konkretne podstawy do rozbudowy inwestycyjnej. Jesteśmy otwarci na nowych
mieszkańców, inwestorów i turystów. Serdecznie
zapraszamy!
kwiecień-maj 2019

Tajemnicza fabryka
w Policach
Police, miasto nieopodal Szczecina odbiega od typowych turystycznych
miejscowości naszego regionu. Nie zobaczymy tutaj klasycznych atrakcji
turystycznych, jakimi są zamki, mury miejskie czy kościoły.
Na starym mieście zobaczymy jedynie kilka
XIX- i XX- wiecznych kamienic, pomnik Sediny
i boczną kaplicę – pozostałość gotyckiego kościoła – która jest jedynym polickim zabytkiem
o średniowiecznym rodowodzie. W mieście
można za to zobaczyć unikatowe świadectwo
wpływu „wielkiej chemii” na rozwój miasta.
To oferta dla turystów, którzy są miłośnikami
historii, ale przede wszystkim nietypowych
atrakcji i tajemnic.
W Policach na kilkanaście lat ulokował się
wielki przemysł chemiczny na potrzeby działań II wojny światowej. Najbardziej interesujący jest kilkudziesięciohektarowy obszar
w zachodniej części miasta, który na pierwszy
rzut oka wygląda jak las i tylko niewielki drogowskaz sugeruje nam, gdzie się znajdujemy.

Wśród liści drzew i krzewów dostrzeżemy
ukryte szkielety hal produkcyjnych, magazyny, kompleksy zbiorników, schrony przeciwlotnicze, zalane podziemia oraz wiele innych
budowli, nie do końca znanego przeznaczenia.

Narodziny fabryki paliw
To pozostałości po owianej mitami i legendami Hydrierwerke Pölitz AG – hitlerowskiej Fabryce Paliw Syntetycznych, w której podczas II wojny światowej (1938-1945) produkowano płynne,
syntetyczne materiały pędne, w tym benzynę.
Niemcy, przygotowując się do wojny, musieli zadbać o odpowiednie zaopatrzenie w paliwo dla
nowoczesnej i zmotoryzowanej armii. Duże zasoby węgla w zagłębiu Ruhry i jednocześnie brak
terenów roponośnych spowodowały, że postanowiono wykorzystać do tego celu technologię
wytwarzania benzyny z węgla. Pochodzący spod
Wrocławia Friedrich Bergius w 1912 r. dokonał
pionierskiego odkrycia w dziedzinie chemii. Po
raz pierwszy przeprowadził proces uwudornienia węgla, który pozwolił na uzyskanie ciekłego
paliwa z materiału stałego. Za swoje odkrycie
Bergius otrzymał w 1931 r. Nagrodę Nobla.
O lokalizacji polickiej fabryki zadecydowało kilka czynników. Przede wszystkim chęć industrializacji prowincji pomorskiej. Następnie
bliska odległość ważnego szlaku rzecznego
i morza oraz dobrze rozwinięta infrastruktura
kolejowa.

Obozy ludzkiego zniewolenia
W 1938 r. zainicjowano działania formalne pozwalające na uruchomienie inwestycji,
a rok później rozpoczęto prace budowlane. Przy
wznoszeniu fabryki pracowali robotnicy wielu
narodowości – dobrowolnie i przymusowo. Miasteczko stało się jednym z większych ośrodków
pracy przymusowej na Pomorzu. Na jego obszarze i w okolicach funkcjonowało, jak się szacuje,
nawet do 9 obozów różnej kategorii. Do obsługi
kompleksu zatrudniano robotników cywilnych,
pracowników przymusowych, jeńców wojennych oraz więźniów obozu koncentracyjnego. Informacje o Policach stosunkowo szybko dotarły
do aliantów. Naloty prowadzone już od 1940 r.
do kwietnia 1945 r. doprowadziły do zniszczenia fabryki. Do zrujnowanego nalotami zakładu
weszli Sowieci, którzy w niespełna rok zdemontowali obiekt. Przez wiele lat po wojnie teren był
we władaniu Wojska Polskiego, dopiero w latach
90. stał się ogólnodostępny.

Muzeum i zimowisko nietoperzy
To na pierwszy rzut oka nieprzyjazne miejsce
stało się jednym z największych zimowisk nietoperzy w naszym województwie. Szacuje się, że
jest ich ok. 1000 - 1500 osobników z 8 gatunków.
Z tego względu teren ten jest objęty ochroną
przyrodniczą jako ostoja siedliskowa Natura
2000.
Obiekty pofabryczne, które dziś możemy
podziwiać, stanowią zaledwie mniejszą część
zabudowy, jaka funkcjonowała w czasie wojny.
Mimo zniszczeń wciąż jednak budzą podziw
swoim ogromem. Nie chcąc niepotrzebnie
ryzykować, warto wybrać się na oglądanie
tego terenu z przewodnikiem. Opiekę nad
byłą fabryką sprawuje Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „SKARB”, które oprowadza
wycieczki po jej terenie i prowadzi muzeum,
w którym zebrano pamiątki związane z historią
fabryki, militariami i obozami.
fot. Stowarzyszenie Przyjaciół
Ziemi Polickiej „Skarb”
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Nowe połączenia
z Goleniowa

Inwestycja w
bezpieczeństwo Europy

Na początku kwietnia ruszyły nowe
połączenia z Portu Lotniczego
Szczecin-Goleniów. Do Krakowa
i Kopenhagi.

Rozbudowa terminalu gazowego LNG
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Świnoujściu otrzymała
dofinansowanie unijne na poziomie
60 proc. wartości inwestycji. Wartej
ok. 1 mld złotych. Umowę uroczyście
podpisano w obecności prezydenta RP
Andrzeja Dudy i prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego.

Samoloty do Krakowa latają trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty (lot trwa
75 minut).
– Pierwsze rejsy pokazują, że zyskaliśmy
nowych klientów, którzy przesiedli się z samochodów na samolot – mówi Maciej Dziadosz,
prezes zarządu Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. – Uważamy, że to jest trasa z potencjałem, która będzie działać w obie strony, obsługując ruch biznesowy i turystyczny.
Ryanair jest obecny na lotnisku Szczecin-Goleniów od 2005 roku i tu z jego usług skorzystało już 2 miliony pasażerów.
– Oferujemy w Szczecinie łącznie cztery trasy
i w tym roku obsłużymy 250 tys. pasażerów – zapowiada Olga Pawlonka, dyrektor sprzedaży
i marketingu Ryanaira w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach.
W letnim rozkładzie lotów z goleniowskiego
lotniska,
oprócz
Krakowa,
znajdują się jeszcze loty do Londynu
Stansed – połączenie codzienne, Liverpoolu –
2 razy w tygodniu, Dublina – 2 razy w tygodniu.

Ruszyły nowe połączenia do Kopenhagi i Krakowa. | fot. Archiwum

Kierunek Kraków to niejedyna nowość,
która czeka podróżujących z lotniska Szczecin-Goleniów. Znów można stąd latać do Kopenhagi. Nowe połączenie odbywa się pięć razy
w tygodniu (od poniedziałku do piątku), przelot trwa równo godzinę. Trasę do stolicy Danii
obsługują samoloty linii SAS – Scandinavian
Airlines System, największego skandynawskiego przewoźnika.
Loty mogą też być atrakcyjne dla podróżnych udających się do innych krajów. Port lotniczy w Kopenhadze jest potężnym hubem linii
lotniczej SAS, która oferuje z tego miejsca połączenia do ponad 200 miast na świecie.

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów w 2018
roku obsłużył 598 tys. pasażerów, gdy np.
w 2014 r. było ich tylko 287 tys., a od otwarcia
dla ruchu cywilnego w 1967 roku – ok. 6,7 mln
klientów.
A dokąd polecimy z Goleniowa latem?
– W sezonie wakacyjnym obsługujemy trzy główne kierunki lotów czarterowych biur podróży
z goleniowskiego lotniska: Grecja Turcja i Albania – wylicza dyrektor ds. marketingu Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Krzysztof
Domagalski.
EP

W Szczecinie przyszłość dzieje się dziś
Rozszerzona rzeczywistość,
cyberbezpieczeństwo, sztuczna
inteligencja i big data to nie film
science fiction, tylko współczesność
gospodarki Szczecina – przekonywali
organizatorzy konferencji Trend IT.
Wiosenne wydarzenie było okazją do podsumowania przez Klaster ICT kolejnego roku działalności i przedstawienia trendy na przyszłość.
Obecnie klaster koncentruje się na trzech ob-

szarach, w ramach hubów skupiających firmy
z określonych dziedzin. Pierwszy z nich to sektor automotive.
– Dziesiątki milionów aut na świecie jeździ
wykorzystując technologie, które powstały w
szczecińskich firmach IT – mówił prezes Klastra
ICT, Jakub Borowczyk z firmy infinIT Codelab.
Kolejny jest hub finansowo-ubezpieczeniowy obejmujący m.in. usługi dla branży ubezpieczeniowej oraz w zakresie bezpiecznego podpisu. Szczecińskie IT dostarcza też rozwiązania
wspierające cyfryzację biznesu i administracji
publicznej.

Umowa o dofinansowaniu podpisana. Od lewej; prezydent Andrzej Duda, prof. Maria Ciechanowska, dyrektor Instytutu
Nafty i Gazu, Paweł Jakubowski, prezes Zarządu Polskiego LNG oraz premier Mateusz Morawiecki | fot. Julia Modrzejewska

kraj mamy możliwość dokonywania elastycznego
wyboru – wyjaśniał Paweł Jakubowski, prezes
zarządu Polskiego LNG.
Elastyczność ma trzy wymiary. Pierwszy, to
dostęp do nowych, niezależnych źródeł gazu.
Polska może bowiem importować gaz skroplony z dowolnego miejsca na świecie. Drugi
wymiar to elastyczność zawierania kontraktów handlowych na rynkowych zasadach, nie-

podyktowanych żadnym monopolem. Trzeci
rodzaj elastyczności to elastyczność w rozwijaniu szerokiego dostępu do odbioru LNG jako
surowca.
Chodzi o to, by polskie firmy, polscy przedsiębiorcy mogli odbierać skroplony gaz ze Świnoujścia. Nie tylko poprzez rurociągi, ale też
drogą morską, kolejową i drogą śródlądową.
Julia Modrzejewska

Nowa fabryka w Stargardzkim Parku Przemysłowym
Aby obsłużyć nowe zlecenia branża potrzebuje nowej kadry. Dlatego rośnie liczba kierunków nauki i studiów związanych z programowaniem.
– Niedawno zostaliśmy poproszeni o wskazanie kursów, programów i wykładów, które
chcielibyśmy prowadzić dla studentów ZUT.
W ramach tej współpracy nie przejmiemy roli
kadry dydaktycznej uczelni, ale chcemy ją wspierać, a zarazem zaszczepiać na uczelni realne problemy, które nas trapią i przenosić je do obszaru
badań – mówi prezes Klastra ICT.
Podczas konferencji Arkadiusz Gos z firmy
Kanbo powiedział o innowacjach świata cyfrowego z punktu widzenia firmy Oracle (Kanbo
z nią współpracuje), Renata Bilecka, technologies engagement manager w warszawskim
centrum badawczo-rozwojowym Samsunga
zaprezentowała kwestie bezpieczeństwa biznesu w kontekście urządzeń mobilnych, AI
i internetu, a dr Christof Horn z firmy P3 powiedział o tym, w jakim miejscu jesteśmy na
drodze do autonomicznej motoryzacji.
Partnerem wydarzenia był Technopark Pomerania.
mab

Stan obecny i wyzwania branży IT na Pomorzu
Zachodnim przedstawił prezes Klastra ICT,
Jakub Borowczyk z firmy infinIT Codelab.
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Terminal na skroplony gaz w Świnoujściu
w najbliższych latach ma zostać rozbudowany,
zarówno w części lądowej, jak i morskiej. Wszystko po to, by móc zwiększyć wydajność. Rozbudowa obiektu ma na celu osiągnięcie przepustowości 7,5 mld m3/rocznie (obecnie 5 mld m3).
– Ta inwestycja, na której realizację udało nam
się pozyskać grant europejski, z którego zostanie
sfinansowane ponad 60 proc. tej wielkiej inwestycji,
wpisuje się w bezpieczeństwo energetyczne Europy –
mówił Andrzej Duda. – Właśnie dlatego instytucje
Unii Europejskiej nam to dofinansowanie przyznało.
Zalety rozbudowy obiektu, według ekspertów są znaczące.
– Gazoport to dla nas okno na świat, dzięki któremu mamy dostęp do lokalnego rynku LNG i jako

kwiecień-maj 2019

Firma Specma, lider branży
produkującej sprzęt i wyposażenie
do napędów hydraulicznych
i pneumatycznych, należąca do
skandynawskiego koncernu, otworzyła
24 kwietnia nową halę produkcyjną
w Stargardzkim Parku Przemysłowym
o powierzchni 7000 m kw.

Specma liczy sobie już ponad 100 lat. Od prawie 10 lat jest w Polsce. Zaczynała w Goleniowie,
następnie przeniosła się do Stargardu, gdzie
właśnie się rozbudowała. Oznacza to, że będzie
zwiększać zatrudnienie, które obecnie kształtuje
się na poziomie 100 osób.
Specma produkuje m.in. systemy hydrauliczne, które mają zastosowanie w koparkach,
ładowarkach, a także w systemach napędowych
okrętów. Wartość nowej inwestycji w Stargardzie to ok. 5 mln euro.

– Otwieramy fabrykę nowoczesną, ekologiczną, z ogromnym potencjałem rozwoju – mówił Bartosz Petrykowski, prokurent zarządu
firmy Specma w Stargardzie.
– To jest historyczny dzień dla całej grupy Specma – ocenił Morten Kjaer z zarządu Specma
Group. – Zainwestowaliśmy w nową fabrykę, by
zapewnić możliwości rozwoju na przyszłość.
Specma jest znana jako wiodący dostawca systemów hydraulicznych i sprzętu do hydrauliki. Na
początku tego roku firma Specma zawarła strategiczne partnerstwo z firmą Danfoss i dzięki temu
w Polsce i w Szwecji oferuje produkty Danfossa.
– Specma jesienią ubiegłego roku otrzymała
dwie nagrody, medal honorowy duńskiego księcia
Henryka dla firm przyczyniających się do rozwoju
eksportu oraz specjalny dyplom duńskiego stowarzyszenia eksportu – przypomniał Jacek Wójcikowski, dyrektor Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Urzędzie Marszałkowskim. – To świadczy
o pozycji Specmy na europejskim rynku.
I dodał: – Firmy skandynawskie czują się znakomicie w Stargardzie, dzięki bardzo dobrej współpracy z władzami miasta.
Prezydent Stargardu Rafał Zając wręczył gospodarzom stargardzką flagę, natomiast przedstawiciel współpracującej od lat 60. ze Specmą
firmy Volvo sprezentował duży zestaw… klocków Lego Technics.
Milena Starska
W SPP w Stargardzie uruchomiona została nowa fabryka
systemów hydraulicznych.
| fot. Milena Starska
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Wielkie
kwantyfikatory
Idee mają konsekwencje… Słowa mają konsekwencje... Od lat obserwuję debatę publiczną
w Polsce, czasem nieśmiało – mimo wątpliwości
– zabieram głos. Zastanawia mnie od dawna nadużywanie – nie tylko przez polityków – tzw. ogólnych, uniwersalnych, dużych, a nawet wielkich
kwantyfikatorów. Kwantyfikatory, termin używany na gruncie matematyki i logiki matematycznej,
odgrywają ważną rolę w formułowaniu definicji
i twierdzeń. Przykładów jest sporo: zawsze, nigdy, wszędzie, nigdzie, wszyscy, nikt, wszystko,
nic… Świat jednak nie jest czarno-biały… Bywa
kolorowy, bywa szary… Mieni się wielością barw
i odcieni. Wszystko jest bardziej skomplikowane,
niż myśli większość ludzi. W polityce, w tzw. polityce historycznej, w nauce, również w najbliższej mi ekonomii i finansach, należy wystrzegać
się wielkich kwantyfikatorów. Potrzebujemy,
bardzo potrzebujemy ocen odznaczających
się przewagą rozumu nad emocjami, umiarem
i brakiem stronniczości, precyzyjnych, subtelnych, bez zbędnych, nieuprawnionych genera-

lizacji… Czasem, niektórzy, niektóre, zapewne,
być może, prawdopodobnie…
Przyszłość jest krucha. Kruchość – fragility… Zerbrechlichkeit… Prognozowanie jest i rzemiosłem
i sztuką… Głównie sztuką. Nikt nie jest w stanie
przewidzieć przyszłości. Przewrotna, żartobliwa,
dobrze znana sentencja brzmi: przewidywanie jest
bardzo trudne, zwłaszcza prognozowanie przyszłości… Jest to bliskie mojej ulubionej od lat opinii, że
w Polsce nawet przeszłość nie jest pewna (nawet
Kazimierz Pułaski?…), tym bardziej przyszłość…
Sławny prof. Jerzy Vetulani (chętnie kiedyś słuchany w Szczecinie podczas kwietniowych Dni Mózgu)
powiedział przed laty, że futurologię uprawia się
po to, aby ludzie mieli się z czego śmiać za 50 lat…
Czyli w roku 2069… Kto dożyje, zobaczy…
W wiosennym felietonie pisanym dla „Świata
Biznesu” nie sposób oczywiście pominąć – nie tylko z mojej perspektywy – spraw fundamentalnych,
czyli przyszłości naszej gospodarki oraz finansów
prywatnych i publicznych w erze spowolnienia. Na
gruncie finansów mamy do czynienia z nieustają-

Rozważania
o wodzie (1)
Ekonomia to nauka o gospodarowaniu ograniczonymi zasobami. Jednym z takich dóbr,
które wykorzystywane jest zarówno w procesie
produkcji, jak i w codziennym życiu jest woda.
Jej zdatne do picia zasoby odnawialne stanowią
niecały 1 proc. wody występującej na Ziemi i są
nierównomiernie rozmieszczone w przestrzeni,
zanieczyszczane i wrażliwe na zmiany klimatu.
Powoduje to istotne konsekwencje dla gospodarek oraz egzystencji społeczeństw i regionów. Dane OECD wskazują, że ok. 40 proc.
ludności ma utrudniony dostęp do wody, a przewidywany wzrost popytu na wodę do 2050 roku
wyniesie 50 proc. Skutkować to może istotnym
zagrożeniem dla funkcjonowania ekosystemów
oraz bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza
w kontekście rosnącego zagrożenia powodziami.
Kraje europejskie charakteryzują się wysokim zróżnicowaniem zasobów wody ogółem
oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W Norwegii długoterminowe średnioroczne zasoby
per capita wynoszą 71,2 tys. m3, w Chorwacji
27,3 tys. m3, w Finlandii 20,0 tys. m3, podczas
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gdy we Włoszech kształtują się one na poziomie
1,9 tys. m3, w Polsce 1,6 tys. m3, a na Malcie tylko
0,2 tys. m3. Znaczące międzynarodowe różnice
występują również w poziomie popytu na wodę.
Zapotrzebowanie na wodę w danym kraju zależy od: liczby ludności i przedsiębiorstw, rodzaju
stosowanych technologii, wprowadzania obiegów zamkniętych, zmiany wzorców konsumpcji,
typu i zmian klimatu, struktury sektorowej gospodarki, poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poziomu opłat za dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków.
Wydaje się, że kluczowe znaczenie wśród
wymienionych czynników ma jednak cena, ponieważ woda charakteryzuje się wysoką elastycznością cenową popytu. W latach 90. cena
wody na Węgrzech wzrosła 15-krotnie, a dzienna konsumpcja zmniejszyła się o około 50 proc.,
ze 155 do 100 litrów na 1 mieszkańca. Wydatki,
które ponoszą firmy i gospodarstwa domowe
z tytułu konsumpcji wody są coraz wyższe.
W 1990 roku w Szczecinie za dostarczenie
1 m3 wody trzeba było zapłacić 10 groszy.

Prof. zw. dr hab.
Stanisław Flejterski,
wykładowca Wyższej
Szkoły Bankowej.
Specjalizuje się
w problematyce
finansów. Członek
Komitetu Nauk
o Finansach PAN
(2007-2018)
cym sprzężeniem zwrotnym, na stan finansów
gospodarstw domowych oddziałują finanse globalne i międzynarodowe, finanse instytucji i rynków finansowych, finanse przedsiębiorstw oraz finanse publiczne. Nie bez powodu wielu Polaków,
nie tylko absolwentów i studentów fakultetów
ekonomicznych, interesuje się stanem budżetu
państwa, polityką fiskalną, stabilizującą regułą wydatkową, poziomem deficytu budżetowego, wielkością zadłużenia. Zjeść ciastko i mieć ciastko…
Odpowiedzialny rozwój, odpowiedzialne finanse… „Mądrość (?) etapu” czy long-term thinking?
PS Niedługo wybory do Parlamentu Europejskiego. Nadal próbuję wierzyć w tzw. merytokrację… Swoim profesjonalizmem i profesorskim
spokojem wielokrotnie imponował mi obecny
wiceprzewodniczący Parlamentu Bogusław Liberadzki. Nie tracę nadziei, że Unia Europejska – reformująca się i zreformowana!!! – przetrwa rozmaite zawirowania i turbulencje. A na pytanie – quo
vadis Europo? odpowiemy z przekonaniem: Let’s
Make Europe Great Again… Stanisław Flejterski

Demograficzna
zapaść
Wielkość i jakość zasobów pracy, czyli osób
zatrudnionych obecnie i tych, którzy będą dostępni na rynku pracy w przyszłości jest jednym z kluczowych czynników decydujących
o wzroście i rozwoju gospodarczym. Wielkość
zasobów pracy w danym kraju jest funkcją
przyrostu naturalnego (różnica między urodzeniami a zgonami) i salda migracji (różnica między liczbą imigrantów i emigrantów).
Wysoki przyrost naturalny w długim okresie
zapewnia stały dopływ nowych pracowników.
Niewystarczający przyrost naturalny może być
zastąpiony w całości lub w części imigrantami.
Od blisko 30 lat w Polsce występuje zjawisko depresji urodzeniowej, co oznacza, że
niska liczba urodzeń nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń. W 2017 r. wskaźnik
dzietności wyniósł 1,45, czyli na 100 kobiet
w wieku rozrodczym przypadało 145 urodzeń.
Satysfakcjonująca wielkość tego współczynnika to 2,10–2,15 (tj. gdy na jedną kobietę w
wieku 15–49 lat przypada więcej niż dwójka

dzieci). Rząd i wielu ekonomistów wiązało
duże nadzieje z programem Rodzina 500+.
Tymczasem oczekuje się, że w perspektywie
10-letniej wskaźnik dzietności wzrośnie do
1,6. To poziom wyższy niż obecnie, ale ciągle
niewystarczający i jak się wydaje trudny do
osiągnięcia. Program 500+ wspiera budżety
domowe rodzin z dziećmi, nie jest jednak skutecznym narzędziem polityki demograficznej.
Zaobserwowany w 2017 wzrost dzietności
(ponad 400 tys. urodzeń) był splotem wielu
czynników, w tym odroczonych decyzji prokreacyjnych kobiet urodzonych w wyżu lat
80. Z badań GUS wynika także, że jest związek
między stopą bezrobocia a współczynnikiem
dzietności: im mniejsze bezrobocie, tym więcej
rodzi się dzieci.
Ujemny przyrost naturalny utrzymuje się
od 2013 roku, z wyjątkiem 2017. Więcej urodzeń niż zgonów w 2017 wzbudziło entuzjazm
wśród zwolenników 500+, który przygasł po
opublikowaniu danych demograficznych za

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.

rok 2018. W ub. roku urodziło się bowiem 388
tys. osób, a zmarło 414 tys., czyli o 26 tys. więcej. Mimo wprowadzenia powszechnych wypłat na pierwsze dziecko wskaźnik dzietności
raczej nie będzie rósł – bardziej prawdopodobny jest jego dalszy spadek.
Co należałoby w związku z tym zrobić, aby
zwiększyć dzietność w Polsce? Należałoby sporządzić diagnozę stanu, określić cele i rozważyć
możliwe sposoby ich osiągnięcia. A możliwych
do zastosowania narzędzi jest naprawdę wiele, choćby takich jak wyższe ulgi podatkowe
na dzieci, dłuższe i elastyczne urlopy rodzicielskie, wspieranie aktywizacji zawodowej kobiet,
zwiększone świadczenie rodzicielskie, wspieranie elastycznych form zatrudnienia, rozwijanie
sieci żłobków i przedszkoli. Marzeniem jest, aby
ponad podziałami przyjąć uznane za najlepsze
narzędzia polityki demograficznej zwiększającej dzietność i konsekwentnie je realizować
– niezależnie od tego kto aktualnie sprawuje
rządy.
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
W 1993 roku kosztowało to 37 groszy plus 25
groszy za odprowadzenie 1 m3 ścieków (razem 0,62 zł), w 1998 roku było to odpowiednio
1,18 zł i 0,72 zł (1,90 zł), w 2011 roku 3,65 zł
i 5,31 zł (8,96 zł), a obecnie płacimy 4,34 zł
i 6,75 zł (11,09 zł). Jednocześnie obserwujemy
duże różnice w cenach usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych regionach Polski.
W województwie śląskim za 1 m3 zimnej wody
z sieci wodociągowej na koniec 2018 roku trzeba
było zapłacić 5,28 zł, w zachodniopomorskim 4,09
zł, a w województwie lubelskim tylko 3,10 zł. Rekordowa cena wynosząca 33,13 zł za 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków występowała w tym samym okresie w Szklarskiej Porębie.
W 2017 roku według GUS Polacy wydali na
wodę i odprowadzenie ścieków średnio 1,96
proc. swojego rozporządzalnego dochodu (w
2006 roku było to 1,74 proc.), co w skali roku
oznacza wydatek przeciętnego gospodarstwa
domowego w wysokości ok. 1002 zł.
cdn.
Jacek Batóg
kwiecień-maj 2019
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Moniuszko chciałby
zejść z cokołu

Lesław Siemaszko

ponownie Mecenasem Kultury Szczecina!
Szczeciński przedsiębiorca jako pierwszy w historii zdobył ten zaszczytny
tytuł drugi rok z rzędu. – Myślałem, że coś takiego może się zdarzyć tylko
Kamilowi Stochowi – żartował odbierając nagrodę Lesław Siemaszko.

Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku o Roku Stanisława Moniuszki
i jego świętowaniu
Dzieło Moniuszki jest dziś wyzwaniem?
Muzyka się obroniła. 5 stycznia na inauguracji Roku Moniuszkowskiego w Teatrze
Wielkim – Operze Narodowej wysłuchałem
koncertowej „Halki” we włoskiej wersji językowej, granej na instrumentach z epoki. Po
włosku sztandarowa aria Jontka „Szumią
jodły na gór szczycie” brzmi absolutnie genialnie. Jestem przekonany, że trafi ona do
kanonu repertuaru najwybitniejszych tenorów i gdybyśmy wcześniej dysponowali taką
realizacją, to na pewno śpiewaliby ją Plácido
Domingo z Luciano Pavarottim i José Carrerasem. A my na tej drodze przywracania wielkości Stanisława Moniuszki bylibyśmy o kilka
kroków dalej.
Jednak dziś Moniuszkę trzeba popularyzować także wśród Polaków, którzy
sprowadzają twórczość Moniuszki zwykle do dwóch oper „Halki” i „Strasznego
dworu”.
Na pogrzebie w czerwcu 1872 r. w Warszawie żegnały go tysiące ludzi, a pochód żałobny stał się manifestacją narodową.
Postawiono Moniuszkę na postumencie
z opisem, że był ojcem opery polskiej – jednak pomnik, kiedy jest pozostawiony, obrasta patyną.
Tymczasem, żeby ktoś taki jak wielki kompozytor był w świadomości chociażby swoich
rodaków, jego muzyka musi wśród nas żyć,
być wykorzystywana, adaptowana, aranżowana, konfrontowana ze współczesnością.
Trzeba go pokazywać na wszelkie możliwe sposoby, także jego mniej znane oblicza,
jak te, że był wybitnym organistą i skomponował mnóstwo utworów na organy.
W tym roku po latach będzie można usłyszeć
Moniuszkę na Festiwalu Muzyki Organowej
w Kamieniu Pomorskim.
Jaka szkoda, że msze Moniuszki czy utwory sakralne nie są obecne w polskich kościołach.
W programie szczecińskich obchodów
Roku Moniuszkowskiego znalazł się jego
Polonez.
Rozmawiałem z nauczycielami, prosząc
ich, żeby w tym roku studniówki rozpoczynali Polonezem Moniuszki i słyszałem w odpowiedzi, że już ułożyli kroki do Poloneza
Wojciecha Kilara, skądinąd pięknego utworu,
któremu taką popularność przyniósł pewnie
film, który wszyscy obejrzeli, może chętniej
niż przeczytali „Pana Tadeusza”. Ale trochę
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szkół Polonezem Moniuszki zainteresowaliśmy. To jest praca organiczna.
Wymyśliliśmy, żeby w dniu urodzin kompozytora (urodził się 5 maja 1819 r.), podczas
Pikniku z Moniuszką na Jasnych Błoniach
wraz z mieszkańcami zatańczyć właśnie jego
Poloneza pod kierunkiem słynnej tancerki
i choreografki Krystyny Mazurówny.
Myślę, że to by mu się spodobało. Był niezwykle pogodnym człowiekiem, jak byśmy
dziś powiedzieli – wyluzowanym, takiej naturalnej swobody, która towarzyszy ludziom
zajmującym się muzyką z przyjemności, a nie
z obowiązku.
A żył przecież w bardzo trudnych czasach,
zwłaszcza kiedy został obłożony całkowitą
cenzurą po wybuchu powstania styczniowego. Doskonale czuł i znał polską społeczność,
żyjącą w dramatycznych okolicznościach, bez
własnego państwa.
Moniuszko lubił ludzi i był blisko nich.
Czyli ożywić Moniuszkę to znaczy ściągnąć z pomnikowego cokołu?
On na pewno chciałby z niego zejść.
W swoich czasach Moniuszko był prekursorem. Dzisiaj wydaje się epigonem, bo
sprowadzono go do polskiego dworku, kontuszy, kuranta. A przecież jak się patrzy np.
na „Halkę” z dzisiejszej perspektywy, to tam
jest zawarta cała wielusetletnia próba emancypacji, zarówno społecznej, jak i związanej
z rolą kobiety.
Żeby sztuka była żywą wartością w kulturze, żeby była słuchana w sposób nieprzymuszony, musi dawać się odczytywać na milion
różnych sposobów, także przez tych, którzy
żyją dzisiaj, ponad 200 lat po jej powstaniu.
Myśmy zrezygnowali z wystawienia
„Strasznego dworu” czy „Halki”, które są pokazywane w tym roku wszędzie, we wszystkich możliwych stylistykach.
Z Jerzym Wołosiukiem (dyrektor artystyczny w Operze na Zamku) wybraliśmy
świetną muzykę Moniuszki do baletu „Na
kwaterunku”, która jest przejmująca i nada
mocnej wymowy aktualnej dziełu, a chcemy
się w tej inscenizacji przyjrzeć, jak dzisiaj postrzegamy konflikt wojenny. W choreografii
Roberta Bondary, kierownika baletu Teatru
Wielkiego w Poznaniu, członka Polskiego
Baletu Narodowego, laureata Teatralnych
Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury dla najlepszego reżysera i choreografa roku. Premiera w Operze na Zamku 18 maja podczas
„Wieczoru baletów polskich”.

Uroczysta Gala Nagrody Artystycznej
i Mecenasa Kultury Szczecina 2018 odbyła się
15 kwietnia w Filharmonii Szczecińskiej. Nagrody przyznaje Komisja ds. Kultury Rady Miasta
oraz Prezydencka Rada Kultury. Szczeciński deweloper Lesław Siemaszko wsparł szczecińską
kulturę w 2018 r. sumą ponad 100 tys. złotych.
Był m.in. inicjatorem i mecenasem niezwykłego
koncertu jednego z laureatów Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych – Naruhiko Kawaguchiego.
Wsparł również 20. Wielki Turniej Tenorów Opery na Zamku.
– To wyróżnienie jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ale też wielkim zobowiązaniem, postaram się nie zawieść państwa oczekiwań – podkreślał Lesław Siemaszko odbierając statuetkę
Mecenasa Kultury Szczecina 2018.
Warto nadmienić, że 2018 rok to kolejny
rok aktywnego zaangażowania szczecińskiego przedsiębiorcy w sferę kultury Szczecina.

W 2017 r. dzięki jego wsparciu gościła w Szczecinie Veriko Tchumburidze, zwyciężczyni
15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, a w 2016 r. przed
szczecińską publicznością wystapił Seong-Jin
Cho, laureat I Nagrody XVII Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
W tym roku również czeka nas wielkie wydarzenie – już w listopadzie dzięki inicjatywie
Lesława Siemaszki szczecińscy melomani będą
mogli posłuchać światowej sławy harfisty Xaviera de Maistre. Koncert odbędzie się 22 listopada
w Filharmonii Szczecińskiej.
Oprócz wyróżnienia dla Mecenasa Kultury,
Komisja ds. Kultury Rady Miasta oraz Prezydencka Rada Kultury przyznała także nagrody szczecińskim artystom. Nagrodę Artystyczną za całokształt działalności otrzymał Michał Janicki, aktor
teatralny oraz gwiazda sceny kabaretowej Czarny Kot Rudy. Statuetkę za wybitne osiągnięcia
w minionym roku otrzymał zespołu Tulia.
a

Lesław Siemaszko, Mecenas Kultury Szczecina 2018
wraz z Edytą Łongiewską-Wijas, przewodniczącą Komisji
ds. Kultury w szczecińskiej Radzie Miasta. | fot. SAA

Nowe oblicze Vienna House Amber Baltic
fot. Opera na Zamku

Po urodzinach Opera nie przestanie
kreować marki Moniuszko?
Jesienią (od 3 do 11 listopada) ważne dla
nas będzie kolejne duże wydarzenie – festiwal Moniuszko Inspiration. Nasze zaproszenie przyjęła słynna śpiewaczka, ceniona na
światowych scenach Aleksandra Kurzak, która wykona podczas Koncertu Nadzwyczajnego wraz z Markiem Ruszczyńskim pieśni Moniuszki. To będzie coś niebywałego! I po raz
pierwszy w Operze na Zamku.
Skonfrontujemy też, do jakiego stopnia
Moniuszko artystów dziś inspiruje, np. jak
brzmi na jazzowo w interpretacji zespołu Sylwestra Ostrowskiego z udziałem muzyków
z USA i Japonii.
Gdy patrzę na recepcję Moniuszki, to
myślę, że los zadrwił z niego. Był osobą szlacheckiego stanu, a wie pani jakiego herbu?
Krzywda. I tak sobie myślę, że on zrobił tyle
dla Polaków, a Polacy mu… krzywdę. Tym
zostawieniem na cokole, brakiem ciągłości
interpretacji tej twórczości, z pokolenia na
pokolenie. Dlatego 40 milionów [Polaków]
powinno się poczuć zobowiązanych do przywrócenia mu właściwego miejsca. Nie tylko
w Roku Moniuszkowskim.
Moniuszko jest nam potrzebny, żebyśmy
pomyśleli o swojej tradycji.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Ewa Podgajna
kwiecień-maj 2019

Po generalnym remoncie hotelu Vienna House Amber Baltic witamy ponownie
i serdecznie zapraszamy. Inspirowany morzem wystrój wnętrz w pełni nawiązuje
do stylistyki ekskluzywnego statku, podobnie jak architektura budynku.
Wszystkie piętra hotelu zyskały całkowicie
nowe oblicze. Drewniane elementy zostały zestawione z zielenią roślin oraz niebiesko-morską kolorystyką. Mosiężne wykończenia nadają
ekskluzywnego charakteru wnętrzom, zaś duża
ilość naturalnego drewna oraz „wakacyjne” meble, takie jak wiszące krzesła czy mobilne regały
wzbudzają skojarzenia z komfortowym jachtem.

Całkowicie na nowo można odkryć Cafe Vienna
z jej botanicznym wnętrzem, przepyszną aromatyczną kawą, szerokim wyborem świeżo pieczonych ciast i najlepszą w mieście gorącą czekoladą.
Morskie dekoracje dopełniają klimatu w kawiarni.
Bar usytuowany w innym miejscu zaprasza do
skosztowania drinków, takich jak shark bite czy
tropical lifesaver oraz tradycyjnego cuba libre.

Odmieniona restauracja à la carte „On deck”
z widokiem na morze i wyjściem na taras przyciąga
interesującym wystrojem, kolorystyką oraz ożywczym menu. Na wiosnę skusić się można na krem z
białych szparagów lub łososia zapiekanego pod musem z zielonych szparagów. Pieczony turbot, smażony dorsz bałtycki, zapiekany sandacz morski to tylko
wstęp do uczty kulinarnej, która zadowoli najwybredniejsze podniebienie. Dla dzieci godne polecenia są pulpeciki z królika, kopytka gnocchi i naleśniki.
Z Vienna House Amber Baltic morską przygodę
można przeżyć rodzinnie nie tylko na pełnym morzu.
SG

+48 91 3228 500
viennahouse.com
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Duety do mety

Co jest grane w Szczecinie?
Na początku maja w Szczecinie otwarto dwa salony gier na automatach
Totalizatora Sportowego. Totalizator planuje, że do końca roku w skali kraju
działać będzie ponad 200 salonów gier na automatach.
50 procent dochodu z salonów odprowadzona będzie do budżetu państwa w postaci
podatku. Pozostała część przeznaczana będzie
na pokrycie kosztów i dalszy rozwój tego segmentu gier.

Salonowe zasady

– Uczestnictwo w grze w nowo otwartych salonach, a także przebywanie w nich wymagać będzie, zgodnie z ustawą o grach hazardowych, rejestracji oraz potwierdzenia pełnoletności poprzez
okazanie dokumentu tożsamości – informuje Biuro Prasowe Totalizatora Sportowego.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów, w salonach gier na automatach obowiązuje Regulamin Odpowiedzialnej Gry. Regulamin
ten umożliwia samokontrolę aktywności przez
grającego, polegającą na określeniu limitów
czasowych i kwotowych, które są definiowane
przed rozpoczęciem gry.
Jak się dowiadujemy, automaty przeszły badania wyspecjalizowanej jednostki badawczej,
a następnie pracownicy tej jednostki zakładają plomby, które zabezpieczają te urządzenia
przed ingerencją z zewnątrz.

Totalizator wspiera sport i kulturę

Totalizator Sportowy, który jest właścicielem
marki LOTTO jest jednoosobową spółką Skarbu
Państwa. Działa nieprzerwanie od ponad 63 lat.
Dysponuje siecią ponad 17 tys. punktów sprzedaży, nie licząc kolektury online, oferujących
różne produkty loteryjne.
Totalizator Sportowy od wielu lat współpracuje z Polskim Komitetem Olimpijskim i jest
Sponsorem Generalnym Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej). TS jest także m.in. sponsorem
LOTTO Ekstraklasy SA i międzynarodowego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne.
Totalizator Sportowy jest największym mecenasem polskiego sportu. Wspiera sport nie
tylko centralnie, ale także regionalnie poprzez

W ostatnią niedzielę marca w polickim hotelu Dobosz rozegrano wojewódzki finał mistrzostw
Polski par w brydżu sportowym. Wśród 26 duetów najlepsi okazali się gracze z Koszalina – Andrzej
Pożerski i Waldemar Wochna. Oprócz nich nasz region w finałach ogólnopolskich reprezentowali
świnoujścianie Cezary Jarmuł z Romanem Chmielnickim oraz inny koszaliński duet – Jerzy Kullass
– Marek Wawrzyniak.

17 oddziałów terenowych. Każdego roku tylko
z tytułu dopłat na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej są przekazywane setki milionów złotych.
Totalizator podejmuje szereg działań na rzecz
kultury. Jednym z pierwszych działań było włączenie się w odbudowę Zamku Królewskiego
w Warszawie (1971 rok). Od tamtej pory dzięki Totalizatorowi Sportowemu i rzeszom jego
graczy mogły zostać zrealizowane tysiące mniejszych i większych projektów związanych z kulturą – od rozbudowy czy renowacji obiektów
kultury, po krajowe i międzynarodowe wydarzenia. Na uwagę zasługuje współpraca z Muzeum
Utraconym, Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, Wielkanocnym Festiwalem Ludwiga van Beethovena czy
też Muzeum Narodowym.

Do imprezy zakwalifikowali się czołowi
brydżyści z okręgowych eliminacji przeprowadzonych m.in. w Szczecinie, Białogardzie, Kołobrzegu, Policach, Stargardzie, Drawnie, Koszalinie, Międzyzdrojach, Szczecinku, Goleniowie
oraz Świnoujściu. Awansować było trudno.
Przykładowo, ze szczecińskiej eliminacji do finału dostało się ledwie pięć duetów spośród
siedemnastu. W pozostałych ośrodkach zawodnicy często walczyli o jedno miejsce premiowane awansem. Było o co się bić...
Decydująca faza odbyła się w gościnnych
murach hotelu Dobosz. Brydżyści mieli do
przelicytowania i rozegrania aż 50 rozdań.
Mimo to walka o czołowe lokaty toczyła się
do samego końca wielogodzinnych zmagań.
Stawka była wyjątkowo wyrównana. Najlepszą

Szczecińscy milionerzy

W Szczecinie już w I kwartale bieżącego roku
padły wysokie wygrane. W najbardziej popularnej
grze liczbowej Lotto (6 liczb z 49) 25 marca w jednej ze szczecińskich kolektur padła wygrana za trafioną „szóstkę” w wysokości rawie 9,8 mln złotych.
Kolejni milionerzy wygrali po 1,2 mln zł w grze liczbowej Ekstrapensja. Zasada wypłacania nagród
w tej grze polega na comiesięcznych wypłatach
w wysokości 5000 złotych i będą one przekazywane przez najbliższe 20 lat. Warto w tym miejscu
nadmienić, że ta wygrana rozłożona na 240 rat
objęta jest prawem dziedziczenia. Czwarty szczeciński milioner w lutym br. wygrał 1 milion złotych
w Lotto Plus. W tej grze nagrody są gwarantowane i za szóstkę wygrana wynosi właśnie 1 mln
zł. Spore wygrane padły też w loteriach zdrapkowych. Tu z kolei najwyższa wygrana wyniosła
40 000 złotych w loterii o nazwie Krzyżówka.
Ogółem w I kwartale 2019 roku w Szczecinie
Totalizator Sportowy wypłacił prawie 45 milionów złotych, które trafiły do 2784 graczy.

kondycją umysłu wykazali się Andrzej Pożerski i Waldemar Wochna. Wprawdzie momentami sprzyjało im szczęście, ale bez tego elementu nie sposób w brydżu zwyciężać. Grunt,
że ostatnią sesję zagrali znakomicie i rzutem
na taśmę wyprzedzili resztę stawki.
Karciana rywalizacja to także nie lada emocje. Sędzia główny Roman Olszewski miał pełne ręce roboty, a jeden z duetów nie dotrwał
do końca zawodów. Bywa i tak. Patronem prasowym polickich zawodów był „Świat Biznesu”.
Słowa podziękowania należą się dyrekcji
polickiego hotelu Dobosz, który zadbał o znakomite przygotowanie organizacyjne zawodów, serwis kawowy, smaczny obiad, a także
zapewnił miejsca noclegowe dla kilkunastu
uczestników turnieju.
ps

Wśród 26 duetów najlepsi okazali się
Andrzej Pożerski (pierwszy od prawej)
wraz z Waldemarem Wochną. | fot. ps

Adam Włodek

Totalizator Sportowy jest
największym mecenasem
polskiego sportu.
| fot. S. Gracz
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ibis Styles

powstaje na szczecińskim podzamczu

Sławomir Piński, dyrektor zarządzający pola golfowego Binowo Park
o kursach dla początkujących, flagowych turniejach i międzynarodowym
spotkaniu golfistek

Otwarcie kolejnego, po Novotel,
ibis i ibis Budget, hotelu sieci Orbis
w Szczecinie zaplanowane jest na
koniec 2020 roku.
Powstający przy ulicy Panieńskiej 10 budynek to część zapowiedzianych przez Grupę
Orbis pod koniec ubiegłego roku inwestycji
w Szczecinie, o łącznej wartości ponad 40 mln
zł. Prace budowlane ruszyły już w styczniu,
27 marca zaś odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Hotel ibis Styles
Szczecin Stare Miasto będzie czwartym obiektem należącym do Grupy Orbis w Szczecinie,
po działających już hotelach Novotel, ibis i ibis
Budget. Znajdzie się w nim 161 pokoi. Do dyspozycji gości zostaną również oddane: restauracja Winestone, WineBar, sale konferencyjne,
strefa fitness i parking podziemny.
Motywem wyróżniającym ibis Styles Szczecin
Stare Miasto będzie motyw cyrkowy. Koncept został wyłoniony w trakcie konkursu, który wygrała
polska pracownika projektowa wnętrz DETAL
z Trójmiasta. Projektantem bryły hotelu jest Federacyjne Biuro Architektoniczne ze Szczecina.
Każdy hotel ibis Styles ma swój unikalny temat przewodni, który nadaje charakter całemu
obiektowi. – Przejawia się on w niemal każdym
elemencie wnętrz i buduje niezapomniane wrażenia z pobytu – wyjaśnia Ireneusz Węgłowski,
wiceprezes Zarządu Orbis S.A. – Goście hotelu
niewątpliwie docenią wyjątkowy wystrój wnętrz
i znakomitą lokalizację obiektu.
Budynek oprócz części hotelowej pomieści też 58 apartamentów o metrażach od
Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, Ireneusz Węgłowski
(Orbis), Mirosław Ciepluch (Mota Engil), Dariusz Gul (Orbis).
| fot. Grupa Orbis
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W zielone grajmy

30 do 97 m kw., których całkowita powierzchnia użytkowa wynosić będzie ponad 2800
m kw. Do użytku oddane zostaną również lokale komercyjne o łącznej powierzchni 470 m kw.
Komercjalizacją mieszkalnej części obiektu zajmie się spółka z grupy Mota Engil (wykonawca
inwestycji, a zarazem współinwestor).
– Budynek będzie liczył sześć kondygnacji,
w tym garaż podziemny, mieszczący 24 miejsca
postojowe. Dziedziniec wewnętrzny zaprojektowano jako przestrzeń wspólną – rekreacyjny
ogród o powierzchni prawie 300 m kw. Inwesty-

Wizualizacje hotelu ibis Styles w Szczecinie.
| fot. Grupa Orbis

cja zostanie wykończona materiałami o wysokim
standardzie, a część powierzchni biologicznie
czynnej umiejscowiona będzie na dachu, tworząc
oryginalną i ekologiczną ozdobę budynku – mówi
Mirosław Ciepluch, business development director w Mota - Engil.
Nowa inwestycja Grupy Orbis w Szczecinie
jest realizowana zgodnie z zieloną certyfikacją
BREEAM – wielokryterialnym systemem oceny
budynków pod względem ich oddziaływania
na środowisko.
– Hotel ibis Styles Szczecin Stare Miasto będzie
spełniał wysokie wymagania postawione budynkom ekologicznym. Poprzez zastosowanie rozwiązań ekologicznych, jak np. systemu sterowania
budynkiem BMS czy paneli fotowoltaicznych do
produkcji energii elektrycznej, będzie możliwe ograniczenie zużycia energii i częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku ze
źródeł odnawialnych. Ambicją Grupy Orbis i Accor
są hotele przyjazne środowisku, pozostawiające jak
najmniejszy „ślad węglowy”, stąd też przywiązujemy dużą wagę do jakości całego przedsięwzięcia
inwestycyjnego – tłumaczy Dariusz Gul, dyrektor
ds. inwestycji w Grupie Orbis.
Jak zapowiedział Prezydent Szczecina Piotr
Krzystek, inwestycja wpisuje się w szerokie
plany rewitalizacji szczecińskiej starówki. Jednocześnie będzie to pierwszy obiekt marki ibis
Styles w mieście, a także na całym Pomorzu
Zachodnim.
mab
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Rozmawiamy na początku maja, a sezon
golfowy na polu Binowo Park Golf Club już
w pełni.
Tak. Jesteśmy już po inauguracji cykli najważniejszych naszych wydarzeń.
Zależy nam bardzo na popularyzacji gry
w golfa i już w kwietniu zorganizowaliśmy na
polu golfowym dzień otwarty, na który zaprosiliśmy wiele osób niemających dotąd kontaktu z golfem. Rozpoczęły się też zajęcia na kursach nauki gry w golfa. Zależy nam na tym, by
początkujący bez względu na wiek rozpoczęli
swoją przygodę z golfem na poważnie właśnie
na naszym polu.
Co więc oferujecie początkującym?
Prowadzimy kursy w przystępnej cenie.
Mamy kilka rodzajów kursów. Pierwszy to ten,
po ukończeniu którego można zdawać egzamin na Zieloną Kartę, czyli na golfowe prawo
jazdy.
Zielona Karta oznacza, że dana osoba
została przeszkolona i posiada podstawowe umiejętności gry w golfa. Kurs składa się
z pięciu dwugodzinnych zajęć z wykwalifikowanym trenerem (można wybrać dzień tygodnia). Obejmuje wszystkie uderzenia golfowe,
podstawy regulaminu i podstawy etykiety.
Taki kurs kosztuje 390 złotych.
Oferujemy też szerszy kurs semestralny
premium, który kosztuje 890 złotych. Taki
kurs trwa od początku sezonu do końca roku
szkolnego. Podczas takiego kursu stwarzamy
możliwość korzystania dwa razy w tygodniu
z lekcji z trenerem i raz w tygodniu ze wspólnego grania. Jest to ambitny program dla tych,
którzy mogą sobie pozwolić na pobyt na polu
golfowym trzy razy w tygodniu.
Mamy też formułę Spróbuj golfa. Skierowana ona jest do tych, którzy nie mają odwagi
przyjechać sami na pole golfowe i w związku
z tym przyjeżdżają w grupie. Grupa taka może
zarezerwować półtorej godziny nauki gry
w golfa z trenerem. Cena dla trzyosobowej
grupy wynosi 139 złotych, a dla większej grupy
nieznacznie drożej.
Przejdźmy teraz do zaawansowanych golfistów. Co czeka ich w tegorocznym sezonie?
Projektem nr 1 jest XX jubileuszowa edycja World Amateur Golfers Championship
(WAGC), czyli nieoficjalne mistrzostwa świata
amatorów. Jest to cykl 16 turniejów w Polsce
i za granicą z udziałem polskich golfistów, które na szczeblu krajowym kończą się finałem
w dniach 27-31 sierpnia na polach w Binowie
i w Modrym Lesie w Choszcznie. Już jesteśmy
po pierwszych eliminacjach w Abu Dabi, gdzie
grało ponad siedemdziesiąt golfistek i golfi-

stów oraz zawodach na czterech polskich polach golfowych.
W finale krajowym weźmie udział 230-240
zawodników. Ośmiu najlepszych golfistów
awansuje do finału światowego, który tym razem odbędzie się na egzotycznej wyspie Borneo w drugiej połowie października.
Niebawem, czyli od 17 do 19 maja odbędzie się już 23 edycja Floating Garden Szczecin
Open. Jest to nasz drugi flagowy turniej adresowany do golfistów zawodowych. z udziałem
zawodników z kilkunastu krajów.
Turniej ten organizujemy wspólnie z miastem Szczecin pod patronatem PGA Golf Polska, organizacji zawodowych golfistów.
Po raz trzeci odbywa się na polu w Binowie cykl turniejów dla branży shippingowej
Maritime Silver Golf League, organizowany
w czwartki. Finał odbędzie się 28 września.
Spełnia on rolę promocyjną firm branży
morskiej, choć dopuszczani są do gry także
zawodnicy spoza branży morskiej. Morska
reprezentacja Szczecina rywalizuje potem z reprezentacja Ligi Morskiej z Trójmiasta.
W tym roku na pewien okres polem golfowym w Binowie zawładną panie.
W dniach 9–12 lipca na polu w Binowie odbędą się dwa rownoległe turnieje międzynarodowe pań. XXIX Marisa Sgaravatti Trophy oraz
VI European Ladies Masters Team Championship 65+.
Pierwszy z tych dwóch turniejów jest najbardziej prestiżowym turniejem dla pań – golfowych amatorek. Drugi – turniejem dla pań
seniorek. Z naszego punktu widzenia jest to
również projekt, który zawiera bardzo duże
elementy promocji szczecina i Pomorza Zachodniego. Turystyka golfowa jest bardzo
istotnym elementem turystyki i my ten projekt
traktujemy jako możliwość promowania nie
tylko pola golfowego, ale również Szczecina
i Pomorza Zachodniego. Dlatego podczas turnieju będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony i ugościć uczestniczki jak najlepiej.
W hotelu Radisson Blu odbędzie się ceremonia
otwarcia i zakończenia turniejów oraz uroczysta kolacja Gala Dinner.
Turniej jako targi to promocja turystyki golfowej. Jakość pola i piękne okolice zachęcają
by przyjeżdżały rodziny. Na turnieje przyjedzie
do nas około 150 pań. Chcemy zaprezentować
nasze pole golfowe i jego piękne okolice z jak
najlepszej strony i zmierzamy do tego, by ich
uczestniczki turniejów stały się ambasadorkami pola w Binowie, Szczecina oraz Pomorza
Zachodniego w całej Europie. Patronaty nad
turniejem objęli Olgierd Geblewicz, marszałek

fot. ze zbiorów BPGC

zachodniopomorski, Piotr Krzystek, prezydent
Szczecina, Wojciech Konarski, starosta gryfiński oraz Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina.
Gratulujemy podjęcia się organizacji tej
imprezy, lecz jest jedno ale… Stan drogi ze
Szczecina do Binowa.
Droga jest rzeczywiście w fatalnym stanie.
Jestem jednak po rozmowie z przedstawicielami władz lokalnych i liczę na to, że znajdziemy
formułę, by ta droga została wyremontowana.
Pole odwiedza tysiące gości z kraju i za
granicy. I nam jest po prostu wstyd, że tak zły
jest dojazd ze Szczecina. Zniechęca to niestety niektórych naszych gości, którzy rezygnują
z korzystania z naszych usług, dopóki droga ta
nie zostanie wyremontowana.
Przed rozpoczęciem sezonu poczyniliście
pewne prace remontowe na polu.
Tak, wyremontowaliśmy schody, 80-metrowy mostek nad strumykiem, a prace agrotechniczne trwają od początku kwietnia. Pole
jest w dobrym stanie i dlatego tym bardziej zapraszamy na nasze tereny zielone zarówno początkujących, jak i zaawansowanych golfistów.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Włodzimierz Abkowicz
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Twarze biznesu
Kinga Konieczny – właścicielka firmy „Konieczny PR” specjalizującej się w doradztwie public
relations i kompleksowym wsparciu procesów wydawniczych i promocji.
Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Uniwersytet Szczeciński – socjologia, Uniwersytet
im. A. Mickiewicza w Poznaniu – dziennikarstwo.

Moja ulubiona postać

Jest ich wiele. Postawię więc na jedną
z największych postaci współczesnego
świata, którą jest dla mnie s. Małgorzata
Chmielewska. Za to co robi i jak to robi.

Co cenię u mężczyzny
Co cenię u kobiety

Lubię ludzi, bez względu na płeć, i nieustannie
czerpię z ich energii, doświadczenia,
mądrości oraz poczucia humoru.

Moja największa wada

Czasem wada okazuje się zaletą,
wszystko zależy od okoliczności.

Czego najbardziej nie lubię
Ulubione zajęcie po pracy
fot. ARCHIWUM

Lew

Kiedyś nie lubiłam się nudzić, dziś doceniam
ten stan i czasem lubię go poczuć.
Bycie z bliskimi i przyjaciółmi, podróże
dalekie i bliskie. I książki czytane do nocy.

Czym zachwyciłam się ostatnio

Kwitnącą przed domem czereśnią.
Najpiękniejszy widok tej wiosny mam
za oknem, jestem szczęściarą.

O czym marzę

By zachwyt nad światem i ciekawość
nigdy mnie nie opuściły.

Wojciech Gągorowski, właściciel firmy Event Factory, produkującej eventy

Mój znak zodiaku Wodnik
Moje uniwersytety Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie,
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
Moja ulubiona postać Walter Elias Disney – wizjoner, twórca
przemysłu rozrywkowego
Co cenię u mężczyzny Odwaga, konsekwencja
Co cenię u kobiety Pewność siebie, zdrowy rozsądek
Moja największa wada Niecierpliwość
Czego najbardziej nie lubię Kłamstwa, obłudy

fot. ARCHIWUM

Ulubione zajęcie po pracy Pływanie po wodzie za latawcem
na krótkiej desce
Czym zachwyciłem się ostatnio Twórczością córki i postępami syna w nauce
O czym marzę O podróży dookoła świata
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