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Trzeba inaczej poukładać te klocki! Dr n. med. Maria
Ilnicka-Mądry, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,
o zarządzaniu szpitalem i bezdusznym systemie.
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do niego niech będzie nasza dyskusja, w której biorą udział:
Zbigniew Miklewicz, prezes zarządu Morskich Portów Szczecin
Świnoujście, Andrzej Podlasiński, prezes Zachodniopomorskiego
Klastra Morskiego, Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny Polskiej
Żeglugi Morskiej oraz Dariusz Więcaszek, prezes Północnej Izby
Gospodarczej.
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Na okładce:
W Szczecinie w dniach od 12 do 14 czerwca odbędzie
się II Międzynarodowy Kongres Morski.
Nz.: Wyjście masowca Polskiej Żeglugi Morskiej
m/s Warmia z portu w Gdańsku.
| fot. MAREK CZASNOJĆ (ze zbiorów PŻM)
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Trzeba inaczej poukładać te klocki!
Dr n.med. Maria Ilnicka-Mądry, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, o zarządzaniu szpitalem i bezdusznym systemie.

Maria Ilnicka-Mądry:
Podstawą poprawy ochrony
zdrowia powinien stać się
właściwie wyciągnięty wniosek
z konstytucji z 1997 r. Tak jak
każdy ma w Polsce prawo do
leczenia, tak każdy powinien
mieć prawo do leczenia za
własne pieniądze tam, gdzie
chce.
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Proszę nam na początek przedstawić aktualną fotografię szpitala.
Szpital ma 880 łóżek, 26 klinik, wiele zakładów diagnostycznych, wspomagających działalność tych klinik. Szpital jest zlokalizowany
w trzech miejscach. Serce szpitala bije na Unii
Lubelskiej, ale mamy też szpital z siedmioma klinikami w Policach i Klinikę Psychiatrii
w Szczecinie na ul. Broniewskiego. Szpital leczy rocznie ok. 50 tysięcy pacjentów. Ponadto
w naszych strukturach mamy 49 specjalistycznych poradni, w których leczy się rocznie ponad 120 tys. pacjentów .
Szpital posiada także zakłady diagnostyki,
w tym diagnostyki obrazowej, takie jak zakład
radiologii czy też zakład medycyny nuklearnej.
W naszych zakładach i laboratoriach rocznie
wykonuje się milion badań.
Kieruje pani potężną instytucją. Jak pani
dyrektor to robi, że szpital na Unii Lubelskiej
nie ma długów?
Rzeczywiście jest to duże wyzwanie. Odpowiem tak: właściwie gospodarujemy pieniędzmi, jakie posiadamy. Przede wszystkim
stosujemy zasadę, która dotyczy każdej firmy,
a w szczególności takiej, której celem jest
wyjątkowa działalność – ratowanie ludziom
zdrowia, szczegółowo liczymy koszty. Kolejną
sprawą jest umiejętne wydawanie pieniędzy,
które wynikają z umów zawartych z naszym
głównym płatnikiem, czyli Narodowym Funduszem Zdrowia. To wszystko stwarza nam
możliwość utrzymania płynności i kończyć rok
z niewielkim zyskiem.
Jak zmienił się szpital w ostatnich latach?
Szpital ma 70 lat i zbudowany był przed
II wojną światową dla potrzeb Wehrmachtu.
Jak na tamte czasy był to jeden z bardziej nowoczesnych szpitali. Dziś też jest to bardzo
nowoczesny szpital dzięki świetnej kadrze
lekarzy, wysokiej klasy specjalistów, którzy
w 26 klinikach wykonują świadczenia i zabiegi
na rzecz pacjentów o wysokim stopniu doskonałości. Dopełnia tę wielkość bardzo dobre
zaplecze diagnostyczne z nowoczesną aparaturą. Szpital ma dziś przychody w wysokości
ponad 250 mln złotych. Zarządzam taką kwotą
w ciągu roku.
Przy środkach tej wielkości i znajdowaniu
innych źródeł dofinansowania - a myślę tu
o środkach unijnych – zrobiliśmy w tym szpitalu wiele. Mam na myśli remonty, dzięki którym stworzyliśmy dobre warunki pacjentom
wszystkich klinik, a także wybudowanie od
nowa dwupoziomowego bloku operacyjnego
oraz nowych klinik intensywnego leczenia dla
dorosłych i dla dzieci, kliniki otolaryngologicznej.

Z kolei termomodernizacja budynków szpitalnych nie tylko dodała urody szpitalowi, ale
znamiennie zmniejszyła koszty jego funkcjonowania wskutek oszczędności w zużyciu ciepła.
Wybudowaliśmy też własną kotłownię olejowo-gazową, którą ogrzewamy nasze budynki, spalarnię odpadów medycznych.
Gratulujemy pani dyrektor umiejętności sprawnego zarządzania i radzenia sobie
z trudnościami. Ale porozmawiajmy teraz
o ogólnych problemach dotyczących służby
zdrowia. Zacznijmy od kolejek do specjalistów.
Próby rozwiązania tego problemu przez
ministra Bartosza Arłukowicza idą w dobrym
kierunku. Został opracowany program, który
ma być wdrożony w 2015 roku. Teraz są przygotowane rozporządzenia wykonawcze. Na
dostępność do lekarzy specjalistów składa się
wiele elementów. Wymogi dotyczące poradni
specjalistycznych, które stworzył płatnik, czyli
Narodowy Fundusz Zdrowia trzeba urealnić.
Nie można lekarzowi narzucać liczby przyjmowanych pacjentów poprzez ustalanie jedynego słusznego wskaźnika- czasu trwania wizyty.
Lekarz specjalista naprawdę mógłby przyjąć
niejednokrotnie więcej chorych, ale ma wyznaczoną liczbę pacjentów, którą wolno mu
w danym dniu przyjąć.
I tego się w żaden sposób nie przeskoczy…
…Ale to się musi zmienić. Ten system stworzyli ludzie i ludzie powinni ten system zmienić. Jeśli płatnik trzyma się kurczowo rozporządzenia, które zostało wydane ileś lat temu, to
jest to w moim odczuciu bezsensowne. Lekarz
ma wolę i możliwości przyjęcia więcej pacjentów, ale nie może zmieścić się w tzw. systemie, który nie pozwala zarejestrować więcej
pacjentów.
Są pacjenci, którzy wymagają pół godziny
uwagi, ale są też tacy, którzy przychodzą tylko
na kilka minut, by przekazać informację dotyczącą dotychczasowego leczenia.
Drugą sprawą jest, również powiązany
z organizacja systemu, wymóg płatnika wielkich kwalifikacji lekarza. Niebawem NFZ będzie określał specjalistów od lewego ucha lub
prawej nogi. Częste są sytuacje, że lekarz rezydent, pracujący w klinice, który nie ma jeszcze
co prawda specjalizacji, ale ma wiedzę i kompetencje do tego, by udzielić porady pacjentowi, nie udziela jej, gdyż system nie pozwala
mu na to.
Kolejna kwestia dotyczy lekarzy rodzinnych. Pokutuje myślenie, że lekarz rodzinny
ma jedynie obowiązek skierowania pacjenta
do specjalisty. A przecież to jest też lekarz speczerwiec – lipiec 2014

cjalista, który ma dużą wiedzę i może wykorzystać ją do zaspokojenia oczekiwań pacjenta
wobec specjalisty. Zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych, gdzie specjalista postawił
już diagnozę i podał wskazówki do leczenia.
Porozmawiajmy o prywatyzacji służby
zdrowia. Może to jest panaceum na bolączki
służby zdrowia?
W moim odczuciu gwarantem dobrego zarządzania jednostkami ochrony zdrowia nie
jest forma własnościowa. Nie zgadzam się
z opiniami, że jeżeli szpital jest prywatny, to jest
dobrze zarządzany, jeśli jest publiczny, to źle.
Przecież nasz szpital, który jest jednostką publiczną, ma płynność finansową i dodatni wynik
finansowy. Na rynku powinny istnieć zarówno
szpitale prywatne, jak i szpitale publiczne.
Podstawą poprawy ochrony zdrowia powinien stać się właściwie wyciągnięty wniosek
z konstytucji z 1997 r. Tak jak każdy ma w Polsce prawo do leczenia, tak każdy powinien mieć
prawo do leczenia za własne pieniądze tam,
gdzie chce. Natomiast dzisiejszy stan prawny
nie pozwala pacjentowi leczyć się za swoje prywatne pieniądze w publicznym szpitalu!
Gdyby w szpitalu publicznym pozwolono
korzystać pacjentom z ich środków, jestem
w stanie zapewnić im te możliwości. Korzystanie z odpłatnego leczenia w szpitalach publicznych skróci kolejki pacjentów leczonych
ze środków NFZ. Wielu pacjentów wybierze,
płacąc pieniądze, szpital publiczny, który ma
odpowiednią kadrę i kwalifikacje.
Szpital ma moce, jest wola pracującej
w szpitalu kadry, żeby pacjentów przyjąć. I tak
jest w wielu szpitalach publicznych. Natomiast

od lat próbuje się rozdzielić to co publiczne
od tego, co jest prywatne, doprowadzając
w ten sposób do marnotrawstwa, polegającego m.in. na niewykorzystaniu aparatury, która przestaje pracować, gdyż limit się skończył
i nie można jej wykorzystać dla świadczenia
usług pacjentom prywatnym.
Taką politykę narzucają nam aktualne przepisy, które powinny mieć mniejszą rangę prawną niż prawa wynikające z ustawy zasadniczej,
czyli naszej konstytucji. Uważam , że potrzeba
nam kreatora odpowiedzialnego za politykę
zdrowotną.
Ale tę rolę pełnić powinien resort zdrowia.
Tak, tu ruch należy do Ministerstwa Zdrowia. Minister, tak jak i rząd, ma przedstawicieli
w 16 województwach w postaci wojewodów.
I oni powinni zarządzać w województwach
służbą zdrowia. Oni najlepiej wiedzą, jakie są
potrzeby regionu. Czy otworzyć nowy szpital,
czy przekształcić istniejący w inny. Przecież
inna jest specyfika ochrony zdrowia na Pomorzu Zachodnim, a inna na Śląsku. Wojewodzie
trzeba dać nie tylko narzędzia, ale i określone
kompetencje. I gdyby tak było, to mielibyśmy
poukładane te wszystkie klocki.
Mamy na Pomorzu Zachodnim 1,760 mln
mieszkańców. Trzeba więc policzyć, ile potrzeba nam łóżek szpitalnych „ostrych”, ile łóżek
„przewlekłych” dla pacjentów, którzy wymagają długoterminowych pobytów, ile dla dzieci
z wyliczeniem przyrostu naturalnego. To powinno się tworzyć tu w jednym miejscu.
A u nas marszałek swoje, samorządy lokalne swoje…

Ustawowo poza właścicielami prywatnymi są cztery organy założycielskie tworzące szpitale. Gminy, powiaty, marszałkowie
i uczelnie wyższe. Każdy ma inne usadowienie
i jest inaczej postrzegany chociażby przy podziale środków unijnych. Są pieniądze unijne
przeznaczone dla samorządów i takie szpitale
uczelniane jak nasz nie mogą do tego wyciągnąć ręki. A leczą przecież pacjentów z tego
samego województwa! Absurd goni absurd.
Wszyscy z osobna to widzą, ale nie potrafimy
wyciągnąć jednego wspólnego wniosku dla
całego środowiska, a często wręcz odwrotnie
dochodzi do rywalizacji. Nie można rywalizować na zasadzie, czy więcej wyleczymy małych
dzieci, czy też więcej osób starszych. Trzeba
leczyć i tych, i tych.
Na koniec pytanie. Co pani doktor robi po
godzinach?
Mam wspaniałą rodzinę: męża, dwie córki
i dwóch wspaniałych wnuków, dzieci mieszkają w odległości 700 kilometrów od Szczecina.
Wieczorem rozmawiam z nimi za pośrednictwem skype’a, co stało się swoistym rytuałem
rodzinnym. Ponadto mam ogród, w którym
hoduję piękne kwiaty. Ale przede wszystkim
lubię czytać. Dużo spaceruję z mężem Antonim, który zawsze był dla mnie wspaniałym
wsparciem w kierowaniu przez 17 lat szpitalem.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali
Magdalena Szczepkowska
i Włodzimierz Abkowicz
Fot. M. Abkowicz
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O morzu globalnie i lokalnie
Przed nami II Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie. O tym, jakie
wyzwania stoją przed branżą, będą mówić 12-14 czerwca przedsiębiorcy,
eksperci i ludzie nauki. Wstępem do rozmów niech będzie nasza dyskusja,
w której biorą udział: Zbigniew Miklewicz, prezes zarządu Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście, Andrzej Podlasiński, prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej
oraz Dariusz Więcaszek, prezes Północnej Izby Gospodarczej.
Redakcję reprezentują Włodzimierz Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.
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Jak się zapowiada II Międzynarodowy
Kongres Morski?
Dariusz Więcaszek: Podobnie jak rok temu
organizatorami kongresu są Polska Żegluga
Morska oraz Północna Izba Gospodarcza. Spotkanie przenieśliśmy do centrum miasta. Tegoroczny kongres odbywać się będzie w pięciu
budynkach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Na inaugurację zapraszamy do Centrum Nanotechnologii ZUT.
Paweł Szynkaruk: Wykład inauguracyjny
wygłosi premier Elżbieta Bieńkowska. Debatę plenarną, podczas której odniesiemy się
do postulatów i wniosków z I Kongresu Morskiego, będzie moderować prof. Dorota Pyć,
wiceminister infrastruktury i rozwoju. Wezmą
w niej udział osoby odpowiedzialne w przeszłości i dziś za gospodarkę morską.
W drugim dniu kongresu wykład plenarny
wygłosi Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady
Ministrów, który powie o bezpieczeństwie
energetycznym Europy. Po wykładzie odbędzie się debata byłych premierów RP. Obok

Jana Krzysztofa Bieleckiego będziemy gościć
Kazimierza Marcinkiewicza, Leszka Millera
i Waldemara Pawlaka.
Dariusz Więcaszek: Kongres podzieliliśmy
na cztery bloki tematyczne: „Polska gospodarka morska - wyzwania i szanse rozwoju”, „Gospodarka morska - badania, nauka i rozwój”,
„Wykorzystanie zasobów morza” oraz „Ekologia i bezpieczeństwo na morzu”.
Planujemy też szereg imprez towarzyszących, m.in. warsztaty dotyczące wprowadzania nowych technologii w gospodarce morskiej. Równolegle dyskutować będą uczestnicy
II Międzynarodowego Kongresu Morskiego
Młodych - studenci z kół naukowych z Polski
i z zagranicy.
Paweł Szynkaruk: - W trakcie kongresu
wrócimy do znanych i wciąż aktualnych tematów z zakresu ochrony środowiska. Szczególnie interesować nas będzie dyrektywa siarkowa, która wymusza konieczność używania
od 1 stycznia 2015 r. bardzo niskosiarkowego
paliwa. Wciąż trwają prace nad pakietem pomocowym w tym względzie, ale ich efekty są

Dariusz Więcaszek: Kongres
podzieliliśmy na cztery bloki
tematyczne: „Polska gospodarka
morska – wyzwania i szanse rozwoju”, „Gospodarka morska - badania,
nauka i rozwój”, „Wykorzystanie
zasobów morza” oraz „Ekologia
i bezpieczeństwo na morzu”.

Paweł Szynkaruk: Szczególnie
interesować nas będzie dyrektywa
siarkowa. Dyskutować będziemy
o paliwach alternatywnych, jak
np. LNG czy biopaliwa do napędu
silników.

mizerne. Dyskutować będziemy o paliwach
alternatywnych, jak na przykład o używaniu
gazu LNG czy biopaliw do napędu silników.
Porozmawiamy o kwestii równoważnego
traktowania wszystkich portów w zakresie
obciążeń podatkowych, gdyż temat ten wciąż
nie jest zakończony. Wspomnimy też o ważnej
sprawie, jaką jest pogłębienie toru wodnego
Szczecin-Świnoujście do 12,5 m.
Nie zapomnimy również o sprawach przetwórstwa ryb i owoców morza, które były
mocno podnoszone na poprzednim kongresie.
W sektorze stoczniowym odchodzimy od
klasycznej budowy statków, ale ważny jest
udział polskich stoczni w sektorze offshorowym i w budowaniu statków specjalistycznych. Do stoczni mają nadejść gigantyczne
zamówienia z sektora obronnego. O tym również będziemy rozmawiać.
Niedawno powstał Szczeciński Park Przemysłowy. Czy jest to szansa na rewitalizację
produkcji okrętowej w Szczecinie?
Andrzej Podlasiński: O ten park zabiegaliśmy od jesieni 2012 r., zdając sobie sprawę, że
rozmawianie o reaktywacji wielkiej stoczni to
są mrzonki. Powstał Szczeciński Park Przemysłowy, spółka, której właścicielem jest Towarzystwo Finansowe Silesia. Firma została zarejestrowana w Szczecinie. Zależało nam na tym,
żeby po decyzje nie trzeba było zwracać się do
Katowic czy Warszawy, lecz podejmować je na
miejscu. Parkiem zarządza prezes Grzegorz
Huszcz, znany fachowiec z branży okrętowej.
Firmom, które działają w Parku zależy na
stabilności. Do tej pory niektórzy mieli umowy
na dwa lata. Ale najgorszą rzeczą była klauzula o krótkim okresie wymówienia. Niektórzy
mieli 3 miesiące, inni 6 miesięcy. W branży
konstrukcji stalowych i w branży okrętowej nie
ma to sensu, gdyż proces technologiczny, na
przykład budowy kadłubu niedużego statku,
trwa 6-8 miesięcy. Bez gwarancji dłuższego
pobytu w Parku powstają problemy ze zleceniami. Najlepsze dla nas byłyby umowy na czas
nieograniczony z rozsądnym okresem wymówienia. Oczekujemy stabilności w Parku, której brak jest dziś kłodą u nogi przedsiębiorców.
Paweł Szynkaruk: Podstawowy ruch,
o który postulowało środowisko, został zrobiony. Powstała spółka celowa z siedzibą
w Szczecinie, którą zarządza fachowiec. Udało się też wyjść z nieszczęśliwego kontraktu
z Kraftportem. Teraz jest kwestia, jak to poukładać. W regionie są firmy, które remontują
i budują statki lub ich elementy.
Są pewne plany inwestycyjne. Silesia popiera koncepcję prezesa Huszcza, żeby na
terenie po byłej Stoczni Szczecińskiej reaktywować przemysł okrętowy w oparciu o kilka
większych firm. Firmy te mogłyby kooperować
z mniejszymi przedsiębiorstwami. Aktualne
przepisy utrudniają jednak taką współpracę,
bo nie można poddzierżawić terenu wynajmowanego w Parku. Chodzi nam o to, by likwidować takie bariery i ułatwiać działalność mniejszych lokalnych firm.
czerwiec – lipiec 2014

Przejdźmy do innego tematu. Czy porty
w Szczecinie i Świnoujściu będą kiedyś konkurować z portami niemieckimi?
Zbigniew Miklewicz: Myślę, że w zakresie
globalnych połączeń transportowych między
Europą a Azją i Ameryką taka konkurencja
będzie trudna. Port w Hamburgu jest pod każdym względem liderem rynku europejskiego,
szczególnie w przeładunkach kontenerowych.
My w tym obszarze bardzo liczymy na połączenia bałtyckie: na przepływ kontenerów między
krajami wschodniego Bałtyku a zachodnią
Polską i wschodnimi Niemcami. Tutaj upatrujemy naszą szansę. Jeśli zaś chodzi o ładunki
o charakterze masowym, takie jak ruda, węgiel
i zboża, to w wielu aspektach udaje się nam
być konkurencyjnymi w stosunku do portów
niemieckich. Port jest ważnym miejscem przeładunków np. dla KGHM, dla hut na południu
Polski. Obsługujemy też w portach Szczecina
i Świnoujścia globalne ładunki z Ameryki Południowej.
A gdyby udrożnić Odrę i sprawić, że będzie to rzeka żeglowna, to o ile mogłyby
wzrosnąć wasze obroty?
Zbigniew Miklewicz: Odra jest bardzo
ważnym elementem dostępu do portów od
strony zaplecza. Mam na myśli takie ładunki jak
paliwa, ładunki masowe, wielkogabarytowe
konstrukcje stalowe itd. Nie potrafię powiedzieć, jaka byłaby ich wartość, ale dla nas jest
to główna szansa na lepszą przyszłość portów
Szczecina i Świnoujścia.
Paweł Szynkaruk: Dla portu w Szczecinie bardzo ważna jest udrożniona Odra.
W tej chwili niektórzy dziwią się, że w maju
była woda, a barki nie płynęły. Ale zapominają,
że biznesu nie robi się ad hoc, tylko planując go
z długim wyprzedzeniem. Jeśli będzie 3. klasa

żeglowności na Odrze, czyli głębokość 1,8 m,
to dopiero wtedy można będzie mówić o kreowaniu masy ładunkowej przez biznes.
Zbigniew Miklewicz: Podzielając poglądy
kolegów nt. Odry, dodam, że dostrzegamy
w tej chwili pozytywne efekty rozbudowy sieci lądowej, szczególnie drogi ekspresowej S3.
Bardzo wzrasta ruch samochodów ciężarowych na terminalu promowym w Świnoujściu.
Planujemy w nowej perspektywie rozbudowę
tego terminalu w kierunku intermodalnym. To
będzie bardzo ważny węzeł sieci europejskiego korytarza Bałtyk-Adriatyk. Już dziś pojawiają się tam ciężarówki nawet z Turcji. Myślę, że
połączenie drogi S3 z autostradą A4 na południu Polski, skąd biegną stosunkowo nowoczesne połączenia w kierunku Czech, jeszcze
bardziej zwiększy ruch w terminalu.
A jak panowie postrzegają możliwość wykorzystywania skroplonego gazu ziemnego
LNG jako ekologicznego paliwa w jednostkach napędowych statków.
Andrzej Podlasiński: Czekamy, kiedy PŻM
zrobi pierwszy statek na LNG…
Paweł Szynkaruk: Najbardziej predestynowanym środkiem transportu do tego, żeby być
napędzane LNG, są barki.
Zbigniew Miklewicz: Faktem jest, że
w naszych planach inwestycyjnych na nową
perspektywę unijną jest budowa stanowiska
do załadunków LNG na mniejsze jednostki.
Nawiązując do tego, co mówią koledzy, małe
statki mogłyby dystrybuować LNG zarówno
w kierunku południa Polski, ale też do Danii czy
południowej Szwecji.
To jest wielki projekt badawczo-rozwojowy, który ma uczynić z LNG alternatywne paliwo dla statków w kontekście dyrektywy siarkowej i stworzyć rynek wtórny do dystrybucji

Zbigniew Miklewicz:
Dostrzegamy pozytywne efekty
rozbudowy drogi S3. Bardzo
wzrasta ruch samochodów
ciężarowych na terminalu
promowym w Świnoujściu.
Już dziś pojawiają się tam
ciężarówki nawet z Turcji.
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Andrzej Podlasiński: Oczekujemy stabilności w Szczecińskim
Parku Przemysłowym. Jej brak
jest dziś kłodą u nogi działających
tam przedsiębiorców.

LNG. Poza klasycznym obrotem czyli zgazyfikowaniem LNG i wysyłaniem go do sieci ogólnopolskiej, powstaje szansa na alternatywny
rynek, czyli rozprowadzenie płynnego LNG do
mniejszych odbiorców.
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Porozmawiajmy teraz o wykorzystaniu zasobów morskich. Czy rybołówstwo w naszym
regionie ma przed sobą przyszłość?
Dariusz Więcaszek: - Z rybołówstwem na
Bałtyku jest sprawa ciężka. Podzielę się doświadczeniem z organizacji tegorocznego
kongresu. Jeden z dyrektorów departamentu
Komisji Europejskiej zapowiedział, że nie przyjedzie na kongres, ponieważ boi się polskich
rybaków. Powiem tak: znaczenie kongresu
dla polskiej gospodarki jest nieocenione. Nie
było forum w Polsce, gdzie nie mówiłoby się
o sprawach dotyczących gospodarki morskiej,
która jest zaniedbanym elementem gospodarki
w naszym kraju. Mamy w Polsce całkiem sporo
wybrzeża morskiego i nie wykorzystujemy tego
potencjału.
Paweł Szynkaruk: Potencjał rozwoju jest
olbrzymi. Podam przyziemny przykład. Mamy
podobną kuchnię i często podobne zwyczaje
do krajów sąsiednich, ale wystarczy pojechać do
niemieckich miasteczek, by zobaczyć, że liczba
restauracji rybnych i punktów, gdzie można kupić ryby, od zwykłej bułki ze śledziem począwszy,
jest o wiele większa. Konsumpcja ryb jest nieporównywalna.
Dariusz Więcaszek: Dużo mniejsze kraje
z dobrymi tradycjami morskimi mają dziś przewagę organizacyjną, prawną, a do tego mają
przewagę nad nami w Komisji Europejskiej
i Parlamencie Europejskim jeśli chodzi o sprawy
morskie. Jako przykład przytoczę choćby sprawę, która jest niesłychanie wrażliwa dla Bałtyku. Mam na myśli połowy paszowe Duńczyków,
którzy ogromnymi trawlerami łowią w Bałtyku

wszystko, co tylko można złowić. A polskim rybakom wydziela się i liczy pojedyncze sztuki ryb.
Jest to niesamowita sytuacja i mimo że wszyscy o
tym wiedzą, łącznie z ministerstwem infrastruktury, trwają na ten temat ożywione dyskusje,
okazuje się – o czym już wspomniałem - że dyrektor departamentu KE nie przyjedzie na kongres,
bo boi się dyskusji na ten temat. To oznacza, że
nie mamy siły przebicia, że nasi europarlamentarzyści nie walczą o interesy polskiej gospodarki.
Rybołówstwo jako takie nie ma dziś wielkiej przyszłości. Nie zdajemy sobie do końca
sprawy, że ze względu na ochronę środowiska
dziś przenosi się produkcję ryb na ląd. Taka jest
przyszłość. I w Polsce tak się już dzieje. Na lądzie
produkuje się suma afrykańskiego, barramundi,
pstrąga. Nawet we fiordach norweskich zaprzestaje się produkcji łososi i hoduje się je w obiegach zamkniętych na lądzie.
Trzeba sobie też zdać sprawę, że jesteśmy
jednym z największych producentów i eksporterów żywności przetworzonej pochodzenia morskiego w Europie. Eksportujemy przetworzoną
żywność o wartości 6 mld zł. To jest ogromna
gałąź i ogromna szansa dla polskiej gospodarki.
Dodam tylko, że owoce morza przetwarza się
przede wszystkim w województwie zachodniopomorskim i tylko w niewielkim stopniu w województwie pomorskim.
Paweł Szynkaruk: Zgadzam się z tym poglądem. Polska w ciągu kilkunastu lat w kwestii
przetwórstwa owoców morza stała się jednym
z najważniejszych graczy w Europie.
Dziękujemy za rozmowę.
Fot. Michał ABKOWICZ
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Kuponowy transfer wiedzy

fot. ARCHIWUM

Prof. Jacek Adam Soroka, dziekan
Wydziału Technologii i Inżynierii
Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie, o kuponach przemysłowych
i nowym kierunku studiów.
W Polsce powszechnie narzekamy na
współpracę nauki z przemysłem. Pan znalazł
sposób na lepszy transfer wiedzy do biznesu.
Osoby, które mają sporą wiedzę i chcą się
rozwijać, zatrzymują się dziś na rozstaju dróg.
Jedna droga prowadzi do współpracy z przemysłem, angażującej wysoki potencjał intelektualny i prowadzącej do ważnych odkryć. Nie
towarzyszy temu żadna publikacja, żaden patent, gdyż wynalazki związane z przemysłem
są mocno chronione w obawie przed skopiowaniem pomysłu. A mała liczba publikacji ogranicza rozwój kariery naukowej. Druga droga
polega na wkładaniu swojego potencjału intelektualnego w publikacje, z których polski
przemysł ma niewielkie korzyści. Ale właśnie
ta druga ścieżka jest w Polsce głównym miernikiem potencjału badaczy.
Częściej więc opisujemy projekty, a nie
wdrażamy ich do praktyki.
Artykuły publikowane w prasie naukowej
odpowiadają szczytnej idei, głoszącej, że nauka jest własnością całej cywilizacji. Ale w ten
sposób za pieniądze podatników ujawniane są
wyniki badań, które wykorzystuje często konkurencja z zagranicy.
Na pograniczu nauki i gospodarki pojawiają się znaki zapytania. Czy mamy rozwijać
naukę kosztem polskiej gospodarki? Czy też
rozwijać gospodarkę kosztem nauki polskiej?
To stało się punktem wyjścia moich rozważań. Doszedłem do wniosku, że gdyby można
było oceniać projekty badawcze nie naruszając poufności badań, wtedy całość miałaby
sens.
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I wymyślił pan kupon przemysłowy.
Co to takiego?
Jest to kupon przyznawany określonym
firmom. Żeby przeciwdziałać nadużyciom, kupony powinny trafić tylko do tych firm, które
planują przeznaczyć środki finansowe na rozwój. Otrzymają one rocznie określoną liczbę
kuponów przemysłowych z ministerstwa gospodarki lub z ministerstwa skarbu.
Kupony, które przekładają się na efekty gospodarcze, są wliczane w dorobek naukowca.
Kupony nie określają tego, jakiego typu są to
usługi badawcze i czego one dotyczą. Przypisywane one mają być konkretnym osobom
z podaniem roku, co ułatwia analizowanie
osiągnięć badacza w poszczególnych latach.
Dla przykładu, za wdrożenie nowego produktu można, niezależnie od wzajemnych zobowiązań finansowych, otrzymać trzy kupony,
co odpowiada trzem poważnym publikacjom.
Liczba przyznanych kuponów ma być uwzględniana przy ocenie dorobku naukowego, przy
zatwierdzaniu doktoratu czy też habilitacji.
Naukowcy, współpracujący z przemysłem,
którzy nie mogą pisać publikacji naukowych ze
swojej tematyki, nie będą tak jak do tej pory
dyskryminowani przy nagrodach i awansach.
Najbardziej zaś zyska na tym biznes, gdyż będzie miał łatwiejszy dostęp do zasobów intelektualnych w kraju, ze względu na to, że dzięki
kuponom naukowcy będą bardziej zainteresowani badaniami wdrożeniowymi.
Jakie są losy tego projektu?
Niestety, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie ma na swojej stronie elektronicznego adresu kontaktowego, na który
mógłbym przesłać pismo w sprawie projektu
kuponu przemysłowego. Wysłałem więc opis
projektu na adres szkoły wyższej Collegium Civitas, gdzie pani Minister Lena Kolarska-Bobińska prowadzi wykłady, ale tam z kolei system

blokował adres. Kolejnym adresatem został
więc premier Donald Tusk i teraz czekam, niestety już kilka miesięcy, na odpowiedź z kancelarii premiera.
Korzystając z okazji, kilka słów poświęćmy najnowszej informacji dotyczącej wydziału, którym pan kieruje.
Uruchamiamy nowy kierunek studiów pod
nazwą chemia. Jest to pierwszy i jedyny kierunek związany z naukami ścisłymi w całej uczelni. Kierunek ma dwie specjalności: chemia
bioorganiczna oraz chemia ogólna i analityka
chemiczna, czyli to, co na ogół kojarzone jest
z chemią nieorganiczną. Studia I stopnia trwają
siedem semestrów, zaś studia II stopnia - trzy
semestry. Rekrutacja już trwa. Zajęcia na nowym kierunku rozpoczną się w październiku
2014 roku.
Gdzie znajdą pracę absolwenci? Przede
wszystkim na uczelni?
Niekoniecznie. Absolwenci I stopnia chemii
mogą podjąć studia na II stopniu nauk technicznych. Mogą więc w oparciu o zdobytą na
studiach I stopnia wiedzę, zająć się działaniami praktycznymi. Absolwenci znajdą też pracę
w instytucjach badawczych nie tylko w kraju,
ale i za granicą. Przeprowadziliśmy badania
w szkołach średnich dotyczące tego, czy jest
potrzeba uruchomienia kierunku chemia.10
proc. licealistów opowiedziało się za utworzeniem takiego kierunku. Szczecin generuje
wielu świetnych absolwentów szkół średnich przygotowanych do studiowania chemii,
szczególnie w II i XIII LO. Liczymy na to, że nie
wyjadą oni, jak to było do tej pory, do innych
ośrodków, lecz podejmą naukę w Szczecinie na
nowym kierunku naszego wydziału.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Włodzimierz Abkowicz

fot. MICHAŁ ABKOWICZ

Wydział Elektryczny ZUT
współpracuje z przemysłowymi gigantami
Siemens, Intel, National Instruments,
Bernecker & Rainer, a wkrótce
Samsung - to firmy, które współpracują z Wydziałem w zakresie poszerzania praktycznej wiedzy i prowadzenia
laboratoriów dla studentów.
Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie stale
uatrakcyjnia programy kształcenia oraz zbliża
zakres kompetencji absolwentów do wymagań
pracodawców, angażując się we współpracę
z biznesem.
Pierwszą firmą, która rozpoczęła współpracę z Wydziałem w zakresie unowocześniania
zaplecza laboratoryjnego i specjalistycznych
szkoleń studentów stał się austriacki Bernecker
& Rainer. Współpraca ta owocuje ponadto certyfikatami kompetencyjnymi zdobywanymi przez
studentów, jak też możliwościami naocznego
przekonania się przez nich w zakładach produkcyjnych w Eggelsbergu, jak wygląda produkcja
najnowocześniejszych urządzeń automatyki.
W lipcu 2013 r. Wydział został oficjalnie przyjęty do elitarnego grona uczelni z całego świata
uczestniczących w programie szkoleniowym
firmy National Instruments z USA pod nazwą
NI LabView Academy. W ramach programu
studenci otrzymują narzędzia niezbędne do
zdobycia wiedzy i umiejętności, które mogą potwierdzić przystępując do egzaminu Certified
LabVIEW Associate Developer (CLAD) – uznawanego na całym świecie certyfikatu pierwszego
stopnia, poświadczającego umiejętności programistyczne w środowisku NI LabVIEW. W ramach
porozumienia utworzono specjalistyczne laboratorium wyposażone w dwanaście jednakowych,
nowoczesnych stanowisk dydaktyczno-szkoleniowych z zakresu programowania w języku graficznym LabVIEW, w sześć stanowisk diagnostyki
wizyjnej, a także w sześć stanowisk Elvis do badania układów cyfrowych oraz procesorów sygnałowych. Przed przystąpieniem do programu
pracownicy Wydziału uczestniczyli w specjalnym
dwuletnim cyklu szkoleń związanych bezpośrednio z rozwiązaniami sprzętowo-programowymi
NI. Zdobyte przez nich umiejętności są wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych,
w celu jak najlepszego przygotowania studentów do wymagań stawianych przez dzisiejszy
rynek pracy w zakresie teleinformatyki oraz
informatyki stosowanej w automatyce i robotyce, elektronice, elektrotechnice i mechatronice.
Ułatwi to absolwentom Wydziału zakładanie i
rozwijanie własnych przedsięwzięć biznesowych.

Laboratorium NI LabView Academy jest rezultatem współpracy WE ZUT z amerykańską firmą National Instruments.

Do grona strategicznych partnerów przemysłowych Wydziału pod koniec ubiegłego roku
dołączył również Siemens Sp. z o.o., podpisując
porozumienie o powołaniu w Szczecinie, jako
drugiej w kraju, Akademii Siemensa, w ramach
której realizowany będzie program szkoleniowy
w zakresie sterowników SIMATIC. Stało się tak
m.in. w uznaniu wysokiego poziomu kształcenia, czego potwierdzeniem było zwycięstwo
studentów Wydziału w pierwszej edycji prestiżowego ogólnopolskiego konkursu Siemensa
na najlepszą pracę dyplomową w roku 2011.
Dla celów programu utworzono dwanaście jednakowych stanowisk laboratoryjnych obejmujących sterowniki S7-1200, panele operacyjne
i komputery z dedykowanym oprogramowaniem. Szkolący się na nich studenci będą mogli
uzyskać certyfikat potwierdzający ich wysokie
kompetencje i umiejętności praktyczne w tym
obszarze.
W bieżącym roku Wydział Elektryczny dołączył również do grona jednostek, które zakwalifikowały się do ogólnoświatowego programu
Intel for Higher Education – Galileo. Wysoko
oceniona oferta kształcenia sprawiła, że wydział otrzymał 10 zestawów rozwojowych Intel
Galileo z procesorami Quark SoC X1000, zaś
cała platforma jest kompatybilna z popularnymi płytami deweloperskimi Arduino. Aktualnie
w końcowej fazie uzgodnień znajdują się rozmowy dotyczące dalszego wsparcia przez firmę
Intel w zakresie wyposażenia laboratoriów.

- Aktywność Wydziału w obszarze współpracy z otoczeniem przemysłowym niewątpliwie
przyczynia się do podniesienia jego atrakcyjności
w oczach kandydatów na studia, podobnie jak realizowany z powodzeniem od kilku lat ministerialny program tzw. kierunków zamawianych, dzięki
któremu najlepsi studenci poza wysokimi stypendiami zyskują możliwość odbywania płatnych staży
oraz uczestnictwa w międzynarodowych targach,
czy też konferencjach - mówi prof. dr hab. inż.
Stefan Domek, dziekan Wydziału.
Wydział dotrzymuje kroku światowym trendom w rozwoju nowoczesnych technologii w dydaktyce. Najnowszym przykładem może tu być
utworzenie studiów magisterskich na kierunku
Teleinformatyka, dotyczącym różnorodnych
aspektów tzw. informatyki stosowanej. Również
w tym zakresie Wydział zamierza współpracować
ze znanymi firmami światowymi. Przy wsparciu
szczecińskich parlamentarzystów prowadzone
są zaawansowane rozmowy (tym razem wspólnie z Wydziałem Informatyki ZUT) o podpisaniu
współpracy instytucjonalnej z firmą Samsung.
W ten sposób studenci Wydziału uzyskają kolejną możliwość uczestniczenia w światowej wymianie myśli technicznej.
Nowy rok akademicki Wydział Elektryczny ZUT
rozpocznie w nowej siedzibie przy ul. 26 Kwietnia.
Oprócz nowoczesnych laboratoriów znajdzie się
tam również sala audytoryjna z 570 miejscami,
którą w razie potrzeby można podzielić asymetrycznie na trzy mniejsze sale wykładowe.

Wydział Elektryczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin, telefon: +48 91 449 41 13, fax: +48 91 449 45 56
www.we.zut.edu.pl
czerwiec – lipiec 2014
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Jacek Chrzanowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Fundusz jest partnerem merytorycznym
I Międzynarodowego Forum Ekologicznego
w Kołobrzegu.

Dwadzieścia lat
wsparcia dla biznesu
Dr Magdalena Kotnis, prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego, o czterech filarach i jubileuszowych imprezach.

Finansowanie projektów proekologicznych
jednym z tematów Forum Ekologicznego w Kołobrzegu
Możliwości dofinansowania projektów związanych z działaniami
proekologicznymi będą jednym z tematów I Międzynarodowego Forum
Ekologicznego w Kołobrzegu. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja
Ekologiczna we współpracy z partnerem merytorycznym – Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Trzydniowe forum zaplanowane jest w dniach 16-18 września br.
Widząc potrzebę podjęcia dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie działalności
proekologicznej uznaliśmy, że Forum, będzie
doskonałym miejscem do tego rodzaju spotkań.
Przedstawiciele samorządów, świata nauki
czy przedsiębiorcy dokonają analizy aktualnych zagrożeń i wyzwań w zakresie inwestycji
w ekologię w różnych dziedzinach. Program
Forum został tak ułożony, by z łatwością wybrać interesującą dla siebie tematykę. Całe
Forum podzieliliśmy na 4 główne tematy, tj.
gospodarka wodna, gospodarka odpadami,
OZE – energetyka oraz przyroda. W każdym
z tych tematów można też odnaleźć podtematy (panele), których moderatorami będą
osoby ściśle związane z daną dziedziną. Obok
moderatorów poszczególnych paneli zasiądą
także zaproszeni paneliści – przedstawiciele
biznesu, instytucji finansujących, naukowcy,
przedstawiciele organizacji pozarządowych
oraz przedstawiciele samorządów.
Podczas obrad Forum zostaną zaprezentowane doświadczenia i dobre praktyki
ekologiczne z innych państw nadbałtyckich.
Technologicznie jesteśmy jeszcze w tyle za

Szwecją czy Norwegią, gdzie na przykład zarejestrowano do dziś już ok. 25 tys. samochodów elektrycznych. Mimo to istotnym jest,
aby móc uczyć się na doświadczeniach innych
krajów i dążyć do podobnego poziomu.
Uzupełnieniem Forum będą I Targi Ekologiczne w Kołobrzegu. Będzie to doskonałe
miejsce do prezentacji nowych technologii
związanych chociażby z odnawialnymi źródłami energii czy też w ogóle z działalnością
proekologiczną. Obok technologii zaprezentujemy ekologiczne produkty regionalne.
Obrady Forum uświetni finał organizowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie prestiżowego konkursu Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014,
którego celem jest wyłonienie podmiotów
charakteryzujących się innowacyjnym podejściem do edukacji ekologicznej, wykorzystujących nowe technologie i aktywnie
pozyskujących fundusze na realizację zadań
o charakterze ekologicznym.
Szczegółowy program Forum dostępny
jest na stronie www.wfos.szczecin.pl oraz
www.forum–ekologiczne.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskigo 3, 71-323 Szczecin
tel. 91 486 15 56. fax 91 486 15 57
Biuro Koszalin
ul. Kościuszki 33, 75-415 Koszalin
www.wfos.szczecin.pl
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23 czerwca organizujecie uroczystość jubileuszu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Minęło już dwadzieścia lat naszej aktywności na rzecz kreowania przedsiębiorczości
w regionie. Dlatego z tej okazji przygotowujemy konferencję pt. „Strategia Europa 2020 a
rozwój regionu Pomorza Zachodniego”, która
odbędzie się w budynku Centrum Dydaktyczno – Badawczego Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
przy al. Piastów.
Celem konferencji jest przedstawienie kierunków wdrażania funduszy unijnych w nowej
perspektywie finansowej 2014-2020 oraz prezentacja instytucji wiodących we wdrażaniu
tych funduszy. Zapraszamy naukowców, przedsiębiorców i polityków, od których oczekujemy
wsparcia w sprawnym i skutecznym wdrażaniu
funduszy unijnych w naszym regionie.
Planujemy wystąpienia pana marszałka Olgierda Geblewicza oraz Bożeny Lublińskiej - Kasprzak, prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP jest naszym partnerem we
wdrażaniu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. (POIG). Głównym tematem wystąpień obojga mówców będzie wzmocnienie
powiązań między nauką i biznesem.
Kolejną instytucją, reprezentowaną na konferencji będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jacek Chrzanowski, prezes WFOŚiGW, wystąpi z prezentacją dotyczącą finansowania inwestycji proekologicznych w regionie. Andrzej Przewoda,
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy omówi
kierunki wykorzystania środków unijnych w obszarach zatrudnienia i edukacji. Również ja w
trakcie konferencji przedstawię prezentację
nt. roli ZARR w finansowaniu inwestycji prorozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP).
Jubileuszowe obchody nie ograniczą się
do konferencji.
Tego samego dnia wieczorem odbędzie się
w Teatrze Polskim Gala Jubileuszowa, która
będzie imprezą z zaproszeniami, ze względu
na ograniczoną liczbę miejsc. W trakcie gali
szczecińscy aktorzy (Michał Janicki oraz Olga

Adamska) wystąpią w przedstawieniu teatralnym pt. „Wizje i rewizje, czyli unijne blaski i
cienie”. Tematyka sztuki jest satyrycznym spojrzeniem na problemy związane z wydatkowaniem funduszy unijnych zarówno od strony
przedsiębiorców, jak również osób kontrolujących projekty.
Jakie były początki ZARR?
W 1994 r. wojewoda szczeciński Marek Tałasiewicz podjął decyzję o powołaniu agencji
w formie spółki akcyjnej. Założycielami Agencji
był Skarb Państwa reprezentowany przez wojewodę oraz Agencję Własności Rolnej Skarbu
Państwa w Szczecinie. Agencja miała zajmować
się opracowywaniem dokumentów strategicznych, promocją przedsiębiorczości oraz zarządzaniem funduszem, który miał na celu dokapitalizować inicjatywy gospodarcze w regionie.
W okresie 20 lat zarząd spółki zmieniał się
siedem razy. Pierwszym prezesem był Mieczysław Kaczanowski, zaś kolejnymi: Szczepan
Olesiński, Antoni Gwarek, Waldemar Ziemak,
Marek Tałasiewicz oraz Iwona Jarlaczyńska
– Rudziewicz, prokurent ZARR. Ja zaś pełnię
funkcję prezesa od początku 2009 roku.
Agencja powstała na przełomie XX i XXI
wieku. Ale już na początku XXI wieku zarządzaliście środkami z Unii Europejskiej.
Pierwsze unijne pieniądze, którymi zarządzała agencja pojawiły się w ramach programu PHARE w latach 2001-2003. Wdrożyliśmy
wówczas dotacje na poziomie 67 mln zł. W
latach 2004-2007, po akcesji Polski do UE przyznaliśmy ok. 200 mln zł dotacji małym i średnim przedsiębiorcom. W latach 2007-2014, w
okresie pierwszej perspektywy unijnej poziom
dofinansowania wyniósł ponad 300 mln zł., co
stanowi wartość inwestycji na poziomie ponad
600 mln zł.
W ostatnim okresie przyznawaliście środki na projekty innowacyjne. Czego one dotyczyły?
W branży motoryzacyjnej przyznaliśmy m.in.
dotacje na takie projekty jak formatowanie
termiczne szyb samochodowych czy opracowywanie symulatorów pojazdów. W branży metalurgicznej środki unijne przeznaczone zostały
m.in. na takie projekty jak technologie cięcia i

| fot. Marcin Boduszek

gięcia profili, technologię spawania. Ponadto
wiodącymi branżami w pozyskiwaniu funduszy
unijnych w ramach innowacyjnej gospodarki
są branża budowlano-konstrukcyjna, poligraficzna, oświetleniowa oraz szeroko rozumiana
branża IT.
Przyznaliśmy niedawno dotację na budowę
fabryki w Stargardzie Szczecińskim belgijskiej
firmie Van Heyghen. Jest to inwestycja, której
całkowity koszt wyniesie ok. 80 mln zł.
A jak jesteście przygotowani do kreowania projektów gospodarczych w nowej perspektywie unijnej?
Jesteśmy przygotowani do tego, by kontynuować wdrażanie funduszy unijnych w sektorze MŚP. Planujemy wdrażać fundusze, które
będą wspierały współpracę środowiska biznesu
z ośrodkami naukowo - badawczymi. Będziemy również kontynuować wdrażanie funduszy
zwrotnych w postaci preferencyjnych pożyczek.
Dwa lata temu utworzyliśmy w strukturze ZARR
fundusz pożyczkowy - Zachodniopomorski Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości.
Strategię ZARR opieramy na czterech filarach. Są to fundusze bezzwrotne (dotacje), fundusze zwrotne (pożyczki), doradztwo oraz szkolenie. Jesteśmy jedyną instytucją w regionie,
która ma w swojej ofercie taki wachlarz usług.
Dziękujemy za rozmowę.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel. 91 432 93 21, 91 488 24 88, fax. 91 488 26 26, 91 432 93 22
e-mail: zarzad@zarr.com.pl
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Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
zgodnie z oczekiwaniami rynku
W I kwartale 2014 roku Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „Police” S.A. osiągnęła 631 mln zł przychodu
ze sprzedaży, wypracowując 15 mln zł
zysku. Wyniki te są zgodne
z oczekiwaniami rynku i prognozami
analityków.
- Pomimo iż sytuacja na rynku w pierwszych
trzech miesiącach 2014 roku jest trudniejsza niż
w roku poprzednim, udało się nam w I kwartale
osiągnąć wyniki zgodne z prognozami analityków. Wypracowaliśmy 15,3 mln zł zysku, a także
wynegocjowaliśmy niższe ceny kluczowych surowców, co zostało pozytywnie odebrane przez
rynek – powiedział Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A.
W porównaniu z analogicznym okresem
2013 roku przychody ze sprzedaży Grupy Azoty „Police” uzyskane w I kwartale 2014 roku
były niższe ze względu na zmniejszenie się popytu i tendencje w utrzymywaniu się niskiego

poziomu cen praktycznie wszystkich grup produktowych. Ceny nawozów wciąż znajdują się
poniżej ubiegłorocznych poziomów. Średnie
notowania mocznika kształtowały się na poziomie 330 USD/t (+9,8 proc. kw./kw., -14,8 proc.
r/r), NPK 339 USD/t (+11,5 proc., -11,6 proc.)
oraz DAP 478 USD/t (+23,9 proc., -4,8 proc.).
W ostatnim kwartale ubiegłego roku ceny nawozów osiągnęły krytycznie niski poziom. Z kolei
krótka zima przyśpieszyła rozpoczęcie sezonu
wiosennego, wpływając na pobudzenie rynku
w pierwszym kwartale tego roku. Nie pozwoliło
to jednak osiągnąć równie dobrych wyników, co
w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Grupa Azoty zakończyła pierwszy kwartał
2014 r. z wynikiem zysku netto na poziomie
149,5 mln zł i blisko 182 mln zł na działalności
operacyjnej EBIT, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2,7 mld zł. Zrealizowane wyniki finansowe na wszystkich jego poziomach
są wyższe od zakładanego przez analityków
konsensusu. W stosunku do analogicznego
okresu roku ubiegłego wyniki są niższe ze
względu na ubiegłorocznie jednorazowe ujęcie w wyniku rozliczenia transakcji nabycia puławskiej Spółki.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

W pierwszym kwartale 2014 efekt synergii
konsolidacyjnych osiągnął poziom 46,4 mln zł
i osiągnięte zostały głównie w obszarze handlowym i dystrybucyjnym oraz surowcowym
i dystrybucyjnym. Narastająco efekty synergii
wynoszą już 136,5 mln zł.

Decydujący o zdobyciu tytułu mistrzowskiego
mecz policzanki rozegrały z drużyną Impelu Wrocław. Spotkanie zakończyło się po trzecim secie Impel Wrocław – Chemik Police 0:3 (16:25, 19:25,
23:25). MVP meczu została Anna Werblińska.

Łatwo nie było, gdyż trzeci z kolei, finałowy
pojedynek play-off rozgrywany był we Wrocławiu. Siatkarki Impelu Wrocław miały więc
dodatkowego zawodnika - wiernych kibiców.
Jak to w życiu bywa, szczęście sprzyja lepszym.
Zawodniczki w mecz włożyły wszystkie umiejętności, były skoncentrowane, zmotywowane
i nastawione psychicznie na osiągnięcie sukcesu.
Policzanki imponowały skuteczną zagrywką, konsekwentnym atakiem i precyzyjnym przyjęciem.
Taka postawa oraz determinacja podczas całego
sezonu zaprocentowały. Siatkarki z Polic okazały
się bezapelacyjnie najlepsze.
- Zagraliśmy bardzo dobry mecz, mieliśmy odpowiednie podejście, nastawienie. Zawodniczki były

Wiedza i pieniądze
Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
tel. 91 317 40 30, fax 91 317 36 03
e-mail: zchpolice@grupaazoty.com
www.zchpolice.grupaazoty.com

bardzo skoncentrowane – informował trener Chemika Giuseppe Cuccarini. - Na początku bardzo
dużo broniliśmy i blokowaliśmy. Takie otwarcie meczu nastawiło nas pozytywnie emocjonalnie. Potem
kontynuowaliśmy naszą grę. Kilka błędów, które się
nam przytrafiły, nie były w stanie zmienić wydarzeń
na boisku. Wszystko poszło dobrze, bardzo dobrze.
Jestem bardzo szczęśliwy.
Zwyciężczynie oraz Klub Piłki Siatkowej Chemik Police zostały uhonorowane przez Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza Złotą Odznaką Honorową Gryfa
Zachodniopomorskiego. To najwyższe i najważniejsze odznaczenie na Pomorzu Zachodnim
przyznane zostało za zasługi dla regionu.
- Cele, jakie sobie postawiliśmy, zostały zrealizowane - powiedział w trakcie uroczystości Krzysztof Jałosiński, prezes Grupy Azoty Zakładów
Chemicznych Police S.A. - Jest wiele osób, które
się do tego przyczyniły, w tym również pan marszałek. Wszystkim serdecznie dziękuję, a siatkarkom
w szczególności.
Za gratulacje i płynące zewsząd słowa uznania
dziękowała prezes KPS Chemik Police, Joanna Żurowska. Szczególnie słowa wdzięczności skierowała do zarządu i wszystkich pracowników Grupy
Azoty Zakładów Chemicznych Police SA, bez których sięgnięcie po najwyższe sportowe zaszczyty
byłoby niemożliwe.

Zwycięska drużyna Chemika Police
z mistrzowskimi medalami.
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Bank Zachodni WBK uruchomił pilotażowy projekt Inkubator Przedsiębiorczości. Każdy, kto chce otworzyć własną
firmę, może liczyć na interesującą ofertę współpracy - bezpłatne szkolenia oraz mentoring, bezpłatny rachunek
bieżący, atrakcyjną ofertę finansowania do 50 000 zł.

Inkubator Przedsiębiorcy to innowacyjny
projekt, kierowany do osób, które dopiero planują założyć własną działalność gospodarczą.
Projekt zakłada wsparcie przedsiębiorcy w zbudowaniu i utrzymaniu na rynku własnej firmy
– od bezpłatnych szkoleń po pomoc doradcy
bankowego i finansowanie start-up’ów aż do
50 tys. zł.

Siatkarki Chemika Police w podwójnej koronie
Siatkarski team z Polic po wielu
latach znowu jest najlepszą żeńską
drużyną w Polsce! Zawodniczki
Chemika Police wywalczyły
wszystko, co jest do zdobycia
w krajowych rozgrywkach:
mistrzostwo i Puchar Polski.

Nawet do 50 000 zł
na start dla Twojej firmy!
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Wojciech Dembiński, menedżer Rozwoju
Biznesu Banku Zachodniego WBK oraz autor
projektu, wyjaśnia ideę powstania projektu:
- Powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, wiemy, że 2/3 nowo zakładanych
przedsiębiorstw nie przeżywa pierwszego roku
działalności. Powodem tych problemów jest m.in.
brak wiedzy z zakresu prowadzenia działalności
gospodarczej, a także – brak finansowania. Oba
te problemy są rozwiązywane w ramach Inkubatora Przedsiębiorcy, dzięki któremu dostarczane
są kompleksowe szkolenia, doradztwo gospodarcze oraz finansowanie. Tylko w ciągu pierwszego tygodnia działania Inkubatora zgłosiło się
kilkudziesięciu kandydatów na przedsiębiorców,
co sugeruje, że kierunek, którym podążamy, jest
właściwy.
Dzięki szerokiej ofercie bezpłatnych
szkoleń oferowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości (dotyczących tworzenia biznesplanu, księgowości, marketingu
itp.), mentoringowi, a także indywidualnemu
wsparciu doradcy Banku Zachodniego WBK
w zarządzaniu finansami firmy, osoby uczestni-

Mariusz Bandowski, tel. 510 028 337
Bank Zachodni WBK, 1 Oddział w Szczecinie
Marta Becmer, tel. 695 200 328
Bank Zachodni WBK, 8 Oddział w Szczecinie

Filip Jaskuła, Mirosław Skiba (BZ WBK), Barbara Bartkowiak i Mirosława Korol (PFP)
podpisują umowę dotyczącą współpracy w ramach Inkubatora Przedsiębiorcy.

czące w tym projekcie będą dużo lepiej przygotowane do zarządzania własną firmą.

Zacznij od oddziału
Pierwszym krokiem przyszłych startup’ów
powinna być wizyta w dowolnym oddziale
Banku Zachodniego WBK w województwie zachodniopomorskim, gdzie można zgłosić chęć
udziału w projekcie.
Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział
w projekcie, może skorzystać ze specjalnej oferty rachunku bieżącego w Banku Zachodnim
WBK - bez opłaty za prowadzenie rachunku
w ciągu 12 miesięcy od jego otwarcia.
Uczestnicy Inkubatora Przedsiębiorcy mogą
pozyskać za pośrednictwem Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości, dzięki Funduszowi Mikropożyczkowemu KLON nawet do 50 tys. zł pożyczki
na uruchomienie działalności. Oprocentowanie
kształtuje się w przedziale od 2,5 do 4,75 proc.
Środki pożyczyć można na pięć lat i mogą być
one przeznaczone zarówno na cel inwestycyjny, jak i obrotowy (środki trwałe, modernizacja
lokalu, reklama, zapasy towarów, materiałów
itp.). Co ważne - w przypadku nowych firm

wkład własny nie jest wymagany, a karencja
w spłacie kapitału (nawet do 12 miesięcy) pozwala uwzględnić sezonowość biznesu.
- Inkubator Przedsiębiorczości BZ WBK
już na samym początku swojego istnienia zyskał przychylność środowisk akademickich
Szczecina. Przy wielu szczecińskich uczelniach
funkcjonują inkubatory rozwojowe. Jednak żaden z nich nie wypełnia luki, która występuje
w obsłudze startup’0ów. Nasz projekt jest innowacyjny, ponieważ łączy w sobie ofertę
szkoleniową z ofertą finansowania. Liczymy,
że dzięki temu rozwiązaniu BZ WBK w województwie zachodniopomorskim stanie się wiodącą instytucją finansową dla startup’ów – mówi Piotr
Tomaszewski, dyrektor makroregionu zachodniopomorskiego Banku Zachodniego WBK.
Szczegóły oferty dostępnej w projekcie Inkubator Przedsiębiorczości w każdym oddziale
Banku Zachodniego WBK w województwie zachodniopomorskim.
Szczegóły Projektu znaleźć można w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A.

15

Uniwersytet trzeciej generacji
Rozmowa z profesorem Piotrem
Niedzielskim, dziekanem Wydziału
Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

W Szczecinie powstał innowacyjny na skalę Polski projekt Service Inter-Lab Centrum
Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora
Usług, funkcjonujący przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, który skierowany jest do studentów,
naukowców i przedsiębiorców całego regionu
zachodniopomorskiego. Nowe centrum to nie
tylko nauka i badania, ale przede wszystkim
współpraca z przedsiębiorcami, co czyni ze
szczecińskiej uczelni tzw. uniwersytet trzeciej
generacji.
Service Inter-Lab w skali naszego regionu jak i całego kraju to bardzo nowatorski
i nowoczesny projekt – na czym on dokładnie
polega, do kogo jest skierowany?
Profesor Piotr Niedzielski: Nowatorstwo
tego projektu polega na połączeniu trzech
kategorii: dydaktyki, czyli nauczania studentów, nauki, czyli rozwijania danej gałęzi wiedzy
oraz nastawienie na potrzeby przedsiębiorców
z regionu zachodniopomorskiego. Do tej pory
było to rolą szeregu instytucji, a nam udało się
te elementy połączyć bezpośrednio w jednej
przestrzeni i po raz pierwszy w strukturach
uczelni. Obszarem tej innowacyjności jest
też nastawienie na sektor usługowy, a nie jak
miało to miejsce do tej pory sektor produkcyjny. W Polsce i w Europie, kiedy mówiono
o współpracy naukowców z przedsiębiorcami, to miano na myśli produkcję, czyli np.
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centra transferu technologii, parki naukowo-technologiczne. My chcemy się skupić na
usługach, ponieważ takiego centrum nie ma
w Polsce, a i w Europie są pojedyncze, w dodatku stosunkowo młode, bo mają po kilka lat.
Zaczęto doceniać rolę sektora usługowego,
który przecież tworzy większość miejsc pracy
w gospodarkach, większość Produktu Krajowego Brutto. Staramy się wspierać ten rozwój.
Innowacyjnością są także technologie czy wyposażenie, które dajemy przedsiębiorcom jako
narzędzie.
W jaki sposób te trzy docelowe grupy studenci, naukowcy, przedsiębiorcy - mogą

korzystać z infrastruktury całego kampusu,
który został podzielony, m.in. na laboratoria
oraz pracownie?
Przede wszystkim udostępniamy infrastrukturę. Service Inter-Lab posiada Centrum
Informacji Menadżerskiej, które jest olbrzymią
interaktywną biblioteką, posiadającą zarówno
klasyczne, jak i zdigitalizowane zbiory. To centrum wyposażone jest, m.in. w pokoje pracy
zbiorowej, tzw. group roomy, których nie posiadają inne biblioteki szczecińskich uczelni –
w praktyce wygląda to tak, że przedsiębiorca
może przyjść z grupą 4-5 osób, w tym może
być także naukowiec jakiejkolwiek uczelni,
i mają możliwość wspólnej pracy, wypracowywania, np. strategii rozwoju firmy, wprowadzenia nowego produktu na rynek. Posiadamy
także centrum konferencyjne, w którym realizujemy proces dydaktyczny w postaci zajęć
ze studentami, organizujemy także szereg
konferencji, seminariów, spotkań, gdzie studenci mają możliwość spotykania działających
na rynku przedsiębiorców. Także firmy mogą
u nas organizować spotkania ważne dla ich
branży, takim przykładem mogą być ostatnie
Targi Przemysłów Kreatywnych czy I Międzynarodowy Kongres Morski, gdzie przedstawiciele tych branż mieli okazję do wzajemnego
kontaktu i gdzie nauka spotkała się z praktyką.
Posiadamy także sale telekonferencyjne, którą
mogą służyć przedsiębiorcom – zamiast organizować fizyczne spotkanie w jednym miejscu,
to przedsiębiorca może przeprowadzić ze
swoimi partnerami profesjonalną konferencję,
a jego rozmówcy mogą być w każdym miejscu
naszego globu. Nie tylko ograniczy to koszty,
np. wyjazdu, wynajmu hotelu, ale pozwoli na
częstsze realizowanie procesów biznesowych
z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych, które proponujemy. Oddajemy do dyspozycji także laboratoria badań fokusowych
czerwiec – lipiec 2014

– nie było na terenie województwa zachodniopomorskiego profesjonalnej fokusowni.
W tej chwili istnieje możliwość zorganizowania
specjalistycznych badań na rzecz przedsiębiorców. Co ciekawe, kiedy firmy dowiadują się
o tym, co proponujemy przedsiębiorcom, to
nie dowierzają, że takie możliwości oferujemy
nieodpłatnie i to przez pięć najbliższych lat.
Kto czuwa nad poszczególnymi laboratoriami i pracowniami?
Nasza kadra naukowo-dydaktyczna, spośród której powołani są opiekunowie laboratoriów i pracowni. Z tego względu, że jest to
majątek, którym trzeba zarządzać. Jesteśmy
ukierunkowani na udostępnianie różnych rozwiązać i tu należy podkreślić, że przedsiębiorca
sam także musi być przygotowany do pracy na
naszej infrastrukturze, tzn. nie jesteśmy w stanie obsługiwać przedsiębiorstw od zera. Dajemy pewne narzędzia. Przedstawię to obrazowo: jeśli ktoś zechce zorganizować w naszych
pomieszczeniach spotkanie, to nie naszym zadaniem jest przygotowanie listy gości, zaproszeń i cateringu. My zapewniamy pomieszczenia, a pozostałe czynności musi wykonać sam
przedsiębiorca. My ułatwiamy pewne zadania.
I tę sytuację można odnieść do każdej naszej
pracowni czy laboratorium.
Jacy przedsiębiorcy już skorzystali
z możliwości centrum?
Wspieramy sektor dużej szczecińskiej firmy
call-center. W naszych pracowniach fokusowych przeprowadzano już kilkukrotnie rozbudowane badania i w planach są już kolejne.
Zgłosiła się do nas także firma spoza naszego
regionu, która przeprowadziła badania dotyczące naszego terenu. W ostatnim tylko czasie
zorganizowano u nas także konsultacje projektów inwestycyjnych z obszarów transportu
miasta Szczecina na nadchodzący okres programowania. W naszych murach odbywa się
szereg podobnych spotkań, ale należy pamiętać, że infrastruktura jeszcze nie jest skończona i nadal trwają przetargi, których realizacja
doposaży konkretne laboratoria. Jest to efekt
złożonych procedur zarówno polskich, jak
i europejskich, które wymagają niestety sporo
czasu. Zatem nie uzyskaliśmy jeszcze technicznej funkcjonalności w 100% - tę uzyskamy na
pewno na jesieni 2014 roku.
Z jakich środków finansowany jest cały
projekt?
Centrum w 75% finansowane jest ze
środków Unii Europejskiej z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 25% jest to wkład własny uczelni, czyli ok. 17 mln zł i są to potężne
pieniądze jak na nasze możliwości. Podjęliśmy
trud i tę kwotę udało nam się jednak pozyskać także dzięki partnerom tego projektu, tj.
ponad 10 mln otrzymaliśmy od Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, blisko 1 mln
zł uzyskaliśmy od Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, prawie 1 mln zł z od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pomogły nam
także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych czy Powszechny Zakład
Ubezpieczeń. Pozwoliło to zmniejszyć wkład
uczelni do blisko 5 mln zł.
Service Inter-Lab oferuje swoje nowoczesne pomieszczenia, oprogramowania, sprzę-

ty nieodpłatnie przez pięć lat – jak sytuacja
będzie wyglądała po tym czasie?
Dofinansowanie w graniach 75% nakłada
na nas pewne wymogi – centrum przez pięć
lat nie może mieć charakteru komercyjnego.
Po tym czasie już tak. Jednak ten okres jest
przeznaczony na intensyfikację współpracy
z przedsiębiorcami i zawiązanie projektów,
które pozwolą rozwijać się firmom w województwie zachodniopomorskim, a nam pozwolą rozwijać kompetencje naukowo-badawcze. Co jeszcze jest bardzo ważne w naszej
współpracy z przedsiębiorcami, to, iż nowa
perspektywa finansowa wskazuje, że w przyszłości środki finansowe będzie można pozyskać tylko i wyłącznie we współpracy z firmami,
a firmy we współpracy z uczelniami. Dzięki naszej infrastrukturze możemy być partnerem
w tego typu przedsięwzięciach.
W którym kierunku będzie rozwijał się
Service-Inter Lab?
Projekt Service Inter-Lab jest narzędziem, które ma przyspieszyć przekształcenie Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
w wydział trzeciej generacji, co jest związane
z koncepcją funkcjonowania całej uczelni.

Do pierwszej generacji zaliczał się uniwersytet średniowieczny, którego celem było
prowadzenie dydaktyki. Po reformie humboldtowskiej w tzw. uniwersytecie drugiej
generacji połączono dydaktykę kształcenia
z prowadzeniem badań naukowych. Następnie powstała trzecia generacja uniwersytetu
i tutaj najczęściej przywołuje się amerykańskie uczelnie MIT (Massachusetts University
of Technology) czy Uniwersytet Stanford,
w których oprócz kształcenia i oprócz prowadzenia badań nałożony jest nacisk na
silne wspieranie rozwoju przedsiębiorstw
i transfer tych rozwiązań do przedsiębiorstw.
Naszym celem jest silne ukierunkowanie wydziału w tę stronę i Service Inter-Lab ma być
takim narzędziem do współpracy z przedsiębiorcami. Do tej pory nie mieliśmy niezbędnej
infrastruktury, aby takie procesy uruchomić.
Mieliśmy bardzo ograniczone możliwości rozwoju. Tworząc to centrum, wzmocniliśmy także uniwersytecki kampus Cukrowa-Krakowska
i pokazaliśmy tym pewne kierunki, bo sąsiednie wydziały także realizują projekty nastawione na przedsiębiorców, co działa tylko na ich
korzyść.
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Dekada rozwoju
Produkujący od 10 lat wysokiej jakości materiały biurowe zakład
w Przecławiu jest dziś największą jednostką tego typu w globalnej grupie
Durable. - Świętujemy jubileusz i myślimy o dalszym rozwoju dzięki
pracownikom naszej firmy - podkreślają jej szefowie.

Zakład Durable przy al. Kasztanowej w Przecławiu zajmuje 10,5 tys. mkw.

W 2004 roku firma Durable przejęła spółkę,
której wcześniej zlecała produkcję w Przecławiu. Od tego czasu datuje się obecność firmy
w Polsce. Najpierw produkcja odbywała się w
wynajmowanych obiektach. W 2006 powstała
obecna hala z magazynem przy al. Kasztanowej w Przecławiu. W 2013 roku oddana do
użytku została jej druga część. Łącznie całość
zajmuje powierzchnię 10,5 tys. mkw.
Obecnie każdego tygodnia zakład, w którym na dwie i trzy zmiany pracuje 210 osób,
opuszczają cztery tiry, które wiozą ok. 280 palet gotowych artykułów do centrum dystrybu-

cyjnego w niemieckim Iserlohn (tam również
mieści się główna siedziba Durable). Stamtąd
produkty z logo Durable trafiają do odbiorców na całym świecie.
10. rocznica firmy przypada 7 czerwca. Na
ten dzień zaplanowana została huczna firmowa impreza w formie rodzinnego pikniku na
terenie zakładu.
- Głównymi bohaterami jubileuszu są nasi
pracownicy. Dzięki nim i ich pracy jesteśmy
tutaj, możemy świętować jubileusz i myśleć
o dalszym rozwoju. To ich praca gwarantuje
stabilność dla nich samych i dla firmy - mówią
Jarosław Tarczyński i Michael Truss, prezesi
Durable sp. z o.o.
W imprezie udział wezmą pracownicy wraz
z rodzinami. Dla ich bliskich to doskonała okazja, aby zobaczyć, jak firma wygląda od wewnątrz. Jak na urodziny przystało, zaplanowano atrakcje dla wszystkich oraz niespodzianki
dla najmłodszych.

Znasz niemiecki? Zapraszamy!
Durable Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 10
72-005 Przecław
tel. 91 432 40 40
www.durable.pl
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Ze względu na pochodzenie firmy w zakładzie w Przecławiu codziennie można usłyszeć
język niemiecki. Jego znajomość jest podstawowym warunkiem przy każdej prowadzonej
obecnie rekrutacji.

Michael Truss i Jarosław Tarczyński,
prezesi Durable Sp. z o.o.

- Szukamy pracowników do czterech wydziałów produkcyjnych oraz na stanowiska związane z kontrolą jakości. Preferujemy kandydatów z
wykształceniem technicznym, ale niekoniecznie
wyższym. Mile widziane będzie doświadczenie
przy produkcji - mówi Jarosław Tarczyński.
Durable oferuje kandydatom atrakcyjne
wynagrodzenie oraz bogaty pakiet socjalny.
Pracownicy doceniają m.in. możliwość skorzystania z kantyny, która jest na miejscu. Co
ważne, firma inwestuje w ludzi, kładąc nacisk
na szkolenia: z kontroli jakości, lean management, obsługi programu Excel. Dużo czasu
poświęca się poprawie umiejętności językowych. Zajęcia z lektorem języka niemieckiego
mają dwie grupy kadry zarządzającej niższego szczebla. Kadra zarządzająca uczestniczy
w kursie języka angielskiego.
To, co wyróżnia Durable, to koncentracja
na kwestiach bezpieczeństwa.
- W zakresie ochrony przeciwpożarowej
robimy więcej niż wymagają polskie przepisy.
Przyjęliśmy rygorystyczne zasady i regulacje
stosowane w naszych placówkach w Niemczech. Dotyczy to m.in. planów ewakuacyjnych
i ćwiczeń, w które angażujemy jednostki straży
pożarnej. Kładziemy również nacisk na szkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy,
łącznie z użyciem defibrylatora, który również
jest na wyposażeniu zakładu. Chcemy być wręcz
wzorcowi w tych obszarach - deklarują szefowie firmy.
Zarząd spółki stara się wykorzystywać
umiejętności i doświadczenie swoich ludzi i w
miarę możliwości obsadza nowe stanowiska
dotychczasowymi pracownikami. Dzięki temu
firma notuje bardzo niską rotację pracowników, a do rzadkości nie należą osoby, które
pracują w niej od 10 lat.

- To dla nich okazja, aby poznać funkcjonowanie firmy i zetknąć się ze światem ludzi pracujących. Dzięki temu łatwiej wejdą w samodzielność - tłumaczy Jarosław Tarczyński.
Praktyki w firmie odbywają studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na
Akademii Morskiej. Jednocześnie zbierają oni
informacje do napisania pracy dyplomowej,
a nawet, jak jeden z absolwentów, otrzymują
w firmie pracę.
Obecność Durable w regionie jest też nie
bez znaczenia dla polskiego biznesu. Firma
współpracuje m.in. z drukarniami i producentami elementów wtryskowych. Planując przyszłe dostawy Durable zamierza w coraz większym zakresie korzystać z polskich dostawców.

Kolejna dekada rozwoju
Historia firmy Durable w Niemczech sięga 1920 roku. Przedsiębiorstwo należy do
dwóch rodzin. Jego właścicielami i prezesami
są Horst-Werner Maier-Hunke i Matthias Laue.
Firma ma cztery centra produkcyjne.
Oprócz największego pod względem powierzchni i zatrudnienia - w Przecławiu - dwa
w Niemczech i jedno w Holandii. W Iserlohn
mieści się główna siedziba administracji i centrum dystrybucyjne firmy. Za sprzedaż poza
Niemcami odpowiadają filie w USA, Kanadzie,
Anglii, Francji, Belgii, Holandii i Skandynawii.
Reprezentacje Durable działają we Włoszech, w Polsce i w Rosji, zaś na całym świecie
są przedstawicielstwa firmy.
Jak wyglądać będzie przyszłość Durable
w Polsce?

- W najbliższych pięciu latach będziemy koncentrować się na optymalnym wykorzystaniu
niedawno powiększonej powierzchni zakładu.
Chcemy osiągnąć większą stabilizację i ugruntować naszą pozycję. W ciągu dziesięciu lat nie
możemy wykluczyć dalszej rozbudowy firmy mówią szefowie zakładu Durable w Przecławiu
i spoglądają na tereny sąsiadujące z istniejącą
halą.

W firmie pracuje 210 osób.

Globalny biznes, lokalne działania
W ciągu dekady firma Durable mocno
wrosła w lokalny grunt. Nie tylko zatrudnia
pracowników z gminy Kołbaskowo, Szczecina
i Gryfina, ale wspiera też działania mieszkańców regionu - m.in. od ośmiu lat pomaga młodym piłkarzom trenującym w klubie Victoria
Przecław.
Z kolei polski oddział firmy wspólnie z niemiecką centralą zaangażował się we wsparcie
Domu Dziecka w Stargardzie Szczecińskim.
Organizuje m.in. dla jego wychowanków wycieczki. Natomiast najstarsi wychowankowie
mają szansę odbyć letnie praktyki w przecławskiej firmie. W tym roku w takim stażu udział
bierze osiem osób.
czerwiec – lipiec 2014
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Wolin – to zupełnie inna Gmina
Gmina Wolin jest jedną z największych
terytorialnie gmin w Polsce
położonych nad morzem. Swoim
zasięgiem obejmuje trzydzieści
sołectw oraz 52 miejscowości.
Tak wielki obszar powoduje, że ilość potrzeb
oraz oczekiwań społecznych ponad 12 tys.
mieszkańców utrzymuje się systematycznie na
wysokim poziomie, dlatego gospodarze gminy
kierując się maksymą „Trzeba spotkań międzyludzkich, żeby powstawały przyjaźnie” jako
pierwsi rozpoczęli proces rozwiązujący problem
integracji i aktywizacji społecznej środowisk
wiejskich poprzez m.in. budowę i modernizację
świetlic wiejskich. Dzięki pozyskaniu środków
finansowych z funduszy unijnych Gmina Wolin
w swoim zasobie ma już 24 świetlice wiejskie.

Część z nich została wybudowana od podstaw,
część została zmodernizowana, a część wyremontowana. Warto dodać, że większość z nich
posiada innowacyjne, energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązania grzewcze (w
tym tzw. „pompy ciepła”). Efektem tego kierunku rozwoju sołectw jest duże zaangażowanie
nie tylko sołtysów, którzy są doskonałymi animatorami czasu wolnego, ale również młodzieży, mieszkańców. Ciekawe imprezy m.in. Dni:
Kaszy w Recławiu, Ryby w Skoszewie, Kapusty
w Dargobądzu, Ziemniaka w Dobropolu itp.;
prężnie działający kabaret Ładzin Hej, warsztaty

aktorskie, z witrażownictwa, rytmiki świadczą
o uzasadnionej potrzebie istnienia świetlic jako
miejsca wypoczynku i rozrywki.
Znaczącym zmianom infrastrukturalnym
poddane zostało samo miasto Wolin. Można tu
zauważyć nowe obiekty użyteczności publicznej
takie jak: Woliński Dworek – Centrum Współpracy Międzynarodowej, rozbudowane Muzeum
Regionalne im. Andrzeja Kaubego, budowana
w historycznym „kwartale” nowa Biblioteka
Miejska, boisko sportowe, kompleks urządzeń
do poprawy kondycji fizycznej młodzieży i seniorów, place zabaw czy też nowo powstały
deptak rekreacyjny równoległy do ulicy Ciasnej.
Niesłychanie ważnym elementem zagospodarowania miasta jest wybudowany basen jachtowy w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego (całkowity koszt 5,5 mln zł), przygotowany z myślą o rozwoju turystyki wodnej.
Oprócz ponad 30 miejsc dla jachtów tuż obok
budowane jest w ramach środków Programu
Operacyjnego Ryby zaplecze w postaci Mariny
z miejscami noclegowymi, zapleczem socjalnym,
slipami oraz innymi udogodnieniami, które zapewnią przybyłym gościom najwyższy komfort.
Władze miast nie zapomniały również
o istotnych, ale bardzo kosztownych inwestycjach obejmujących budowę m.in. sieci wodociągowych o wartości ponad 5,5 mln. zł, których
łączna długość to ponad 13,5 km. Rozpoczęta
teraz realizacja tego przedsięwzięcia zapewni mieszkańcom miejscowości Płocin, Ładzin,
Rabiąż, Domysłów, Darzowice, Unin pewność
i niezawodność dostawy wody pitnej. Ponadto
w samym Wolinie rozwiązano problemy wodno-kanalizacyjne Starego Miasta budując niezbędną sieć na jego terenie (inwestując ponad
1,2 mln zł). Mając na uwadze bezpieczeństwo
długoterminowe gminy zaopatrzenia w wodę
pitną, przystąpiono do opracowania dokumentacji hydrogeologicznych dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych
z utworów czwartorzędowych w rejonie Kodrąbka i Kołczewka położonych na obszarze
wyspy Wolin. Zadanie to powierzono utworzonemu w tym celu konsorcjum czterech gmin Wolin, Międzyzdroje, Dziwnów, Świnoujście - co
w efekcie doprowadzić ma do uzyskania z obu

Nowowarpieński ratusz przeszedł gruntowny remont
i odzyskał dawny blask.

Gmina Nowe Warpno - jedna
z najbardziej rozwojowych gmin
w Polsce - przeżywa rozkwit po wielu
latach trudności i braku perspektyw.
Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004
roku dla mieszkańców gminy oznaczało utratę
pracy i dochodów, które gwarantowała im strefa
wolnocłowa. W parę lat opustoszał Targ Miejski,
odwiedzany niegdyś przez setki osób dziennie.
Tak dramatyczne zmiany nie rysowały przyszłości
urokliwego miasta w jasnych barwach. Zła karta
odwróciła się dopiero w roku 2011, kiedy to gmina otrzymała zaległy podatek od Urzędu MorskieUroku Staremu Miastu nadają odnowione kamienice.

ujęć 600 metrów sześciennych wody na godzinę, co w znaczący sposób odciąży istniejące
ujęcia i pozwoli uzyskać wodę dobrej jakości dla
wszystkich mieszkańców Wyspy Wolin.

Urząd Miejski w Wolinie
ul. Zamkowa 23
72-510 Wolin
tel. (91) 326 13 22, 322 08 01
fax (91) 326 14 29
e-mail: urzad@wolin.pl
www.wolin.pl
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Samorząd przyjazny przedsiębiorcom

go za tereny leżące pod przybrzeżnymi wodami.
Samorząd dostrzegł szansę na rozwój, a Unia
Europejska tym razem wystąpiła w roli hojnego
sponsora szykujących się inwestycji.
W tym roku mija 10 lat obecności Polski
w euroregionie. Nowe Warpno zmieniło się nie do
poznania, samorząd znajduje się w czołówce gmin
innowacyjnych kraju. Gospodarze miasta postawili na turystów, którzy tym razem przyjeżdżają
tutaj po to, aby cieszyć się czystym powietrzem,
pięknem przyrody, licznymi zabytkami oraz bogatą ofertą turystyczną. Na terenie przy dawnym
targowisku miejskim powstał zmodernizowany
parking na 72 samochody. Turystyczne centrum
miasta przeniosło się bliżej Starówki, mieszkańcy wykorzystali działania podejmowane przez
włodarzy – od zeszłego roku działają tutaj dwa
nowe punkty gastronomiczne prowadzone przez

lokalnych przedsiębiorców. Teren kempingu przy
ul. Słonecznej dzierżawiony przez mieszkańca Nowego Warpna przeszedł wielomilionowy remont,
powstały nowe fragmenty kei, slip do wodowania
jednostek, wiata rekreacyjna, plac zabaw. Wspieramy również nowego dzierżawcę, który otworzy
przystań przy Alei Żeglarzy 1 lipca br. Obie mariny
wspiera lokalny samorząd inwestując w ich infrastrukturę i wyposażenie oraz zapewniając pomoc
merytoryczną. Wszystko to ma na celu stworzenie możliwie jak najlepszych warunków przedsiębiorcom z sektora prywatnego.
Angażują się również mieszkańcy, którzy nie
prowadzą działalności gospodarczej, lecz podejmują się przedsięwzięć w ramach ekonomii społecznej. W tym roku inauguruje festiwal sztuki
- artystom swoje podwórka i kamienice użyczają
mieszkańcy.
Oprócz inwestycji w infrastrukturę turystyczną gmina uruchomiła program dotacji dla poprawy estetyki budynków mieszkalnych, z której

Kemping przy ul. Słonecznej przeszedł wielomilionowy
remont i będzie atrakcją dla żeglarzy i turystów.

mogą skorzystać mieszkańcy Starówki. Z programu skorzystało już dziesiątki rodzin – kamienice
na terenie Starego Miasta stały się pięknym elementem podnoszącym estetykę otoczenia.
Gmina przygotowała do sprzedaży bardzo
dużo atrakcyjnych działek nad Zalewem Szczecińskim, w otoczeniu Puszczy Wkrzańskiej. Tutaj warto inwestować i mieszkać – z roku na rok odwiedza
nas więcej turystów, stale rozwijamy naszą bazę
turystyczną. Zachęcamy każdego, kto tutaj nie był,
aby nas odwiedził i na stałe związał się z tym urokliwym miastem, Perłą Pomorza Zachodniego.

Urząd Gminy Nowe Warpno
pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno
tel. 91 31 29 660, fax 91 31 29 713
urzad@nowewarpno.pl
www.nowewarpno.pl
czerwiec – lipiec 2014
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Storrady Park Offices - wyjątkowe miejsce
Storrady Park Offices to kompleks
trzech budynków o charakterze
biurowym, usługowym i mieszkalnym.
Położenie przy ulicy StorradyŚwiętosławy u podnóża Wałów
Chrobrego i Parku Żeromskiego oraz
połączenie nowoczesnej i zabytkowej
architektury czynią z inwestycji
wyjątkowe miejsce do pracy
i odpoczynku.

W nowoczesnym centrum biznesowym siedzibę będą miały zarówno start-upy technologiczne, jak i firmy już działające na rynku.

Technopark Pomerania – szczecińskie
serce nowoczesnych technologii
Technopark Pomerania prowadzi obecnie negocjacje z firmami z branży
informatycznej i nowoczesnych technologii, dotyczące wynajmu prawie
połowy powierzchni biurowych w powstających budynkach. Trwają rozmowy
z dużą firmą informatyczną, która ma być lokatorem strategicznym
i zająć 35 proc. nowych powierzchni oraz z małymi i początkującymi na rynku
przedsiębiorstwami, dla których przeznaczono 65 proc. powstających biur.
W Technoparku znajdą się również otwarte
przestrzenie do pracy indywidualnej i zespołowej, z których bezpłatnie korzystać będzie
mógł każdy, a także sale konferencyjne, inkubator przedsiębiorczości, największa w regionie serwerownia oraz przedszkole i lunch bar.
Obecnie dzięki wsparciu Technoparku na
rynku działa 75 firm z sektora nowoczesnych
technologii – są to byli i obecni lokatorzy inkubatora przedsiębiorczości oraz firmy wirtualne i stowarzyszenia. Udostępnianie nowych
powierzchni kolejnym firmom zaplanowano
od listopada 2014 roku, ale Technopark już
prowadzi rekrutację przyszłych najemców.
W rozbudowanym, nowoczesnym centrum
biznesowym swoje siedziby będą miały zarówno start-upy technologiczne, którym oferowane będą preferencyjne ceny najmu, jak i firmy
już działające na rynku, które powierzchnię
biurową wynajmować będą na warunkach komercyjnych.
- Otoczenie biznesowe, w którym obok siebie
funkcjonują firmy na różnym etapie rozwoju,
sprawdza się od lat w USA i Europie Zachodniej – wskazuje Andrzej Feterowski, prezes
Technoparku Pomerania. - Większe firmy angażują się w merytoryczne i biznesowe wspieranie
start-upów i otwierają im możliwości pozyskiwania nowych zleceń, a w zamian mają ułatwiony dostęp do specjalistów IT.
Dynamiczny rozwój szczecińskiej branży IT
zapewni również doradztwo biznesowe.
- Nowo powstałe firmy są w Technoparku objęte tzw. programem inkubacji, czyli pakietem
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obejmującym 50 h rocznie usług doradcy ds. zarządzania firmą/mentora i 100 h rocznie pracy
ekspertów ds. public relations, marketingu, pozyskiwania finansowania zewnętrznego, prawa
czy funduszy UE – dodaje Andrzej Feterowski.
Z kolei firmy już funkcjonujące na rynku objęte
będą tzw. programem ekspansji, czyli pakietem usług doradczych w postaci m.in. pomocy
w skutecznym zarządzaniu firmą, wsparcia w
kwestiach prawnych czy usług z zakresu marketingu i PR.
W rozbudowanym Technoparku znajdą się
także sale konferencyjne i otwarte przestrzenie z bezpłatnym Wi-Fi, z których korzystać
będą nie tylko najemcy, ale wszyscy zainteresowani realizowaniem projektów IT.
- Co-working to przestrzeń około 150 mkw.,
która oferować będzie usługę tzw. „bezpiecznego startu” – bez konieczności wynajmowania
biura. Będzie tam można pracować i korzystać
z doradztwa biznesowego” – wyjaśnia Katarzyna Witkowska, menedżer Działu Rozwoju
Technoparku Pomerania. Inną przestrzenią
wspólną będzie tzw. „Strefa (ma)geeka”
o powierzchni 250 mkw. Będzie ona zaaranżowana mobilnie – znajdą się tam ruchome stoły
i tablice, które będzie można swobodnie ustawiać w zależności od potrzeb. - Strefa będzie
przystosowana głównie do kreatywnej pracy
zespołowej. Miejsce będzie dostępne bezpłatnie
dla wszystkich zainteresowanych bez konieczności rezerwacji – dodaje Witkowska.
Ponadto w parku ma działać nowoczesny
lunch bar oraz przedszkole dla dzieci lokato-

rów. Do dyspozycji najemców będą również
tzw. hiding roomy – miejsca odpoczynku dla
przedsiębiorców, którzy w branży nowoczesnych technologii często pracują nad projektami po kilkanaście godzin na dobę. W jednym
z trzech powstających budynków mieścić się
będzie również największa w regionie serwerownia, z której usług korzystać będą nie
tylko lokatorzy Technoparku, ale także inne
szczecińskie firmy, administracja publiczna
oraz sektor medyczny. Nowe budynki sąsiadują bezpośrednio z rewitalizowanym parkiem
miejskim.
W obecnie funkcjonującym obiekcie parku
swoją siedzibę ma 18 młodych firm technologicznych i pięć stowarzyszeń IT. Ponadto Technopark ma 32 lokatorów wirtualnych, którzy
również korzystają z biznesowego wsparcia.
Od października 2010 roku do kwietnia 2014
zawarto łącznie 70 umów z firmami – w tym
38 z lokatorami mającymi fizycznie siedzibę w
Technoparku Pomerania. W 2013 roku firmy
korzystające z biznesowego wsparcia Technoparku stworzyły łącznie 265 miejsc pracy. Aż
92 proc. ze wszystkich inkubowanych przedsiębiorstw nadal funkcjonuje na rynku i rozwija swoją działalność.

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Niemierzyńska 17a
71-441 Szczecin, Polska
tel.: +48 91 85 22 911
fax: +48 91 85 22 192
biuro@spnt.pl
www.technopark-pomerania.pl
czerwiec – lipiec 2014

Obiekty inwestycji zaprojektowano kompleksowo jako kontynuację historycznej zabudowy
istniejącej w całym kwartale ulic Storrady, Kapitańskiej i Jana z Kolna.
Główny budynek kompleksu o powierzchni
użytkowej 5100 mkw. to rewitalizowany obiekt
poprzemysłowy. W tym miejscu mieściła się w
XIX wieku pierwsza elektrownia w Szczecinie
dostarczająca prąd na potrzeby oświetlenia ulic
miejskich. Zachowana została zabytkowa elewacja, która podkreślona zostanie przez nowoczesną architekturę części nadbudowy. Budynek
dawnej elektrowni jest 7-poziomowy. W kondygnacji podziemnej i parterowej umieszczony
został plac parkingowy. 1. i 2. piętro budynku
posiada wysokość użytkową 3,65 m i 4,40 m.

Piętra te są przeznaczone na cele komercyjne
np. klinikę medyczną, specjalistyczne gabinety
lekarskie, sale konferencyjno-szkoleniowe, lokale handlowo-usługowe. Na piętrach od 2. do
5. od strony Parku Żeromskiego usytuowane są
lokale mieszkalne. Od strony Odry znajdują się
powierzchnie biurowo-usługowe z widokiem na
panoramę Szczecina. Zostały zaprojektowane
w aranżacji typu open space. Układ piętra pozwala na wygodne dzielenie powierzchni na mniejsze
niezależne części według potrzeby najemcy.
Drugi budynek kompleksu wraz z dwoma
parterowymi pawilonami o łącznej powierzchni
użytkowej ponad 600 mkw. będą pełniły funkcję
biurowo-usługową. Budynki powstają w nowoczesnej konstrukcji szkieletowej z dużą ilością
przeszkleń.
Planowane zakończenie budowy to czerwiec
2015 r. Obecnie w celu rezerwacji lokalu można
podpisywać przedwstępne umowy najmu.
Trzeci obiekt inwestycji to istniejący trzypiętrowy budynek oferujący lokale biurowe do wynajęcia. Budynek wraz z terenem jest całodobowo monitorowany i chroniony.
W obrębie inwestycji powstanie uliczka o charakterze staromiejskim, dostępna w dzień i wieczorem także dla osób z zewnątrz, z wejściem od
bramy z ulicy Storrady 3. Wyjście z uliczki planuje
się przez bramę istniejącego budynku przy ulicy
Storrady 1 na podnóże Wałów Chrobrego.

Główny budynek kompleksu powstaje
w miejscu dawnej elektrowni.

tel. 507 085 564
biuro@storrady.com
www.storrady.com

Biały Listek CSR „Polityki” dla GBS Banku
Tygodnik „Polityka” wspólnie
z firmą doradczą PwC już po raz trzeci
postanowiła uhonorować firmy, które
wyróżniają się w działalnościach CSR.
Wybranym firmom przyznano Złoty,
Srebrny i Biały Listek. To ostatnie
wyróżnienie otrzymał GBS Bank.
Przegląd społecznej odpowiedzialności
biznesu za 2013 rok został przygotowany na
podstawie wyników ankiety rozesłanej do ponad 800 największych przedsiębiorstw, m.in.
do GBS Banku. Sama ankieta była opracowana
według najważniejszych wytycznych norm ISO
26000 w siedmiu obszarach:
- ład korporacyjny,
- prawa człowieka,
- zachowania wobec pracowników,
- ochrona środowiska,
- dbałość o klienta,
- uczciwość biznesowa,
- zaangażowanie społeczne.
- Nadrzędnym celem organizacji podejmującej działania odpowiedzialne społecznie jest
maksymalizacja swojego wkładu w zrównoważony rozwój – mówi Mateusz Walewski, starszy ekonomista PwC w Polsce.

Strategiczne traktowanie aspektów CSR
w zarządzaniu pozwala podejmować trafne
decyzje biznesowe, które w długim okresie
przekładają się na wyniki danego przedsiębiorstwa. Pomimo tego, że w Polsce takie podejście jest cały czas pionierskie, w niektórych
firmach np. w GBS Banku na trwałe wpisuje się
w działania instytucji.
GBS Bank stał się rozpoznawalnym mecenasem regionu aktywnie udzielającym się na
różnych płaszczyznach życia. Przed dwoma
laty rozpoczął współpracę z klubem sportowym Stal Gorzów Wlkp., którą w dalszym ciągu kontynuuje. Bank włączył się także w liczne
inicjatywy kulturalne i charytatywne. Jego
ambasadorami byli dotychczas: żużlowiec Bartosz Zmarzlik, fotografik i podróżnik Paweł
Chara, himalaiści Grzegorz Kukurowski i Jarosław Skowron oraz reprezentantka Polski w
siatkówce kobiet - Kinga Kasprzak. GBS Bank
jest instytucją silnie związaną z regionem, dostrzegającą i umiejętnie wykorzystującą jego
potencjał.
W tym roku GBS Bank został wyróżniony
za zaangażowanie społeczne w Plebiscycie
Równa Firma 2014 zorganizowanym przez
młodych pracowników nauki oraz organizacje
studenckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Szczecińskiego.

GBS Bank I Oddział w Szczecinie
ul. Bohaterów Warszawy 31,
70-340 Szczecin
tel./fax 91 48 41 720
II Oddział w Szczecinie
ul. Partyzantów 3/3
70-222 Szczecin,
tel. fax 91 48 43 505
www.gbsbank.pl
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Każda budowa jest wyzwaniem
Lesław Siemaszko, właściciel firmy
Siemaszko, o budowaniu marki
i kreowaniu rynku mieszkaniowego.
Ponad trzy tysiące mieszkań i około stu domów jednorodzinnych na nowych osiedlach.
To dorobek firmy Siemaszko, czołowego szczecińskiego dewelopera, który obchodzi właśnie
20-lecie istnienia. To solidna, wyróżniająca się
na rynku marka, nagradzana w wielu prestiżowych konkursach, która swoją pozycję potwierdza każdą nową inwestycją.
Pamięta pan początki swojej działalności?
Oczywiście. Pierwsza budowa to była wielka radość, że wreszcie robię coś na własny rachunek. Obawy? Jeszcze wtedy ich nie było.
Dziś, gdy wiem, jakie rafy czyhają po drodze,
czułbym wielki strach przed niepowodzeniem.
Jednak po latach jestem też bogatszy o wiedzę, jak te rafy omijać.
Pierwsze budynki, m.in. przy ul. Jemiołowej i Duńskiej, miały charakterystyczną
architekturę z wieżyczkami, które na długo
stały się znakiem firmowym Siemaszki.
Tę formę zaproponował architekt. Bardzo
mi się spodobała, bo nawiązuje do charakteru
miasta. Powtórzyłem ten motyw jako ciągłość
architektonicznego rozwiązania w kilku kolejnych inwestycjach. Nie myślałem, że może
stać się czymś w rodzaju symbolu firmy, znaku
rozpoznawczego. Byłem po prostu przekonany, że jeśli zagospodarowuje się spory kawałek przestrzeni, to należy zadbać, aby miała
ona jednolity charakter. Faktycznie wieżyczki
dotarły do wielu klientów i stały się znakiem,
który nas wyróżniał. Być może ludzie kupowali mieszkania również dlatego. Ale przez lata
forma architektoniczna naszych budynków
ewoluowała.
Potrzeby klientów również.
Kiedyś był olbrzymi głód mieszkań, a dziś
jest na rynku duży wybór mieszkań. Trzeba
się więc postarać, aby zaspokoić oczekiwania
klientów. Poprawia się komfort życia, zmieniają gusta. Dziś windy, garaże podziemne to już
standard. Liczy się lokalizacja mieszkania, uroda, marka, idealna jakość. I koszty utrzymania,

Siemaszko Sp. z o.o.
Główne biuro sprzedaży:
al. Powstańców Wlkp. 81A
70–110 Szczecin
tel. 91 422 16 51, tel./fax: 91 484 97 60
biuro@siemaszko.pl
www.siemaszko.pl

24

które również są bardzo ważne, dlatego zarządzamy wybudowanymi przez nas osiedlami.
Monitorujemy je na co dzień, dbamy o nie.
Czym się pan kieruje szukając miejsc pod
nowe inwestycje?
Intuicją i doświadczeniem. Wybierając
grunt myślę o ludziach, którzy mieszkania kupią, ale i mnie on musi się podobać. Moje poczucie smaku jest wypadkową doświadczeń z
poprzednich realizacji, wiem co się sprawdziło
i czego szukają aktualnie ludzie. Bardzo dużo
czytam na temat rynku nieruchomości w Polsce, studiuję analizy branżowe, mam też swoje
przemyślenia. Również rynek lokalny trzeba
starannie analizować, pogodzić się z nim, dopasować, ale też kreować. I wciąż doskonalić
ofertę.
Podkreśla pan, że klienci do was wracają, kupują pierwszy lokal i po latach znów
przychodzą do Siemaszki, szukając nowego
mieszkania.
Myślę, że działa tu podobny mechanizm,
taki jak w przypadku kupna dobrej marki samochodu. Klienci przyzwyczajają się do niego, nabierają przekonania, że dokonali dobrego wyboru. Szczególnie, jeśli po dłuższej eksploatacji
okazuje się to towar dobry i trwały, na dodatek
przystępny cenowo. Nabierają zaufania, które
jest niezbędnym elementem budowania marki. Na zaufanie klientów trzeba sobie zasłużyć.
Siemaszko to dziś silna marka – zdobywa nagrody, jest doceniana w prestiżowych
konkursach promujących zarówno fachowość produktu, jak i dynamikę rozwoju
przedsiębiorstwa. To swoiste potwierdzenie
jakości. Czy ma znaczenie dla klientów?
Zauważyłem, że klienci zwracają na to uwagę. Na początku działalności, kiedy trzeba było

się przebić na rynek ceną, musieliśmy redukować koszty. Bryła architektoniczna budynków,
które wówczas budowaliśmy, nie mogła być
zbyt zróżnicowana. To były proste w budowie
budynki, do maksimum wykorzystujące potencjał powierzchni. Dzisiaj bardziej stawiam na
to, żeby powierzchnia była zagospodarowana w sposób atrakcyjny, swobodny, żeby była
przestrzeń do życia i zieleń w odpowiedniej ilości. Architektura naszych budynków jest coraz
bardziej zróżnicowana i trudniejsza do wykonania. Na tym etapie rozwoju już możemy sobie pozwolić na to, żeby realizować coraz trudniejsze budynki, które podobają się klientom.
Czy po 20 latach budowania wciąż czuje
pan podobne emocje, które towarzyszyły
budowom w pionierskich latach?
Identyczne. Jakbym ciągle zaczynał od
nowa. Każda budowa to wyzwanie. Bo budownictwo jest moją pasją. Gdybym robił to tylko
dla pieniędzy, na pewno by się nie udało. Trzeba to lubić. Ja jeżdżę po budowach, pilnuję,
lubię widzieć każdego przy pracy. Uwielbiam
wynajdywać perełki pod budowę nowych osiedli. Jak widzę teren, który mi się podoba, to go
śledzę, aż przychodzi odpowiedni moment, że
go kupuję. I sobie go już w głowie ubieram w
formę.
Na inne pasje znajduje pan czas?
Zawsze mam czas na sport, codziennie pływam. Nie porzuciłem też mojej pasji z dzieciństwa, czyli boksu. To jedna z moich ulubionych
dyscyplin olimpijskich z wielkimi tradycjami.
Obok zapasów, biegów i skoków był to przecież sport uprawiany już w starożytności. Od
kilku lat wspieram też tę dyscyplinę finansowo.
Dziękujemy za rozmowę.
czerwiec – lipiec 2014
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Książęca wizyta
Premier chwali
bezpieczne „Police”

W środę, 14 maja, gościliśmy
w Szczecinie następcę tronu
Królestwa Danii Fryderyka wraz
z małżonką Marią Elżbietą. W trakcie
wizyty para książęca odwiedziła m.in.
Urząd Miasta, Trafostację Sztuki,
oddział św. Mikołaja w szpitalu przy Unii
Lubelskiej, firmę z duńskim kapitałem
KK-electronic oraz Wielonarodowy
Korpus NATO Północny Wschód.

Z zarządem i pracownikami Zakładów
Chemicznych „Police” SA , należących
do Grupy Azoty , spotkali się 22 maja
premier Donald Tusk i minister skarbu
Włodzimierz Karpiński.
Szef rządu wraz z ministrem zwiedzali zakład. Byli m.in. na wieży mocznika i w magazynach nawozów. Obydwaj podkreślali zasługi obecnych władz spółki oraz pracowników
w odbudowie polskiej branży chemicznej i
umocnienia jej pozycji w skali światowej.
- Dzięki waszej determinacji oraz sprawnemu
zarządzaniu Police są bezpieczne jako zakład
pracy. Przyszłość zakładu rysuje się nieźle. Dowodem na to jest m.in. zakup własnych źródeł
surowca, w takich egzotycznych miejscach jak
Senegal. Podobne przykłady pokazują, że można
kupować taniej, również w Afryce – mówił Donald Tusk.
Premier odniósł się również do bezpieczeństwa energetycznego Europy: - Prezes
Krzysztof Jałosiński informował mnie, że Police
dywersyfikują źródła dostaw gazu, ponieważ
bezpieczeństwo energetyczne zakładu przy jed-

Minister Włodzimierz Karpiński i premier Donald Tusk
na spotkaniu w „Policach” . | fot. ARCHIWUM

noczesnej optymalizacji kosztów produkcji jest
priorytetem.
Rocznie polickie zakłady wykorzystują nawet 570 mln m sześc. gazu za kwotę bliską 700
mln zł. Około 70 proc. tego surowca trafia do
Polic od PGNiG, zaś pozostałe 30 proc. pozyskiwane jest z innych źródeł, w tym z Towarowej
Giełdy Energetycznej, która aktywnie uczestniczy w procesie liberalizacji rynku energetycznego w kraju.
- Nowe 200 miejsc pracy, inwestycje w port,
konsolidacja i działania w zakresie unii energetycznej, to ścieżka, którą będziemy podążali.

Postaramy się zwiększyć majątek grupy i pomożemy tej grupie rosnąć – zapowiedział Włodzimierz Karpiński.
- Przyświecają nam te same cele: umocnienie
polskiego przemysłu chemicznego w Europie i na
świecie oraz wspieranie polskiej gospodarki – powiedział Krzysztof Jałosiński, prezes zarządu
polickiej spółki Grupy Azoty. - Plan inwestycyjny założony przez Grupę Azoty będzie realizowany w oparciu o strategiczne cele Ministerstwa
Skarbu Państwa, które rozumie i dostrzega wyzwania oraz szanse stojące przed polską chemią.
mab

Para książęca dzień w Szczecinie rozpoczęła od uroczystego śniadania w Urzędzie Miasta
Szczecin na specjalne zaproszenie prezydenta
Szczecina Piotra Krzystka. Po śniadaniu na parę
książęcą czekała niespodzianka. Z okazji dziesiątej
rocznicy ślubu książę Fryderyk i księżna Maria
Elżbieta otrzymali od prezydenta Piotra Krzystka
okolicznościowy tort.
Książę Fryderyk pojawił się w Trafostacji
Sztuki, gdzie odbywało się Forum Energetyczne,
z udziałem polskich oraz duńskich przedsiębiorców i samorządowców. Poruszano tam m.in. tematy dotyczące gospodarowania odpadami oraz
energetyki wiatrowej.
- Szczecin i Pomorze Zachodnie łączy z Danią nie tylko bliskość geograficzna, ale także
wspólne przedsięwzięcia, wspólny Korpus NATO

O strategii Polski
Zachodniej

Para książęca Danii odwiedziła Szczecin. Książę Fryderyk (drugi od lewej) wraz małżonką księżną Marią Elżbietą
(pierwsza z prawej) w Urzędzie Miasta. | fot. ARCHIWUM

w Polsce – mówił prezydent Krzystek. - Dania
jest drugim największym inwestorem zagranicznym w regionie.
Księżna Maria Elżbieta odwiedziła firmę
KK-electronic, lidera w sektorze energii wiatrowej.
Podczas wizyty dokonała otwarcia komory
testowej, przeznaczonej do badań wytrzymałości szaf rozdzielczych używanych w elektrowniach wiatrowych.
Księżna odwiedziła również małych pacjentów oddziału św. Mikołaja - pediatrii, he-

z końcem kwietnia Strategii Rozwoju Polski
Zachodniej 2020, która dotyczy pięciu województw, w tym województwa zachodniopomorskiego. Na liście ośmiu kluczowych projektów ponadregionalnych znalazły się m.in.
Elżbieta Bieńkowska, wicepremier
modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej, modernizacja linii kolejowych w tym tzw. Odrzani minister infrastruktury i rozwoju,
ki, dokończenie budowy drogi ekspresowej
spotkała się z samorządowcami oraz
S3, a także współpraca ośrodków akademicnaukowcami w centrum transferu wiedzy kich z biznesem. Bieńkowska w trakcie spotkania poinformowała również o rozpoczęciu
Service Inter-Lab Uniwersytetu
realizacji budowy drogi S6. - W czerwcu br. droSzczecińskiego przy ul. Cukrowej.
ga ta zostanie włączona do załącznika budowy
dróg krajowych.
Spotkanie odbyło się w dniu, kiedy to przekazano do użytku odcinek drogi S3 do Międzyrzecza, co umożliwia wygodne połączenie z auElżbieta Bieńkowska spotkała się z samorządowcami
tostradą A2, prowadzącą do Warszawy. Premier
oraz naukowcami w centrum transferu wiedzy Service
poinformowała o przyjęciu przez Radę Ministrów
Inter-Lab US przy ul. Cukrowej. | fot. ARCHOWUM
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matologii i onkologii w szpitalu SPSK nr 1 przy
Unii Lubelskiej.
Para książęca już wspólnie uczestniczyła
również w spotkaniu z polskimi i duńskimi żołnierzami w Wielonarodowym Korpusie NATO
Północny Wschód. Po wizycie w korpusie książę Fryderyk udał się na pokład okrętu duńskiej
marynarki wojennej „Niels Juhl”, zacumowanego przy Wałach Chrobrego. Księżna wzięła
natomiast udział w otwarciu wystawy fotografii
„Grenlandia czyli Kalaallit Nunaat” w Muzeum
Zamkowym.
a

Piechociński niewiele
o morzu
Podczas dwudniowej wizyty
w woj. zachodniopomorskim (14-15 maja
br.) wicepremier, minister gospodarki
Janusz Piechociński odwiedził m.in.
spółkę Bulk Cargo Port Szczecin, gdzie
spotkał się z dziennikarzami.
Pytany o obiecanego inwestora dla Stargardzkiego Parku Przemysłowego, Janusz
Piechociński zapowiedział, że ma tam powstać
nowa fabryka z szeroko pojętej branży motoryzacyjnej. Szczegółów jednak nie zdradził.
Wspomniał również o potrzebie modernizacji
Elektrowni Dolna Odra.
Niestety, na ważne dla branży morskiej Pomorza Zachodniego pytania – dotyczące pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin do
12,5 m oraz zrównania stawek z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości portowych
do wysokości obowiązującej w Trójmieście - odpowiadał bardzo ogólnikowo.
- Nie chodzi o to, by zabrać Gdańskowi i dołożyć Szczecinowi – stwierdził wicepremier.
Janusz Piechociński w Szczecinie był także gościem Akademii Morskiej: rozmawiał z władzami
uczelni, zwiedził Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego i Europejskie Centrum Szkolenia LNG .
Oprócz Szczecina odwiedził Nowogard, Gryfice i Stargard Szczeciński, gdzie rozmawiał z lokalnymi przedsiębiorcami.
ek
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O transporcie przy
unijnym jubileuszu

10 lat bez szlabanu
Dziesięć lat temu Zygmunt Meyer,
ówczesny marszałek województwa,
symbolicznie przecinał szlaban na
granicy w Gryfinie. W ten sposób
świętowaliśmy wejście Polski do
Unii Europejskiej. Jak od tego czasu
zmienił się region, mówili uczestnicy
Rautu Europejskiego.

„Infrastruktura transportu dla
rozwoju regionów. Z perspektywy
10-lecia członkostwa w Unii
Europejskiej” pod takim tytułem
przebiegała konferencja naukowa
Eurotrans 2014.
Organizowane na przemian w Szczecinie
i Warszawie wydarzenie od 14 lat przyciąga
naukowców z Polski i zagranicy oraz praktyków gospodarczych. W tym roku na Wydziale
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego pojawili się menedżerowie
firm z branży portowej, żeglugowej, kolejowej,
reprezentanci przewoźników drogowych, spedytorów, portów lotniczych, a także instytucji
oraz zrzeszeń przedsiębiorstw transportowych.
Przybyli na Euro-Trans 2014 także przedstawiciele przedsiębiorstw wdrażających innowacje
w transporcie.
- O randze konferencji świadczy udział licznych ośrodków akademickich, polskich i zagranicznych, a przede wszystkim obecność komisarza ds. transportu Komisji Europejskiej Simma
Kallasa - mówi prof. Elżbieta Załoga, przewodnicząca komitetu naukowo-programowego konferencji.

Prof. Bogusław Liberadzki i prof. Elżbieta Załoga, główni organizatorzy tegorocznej konferencji
| fot.MICHAŁ ABKOWICZ

Problematyka konferencji zachęciła też do
udziału i dyskusji władze samorządowe województwa zachodniopomorskiego, parlamentarzystów oraz deputowanego do Parlamentu
Europejskiego i współorganizatora konferencji
prof. Bogusława Liberadzkiego.
Dyskusje panelowe dotyczyły takich zagadnień jak znaczenie infrastruktury transportu dla
spójności regionów Europy oraz infrastruktury
transportu jako źródła korzyści i kosztów dla
mieszkańców i biznesu UE.
- Nakłady finansowe przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne zmaterializowały się
w Zachodniopomorskiem m.in. w postaci drogi

ekspresowej S3, poprawie dostępności do portów
Szczecin i Świnoujście, obwodnic miast, modernizacji linii kolejowych, ścieżek rowerowych, a także poprawiły naszą pozycję w zakresie know-how
- mówi prof. Elżbieta Załoga. - Przed nami nowa
perspektywa finansowa, która jest ostatnią szansą
na wyrównanie poziomu zagospodarowania infrastrukturalnego regionów „starych” i „nowych” krajów członkowskich UE.
Kolejna edycja Euro-Trans odbędzie się za
rok w Warszawie. Jej uczestnicy będą szukać
rozwiązań dla dylematów związanych z nową
polityką transportową UE.
mab

Na początku maja obchodziliśmy 10-lecie
wejścia Polski do Unii Europejskiej. Business
Club Szczecin tradycyjnie zaprosił na coroczny
Raut Europejski w Szczecinie. Gości przybyłych
do Czerwonego Ratusza witał Bogumił Rogowski, prezydent kapituły Business Club Szczecin.
To był wieczór wspomnień i podsumowań. Ale
była również mowa o nowych wyzwaniach europejskich.
O tym, że Polska 1 maja 2004 r. weszła do
Unii Europejskiej zdecydowali obywatele, którzy
kilka miesięcy wcześniej wzięli udział w referendum. Wcześniej jednak prowadzona była akcja
promująca referendum. - W miesiąc przejechałem 10 tys. kilometrów, zachęcając do udziału
w referendum – wspominał w Czerwonym Ratuszu prof. Zygmunt Meyer, były marszałek województwa.

Wiosenne wydarzenia
Za nami dwa ważne wydarzenia
targowe w Szczecinie: targi MIASTO
OGRÓD i Piknik nad Odrą.
W kwietniu „zielona branża” spotkała się w
halach MTS (25-27.04), żeby przedstawić ofertę dla ogrodów prywatnych, miejskich i dla

Już wtedy korzystaliśmy ze środków unijnych. Ale trzy lata później przed województwem
stanęło kolejne duże wyzwanie – zarządzanie
Regionalnym Programem Operacyjnym. Przydzielono nam 835 mln euro. Umowę w Brukseli
podpisał już kolejny marszałek – Norbert Obrycki. Aktualny senator także wziął udział w rocznicowym spotkaniu. Był także marszałek Olgierd
Geblewicz, który prowadzi negocjacje z Komisją
Europejską w sprawie programu regionalnego
na lata 2014-2020. tym razem trzeba zaplanować, jak wydać 1,6 mld euro.
- Kolejne lata powinniśmy poświęcić trzem
celom w regionie: infrastrukturze, gospodarce

tych, którzy zajmują się zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej. Jednym z najważniejszych elementów była odbywająca się od czterech lat konferencja branżowa. 110 słuchaczy,
głównie architektów, urbanistów i studentów,
miało okazję wzbogacić swoją wiedzę z zakresu wykorzystania światła w aranżacjach z
zielenią i wodą. W programie targów znalazło
się sporo wydarzeń dla pasjonatów, właścicieli
ogrodów, którzy przyszli zobaczyć nowe trendy i nowe produkty, by stworzyć własny piękny

Prof. Zygmunt Meyer wspominał przecięcie szlabanu na
granicy polsko-niemieckiej. | fot. JAN SURDO

i społeczeństwu – wyjaśniał marszałek Geblewicz. - Dużym wyzwaniem będzie zbliżenie świata
nauki do biznesu.
Długo można wymieniać inwestycje, które
postały dzięki unijnym dotacjom. Prezydent
Szczecina Piotr Krzystek podczas rautu wspomniał o dwóch. Przypomniał, że 300 mln euro
kosztował Program Poprawy Wody dla Szczecina, a budowana spalarnia odpadów ma pochłonąć 660 mln zł.
masz

ogród, taras czy balkon. W części wystawienniczej zaprezentowano m.in. meble tarasowe,
narzędzia ogrodowe, kamienie na nawierzchnie, drewniane domki, szklarnie, grille, rośliny
- od cebulek po drzewka. Hitem okazały się,
prezentowane po raz pierwszy na targach,
automatyczne kosiarki, które samodzielnie potrafią skosić nawet całkiem spory trawnik.
Majowy Piknik nad Odrą (10-11.05) to impreza, która ściąga co roku blisko 50 tys. odwiedzających. Podczas niego już po raz 23.
odbyły się Targi Turystyczne MARKET TOUR.
Na stoiskach wystawienniczych zaprezentowały się regiony, gminy i miasta Polski. Byli też
wystawcy z egzotycznej Dominikany, Czech
i tradycyjnie z landów niemieckich.
Swoją ofertę przedstawiły wydawnictwa
podróżnicze, biura podróży i przewoźnicy.
Wśród tych ostatnich po raz pierwszy na targach zaprezentowała się firma TT-Line Polska
- lider na rynku usług promowych pomiędzy
Niemcami a Szwecją, a od pół roku także pomiędzy Niemcami a Polską. Powodzeniem
cieszyła się organizowana po raz pierwszy,
Strefa Globtrotera, której gościem specjalnym
był Wojciech Cejrowski. O swoich podróżach
opowiadali także żeglarka Marta Sziłajtis-Obiegło, alpinista Marcin Tomaszewski,
a także podróżnicy Andrzej Ziółkowski, Arkadiusz Ziemba, Krzysztof Górski i poszukiwacze przygód FSOtrip.
Az
Gościem specjalnym Strefy Globtrotera był Wojciech
Cejrowski. | fot. MTS
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Tsunami euro
nadchodzi…
Z niemałym przytupem i fanfarami świętujemy 10-lecie wstąpienia do Unii Europejskiej.
Cieszymy się z postępu cywilizacyjnego, innowacji, swobody podróżowania itp… ale najbardziej cieszymy się z unijnej kasy. Już czekamy
w blokach startowych na nowe projekty i już
dzisiaj fantazjujemy, jak do 2020 roku wydać
ponad 80 mld euro. A fantazji nam nie brakuje. Przekonaliśmy się o tym w poprzedniej
perspektywie finansowej (2007-2013). Obok
bardzo udanych i pożądanych inwestycji część
unijnej kasy sfinansowała wiele fanaberii, głupot, a w najlepszym przypadku projektów wątpliwych co do swojej celowości i wartości.
No bo jak ocenić sens inwestowania unijnych pieniędzy w renowacje wiejskich kapliczek, aquaparki czy uprawy orzecha włoskiego. Zacznijmy od tych ostatnich. Od 2004
roku rolnicy – lub osoby, które stawały się nimi
z dnia na dzień – mogli za posadzenie 50 drzew
orzecha włoskiego dostać z UE nawet 1,6 tys.
zł dopłaty rocznie. Rozbawia fakt, że najwięk-

sze, bo nawet 300-hektarowe plantacje powstały w regionach, gdzie ze względów klimatycznych nie ma szans, aby się udały. Ponieważ
po 5 latach dopłaty do orzecha zlikwidowano,
większość tych plantacji zaorano. Problem
w tym, że włoski orzech zaczyna owocować
gdzieś po ośmiu latach.
Nie mniej fantazji mieli decydenci PKP
Intercity, którzy dzięki unijnej dotacji, za 1,7
mld zł zafundowali nam (sobie) Pendolino. To
piękne pociągi XXI wieku, które mogą jeździć
nawet 250 km na godz., ale w Polsce to niemożliwe, bo nasza infrastruktura kolejowa nie
jest przygotowana do pędu Pendolino.
Kolejne 100 mln zł utopiono w „zimnych
termach” w Lidzbarku Warmińskim. Woda
z term w Lidzbarku będzie musiała być podgrzewana, bo - jak się okazało - jest za chłodna.
Podobnych absurdów można doszukać
się w wielu finansowanych przez Unię inwestycjach. Opery ze złą akustyką (Białystok), za
duże i za drogie stadiony (Lublin), aquaparki

Komuna najlepszą
szkołą biznesu (2)
Mam dwie dobre wiadomości, dobrą i bardzo
dobrą. Dobra jest taka, ze dokończę już felieton,
a bardzo dobra jest taka, że ta część będzie jeszcze lepsza od poprzedniej! Określenie konkurencji, że utworzyliśmy mafie z politechniki, nigdy nie było właściwe. Raczej byliśmy klastrem,
który wznosił budowlę. W skład naszego klastra
wchodzili kacykowie i znajomi kacyków czasami
na kacu. Przykładowo Hydroma i MPO - wapno
pokarbidowe - kto dzisiaj wie, co to jest? Transkom - transport. SPBO3 - beton, gruszki, stal, fachowcy. Huta Szczecin - koks, cement, stolarnia,
suszarnia drewna. Pracownie Konserwacji Zabytków - odpady piaskowca, cegła gotycka i klinkier
(z Gozdnicy) oraz płytki ceramiczne z cegielni w
Lubsku oraz farba elewacyjna emulsyjna z NRD
przez Rygę - majstersztyk. SCMB -co tam można
i co mieli, Metalzbyt - śrubki i gwoździe, Centrostal - stal co do centymetra, Elmet - maszyny
i narzędzia i wiele wiele innych. Część materiałów zjawiała się na budowie samoistnie dostarczana przez wolontariuszy bez rachunków.
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Dwa Sylwestry na budowie. Przypadek
pierwszy. Daliśmy Papieżowi koniak! Pan Papież był leśniczym w leśniczówce białej na
Głębokim, Dzięki temu mieliśmy świerk, modrzew i... dąb. Wszystko to trzeba było pozyskać samemu w lesie. Ale było... w Sylwestra
pozyskujemy dąb do późnych godzin, chory
na chorobę wibracyjną drwal bawi nas swoimi opowieściami. Drugi Sylwester, kojarzy się
z przewozem blachy trapezowej ocynkowanej, krytej akrylem w kolorze sraczkowatym z
Huty Florian. Trzeba to było odebrać jeszcze
w starym roku. I to się udało, dzięki temu, że
na Śląsku znaleźliśmy ciężarówkę do Pyrzyc i
zdążyliśmy w ten sposób dotrzeć do naszego
Osowa z blachą przed północą!
Innowacyjne kładzenie płyt gipsowo - kartonowych, jako odrzut z eksportu (przez Hartwig SA), przy braku technologii, materiałów,
narzędzi, fachowców i wiedzy. To było kolejne
wyzwanie! Kładziemy na placki gipsowe we
własnym zakresie zdobytą kazeiną. Zbrojenie

Dr hab. Aneta Zelek,
profesor ZPSB, rektor
Zachodniopomorskiej
Szkoły Biznesu

dla kilkunastu tysięcy mieszkańców (Działdowo), kosmiczne dworce z podziemnymi peronami (Łódź) to tylko nieliczne przykłady i dowody na absolutny brak wyobraźni (a może na
zbyt wybujałą wyobraźnię).
Ale nie tylko inwestycje „w mury” bywają
chybione. Zdarzają się też oburzające w swej
głupocie projekty „miękkie”. No bo czyż nie
jest głupotą finansować z funduszy programu
„Innowacyjna Gospodarka” portalu modowego pn. modnyfacet.pl czy strony internetowej o dietach? Jeden i drugi „innowacyjny”
portal zbudowano za ok. 0,5 mln zł. W innym
projekcie, tym razem z programu Kapitał Ludzki, UE zafundowała bezrobotnym szkolenia
z użyciem masaży misami tybetańskimi i nauką
tańca brzucha.
Wivat Unia Europejska, Wivat nowa pespektywa finansowa! I znów zaleje nas tsunami unijnej kasy i fala głupoty…
Aneta Zelek

Dr hab. Wojciech
Olejniczak, profesor
ZPSB, informatyk,
rektor senior
Zachodniopomorskiej
Szkoły Biznesu

przerw między płytami robimy za pomocą
przeterminowanych bandaży ortopedycznych,
ciętych na pół.
Zdobycie wkrętów mosiężnych i pistoletów do kołków oraz ślimakowego, chińskiego
śrubokrętu,..., i to nie koniec opowieści ale nie
chcę zanudzać. Płyty trzymają do dziś. Reszta
jest milczeniem, choć to materiał na książkę,
jak inżynieria finansowa, ekologiczne szamba
z wnętrza ciężarówy śmieciarki MPO czy modułu łazienki z wielkiej płyty z fabryki domów
- majstersztyk!
Teraz macie prawo zapytać: Jak to komuna najlepszą szkołą biznesu mogła być i to na
maleńkiej wsi należącej do Szczecina o nazwie
Osów? Fakty są niezaprzeczalne. Absolwenci
tej szkoły to założyciele największej w Polsce
Północnej Izby Gospodarczej oraz jej prezesi,
jeden założyciel i rektor ZPSB oraz wielu pionierów biznesu w Szczecinie . Po prostu the art
of business !
Wojciech Olejniczak
czerwiec – lipiec 2014
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Czytajmy wielkich
filozofów
Panaceum nie istnieje? Mimo to panaceum - lekarstwa na wszystko - szukają niemal
wszyscy. Amerykanie, Chińczycy, Rosjanie,
Ukraińcy (!)… Nawet arcybogata Norwegia
ma problemy, martwiąc się (na wyrost?) o to,
że spodziewany koniec boomu paliwowego zagrozi modelowi państwa dobrobytu i obecnej
prosperity… Terapii pokryzysowej poszukują też kraje Unii Europejskiej - stare i nowe…
O znalezieniu pomysłu (pomysłów!) na szybszy
rozwój - inteligentny, zrównoważony, włączający - marzą też Polacy, mieszkańcy Pomorza
Zachodniego, szczecinianie…
A może panaceum staną się – zmieniające
świat - technologie? W ostatnim czasie moją
uwagę - dzięki „Pulsowi Biznesu” - zwróciła
lista technologii przyszłości: komputery sterowane umysłem, superlekkie samochody, inteligentne leki, magazynowanie czystej energii elektrycznej, miniaturowe urządzenia do
ubierania, metale z oceanu, superdoładowane

baterie, wyświetlanie 3D bez ekranów, samoleczenie ciał, komputery, które widzą przyszłość. Na innej liście umieszczono: rolnicze
drony, smartfony zapewniające prywatność,
mapowanie mózgu, procesory neuromorficzne, modyfikacja genomu, druk 3D w mikroskali, oprogramowanie mobilne zwiększające
produktywność, okulary Oculus Rift, zwinne
roboty, inteligentne zarządzanie energią wiatru i słońca… nie wszystko rozumiem (ach ci
ekonomiści), ale brzmi obiecująco… Mamy
przecież XXI wiek.
Jak to możliwe, że po 25 latach transformacji - którą oceniam wysoko, bo na trójkę
z plusem - tak relatywnie niewielu Polaków
zdecydowało się wziąć udział w niedzielę 25
maja w wyborach do europarlamentu? A Ci,
którzy głosowali często twierdzili, że „głosowali na mniejsze zło”. Znak czasów? Spodobało mi się zdanie autorstwa Andrzeja Stasiuka Polski jest tyle ilu Polaków i niech tak zostanie.

Antyeuropa
w Europie
No i po wyborach. Nowy europarlament
wybrany. Z bardzo różną frekwencją i niemniej
zaskakującymi wynikami. Pierwsze analizy pozwalają na kilka wniosków. Niektóre są optymistyczne, inne nieco mniej… Po pierwsze,
spadkowa tendencja udziału mieszkańców UE
w wyborach została powstrzymana, bo ogólna
frekwencja wynosząca 43,1% jest minimalnie
wyższa niż w wyborach z 2009. Po drugie, zainteresowanie wyborami do europarlamentu
jest zdecydowanie niższe w nowych krajach
członkowskich, co można wiązać z niedojrzałością demokracji w porównaniu do krajów
„starej” Unii. Najniższa frekwencja wystąpiła na
Słowacji (13%), następnie w Czechach (19,5%),
Słowenii (21%), Polsce (22,7%), Chorwacji
(25,1%), na Węgrzech (28,9%). Na drugim
biegunie znalazły się kraje “starej” Unii. Zdecydowanie najwyższa, bo aż 90-procentowa,
frekwencja była w Belgii i Luksemburgu, ale
w tych krajach głosowanie jest obowiązkowe. Na Malcie głosowało 74,8%, we Włoszech
60%, a w pogrążonej w kryzysie Grecji - 57,5%
wyborców. Dobrą frekwencję odnotowano też
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w Danii (55%), Irlandii (51,2%), Szwecji (51%)
i w Niemczech (48%).
Po trzecie, wyniki wyborów wskazują na
rosnącą popularność ugrupowań skrajnych,
antyeuropejskich. Skrajna węgierska partia
Jobbik zdobyła blisko 15% głosów i trzy mandaty. W Polsce zaskakująco dobry wynik uzyskała Nowa Prawica, która wprowadziła do
PE 4 europosłów. Tymczasem na Słowacji,
w Czechach, Rumunii i Bułgarii ugrupowania nacjonalistyczne i ksenofobiczne poniosły klęskę.
Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja
w krajach „starej” Unii. We Francji na Front Narodowy swoje głosy oddała co czwarta osoba
biorąca udział w wyborach europejskich. To partia o zdecydowanie antyeuropejskiej ideologii,
głosząca zamiar wycofania Francji ze wspólnej
waluty euro i zablokowania procesu budowy
zjednoczonej Europy. Skrajnie prawicowa i ksenofobiczna Duńska Partia Ludowa (DF) zwyciężyła w wyborach w Danii, zdobywając 23,1%
głosów (3 europosłów). W Austrii trzecie miejsce zajmuje Austriacka Partia Wolności (FPOe)
skrajnie prawicowa, sympatyzującą z francuskim

Prof. zw. dr hab. Stanisław
Flejterski, wykładowca
Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły
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w problematyce finansów
i bankowości. Członek
Komitetu Nauk o Finansach PAN (2007-2015).

Follow me! dystansuje konkurencję

PS Wszystko jest bardziej skomplikowane niż myśli większość ludzi… Prof. Leszek
Kołakowski (przed laty współwręczałem Mu
dyplom dr. honoris causa naszego US) w swoich sławnych Przykazaniach napisał m.in. Po
pierwsze, PRZYJACIELE. A poza tym: chcieć
niezbyt wiele, wyzwolić się z kultu młodości,
cieszyć się pięknem, nie dbać o sławę, wyzbyć
się pożądliwości, nie mieć pretensji do świata,
mierzyć siebie swoją własną miarą, zrozumieć
swój świat, nie pouczać, iść na kompromisy ze
sobą i światem, godzić się na miernotę życia,
nie szukać szczęścia, nie wierzyć w sprawiedliwość świata, z zasady ufać ludziom, nie skarżyć
się na życie, unikać rygoryzmu i fundamentalizmu… Czytajmy Wielkich Filozofów… może
to coś da?
Stanisław Flejterski
Srebrne mercedesy oznakowane charakterystycznym logo Follow me!
z biegiem lat stały się symbolem wysokiej jakości usług.
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Frontem Narodowym, Austriacka Partia Wolności (FPOe) - uzyskując 19,9% poparcia. W Wielkiej Brytanii Partia Niepodległości UKIP zdobyła
prawie 30% głosów, tj. tyle co obie partie koalicji
konserwatywno-liberalnej razem wzięte. Eurosceptyczna Partia na rzecz Wolności (PVV) zajęła trzecie miejsce w Holandii, uzyskując 13,2%
głosów i cztery mandaty do PE. Co najmniej
sześć mandatów przypadnie eurosceptycznej
Alternatywie dla Niemiec, która zgromadziła
7% głosów. Wyniki te wskazują na silną ksenofobię w krajach „starej” Unii i można ją wiązać
z rosnącym udziałem w tych krajach imigrantów
zarówno z nowych krajów UE, jak i spoza Europy. Wydaje się, że projekt europejskiej integracji
nigdy wcześniej nie był tak zagrożony jak teraz,
kiedy w europarlamencie pojawi się silna reprezentacja jego jawnych i zdeterminowanych
przeciwników. W okresie licznych wyzwań globalnych i napięć wokół granic UE kadencja nowego parlamentu europejskiego będzie zapewne bardzo gorąca.
Dariusz Zarzecki
czerwiec – lipiec 2014

Biuro Podróży Interglobus Tour
od lat utrzymuje się niezmiennie
w czołówce najlepszych lokalnych
przewoźników. Jakość świadczonych
przez firmę usług, zdaniem
specjalistów z branży turystycznej,
klasyfikuje ją w pierwszej dziesiątce
firm autokarowych w kraju.
Eksperci zajmujący się tematyką transportową, chwalą firmę za nowoczesne rozwiązania stosowane w zarządzaniu flotą pojazdów
oraz za rygorystyczne przestrzeganie zasad
związanych z bezpieczeństwem. Pasażerowie cenią markę przede wszystkim za życzliwą
i profesjonalną obsługę, dbałość o klienta,
nowoczesne autokary oraz najtańszą ofertę
przejazdów.
Srebrne mercedesy oznakowane charakterystycznym logo Follow me! z biegiem lat stały
się symbolem wysokiej jakości usług. Pozytywny wizerunek firmy z pewnością budują profesjonalni, doświadczeni i uprzejmi kierowcy.
Co ważne, obecnie już ponad 120-osobowa
załoga cyklicznie uczestniczy w szkoleniach
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Co jeszcze decyduje o tak dużym sukcesie
firmy? Jednym z jej atutów jest najnowocześniejsza flota w regionie. Interglobus - to dzisiaj blisko 50 pojazdów - autokarów, busów,
minibusów i samochodów osobowych. Flota
odnawiana jest systematycznie, ale bez żadnych kompromisów - wszystkie auta są o bardzo wysokim standardzie.

Przewoźnik realizuje transfery ze Szczecina na berlińskie lotniska Tegel i Schönefeld
z częstotliwością 20x dziennie, a ponadto obsługuje wszystkie loty krajowe, zagraniczne
oraz czartery z lotniska w Goleniowie. Swoim
klientom regularnie oferuje liczne promocje,
stałe zniżki i rabaty, a dzięki akcji „Autobus za
1 zł!” podróżni mogą dojechać ze Szczecina
do Berlina na lotnisko nawet za 1 zł! Firma zapewnia również dojazd do wszystkich lotnisk
(Poznań, Gdańsk, Lipsk, Hamburg) i najważniejszych regionalnych portów (Świnoujście,
Rostock, Saβnitz, Warnemünde). Dla klientów
firmowych przygotowała także specjalną usługę Business Taxi, która gwarantuje przejazdy
indywidualne o najwyższym standardzie.
W tym roku zakupiła aż cztery nowe autobusy z wysokiej klasy wyposażeniem i nowoczesnymi ekologicznymi silnikami z Euro
6. Dwa z nich to 50 miejscowe autokary turystyczne modelu Mercedes-Benz Tourismo
wyposażone m.in. w superkomfortowe fotele,
drewnopodobną podłogę i rozbudowany system bezpieczeństwa. Dzięki najmłodszej flocie
Follow me! już od kilku lat z dużym powodzeniem oferuje przewozy turystyczne na terenie
całej Europy, a także obsługuje najważniejsze
imprezy w Szczecinie i okolicy, m.in. wybory
Miss Polonia, Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy, Mistrzostwa Europy w Pływaniu, The
Tall Ships Races oraz dziesiątki spotkań biznesowych, sympozjów i konferencji. Wprawdzie
firma koncentruje w dużej mierze swoje działania na wynajmie autokarów i minibusów, to
jednak jej domeną wciąż pozostają przejazdy
na lotniska. Follow me! była jedną z pierwszych

firm w kraju, która obsługiwała na taką skalę
transfery lotniskowe, więc doświadczenie w
tego rodzaju przewozach ma ogromne.
Z pewnością dużym zainteresowaniem cieszyć się będzie także nowa linia do Kołobrzegu. Już od czerwca Follow me! we współpracy
z niemieckim liderem przewozów autokarowych – firmą Berlinlinienbus.de, oferuje nowe
połączenie autokarowe Koszalin - Kołobrzeg
- Szczecin - Berlin ZOB (główny dworzec autobusowy) oraz identyczne połączenie na
berlińskie lotniska Tegel i Schönefeld. Połączenie z Kołobrzegu do Berlina na lotniska i do
Centrum będzie obsługiwane 3 razy dziennie,
a bilety z Kołobrzegu do Berlina można kupić
już od 49 zł. W ramach oferty, za niewielką
dopłatą, możliwy jest także dojazd do okolicznych miejscowości nadmorskich w regionie
oraz dojazd do hoteli w centrum Kołobrzegu!
Dodatkowo wszystkie połączenia na berliński
dworzec ZOB z nowej oferty są bezpośrednio skomunikowane z liniami dalekobieżnymi
firmy Berlinlinienbus.de. Pasażerowie mają
więc możliwość udać się w dalszą podróż autokarem do Hamburga, Drezna, Hannoveru,
Monachium oraz ponad 300 innych miast
w Niemczech i całej Europie.
Follow me! proponuje szeroki wybór destynacji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Profesjonalni konsultanci pomogą nam
zaplanować kompleksowo każdą podróż po
kraju czy Europie. W biurze przy ul. Kolumba 1
można nabyć bilety autokarowe na większość
linii autokarowych w Europie - Interglobus ma
pod tym względem największą ofertę na rynku oraz bilety lotnicze, promowe, kolejowe
a także Deutsche Bahn. Tak bogata i zróżnicowana oferta oraz nieustanna praca nad utrzymaniem najwyższej jakości usług – to wg właścicieli Interglobusa - główny klucz do sukcesu
firmy i jej dynamicznego rozwoju.
Follow me! w swoich działaniach wpisuje
się w koncepcję biznesu odpowiedzialnego
społecznie. Wybór rozwiązań ekologicznych,
odpowiednia polityka kadrowa, wypracowana
wspólnie z pracownikami oraz liczne działania
podejmowane na rzecz lokalnych instytucji
oraz inicjatyw sprawiły, iż od tego roku firma oficjalnie buduje swoją strategię rozwoju
w oparciu o CSR (Corporate Social Responisibility). Odpowiedzialność społeczna nie tylko
wpisuje się we wszelkie działania Follow me!
ale stała się już w tej firmie filozofią prowadzeniu biznesu.

Biuro Podróży Interglobus Tour
ul. Kolumba 1 (50 m przed dworcem PKP)
70-035 Szczecin
tel. (+48) 91 48 50 422
fax. (+48) 91 434 02 83
biuro@interglobus.pl
www.interglobus.pl

33

Szczecin Open 2014
Binowo w Europie

Golfista z podwarszawskiego
klubu Sobienie Królewskie zakończył
turniej z wynikiem 212 uderzeń
i zainkasował 6,5 tys. zł.

Od początku sezonu golfowego na
polu golfowym Binowo Park Golf
Club odbywa się wiele emocjonujących turniejów i ciekawych imprez, na
czele z opisaną niżej edycją Floating
Garden Szczecin Open 2014. Imprezy
lokalne nie są jedyną
domeną klubu z Binowa.
W dniach 11 - 12 maja przy współudziale Binowo Park (Sławomir Piński w komitecie organizacyjnym) w Brukseli miał miejsce Golf Polish
Day. Patronat nad turniejem sprawowali Ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Harazim oraz
Stały Przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej
Marek Prawda. W dwudniowych aranżacjach na
brukselskim polu Golf Chateau De La Tournette
wzięło udział ponad 200 osób. Byli wśród nich
urzędnicy UE, przedsiębiorcy i członkowie klubu,
mieszkańcy Brukseli. Zwycięzcy turniejów golfowych wezmą udział w drugiej części edycji Golf
Polish Day, która odbędzie się na polu golfowym
w Binowie 18 września. Organizatorzy spodziewają się wielu gości z zagranicy, w tym około 30
osób z Belgii.
Dzień później 13 maja w Hamburgu odbył
się mecz golfowy Niemcy-Polska (zorganizowany przez Zbigniewa Bońka i Sławomira Piń-

Walka o zwycięstwo trwała do końca trzydniowych rozgrywek. Po piętach zwycięzcy
deptali bowiem Amerykanin Peter Bronson

z klubu Modry Las i Maks Sałuda, wychowanek Binowo Park, w którym turniej się odbywał. Mimo że obydwaj ostatnią rundę zagrali
lepiej od zwycięzcy, to w łącznym rozrachunku stracili do niego odpowiednio jedno i dwa
uderzenia.
Binowski turniej tradycyjnie poprzedzony został niedzielną wspólną rywalizacją drużynową zawodowców i amatorów
w formule pro-am. W tym rozgrzewkowym
dla zawodowców dniu, najlepiej wypadł
team Mateusza Jędrzejczyka, w skład które-

Polska drużyna z udziałem znanych celebrytów i reprezentantów Binowo Park wygrała w Hamburgu z drużyną
golfistów z Niemiec. | FOT. JAROSŁAW GASZYŃSKI RADIO SZCZECIN

skiego) rozegrany w dniu, w którym odbył się
mecz narodowych reprezentacji w piłkę nożną.
W drużynie polskiej grali: Zbigniew Boniek,
Jerzy Dudek, Andrzej Person, Tomasz Iwan,
Krzysztof Materna, Rafał Zmysłowski (CSV,
Binowo Park), Sylwester Tutko (ICRC, Binowo
Park), Ewelina Zakrzewska, Arkadiusz Muś
(Press-Glass) i Sławomir Piński (Binowo Park).
W drużynie gospodarzy wystąpili przedsiębiorcy
niemieccy. Do wyniku drużyny liczyło się 7 najlepszych wyników indywidualnych. Polska wygrała
206: 189 punktów liczonych w systemie Stableforda. Mecz relacjonowany był przez Polsat Sport
i Radio Szczecin. Kolejne mecze golfowe z tej serii
będą towarzyszyły meczom piłkarskim rozgrywanych w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy.

Binowo Park wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego jest
organizatorem największego turnieju golfowego
w Polsce World Golfers Championship Piętnaście eliminacji rozgrywanych jest w całej Polsce.
Jak na razie rozegrano już 6 turniejów tego cyklu,
Kalinowe Pola (Świebodzin), Rajszew, Sobienie
Królewskie, Lisia Polana (wszystkie Warszawa),
Gradi (Wrocław) i Binowo Park. Zwycięzcy poszczególnych turniejów zakwalifikują się do krajowego finału, który rozegrany zostanie w dniach
27 - 30 sierpnia na polu golfowym w Binowie.
Turnieje eliminacyjne cieszą się bardzo dużą popularnością i znakomitą frekwencją. W sześciu
dotychczas rozegranych eliminacjach wzięło
udział 650 golfistek i golfistów.
w

Mateusz Jędrzejczyk wybija piłkę z bunkra podczas finałowej rundy turnieju. | fot. M. Abkowicz

go wchodzili amatorzy Zbigniew Folta, Roman Rogoziński i Tadeusz Olewnik.
17. edycja Floating Garden Szczecin Open
2014 presented by Grupa Azoty rozgrywany w dniach 18-21 maja, przyciągnął na pole
w Binowie 48 zawodniczek i zawodników
z Polski, Anglii, Walii, Francji, USA, Szwecji
i Norwegii. Zawodowcy podzielili się pulą 40
tys. zł. Grający w turnieju amatorzy mieli szansę na podpatrzenie gry profesjonalistów.
Floating Garden Szczecin Open w tym
roku po raz pierwszy rozgrywany był w ramach cyklu Lotos PGA Polska Tour - najbardziej prestiżowego i profesjonalnego cyklu
turniejów zawodowych w naszym kraju,
który zakończony zostanie, podobnie jak
w zeszłym roku, na polu Sobienie Królewskie
G&CC pod Warszawą na przełomie sierpnia
i września.
Floating Garden Szczecin Open jest najstarszym nieprzerwanie rozgrywanym turniejem zawodowym w Polsce. W I Mistrzostwach Szczecina w Golfie (taką nazwę nosił
pierwontnie) rozegranych 11 listopada 1998
roku na polu Amber Baltic Golf Club w Kołczewie uczestniczyło 35 graczy, w tym trzech
zawodowców. Od 2000 roku turniej odbywa
się na polu Binowo Park.
Współorganizatorem tegorocznego turnieju jest Miasto Szczecin, partnerem głównym Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” SA, zaś sponsorami: Radisson Blu, Unity
Line, Dealer BMW Bońkowscy i producent
wędlin Bohun.
mab

OD PONAD 30 LAT ŚWIADCZYMY USŁUGI
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
W PEŁNYM ZAKRESIE STOMATOLOGII
DLA DOROSŁYCH I DZIECI.
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Brydż w Novotelu

Szachowe święto
w Policach

Drużyna złożona ze szczecińskich
kupców wygrała zorganizowany
po raz trzeci branżowy turniej
brydżowych teamów „Świat Biznesu”
Novotel Cup 2014. W ostatecznym
rozrachunku wyprzedzili oni
zwycięzców sprzed roku - ekipę
akademików oraz lekarzy.

Już po raz 29. w polickim Klubie
Nauczyciela rozegrany zostanie
międzynarodowy turniej szachowy jedna z najsilniej obsadzonych imprez
szachowych na rynku krajowym,
z rangą półfinału mistrzostw Polski.
Turniej poświęcony jest pamięci Tadeusza
Gniota. Warto przypomnieć czytelnikom sylwetkę patrona. Uczestnik I Konspiracyjnych Mistrzostw Warszawy (polscy szachiści nie mogli
uczestniczyć w oficjalnych zawodach zarezerwowanych dla Niemców i folksdojczów), walczył
w powstaniu warszawskim (pseudonim „Blicharz”),
a po jego upadku więzień KL Sachsenhausen.
Po wojnie przygarnął go Szczecin. Był niepokorny, ale ceniony. Najlepszy szachista
w powojennej historii Szczecina, wielokrotny
mistrz Polski nauczycieli. Ale przede wszystkim
powszechnie szanowany pedagog (uczył matematyki w TM-E), nauczyciel i wychowawca wielu
absolwentów szczecińskich uczelni. - Po latach
oddajemy mu należny hołd - podkreśla dyrektor
memoriału Mieczysław Manik.
Hołd oddają mu wybitni szachiści. W tym roku
(9-17 lipca 2014 r.) Police gościć będą bowiem
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Jak zwykle na zakończenie imprezy organizatorzy zapraszają szachistów i gości turnieju
na degustację turniejowego tortu. | fot. M.SZCZEPKOWSKA

liczących się zawodników z Białorusi, Belgii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji i Ukrainy. Nie
zabraknie także utytułowanych reprezentantów
Polski. Swój udział zapowiedzieli członkowie kadry narodowej juniorów Niemiec. Dodajmy, że na
zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 5 500 zł.
Zapowiada się pasjonująca rywalizacja, której świadkami będą liczni sympatycy szachów ze
Szczecina i Polic. Dla nich przewidziany jest turniej
szachów błyskawicznych, w którym zmierzą się
w bezpośrednich pojedynkach z arcymistrzami.

Organizatorzy (Nauczycielski Klub Szachowy
„Śmiały” Police i Związek Nauczycielstwa Polskiego) i rokrocznie wspierający ich samorząd gminny
na czele z burmistrzem Polic Władysławem Diakunem liczą na pomoc darczyńców. Sponsoring
zapewnia umieszczenie reklam i znaków firmowych w informatorze turniejowym, na okolicznościowych kopertach, na sali gry oraz w Internecie.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.smialy.pl oraz telefonicznie - 601 992
551.
Masław
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Zawody rozegrano w ostatni piątek kwietnia w gościnnych salach hotelu Novotel Szczecin Centrum. Na starcie stanęło sześć drużyn
branżowych. Tym razem do rywalizacji przystąpiły reprezentacje: kupców, dziennikarzy, lekarzy, akademików, policjantów oraz prawników.
W turnieju zagrali m.in. Włodzimierz Łyczywek, znany adwokat, b. senator RP czy też
Jerzy Stańczyk, b. komendant główny policji.
Nadspodziewanie dobrze zaprezentowali
się lekarze, wśród których prym wiodła para
Jan Achrem - Jan Rusin, którzy dzięki skutecznemu finiszowi zajęli trzecią lokatę. Tytułu
sprzed roku nie obronili akademicy. Wprawdzie profesor Uniwersytetu Szczecińskiego,
prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania US Jacek Batóg robił przy brydżowym stole co mógł, ale do zwycięstwa to

W turnieju zagrali Jerzy Stańczyk, b. komendant główny policji (pierwszy od prawej)
i Włodzimierz Łyczywek, znany adwokat, b. senator RP (drugi od prawej). fot. M. ABKOWICZ

nie wystarczyło. Ono było bowiem zarezerwowane w tym dniu dla kupców. W ich szeregach
wystapili: Piotr Klimacki, Zdzisław Pleskot,
Daniel Fira oraz Ryszard Kłosiński. Drużyna w tym składzie wygrała komplet spotkań
i zasłużenie sięgnęła po najwyższe trofeum.
W tym roku były nim bukłaki przedniego wina.
- Kolejna edycja Świat Biznesu Cup już
za rok - podsumował zawody Włodzimierz Abkowicz, redaktor naczelny „Świata Biznesu”.
- Poważnie zastanawiamy się nad rozszerze-

niem imprezy do ośmiu czy nawet dziesieciu
teamów.
ps
Wyniki turnieju
1. Kupcy 			
2. Akademicy 		
3. Lekarze 		
4. Policjanci 		
5. Dziennikarze 		
6. Prawnicy 		

82.02 VP
67.38 VP
52.53 VP
36.43 VP
32.45 VP
29.20 VP
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Twarze biznesu
Monika Wojciechowicz, przewodnicząca Klubu Kobiet Północnej Izby Gospodarczej
Mój znak zodiaku

Waga

Moje uniwersytety

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet
Szczeciński, kierunek: Prawo; Master of Business Admnistration, US & Manchester Metropolitan University

Moja ulubiona postać

Anita Roddick - pierwsza dama biznesu,
outsiderka, prekursorka społecznej odpowiedzialności biznesu CSR

Co cenię u mężczyzny

Inteligencję, empatię, wytrwałość

Co cenię u kobiety

Determinację, wytrwałość, odwagę

Moja największa wada

Wspaniałomyślnosć i zbyt dużo współczucia
dla innych

Czego najbardziej nie lubię

Fałszu, obłudy i przedsiębiorczości pojmowanej jako oszukiwanie innych

Ulubione zajęcie po pracy

Rozmowy z najbliższymi

Czym zachwyciłam się ostatnio

Śpiewem ptaków o poranku i sarną przy
strumyku

O czym marzę

M.in. o tym, żeby ludzie byli bliżsi bogom niż
zwierzętom, doskonalili się i byli lepsi

| fot. ARCHIWUM

Robert Bodendorf , prezes zarządu Business Software Sp. z o.o.,
prezes Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie
Mój znak zodiaku Lew
Moje uniwersytety Trzy dyplomy Politechniki Koszalińskiej i jeden
dyplom Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
Moja ulubiona postać Ostatnio zaimponował mi major Rocco Spencer,
który prowadził w Koszalinie szkolenie nt. „przywództwa”. Z postaci historycznych: król Jan III
Sobieski i marszałek Józef Piłsudski
Co cenię u mężczyzny Odwagę , patriotyzm i stanowczość
Co cenię u kobiety Piękno, optymizm, umiejętne podejście do dzieci
Moja największa wada Perfekcjonizm, co powoduje, że zbyt dużą część
życia przeznaczam na pracę

| fot. ARCHIWUM

Czego najbardziej nie lubię Lenistwa i postaw roszczeniowych typu „należy
mi się”
Ulubione zajęcie po pracy Przebywanie z rodziną w strefie SPA (baseny,
masaże, sauna)
Czym zachwyciłem się ostatnio Sukcesem Nowej Prawicy, ugrupowania o poglądach wolnorynkowych w wyborach do europarlamentu

Wysłuchał: wab

38

O czym marzę O zmniejszeniu ingerencji państwa w gospodarkę i zmniejszeniu podatków
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