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Naszym wyborem jest morze W dwa ognie gramy

z Pawłem Szynkarukiem, dyrektorem naczelnym Polskiej Żeglugi
Morskiej i Dariuszem Więcaszkiem, prezesem Północnej Izby
Gospodarczej. Tematem rozmowy jest największe spotkanie ludzi
morza w Polsce, czyli 3. Międzynarodowy Kongres Morski.

W poszukiwaniu kryształu Tym razem na redakcyjnym

forum rozmawialiśmy o kondycji szczecińskiej branży IT, roli
Technoparku i potrzebie wykreowania dużej firmy informatycznej.
W dyskusji wzięli udział prof. Stefan Domek, dziekan Wydziału
Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie, Paweł Dziennik, właściciel
Agencji Interaktywnej Magnetic Point, Andrzej Feterowski, prezes
Technoparku Pomerania, oraz prof. Krzysztof Okarma, prodziekan
ds. nauczania Wydziału Elekrycznego ZUT.

Kiedy nadejdzie koniec posadek? Felieton Anety Zelek

Stali felietoniści
Stanisław Flejterski
Wojciech Olejniczak
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

„Świata Biznesu” nowe firmy: Teleyard na Stołczynie, fabryka
Bilfinger na Ostrowie Brdowskim i DGS Business Services
w biurowcu Oxygen. Do tego piszemy o Raucie Europejskim
w Business Club Szczecin, nagrodzie Buławy Nestora
Przedsiębiorczości i winnicy rodziny Turnauów.

W poszukiwaniu nowego ładu Felieton Stanisława

Flejterskiego.

NewConnect w odwrocie Feleiton Dariusza Zarzeckiego.
Karuzela kadrowa
55 lat TVP Szczecin Ośrodek TVP w Szczecinie obchodził

swoje 55 urodziny. 27 kwietnia 1960 roku nadano pierwszy program
ze studia przy ul. Tkackiej. To, oczywiście, sucha informacja, ale kryje
się za nią wielka pasja i energia kilku zapaleńców, którzy postanowili
uruchomić w stolicy regionu telewizję.

Dni Morza inaczej Co roku główne dzienniki Pomorza

Zachodniego najpierw szeroko rozpisują się na temat Dni Morza,
a po ich zakończeniu piszą o braku alternatywy dla głośnych
popowych koncertów na Wałach Chrobrego. Co zrobić,
by poczuć ducha tego morskiego święta i nie dać się wmanewrować
w tłumy ludzi i pieczone kiełbaski?
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Gala biznesu na Łasztowni 10. jubileuszowa Gala Północnej
Izby Gospodarczej odbędzie się w drugi czwartek czerwca.
Szparagowy renesans Nową, wiosenną kartę wprowadziła

restauracja Renaissance w hotelu Radisson Blu w Szczecinie.

Ryby prosto z pokładu Na pokładzie M/s Ładoga, cumującego

u stóp Wałów Chrobrego, powstał Szczeciński Targ Rybny.
Codziennie dostaniemy tu świeże i wędzone ryby oraz owoce morza.
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Junior z zawodowym wynikiem16-latek z Pomorza Jakub

Dymecki, golfista amator, osiągnął najlepszy wynik podczas 18.
edycji Szczecin Open.
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Współpraca
Krzysztof Jach
Skład kolumn
Monika Gerlicka, tel. 603 557 311
monika@vemo.pl
Druk i naświetlanie
„Rex-Druk”, ul. Dębogórska 34,
71-717 Szczecin tel. 91 428 11 11
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych
oraz zastrzega sobie prawo opracowania
redakcyjnego tekstów przyjętych do druku.
Redakcja nie odpowiada za
merytoryczną treść reklam,
ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.
PREZENTACJE

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

Na okładce:
W dniach od 10 do 12
czerwca odbędzie się
3. Międzynarodowy Kongres
Morski.
N/z: Panorama szczecińskiego
Portu.

Tadeusza Gniota doczekał się 30. edycji.
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Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza
odpowiadają Hanna Hanć, prezes Morskiej Stoczni Remontowej
Gryfia w Szczecinie i Jarosław Kotarski, dyrektor oddziału Unity Line
Limited w Polsce.
fot. ARCHIWUM (ZE ZBIORÓW ZMPSiŚ)
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Naszym wyborem jest morze
Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej, i Dariusz Więcaszek, prezes Północnej Izby
Gospodarczej, o największym spotkaniu ludzi morza w Polsce.

Paweł Szynkaruk: Będą z nami

wszystkie możliwe grupy zawodowe
związane z gospodarką morską.
Osoby zajmujące się żeglugą, portami,
stoczniami, przetwórstwem żywności,
ochroną brzegów
i środowiska, eksperci ds. planowania
przestrzennego, szefowie portów
z krajów bałtyckich.

Dariusz Więcaszek: Niezwykle

ważna będzie debata „Odra szlakiem
rozwoju”. Wezmą w niej udział
przedstawiciele 35 izb gospodarczych
z Polski, Czech i Niemiec, które zajmują
się rozwojem tego obszaru i działają
na rzecz żeglowności Odry i Łaby.
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Przed nami trzeci Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie. Przypomnijmy,
jakie były efekty dwóch poprzednich spotkań?
Paweł Szynkaruk: Nasz kongres jest
największym przedsięwzięciem w Polsce,
podczas którego rozmawia się na temat gospodarki morskiej. Najważniejszym efektem
szczecińskich Kongresów Morskich jest to,
że jako branża dyskutujemy teraz o naszych
sprawach nie tylko w zamkniętych gronach
w Szczecinie lub Trójmieście, ale rozmawiamy
również o sprawach morskich na bardzo szerokim forum w Warszawie. Podsumowania
kongresów robimy bowiem za każdym razem
w Sejmie RP.
Bardzo ważny jest też aspekt integracyjny.
O naszych sprawach rozmawiamy wspólnie
z kolegami z Trójmiasta, łącząc wiele środowisk związanych z gospodarką morską. Dzięki
kongresowi pokazujemy, jak szerokim pojęciem jest gospodarka morska i jak jest ona
ważna dla całej gospodarki kraju. Rozmawiamy
o transporcie morskim, przemyśle stoczniowym, przetwórstwie ryb, morskim planowaniu przestrzennym, bezpieczeństwie żeglugi,
logistyce w portach, żegludze śródlądowej,
energii odnawialnej i o wielu innych sprawach.
Tematów jest naprawdę bardzo dużo.
Ale debata o sprawach morskich nie kończy się na kongresie.
Paweł Szynkaruk: O sprawach poruszonych na Kongresie Morskim rozmawiamy przez
cały rok i to nie tylko w Polsce, ale także za
granicą. Prowadziliśmy rozmowy w Brukseli podczas Shipping Week, nowej inicjatywy
Związku Armatorów Unii Europejskiej, czy też
w Londynie przy okazji spotkania z Międzynarodową Organizacją Morską. Chcemy, żeby
w Szczecinie było centrum łączące sprawy
morskie nie tylko krajów nadbałtyckich. Bardzo
mocno akcentujemy to, co się dzieje w Brukseli
i Londynie, bo tam tworzy się prawo morskie.
Celów ogólnych osiągnęliśmy sporo. Oczywiście są też cele szczegółowe, które każdorazowo omawiamy jeszcze raz w Sejmie. Dotyczy to takich spraw, jak np. pogłębienie Odry
czy rozwój infrastruktury. Nie chcemy uzurpować sobie prawa do tego, że coś załatwiliśmy. Staramy się być katalizatorem dyskusji
na tematy potrzebnych gospodarce morskiej
rozwiązań i projektów. Mówiliśmy na kongresie, że infrastruktura jest kluczem do rozwoju
gospodarki morskiej, podkreślaliśmy, jak ważna jest dostępność do portów, pogłębienie
toru wodnego do Świnoujścia, dokończenie
budowy drogi ekspresowej S3 i budowa S6.
Projekty te zostały wpisane na listę inwestycji,
które będą realizowane w nowej perspekty-

wie finansowej UE. Wspomnę też o przyspieszeniu obrotu portowego w ramach projektu „Porty 24h”, o czym mówił wicepremier
i minister gospodarki Janusz Piechociński na
I Kongresie Morskim, a co już udało się wprowadzić w życie. Dzięki decyzjom rządowym
likwidowane są bariery biurokratyczne.
Dariusz Więcaszek: Niedawno otrzymałem SMS z Międzynarodowej Organizacji Morskiej z gratulacjami, że Kongres Morski się rozwija. To jest budujące i dodaje energii, by dalej
organizować morskie spotkania w Szczecinie.
Jedno z niedawnych posiedzeń Sejmowej
Komisji Infrastruktury dotyczyło sprawozdania
z wykonania wniosków z Kongresów Morskich
przez ministerstwa. W br. została zweryfikowana, m.in. na podstawie wniosków z dwóch
poprzednich Kongresów Morskich, strategia
rozwoju gospodarki morskiej do roku 2020
z perspektywą do roku 2030. Uważam, że
kwintesencją naszych spotkań kongresowych
jest to, że polska gospodarka morska mówi do
rządu jednym głosem.
Paweł Szynkaruk: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju bardzo mocno włącza się
merytorycznie w treści, jakie niesie kongres.
I rzeczywiście dołożyliśmy swoją cegiełkę do
wypracowania strategii rozwoju gospodarki
morskiej, którą przedstawił resort.
Dariusz Więcaszek: Dodam też, że 11
maja br. w hotelu Park w Szczecinie odbyło się
spotkanie parlamentarzystów i samorządowców z Polski i Niemiec w sprawie udrożnienia
Odry. Do tej pory słyszeliśmy, że nasz zachodni sąsiad nie jest zainteresowany tą inwestycją, co więcej długie lata czekaliśmy na podpisanie umowy międzypaństwowej o Odrze
granicznej, co udało się wreszcie w kwietniu
br. W Niemczech powstała też specjalna grupa parlamentarna ds. udrożnienia Odry. Czy
są bezpośrednie efekty naszych kongresów?
Częściowo tak i jesteśmy z tego dumni.
Kiedy rozpocznie się trzeci Kongres Morski i jakie są oczekiwania związane z tym
spotkaniem ludzi morza?
Dariusz Więcaszek: Tegoroczny kongres
odbędzie się w Szczecinie od 10 do 12 czerwca. Przenosimy się do centrum miasta. Kongres rozpocznie się w Filharmonii Szczecińskiej, a kolejne dyskusje będą kontynuowane
w hotelu Radisson Blu. Nie zapominajmy też,
że jednym z celów kongresu jest pokazanie
Szczecina, jako miasta morskiego, które staje
się coraz bardziej nowoczesne i jest atrakcyjne
dla inwestorów.
Kto przyjedzie na kongres?
Paweł Szynkaruk: Mamy potwierdzenie od wicepremiera, ministra gospodarki
Janusza Piechocińskiego, minister infrastrukczerwiec – lipiec 2015

tury i rozwoju Marii Wasiak i byłego premiera
prof. Jerzego Buzka. Będzie wiele znakomitości zagranicznych. Na kongresie pojawią się
m.in.: Kurt Bodewig - europejski koordynator I Korytarza Bałtyk-Adriatyk, Fred Kenney
- pierwszy zastępca sekretarza generalnego
Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Markku Mylly - dyrektor wykonawczy europejskiej
Agencji Bezpieczeństwa Morskiego. Violetę
Bulc, unijną sekretarz transportu, będzie reprezentować członek jej gabinetu - Nikolaus
von Peter. Do Szczecina przyjedzie Lars Pedersen - zastępca sekretarza generalnego
Międzynarodowej Rady Morskiej i Bałtyku,
Chester Hooper - główny doradca Obamy ds.
żeglugi, a także Siergiej Poprawko, szef Unicomu, największej rosyjskiej firmy żeglugowej,
wchodzącej w skład grupy Sowkomflot. Na
kongresie pojawi się Andrzej Malinowski szef
największej polskiej organizacji pracodawców
Pracodawcy RP.
Dariusz Więcaszek: W sumie spodziewamy
się ponad tysiąca gości.
Paweł Szynkaruk: Będą z nami wszystkie
możliwe grupy zawodowe związane z gospodarką morską. Osoby zajmujące się żeglugą,
portami, stoczniami, przetwórstwem żywności, ochroną brzegów i środowiska, eksperci
ds. planowania przestrzennego, szefowie portów z krajów bałtyckich.
Przejdźmy do programu kongresu.
Paweł Szynkaruk: Kongres rozpocznie się
wykładem inauguracyjnym wicepremiera Piechocińskiego. Następnie czeka nas - zapowiadająca się bardzo ciekawie - debata plenarna
„Unia Europejska – hamulec czy motor napę-

dowy rozwoju gospodarki morskiej”. Wezmą
w niej udział: przedstawiciel Unii Europejskiej
Kurt Bodewig, wiceminister finansów Jacek
Kapica, Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, oraz Jerzy Góra prezes Polskich
Inwestycji Rozwojowych. Z kolei druga debata
plenarna będzie próbą odpowiedzi na pytanie,
dlaczego potrzebujemy morza.
Dariusz Więcaszek: Dyskusje panelowe organizujemy w pięciu blokach tematycznych. W
tym toku będziemy mieć nowy, duży blok tematyczny dotyczący energii odnawialnej. Dodatkowo odbędą dwa workshopy stoczniowy
i nadodrzański.
Niezwykle ważna będzie debata „Odra szlakiem rozwoju”. Wezmą w niej udział przedstawiciele 35 izb gospodarczych z Polski, Czech
i Niemiec, które zajmują się rozwojem tego
obszaru i działają na rzecz żeglowności Odry
i Łaby. Świadczy to o tym, że tworzy się potężne lobby na rzecz żeglowności Odry.
Paweł Szynkaruk: Po raz trzeci obradom
głównym będzie towarzyszyć Międzynarodowy Kongres Morski Młodych. To jest płaszczyzna spotkań dużego biznesu ze studentami.
Kwestie związane ze szkolnictwem morskim
są dla nas bardzo ważne, tym bardziej że jesteśmy pod tym względem liderem w Europie.
Ponadto obchodzimy w tym roku 95. lecie polskiego szkolnictwa morskiego. Na ten temat
wykład będzie mieć Dorota Pyć, wiceminister
stanu w MIR, oraz prof. Stanisław Gucma, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie.
Kongresowi ponownie będzie towarzyszyć
spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia
Prawa Morskiego.

Mamy w Polsce rok wyborczy. Czy biorą
panowie to pod uwagę przy organizacji kongresu?
Paweł Szynkaruk: Naszym wyborem, którego już dokonaliśmy, jest morze.
Co jeszcze czeka w Szczecinie gości kongresowych?
Dariusz Więcaszek: Jedną z imprez towarzyszących Kongresowi będzie Gala Północnej
Izby Gospodarczej, w której udział weźmie
część gości. Gala w tym roku odbędzie się na
Łasztowi, po wschodniej stronie Odry. Chcemy w ten sposób zaakcentować, że Szczecin
jest miastem morskim z nową mariną na Wyspie Grodzkiej.
Paweł Szynkaruk: W ten sposób pokażemy też rewitalizację terenów poportowych,
o których zresztą będzie mówić w czasie kongresu Laura Hołowacz, szefowa szczecińskiej
spółki CSL Spedition.
Podsumowanie kongresu organizujemy na
Darze Młodzieży, który przycumuje przy Wałach Chrobrego. Chwile zaś potem prezydent
Szczecina Piotr Krzystek oficjalnie rozpocznie Dni Morza. W ten sposób zrobi się nam
w Szczecinie tydzień morski – z pierwszą merytoryczną częścią w postaci ongresu i drugą
rozrywkową, czyli Dniami Morza. Wiele osób,
które wezmą udział w kongresie, na pewno
zostanie w Szczecinie do niedzieli 14 czerwca.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali
Magdalena Szczepkowska
i Włodzimierz Abkowicz
fot. M. ABKOWICZ
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W poszukiwaniu
kryształu
Tym razem na redakcyjnym forum rozmawialiśmy o kondycji szczecińskiej
branży IT, roli Technoparku i potrzebie wykreowania dużej firmy
informatycznej. W dyskusji wzięli udział prof. Stefan Domek, dziekan
Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie, Paweł Dziennik, właściciel Agencji
Interaktywnej Magnetic Point, Andrzej Feterowski, prezes Technoparku
Pomerania oraz prof. Krzysztof Okarma, prodziekan ds. nauczania
Wydziału Elekrycznego ZUT. Redakcję reprezentowali Michał i Włodzimierz
Abkowiczowie.
Jaki jest stan posiadania branży IT na
Pomorzu Zachodnim?
Andrzej Feterowski: Klaster ICT Pomorze Zachodnie zrzesza prawie 90 najważniejszych firm IT z regionu, w których zatrudnionych jest ponad 1800 osób. To jest obszar
dokładnie zdefiniowany. Sądzę, że przynajmniej dwa razy tyle osób pracuje w przedsiębiorstwach IT niezrzeszonych w klastrze.
Często są to małe dwu-, trzyosobowe firmy.

Andrzej Feterowski: Mamy
niedocenianą grupę ludzi
z wykształceniem średnim
technicznym, którzy doskonale
sprawdzają się w praktyce.
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Szacuję potencjał zatrudnienia w tym sektorze na około 5 tys. osób.
Na Pomorzu Zachodnim nie ma teraz dużych firm informatycznych, nie licząc oddziałów firm niemieckich i ogólnokrajowych. Do
największych firm zlokalizowanych w naszym
regionie można zaliczyć home.pl, Unizeto
Technologies, które jest teraz częścią Grupy
Asseco, Tieto, BL Stream, Sagra Technology,
Profi - Data czy też SoftVig. To są przedsię-

Stefan Domek: Młodzi ludzie chętnie
podejmują studia i zostają
w mieście akademickim, jeśli w danym
regionie jest kryształ, wokół którego
branża się koncentruje. W Krakowie,
Warszawie czy Gdańsku powstają
centra badawcze dużych firm, takich
jak Google, Intel, Samsung.

biorstwa IT zatrudniające od kilkudziesięciu
do kilkuset osób.
Poza tym znajduje się u nas grupa firm,
w których biznes jest oparty na informatyce. Mamy przykładowo firmy zajmujące się
systemami informacji przestrzennej. Są tam
silne działy przetwarzania danych.
Paweł Dziennik: Jestem właścicielem
firmy Magnetic Point, która powstała od
przysłowiowej złotówki i liczy dziś 20 osób.
Zaliczamy się do małych firm IT, których jest
w naszym regionie najwięcej. Mamy też w regionie wiele mikrofirm, często jednoosobowych. Wielu programistów i specjalistów IT
ma zarejestrowaną indywidualną działalność
gospodarczą i jest zatrudnianych na kontraktach.
A jakie znaczenie dla branży ma uruchomienie Technoparku Pomerania?
Andrzej Feterowski: Na Technopark Pomerania przy ul. Cyfrowej należy spojrzeć
szerzej. Jest to początek realizacji koncepcji
zmierzającej do uruchomienia nowego obszaru inwestycyjnego w Szczecinie. Pobliska
ul. Niemierzyńska jest dziś dobrze skomunikowaną arterią przelotową, co sprzyja temu
projektowi.
Technopark Pomerania jest „kręgosłupem”
tego obszaru, wykreowanym za pieniądze publiczne z wykorzystaniem funduszy unijnych.
Tu zaczynają się powoli koncentrować firmy IT,
zatrudniające poniżej 100 osób, bo taki jest
potencjał lokalowy tego miejsca. Wszystkie
firmy korzystają z doradztwa biznesowego w
ramach programu inkubacji i programu ekspansji. Całość uzupełnia infrastruktura usługi centrum danych, centrum konferencyjne
oraz biura i liczne przestrzenie wspólne,
sprzyjające nawiązywaniu kontaktów i biznesowej współpracy.
Liczę na to, że zgromadzenie w jednym
miejscu wielu firm sprawi, że w pewnym
okresie nastąpi przełom, który przeniesie
zachodniopomorski sektor IT na kolejny stopień rozwoju.
A co panowie sądzą na ten temat?
Paweł Dziennik: Technopark ma wiele
zalet integracyjnych, takich jak wymiana wiedzy i doświadczeń, co w branży IT jest szczególnie ważne, bo wiele pomysłów powstaje
podczas wspólnych spotkań. Sama inicjatywa
powstania Technoparku wskazuje na to, że
branża IT jest aktywna w Szczecinie, zaś wiele
firm z kapitałem zachodniopomorskim może
stać się bazą do rozwoju branży. Wskaźnikiem, który określa, jak branża IT rozwija się
w regionie, jest fakt, że trudno jest dziś o dobrych specjalistów.
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Stefan Domek: Największą zaletą powstania Technoparku jest fakt, że… zrewitalizowano duzy obszar miasta, który był bardzo
zaniedbany. Ale mówiąc serio. Uważam, że
znaczenie Technoparku dla rozwoju technologii informatycznych w obszarach przemysłu
i nauki może być duże. Funkcja integracyjna
Technoparku, o której wspomniał mój przedmówca, stwarza szansę dla małych i mikrofirm
do rozwoju swojej działalności poprzez wejście w większą współpracę. Trzeba sprzyjać
temu, by efekt dodany ze stworzenia infrastruktury przyniósł wymierne efekty.
A jak Technopark wpłynął na rynek nieruchomości, który opiera się od niedawna
na nowych biurowcach?
Andrzej Feterowski: Technopark jest miejscem dla firm z sektora nowych technologii.
I znajduje się na szczycie „łańcucha pokarmowego”. Udzielanie wsparcia biznesowego dla
osób rozpoczynających działalność i naukowców, którzy opracowali technologię i chcą ją
skomercjalizować, rozpoczyna się w centrach
rozwoju technologii na uczelniach. Kolejnym
etapem może być korzystanie z usług parku
technologicznego. Celem biznesowych właścieli i zarządzających nowymi biurowcami
jest uzyskanie zysków z najmu powierzchni.
Dla Technoparku zarządzanie infrastrukturą
to ważny, ale uzupełniający element. Najważniejsze z naszego punktu widzenia jest efektywne wspieranie innowacyjnych mikro i małych przedsiębiorstw.
Nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi
można stwierdzić, że z zatrudnieniem absolwentów Wydziału Informatyki i Wydziału Elektrycznego ZUT nie ma żadnych problemów.
Stefan Domek: Zgadza się. Nasi absolwenci, którzy studiowali zagadnienia związane z
szeroko pojętą branżą IT, nie mają problemów
ze znalezieniem pracy. Niektórzy z nich osiągają ogromne sukcesy, inni wyjeżdżają z Polski
i robią karierę za granicą. Takim spektakularnym przykładem jest kariera naszego absolwenta Ryszarda Malinowskiego, który został
dyrektorem jednego z oddziałów firmy Intel
w Kalifornii.
Absolwenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zajmują też kluczowe stanowiska w większości szczecińskich
firm branży IT. Przykładem na to są osoby
tworzące takie firmy jak Tieto czy też Sagra
Technology. Nasi absolwenci stanowią około
60-70 proc. pracowników branży IT w regionie, wliczając tych, którzy pracują w wielu mikrofirmach prowadzonych na zasadzie indywidualnej działalności gospodarczej.
Kariera obecnego tutaj Pawła Dziennika,
absolwenta Wydziału Informatyki ZUT, jest
na to znakomitym przykładem.
Paweł Dziennik: Z mojego pokolenia, które kończyło studia na Wydziale Informatyki
na początku 2000 roku, wiele osób posiada
swoje firmy IT. Część osób pracuje w branży w
innych miastach w Polsce, na ogół na dobrych
stanowiskach.
W mojej 20-osobowej firmie absolwenci
Wydziału Informatyki stanowią około 60 proc.
Ale zatrudniamy także osoby, które nie mają
kierunkowego wykształcenia, bo najlepszymi
pracownikami są przede wszystkim pasjonaci.
Branża IT jest branżą specyficzną, bo pozwala

na samoedukację i zdobywanie doświadczenia samemu.
Moja firma jest członkiem Rady ds. Kompetencji Absolwentów Wydziału Informatyki
ZUT i staramy się wraz z innymi praktykami
tak wpłynąć na program nauczania, by spełniał
on wymagania firm: zarówno takich, jak moja,
które działają w Internecie i poszukują programistów, jak i tych, którzy, jak Tieto, funkcjonują na styku oprogramowania i sprzętu.
Powtórzę się, że jednak cały czas jest za
mało kadr. Wielu absolwentów ZUT znajduje
zatrudnienie w Berlinie, nie zmieniając swego
miejsca zamieszkania na Pomorzu Zachodnim.
Stefan Domek: Zgadzam się ze stwierdzeniem, że informatyka potrzebuje pasjonatów,
ludzi kreatywnych, którzy niekoniecznie mają
formalne wykształcenie. Istnieje spory odłam
branży IT, który dotyczy zastosowań informatyki w przemyśle, chociażby w branży samochodowej. Tam samokształcenie nie wystarcza. Osoby o takich kompetencjach kształcimy
na prowadzonym od kilku lat na Wydziale
Elektrycznym kierunku Teleinformatyka. Na
studiach zdobywają oni wiedzę, jak zastosować informatykę na styku ze sprzętem.
Zresztą z obserwacji rozwoju lokalnych
firm widać, że firmy IT często zmieniają profil
i wchodzą w techniki tzw. systemów wbudowanych, jak np. samochodowe, czy komunikacyjne.
Andrzej Feterowski: Warto uświadomić
sobie taką rzecz. W głowach większości ludzi
istnieje zawód informatyk. W moim mniemaniu nie ma czegoś takiego. Istnieje bardzo
zróżnicowana grupa około 20-30 specjalizacji
zawodowych. Są to m.in. takie specjalizacje
jak, programista, analityk, technik, administrator systemu czy menedżer projektów informatycznych.
Wspomniany został ważny problem, który nam doskwiera – ucieczka ze Szczecina
ludzi zdolnych. Jest to proces nieuchronny, gdyż często są to osoby, które mają
ambicję pracować w korporacjach globalnych. Ale jest też grupa osób, którzy wracają do Szczecina. Na rynku zaczyna już
funkcjonować mechanizm, polegający na
sprowadzaniu do Szczecina pracowników
o naprawdę dobrych kwalifikacjach. Oferuje się im bardzo dobre warunki zatrudnienia
i wysokie wynagrodzenia.
Warto też wspomnieć o grupie pracowników, którzy nie mają ukończonych studiów
wyższych. Mamy niedocenianą grupę ludzi z
wykształceniem średnim technicznym, którzy
doskonale sprawdzają się w praktyce.
Stefan Domek: Oczywiście, żeby być dobrym specjalistą branży IT niekoniecznie trzeba mieć ukończone studia wyższe. Jest jednak
obszar stosowanych technik informacyjnych,
gdzie kreatywność pracownika, jest oparta
o podstawy teoretyczne.
Młodzi ludzie chętnie podejmują studia
i zostają w mieście akademickim, jeśli w danym regionie jest kryształ, wokół którego
branża się koncentruje. W Krakowie, Warszawie czy Gdańsku powstają centra badawcze
dużych firm, takich jak Google, Intel, Samsung. Takiego kryształu nie ma w Szczecinie.
Jest wprawdzie w Szczecinie tzw. akademia
Samsunga, ale jest to kropla w morzu potrzeb.

Paweł Dziennik: Wskaźnikiem, który
określa, jak branża IT rozwija się
w regionie, jest fakt, że trudno jest
dziś o dobrych specjalistów.

Krzysztof Okarma: Problemem
projektów i sukcesów szczecińskiej
branży IT jest kwestia dobrego
marketingu. W telewizji ogólnopolskiej
niewiele się słyszy o sukcesach
szczecińskiego środowiska.
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Małe i średnie firmy nie są zdolne promieniować na ośrodki akademickie. Był okres, że taką
rolę spełniało Tieto, które miało swego czasu
duże potrzeby kadrowe.
Czy firmy branży IT korzystają ze współpracy z zachodniopomorskimi uczelniami?
Krzysztof Okarma: Wydaje mi się, że tak.
Głównym obszarem zainteresowania firm są,
stażyści, praktykanci i absolwenci, którzy zasilają szeregi pracowników firm. Mamy też
przykłady współpracy o charakterze naukowym.
Dobrym wzorem jest stargardzki Cargotec, który współpracuje z ZUT-em w ramach
uczelnianego Centrum Mechatroniki. Współpraca ta zaowocowała kilkoma projektami
wspieranymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Mamy też do czynienia z taką inicjatywą
jak Samsung Labo. To jest wprawdzie mały
projekt, ale wiedza i umiejętności zaprezentowane przez naszych studentów na zajęciach
pokazały trenerom Samsunga, że nasi studenci są dobrze wykształceni. Miejmy nadzieję, że
to przekona także inne korporacje, że warto
z nami współpracować.
Innym przykładem jest sukces Konrada
Derdy, studenta trzeciego roku teleinformatyki, który wygrał ogólnopolski konkurs Intela
na projekt wykorzystujący platformę Intel Galileo. Właśnie dzięki takim sukcesom zdolnych
studentów ZUT Szczecin może zaistnieć jeszcze bardziej jako miejsce, gdzie młodzi ludzie

mogą się kształcić, rozwijać swoje zainteresowania i pasje.
Czy sektor IT ma szansę stać się zachodniopomorską specjalizację? Czy rację bytu ma
określenie „Szczecińska Dolina Krzemowa”?
Andrzej Feterowski: A czy mamy inną alternatywę?
Krzysztof Okarma: Rozwój szeroko pojętej branży IT jest ogromną szansą dla rozwoju
Szczecina i regionu. Myślę, że jesteśmy w stanie
z niej skorzystać. Problem tkwi w tym, że mamy
dużo wartościowych firm, wartościowych projektów i wartościowych ludzi. Pewnym problemem jest duże rozdrobnienie firm. Brakuje
nam wciąż dużej firmy, która by ten potencjał
scementowała.
Andrzej Feterowski: Taka firma musi powstać w naturalny sposób.
Krzysztof Okarma: Dopiero wtedy wszystko zadziała jak należy. Problem tkwi w tym, że
młodzi ludzie nie zawsze wiedzą, jaki jest potencjał branży IT w Szczecinie. Zamiast podjąć
dobre studia w Szczecinie na takich kierunkach,
jak: automatyka i robotyka, teleinformatyka,
informatyka, idą do Poznania, Wrocławia, i Krakowa i stamtąd już nie wracają.
Paweł Dziennik: Reprezentuję taki pogląd,
że IT jest branżą niezależną od miejsca. Firmy
zlokalizowane w naszym regionie świadczą
usługi nie tylko ogólnopolskie, ale posiadają swoich klientów w całej Europie i w wielu
krajach na całym świecie. W naszej firmie we
współpracy z poznańskim partnerem Cognifi-

de powstają rozwiązania dla takich globalnych
marek jak: Chivas, Virgin Media, Skype, Shell,
Allianz, GSK, DLG.
Krzysztof Okarma: Problemem projektów
i sukcesów szczecińskiej branży IT jest kwestia
dobrego marketingu. W telewizji ogólnopolskiej niewiele się słyszy o sukcesach szczecińskiego środowiska. Chcemy mieć coraz więcej,
coraz lepszych kandydatów na studia, ale trzeba ich przekonać, ze warto studiować kierunki
teleinformatyczne w Szczecinie.
Andrzej Feterowski: No właśnie. Kto dla
przykładu wie, co robi w Szczecinie 100-osobowa firma SoftVig, która jest kluczowym partnerem Volkswagena i zajmuje się wsparciem informatycznym sieci salonów sprzedaży i serwisów
tej marki samochodów?
Krzysztof Okarma: Trzeba poprawić przekaz marketingowy i budować klimat IT dla
Szczecina. Rzadko bowiem udaje się wykreować firmie produkt rynkowy, jak Google, Skype, Microsoft Office, który jest dla wszystkich
zrozumiały. A przecież tak naprawdę informatyka w 90 proc. zarabia na tym, czego ludzie nie
widzą.
Paweł Dziennik: Marketing jest niezbędny,
bo rozbudza świadomość istnienia firmy. Tak
w jest w przypadku Rzeszowa, który technologie i innowacje uczynił elementem strategii
miasta.
Dziękujemy za rozmowę.
Współpraca: Alicja Kowalska
fot. M. ABKOWICZ

Zachodniopomorskie firmy:
optymistycznie i ostrożnie
O wyniki badania mikro- i małych przedsiębiorców, innowacyjne produkty
i usługi bankowe oraz... spotkania na kortach tenisowych pytamy Katarzynę
Koroch, dyrektora zarządzającego Regionu Zachodniego Banku Pekao.
Bank Pekao opublikował Raport o sytuacji
mikro- i małych firm w roku 2014. Powstał on
na podstawie badania telefonicznego przeprowadzonego na próbie prawie 7 tys. właścicieli firm z całej Polski, w tym z Pomorza
Zachodniego. Jakie wnioski z niego płyną?
Najlepsza z dotychczasowej historii badań
ocena warunków prowadzenia biznesu. Nastroje przedsiębiorców znacząco się poprawiły.
W układzie branżowym największy wzrost ogólnego wskaźnika Koniunktury zanotowano w sektorze produkcyjnym. Dostęp do zewnętrznych
źródeł dofinansowania przedsiębiorcy ocenili na
100 w skali od 50 do 150, gdzie 50 oznacza bardzo źle, a 150 bardzo dobrze. Poziom 100 punktów, biorąc pod uwagę ocenę innych obszarów oraz sceptyczne podejście Polaków, także
w biznesie, należy ocenić jako wynik dobry. Na
106 punktów firmy oceniły usługi doradcze banków w zakresie kredytów, a z doświadczenia
wiemy, że rzadko kiedy udaje się przekroczyć
poziom 100 punktów, więc i w tym zakresie nie
jest źle. Jedna z przyczyn najwyższej w historii
wartości Ogólnego Wskaźnika Koniunktury jest
znacząca poprawa oceny sytuacji gospodarczej.
Raport wskazuje, że nastroje małych i mikrofirm są wręcz najlepsze od pięciu lat. Czy
dostrzega to pani w codziennych rozmowach
z przedsiębiorcami?
Najważniejszy wniosek płynący z tegorocznego badania, a co zauważam w rozmowach
z Klientami, to zmniejszanie się barier rozwoju
mikro i małych firm, ale wysokość podatków staje się coraz bardziej dokuczliwa. W pierwszym
badaniu z roku 2012 średnia wartość wszystkich badanych barier wyniosła 2,90, w ubiegłym
roku spadła do 2,79, a obecnie obniżyła się do
2,75. Drugą, najważniejszą barierą są koszty pracy. Zmieniła się natomiast bariera numer trzy.
W ubiegłym roku była to konkurencja innych firm,
w tym roku są to obciążenia biurokratyczne.
Nieduża skłonność do inwestowania pojawia się też w Raporcie. Może firmy czekają na
nowe fundusze unijne?

Bank Pekao SA
Region Zachodniopomorski
ul. Obrońców Stalingradu 11
70-405 Szczecin
tel. 91 440 62 67, 91 440 63 35, 91 440 62 66
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W mojej ocenie, ale wynika to też z raportu
to nie brak dostępności rozwiązań finansowania
czy wspierających, dotacyjnych jest przyczyną
niskiej skłonności do inwestowania przez Przedsiębiorców. Niska skłonność do inwestowania
wynika z asekuracyjnego podejścia Przedsiębiorców, wskazują na brak potrzeb i niechęci do
zadłużania. Środki własne są dominującym źródłem finansowania działalności gospodarczej.
Niewielki odsetek przedsiębiorców (ankietowanych)– identyczny jak w ubiegłorocznym
badaniu – przy realizacji inwestycji korzystał ze
wsparcia programów unijnych (3%) i krajowych
(1%).
Pomimo, iż wielu przedsiębiorców zakłada
pewne skorzystanie z nowych środków przewidzianych w budżecie unijnym na lata 2014-2020
wskazują na trudne procedury ubiegania się
o wsparcie. 26% respondentów jako przyczynę
niekorzystania z przyszłych programów unijnych podało brak programów odpowiadających
potrzebom firmy, a 16% małą wiedzę na temat
programów unijnych.
Reasumując środki z nowego budżetu Unii
zapewne sprawią, że kontrybucja sektora publicznego będzie dodatnia, a Przedsiębiorcy
korzystając z szerokiego dostępu do różnorodnych form finansowania (przy niskich stopach
procentowych) ponosząc nakłady inwestycyjne
zapewne doprowadza do wzrostu i ożywienia.
Warto tu wspomnieć o ciekawym rozwiązaniu dla przedsiębiorców, które mamy
w ofercie. Chodzi o RSI, czyli instrument podziału ryzyka oparty o poręczenia finansowane
przez Unię Europejską. Pozwala on finansować
m.in. przedsięwzięcia innowacyjne i te z sektora
B+R.
Wprowadziliśmy również do naszej oferty
transakcje IRS, które umożliwiają zarządzanie
ryzykiem stóp procentowych, pozwalając na zamianę stopy procentowej kredytu lub inwestycji
ze stopy zmiennej na stałą bądź ze stopy stałej
na zmienną. IRS daje możliwość zabezpieczenia
przed wzrostem kosztu kredytu lub przed obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji.
Właśnie, a co z innowacjami w bankowości
i jakie jeszcze produkty ma w ofercie Bank Pekao?
Podobnie jak sukces technologii kart zbliżeniowych utorował drogę dla nowoczesnych rozwiązań płatniczych, tak smartfony mogą odegrać ważną rolę w dalszej zmianie świadomości
konsumentów i sprzedawców. Bank Pekao SA,
mając na uwadze dynamiczny wzrost liczby
urządzeń mobilnych i prognozy dotyczące tego
rynku, wdraża najnowocześniejsze na rynku produkty i usługi. Przykładem takiego unikatowego
w skali europejskiej i jedynego w Polsce rozwią-

zania jest system płatności mobilnych PeoPay.
Aplikacja PeoPay pozwala zamienić smartfon
w zbliżeniową kartę płatniczą, a także umożliwia
dokonywanie płatności pomiędzy użytkownikami systemu. System płatności mobilnych PeoPay z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych
jest pionierskim rozwiązaniem, jest również
doskonałym przykładem na wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu codziennym.
Również nasza aplikacja internetowa PEKAO24
jest jedną z najnowocześniejszych i najlepiej
ocenianych przez Klientów indywidualnych
i Przedsiębiorców. Dzięki niej mają szybki, szeroki i stały dostęp on-line do swoich rachunków.
Ostatnio też wprowadziliśmy innowacyjną
kartę Flexia, która jest połączeniem karty kredytowej, płatniczej, ale i ratalnej. To rozwiązanie
będące alternatywą dla sprzedaży ratalnej realizowanej poprzez umowę ze sklepem, cieszące
się aktualnie dużą popularnością.
Użytkownik karty Flexia sam ustala liczbę
i wysokość rat, na które chce zakup rozłożyć.
Bank Pekao jest obecny w świecie zachodniopomorskiego Biznesu?
Tak. Szybko odpowiadamy na potrzeby rynku lokalnego, dlatego uczestniczymy w spotkaniach organizowanych przez firmy w naszym
województwie i wspólnie z nimi organizujemy
eventy pozwalające im nawiązać współpracę
we własnym gronie. Współpracujemy z organizacjami funkcjonującymi na lokalnych rynkach
w Szczecinie i Regionie.
Ale lokalnie najbardziej znanym wydarzeniem w regionie kojarzonym z Bankiem jest
turniej tenisowy Pekao Szczecin Open o statusie challengera ATP.
Z tą imprezą jesteśmy od początku, czyli już
od 23 lat. Obserwujemy, jak zmienia się cały czas
na lepsze i mam nadzieję, że zauważają i doceniają to również nasi klienci. Zależy nam, żeby
turniej wzmacniał się od strony sportowej, ale
też żeby rozwijał się jako wydarzenie integrujące Klientów i biznes.
Zapraszam do współpracy!
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Fundusz zaprasza
po dotacje

Grupa Azoty rozpoczyna pozyskiwanie
finansowania na flagową inwestycję
Grupa Azoty POLICE rozpoczęła
proces strukturyzowania
finansowego inwestycji PDH
wartej prawie 1,7 mld zł. Polskie
Inwestycje Rozwojowe S.A. chcą
współfinansować największą
i najnowocześniejszą w Europie
Zachodniej i Centralnej instalację
do produkcji propylenu w technologii
odwodornienia propanu. Budowa
innowacyjnego zakładu jest jednym
z kluczowych elementów strategii
Grupy Azoty na lata 2015-2020.

Jacek Chrzanowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, o tym że na ekologii można zarobić,
a przy okazji poprawić jakość powietrza, którym oddychamy.
Czy to prawda, że można przestać płacić
rachunki za energię, a jednocześnie cały czas
z niej korzystać?
Powiem więcej: można nie tylko przestać
kupować energię, ale jeszcze na niej zarabiać.
Jest tylko jeden warunek - trzeba poczynić
pewne inwestycje. Najprawdopodobniej pieniądze, które zainwestujemy, szybko się nam
zwrócą. Co więcej, przychodząc do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Szczecinie, można
dostać dotacje na zakup instalacji do produkcji
energii elektrycznej i cieplnej.
W 2014 r. wystartowaliśmy z programem
Prosument. Dzięki umowie z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej mamy do dyspozycji 22 mln zł. Poza
dotacjami, na które przeznaczyliśmy 6,6 mln
zł oferujemy naszym beneficjentom także pożyczki na 1 proc. Pula na tego typu wsparcie
wyniosła 15,4 mln zł.
To pieniądze, z których mogą skorzystać
osoby fizyczne oraz spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe z województwa zachodniopomorskiego. Oferujemy im 40-proc. zwrot kosztów zakupu i montażu małych instalacji odnawialnych źródeł energii.
Prosument to osoba, która zarówno pobiera prąd i ciepło z odnawialnych źródeł energii,
jak również sprzedaje do sieci nadwyżkę wytworzonej energii elektrycznej. A zatem zarabia.
Ilu mamy dziś prosumentów na Pomorzu
Zachodnim?
Nasz program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wpłynęło do nas blisko 300

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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projektów. Z około 40 beneficjentami podpisaliśmy umowy. Są już pierwsze realizacje.
Najprawdopodobniej w 2016 roku nie
zmienią się proporcje dotacji, wbrew wcześniejszym planom, by zmniejszyły się one do
20 proc. Dziś 40-proc. dotacja jest uzależniona
od tego, czy beneficjent inwestuje zarówno
w fotowoltaikę, jak i pompę cieplną. Dziś jeśli ktoś decyduje się zainwestować wyłącznie
w pompę cieplną, dostaje 20-proc. wsparcie.
Większość wniosków złożyły osoby fizyczne. Średnia wartość realizowanych projektów
to około 40 tys. zł. Instalacje fotowoltaiczne są
już instalowane na budynkach mieszkalnych
i gospodarczych.
Po większe dotacje będzie można sięgać
do Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, który w części związanej
z ekologią będzie zarządzany przez WFOŚiGW.
Dysponujemy 195 mln euro. Aktualnie
przygotowujemy się w Funduszu, by jak najlepiej przygotować się do wdrażania RPO
w części związanej z gospodarką niskoemisyjną i ochroną środowiska. Tworzymy zespół fachowców, który będzie pomagał beneficjentom w sięganiu po dotacje unijne.
Zgodnie z harmonogramem, który był prezentowany podczas uroczystości inaugurującej RPO, pierwsze konkursy chcemy ogłaszać
w czwartym kwartale br. Na pierwszy ogień
pójdą projekty związane z poprawą efektywności energetycznej, likwidacją niskiej emisji,
z modernizacją energetyczną obiektów użyteczności publicznej. Konkursy w ramach RPO
będą dedykowane jednostom administracyjnym, samorządom i przedsiębiorcom.
Jaki kąsek z tego tortu trafi do biznesu?
Przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po
pieniądze, np. na zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii. To znaczy, że będziemy współfinansować projekty polegające
na budowie biogazowni, małych farm wiatrakowych czy instalacji fotowoltaicznych - dużych,
profesjonalnych instalacji ukierunkowanych na
zysk. Tego typu instalację wybudował już Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie nad
jeziorem Miedwie. Na ona aż 2 MW. Jest to największa tego typu inwestycja w tej części kraju
i na pewno szybko zwróci się inwestorowi.
Jakie dokładnie będzie dofinansowanie
do nowych projektów z RPO, tego jeszcze nie
mogę powiedzieć, bo cały czas pracujemy nad
tym zagadnieniem. Oczywiście, co już mogę

teraz zagwarantować, będziemy oferować
beneficjentom RPO nasze preferencyjne
pożyczki, które mogą być przeznaczone na
wkład własny. Pieniądze te będą pochodzić
z naszych środków statutowych. Co roku wydajemy około 150 mln zł.
Na koniec zapytajmy o ofertę dla właścicieli przydomowych kotłowni opalanych węglem, którzy chcą przejść na bardziej ekologiczne ogrzewanie.
Za nami są dwie edycje programu Kawka.
Jego efektem w skali całej Polski jest likwidacja ponad 35 tys. palenisk, które zatruwały
środowisko. W Szczecinie i Szczecinku, które
zgodnie z obowiązującym wówczas planem
ochrony powietrza w województwie zachodniopomorskim uczestniczyły w Kawce, przestało istnieć 3 tys. pieców. Dotacje na ten cel
wyniosły 55-proc.
A co z resztą regionu?
Przed nami trzecia edycja Kawki. Tym razem strefą będzie cały region, bo zmienił się
plan ochrony powietrza. Z programem ruszymy jeszcze w tym roku. Osoby fizyczne będą
mogły starać się o dotację za pośrednictwem
swoich gmin.
Dziękujemy za rozmowę.
czerwiec – lipiec 2015

- Zapewnienie finansowania tego strategicznego dla całego polskiego sektora chemicznego przedsięwzięcia to dobry przykład realizacji celu, do którego został powołany program
Inwestycje Polskie, czyli umożliwienia realizacji
inwestycji, które przyczyniają się do szybszego
rozwoju polskiej gospodarki. Realizacja tak dużej
inwestycji w formule project finance wymaga długoterminowego finansowania, o które na rynku
- nie tylko polskim – jest zdecydowanie trudniej niż
w przypadku kredytów udzielanych na kilka lat. Tę
lukę wypełnia właśnie Program Polskie Inwestycje
Rozwojowe. PIR to wiarygodny i stabilny partner
dla podmiotów planujących wielomiliardowe inwestycje, który ułatwia im pozyskanie finansowania.
Budowa najnowocześniejszej instalacji propylenu
w tej części Europy, sprawi, że Polska umocni swoją
pozycję jako ważnego producenta tego kluczowego
półproduktu chemicznego – mówi Włodzimierz
Karpiński, minister Skarbu Państwa.
- Podpisanie umowy o współpracę w zakresie
współfinansowania przez PIR instalacji PDH to kolejny ważny krok w kierunku rozpoczęcia budowy
flagowego projektu Grupy Azoty. W niespełna dwa
miesiące od decyzji korporacyjnych inaugurujących
proces inwestycyjny podpisaliśmy umowę na zakup technologii i pozyskaliśmy istotnego partnera
finansowego, a w ciągu następnych kilkunastu
tygodni powołamy spółkę celową do projektu – powiedział Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu
Grupy Azoty POLICE i Wiceprezes Zarządu Grupy
Azoty. - Proces realizacji projektu przebiega bardzo

Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
www.zchpolice.grupaazoty.com

sprawnie, dlatego już w I połowie 2016 roku rozpoczniemy budowę tej strategicznej dla rozwoju
Grupy Azoty inwestycji.
Celem umowy o współpracę podpisanej
19 maja br. pomiędzy Grupą Azoty POLICE, Grupą Azoty ZAK oraz Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (PIR) jest określenie zasad, w oparciu
o które Strony umowy wypracują szczegóły warunków finansowania budowy instalacji PDH. Na
jej podstawie „Police” zobowiązują się do przygotowania w okresie do 6 miesięcy struktury projektu oraz struktury jego finansowania, a także
do przedstawienia pozostałym Stronom umowy
propozycji uczestnictwa w finansowaniu inwestycji PDH w formie equity lub długu podporządkowanego. Grupa Azoty POLICE będzie Sponsorem
Projektu, natomiast obok Inwestora Branżowego, tj. GA ZAK (jednego z głównych odbiorców
produkowanego w Policach propylenu), Preferowanym Inwestorem Finansowym w spółce
celowej (SPV) powołanej do realizacji inwestycji
zostanie PIR. Zgodnie z podpisanym porozumieniem udział w inwestycji PIRu nie spadnie poniżej
25 proc. Potencjalni inwestorzy zobowiązali się, iż
w ciągu kolejnych 2 miesięcy podejmą ostateczną decyzję nt. finalnego modelu finansowania
projektu z uwzględnieniem własnego udziału.
- PIR aktywnie poszukuje najlepszych projektów
inwestycyjnych, które mogą służyć modernizacji
i wzrostowi konkurencyjności polskiej gospodarki.
Oparta o najnowocześniejsze dostępne technologie instalacja do produkcji propylenu w Policach
to z jednej strony projekt innowacyjny w skali europejskiej, którego realizacja doskonale wpisuje się
w powierzoną nam misję, z drugiej bardzo perspektywiczny biznes, gwarantujący efektywne wykorzystanie majątku Skarbu Państwa w procesie rozwoju całego sektora chemicznego w Polsce - mówi
Jerzy Góra, Prezes Zarządu Polskich Inwestycji
Rozwojowych S.A.

Od lewej: Krzysztof Jałosiński, Wiceprezes Grupy Azoty,
Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”
S.A., Paweł Jarczewski, Prezes Grupy Azoty, Włodzimierz
Karpiński, Minister Skarbu Państwa, Jerzy Góra, Prezes
Zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A., Adam
Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK

Nowa instalacja ma docelowo produkować
ok. 400 tys. ton propylenu rocznie, z czego ok.
150 tys. ton odbierać będzie GA ZAK. Pozostały wolumen w głównej mierze trafi na eksport.
W ramach inwestycji rozbudowany zostanie także terminal chemikaliów, dzięki któremu port
w Policach będzie mógł przyjmować największe
statki z transportami LPG. W efekcie powstanie
ok. 200 nowych miejsc pracy. Realizacja inwestycji w sposób istotny przyczyni się do wzrostu
innowacyjności całego polskiego przemysłu chemicznego. Jest też zgodna ze strategią reindustrializacji europejskiej gospodarki.
- Powodzenie projektu PDH ma dla zakładów
w Kędzierzynie fundamentalne znaczenie. Jego
realizacja będzie istotnym krokiem w zakresie zabezpieczenia dostaw dla Spółki, podstawowego
surowca, jakim jest propylen. Będziemy w pełni
angażować się w każdy etap realizacji projektu,
bo jest to dla nas typowy projekt upstreamowy
i widzimy w nim szansę na obniżenie kosztów produkcji alkoholi oxo i plastyfikatorów – powiedział
Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupa Azoty ZAK.
Propylen jest jedną z dwóch podstawowych, obok etylenu substancji będących bazą
do wytwarzania dalszych półproduktów chemicznych. Wykorzystywany jest między innymi
do produkcji: rozpuszczalników, farb akrylowych, kwasu akrylowego oraz polipropylenu,
znajdującego zastosowanie w przemyśle włókienniczym, samochodowym, a także w produkcji opakowań.
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IOM: Sięganie po skarby oceanu
Na 3. Międzynarodowym Kongresie
Morskim, który odbędzie się od 10
do 12 czerwca w Szczecinie, w panelu
problemowym pn. „Wykorzystanie
zasobów morza i ochrona środowiska
morskiego” Ramon Caussse Miyares,
zastępca dyrektora Interoceanmetal
Joint Organization (IOM), wystąpi
z wykładem dotyczącym wydobycia
konkrecji polimetalicznych z pola
Clarion – Clipperton na Pacyfiku.
Oznacza to, że sprawy związane
z sięganiem po skarby dna oceanów
stają się jednym z głównych zadań
gospodarki morskiej w skali
globalnej.
Przypomnijmy, o czym już kilkakrotnie pisaliśmy na naszych łamach, że Interoceanmetal jest organizacją międzyrządową z siedzibą
w Szczecinie. Jej działalność, finansowana
przez rządy sześciu państw: Bułgarii, Czech,
Kuby, Polski, Rosji i Słowacji, polega na badaniu podwodnych złóż minerałów. Rok temu
pisaliśmy o ekspedycji IOM w postaci rejsu
badawczego na wyczarterowanej jednostce,
w trakcie którego określono drugi już obszar
wydobywczy złóż podwodnych konkrecji metalicznych (konglomeratów minerałów, zawierających metale użyteczne w przemyśle)
o powierzchni 3 tysięcy metrów kwadratowych. Oznacza to, że Interoceanmetal z całości swojej działki eksploracyjnej wydzielił łącznie ok. 8 tysięcy metrów kwadratowych, które
zostały zbadane w stopniu umożliwiającym
podniesienie klasyfikacji geologicznej złoża.
Złoże położone jest około 1000 mil na zachód
od wybrzeży Meksyku w polu Clarion – Clipperton na Oceanie Spokojnym. Zasoby te zapewniają wydobycie przemysłowe tych konkrecji
w okresie co najmniej 20 lat.

Porządkowanie podwodnych złóż
IOM znalazł się w grupie pierwszych inwestorów na złoża oceaniczne na konkrecje.
W 2001 roku udzielone zostały pierwsze licencje eksploracyjne na wydobycie, wydane na 15
lat.
- Do marca 2016 roku występujemy o przedłużenie licencji eksploracyjnej na kolejne
pięć lat – wyjaśnia dr hab. inż. Tomasz Abra-

mowski, dyrektor generalny IOM. - W lipcu
bieżącego roku zasady przedłużenia będą zatwierdzane na kolejnej sesji Międzynarodowej Organizacji Dna Morza (MODM) pod auspicjami ONZ
w Kingston na Jamajce. Musimy uzasadnić
przedłużenie licencji i przedstawić wyliczenie
zapasów geologicznych konkrecji polimetalicznych zgodnie z międzynarodowymi standardami
CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards).
Wyjaśnijmy w tym miejscu, że standardy
międzynarodowej organizacji CRIRSCO umożliwiają spójne porównywanie według jednolitych standardów informacji o zasobach złóż.
Zadaniem takich standardów jest przedstawienie bardzo często różnych informacji pochodzących z różnych źródeł i opracowanych
według różnej metodyki danych na temat
złoża nie tylko geologicznych, ale również
uwzględniających takie czynniki, jak: ochrona
środowiska, techniki metalurgiczne i wydobywcze, czynniki prawne i społeczne. Standardy takie są niezbędne dla przedsiębiorców
i instytucji finansujących projekt jako podstawa oceny ryzyka projektu oraz prawdopodobieństwa udanego przedsięwzięcia górniczego. Zapobiegają również nieprawidłowościom
oraz nieporozumieniom w informowaniu
o zasobach złóż, które mogłyby mieć wpływ na
błędne decyzje inwestycyjne.
- Opracowujemy taki raport, który obejmuje
nie tylko sprawy dotyczące zasobów mineralnych – kontynuuje dyrektor Abramowski - ale
także określimy w nim, w jaki sposób będziemy
zabezpieczać środowisko w trakcie wydobycia,
jakie mamy zamiar stosować metody przeróbki metalurgicznej nie zapominając przy tym
o społecznej odpowiedzialności tego podwodnego biznesu.
Lipcowa konwencja na Jamajce ma też
przygotować elementy kodeksu górniczego
złóż podwodnych, który określi m.in. wysokość
opłaty za wydobycie podczas eksploatacji złóż.
- Pracujemy dla przyszłych pokoleń – tłumaczy dr Abramowski. - Sądzę, że jeszcze w tym
półwieczu będziemy więcej wydobywać z dna
oceanu niż z lądu. Dlatego już dziś intensyfikacja
podmorskich prac eksploracyjnych jest duża. Na
obszarach międzynarodowych jest już aktualnie
blisko 30 licencji. Nie tylko na konkrecje, ale także na inne złoża, takie jak siarczki polimetaliczne
i tzw. skorupienie kobaltonośne.

Zbudujmy polski statek badawczy
Niepokoi niestety mała aktywność Polski,
jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych licencji,

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, rektor Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, o sukcesach naukowców,
komercjalizacji wynalazków i unijnych absurdach.

Narastanie konkrecji polimetalicznych wokół zęba rekina.

na nowe typy złóż. Przykładem na zaangażowanie się krajów europejskich w nowe badania
złóż głębokowodnych jest udział belgijskiego
konsorcjum, które realizuje przedsięwzięcia
technologiczne na rzecz rozwoju techniki
morskiej. W Szczecinie powstała fabryka Teleyard, która produkuje podzespoły do urządzeń
okrętowych. Wchodzi ona w skład szerszego
konsorcjum techniki morskiej, gdzie jedną ze
składowych jest firma Deme, która finansuje
belgijskie badania złóż podwodnych konkrecji
polimetalicznych.
Polska społeczność naukowo-badawcza zajmująca się badaniami oceanicznymi powinna
rozważać wspólne działania na rzecz budowy
polskiego statku badawczego o parametrach
umożliwiających globalną eksplorację złóż dna
morskiego na dużych głębokościach. Wiele
państw, które mają ambicje morskie, prowadzą bardzo intensywne badania dna morskiego. W ub. roku taką jednostkę do eksploracji
dna morskiego zbudowali Niemcy. Sfinansowało ją szereg rządowych i prywatnych instytutów zainteresowanych badaniami morskimi.
Prace badawcze finansowane mogą być za
pośrednictwem konsorcjum instytucji i firm
zainteresowanych w wykorzystaniu podwodnych skarbów oceanów w tym z udziałem Interoceanmetalu. Można przecież skorzystać
ze środków unijnych z nowego rozdania 20142020, środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju i ze środków kapitału prywatnego.
Warto ten projekt jak najwcześniej wprowadzić w życie. Eksploatacja podwodnych złóż
już niebawem stanie się na świecie chlebem
powszednim.

Wspólna Organizacja Interoceanmetal
ul. Cyryla i Metodego 9
71-541 Szczecin, Poland
tel. 91 453 93 98
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ZUT w innowacyjnej czołówce
Jak się miewa szczecińska nauka?
Dwa tygodnie temu środowisko akademickie Pomorza Zachodniego gościło w Szczecinie
Narodowe Centrum Nauki. Odbyły się u nas
Dni NCN, w których wzięła udział Rada Naukowa Centrum na czele z jej przewodniczącym
prof. Michałem Karońskim i dyrektorem Centrum prof. Zbigniewem Błockim.
Dni miały na celu przybliżenie pracownikom nauki kryteriów rozpatrywania wniosków
o granty. Odbyły się także warsztaty dla pracowników administracyjnych, czyli dla tych,
którzy czuwają nad formalną postacią tych
wniosków.
A jaki w Dniach NCN był udział ZUT?
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w trakcie Dni NCN naukowcy ZUT zaprezentowali
dwa projekty, które zostały wyróżnione przez
Centrum. Prof. Mirosława El Fray przedstawiła swój grant, dotyczący projektowania
nowoczesnych materiałów polimerowych,
aktywnych w zwalczaniu infekcji. Z kolei prof.
Antoni Morawski przedstawił projekt, związany z kompozytami ditlenku tytanu, pochodzącego z surowca stosowanego w Zakładach
Chemicznych Police, z grafenem, które mają
właściwości adsorpcyjne, fotokatalityczne i antybakteryjne. Są to duże sukcesy świadczące
o tym, że mamy naukowców, którzy wpisują
się w wysokie wymagania Centrum.
Problemem naszego środowiska akademickiego jest to, że nie znaleźliśmy się na Polskiej
Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, co
ogranicza nasze możliwości rozwoju naukowego i możliwości infrastrukturalne w zakresie doposażenia laboratoriów w nowoczesną
aparaturę. Musimy więc w najbliższych latach
wnioskować o dotacje do dwóch głównych
agencji rządowych, takich jak wspomniane już
Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dotacje można jeszcze
otrzymać z Regionalnego Programu Operacyjnego, przy czym w nowym rozdaniu unijnym
2014 – 2020 zasadnicze środki będą przekazywane przedsiębiorcom, którzy mogą dopiero
zlecać badania uczelniom. Uczelnie znajdą się
więc w roli swoistych podwykonawców.

al. Piastów 17
70-310 Szczecin
e-mail: zut@zut.edu.pl
tel. centrala 91 449 41 11
www.zut.edu.pl
czerwiec – lipiec 2015

Ale poza środkami unijnymi nakłady z budżetu na polską naukę zamiast rosnąć, maleją.
Mimo że nominalnie nakłady na naukę
ze środków krajowych nieznacznie rosną, to
udział ich w stosunku do PKB maleje i osiągnął
w ub. roku jeden z najniższych wskaźników
Unii Europejskiej w wysokości 0,29 proc. PKB.
Chciałbym podkreślić, że potencjał naukowy związany z innowacyjnością jest na naszej
uczelni bardzo duży. ZUT w 2014 roku pod
względem liczby wynalazków zgłoszonych do
ochrony w Urzędzie Patentowym zajął 2. miejsce w Polsce. Zgłosiliśmy 116 wynalazków. Wyprzedziła nas Politechnika Wrocławska, gdzie
takich zgłoszeń było 144. Krakowska AGH miała na swoim koncie 82 wynalazki.
Od 1 października 2014 weszła w życie
kolejna nowelizacja ustawy o szkolnictwie
wyższym. Czy te zmiany wpłyną na lepszą
współpracę uczelni z biznesem?
Opracowaliśmy dwa nowe dokumenty.
Pierwszym z nich jest znowelizowanym regulaminem zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników
badań - nowych rozwiązań technologicznych,
drugi zaś dotyczy korzystania z infrastruktury
badawczej uczelni.
W ramach pierwszego dokumentu ustaliliśmy zasady dróg komercjalizacji wynalazków. Wszystkie wynalazki powstałe na uczelni
stają się jej dobrem intelektualnym. Uczelnia
podejmuje decyzję o komercjalizacji wynalazku lub też zrzeka się tego na rzecz wynalazcy.
W pierwszym rozwiązaniu ZUT podejmuje
działania związane z komercjalizacją poprzez
zawieranie umów licencyjno-wdrożeniowych,
sprzedaż prawa do dobra intelektualnego lub
obejmowaniu udziałów albo akcji w spółkach w
celu wdrożenia tego dobra. Zyski z komercjalizacji są dzielone pomiędzy wynalazcą i uczelnią.
W przypadku gdy uczelnia, po zapoznaniu się z
opinią eksperta, odmawia komercjalizacji wynalazku, prawa do tego może przekazać wynalazcy - po wpłaceniu przez niego na rzecz uczelni
ryczałtu ustalonego w ustawie. Zdecydowana
większość ewentualnych korzyści z komercjalizacji przypada wówczas wynalazcy.
Komercjalizacją wynalazków zajmuje się
uczelniane Regionalne Centrum Innowacji
i Transferu Technologii ZUT wraz z Działem
Wynalazczości i Ochrony Patentowej.
Mamy już pierwsze konkretne efekty tych
działań. Zawarta została umowa z przedsiębiorstwem przetwórczym ZGODA z Grzybowa
k. Kołobrzegu o udzieleniu licencji niewyłącznej na technologię wysokiej wydajności marynowania ryb, której twórcami są dr inż. Mariusz Szymczak oraz dr inż. Barbara Szymczak.
W trakcie przygotowania jest umowa na
przekazanie prawa własności intelektualnej

metody dynamicznego pomiaru masy (ważenie na poziomie kilkuset sztuk na minutę
z dokładnością do 0,1 g) oraz kolejne know-how, którego przedmiotem jest automatyka
w urządzeniach do wymiany powietrza z odzyskiem ciepła w kabinach lakierniczych.
A jak jest z regulaminem wykorzystania
aparatury?
Ten regulamin z kolei ma sprzyjać lepszemu
wykorzystaniu przez otoczenie gospodarcze
nowoczesnej aparatury, która została zakupiony w poprzednim okresie finansowania unijnego w latach 2007-2013. Opracowaliśmy cennik
korzystania z tej aparatury i na jego podstawie
stworzyliśmy ofertę dla firm.
Ale nie wszystkie obiekty i aparaturę zakupioną za unijne środki możecie wykorzystywać komercyjnie.
Tak i tu dochodzi do absurdów, które niestety wciąż obowiązują. Np. obiekty i laboratoria Centrum Dydaktyczno-Badawczego
Nanotechnologii i innych nowo wybudowanych inwestycji, nie mogą być wykorzystane
w celach komercyjnych w przeciągu pięciu lat.
Mamy na szczęście sporo nowoczesnej aparatury zakupionej w ramach środków resortu
nauki i szkolnictwa wyższego. I tę aparaturę
możemy wykorzystywać do wykonywania płatnych usług dla biznesu.
Dziękujemy za rozmowę.
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Wolin otwarty dla żeglarzy

Stepnica: Raj nad Zalewem

W ubiegłym roku włodarze Gminy Wolin oficjalnie otworzyli basen
jachtowy w Wolinie, który wybudowany został w ramach sieci portów
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, zapewniając komfortowe
miejsca dla ponad 30 jachtów. 16 maja 2015 r., otwierając budynek
Uczniowskiego Klubu Sportowego Albatros, gospodarze Wolina dopełnili
rozpoczęte działania na rzecz budowy infrastruktury dla żeglarzy.

Andrzej Wyganowski, burmistrz
Stepnicy, o gminie, w której nie ma
bezrobocia, młody człowiek może
liczyć na pomoc, a turysta
nie narzeka na nudę.

Uroczystość otwarcia nowego obiektu połączona została z uroczystością otwarcia sezonu żeglarskiego. Po podniesieniu bander burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz oraz jego
zastępca Ryszard Mróz podziękowali osobom,
które przyczyniły się do wybudowania nowego
obiektu. Podczas tej podniosłej uroczystości
wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa oraz zastępca
burmistrza Usedom Gerd Wendlandt wręczyli
na ręce prowadzącej uroczystość Grażyny Laskowskiej, przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Wolinie
oraz prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Albatros”, symboliczne podarunki.

Po oficjalnych przemówieniach ogłoszono
wyniki konkursu fotograficznego i plastycznego „Wiatr, Woda, Żagle”, a następnie dokonano
symbolicznego przecięcia wstęgi oraz poświęcania obiektu. Salwa armatnia wykonana przez
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wolinie zakoń-

czyła oficjalną część uroczystości. Na przybyłych gości czekał również tort z logo mariny,
skromny poczęstunek oraz występ zespołu
muzycznego OKAY.
Uroczystość połączona była z regatami
żeglarskimi OPP, ISA 407, Laser. Chętni mogli
również spróbować swoich sił w zawodach kajakarskich rozgrywanych na cieśninie Dziwna.
Na zakończenie ratownicy WOPR przygotowali
pokaz ratownictwa wodnego.
W wyniku zrealizowanego zadania inwestyjnego powstał obiekt, jednokondygnacyjny
z użytkowym poddaszem, składający się z
dwóch spójnych części połączonych holem i
klatką schodową. W budynku na parterze mieści
się sala klubowa z jadalnią, zaplecze kuchenne
oraz część sanitarno-higieniczna dla żeglarzy.
W drugiej części parteru, oddzielonej szklanym
holem, znajdują się biura, pomieszczenie socjalne, toaleta, pokój z łazienką dla osoby niepełnosprawnej oraz hangar na łodzie i żaglówki. Na
poddaszu znajdują się pokoje hotelowe, każdy
z niezależnym węzłem sanitarnym (łącznie 18
miejsc noclegowych).
W nowo wybudowanym budynku będzie
mieścić się m.in. siedziba Polskiego Związku
Zapobiegania Narkomanii w Wolinie oraz działający przy nim UKS Albatros sekcja żeglarska
i zapaśnicza.
- Zaczynaliśmy wiele lat temu w skromnych
warunkach. Od tego czasu bardzo się rozwinęliśmy. Dziś mamy kilka sekcji sportowych:
żeglarską, oldtimerów, WOPR, motorowodną
i zapaśniczą, a teraz także nowoczesną bazę –
przypomniała Grażyna Laskowska.

„Albatros” powstał ponad 16 lat temu, by
rozwijać w młodych ludziach pasję sportową.
Wpisał się też w zasadę, o której mówi szefowa
terenowego oddziału Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii - lepiej zapobiegać, a nie leczyć.
Klub może się pochwalić wieloma sukcesami
na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Wśród jego członków jest m.in. potrójna mistrzyni Polski i brązowa medalistka Mistrzostw
Europy w zapasach w stylu wolnym Aleksandra Kotlewska.
Inwestycja kosztowała 3,6 mln zł przy dofinansowaniu 1,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rybackiego, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

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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Przed nami wakacje i konieczność odpowiedzi na pytanie: gdzie spędzić wolny czas?
A gdyby tak… w Stepnicy? Co gmina oferuje
turystom?
Mamy wspaniałe warunki przyrodnicze leżymy nad Zalewem Szczecińskim i jesteśmy
otoczeni lasami Puszczy Goleniowskiej. Przez
ostatnie lata rozwijaliśmy infrastrukturę turystyczną. Dzięki temu nasza gmina jest przyjazna dla żeglarzy, rowerzystów i miłośników
przyrody. Można też do nas przyjechać, by
w ciepłe dni poleżeć na plaży i wykąpać się w
Zalewie Szczecińskim. Nasze kąpielisko jest
oznaczone błękitną flagą, a to znaczy, że jest
czyste i bezpieczne.
W tym roku kończymy gminny program
budowy przystani żeglarskich. Do dyspozycji
żeglarzy będzie łącznie 400 miejsc postojowych
w trzech przystaniach komunalnych i jednej
prywatnej. Żeglarze szczególnie chwalą sobie
przystań na Kanale Młyńskim w Stepnicy, która
jest osłonięta od „otwartej przestrzeni”, co jest
istotne w czasie sztormu. Naszą najmłodszą mariną jest przystań w porcie rybackim na około 40
jednostek. Ma ona charakter miejski - obok niej
znajduje się amfiteatr, więc imprezy, które organizujemy, mają w tle stojące żagle. Do końca
lipca zakończymy budowę nowoczesnych bosmanatów z zapleczem socjalnym i sanitarnym.
A co można robić po zejściu na ląd?
Pierwsze kroki można skierować do tawerny i smażalni świeżych ryb. Prywatni inwestorzy rozwijają bazę noclegową, na przykład
właściciel tawerny w Stepnicy jeszcze w tym
sezonie odda do dyspozycji gości część hotelową z około 20 miejscami noclegowych. W gminie powstają nowe pensjonaty i gospodarstwa
agroturystyczne.
Intensywnie rozwija się turystyka konna.
W gminie mamy kilka ośrodków, które oferują
swoim klientom wczasy w siodle i kursy jeździeckie. Stepnica przyciąga też rowerzystów.
Mamy w gminie dziesiątki kilometrów tras rowerowych. W tym roku uruchomiony zostanie
prom do przewożenia rowerzystów między
Stepnicą a Trzebieżą.

Mamy wypożyczalnię jachtów i innych
jednostek pływających. Bardzo atrakcyjne
są spływy kajakowe kanałami, które są wokół Stepnicy, i rzeką Gowienicą. Park Natury
w Czarnocinie udostępnia turystom tysiąc hektarów terenów zielonych, a stowarzyszenie,
które zarządza parkiem, zakończy w tym roku
budowę ośrodka naukowo-badawczego, które
stanie się miejscem konferencji. Na terenie naszej gminy jest największe w Europie skupisko
orłów bielików, co ściąga do nas naukowców ornitologów, m.in. z Holandii i Belgii. Niektórzy
z naszych rybaków specjalizują się dodatkowo
w transporcie turystycznym i pomagają w ten
sposób fotografikom w obserwacji bielików.
Szczególnie jeden z rybaków, Janusz Garncarczyk, tak przyzwyczaił orły, że te przylatują
wręcz na machnięcie ręką. Można u nas także
łowić ryby i uprawiać windsurfing, keitsurfing.
Jakie plany inwestycyjne ma gmina na
kolejne lata?
Czekając na uruchomienie nowych środków unijnych przygotowujemy dokumentację
nowych inwestycji. Planujemy przebudować
ulice Kościuszki i Portową w Stepnicy, tak by
stworzyć deptak, który będzie prowadził turystów do przystani żeglarskiej, portu rybackiego oraz plaży.
Drugą bardzo ważną inwestycją będzie
zbudowanie nowego falochronu, który osłoni
port rybacki i nową przystań. Przed nami jest
również budowa 11-kilometrowej ścieżki rowerowej przez Puszczę Goleniowską. Marzy
mi się, żeby do inwestycji przyłączyła się gmina
Przybiernów. Jeśli wybuduje ona 700 metrów
ścieżki na swoim terenie, to praktycznie dojedziemy rowerem przez puszczę ze Stepnicy do
Przybiernowa.
A jak gmina dba o swoich mieszkańców?
Kończymy naszą sztandarową inwestycję –
budowę mieszkań komunalnych i socjalnych,
które standardem niczym nie ustępują mieszkaniom deweloperskim. Oddaliśmy do użytku 141 mieszkań, a ich najemcami zazwyczaj
są młode rodziny. Dzięki temu, że podniósł
się standard życia i nie ma u nas problemów
z bezrobociem, wzrósł w gminie poziom życia, a w szkołach po raz pierwszy od wielu lat
mamy większą liczbę dzieci. Dodam, że mamy
bardzo dobrze wyposażone szkoły, wszystkie
mają hale sportowe , boiska, klasy lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne.
Wyremontowaliśmy wiele ulic, wybudowaliśmy także kilkanaście nowych ulic, które
zostały wyposażone w nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED-owe. Wybudowaliśmy również miniobwodnicę do portu handlowego.

No właśnie, a jak rozwija się port w Stepnicy?
Właścicielem portu handlowego jest gmina, która wyłożyła duże pieniądze w jego remont. Mamy inwestora, który rozpoczął budowę elewatora zbożowego na terenie portu
przeładunkowego. Będzie to elewator na około 11 tys. ton. Nowa inwestycja spowoduje,
że w naszym porcie będzie przeładowywane
rocznie nawet do 300 tys. ton ładunków, co na
warunki takiej miejscowości jak Stepnica jest
bardzo dużo. Operatorem jest spółka prywatna Wiktoria, której gmina wydzierżawiła jedno nabrzeże. Powstaną w ten sposób kolejne
miejsca pracy, a do kasy gminnej będą wpływać opłaty od przeładunków w porcie.
W naszym porcie jest też pochylnia do
przyjmowania promów. Jest więc też szansa
na to, że w naszym porcie przeładowywane
będą ładunki wielkogabarytowe.
Mówi pan, że w gminie nie ma problemu
z bezrobociem…
Tak, częściej brakuje nam rąk do pracy.
Działająca na naszym terenie fabryka mebli
i tartak koncernu Ikea zatrudnia ponad 600
osób i część pracowników dowozi z Przybiernowa. Ostatnie dane pokazują, że bezrobocie
w gminie wynosi 7,6-proc. Oznacza to, że ten,
kto chce pracować, ma dużą szansę w Stepnicy
znaleźć pracę.
I na koniec zapytajmy o początek sezonu
turystycznego.
W sobotę 13 czerwca zapraszam na Biesiadę Rybną. Impreza będzie połączona z Regatami o Puchar Burmistrza Stepnicy.
Dziękujemy za rozmowę.

Gmina Stepnica
ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, tel. 91 418 85 21, fax 91 418 85 80
adres e-mail: sekretariat@stepnica.pl
www.stepnica.pl
czerwiec – lipiec 2015
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Nowa jakość Międzyzdrojów
Perełką bałtyckiego kurortu będzie
kawiarnia, która zacznie działać
w parku im. Fryderyka Chopina, przy
promenadzie. To kolejny stylowy
obiekt stworzony dzięki współpracy
miasta z prywatnym biznesem.
Elegancko wkomponowany w otoczenie
dwukondygnacyjny budynek utrzymany jest
w stylu lat 20. ubiegłego stulecia. Jego dach
z blachy tytanowo-cynkowej zdobią charakterystyczne wieżyczki, a na gości czekają dwa tarasy.
Całość powstała pod okiem Ewy Staneckiej, wojewódzkiego konserwatora zabytków. Patrząc na
to miejsce dzisiaj, trudno uwierzyć, że wcześniej w
tym miejscu był... parking.
Kawiarnię wybudowała miejska spółka Promenada, która konsekwentnie zmienia Międzyzdroje współpracując z prywatnymi przedsiębiorcami zainteresowanymi inwestowaniem
w kurorcie.

DGS Poland jest dynamicznie rozwijającą się firmą, specjalizującą się
w produkcji aparatów słuchowych i urządzeń do diagnostyki słuchu. Od 2008 roku
dostarcza usługi dla grupy William Demant Holding, która należy do światowych
liderów w swojej branży.
„Sukces to umiejętność robienia pierwszych kroków i podążania tam gdzie jeszcze
nikogo nie było” – Anna Szczepkowska

syki i jazzu granych na żywo podczas plenerowych
koncertów. Wykonawcy będą mieli do dyspozycji
wysokiej klasy fortepian i nagłośnienie.

Stylowy kurort

Tak było również w przypadku kawiarni. Firma ogłosiła przetarg na dzierżawę obiektu na
25 lat. Warunek - oprócz gastronomii ma w nim
być prowadzona działalność kulturalną. Przetarg
wygrał Piotr Droński, który zajmuje się obrotem
nieruchomościami na całym świecie i ma jedno
z biur swojej firmy - Baszta Nieruchomości w hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach.
Według jego zapowiedzi Baszta Piano Cafe będzie miejscem luksusowym. W przeszklonym lokalu będzie można nie tylko wypić świetną kawę, ale
też przyjść na ostrygi, kawior lub szampana, a przy
okazji cieszyć się pięknym widokiem na zabytkowy
park. W podziemnej kondygnacji lokalu znajdzie
się część klubowa, w sam raz na biznesowe spotkanie lub zabawę przy muzyce. W Baszta Piano
Cafe i wokół niej posłuchać będzie można m.in. kla-

Planowane na wrzesień otwarcie Baszta Piano Cafe jest kolejnym krokiem Międzyzdrojów na
drodze do zmiany charakteru kurortu na bardziej
elegancki i atrakcyjny dla wymagających turystów.
- Zamieniamy tymczasową zabudowę na trwałe,
stylowe obiekty, tworząc nową jakość, która promuje miasto i przyciąga kolejnych inwestorów - wyjaśnia Wioletta Wadecka, prezes zarządu Promenada sp. z o.o.
Efektem takiego podejścia jest spójny wygląd
sąsiadującego z kawiarnią amfiteatru i otaczającej go zabudowy gastronomicznej utrzymanej
w stylu pierwszej połowy XX wieku. Prowadzący
tam działalność gastronomicy rozbudowali je niedawno o estetyczne, jednolite oranżerie, dzięki
czemu podwoili liczbę miejsc w swoich lokalach,
zachowując przy tym spójny charakter miejsca.
Obok amfiteatru odpocząć można przechadzając
się po ogrodzie angielskim. Kwiaty cieszą też turystów spędzających czas na uporządkowanym pla-

cu przed wejściem na molo i na licznych placykach
przy promenadzie oraz w mieście.
Wioletta Wadecka podkreśla, że rewitalizacja
promenady postępuje: - Chcielibyśmy sukcesywnie
zmieniać przestrzeń publiczną wzdłuż niej i funkcjonalnie zagospodarować tereny przy zejściach na plażę m.in. przy wykorzystaniu funduszy z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wielki projekt z prywatnymi
partnerami
Zmiany czekają też inne rejony Międzyzdrojów. W połowie tego roku rozpoczną się prace
w miejscu projektu urbanistycznego niezwykłego na skalę ogólnopolską. Polega on na budowie
niecałe 500 m od morza, na siedmiohektarowym,
niezagospodarowanym obecnie terenie ograniczonym przez ulice: Nowomyśliwską, Gryfa Pomorskiego, Niepodległości i Komunalną, nowego
centrum miasta z ratuszem, rynkiem, SPA, basenami, centrum rehabilitacji, biblioteką, osiedlem
mieszkaniowym i kilkupoziomowym garażem. To
również rezultat współpracy miasta z biznesem,
a konkretnie z Grupą Prestige z partnerami.

Nieustający rozwój sprawił, że dziś DGS
Poland jest kluczową i największą jednostką
w międzynarodowej grupie. Zatrudnia ponad
1900 osób pracujących w 4 budynkach w Mierzynie pod Szczecinem o łącznej powierzchni
15.100 m2. Dodatkowo, w związku z rozszerzeniem usług Shared Service powstała nowa
spółka DGS Business Services, która od niedawna zajmuje 5. piętro w biurowcu OXYGEN
w Szczecinie.
Nowe kompetencje i specjalizacje rozwijają łańcuch wartości w całym Holdingu. Zwiększane jest zatrudnienie w obszarach Logistyki,
Rozwoju, Oprogramowania, IT, Finansów, HR,
Jakości i obszarze technicznym.
Nieustannie poszukiwani są wysoce wykwalifikowani inżynierowie oraz specjaliści,
którzy mają możliwość pracy z nowoczesnymi
technologiami oraz zdobycia unikalnego doświadczenia. Obecnie trwają rekrutacje na ponad 40 stanowisk produkcyjnych oraz na około
60 stanowisk w pozostałych działach. Wszystkie aktualne oferty pracy można znaleźć na
naszej stronie: www.dgs.pl/kariera.
„Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co
masz, zrób co możesz” - Arthur Ashe
DGS Poland czerpie najlepsze wzorce ze
skandynawskiej kultury organizacyjnej. Jej cechą jest dbałość o dobrą atmosferę, wspólne
podejmowanie decyzji, co sprawia, że każdy pracownik może czuć się częścią organizacji i mieć
swój wkład w jej kształt. Wykorzystując najnowsze narzędzia organizacyjne (np. Lean Management), skupiamy się na najważniejszych zadaniach, co wymaga stałej pracy z priorytetami.
Zgodnie z ideą ciągłego doskonalenia kadra DGS Poland stale zwiększa swoje kompetencje. W organizacji funkcjonuje grupa trenerów wewnętrznych prowadzących szkolenia
dostosowane do bieżących potrzeb firmy i jej
wartości. Ponadto jako członek grupy WDH
czerpiemy wiedzę z treningów organizowa-

nych przez Demant Training Academy (korporacyjna baza szkoleń). Uczestniczymy też
w specjalistycznych szkoleniach zewnętrznych.
Firma w sposób zorganizowany i ustrukturalizowany prowadzi wiele programów, między innymi takich, jak: adaptacyjny, praktyk
i staży, system doskonalenia pracowników produkcyjnych oraz system rozmów rozwojowych.
Każdy pracownik ma możliwość wdrażania usprawnień i dokonywania zmian. Bardzo
duże znaczenie ma empowerment, czyli angażowanie pracowników w podejmowanie
decyzji dotyczących organizacji i umożliwienie
im brania odpowiedzialności za swoje działania. Najlepsze pomysły są nagradzane (system
Kaizen). Poczucie istotnego wkładu w funkcjonowanie przedsiębiorstwa i realny wpływ na
jego kształt jest unikalną cechą DGS Poland,
bardzo cenioną przez pracowników firmy.
„Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć
w świecie” - Mahatma Gandhi
Firma działa także na rzecz lokalnej społeczności, współpracując z uczelniami, szkołami i

DGS Poland Sp. z o.o.
tel. +48 91 441 77 00
fax +48 91 441 77 01
ul. Lubieszyńska 59, 72-006 Mierzyn
info@production.oticon.pl

Promenada Sp. z o.o.
ul. Turystyczna 2/17, 72-500 Międzyzdroje
+48 512 007 770
w.wadecka@promenada-miedzyzdroje.pl
www.promenada-miedzyzdroje.pl
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Mały produkt, duży biznes…
wyjątkowi ludzie
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Nieustający rozwój sprawił, że dziś DGS Poland
jest kluczową i największą jednostką
w międzynarodowej grupie.

organizacjami niepublicznymi. Jest świadoma
swojej odpowiedzialności społecznej. Zgodnie
z profilem działalności wspiera osoby niedosłyszące, wśród nich Rafała Śliwkę - złotego
medalistę ME w biegu na 100 m dla osób niesłyszących oraz UKS Wiosło – zespół siatkówki
męskiej osób niedosłyszących. Finansową pomoc otrzymują także Zespół Szkół w Dołujach
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gminie Dobra.
Dbałość o środowisko realizowana jest poprzez recykling odpadów produkcyjnych oraz
komunalnych. Pracownicy są na bieżąco szkoleni w tym zakresie.
Powyższe działania przynoszą zauważalne
korzyści zarówno dla społeczności lokalnej, jak
i pozostałych organizacji niepublicznych, które
wspieramy, czego wyrazem jest m.in. otrzymana w marcu tego roku nagroda przyznana przez Kapitułę Plebiscytu „Równa Firma”
w kategorii „CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”.
JOPI & AKAS
				
DGS					
Business Services Sp. z o.o.
tel.
+48 16 627 7000
				
ul. Jacka Malczewskiego 26
71-612 Szczecin
dgs.bs@dgs.com

19

Prof. Dariusz Zarzecki, Monika Błaszyk, przedstawicielka
Trafostacji Sztuki, która odbierała nagrodę, Dariusz
Baranik, prowadzący galę Beta 2015

fot. Studio-Paprika

Bajkowe finanse
To nie żart: bajki dla dzieci
o finansach znalazły uznanie kapituły
nagrody beta przyznanej podczas
16. Międzynarodowej konferencji
naukowej „Zarządzanie Finansami”.
Między 22 a 24 kwietnia sale konferencyjne
kołobrzeskiego hotelu Aquarius Spa zapełnili
naukowcy z Polski, USA, Cypru, Włoch, Finlandii, Danii i Ukrainy.
Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Rogera Grabowskiego z Chicago, dyrektora
zarządzającego w znanej firmie doradczo-inwestycyjnej Duff & Phelps LLC, współautora książki „Koszt kapitału” – klasycznej „biblii” z zakresu
wyceny przedsiębiorstw. Amerykanin o polskim
nazwisku mówił, z jakimi problemami spotykają
się praktycy przy szacowaniu kosztu kapitału na
potrzeby wyceny przedsiębiorstw.
Bardzo pozytywnie odebrane zostało wystąpienie dr. Lenosa Trigeorgisa z University
of Cyprus, dotyczące teorii, która spogląda na
projekty inwestycyjne poprzez aspekt opcji
rzeczywistych.
- Można powiedzieć, że jest to rozszerzenie
podejścia dochodowego w wycenie przedsiębiorstw. Dr Trigeorgis jest jedym z pionierów tej
teorii - wyjaśnia prof. Dariusz Zarzecki, przewodniczący Rady Programowej konferencji.
Wykład specjalistyczny, ale mający przełożenie na portfel przeciętnego, choć raczej
zadłużonego, Kowalskiego przedstawił Tomasz Mirończuk, współpracujący z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową. Mówił
on o sposobach ustalania stóp procentowych
na potrzeby indeksu WIBOR, na podstawie
którego wyznacza się oprocentowanie kredytów.
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Wiedza o finansach promieniowała poza
sale konferencyjne w Kołobrzegu. Wykłady na
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
US i w Business Club Szczecin wygłosili uczestnicy „Zarządzania Finansami”: prof. Gianfranco Gambarelli (wykład dotyczący teorii gier),
prof. Tuomo Uotila (mówił o wspieraniu innowacji) oraz prof. Kari Liuhto (wykład o relacjach Unii Europejskiej z Rosją).

Wiedzy nigdy za wiele

Punktem kulminacyjnym konferencji była
jak zwykle gala wręczenia nagrody beta - honorowego wyróżnienia wybitnych osiągnięć
w dziedzinie zarządzania finansami przyznawanego od 2003 roku. Organizatorem jest
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego, a w skład kapituły konkursu wchodzą uznani polscy ekonomiści.
W tym roku laureat wszystkich zaskoczył,
bowiem nagrodzone zostały bajki dla dzieci
o finansach w ekonomii autorstwa Grzegorza Kasdepke i Ryszarda Petru, z ilustracjami
Daniela de Latour pt. „Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela, 50 opowiastek z ekonomią w tle (plus jedna)”. Na książkę wydaną
przez Narodowe Centrum Kultury składa się
50 opowiastek, które dotyczą takich zagadnień, jak: zysk, podatek, korupcja, finanse czy
manko, czyli terminów nieznanych dzieciom,
a przedstawionych w przystępny sposób. Do
każdej opowiastki dołączony jest komentarz
znanego ekonomisty Ryszarda Petru. Zaskoczenie jest tym większe, że w poprzednich
latach nagradzane były głównie prace habilitacyjne i doktoraty.
- Uznaliśmy, że należy docenić ideę krzewienia
wiedzy o finansach już od najmłodszych lat, stąd

też tegoroczną nagrodę przyznaliśmy za wartość
popularyzatorską i edukacyjną publikacji. Różne
afery, choćby taka jak Amber Gold czy sytuacja z
kredytami we frankach, pokazują że wiedzy nigdy
za wiele. Ludzie przeważnie, nie potrafią zarządzać swoimi finansami - tłumaczy prof. Dariusz
Zarzecki.
Galę beta zwieńczył występ Sylwii Różyckiej, aktorki Teatru Polskiego.

Teoria i praktyka

„Zarządzanie Finansami” ma zasłużoną opinię wydarzenia, podczas którego wykłady naukowców przeplatane są wystąpieniami osób,
które podejmują decyzje dotyczące finansów
firm, samorządów i instytucji.
W konferencji uczestniczyli m.in. Zbigniew
Miklewicz, prezes Zarządu Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście, skarbnik województwa
prof. Marek Dylewski, skarbnik Szczecina Stanisław Lipiński, członek rady nadzorczej mBanku Waldemar Stawski i prezes firmy Milex Kazimierz Karapuda.
Wśród sponsorów były tradycyjnie m.in.
Euroafrica, Żegluga Polska, Zarząd Morskich
Portów Szczecin i Świnoujście, Narodowy Bank
Polski, Biuro Informacji Kredytowej, Aerogryf.
W tym roku dołączyła do nich m.in. firma Milex.
W konferencji jak zwykle udział wzięli przyszli finansiści.
- Co roku zapraszamy do Kołobrzegu studentów z obu szczecińskich wydziałów ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Organizujemy
im transport, zapewniamy materiały i wyżywienie. To dla nich niesamowita okazja, żeby spotkać
autorów książek, z których się uczą oraz poznać
inne aspekty życia akademickiego.
Więcej informacji o konferencji Zarządzanie
Finansami: www.fmc.home.pl
czerwiec – lipiec 2015
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Warto z nami współpracować
przekonuje Sławomir Rutkowski, dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie.
Czym zajmuje się Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i jak funkcjonuje jej szczeciński oddział?
WAM powstała w 1995 roku na bazie Wojskowej Służby Kwaterunkowo-Budowlanej po to, by
zapewnić zakwaterowanie dla polskich żołnierzy.
Naszymi najważniejszymi klientami są żołnierze.
Posiadamy 3,5 tys. lokali mieszkalnych przeznaczonych na zakwaterowanie żołnierzy w całym
województwie zachodniopomorskim.
Oddział w Szczecinie, pod względem ilości
posiadanych lokali mieszkalnych, jest drugim oddziałem, po Warszawie, spośród 10 oddziałów na
terenie całego kraju.
W ubiegłym roku budżet oddziału szczecińskiego był porównywalny do budżetu Stargardu.
Aby zapewnić zakwaterowanie dla żołnierzy,
prowadzimy liczne inwestycje mieszkaniowe,
a środki na te inwestycje pochodzą z obrotu
nieruchomościami. Sprzedajemy zarówno małe
działki, jak i duże nieruchomości na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Od
2011 roku w 100 proc. finansujemy w ten sposób
inwestycje i remonty mieszkań dla żołnierzy. Na
ten cel nie otrzymujemy dotacji budżetowej.
Jakie to inwestycje?
W lutym oddaliśmy osiedle przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie, na które składają się cztery
bloki z 70 mieszkaniami, plac zabaw i parkingi.
Budowę rozpoczęliśmy w październiku 2013 roku
i zakończyliśmy w grudniu 2014. Głównym wykonawcą była należąca do WAM spółka Sinevia.
Niedawno rozpoczęta inwestycja to budowa budynku mieszkalnego w Kołobrzegu,
w którym znajdować się będzie 36 lokali mieszkalnych. Na początku przyszłego roku planujemy rozpocząć budowę bloku w Stargardzie.
Modernizujemy też internaty wojskowe ostatnio w Złocieńcu i Kołobrzegu. Planujemy
również kompleksową modernizację internatu
w Szczecinie.
Jak WAM współpracuje z biznesem?
Podam przykład - planujemy zakup mieszkań
dla żołnierzy w Drawsku Pomorskim. Z uwagi na
brak działek własnych, przeznaczonych pod zabudowę oraz mając na względzie konieczność
szybkiego zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy podjęliśmy decyzję o zakupie lokali na rynku deweloperskim. Chciałbym jednak
wskazać, że preferowaną przez Agencję formą
inwestycji mieszkaniowych są inwestycje własne Agencji, na nieruchomościach znajdujących

się w zasobie Oddziału. Zlecamy też remonty
mieszkań. Wykonawców wybieramy w przetargach i realizujemy współpracę na zasadzie
umów ramowych. Kolejny obszar współpracy to
sfera zarządzania, w tym np. utrzymania zieleni
i porządku.
Na Zachodniopomorskich Targach Nieruchomości WAM promowała nieruchomości na
sprzedaż. Jak wygląda oferta Agencji w tym
zakresie?
Na kupionych od nas gruntach przy ul. Kusocińskiego/Nowe Miasto powstają już osiedla
mieszkaniowe. Planujemy sprzedaż 18-hektarowej nieruchomość po byłej jednostce wojskowej
przy ul. Cukrowej, przy skrzyżowaniu z ulicą Do
Rajkowa. Nieruchomość zostanie podzielona na
mniejsze działki, a jej przeznaczenie to m.in. usługi logistyczne lub handel.
Zamierzamy też sprzedać mniejsze działki na
Bezrzeczu (już od 350 mkw.) pod budownictwo
jednorodzinne oraz atrakcyjnie położone działki
w Dziwnowie, a ponadto działki zabudowane
domkami letniskowymi w Mrzeżynie. W naszej
ofercie znajduje się również kompleks biurowy w
Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej (obecnie wynajmowany ), pawilony handlowe w Wałczu przy ul.
Wojska Polskiego i w Stargardzie pomiędzy os.
Letnim i os. Zachód. Osoby fizyczne mogą być
w szczególności zainteresowane naszą ofertą
lokali mieszkalnych, zbędnych na zakwaterowanie żołnierzy.
Dlaczego warto kupić nieruchomość właśnie od WAM?
Dobrze się z nami współpracuje, bo znamy
się na naszej pracy. Zapewniamy profesjonalny
kontakt i pomagamy przejść przez procedury. Posiadamy szeroką i zróżnicowaną ofertę
nieruchomości. Transakcje przeprowadzane
z Agencją reprezentującą Skarb Państwa są niewątpliwie transakcjami bezpiecznymi z punktu
widzenia klienta, gwarantującymi dokonanie
zakupu nieruchomości posiadającej cechy
zgodne z informacjami przekazanymi nabywcy,
o uregulowanym stanie prawnym. Klienci, którzy
od nas kupują nieruchomości wychodzą z przeświadczeniem, że warto z nami współpracować.
Na państwa działalność w dużej mierze
wpływa zapewne sytuacja na rynku nieruchomości?
Istotnie, sytuacja na rynku nieruchomości ma
wpływ na działalność WAM. W latach 2012-2013
był kłopot ze sprzedażą naszych nieruchomości.

GBS Bank znalazł się w rankingu 100 Największych Instytucji Finansowych.
Jego suma bilansowa w 2014 roku wyniosła ponad 791,5 mln zł, a zysk netto
ponad 9,5 mln zł.
Najlepsze banki po raz 22. nagrodziła międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Bisnode D&B Polska we współpracy z redakcją
„Gazety Bankowej”. W konkursie honorowane
są banki, które osiągnęły najlepsze wyniki finansowe w danym roku. Oceniano je według
trzech podstawowych kryteriów: dynamiki,
efektywności i struktury portfela. W tym roku
po raz pierwszy nagrody przystosowano do
struktury rynku. Statuetki trafiły do najlepszych banków spółdzielczych, konkurujących
w dwóch grupach – małe i średnie oraz duże,
a także do najlepszych banków komercyjnych,
także konkurujących we dwóch wspomnianych
grupach.
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
znalazł się na 59. miejscu. Odnotował przychody za 2014 rok o wartości 80,6 mln zł, czyli
o 9,55 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego. „Naszym celem jest umocnienie
pozycji w pierwszej dziesiątce największych
banków spółdzielczych w Polsce” – pisze na
swojej stronie GBS Bank.

Zwycięzcami tegorocznego rankingu 100
Największych Instytucji Finansowych zostali:
Bank Spółdzielczy w Poniatowej, Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, Idea Bank i BZ
WBK.
GBS Bank istnieje 68 lat. Centrala firmy
mieści się w Barlinku. Jest największą instytucją finansową regionu zachodniopomorskiego. Łącznie w województwie zachodniopomorskim i lubuskim ma 23 oddziałów i filii.
Działa w oparciu o ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, aktywnie uczestnicząc
w życiu publicznym regionu, wspierając lokalną działalność społeczną i oświatowo-kulturalną. Swoją ofertę kieruje do osób prywatnych,
przedsiębiorców, rolników, samorządów lokalnych i instytucji. Zatrudnia 247 osób.
Należy do największego w Polsce zrzeszenia banków spółdzielczych - Grupy BPS (363
banki spółdzielcze, sieć prawie 4000 placówek). Od 2011 roku GBS Bank jest notowany
na Rynku Obligacji Catalyst Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie.

Od 2013 roku widać tendencję wzrostową. Obserwujemy co prawda, że deweloperzy zaczynają kolejną inwestycję dopiero, jak sprzedadzą
wcześniejszy projekt, widać więc, że rynek nieruchomości jeszcze nie do końca się rozwinął,
ale inwestorzy zaczynają już kupować grunty
„na zapas”. Miejmy nadzieję, że ta tendencja się
utrzyma.
WAM obchodzi w tym roku 20-lecie działalności. Będą huczne urodziny?
Na pewno zaznaczymy ten jubileusz, niemniej skupiamy się przede wszystkim na wytężonej pracy - mamy przed sobą ważny projekt.
Jesteśmy w przeddzień połączenia z Agencją
Mienia Wojskowego, która zajmuje się również
obrotem nieruchomościami pozyskanymi od Ministerstwa Obrony Narodowej. Zmiana ta przyniesie nie tylko oszczędności, ale i połączenie
naszych zasobów terytorialnych i spójną politykę sprzedaży.
Dziękujemy za rozmowę.

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

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Oddział Regionalny w Szczecinie
ul. Potulicka 2, 70-230 Szczecin
tel. 91 489 27 98
www.wam.net.pl/or_szczecin, e-mail szczecin@wam.com.pl
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Zachodniopomorski bank
w pierwszej setce
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GBS Bank Oddział
I w Szczecinie
ul. Bohaterów Warszawy 31
tel./fax 91 48 41 720
szczecin@gbsbank.pl

GBS Bank Oddział
II w Szczecinie
ul. Partyzantów 3/3
tel./fax 91 48 43 505
szczecin2@gbsbank.pl

GBS Bank Oddział
w Stargardzie Szcz.
ul. Czarnieckiego 2 f
tel./fax 91 57 82 442
stargard@gbsbank.pl
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Stowarzyszenie Finexa
zaprasza dyrektorów finansowych

Teleyard wystartował
w Stołczynie
Duże konstrukcje stalowe, elementy
dźwigów, systemy i urządzenia
do pogłębiarek – takie m.in. produkty
powstają w fabryce na szczecińskim
Stołczynie. 7 maja zakład
produkcyjny Teleyard należący
do belgijskiej grupy Telemond
Holding uroczyście zainaugurował
działalność.
Budowę zakładu na terenach objętych statusem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej przy ul. Stołczyńskiej rozpoczę-

to pod koniec 2013 roku. Zakończony został
pierwszy etap inwestycji, wart około 10 mln
euro - budowa hala spawalniczej z lakiernią wraz
z zapleczem socjalnym i administracyjnym oraz
parkingami o powierzchni 13 tys. mkw. Pracuje
tam ponad 100 osób, głównie spawaczy, monterów i inżynierów. Do końca roku liczba pracowników ma się podwoić.
Inwestor planuje budowę kolejnych hal oraz
100-metrowego nabrzeża, lokując w Szczecinie
20 mln euro. Docelowo w Teleyardzie zatrudnionych będzie 1000 pracowników. Plany rozwoju
przedsiębiorstwa są związane ze współpracą z
firmą Cargotec, dla której zakład ze Stołczyna
produkuje podzespoły do dźwigów kontenerowych.

Otwarcie fabryki w Stołczynie. Od lewej: Dieter Schneider,
Christopher Maas, członkowie zarządu Teleyard, Reiner
Maas, prezes zarządu Teleyard, Piotr Krzystek, prezydent
Szczecina, Olgierd Geblewicz, marszałek województwa
zachodniopomorskiego. | fot. M.ABKOWICZ

Inwestycję zrealizowano dzięki wsparciu, jakie Teleyard otrzymał z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. Ze środków RPO w wysokości
ponad 4,7 mln zł została odremontowana ulica
Stołczyńska w Szczecinie i doprowadzona prawie
półkilometrowa droga do działki.
AK

Nowa fabryka na Ostrowie Brdowskim
Budowa zakładu Bilfinger Mars
Offshore jest zakończona w 70 proc.
Pierwsze próby produkcyjne mają
rozpocząć się na początku czerwca.

Zakończono budowę głównej hali produkcyjnej.
| fot. M.ABKOWICZ

Młodsza siostra DGS
w Oxygenie
DGS Business Services, nowa
siostrzana firma DGS Poland
z siedzibą w Szczecinie, będzie
świadczyć usługi z zakresu
księgowości, zapewnienia jakości
i rozwoju oprogramowania dla
światowych grup Willami Demant
i Össur.
Firma działa w biurowcu Oxygen przy ul.
Malczewskiego w Szczecinie od kwietnia,
jednak oficjalne otwarcie odbyło się 11 maja.
W nowej spółce pracuje aktualnie 50 pracowników. - Pracownicy DGS BS będą uczestniczyć
w międzynarodowych projektach ściśle współ-
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Inwestycja powstaje na terenie wyspy
Ostrów Brdowski w północnej części Szczecina, o powierzchni około 20 ha, objętych statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Będzie to
zakład wielkogabarytowych konstrukcji stalowych - pierwsza w Europie fabryka, w której
fundamenty do morskich elektrowni wiatrowych będą budowane seryjnie.
W połowie maja zakończona została budowa głównej hali produkcyjnej o powierzchni
prawie 30 tys. mkw. Będzie ona oddana do
użytku już w lipcu, cała fabryka zaś będzie

pracując z główną siedzibą Wiliam Demant w
Danii - mówi Maciej Prusinowski, dyrektor
DGS BS. Z kolei zadaniem specjalistów od
zapewnienia jakości i wymagań prawnych dla
wyrobów medycznych jest wspieranie Grupy
w tworzeniu dokumentacji jakościowej.
DGS Business Services została wydzielona
ze spółki DGS Poland – firmy produkującej
zaawansowane technologicznie aparaty słuchowe i urządzenia diagnostyczne, która na
zachodniopomorskim rynku funkcjonuje od
2007 roku.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalizmu i wysokich kompetencji polskich pracowników, dlatego właśnie w Szczecinie zamierzamy
rozwijać tę działalność – mówi Svend Thomsen, wiceprezes ds. finansów grupy William
Demant.
W ciągu roku DGS BS planuje zatrudnić
kolejnych kilkudziesięciu księgowych, analityków biznesowych, specjalistów ds. rozwoju oprogramowania i ekspertów ds. jakości.
Firma zainteresowana jest podjęciem współ-

gotowa pod koniec grudnia tego roku. Aktualne prace koncentrują się na wyposażaniu
hal - trwa montaż specjalistycznych maszyn
i instalacji.
Jedna z innowacyjnych technologii oparta
będzie o cyfrowy robot spawalniczy, za pomocą którego będą wykonywane precyzyjne
spawy w czasie dziesięciokrotnie krótszym niż
w przypadku spawania ręcznego.
Rocznie zakład będzie przerabiał około
120 tys. ton stali – produkowanych będzie do
60 fundamentów morskich wież wiatrowych.
Odbiorcami produkowanych elementów będą
m.in. kontrahenci z Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Wartość tego przedsięwzięcia wynosi ponad pół miliarda złotych, z czego 123 mln zł
pochodzi z dotacji (w większości unijnej). Docelowo pracę w fabryce Bilfinger Mars Offshore znajdzie około 500 osób.
AK

O jego działalności mówi Sebastian
Goschorski, przedstawiciel Finexy
na województwo zachodniopomorskie.
Jakich partnerów ma Finexa w Zachodniopomorskiem?
Oddział zachodniopomorski Finexy pozyskał do współpracy przy organizacji spotkań
dla członków i sympatyków m.in. lidera branży
usług pośrednictwa pracy firmę KS Service oraz
Raiffeisen Polbank. Współpraca z tym ostatnim
partnerem będzie zainagurowana w czasie najbliższego, czerwcowego spotkania. Bardzo się
cieszymy, że nasze działania spotykają się z tak
pozytywnym odzewem ze strony szczecińskiego biznesu. Jest dla nas bardzo ważne, żeby nasi
partnerzy działali mocno na lokalnym rynku, byli
liderami branży, a tym sami rozumieli jego potrzeby i dzielili się tą wiedzą z członkami Stowarzyszenia.
Jakie wartości promuje Finexa?
Finexa promuje przede wszystkim wartości etyczne w biznesie i namawia do szeroko
pojętej współpracy w ramach Stowarzyszenia
i poza nim. Dlatego w ramach naszych działań
stawiamy bardzo na integrację środowiska oraz
promujemy hasło, że razem jesteśmy silniejsi i
możemy bardziej wpłynąć nie tylko na lokalne

władze, ale również na opiniowanie projektów
ustaw dotyczących finansów na poziomie ministerstw, tak jak to miało miejsce ostatnio z
komentarzem do projektu zmian dotyczących
podatków.
Jak ocenia Pan zmiany zachodzące w regionie?
Zachodzące zmiany są pozytywne, szczególnie pod względem pozyskiwania zagranicznych
inwestorów i ich inwestycji w regionie. Szczecin buduje powoli mocną pozycję jako miejsce
pierwszego wyboru dla firm skandynawskich.
To wszystko powinno spowodować znaczący
wzrost zapotrzebowania na specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.
Z kim mogą skontaktować się osoby zainteresowane współpracą i Stowarzyszeniem?
Serdecznie zapraszam do współpracy
wszystkie osoby związane z finansami. Jesteśmy
otwarci nie tylko na dyrektorów finansowych,
ale również na osoby aspirujące do tej funkcji,
właścicieli firm oraz środowisko naukowe. Naszym celem jest mocna integracja środowiska.
Pytania proszę kierować:
Sebastian Goschorski
tel.: + 48 536 920 208
sebastian.goschorski@finexa.org

Sebastian Goschorski jest członkiem zarządu
Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych Finexa
i jej przedstawicielem na Zachodniopomorskie.
Zawodowo jest dyrektorem zarządzającym Grupy
Doradczo-Księgowej Poncyljusz i Radź, regionalnego lidera w outsourcingu usług księgowych
i kadrowo płacowych.

pracy z uczelniami wyższymi, planuje również
uruchomienie programu praktyk dla studentów.
AK
W nowej spółce pracuje aktualnie 50 pracowników.
| fot. A.Kowalska
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Raut w Ratuszu
Raut Europejski jest to cykliczna,
jedyna na Pomorzu Zachodnim
impreza dla upamiętnienia
rocznicy przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej, organizowana
co roku przez Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza
Zachodniego „Business Club
Szczecin”.

Profesor Dariusz Zarzecki tuż po otrzymaniu Złotej
Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego.

Tegoroczny Raut Europejski 2015, zorganizowany z okazji 11. rocznicy obecności Polski
w Unii Europejskiej, odbył się w poniedziałek 4
maja w Czerwonym Ratuszu, siedzibie Stowarzyszenia w Szczecinie.

Raut jak co roku miał charakter uroczystego spotkania członków stowarzyszenia oraz
zaproszonych polityków, samorządowców,
przedsiębiorców, reprezentantów organizacji
gospodarczych, dziennikarzy, korpusu konsularnego oraz przedstawicieli Euroregionu Pomerania.
Raut rozpoczął się koncertem w wykonaniu
kwartetu smyczkowego z Opery na Zamku.
W trakcie rautu profesor Dariusz Zarzecki,
znany szczeciński ekonomista, który stale zamieszcza felietony gospodarcze na łamach
„Świata Biznesu”, otrzymał z rąk Teresy Kaliny, przewodniczącej Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego, Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.
Współorganizatorem Rautu Europejskiego
2015 był Urząd Marszałkowski w Szczecinie,
zaś głównym sponsorem Grupa Azoty Zakłady
Chemiczne Police S.A.
a

| fot. M. Abkowicz

Wina z Pomorza Zachodniego
Siedem win z Winnicy Turnau jest już
dostępne w sklepie firmowym
w Baniewicach i sklepie online. Różowe
Rosé czy czerwone Rondo/Regent
wchodzą też do sprzedaży detalicznej.
Winnica Turnau została założona w roku 2011
przez Zbigniewa, Grzegorza i Jacka Turnauów
oraz Tomasza Kasickiego w Baniewicach w powiecie gryfińskim. Winnica składa się z dwóch
parceli mających łącznie 17 ha, obsadzonych
głównie szczepami solaris i johanniter oraz rondo
i regent. Najstarsze winorośle mają pięć lat.
Efektów pracy młodych winiarzy można już
posmakować. W ofercie są takie wina ze zbio-

Nestorzy z buławami
Henryk Adamus, założyciel grupy
Adamus, oraz Teresa i Mirosław
Tyszkiewiczowie, właściciele
międzyzdrojskiego hotelu Aurora,
zostali wyróżnieni Buławami Nestora
Przedsiębiorczości.
Nagrody te przyznaje Północna Izba Gospodarcza, która w ten sposób wyróżnia osoby
w szczególny sposób zasłużone dla rozwoju
biznesu i regionu, a poprzez swoją pracę przyczyniające się do budowy dobrego wizerunku
szczecińskich i zachodniopomorskich firm
w Polsce, Europie i na świecie.
Henryk Adamus założył Zakład Mechaniczny Narzędzi Precyzyjnych zajmujący się projektowaniem i produkcją wysokiej jakości narzę-
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rów z 2014 rok, jak: Rosé (różowe), Solaris (białe),
Seyval Blanc (białe półsłodkie), Hiberna (białe półsłodkie), Johanniter (białe półsłodkie), Riesling
(białe, wytrwane) oraz Rondo/Regent (czerwone
wytrawne). Ceny win wahają się od 55-90 zł.
W Winnicy Turnau można nie tylko kupić
wina. Na miejscu stworzona została możliwość
degustacji i zapoznania się z procesem produkcji.
Wizyta w Baniewicach dostarczyć może wrażeń,
jak z francuskiego regionu Bordeaux. Trunki od
Turnauów goszczą w szczecińskich restauracjach
i coraz częściej także na regionalnym rynku.
Oficjalne otwarcie winnicy odbyło się 13
kwietnia 2015 r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości ponad 1,4 mln zł. Wartość
całego przedsięwzięcia, obejmującego utworze-

dzi precyzyjnych, części do maszyn, remontami
maszyn oraz produkcją tablic rejestracyjnych.
Dziś Adamus jest właścicielem grupy firm obsługującej sektor farmaceutyczny. Szczecińska
firma dostarcza elementy linii produkcyjnych
do produkcji leków odbiorcom z całego świata, wykorzystując przy tym własne know-how
i technologie na światowym poziomie.
Państwo Tyszkiewiczowie prowadzą hotel
i spa Aurora, który może pochwalić się świetną lokalizacją - vis-à-vis wejścia na molo - i największym basenem w Międzyzdrojach. Do nich
również należą pobliskie korty tenisowe znane
stałym bywalcom kurortu. Właściciele Aurory
to miłośnicy sportu. Formę utrzymują m.in. regularnie ćwicząc we własnej siłowni.
Podczas gali w hotelu Radisson BLU
w Szczecinie laureaci nagrody zgodnie podkreślali, że wieloletnie przetrwanie i sukcesy
w biznesie nie byłyby możliwe bez wsparcia
rodziny.
mab

Współwłaściciele Winnicy Turnau: Zbigniew, Grzegorz
i Jacek Turnauowie oraz Tomasz Kasicki.
| fot. WINNICA TURNAU

nie przetwórni wina, zakup nowoczesnych urządzeń oraz przebudowę budynku na winiarnię, to
kwota 2,5 mln zł.
AK

Od lewej: Mirosław i Teresa Tyszkiewiczowie
oraz Henryk Adamus podczas gali wręczenia Buław
Nestora Przedsiębiorczości.
| fot. M. Abkowicz
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Kiedy nadejdzie
koniec posadek?
Wyczytałam niedawno, że co czwarty pracujący Polak to pracownik sektora publicznego.
Na blisko 16 mln zatrudnionych, czteromilionowa rzesza to urzędnicy państwowi i samorządowi, mundurowi oraz pracownicy sektorów
oświaty, ochrony zdrowia i firm państwowych.
Najliczniejszą grupą są pracownicy administracji publicznej – to już ponad 650 tys. osób. Nie
jestem osamotniona w poglądzie, że jest ich nie
tylko za dużo, ale też za dużo kosztują.
Administracja państwowa i samorządy od
10 lat dostają do wydania miliardy euro, co
motywuje ich do tworzenia coraz to nowych
struktur, departamentów, działów, zespołów,
itd. Są pieniądze, są etaty!
W 1990 r., kiedy zaczynaliśmy przygodę
z demokracją i wolnym rynkiem, administracja
państwowa i samorządowa liczyła ok. 160 tys.
zatrudnionych, a dzisiaj to już ponad 600 tys.
osób. Oznacza to niemal czterokrotny wzrost
zatrudnienia w budżetówce i pogłębianie dysproporcji płacowych. Oto średnie wynagro-

dzenie w administracji w 2014 roku wyniosło
blisko 5,5 tys. zł. Elita tej grupy, czyli urzędnicy
szczebla centralnego zarabiają nawet powyżej
6 tys. zł. Tak imponujące wyniki sektor publiczny w Polsce osiągnął w ciągu ostatnich 10 lat.
Jeszcze w przeddzień wejścia do UE (2003 rok)
średnie wynagrodzenie w sferze budżetowej
wynosiło mniej niż 2,5 tys. zł. Sektor publiczny cieszy się też wieloma przywilejami. Trzynaste pensje, dodatki, nagrody, dopłaty do
emerytur. Na te cacka co roku wydajemy ponad 100 mld zł. Nasza administracja to bardzo
kosztowny aparat, machina, która nie ma nic
wspólnego z postulatem „taniego państwa”.
Rzeczywista skala marnotrawstwa funduszy
publicznych jest jeszcze większa, jeśli dodać do
tej kalkulacji nakłady na obiekty administracji i
koszty ich eksploatacji, koszty podróży służbowych i pseudosłużbowych czy wydatki reprezentacyjne.
A tymczasem w sektorze prywatnym średnia krajowa to 3,7 tys. zł, więc o poziomie za-

Pomorze Zachodnie jakie cudne.
Geneza Planety Małp
Dlaczego u nas jest, tak jak jest, każdy widzi,
ale trzeba wyjaśnić przyczyny. Na początku był i
pozostał homo sovieticus, któremu wystarcza pół
litra i coś tam jeszcze. Podtrzymywaniem mentalnym „homosovietikusa” zajmują się naukowe metody „zarządzania ciemnotą”, które wypracowały
techniki „wciskania kitu”, aby ciemny lud to kupił
- jak powiedział klasyk Kurski. Metody wciskania
kitu stosują wszystkie partie polityczne z lewa i
prawa ze względów patriotycznych, kierując się
miłością Ojczyzny, która przejawia się poprzez
miłość własną. Ta z kolei wyznaje system wartości
znany z opowieści O Kubusiu Puchatku „o króliku i
znajomych królika”. Oczywiście maksymalizuje się
znajomych królika - ale do pewnych granic.
No i teraz mamy główne objawy tego
ustroju politycznego. Po pierwsze stworzony
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został specjalny system prawny. Zamiast przyjąć „ to co nie jest zabronione - jest tym samym
dozwolone”, przyjęto „ to co nie jest dozwolone - jest tym samym zabronione”, co rodzi
dwie patologie: „to co jest zabronione, jest
tym samym dozwolone” i „ to co jest dozwolone jest tym samym zabronione”! Mam nadzieję, że nadążacie za tokiem myślenia. Przyjęto
także modyfikację z Piekła. Na bramie Piekła
czyta się: ktokolwiek tutaj wejdziesz - żegnaj
się z nadzieją. Modyfikacja zaś polega na tym,
że ten napis brzmi: ktokolwiek tutaj wejdziesz
- żegnaj się z rozumem. I dlatego: nie wprowadzamy euro ze względów patriotycznych
i strachu, nie budujemy elektrowni atomowych ze strachu przed górnikami, nie likwidujemy nierentownych kopalń ze strachu przed

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

robków budżetówki prywaciarze mogą tylko
pomarzyć. Tak oto doszliśmy do schizofrenicznej sytuacji, w której nisko opłacane kasjerki
z hipermarketów „składają” się na wynagrodzenia i przywileje pracowników sektora publicznego.
Wniosek? Szukaj pracy w budżetówce – wynagrodzenie o 25 proc. wyższe, praca stabilna,
nie musisz się wyginać, bo nikt nie sprawdza
twojej efektywności. Ale ostrożnie, tego typu
rada może zaprowadzić na manowce. Bo oto
już wkrótce zbliża się Armagedon posadek
budżetowych. Pod koniec dekady skończy się
bowiem unijna kasa, która jeszcze dzisiaj daje
sens istnienia i byt dla licznych sztabów urzędników szczebla centralnego i samorządowego. A jaki jest scenariusz na kolejną dekadę,
kiedy strumień unijnych funduszy wyschnie,
a przynajmniej bardzo się skurczy? No cóż, budżetówce grozi zagłada. Zwolnienia, redukcje
i obniżki płac. Oto nadchodzi koniec posadek!
Aneta Zelek

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

górnikami, ale nie boimy się palić węglem
w Krakowie, niszcząc to piękne miasto i trując
ludzi. Ze strachu przed rolnikami nie ograniczamy plantacji tytoniu - bo nie boimy się
raka płuc, nie prywatyzujemy przedsiębiorstw
państwowych (PŻM), ze strachu przed..., nie
sprzedajemy spółek Skarbu Państwa ( i komunalnych) ze strachu przed utratą synekur, nie
sprzedajemy ziemi ze strachu, że wykupią nas
Niemce, nie sprzedajemy lasów, bo nie.
Wyliczać jeszcze, starczy, bo i tak powstało
najdłuższe zdanie świata. Pozostaje zasadne
pytanie: jak w takich warunkach ma się rozwijać nasze cudne Pomorze Zachodnie - ciesząc
się wolnością muchy w smole?
Wojciech Olejniczak
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W poszukiwaniu
nowego ładu
Konkurencja (competition) – to bez wątpienia jedno z tych uniwersalnych, ponadczasowych „key words”. Konkurencja, konkurencyjność, konkurować, być konkurencyjnym,
wygrać konkurencję… Konkurencja w biznesie, w gospodarce, w polityce, w sporcie,
w nauce, w kulturze, w sztuce, w mediach, na
rynku idei… Konkurencja między państwami,
między regionami, między miastami, między
przedsiębiorstwami, między bankami i innymi
instytucjami finansowymi, między uczelniami, między ludźmi… Konkurencja o pieniądze,
o surowce i inne zasoby, o zaszczyty, o władzę,
o głosy wyborców w wyborach prezydenckich,
parlamentarnych, samorządowych, o „rząd
dusz”… Fenomen konkurencji mieni się wielością barw i odcieni, zasługuje na stałe miejsce
w debatach publicznych, przede wszystkim w
ramach nieustającego dyskursu między ekonomistami z różnych szkół.
Nie ma jednej ekonomii… Szkoły w ekonomii, finansach, zarządzaniu… Były, są i będą…

Zwłaszcza po kryzysie 2007/2008. Szkoła klasyczna, neoklasyczna, neoliberałowie, libertarianie, anarchokapitaliści, keynesiści, neokeynesiści, szkoła austriacka, marksiści, neomarksiści,
ekonomia rozwoju, szkoła schumpeterowska,
szkoła instytucjonalna, szkoła ekonomii behawioralnej… Każda z nich ma trochę racji,
a jednocześnie każda się trochę myli… Zapewne dotyczy to również ordoliberalizmu, ucywilizowanej, niemieckiej wersji liberalizmu. Fundamentem tego nurtu w ekonomii i finansach
są wywodzące się z czasów antycznych idee
„ordo”, będące przeciwieństwem anarchii i chaosu. Stanem pożądanym jest ŁAD, odpowiadający naturze człowieka i zapewniający gospodarce
równowagę. Podstawą teorii ordoliberalnej
stała się zwłaszcza koncepcja Waltera Euckena,
który przyjął założenie, że wolny rynek wymaga
ustanawianych instytucjonalnych ram i zasad
regulujących porządek gospodarczy (państwo
powinno chronić ład konkurencyjny przed naciskami ugrupowań lobbystycznych).

NewConnect
w odwrocie
Giełda papierów wartościowych kojarzy się
zwykle z handlem akcjami większych spółek.
Tymczasem powołany 30 sierpnia 2007 roku
NewConnect – nowy, alternatywny rynek obrotu, zorganizowany i prowadzony przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie, miał
być miejscem notowań mniejszych firm z kapitałem własnym zbyt małym, aby wejść na główny parkiet. NewConnect (NC) to rynek, który
miał przyciągnąć inwestorów szukających wysokich zysków, nawet kosztem wyższego ryzyka.
W pierwszych latach po utworzeniu rynek ten
ten rozwijał się rzeczywiście bardzo dynamicznie. Liczba notowanych spółek rosła od 24
w 2007 do 445 podmiotów w 2013 roku. Od
roku 2014 można już mówić o stagnacji, bowiem sporadycznym debiutom towarzyszyło
nieco więcej wycofań z NC. Obecnie na NC notowanych jest 431 spółek.
Dlaczego giełdowy rynek małych spółek zamarł i czy jest nadzieja na jego odbicie? Obecna
sytuacja ma kilka przyczyn. Pierwsza, najogólniejsza, to generalny odwrót inwestorów na

całym świecie od mniejszych podmiotów, które
uważane są za zdecydowanie bardziej ryzykowne niż podmioty średnie, a tym bardziej duże.
Rynki alternatywne w innych krajach, w tym
najbardziej rozwiniętych, są również w odwrocie. Powodem jest duża zmienność w zglobalizowanej gospodarce światowej i ciągła groźba
nawrotu kryzysu, jaki pamiętamy z okresu 20082009.
Drugą przyczyną jest rozczarowanie inwestorów uzyskiwanymi stopami zwrotu, czyli
mówiąc prościej – zyskami – z ich inwestycji.
Nieco upraszczając, można powiedzieć, że inwestorzy, którzy na początku kupili akcje spółek
notowanych na NC, stracili do dzisiaj aż 70 proc.
zainwestowanych środków. Mamy więc skrajnie
wysokie straty i zrozumiałą niechęć inwestorów
do kupowania akcji małych firm. Trzecią przyczyną były stosunkowo liczne nieprawidłowości
w zakresie wprowadzania spółek na rynek NC,
ich wyceny, ujawniania istotnych informacji,
tudzież wypełniania obowiązków informacyjnych przez już notowane podmioty. Nadużycia

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

Jak połączyć zasadę wolności gospodarczej
z zasadą sprawiedliwości społecznej??? Oto pytanie na miarę Nagrody imienia Nobla… Ład
stanowiony (różny od spontanicznego) oraz
wolność (z konkurencją włącznie!!!) nie są przeciwieństwami, lecz się warunkują. Czy założenia
i pojęcia specyficzne dla myśli ordoliberalnej
mogą być użyteczne jako podstawa teoretyczna do naprawy obecnego stanu rzeczy w sferze
gospodarki, finansów i managementu? Czas pokaże, czy idee ordoliberalizmu zdobędą znowu
uznanie społeczności ekonomistów?
PS Nagrodę Miesa van der Rohe zdobył
gmach naszej Filharmonii Szczecińskiej!!! Zwycięstwo w najbardziej prestiżowym europejskim konkursie architektonicznym to powód do
dumy. Cieszę się jako szczecinianin, jako meloman, jako ojciec syna architekta… Ład stanowiony… Nowy szczeciński ład. A nasz Uniwersytet
świętuje swoje 30-lecie. Byłem - jako sekretarz
Komisji Organizacyjnej - przy jego narodzinach.
Viva la vida !!!
Stanisław Flejterski

Prof. dr hab Dariusz
Zarzecki, kierownik
Katedry Inwestycji
i Wyceny
Przedsiębiorstw,
szef Programu MBA US,
prezes zarządu spółki
doradczej Zarzecki,
Lasota i Wspólnicy
Sp. z o.o.
i patologie stały się niestety zjawiskiem dość
powszechnym, co położyło się cieniem na zainteresowaniu inwestorów alternatywnym parkietem.
Co dalej z rynkiem NewConnect? Jestem
przekonany, że rynek ten może odżyć tylko
wtedy, gdy pojawi się koniunktura na głównym
parkiecie. A po radykalnym osłabieniu popytu
na akcje ze strony OFE (odwrót od reformy
emerytalnej) trudno oczekiwać znaczącego
wzrostu indeksu WIG. Nadzieją jest poprawa
nastrojów na najważniejszych giełdach światowych, przede wszystkim w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu i Frankfurcie. Ceny akcji w Polsce
podążają zwykle za ruchami indeksów na tych
rynkach. Rynek małych spółek, a takim jest
NewConnect, znajduje się na końcu łańcucha
inwestycyjnego. Jeżeli ożywi się rynek wtórny,
indeksy dużych spółek na rynku podstawowym pójdą do góry, wtedy pojawi się szansa na
zwiększenie liczby debiutów na NC i uzyskanie
godziwych zysków na małych spółkach.
Dariusz Zarzecki
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Jan Chadam (57 lat),
prezes
Gaz-Systemu
od kwietnia br. został
pełniącym
obowiązki prezesa Polskiego
LNG, spółki budującej
terminal w Świnoujściu. Na tym stanowisku zastąpił Tomasza
Peplińskiego. Chadam jest doktorem
habilitowanym nauk ekonomicznych.
W dotychczasowej pracy zawodowej
zajmował m.in. stanowiska prezesa zarządu Pro Futuro w Warszawie, dyrektora finansowego w Grupie Kapitałowej
SIPMA w Lublinie, prezesa SIP-MOT
w Zamościu oraz dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w Polkomtelu. Od lipca 2009 roku jest prezesem GAZ-SYSTEM, właściciela spółki
Polskie LNG.
Andrzej Dopierała (52 lata) od marca
br. jest prezesem
zarządu spółki Unizeto Technologies.
Z wykształcenia jest
inżynierem
elektrykiem. W latach
1994-2006 pracował
w HP Polska, gdzie
przez ostatnie osiem lat pełnił funkcję prezesa zarządu. Następnie został
prezesem zarządu Oracle Polska i dyrektorem Oracle Fusion Middleware
w Europie Centralnej. Od września
2013 roku odpowiada za Pion Infra-

struktury, Centrum Przetwarzania Danych, Dział
Teleinformatyki oraz spółkę holdingową Asseco
Systems.
Michał Przepiera (41 lat). Z początkiem
maja objął funkcję zastępcy prezydenta Szczecina. Zastąpił Bogdana Jaroszewicza. Odpowiada za
konsolidację
realizowanych
inwestycji miejskich i komunalnych, a także za koordynowanie
projektów realizowanych przez
jednostki miejskie. Dodatkowo

będzie odpowiadał za realizację Wieloletniego
Programu Rozwoju Szczecina.
Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Skończył również Podyplomowe Studia
Prawa Administracyjnego i Samorządowego oraz
Podyplomowe Studia Master Business of Administration (MBA) na Uniwersytecie Szczecińskim.
W Urzędzie Miasta Szczecin rozpoczął pracę
w czerwcu 2002r. Ostatnio od kwietnia 2012 był
Dyrektorem Biura Strategii.

Anna Marczak,
menedżer z 15-letnim doświadczeniem
w branży hotelarskiej
została powołana na
stanowisko dyrektora
budowanego Hotelu
Dana w Szczecinie.
W dotychczasowej karierze zarządzała m.in.
Hotelem Golden Tulip w Międzyzdrojach i czterogwiazdkowym Amber Baltic Międzyzdroje. Doświadczenie zdobywała w Hotelu Mercure Poznań oraz
w szczecińskim Hotelu Novotel.
Nowa dyrektor Hotelu Dana ukończyła kierunek zarządzanie i marketing w
Zachodniopomorskiej
Szkole Biznesu w Szczecinie. Jest także absolwentką ESSEC Business
School w Paryżu (studia
MBA), a także Wyższej
szkoły Bankowej.
Maciej Prusinowski (36 lat)
objął stanowisko dyrektora w nowo utworzonym Centrum Usług Wspólnych DGS
Business Services w Szczecinie. Ukończył
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Z branżą usług wspólnych (Shared Services)
związany jest od dziewięciu lat. Poprzednio
pracował w globalnym centrum biznesowym Hewlett-Packard we Wrocławiu, Wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje
pracę w obszarze finansów dla międzynarodowych firm z sektora produkcyjnego.

22 lata uczymy biznesu

studia I stopnia
licencjackie, inżynierskie

Ekonomia
Informatyka
Zarządzanie

studia II stopnia
Ekonomia

SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE
NA WWW.ZPSB.PL

studia podyplomowe

Zastanawiasz się nad wyborem
studiów? Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy.

studia e-learningowe
studia MBA
kursy i szkolenia

 91 814 94 01
 rekrutacja@zpsb.pl
facebook.com/ZPSBSzczecin

szkoły policealne
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55 lat TVP Szczecin
Ośrodek TVP w Szczecinie obchodził
swoje 55. urodziny. 27 kwietnia 1960
roku nadano pierwszy program
ze studia przy ul. Tkackiej.
To, oczywiście, sucha informacja,
ale kryje się za nią wielka pasja
i energia kilku zapaleńców, którzy
postanowili uruchomić w stolicy
regionu telewizję.
Kierował nimi inż. Jerzy Fedorowski,
a pierwszą spikerką była Malwina Nowak. Ten
pierwszy oficjalny program protoplasty ośrodka, nazywanego wówczas Doświadczalnym
Ośrodkiem Telewizyjnym, obejrzało trzy tysiące widzów.
Pamięć o grupie zapaleńców z ul. Tkackiej
została, a przyczynił się do tego także syn inżyniera, znany reportażysta i dziennikarz regionalnej TVP Grzegorz Fedorowski, który początkom telewizji w Szczecinie poświęcił kilka
swoich programów.
Ludzie, którzy przyczynili się do powstania
telewizji w Szczecinie byli z pewnością nietuzinkowi, barwni, trochę szaleni, a to co robili było
dla nich jednocześnie pasją i przygodą. Podobnie rzecz się ma z byłymi i obecnymi pracownikami tej instytucji. Bo, żeby w niej pracować,

Dni Morza inaczej
Co roku główne dzienniki Pomorza
Zachodniego najpierw szeroko
rozpisują się na temat Dni Morza,
a po ich zakończeniu piszą
o braku alternatywy dla głośnych
popowych koncertów na Wałach
Chrobrego. Co zrobić, by poczuć
ducha tego morskiego święta i nie
dać się wmanewrować w tłumy ludzi
i pieczone kiełbaski?

trzeba mieć w sobie... bakcyla telewizji. A jak
się już go ma, to nie można się go pozbyć.
Ludzie szczecińskiej telewizji - ci, którzy
w niej pracowali i ci, którzy obecnie ją tworzą,
spotkali się pod koniec kwietnia w studiu przy
ul. Niedziałkowskiego na uroczystej gali z okazji 55. rocznicy. Wśród gości nie brakowało znanych z ekranu postaci, byłych szefów ośrodka,
szczecińskich „telewizorów”, robiących karierę
w warszawskiej centrali TVP. Obecny był także
wiceprezes TVP Marian Zalewski, wojewoda
Marek Tałasiewicz, prezydent Szczecina Piotr
Krzystek, wicemarszałek zachodniopomorski
Jarosław Rzepa. Dyrektor TVP Szczecin i gospodarz gali Maria Bartczak z okazji jubileuszu

Powiecie „nie ma alternatywy!”. A co jeżeli
w tym samym czasie, w tym samym mieście,
ba! w ramach tych samych Dni Morza (które
w tym roku połączone są z finałem Baltic Tall
Ships Regatta) odbywa się koncert, na którym
czuć ducha wielkiego święta ludzi morza, na
scenie występuje gwiazda koncertująca w całej Europie, a z głośników miast dudniących basów, wydobywają się dźwięki skomponowane
przez wybitnych europejskich twórców?
Co więcej jeden z utworów będzie można
usłyszeć po raz pierwszy w Polsce. Dodam
jeszcze, że muzyka nie jest generowana elektronicznie, a wykonywana przez kilkudziesięciu muzyków na żywo. Całość dopełnia niepowtarzalna sceneria, cisza i zapach parku oraz
gra świateł tworzących nastrój adekwatny do
muzyki.

Dyrektor TVP Szczecin i gospodarz gali Maria Bartczak
z okazji jubileuszu odebrała złoty krzyż zasługi. Na zdjęciu
w towarzystwie: mec. Bartłomieja Sochańskiego oraz
b. dyrektorów TV Szczecin Marka Pasiuty i Tadeusza Zwiefki.
| fot. ARCHIWUM

odebrała złoty krzyż zasługi przyznany jej przez
Prezydenta RP, a władze Telewizji Polskiej wyróżniły najbardziej zasłużonych pracowników.
Nie brakowało wspomnień, ciepłych słów,
życzeń i spotkań z dawno niewidzianymi kolegami, którzy noszą w sobie wspomnianego
bakcyla. Obchody 55. rocznicy nie ograniczają
się tylko do gali, bo telewizja przygotowała
z tej okazji wiele innych atrakcji.
OM

To żadna idylla. To miejsce istnieje i od 14
lat rokrocznie zabiera w niezwykły muzyczny
rejs blisko półtora tysiąca osób. Jeżeli jeszcze
nigdy nie wsiadłeś na ten pokład, zrób to, bo
naprawdę warto. Cena biletu nie jest wygórowana – to jedynie 20 złotych.
Wspomnianym parkiem jest Cmentarz Centralny (tak, tak! To nie tylko ogromna nekropolia, ale przede wszystkim ceniony z uwagi na
rzadkie gatunki drzew i krzewów park), muzykami - orkiestra Opery na Zamku, a gwiazdą
Gosha Kowalinska, która na co dzień występuje na ważnych scenach m.in. Włoch i Francji.
Artystów poprowadzi dyrygent Jerzy Wołosiuk, który w poprzednich latach udowodnił,
że możemy być spokojni o poziom artystyczny.
W ubiegłym roku zaserwował widzom znane
z filmów utwory Straussa, Mahlera, Kilara i Barbera. Tym razem postawił na charakter morski
programu. Po spokojnych wodach i sztormowych falach poprowadzi nas za pomocą
utworów Mendelssohna, Elgara i Børessena.
Symfonia „Ocean” Børessena będzie miała
w Szczecinie swoje prawykonanie. Ambasador
Królestwa Danii uznał to za tak ważne wydarzenie, iż objął je swoim honorowym patronatem.
Zapraszamy więc na koncert „Tym, którzy
nie powrócili z morza…” 13 czerwca o g. 22 na
Cmentarz Centralny.
TO

Opera na Zamku zaprasza na niezwykły koncert.
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Kameralny ogródek na dziedzińcu zamkowym.

Budynek Starej Rzeźni na Łasztowni.

Szczeciński spacer po smakach,
czyli z Zamku na Łasztownię
Kulinarny most między lewobrzeżnym
Szczecinem a Łasztownią otwarty!
Warto wybrać się na spacer, by po
jednej stronie Odry skosztować
sandacza w ziarnach słonecznika
z plackami z kapusty kiszonej, a na
wyspie po drugiej stronie - golonkę
lub śledzia o kilku twarzach. Można
to uczynić w gościnnych wnętrzach,
a także w ogródkach letnich
restauracji Zamkowej i Starej Rzeźni.

promienie zachodzącego słońca. Na posiłek na
tarasie skusi się też na pewno niejedna osoba,
która jest ciekawa efektów kończącego się remontu zamku.
Z historycznej siedziby władców pomorskich można się skierować na Trasę Zamkową
i tą drogą przejść chodnikiem na drugą stronę
Odry, by następnie bulwarem dojść do Starej
Rzeźni – budynku, który choć otwarty został
wiosną br., to już jest miejscem kultowym
w Szczecinie. Bo jest to nie tylko siedziba szczecińskiej spółki CSL Spedition, ale także miejsce
spotkań artystów, ludzi morza. Pojawiła się też
tu nowa restauracja! Lokal, który składa się

z dwóch sal – głównej i kameralnej mesy kapitańskiej, proponuje gościom produkty sezonowe, dania mięsne i rybne. Tu skosztujemy
najlepszy paprykarz szczeciński.
Na Łasztowni możemy zachwycać się widokiem na Odrę i lewobrzeżny Szczecina w restauracyjnym ogródku letnim. Na gości Starej
Rzeźni czeka kilkanaście stolików. Wystarczy
usiąść przy jednym z nich, by podziwiać wspaniałą panoramę Wałów Chrobrego, szczególnie magiczną o zmroku i w nocy.
Zamek Ksiażąt Pomorskich widziany z Łasztowni.
Te dwa miejsca łączy teraz kulinarny most.

Obie części miasta kulinarnym mostem połączyli znani szczecińscy gastronomicy Zenon
i Dariusz Kunikowscy. Ojciec i syn rozwinęli
rodzinny biznes. I dziś obok znanej i cenionej
od wielu lat restauracji Zamkowej prowadzą
nowo otwartą restaurację Stara Rzeźnia na
szczecińskiej Łasztowni. Oba miejsca zachwycają historią, a szefowie kuchni czarują smakami.
- Zapraszamy naszych gości do trzech ogródków letnich: dwóch na Zamku Książąt Pomorskich i jednego na Łasztowni – mówi Dariusz
Kunikowski.
Lampkę wina czy szklaneczkę piwa możemy wypić na dziedzińcu zamkowym. Oczywiście grzechem byłoby nie spróbować przy tej
okazji jednego z dań, które ze świeżych produktów przygotują dla nas znakomici kucharze
z Zamkowej.
Smakoszom może też przypaść do gustu
jeden ze stolików, które czekają na gości na
tarasie od strony północnego skrzydła Zamku
Książąt Pomorskich. W tym miejscu można
witać dzień, ale i żegnać go przez wpadające

33

Gala biznesu
na Łasztowni
W drugi czwartek czerwca odbędzie
się 10. jubileuszowa Gala Północnej
Izby Gospodarczej. Tym razem program
artystyczny gali przygotowuje
Teatr Polski w Szczecinie. - Będzie
mnóstwo śpiewu, tańca, wspaniałej
gry aktorskiej, a czasem nawet
improwizacji – zapowiada Aleksandra
Kopińska-Szykuć, dyrektor artystyczny
teatru. Program artystyczny
przygotowany specjalnie na potrzeby
jubileuszu Izby powstaje od kilku
miesięcy.

W programie oprócz premierowych wykonań pojawią się fragmenty sztuk znanych
wcześniej z teatralnych desek. Będzie dużo
momentów komicznych, bo chodzi o to by
wspólnie dobrze się bawić.
- Powinno być zabawnie, z klasą i elegancko.
Stąd też będzie mnóstwo śpiewania i elementów
kabaretowych oraz klasycznych - dodaje Aleksandra Kopińska-Szykuć.
Tym razem miejscem gali staną się tereny
Łasztowni, położone w pobliżu uruchomionego niedawno Centrum Kultury Euroregionu
Stara Rzeźnia.
Przypomnijmy, że pierwsza gala odbyła się
na Wałach Chrobrego, na słynnym balkonie
obok Muzeum Narodowego. Po kilku edycjach
zmieniono lokalizację na Różankę, gdyż na
Wałach Chrobrego po prostu nie wszyscy się
mieścili.

Szparagowy renesans
Nową, wiosenną kartę wprowadziła
restauracja Renaissance w hotelu
Radisson Blu w Szczecinie.

Renesansowy wystrój restauracji Renaissance.
| fot. M.ABKOWICZ

Ryby prosto z pokładu
Na pokładzie M/s Ładoga,
cumującego u stóp Wałów Chrobrego,
powstał Szczeciński Targ Rybny.
Codziennie dostaniemy tu świeże
i wędzone ryby oraz owoce morza.

W zaprezentowanym na początku maja
menu królują szparagi. Przykładem jest zupa
- wyjątkowo słodki, aksamitny krem z tych warzyw.
Jako danie główne szef kuchni Wiesław
Kartasiński i jego zastępca Paweł Szatkowski polecają comber z królika otulony szynką
szwarcwaldzką z ziołową polentą, szparagami,
grillowaną młodą cebulką, groszkiem cukrowym i delikatnym sosem tymiankowym.

ryby, ale także ośmiornice, krewetki, małże czy
ostrygi, których m.in. można było skosztować
podczas uroczystego otwarcia targu.
Targ czynny jest codziennie od g. 10 do 19.
masz

W ubiegłym roku przedsiębiorcy spotkali się
na Gali PIG w Różance. | fot. M.ABKOWICZ

Wielu przedsiębiorców ceni sobie takie
nieformalne spotkania, kiedy to po bardziej
oficjalnych i poważniejszych rozmowach nadchodzi czas spokojnych pogawędek z partnerami biznesowymi w miłym dla oczu i uszu
otoczeniu.
a

Deser wymaga od zespołu kucharzy z Radissona użycia nieco bardziej zaawansowanej
techniki. Aby bowiem przygotować kompresowanego arbuza z imbirem trzeba... usunąć
z niego powietrze. Tak przygotowany owoc
przypomina trochę wyglądem i konsystencją
galaretkę. Na talerzu towarzyszy mu gałka lodów cynamonowych własnej roboty.
Wiosennemu menu restauracji Renaissance towarzyszą wina dobrane przez specjalistów z firmy Wineland.
Nawiązująca, m.in. obrazami na ścianach,
do epoki renesansu restauracja znajdująca się
na parterze hotelu Radisson BLU czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz. 17-23.
SG

Codziennie na Ładodze dostaniemy świeże
i wędzone ryby oraz owoce morza.
| fot. ROBERT WOJCIECHOWSKI

- Ryby pochodzą od miejscowych rybaków,
a owoce morza przywozimy z Berlina – mówił
podczas otwarcia Szczecińskiego Targu Rybnego Leszek Koszal, prezes Nevo Marina.
Spółka Nevo Marina zarządza M/s Ładogą,
na pokładzie której mieści się restauracja, tawerna, kajuty hotelowe oraz targ rybny. Nowy
akcent podkreślający morski charakter stolicy Pomorza Zachodniego został otwarty 18
kwietnia.
Podczas uroczystego przecięcia wstęgi pojawiła się zapowiedź, że na pokładzie statku
uruchomiony zostanie grill, na którym będzie
można upiec zakupioną wcześniej rybę. Na
talerz można „złowić” na Ładodze nie tylko
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Junior z zawodowym
wynikiem
16-latek z Pomorza Jakub Dymecki,
golfista amator, osiągnął najlepszy
wynik podczas 18. edycji Szczecin
Open - najstarszego, nieprzerwanie
organizowanego, turnieju golfowego
dla zawodowców w Polsce.
Ta nietypowa sytuacja była możliwa dzięki
temu, że do udziału w turnieju dopuszczeni byli
też amatorzy, którzy jednak nie rywalizowali
o nagrody finansowe, lecz o puchary i golfowe
upominki.
Młody reprezentant Tokary Golf Clubu
z okolic Trójmiasta osiągnął świetny wynik (-6)
po trzech dniach rywalizacji i wyprzedził o jedno uderzenie Jakuba Ossowskiego, instruktora z klubu Kalinowe Pola. Przewaga trzech
uderzeń przed ostatnim dołkiem wystarczyła
do zwycięstwa, mimo że piłka młodszego Jakuba wylądowała w stawie koło ostatniego 18.
fairwayu.
W osiągnięciu dobrych wyników podczas
ostatniej rundy zwycięzcom pomógł brak pre-

sji psychicznej - bezpośrednio nie rywalizowali,
a mieli w swoich kategoriach w miarę bezpieczną przewagę. Towarzyszący im Jan Lubieniecki tracił na początku dnia cztery uderzenia do
Ossowskiego, ale zepsuł dziewiąty dołek i de
facto pożegnał się z marzeniami o czołówce.
Drugim miejscem podzielili się Peter Bronson,
który prowadzi akademię golfa w Warszawie,
i Max Sałuda, reprezentant klubu Binowo
Park.
Jakub Ossowski zainkasował 5,5 tys. zł i powrócił na pierwsze miejsce wśród zawodowców po dwóch latach. Rok temu był w Binowie
czwarty.
Od ubiegłego roku turniej Szczecin Open
jest elementem cyklu Lotos PGA Polska Tour.
To seria turniejów dla zawodowców, która
kończy się rywalizacją w Warszawie. Najlepsi
gracze całego cyklu mogą liczyć na dzikie karty
uprawniające ich do startów w cyklu rozgrywanym w Niemczech, który można uznać za europejską trzecią ligę.
- Szczecin Open należy do najlepiej zorganizowanych turniejów w cyklu - chwaliła zawody

Jakub Dymecki, zwycięzca Szczecin Open 2015
w kategorii amatorów i zdobywca najlepszego
wyniku turnieju. | fot. M. ABKOWICZ

w Binowie Anna Maliszewska z PGA Polska,
dyrektor turnieju.
Szczecin Open 2015 sponsorowali: Radisson BLU, Unity Line i Grupa Polmotor.
SG

Szachowy jubileusz w Policach
Memoriał szachowy Tadeusza
Gniota doczekał się imponującego
jubileuszu. 8 lipca w polickim Klubie
Nauczyciela nastąpi uroczyste
otwarcie 30. edycji tej imprezy,
którego inicjatywa wyszła od
Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Rosnąca ranga turnieju to zasługa Nauczycielskiego Klubu Szachowego „Śmiały” przy
znaczącym wsparciu samorządu gminnego.
Osiągnięty poziom sportowy lokuje projekt w
ścisłej czołówce imprez szachowych w Polsce,
zaś miarą wysokiej oceny turnieju jest przyznanie mu formuły półfinału mistrzostw Polski.
Tegoroczny Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Tadeusza Gniota (8-16 lipca) będzie
miał oprawę godną jubileuszu. Organizatorzy
zadbali o jego wizerunek zapraszając m.in. kilkunastu arcymistrzów z Białorusi, Litwy, Łotwy,
Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy. Zapowiedzieli
swój udział także szachiści z Belgii, Danii i Słowacji. Zwiększono pulę nagród oraz wprowadzono preferencje dla nauczycieli i młodzieży.
Listę tegorocznych uczestników (dane
dotyczą końca maja) otwierają startujący po
raz pierwszy w Policach: arcymistrzowie Kirył
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Stupak (Białoruś) i Michaił Mascharow (Rosja).
Obydwaj posiadają ranking FIDE powyżej 2550.
W gronie faworytów zaprezentują się również
zwycięzcy poprzednich edycji: arcymistrzowie
z Ukrainy: Wadim Szyszkin i Michaił Simancew
(ubiegłoroczny triumfator) oraz arcymistrz Mirosław Grabarczyk (Polska). W turnieju wystąpi
od lat związany z memoriałem były wicemistrz
świata w grze korespondencyjnej – mistrz międzynarodowy Jozef Franzen (Słowacja). Ciekawie też zapowiada się rywalizacja o prestiżową
nagrodę dla najlepszego nauczyciela.
Dla wielu sympatyków szachów swoistą
ucztę stanowi obserwacja zmagań arcymistrzów. Ale organizatorzy proponują dla nich
nie lada atrakcję – turniej błyskawiczny, gdzie
szachista amator będzie mógł zmierzyć się
z arcymistrzami.
Co prawda organizatorzy pozyskali już
wielu partnerów – sponsorów z Polic i Szczecina, ale liczą na jeszcze szersze zainteresowanie, w tym na przychylność Grupy Azoty
Z.Ch. „Police”. Sponsoring zapewnia zamieszczenie przekazu reklamowego na wielu nośnikach. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej:
www.smialy.pl oraz telefonicznie pod nr telefonu 601 992 551.
Masław

Zwycięzca ubiegłorocznej edycji Michaił Simancew
z Ukrainy kroi tort. Obok Mieczysław Manik,
spiritus movens polickiej imprezy.
| fot. M. SZCZEPKOWSKA
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Twarze biznesu
Hanna Hanć, prezes Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia w Szczecinie

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Skorpion
Uniwersytet Szczeciński, Wyższa
Szkoła Bankowa w Poznaniu, Helsinki
Business School of Economics

Moja ulubiona postać

Bardzo lubię i często czytam Petera Druckera

Co cenię u mężczyzny

Lubię osoby z pasją, ciekawe świata,
otwarte na sprawy i ludzi

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

O czym marzę

Jak wyżej
Niecierpliwość przenoszona na
innych Bogu ducha winnych
Kłamstwa, obłudy, arogancji, pychy i lenistwa
Praca
Symbiozą w świecie moich domowych zwierząt:
dziesięcioletniego labradora, 5-miesięcznego
psa chiuaua oraz pięcioletniej kotki ogrodowej
Żeby nie było gorzej niż jest w tej chwili

Jarosław Kotarski, dyrektor oddziału Unity Line Limited w Polsce

Mój znak zodiaku Koziorożec
Moje uniwersytety Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
Moja ulubiona postać W polityce - Władysław Bartoszewski,
w kinie - Jack Nicholson
Co cenię u mężczyzny Szczerość i prostolinijność
Co cenię u kobiety Inteligencję, subtelność i dbałość o rodzinę   
Moja największa wada Upór
Czego najbardziej nie lubię Nieszczerości i kłamstwa
Ulubione zajęcie po pracy Czas spędzony z rodziną, a tak tylko
dla siebie: świat fotografii

fot. ARCHIWUM

Czym zachwyciłem się ostatnio Dobrymi ocenami moich dzieci
O czym marzę O zbliżających się wakacjach i
wyłączonym telefonie

Wysłuchała: ek
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