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CONDO HOTELE &
APARTAMENT Y WAK ACYJNE

LAT

na rynku

Lider rynku
dochodowych pokoi
i apartamentów.
Największa sieć
hoteli w polskich
kurortach.

inwestycji w portfolio,
w tym 4 w realizacji

MLN PLN
czynszów najmu
wypłaconych nabywcom
pokoi i apartamentów

pracowników

pokoi i apartamentów

“

W biznesie nie ma gwarancji zysku.
Nie wierz w zawyżone stopy zwrotu.
Wybierz sprawdzonego partnera.

”

Zdrojowa Invest & Hotels to twórca
i lider rynku condo hoteli w Polsce.
Condo hotele mają rozbudowane usługi
hotelowe zapewniające wysokie obłożenie,
czym różnią się od mieszkań na wynajem.
Jedyni obsługujemy rynek wtórny, więc
zwiększamy płynność lokali condo.
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OPERATOR
Zdrojowa Hotels Central Pomerania
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Pomorze Zachodnie: region mocno inwestuje Tomasz Hinc,
wojewoda zachodniopomorski o Światowych Dniach Morza,
inwestycjach i rynku pracy.
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Przychodzi się tam, gdzie jest dobrze! Wiele dzieje się
w gospodarce morskiej. Na gospodarczą mapę naszego
regionu wróciła Stocznia Szczecińska. Dobre wyniki osiągają
porty morskie Szczecina i Świnoujścia. Trwają prace nad
pogłębieniem toru wodnego do Szczecina, a w planach jest
powrót żeglugi na Odrę. Do rozmowy o sytuacji w branży
morskiej zaprosiliśmy przedstawicieli świata biznesu i nauki.
W dyskusji uczestniczą: Andrzej Strzeboński, prezes zarządu
Stoczni Szczecińskiej, Paweł Szumny, zastępca dyrektora
Urzędu Morskiego w Szczecinie, Jarosław Tarczyński,
prezes Północnej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusz
Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Redakcję reprezentują Włodzimierz Abkowicz i Magdalena
Szczepkowska.
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Koktajl biznesowy W tym numerze mieszamy w koktajlu
biznesowym: Come back Stoczni Szczecińskiej (zrewitalizowana
Stocznia Szczecińska 24 maja br. podpisała pierwsze kontrakty
na budowę statków), rosnące przeładunki i zysk portów
(Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podał wyniki
ekonomiczne za 2017 rok.) i Zachodniopomorski Dzień
Instrumentów Finansowych (Konferencja organizowana przez
Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego).
Niedobór, nadmiar, umiar… Felieton Stanisława
Flejterskiego.
Nierówności: hamulcem czy motorem? Felieton Jacka
Batóga.

25 |

Posłowie nieco biedniejsi Felieton Dariusza Zarzeckiego.
Karuzela kadrowa
Społecznie odpowiedzialna wirtuozeria smaku Anna
Kaźmierczak – leaderka „Planet 21” – programu społecznej
odpowiedzialności biznesu w hotelu Novotel Szczecin Centrum
W maju Novotel Szczecin Centrum zorganizował dwie edycje
Culinary Excellence.

26 |
28 |

Boom na smaczne i zdrowe kreacje w Novotelu Piotr
Sierociński – szef kuchni Novotel Szczecin Centrum i NOVO
Square lounge bar.
Zawodowe oczko w Binowie 11-13 maja golfiści z Polski,
Czech, Islandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Skandynawii
gościli w Binowie podczas rozgrywek zawodowego turnieju
Floating Garden Szczecin Open, z cyklu Alior Bank PGA Polska
Tour 2018. Ten binowski turniej ma najdłuższą tradycję wśród
turniejów golfa zawodowego w Polsce.
Restauracja w Binowie najlepsza! Restauracja Binowo Park
Golf Club została wybrana na najlepszą restaurację w Polsce.
Laur przypadł jej w plebiscycie Restaurant Week.

30 |
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Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza
odpowiedzieli: Helena Pinkowska, dyrektor hotelu ibis Budget
Szczecin i Krzysztof Osiński, prezes zarządu Wojewódzkiego
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.
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Na okładce:
Stocznia Szczecinska
podpisała pierwszy od
kilkunastu lat samodzielny
kontrakt na budowę
masowców.
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Pomorze Zachodnie:
region mocno inwestuje
Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski o Światowych Dniach Morza, inwestycjach i rynku pracy.

Tomasz Hinc: Chciałbym, by
odtwarzana decyzją rządu
Stocznia Szczecińska ponownie
stała się liderem
i kołem zamachowym polskiej
gospodarki morskiej oraz by
budowała duże, innowacyjne
statki.
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Jak się panu układa współpraca z Urzędem
Marszałkowskim?
W formalnych relacjach instytucjonalnych
– poprawnie.
Czy jest pan zwolennikiem tezy o konieczności wzmacniania pozycji wojewody, czy też
wzmacniania roli samorządu terytorialnego.
Role wojewody oraz 136 samorządów w naszym województwie są jasno podzielone.
Wojewoda jest przedstawicielem rządu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa,
a Urząd Wojewódzki realizuje program i politykę
władz państwowych oraz stanowi ważne ogniwo
w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Wojewoda jest również rzecznikiem województwa w
ministerstwach. Wnioskuje o środki finansowe,
rekomenduje obszary wymagające szczególnego wsparcia państwa, bywa, że wskazuje jakie
problemy wymagają rozwiązania w pierwszej
kolejności.
Urząd Wojewódzki sprawuje również bieżący
nadzór nad działalnością wszystkich samorządów, w tym samorządu województwa, ocenia
zgodność z prawem uchwał i zarządzeń (poza
finansowymi), które podejmują samorządy.
W Szczecinie odbywają się Światowe Dni
Morza i Kongres Morski. Zpytajmy więc o gospodarkę morską. Czy sądzi pan, że w Szczecinie będą budowane promy dla PŻB, okręty dla
Marynarki Wojennej.
Na wstępie chciałbym podziękować za decyzję Międzynarodowej Organizacji Morskiej o organizacji w dniach 13-15 czerwca 2018 roku Światowych Dni Morza w Szczecinie – stolicy naszego
województwa. To szczególny czas, bo w 2018
roku przypada jednocześnie 100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości oraz 70. rocznica powstania Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
To największe morskie święto Narodów Zjednoczonych i pierwszy raz w historii gospodarzem
Światowych Dni Morza stało się państwo Europy
Środkowo-Wschodniej i do tego położone w regionie Morza Bałtyckiego.
Odbudowa prężnie działającego przemysłu
stoczniowego w Szczecinie, lekkomyślnie zlikwidowanego w poprzednich kadencjach parlamentarnych to cel ambitny i czasochłonny. Chciałbym,
by odtwarzana decyzją rządu Stocznia Szczecińska ponownie stała się liderem i kołem zamachowym polskiej gospodarki morskiej oraz by budowała duże innowacyjne statki. Od 2016 roku
dzieje się tu bardzo dużo – statki są w stoczni już
budowane, choć jeszcze nie na taką skalę, jaką
by wszyscy chcieli. Każdy rozsądny obserwator
tego procesu wie, że odbudowa stoczni, z której
wycięto i zezłomowano ciągi produkcyjne to gigantyczne przedsięwzięcie, które wymaga czasu.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który z gospodarki
morskiej uczynił jeden ze strategicznych obsza-

rów rozwoju państwa, proces odbudowy stoczni
bardzo wspiera.
W stosunku do wyników całej gospodarki morskiej za 2017 rok na Pomorzu Zachodnim śmiało
można użyć określenia „cała naprzód”. Świetnym
wynikiem finansowym pochwalił się nasz narodowy przewoźnik Polska Żegluga Morska – 117 mln
zysku w 2017 roku.
Znakomite wyniki finansowe osiągnął Zarząd
Morskich Portów Szczecin – Świnoujście. Zysk brutto wzrósł o prawie 136 procent, zamykając miniony
2017 rok kwotą blisko 63 mln złotych. Port czekają
też kolejne pozytywne zmiany. Dzięki decyzjom rządu Prawa i Sprawiedliwości Urząd Morski rozpoczął
oczekiwany od wielu lat proces pogłębiania toru
wodnego Świnoujście–Szczecin do 12,5 m, a to
wiąże się z wieloma inwestycjami, m.in. rozbudową
nabrzeży. Ważna planowana inwestycja ZMPSŚ – to
rozbudowa terminala promowego i budowa terminala kontenerowego.
Do tego dochodzą decyzje o rozbudowie świnoujskiego gazoportu o kolejny zbiornik, który
zwiększy jego roczną moc regazyfikacyjną do 7,5
mld m sześc. oraz decyzja o budowie gazociągu
Baltic Pipe, który będzie wychodził z Bałtyku na zachodniopomorskim Wybrzeżu.
Na jakim etapie są morskie inwestycje: wspomniany już projekt pogłębienia toru wodnego
Szczecin–Świnoujście do 12,5 m, budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu…
10 maja w Urzędzie Morskim w Szczecinie
odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na „Zaprojektowanie oraz wykonanie
robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach
modernizacji toru wodnego Świnoujście–Szczecin
do głębokości 12,5 m”. Złożone przez wykonawców oferty będą teraz szczegółowo analizowane
i sprawdzane przez komisję przetargową. Kwota,
jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to dokładnie 1 171 318
217,00 zł brutto. Kontrakt ma być zawierany w
trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Urząd Morski w
Szczecinie wcześniej już przygotował najbardziej
pracochłonną część dokumentacji, czyli matematyczny model zmodernizowanego toru. Inwestycja ma się zakończyć do końca 2022 r.
Koncepcja budowy terminala kontenerowego
w Świnoujściu jest przygotowywana przez ZMPSiŚ.
To kolejna olbrzymia inwestycja, której koszt wstępnie jest szacowany na 2 mld zł. Do nowego terminala będzie mogło zawijać rocznie 150 największych
kontenerowców na świecie i około 250 mniejszych
jednostek, a planowana zdolność przeładunkowa
to aż 1,5 mln kontenerów. Jeśli zrealizujemy tę koncepcję, zwiększymy znaczenie portu Szczecin–Świnoujście, a poprzez sieć TEN-T i transport drogowy
oraz rzeczny – przypominam o pogłębianiu Odry
– zyskamy bezpośrednie połączenie z największymi
ośrodkami przemysłowymi w kraju i za granicą.
czerwiec–lipiec 2018

A co z dokończeniem drogi ekspresowej S3,
poprawą transportu kolejowego i użeglownieniem Odry.
Na ten rok Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
zaplanowało podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie inwestycji dla Pomorza Zachodniego. Wsparcie otrzyma m.in. budowa obwodnic
Szczecinka, Warzymic i Przecławia, wdrożenie
Systemu Informacji Rzecznej Dolnej Odry, rozbudowa drogi S3/A6 na odcinku od węzła Kijewo do
węzła Rzęśnica, budowa drogi ekspresowej S3 na
odcinku Rzęśnica–Brzozowo.
Trwają prace nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Konsultacje z udziałem
ministra Marka Gróbarczyka odbyły się we Wrocławiu i Szczecinie. Akademia Morska w Szczecinie prowadzi badania dotyczące transportu
śródlądowego oraz budowy szlaków. Te prace to
pierwszy etap realizacji celów określonych przez
rząd w programie: „Założenia do planów modernizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce w
latach 2016 -2020 z perspektywą do roku 2030”.
To długofalowe, przemyślane działanie.
A co do kolei: przypomnę, że już mamy ponad
512 mln zł na Szczecińską Kolej Metropolitalną,
czyli coś, co zmieni oblicze komunikacyjne regionu i jego stolicy. W ramach dofinansowania
inwestycji (wartej ponad 700 mln zł) przebudowanych lub zmodernizowanych zostanie 24 km
linii kolejowych. Szczecińska Kolej Metropolitalna
połączy się z siecią miejskich linii autobusowych
i tramwajowych. Powstaną 42 węzły przesiadkowe (autobus/tramwaj – pociąg), parkingi „Parkuj i
Jedź” i parkingi rowerowe, zamontowane zostaną urządzenia umożliwiające integrację różnych
środków transportu.
To projekt, który ułatwi i przyspieszy transport

mieszkańców codziennie dojeżdżących do pracy
i szkół, instytucji kultury oraz turystów.
Kolejna zapowiadana inwestycja to budowa
fabryki propylenu i polpropylenu w Policach. Na
jakim jest ona etapie? Dla rozbudowy fabryki
w Policach ważna jest budowa zachodniej obwodnicy Szczecina. Co w tym zakresie robi
rząd?
Gdy rozpoczynałem pracę w zarządzie Grupy
Kapitałowej Grupa Azoty SA w marcu 2016 roku,
spółka celowa GA ZCH Police PDH Polska planowała budowę za ok 1,7 mld zł instalacji do produkcji propylenu. Od października 2017 roku zdecydowano o wydłużeniu łańcucha produkcyjnego
o instalację polipropylenu. Inwestycja obejmie
również rozbudowę Portu Police z bazą zbiorników surowcowych, infrastrukturę pomocniczą
i logistyczną, a realizowana będzie na obszarze
objętym specjalną strefą ekonomiczną na terenie Zakładów Chemicznych Police. Rozpoczęcie
prac nastąpi w roku 2019, natomiast uruchomienie komercyjne instalacji w roku 2022. Inwestycja
jest prowadzona pod nazwą Polimery Police.
Warto zdać sobie sprawę, że to jedna z największych w kraju i zdecydowanie największa inwestycja w historii Grupy Azoty, warta ok 5,5 mld
zł, dzięki której powstaną dwie najnowocześniejsze w Europie instalacje do produkcji propylenu
oraz polipropylenu.
Dla tych inwestycji zachodnia obwodnica
Szczecina to kwestia bardzo potrzebna. Jest już
decyzja środowiskowa w sprawie obwodnicy
i proces przygotowawczy inwestycji trwa. Obecnie analizowane jest, czy zachodnia obwodnica
Szczecina może być zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Na ten moment
wydaje się, że to rozwiązanie jest możliwe.

Zapytajmy o rynek pracy na Pomorzu Zachodnim. Jak on dziś wygląda?
Z wyliczeń GUS wynika, że stopa bezrobocia
rejestrowanego w kwietniu tego roku wyniosła
w województwie zachodniopomorskim 8,2 proc.
wobec 10,7 proc. rok wcześniej. Na koniec kwietnia 2018 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowało się łącznie 49,5 tys.
osób bezrobotnych tj. o ok. 13 tys. osób mniej niż
w analogicznym miesiącu 2017 roku i o ok. 3 tys.
bezrobotnych, mniej niż na koniec lutego 2018 r.
Sytuacja na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego istotnie się poprawiła. Zanotowano systematyczny spadek liczby bezrobotnych
w rejestrach powiatowych urzędów pracy oraz
wzrost liczby zgłaszanych przez pracodawców
ofert pracy. W samym Szczecinie stopa bezrobocia na koniec 2017 roku wyniosła jedynie 3,2
proc.
Obok programu „500 plus”, wzrost gospodarczy i istotne rozwiązanie wieloletniego problemu
bezrobocia to jeden z największych sukcesów
rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Dobre wiadomości dla pracowników, to coraz
częściej kłopoty dla przedsiębiorstw poszukujących pracowników. Zaczyna im brakować rąk do
pracy.
Na koniec takie pytanie: a co robi wojewoda
„po godzinach”…
…spędza czas z rodziną.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali
Magdalena Szczepkowska
i Włodzimierz Abkowicz
fot. ABES
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Przychodzi się tam,
gdzie jest dobrze!
Wiele dzieje się w gospodarce morskiej. Na gospodarczą mapę naszego regionu
wróciła Stocznia Szczecińska. Dobre wyniki osiągają porty morskie Szczecina
i Świnoujścia. Trwają prace nad pogłębieniem toru wodnego do Szczecina,
a w planach jest powrót żeglugi na Odrę. Do rozmowy o sytuacji w branży
morskiej zaprosiliśmy przedstawicieli świata biznesu i nauki. W dyskusji
uczestniczą: Andrzej Strzeboński, prezes zarządu Stoczni Szczecińskiej,
Paweł Szumny, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, Jarosław
Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusz Zarzecki,
ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego. Redakcję reprezentują Włodzimierz
Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.
Czerwiec obfituje w Szczecinie w wydarzenia związane z gospodarką morską,
w tym organizowane w Polsce po raz pierwszy
Światowe Dni Morza. Innym wydarzeniem dla
branży morskiej jest Międzynarodowy Kongres Morski, którego Izba jest współorganizatorem.
Jarosław Tarczyński: Zgadza się, w tym roku
została zorganizowana już szósta edycja Kongresu Morskiego. Spotkanie branży ma charakter
międzynarodowy. Przyznam, że jako nowe władze Północnej Izby Gospodarczej przejęliśmy
organizację Kongresu bardzo późno, przez co zadanie organizacji Kongresu nie było dla nas łatwe
jednak decyzja o tym by kontynuować działania,
była dla nas jednoznaczna. Osobiście uważam, że
jest teraz bardzo dobry czas na dyskusję o sprawach gospodarki morskiej. I dobrze, że dzieje się
to w Szczecinie.

Andrzej Strzeboński: Aktualnie
realizujemy ciąg dalszych modernizacji
w stoczni. Nie wracamy jednak do
starych rozwiązań. Koncentrujemy
się nad tym, co dziś jest pożądane na
świecie technologicznie i ekonomicznie.
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W tym roku Kongres Morski jest trochę
okrojony, a to z racji tego, że miejscem Światowych Dni Morza jest w tym roku też Szczecin.
Program Kongresu podzieliliśmy na trzy bloki
tematyczne: żegluga, porty i stocznie, edukacja i innowacje oraz rybołówstwo i ekonomia.
Naszą intencją jest doprowadzenie do wymiany poglądów, które przyczynią się do poprawy
sytuacji w branży. Północna Izba Gospodarcza
zadbała o to, żeby został zachowany pewien
pluralizm panelistów, żeby pojawiały się też
argumenty niekoniecznie sprzyjające aktualnej
władzy, ale również dające impulsy do pozytywnych działań. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu
przyczynimy się do tego, żeby wnieść nowe idee
i w końcowym efekcie zawnioskować do władz
o działania na rzecz ich wdrożenie do praktyki.
Klimat wobec spraw gospodarki morskiej
zrobił się bardzo przychylny. Zacznijmy więc
od inwestycji.
Paweł Szumny: Naszą największą, sztandarową inwestycją jest pogłębienie toru
wodnego Odry na 62-kilometrowym odcinku
Szczecin–Świnoujście do głębokości 12,5 m.
Inwestycja ta spowoduje, że do szczecińskiego
portu będą mogły wchodzić statki dwukrotnie
większe niż obecnie. Dla miasta i regionu jest
to najważniejsza inwestycja, która poprawi
bezpieczeństwo nawigacji na torze wodnym,
a jednocześnie zwiększy obroty w porcie i jego
konkurencyjność.
Oczywiście ani Urząd Morski, ani Zarząd
Morskiego Portu Szczecin i Świnoujście nie decydują o tym, jakiej wielkości jednostki wpłyną do portów i jaki rodzaj towaru przywiozą.
Wszystko później jest już uzależnione od spółek, które dzierżawią tereny portowe. Ale my
tworzymy narzędzia, które umożliwią zwiększenie obrotów towarów i wielkości statków
przybijających do portowych nabrzeży.
Jesteśmy na końcowym etapie wyboru
Inżyniera Kontraktu. Nastąpi to pod koniec
czerwca. Prace będą wykonane w systemie Zaprojektuj i wybuduj. Planowane zakończenie
inwestycji to jest wrzesień 2022 r.

Jakie jeszcze inne inwestycje realizujecie?
Paweł Szumny: Została już podpisana umowa o dofinansowanie płatności na pogłębienie
toru wodnego na podejściu do Polic, czyli do
portu Grupy Azoty Police do 10,5 m, oraz do
portu w Stepnicy do 4,5 m. Port w Stepnicy
jest bardzo rozwojowym portem na Zalewie
Szczecińskim, który w przyszłości ma szansę na
potężny rozwój. Bardzo duże środki będą też
przeznaczone na realizację bazy oznakowania
nawigacyjnego tam, gdzie stacjonują jednostki
Urzędu Morskiego. Jednocześnie jest już zamówiony nowoczesny statek wielozadaniowy dla
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego nad Odrą.
Przejdźmy teraz do rewitalizacji Stoczni Szczecińskiej, która podpisała niedawno
dwa kontrakty na dwa masowce o nośności
2800 DWT z opcją na kolejne 18. Na jakim
etapie jest dziś rewitalizacja infrastruktury
stoczniowej?
Andrzej Strzeboński: Podczas dyskusji redakcyjnej na łamach „Świata Biznesu” dwa lata
temu mówiliśmy o wizji. Dzisiaj nie ma pytania
„czy?”, tylko „jak?”. Faktem jest, że Stocznia
Szczecińska funkcjonuje. Wcześniej szeroko
snuto wątpliwości związane z intelektem. Ale
ten intelekt w stoczni jest w postaci osób,
które powróciły ze świata. Przez to zło, które
stało się przed laty, ludzie związani od lat ze
stocznią wyjeżdżali za granicę. Ale dziś wrócili
bogatsi intelektualnie.
Aktualnie realizujemy ciąg dalszych modernizacji w stoczni. Nie wracamy jednak do starych rozwiązań. Koncentrujemy się na tym, co
dziś jest pożądane na świecie technologicznie
i ekonomicznie. Do grudnia 2017 r. zainwestowaliśm w technologię ponad 12 mln zł, a zaledwie w ciągu pięciu miesięcy 2018 r. kolejne 8,5
mln zł. Zamówiliśmy duże 400-tonowe pojazdy
samojezdne do transportu elementów kadłubów. Realizują je Włosi. Wiosną przyszłego
roku przybędą one do stoczni. Rozpoczęliśmy
też odbudowę sprężarkowni i mamy na to
środki. Przypomnijmy, że sprężarkownia wybudowana w 1996 r. została zburzona. Kolejna
rzecz, którą robimy, to automatyzacja ośrodka
czyszczenia i malowania sekcji, czyli tego jedynego ośrodka w Europie liczącego hektar pod
dachem, o którym Amerykanie powiedzieli:
„Mercedes wśród stoczni”. Niestety automatyka została tam zdewastowana i zrujnowana.
Przywracamy ją, ale od razu na poziom dzisiejszej technologii. Te procesy są realizowane wyłącznie ze środków własnych wypracowanych
przez Stocznię Szczecińską. Jeśli zaś chodzi o
dokapitalizowanie i wsparcie od właściciela, to
jak na razie nie dostaliśmy ani grosza.
JarosławTarczyński: Ale własnych środków
może nie wystarczyć?
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Andrzej Strzeboński: Do stoczni wróciłem
26 miesięcy temu, a od 25 miesięcy stocznia
generuje zysk. Mamy trwałą rentowność w
oparciu o trwałe umowy, których wcześniej
nie było. Te pieniądze, jak to mówię – produkujemy w stoczni.
Dodam, że jesteśmy dziś jedyną w Europie
stocznią, która działa, nie ma długu i ma największe udźwigowienie w Europie. Nie ma w
Europie drugiej takiej stoczni, która skupia
4600 ton ciężkiego udźwigu. Wszystkie stocznie w Europie mają obciążony majątek, my zaś
mamy – czysty.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że przed
nami wciąż jest pewien proces. Wiemy, że
w stoczniach w Rostocku i Wismarze ruszyły bardzo duże inwestycje. Gdybyśmy dostali dokapitalizowanie, o które aplikujemy, to proces by się
skrócił. Szybciej stalibyśmy się konkurencyjni.
A jak to jest w zasadzie z tą pomocą publiczną dla stoczni?
Dariusz Zarzecki: Nie jestem ekspertem
ds. pomocy publicznej – jest to bardzo specjalistyczna wiedza. Myślę jednak, że jeśli jest taka
możliwość, to trzeba z niej skorzystać maksymalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Możliwość dokapitalizowania to szansa na
przyspieszenie. Wiem, że władze państwowe
deklarowały pomoc. I jeśli byłaby taka możliwość, to trzeba po nią sięgnąć.
Jarosław Tarczyński: A czy stocznia jest
przygotowana do budowy dużych jednosteka?
Andrzej Strzeboński: Nie ma z tym problemu. Stocznia jest przygotowana do realizacji
50-tysięczników. Stocznia w czasie ostatnich
26 miesięcy wykonała 87 wodowań gotowych
jednostek o masie 600-800 ton. Od czegoś

trzeba było zacząć. Teraz podpisaliśmy z armatorem niemieckim kontrakt na masowce
o nośności 2800 DWT z opcją na kolejne 18.
Pamiętajmy, że na 8 lat firma zniknęła
z europejskiego i światowego krwiobiegu gospodarczego. I to trzeba odbudowywać. Dziś
Stocznia Szczecińska jest przygotowana i może
budować duże statki. Nasza pochylnia Wulkan
jest największą pochylnią w Europie. Jest ona
przygotowana do zbudowania 100-tysięcznika.
Dariusz Zarzecki: To wszystko, co mówi
pan prezes, pokazuje, że stocznia działa dziś
jak podmiot prywatny i radzi sobie na rynku,
a to bardzo cieszy. Oczywiście na początku
było bardzo wiele obaw, o których zresztą mówił pan prezes w naszej dyskusji dwa lata temu.
Kwestia technicznej możliwości wykonania
pewnych nowoczesnych konstrukcji po takiej
przerwie zawsze jest wyzwaniem i nawet jak
się zgromadzi najlepszych fachowców, czyli
kapitał intelektualny oraz nowoczesny sprzęt,
to liczy się jeszcze coś takiego jak praktyczne
doświadczenie na budowie takich statków.
Kibicujemy, żeby Stocznia Szczecińska miała zdolność do budowy dużych jednostek, bo
na tym generalnie się zarabia. To, co dzieje się
w stoczniach w Szczecinie, to jest biznes. To się
kręci i trzeba być pełnym uznania również dla
tych wielu drobnych firm, które budują mniejsze jednostki, kadłuby itd. Oczywiście największe pieniądze trafiają do tego, który integruje
wszystko, kontraktuje i zarabia duże marże na
byciu liderem. Wierzymy, że taka będzie rola
Stoczni Szczecińskiej.
Kolejną ważną sprawą jest projket utworzenia funduszu morskiego. O funduszu było
głośno rok temu na Kongresie Morskim.

Dariusz Zarzecki: Generalnie
jestem przeciwko wspomaganiu
biznesu przez państwo. Ale
w przypadku stoczni grać trzeba
tak, jak po prostu gra świat. Musimy
więc przyjąć te zasady i stosować
światły interwencjonizm.
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Jarosław Tarczyński: To, co dzieje
się w branży morskiej, na pewno
będzie miało wpływ na rynek pracy.
Cieszę się, że wielu fachowców
wróciło na nasz rynek.

Paweł Szumny: Naszą największą,
sztandarową inwestycją jest
pogłębienie toru wodnego Odry na
62-kilometrowym odcinku Szczecin
–Świnoujście do głębokości 12,5 m.

Dariusz Zarzecki: Jeżeli chodzi o Morski
Fundusz Inwestycyjny, to razem z zespołem
inicjatorów pomysłu jesteśmy zwolennikami
jego powstania. Zielone światło cały czas jest
i według mojej wiedzy trwają nad tym prace
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi
śródlądowej. Dziś gdy rozmawiamy, nie znamy
szczegółów, ale w trakcie Kongresu ma być
przedstawiony aktualny stan prac nad tym
projektem.
Generalnie uważam, że jest to bardzo
ważna formuła, która może połączyć nadwyżki pieniężne instytucji morskich, np. portów
morskich. Nie jest tajemnicą, że porty morskie
w Szczecinie i Gdyni pomogły Polskiej Żegludze Morskiej. Prawdopodobnie był to bardzo
dobry ruch, bo oprocentowanie obligacji,
które wyemitowała PŻM, jest dla nich atrakcyjne finansowo, gdyż jest lepszym rozwiązaniem niż gdyby trzymali środki na lokatach
w bankach. Ciekawe byłoby, gdyby te nadwyżki inwestować w ramach gospodarki morskiej,
miast wypuszczać je poza branżę.
To, co robią polskie stocznie i inne podmioty, powinno być realizowane w ramach spójnej
wizji. Na całe szczęście mamy Ministerstwo
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
i dobrze się stało, że branża jest „zawiadywana” przez jeden podmiot.
Czy ten ruch w górę, choćby w przemyśle
stoczniowym, przekłada się na korzyści w innych przedsiębiorstwach?
Jarosław Tarczyński: To, co dzieje się
w branży morskiej, na pewno będzie miało
wpływ na rynek pracy. Cieszę się, że wielu fachowców wróciło na nasz rynek, bo przyznam,
że miałem duże obawy nie tylko jeśli chodzi o
inżynierów, ale także wobec spawaczy i innych
osób, które mają specjalistyczne kwalifikacje.
Mam nadzieję, że wraz z rozwojem stoczni, kolejne osoby będą wracać do pracy w Szczecinie.
Andrzej Strzeboński: Dysponuję dwuletnią statystyką, z której wynika, że w ostatnim
roku zostało sprzedanych 80 tys. ton konstruk-

cji. Licząc nawet po niskiej cenie, po 4 euro za
tonę, bo gotowe wyroby są droższe, to daje to
320 mln euro, a to z kolei mnożąc przez 4 zł,
otrzymujemy prawie 1,3 mld zł. Dzisiaj Stocznia Szczecińska z partnerami powoduje to, że
do Szczecina trafia 1,3 mld zł.
W tym roku, jeżeli chodzi o konstrukcje
stalowe, mamy również projekty rzędu 80 tys.
ton. Docelowo chcemy osiągnąć 120 tys. ton.
A oprócz tego realizujemy program 80 tys.
ton żelbetu wysokokwalifikowanego. Na to
składa się budowa wiaduktu dla Duńczyków
o długości 1360 m i platformy żelbetowe, dla
morskich elektrowni wiatrowych.
Co ciekawe, Urząd Miasta odnotował za
rok poprzedni – po raz pierwszy od lat – dosyć
dynamiczny wzrost przychodów z podatku PIT
w Szczecinie. Pojawia się pytanie: co takiego
stało się w ostatnim czasie w Szczecinie, że
nastąpił taki przyrost? No stało się to, że stocznia z partnerami zatrudnia dziś 2300 ludzi. I to
ludzi młodych, bo średnia wieku wynosi 38 lat.
W stoczni działa ponad 65 podmiotów, a są
wśród nich firmy także z Danii czy Belgii.
A przecież nie przychodzi się tam, gdzie źle
się dzieje, tylko tam, gdzie jest dobrze.
Stocznia Szczecińska w moim autorskim
modelu biznesowym, to nie jest stocznia, która będzie zatrudniała 8 tys. ludzi, ale 300 osób.
Mamy zarządzać infrastrukturą i kontraktem,
ale nie wykonawstwem. Tak pracuje świat. I to
jest odpowiedź na pytanie, dlaczego my wśród
polskich stoczni możemy być dochodowi
i mieć trwałą rentowność.
Jarosław Tarczyński: Duży wpływ na PIT
ma też ogromna presja płacowa, którą obserwujemy na rynku.
Dariusz Zarzecki: I niskie bezrobocie.
Andrzej Strzeboński: Ale umówmy się, że
przez ostatnie lata przychody z PIT nawet nie
były w stagnacji, lecz wręcz spadały. Wpływ na
ożywienie szczecińskiego rynku ma oczywiscie
nie tylko stocznia. Mamy też dużo młodych
prężnych firm.

Opowiem pewną anegdotę. Obok stoczni
jest sklep Netto. Kierownik sklepu podszedł
kiedyś do mnie i zaczął mi gratulować tego,
co robimy. Zapytałem się go, skąd o tym wie.
I co usłyszałem? „Wyczuwam to po sklepowej
kasie!”. I to jest, proszę państwa, najlepszy barometr kondycji stoczni.
Mówiąc o gospodarce morskiej, nie uciekniemy od tematu stępki pod prom, od której
postawienia mija dokładnie rok. Ostatnio
wiceminister Grzegorz Witkowski zapytany o to w Szczecinie, powiedział, że sprawa
wciąż jest na etapie projektowania.
Andrzej Strzeboński: Jest to kontrakt między Morską Stocznią Remontową Gryfią a Polską Żeglugą Bałtycką.
Dariusz Zarzecki: Mówiąc obiektywnie, negocjacje w tego typu sprawach są bardzo trudne. Ten, który zamawia, czyli Polska Żegluga
Bałtycka, chce określonych parametrów i nie
chce płacić wygórowanej ceny. Dla wykonawcy
z kolei ma to być pierwszy tego typu projekt,
więc też się asekuruje, próbując ustalić cenę,
która gwarantuje mu pewien bufor.
Andrzej Strzeboński: Nie jest to nasz kontrakt, więc wypowiadanie się w tej sprawie nie
jest eleganckie. To, co mogę powiedzieć, to
pozytywna odpowiedź na pytanie, czy będziemy mieć odpowiednią infrastrukturę do budowy promu, gdyż stocznia Gryfia ma kontrakt,
ale nie ma odpowiednich narzędzi. Słowa dotrzymaliśmy i 20 czerwca 2017 r. oddaliśmy z
powrotem do eksploatacji ośrodek pochylniowy Wulkan. Ufajmy więc, że projektowanie
trwa, a budowa się rozpocznie. Tego potrzebują wszyscy szczecińscy stoczniowcy. Chcą już
dostać rysunek i zacząć pracować.
Dariusz Zarzecki: Rządzący na pewno popełnili błąd piarowski ze stępką. Od roku mamy
stępkę na pochylni i wszyscy pytają: co dalej?
Wypowiem się jeszczce o pomocy publicznej.
Generalnie jestem przeciwko wspomaganiu biznesu przez państwo. Ale w przypadku
stoczni grać trzeba tak, jak po prostu gra świat.
Musimy więc przyjąć te zasady i stosować światły interwencjonizm.
Na koniec wspomnijmy o innej ważnej
rzeczy – odrzańskiej drodze wodnej.
Paweł Szumny: Ministerstwo kładzie
ogromne środki na rewitalizację odrzańskiej
drogi wodnej. Jest to projekt kompatybilny
z projektem 12,5. Towary z centralnej i południowej Polski muszą jakoś do nas dotrzeć.
Swego czasu zajmowałem się badaniem zainteresowania inwestorów wykorzystaniem odrzańskiej drogi wodnej do celów transportowych. Zainteresowanie jest, tylko inwestorzy
mówią: jak państwo to zrobi – zapewni nam
możliwość żeglugi, to chętnie się do tego dołączymy – wybudujemy sobie nabrzeża, terminale i będziemy z tego korzystać.
Przy okazji zacznie się rozwijać przemysł
stoczniowy, który jest bardzo silny na południu. Są tam zakłady, które produkują barki,
zbiornikowce itd. Z kolei przemysł stoczniowy
w Szczecinie chętnie doposaży w powstające
na południu elementy budowane statki. Odrzańska droga wodna może stać się kołem napędowym wielu miast Polski zachodniej.
Dziękujemy za udział w dyskusji.
fot. Michał ABKOWICZ
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Partner Pomorza Zachodniego
PKO Bank Polski od lat wspiera gospodarkę Pomorza Zachodniego. Szczególnie zaangażowany jest
we współpracę z sektorem gospodarki morskiej. Wśród znaczących klientów banku są Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście, Polska Żegluga Morska czy Polska Żegluga Bałtycka.
Dla PKO Banku Polskiego, firmy z Pomorza Zachodniego to poważni klienci inwestycyjni. Jest dla nich
partnerem, na którego pomoc mogą liczyć także przy organizacji najważniejszych imprez biznesowych w regionie.

Dla biznesu i przedsiębiorców
PKO Bank Polski wspiera klientów i realizuje projekty wpisujące się w strategię gospodarczą kraju. Zgodnie z ich oczekiwaniami, nie
tylko odpowiedzialnie prowadzi działalność
biznesową, ale także angażuje się w ważne inicjatywy i wspiera przedsiębiorczość.
Firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zapewnia finansowanie bieżących,
jak i inwestycyjnych potrzeb, poprzez bogatą i elastyczną ofertę kredytową. W regionie
obsługuje blisko 30 tys. klientów z segmentu
MSP. W ponad 40 oddziałach pomocą służą im
profesjonalni i zaangażowani doradcy.
Bank współpracuje również z województwem zachodniopomorskim, miastem Kołobrzeg i miastem Szczecin oraz podległymi im
jednostkami. Uczestniczył w wielu samorządowych projektach inwestycyjnych, m.in. szybkiego tramwaju w Szczecinie. Wspiera też korporacje, firmy z branży morskiej szczególnie
ważne dla regionu, m.in. armatorów oraz zarządy portów. Wartość kredytów udzielonych
klientom korporacyjnym z tego regionu na
koniec kwietnia br. wyniosła ponad 0,9 mld zł.

PKO Bank Polski
partnerem Kongresu
Bank aktywnie angażuje się we wspieranie rodzimej branży morskiej. Obsługuje
i finansuje zarówno przemysł stoczniowy, jak
i krajowych armatorów. Jest partnerem strategicznym 6. Międzynarodowego Kongresu
Morskiego, dorocznego spotkania przedstawicieli branży morskiej, turystycznej i przetwórstwa ryb oraz naukowców, polityków i samorządowców, który odbędzie się 15 i 16 czerwca
w Szczecinie. Angażując się w Kongres, bank
lepiej poznaje branżę morską, by oferować
usługi finansowe w jeszcze większym stopniu
odpowiadające na jej potrzeby.

PKO Bank Polski
Regionalny Oddział Detaliczny w Szczecinie
70-404 Szczecin
al. Niepodległości 44
tel. 91 430 60 20
www.pkobp.pl

Żegluga, stocznie, rybołówstwo i strategiczne inwestycje rozwojowe polskich portów
morskich to m.in. tematy 6. Kongresu Morskiego. W tym roku wśród nich znajdą się też instrumenty finansowe dla gospodarki morskiej.
Kongres zajmie się również edukacją morską i innowacjami. Jego uczestnicy wymienią
poglądy m.in. na temat nowatorskich technologii wspierających infrastrukturę stoczniową
oraz portową.

Wydarzenia morskie,
biznesowe i społeczne
Realizując strategię „Wspieramy rozwój
Polski i Polaków” PKO Bank Polski prowadzi
aktywne działania na rzecz społeczeństwa i z
jego udziałem. Wspiera wydarzenia i projekty
biznesowe, edukacyjne, obywatelskie oraz
charytatywne. W bieżącym roku kalendarzowym wystąpił jako Złoty Sponsor wielkiej Gali
Pracodawcy Roku Pomorza Zachodniego.
Impreza ta jest jednym z najważniejszych wydarzeń biznesowo-kulturalnych w Zachodniopomorskiem. Gala Pracodawcy Roku stała się
równocześnie finałem Konkursu Pracodawca
Roku Pomorza Zachodniego 2018, podczas
którego zwycięzcy plebiscytu otrzymali statuetki i tytuł Pracodawcy Roku.
– W tym roku PKO Bank Polski był także
sponsorem Dni Morza Sail Szczecin 2018, które
odbywały się od 8 do 10 czerwca – opowiada
Beata Radziwanowska, dyrektor Regionu
Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego
w Szczecinie. – Poza wieloma atrakcjami, które przygotowaliśmy dla mieszkańców i gości
szczecińskich Dni Morza, zaprosiliśmy także 400
naszych klientów biznesowych na żaglowiec

Siedow, na uroczysty bankiet. Dni Morza to jedna
z największych imprez plenerowych w kraju, a my
od lat wspieramy miasto Szczecin w jej organizacji.
W tym roku, po sukcesie poprzedniej
edycji, PKO Bank Polski udzieli też wsparcia
Wakacyjnemu Miastu Kobiet, (Świnoujście
9-12 lipca). To specjalnie przygotowana i zaaranżowana przestrzeń, w nadmorskim kurorcie, której celem jest nie tylko stworzenie
indywidualnego miejsca dla pań, ale też promowanie różnego rodzaju aktywności wpływających na szeroko pojęty rozwój kobiet.
Przed nami też organizowany po raz
39. PKO Półmaraton Szczecin, który odbędzie się 26 sierpnia. Już teraz liczba zgłoszonych uczestników biegu przekroczyła 1000.
PKO Bank Polski jest, jak co roku, sponsorem
tytularnym imprezy.

Cały czas pomagamy
Bank jest społecznie odpowiedzialną instytucją. 15 września po raz czwarty organizuje PKO Bieg Charytatywny. Odbędzie się
m.in. w Koszalinie na stadionie lekkoatletycznym „Bałtyk”. Dzięki ostatnim trzem edycjom
imprezy Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała prawie 2 miliony złotych na posiłki dla
najbardziej potrzebujących dzieci.
Tegoroczna edycja biegu będzie szczególna, ponieważ wiąże się z jubileuszem stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Z tej okazji na koszulce, którą otrzyma każdy
uczestnik biegu, znajdzie się logo obchodów
„Niepodległa” oraz grafika, która zwyciężyła
w konkursie plastycznym dla dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych na projekt
logo 4. PKO Biegu Charytatywnego.
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Interoceanmetal to międzynarodowa
organizacja z siedzibą w Szczecinie,
która zajmuje się badaniami
podwodnych złóż rud metali na
przyznanej działce na dnie Oceanu
Spokojnego. W 2016 r. została
przedłużona koncesja eksploracyjna
Międzynarodowej Organizacji
Dna Morskiego na konkrecje
polimetaliczne, na kolejne pięć lat.
Konkrecje te zawierają rudy niklu,
miedzi, kobaltu i manganu.

Poszukiwacze
skarbów Pacyfiku

Ta decyzja oznacza – przypomina Tomasz
Abramowski, dyrektor generalny Interoceanmetalu (IOM) – że do 2021 mamy wyłączność na
naszej działce. Możemy więc dalej badać złoża i dopracowywać związane z nimi dokumenty do czasu,
aż projekt będzie gotowy do eksploatacji.

Badania o większej rozdzielczości
Zespół Interoceanmetalu dokonał rozpoznania geologicznego. Wydzielone zostały kolejne
rejony pierwszej generacji do rozpoznania oraz
przeprowadzono analizę topologiczną dna wraz
ze wstępną oceną zasobów konkrecji polimetalicznych dla wydzielonych obszarów. Zaplanowano kolejne operacje eksploracyjne w trakcie
najbliższej ekspedycji badawczej, planowanej na
przełomie 2018 i 2019 roku. W ramach badań
morskich wykonano również precyzyjne badania batymetryczne, czyli badania ukształtowania
dna, jego powierzchni i określenia poszczególnych punktów jego głębokości. Badania te są
wykonywane wielowiązkową sondą akustyczną
znanej norweskiej firmy Kongsberg, specjalizującej się w elektronice morskiej. Chodzi w nich
o to, by statek badawczy za jednym przejściem
mógł zbadać jak najdokładniej jak największą
powierzchnię dna. Dla całej działki takie badania
są już zrobione, ale teraz w niektórych obszarach
zwiększono rozdzielczość badań, gdyż potrzebna
jest bardziej dokładna informacja.

Z myślą o środowisku

W obszarze rozpoznania tła biologicznego
kontynuowano ocenę tzw. bioróżnorodności obUrządzenie pomiarowe boxcorer do pobierania prób konkrecji
| fot. ze zbiorów IOM
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szaru badawczego w oparciu o systematycznie
odbierane próbki fauny. W tym celu zawarto umowę naukową z Centrum Dydaktyczno-Badawczym
Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, która dotyczy analizy próbek pobranych w
trakcie poprzednich ekspedycji.
Ze strony uczelni prace badawcze prowadzi
prof. Teresa Radziejewska z Wydziału Nauk o Ziemi, specjalistka o światowej renomie w zakresie
badań fauny oceanicznej.
– Każdy z naszych projektów wymaga studium
środowiskowego – wyjaśnia Tomasz Abramowski.
– Musimy więc zbadać środowiska żywe, a potem
określić wpływ wydobycia na to środowisko i zminimalizować szkody. Chcemy bowiem zachować na
Pacyfiku przyrodę w jak najlepszym stanie.
W ramach umowy z Uniwersytetem Szczecińskim prowadzone będą również prace konsultingowe dotyczące oceny merytorycznej środowiskowych części Kodeksu Górniczego, który
aktualnie opracowywany jest przez Międzynarodową Organizację Dna Morskiego ONZ.
Zakres prac obejmuje analizę zasadności i zawartości dokumentów środowiskowych wymaga-

Statek badawczy „Gelendżik” w trakcie badań na Pacyfiku
| fot. ze zbiorów IOM

nych przez MODM podczas składania aplikacji na
wydobycie konkrecji polimetalicznych. Prace te
kontynuowane będą najprawdopodobniej przez
następne 2-3 lata do czasu osiągnięcia konsensusu przez państwa-strony konwencji prawa morza
UNCLOS.

Co w najbliższej przyszłości

W ramach działalności związanej z techniką
wydobycia IOM przeprowadził proces wstępnego
projektowania i oceny wykonalności prototypu
testowego urządzenia pojazdu podwodnego do
zbierania konkrecji. Urządzenie takie pozwoli na
przeprowadzenie testów w celu oceny efektywności wydobycia konkrecji.
Prowadzone też są badania metalurgiczne we
współpracy z kubańskim partnerem – instytutem
naukowym. Zrealizowano tam m.in. testy przetwarzania konkrecji polimetalicznych z użyciem
metody ługowania wysokociśnieniowego. Przetworzono łącznie 600 kg konkrecji. Dalsze próby
obejmą również ocenę wykonalności przetwarzania konkrecji zmieszanych z laterytową rudą niklu,
co w założeniu może umożliwić wykorzystanie
gotowych instalacji przetwórczych firmy CubaNiquel, zlokalizowanych w zagłębiu metalurgiczno-górniczym Moa na Kubie. Firma ma bowiem doświadczenie w przeróbce rud niklu.
Z kolei przy współpracy z Instytutem Chemiczno-Technologicznym w Pradze prowadzono
badania w celu alternatywnego wykorzystania
konkrecji polimetalicznych jako sorbentu do
oczyszczania przemysłowych odpadów płynnych
i dalszego wykorzystania metali w trakcie takiego
procesu.
Warto też dodać, że niedawno, bo 28 maja
br. Interoceanmetal podpisał porozumienie
o współpracy z kanadyjską korporacją CVMR
Comporation, znanej m.in. z szeregu nowoczesnych technologii metalurgicznych, w zakresie przeróbki konkrecji polimetalicznych.
czerwiec–lipiec 2018
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Wolin inwestuje
w rozwój turystyki
Gmina Wolin położona jest w północno-zachodniej części województwa
zachodniopomorskiego w powiecie kamieńskim, zajmując dwie trzecie
powierzchni największej w Polsce wyspy Wolin. Od północy granicę gminy
wyznacza Morze Bałtyckie, od południa – Zalew Szczeciński.

Koncepcja pracowni Fraktal

Nowa koncepcja biura FBA

Nowa koncepcja zabudowy
bulwaru nad Odrą!
Przełomowa dla szczecińskiego waterfrontu inwestycja na Kępie Parnickiej nabiera kształtów – firma
Siemaszko, inwestor i właściciel terenu ujawnia nową koncepcję architektoniczną: – Intensywne prace
koncepcyjne trwają. Nowe wizualizacje pokazują kierunek, w jakim zmierzamy.
– Tu będzie tętniło serce miasta, bo to absolutnie najatrakcyjniejsze miejsce w Szczecinie,
z największym potencjałem – nie ma wątpliwości Lesław Siemaszko. – Dlatego z wielką starannością podchodzimy do jego zagospodarowania. Szukamy formy, która wyeksponuje walory
i wydobędzie piękno tej lokalizacji. Najważniejsze dla nas jest, aby ludzie dobrze się tu czuli,
z przyjemnością tu zamieszkali i chętnie przychodzili na bulwary. Ta przestrzeń będzie przyciągać.
Mowa o 12,5 tys. m kw. terenu na Kępie
Parnickiej, nad samą rzeką wzdłuż bulwaru
Elbląskiego, niemal naprzeciwko dworca PKP,
które firma „Siemaszko” kupiła. Dziś to teren
przemysłowy, ogrodzony wysokim płotem,
niedostępny i zniszczony. W odróżnieniu od sąsiedniej Łasztowni, która już tętni życiem, Kępę
Parnicką dotąd spektakularne inwestycje omijały. Firma „Siemaszko” właśnie to zmienia. Deweloper planuje tu około pół tysiąca mieszkań.
Blisko nabrzeża niższe budynki apartamentowe, w tle wysoka 11-kondygnacyjna zabudowa
z atrakcyjnym widokiem na panoramę miasta
i Międzyodrze. Nowa wizualizacja – po raz
pierwszy prezentowana! – zdradza kierunek,
w jakim deweloper zmierza, choć, jak zastrzega Lesław Siemaszko, to jeszcze nie ostateczny
projekt. Według tej koncepcji, przy bulwarze

stanie nowoczesna zabudowa z oszczędnym
detalem architektonicznym, jasną elewacją,
która szczególnie eksponuje przestrzeń nad
samą rzeką – tu ma być deptak z zielenią,
elementami małej architektury, ławeczkami
i zejściem nad wodę. W parterach zaplanowano lokale użytkowe – od strony rzeki przede
wszystkim kafejki. Bulwar będzie dostępny dla
wszystkich, nie tylko dla mieszkańców i użytkowników apartamentów. Przy nabrzeżu powstanie przystań dla jachtów i motorówek, do
mieszkań będzie więc można nie tylko dopłynąć własnym jachtem, ale też zacumować go
tuż przy budynku, podobnie jak w najatrakcyjniejszych waterfrontach Europy, m.in. Malmö,
Hamburgu albo Londynie.
– To będzie pionierska inwestycja w tej części
Międzyodrza i jestem przekonany, że stanie się
detonatorem dla kolejnych. Bo tereny nad wodą
to największy skarb tego miasta – uważa Lesław Siemaszko. – Mamy już lewo- i prawobrzeże Szczecina, czas rozwijać Międzyodrze. Jako
szczecińska firma chcemy być częścią tej zmiany.
Miasto z perspektywy bulwaru Elbląskiego wygląda pięknie, czas na to, by z miasta na bulwar
widok był równie imponujący.
Deweloper przewiduje, że inwestycja rozpocznie się w ciągu dwóch lat.

„Siemaszko” to szczeciński deweloper, którego znakiem firmowym są doskonałe lokalizacje inwestycji, a także ich najwyższa jakość.
Zabudowa nabrzeża Kępy Parnickiej to kolejne
spektakularne przedsięwzięcie firmy, która
w tym roku planuje też rozpocząć budowę luksusowych apartamentów w Międzyzdrojach.
W samym Szczecinie „Siemaszko” prowadzi
obecnie osiem dużych inwestycji mieszkaniowych. W minionym roku deweloper zdobył
najwyższe branżowe laury, m.in. „Platynowego Orła Polskiego Budownictwa”, nagrodę
przyznawaną przedsiębiorstwom, które budują nowocześnie i bezpiecznie oraz stanowią
wzór dobrego zarządzania na polskim rynku
budowlanym. Na jego koncie jest też tytuł Lidera Polskiego Budownictwa oraz prestiżowe
godło „Jakość Roku” za godną uznania jakość
świadczonych usług. Prezes firmy Lesław Siemaszko został w tym roku uhonorowany statuetką „Perły Biznesu” w kategorii Osobowość
Biznesu 2017.

Stolica gminy – miasto Wolin – to ponad tysiącletnia historia z corocznie odbywającym się na
terenie Skansenu – międzynarodowym Festiwalem Słowian i Wikingów. Wolin usytuowany jest
przy głównych szlakach komunikacyjnych Polski
– przez miasto przebiega międzynarodowa trasa
S3 łącząca Skandynawię z Europą Południową oraz
Zachodnią, a biegnąca przez miasto linia kolejowa
łączy porty Szczecin – Świnoujście ze Śląskiem.
W pobliskim Świnoujściu (35 km) znajduje się międzynarodowa przystań promowa łącząca Polskę
ze Skandynawią, a w Goleniowie (44 km) – międzynarodowy port lotniczy.
Dominującymi sektorami w gospodarce gminy Wolin są handel, budownictwo, przetwórstwo
przemysłowe, transport oraz działalność turystyczna. Potencjał turystyczny w gminie jest duży
poprzez takie miejscowości jak Wisełka, Świętouść
i Kołczewo, które przyciągają nie tylko inwestorów
krajowych, ale również zagranicznych (m.in. z Niemiec i Szwecji). Na terenie gminy obowiązują 72
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę głównie mieszkaniową i rekreacyjną, ale także przemysłową.

Na jachcie, w kajaku, na desce
W Wolinie zostały stworzone doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, które
stają się coraz bardziej popularne. Wybudowany
basen jachtowy wraz z Mariną (powstał w ramach
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego),
tworzą nowoczesny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, który umożliwia wypoczynek i uprawianie sportów wodnych. Z tak nowoczesnym
zapleczem rozwijamy i inwestujemy w turystykę
żeglarską, kajakową i windsurfingową, a w przyszłości chcemy zachęcić młodych ludzi do uprawiania takich sportów wodnych jak wakeboard

Gmina Wolin, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin
e-mail: urzad@gminawolin.pl, tel. 91 322 08 01
www. gminawolin.pl, www.wolin360.pl

czy fly board. Sezon żeglarski w Wolinie rozpoczyna się już w maju, a kończy się we wrześniu, odbywają się wówczas zawody żeglarskie rodzimego
Uczniowskiego Klubu Sportowego PTZN oddział
w Wolinie, ale również odbywają się Etapowe
Regaty Turystyczne organizowane przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, które
w tym roku przypadają na 25 lipca. Basen jachtowy ma powierzchnię 1625 m kw. i pomieści ponad
30 niewielkich jednostek.

Odbudowa Starówki
Kolejną inwestycją jest rozbudowa Muzeum
Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie,
które jest wielką atrakcją dla miłośników historii,
a ciekawostką dla odwiedzających turystów.
Warto również nadmienić, iż odbudowany został
z ruin budynek dworku z XVII w., który obecnie pełni funkcję Centrum Współpracy Międzynarodowej.
Miasto zdecydowało się również na odbudowę
w ramach rewitalizacji – Starówki, która została
całkowicie zniszczona w czasie wojny. Odbudowa
Starówki jest w końcowym etapie prac i mieści się
w niej między innymi budynek nowoczesnej Biblioteki Publicznej. Z kolei przez Stowarzyszenie
Słowian i Wikingów realizowana jest inwestycja pn.
„Wzbogacenie oferty turystycznej Wolina poprzez
budowę obiektu noclegowego o charakterze
schroniska młodzieżowego” – budowa jest w trakcie realizacji. Większość powstałych zabudowań
spełniać będzie zaplecze usługowo-gastronomiczne, którego brakowało do tej pory w Wolinie.
Kolejnym potencjałem naszego regionu jest
przebiegająca przez teren gminy Pomorska Droga św. Jakuba. Ten Szlak został poddany rewitalizacji w latach 2011-2013 w ramach Programu
Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk.

Miasto Słowian i wikingów
Największą atrakcją wyspy Wolin jest Skansen
Centrum Słowian i Wikingów. Jest to rekonstrukcja zabudowy wczesnośredniowiecznego Wolina,
pokazująca czasy największej świetności i rozkwitu miasta. Już od 24 lat miasto organizuje Festiwal Słowian i Wikingów, który stał się marką samą
w sobie i przyciąga podczas festiwalu 30-40 tys.
turystów, ponad 2 tys. osób to uczestnicy części
historycznej, pasjonaci historii i średniowiecznego
stylu życia, w którym uczestniczą ludzie z całego
świata, w tym czasie skansen zamienia się w wioskę Słowian i wikingów, ale również w międzynarodową wspólnotę, która łączy i tworzy zupełnie
nową jakość i historię festiwalu. Gośćmi imprezy
są uczestnicy z państw skandynawskich, z którymi łączy nas szczególna historia, zza wschodniej
granicy Polski, ale również liczni są goście z USA,
Kanady, Australii czy odległej Nowej Zelandii.
Tegoroczny XXIV Festiwal Słowian i Wikingów
odbędzie się 3-5 sierpnia 2018 r. równolegle po
drugiej stronie Dziwny na błoniach odbywa się
Wielki Jarmark Wikinga z mnóstwem atrakcji dla
dzieci, koncertami i kiermaszami.
Wolin – miasto historii – serdecznie zaprasza!

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

Absolwent w erze
Przemysłu 4.0.

Wydział Elektryczny
stawia na jakość

Prof. Mirosław Pajor, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o
doktoracie z CERN, współpracy z biznesem i inwestycjach w Przemysł 4.0.

Prof. Krzysztof Okarma, dziekan Wydziału Elektrycznego
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie o sukcesach absolwentów, ofercie dla kandydatów
i tym, dlaczego warto studiować w Szczecinie

Jesteście jednym z dziesięciu wydziałów
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Czym się wyróżniacie?
To, co na naszym wydziale jest szczególne,
to kierunki interdyscyplinarne, dostosowane
do wymogów nowoczesnej gospodarki i kształcące absolwentów w pełni przygotowanych do
pracy w Przemyśle 4.0. Dla nas to elastyczne
kształcenie jest bardzo ważne. Przy okazji doskonale wpisujemy się w trendy związane z monitoringiem jakości kształcenia – stosunek liczby
studentów do wykładowców wynosi 13:1, co
pozwala nam skupić się na jakości kształcenia.
Nigdy nie zależało nam na umasowieniu kierunków. W zasadzie nie chcemy mieć więcej studentów (a mamy ich około tysiąca), chcemy za
to mieć jak najlepszych.
Wśród jakich kierunków można wybierać
w tym roku na Wydziale Elektrycznym?
Kształcimy przyszłych inżynierów na trzech
kierunkach: najstarszym – elektrotechnice, na
automatyce i robotyce oraz na teleinformatyce,
która jest najmłodsza. Była utworzona jako trzecia
w kraju za specjalną zgodą ministerstwa ze względu na jej unikatowość. Teraz szczeciński, i nie tylko, rynek zasilili już pierwsi absolwenci. Nie mieli
żadnego problemu ze znalezieniem pracy. Wręcz
przeciwnie, to pracodawcy zabiegają o nich.

Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
telefon: +48 91 449 41 13
fax: +48 91 449 45 56
www.we.zut.edu.pl
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Mamy też studentów, którzy osiągają sukcesy jeszcze na studiach. Wśród sześciu w skali
kraju laureatów ogólnopolskiego konkursu
Huawei, gdzie nagrodą jest staż w Chinach,
jest dwóch studentów ZUT-u, w tym jeden
z naszego wydziału. Inny student właśnie dostał Strażackiego Oskara, czyli nagrodę za
aplikację służącą do nadzoru działania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, która będzie
wdrożona w całej Polsce.
Szczecińscy maturzyści, którzy chcą studiować na uczelniach technicznych, często
decydują się na wyjazd do większych ośrodków akademickich. Czy jest jakiś argument
za tym, żeby zostali w Szczecinie i zdecydowali się na ZUT?
Można użyć kilku argumentów. Jednym
z nich są koszty życia i łatwość zatrudnienia.
Teraz jest tak, że duże firmy – informatyczne
i nie tylko – nie zawsze chcą otwierać oddziały w największych ośrodkach akademickich,
gdzie trwa walka o pracownika. Coraz częściej
widzą one potencjał średnich ośrodków. Myślę, że Szczecin jest na tyle silnym ośrodkiem,
że zapewnia wystarczającą liczbę dobrze wykształconych absolwentów, a koszty życia są
atrakcyjne dla firm i kandydatów. W takich
kwestiach jak wykształcenie kadry czy wyposażenie laboratoriów nie ustępujemy wcale
większym ośrodkom.
Czy trudno się dostać na Wydział Elektryczny?
Od kilku lat nie zwiększaliśmy limitów przyjęć, a nawet nieco je obniżyliśmy, żeby utrzymać
wysoką jakość kształcenia. Jednak jeżeli ktoś
zda dobrze maturę, to myślę, że nie będzie miał
problemu, aby zostać naszym studentem.
Chwalicie się tym, że wasi absolwenci są
mocno związani z wydziałem.
Tak. Obserwujemy to na co dzień i jesteśmy
z tego dumni. W zeszłym roku obchodziliśmy
70-lecie wydziału, przyjechało wielu absolwentów, to było niezapomniane spotkanie.
W tym roku, pod koniec maja, jeden z roczników zorganizował sobie na wydziale zjazd absolwentów po czterdziestu latach. Ale kontakt

z absolwentami mamy też w codziennej pracy.
Współpracujemy z przemysłem w regionie,
a tworzą go w ogromnej mierze właśnie nasi
absolwenci. I jak np. potrzebują kadry, to zwracają się do nas i szukają wśród studentów.
To oznacza, że nie tylko czują się emocjonalnie
związani z wydziałem, ale też wiedzą, że nasi
studenci reprezentują wysoki poziom.
Gdzie można pracować po kierunkach,
które oferujecie?
Właściwie wszędzie. Drogi kariery naszych
absolwentów są często nieprzewidywalne.
Np. nasz wydział skończył prezenter radiowy
Roman Czejarek, ale też Jarosław Mroczek,
prezes Pogoni Szczecin i firmy EPA, zajmującej
się elektrowniami wiatrowymi. Zarówno nasi
studenci, jak i absolwenci znajdują pracę w największych firmach energetycznych, w sektorze IT, we wszystkich branżach, które wykorzystują automatykę i robotykę oraz wszystko, co
jest związane z najnowszymi technologiami.
Jesteśmy mocno zorientowani na potrzeby
Przemysłu 4.0, a nasi absolwenci naprawdę nie
narzekają. Dlatego mogę z czystym sumieniem
powiedzieć, że po naszym wydziale jest fajna
praca. Jest też możliwość wyjazdów za granicę, bo kompetencje, które się u nas zdobywa plus znajomość języka obcego w zasadzie
gwarantują zatrudnienie w każdym kraju Europy. Dodatkowo już w trakcie studiów dajemy
możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach
programu Erasmus+.
Czy wydział planuje włączyć do oferty
nowe kierunki?
Nie, nie chcemy od początku dzielić studentów na mniejsze kierunki, dlatego stawiamy raczej na rozwój specjalności. Kierunki są na tyle
dobrze ułożone, że wprowadzenie nowych
przedmiotów i treści jest zawsze możliwe.
Przykładem jest nowa specjalność na automatyce i robotyce przygotowana na potrzeby
Przemysłu 4.0, czyli Bezpieczeństwo Funkcjonalne Systemów Przemysłowych, na którą
mamy nadzieję przyciągnąć też studentów
z innych uczelni.
Dziękujemy za rozmowę.
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Ważnym wydarzeniem na wydziale była
obrona pracy doktorskiej waszego absolwenta pracującego w ośrodku badań jądrowych CERN nad Jeziorem Genewskim.
Nasi absolwenci mają bardzo wysokie kwalifikacje. I to pozwala im aplikować o programy
stażowe europejskich ośrodków badawczych,
w tym ośrodka badań jądrowych CERN. Jeden
z naszych absolwentów Dariusz Pulikowski
w ramach trzyletniego stażu w tym ośrodku
zrealizował doktorat Praca doktorska, którą
obronił w końcu maja br., dotyczyła nowej technologii nawijania magnesów nadprzewodzących. CERN planuje bowiem budowę nowego
akceleratora cząstek, w którym te magnesy
będą miały zastosowanie. W obronie pracy, która miała miejsce na naszym wydziale, uczestniczył m.in. dr inż. Friedrich Lackner z CERN.
A teraz powróćmy na wydział na alei Piastów. Rozwijacie własną bazę naukowo-dydaktyczną.
Aplikujemy o środki unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Zostaliśmy wpisani na listę zachodniopomorskiej
infrastruktury badawczej. Staramy się o dwa
projekty. Pierwszy z nich o wartości 5 mln zł
jest już w trakcie realizacji. Pozwala on nam
dokupić aparaturę i licencjonowane oprogramowanie komercyjne, dzięki któremu możemy
świadczyć usługi dla firm.
Drugi projekt o wartości dofinansowania ok. 15 mln zł, który oczekuje na decyzję,
dotyczy unowocześnienia naszej hali technologicznej, pod kątem rozszerzenia badań
i możliwości szkolenia pracowników firm
oraz studentów zgodnie z ideą Przemysłu
4.0. Chcemy zakupić zrobotyzowane linie
i nowoczesne systemy sterowania, na których
będziemy mogli wykonywać badania zaawansowanych procesów technologicznych i szkolić
tzw. integratorów systemu.
Przypomnijmy, czym jest idea Przemysłu
4.0.
Pierwsza rewolucja przemysłowa w 18.
wieku to była era maszyny parowej. Druga
rewolucja przemysłowa to elektryfikacja i
pojawienie się linii technologicznych. Trzecia

rewolucja – pojawienie się robotów i automatyzacja. Rewolucja przemysłowa 4.0 kojarzona
jest z cyfryzacją produkcji. Maszyny mają się ze
sobą komunikować bez pośrednictwa czlowieka za pomocą technologii zwanej internetem
rzeczy. Wzrośnie inteligencja maszyn, które
wyposażone w szereg sensorów mogą wykryć człowieka i współpracować z nim „ręka
w rękę”.
Macie za sobą już konkretne projekty
w dziedzinie Przemysłu 4.0.
Nasi naukowcy, wspólnie z firmą Cargotec,
brali udział w skonstruowaniu inteligentnego
dźwigu sterowanego numerycznie, z którym
można się porozumiewać. Wykorzystywana
jest tam m.in. rzeczywistość wirtualna i rozszerzona.
Współpracujemy także z Andrychowską
Fabryką Maszyn DEFUM, specjalizującą się w
produkcji obrabiarek. Opracowujemy dla nich
sterowanie tokarką numeryczną, by umożliwić
toczenie tzw. techniką obwiedniową różnych
kształtów, w tym kształtu eliptycznego, stosowanego w przemyśle motoryzacyjnym w tłokach silników. Ponadto wspólnie projektujemy
maszyny, w których stosowane będą nowe
konstrukcje korpusów, wypełnione specjalnymi tworzywami, by redukować drgania. Równocześnie maszyny te mają nowe możliwości
technologiczne bazujące na systemach CNC
(Computer Numerical Control) ze sterowaniem komputerowym. Projektowana jest cała
linia maszyn budowana pod kątem automatyzacji dla małych przedsiębiorstw. Chodzi o to,
by uzyskać z jednej strony niską cenę, z drugiej
zaś pełną automatyzację linii, po to, by przeciętna polska firma mogła dokonać transferu
technologii Przemysłu 4.0.
Gdzie znajdują pracę wasi absolwenci?
Nasz region się ożywił. Coraz więcej firm
zaczyna wdrażać nowe technologie z dziedziny Przemysłu 4.0. Takim przykładem są firmy:
Adamus HT, STr czy CADWit. Z jednej strony
potrzebują one integratorów systemów, z drugiej zaś nowych idei, nowych projektów.
Bardzo mocno rozwija się też u nas i w
województwie lubuskim przemysł drzewny.

Pojawiło się sporo producentow maszyn do obróbki drewna. Współpracują one z nami, gdyż
my się specjalizujemy w systemach sterowania
obrabiarek. Jesteśmy jednym z najsilniejszych
w kraju ośrodków rozwijających technologię
CNC. Nie ustępujemy pod kątem naukowym
i infrastruktury innym polskim uczelniom. Zależy nam na tym, by absolwenci studiów III stopnia u nas robili doktoraty, gdyż tacy ludzie są
potrzebni zarówno na uczelni, jak i w działach
badawczo – rozwojowych firm. Marzy mi się
taka sytuacja jak w Niemczech, gdzie do przemysłu trafiają doktorzy. Musimy bowiem mieć
ludzi wysoko wykształconych z przemysłu, którzy będą współpracować z nami.
Teraz w produkcji liczy się coraz bardziej
„szycie na miarę”.
W Przemyśle 4.0. chodzi o to, by zachować
reżimy technologiczne produkcji seryjnej, ale
równocześnie produkcja ta powinna być zindywidualizowana. Takie „szycie na miarę”, ale
na zasadzie, że linia sama się przezbraja i dopasowuje się do tego, co w danym momencie
ma wytwarzać. W produkowanych elementach
musi się więc znaleźć elektronika, w której będzie zapisana pełna informacja o produkcie.
Wytwarzany element ma się komunikować
z maszyną i informować ją, co ona ma zrobić.
To już się dzieje w motoryzacji. Dane od dealera są przekazywane do fabryki, która ustala
zapotrzebowanie na poszczególne części i elementy dla zamawianego samochodu. To jest
właśnie Przemysł 4.0. Bardzo ważna staje się
więc wiedza informatyczna. Dlatego też cenimy studentów, którzy mają nie tylko zacięcie
mechaniczne, ale posiadają też wiedzę informatyczną.
Dziękujemy za rozmowę.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, tel. +4891/4891635
wimim.zut.edu.pl t
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Wieczorny rejs na polsko-niemieckim statku Zefir był
jedną z atrakcji konferencji InterLog 2018.
| fot. (C) Thomas Ritter

Frankfurt nad Odrą częścią Nowego
Jedwabnego Szlaku i Rail Baltica
Przygraniczne miasto położone
150 km od Szczecina zyskuje na
znaczeniu jako lokalizacja logistyczna
dzięki lokalnemu transportowi
intermodalnemu oraz położeniu
między Wschodem i Zachodem.
Oba projekty (Nowy Jedwabny Szlak oraz
Rail Baltica) okrążają i bezpośrednio stykają się
z Frankfurtem nad Odrą. Pytanie, w jaki sposób
miasto może na nich skorzystać, znalazło się
w centrum zainteresowania uczestników konferencji InterLog 2018, zorganizowanej przez
Investor Center Ostbrandenburg GmbH (ICOB)
w dniach 29-30 maja 2018 we Frankfurcie nad
Odrą.
Nowy Jedwabny Szlak, uznawany za symbol
transportu kontenerowego na eurazjatyckim
szlaku między Chinami i Europą Zachodnią, dawno już zakończył fazę testową, która rozpoczęła
się w roku 2011, wraz z pierwszym pociągiem
kontenerowym pokonującym tę trasę. W ciągu ostatnich trzech lat szlak rozwinął własną
wewnętrzną dynamikę oraz olbrzymi potencjał
rozwoju.
– W roku 2020 ponad 100 tys. kontenerów
w ponad 5 tys. pociągów zostanie przetransportowanych Jedwabnym Szlakiem wzdłuż Osi Wschód-Zachód – twierdzi Stefan Schröder, prezes
LogisticNetwork Consultants GmbH. Prognozy
zakładają przewóz nawet 500 tys. kontenerów
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z Chin. Dla ponad 50 proc. z nich krajem źródłowym bądź docelowym będą Niemcy. W rozwój
Nowego Jedwabnego Szlaku jest łącznie zaangażowanych 28 miast w Chinach i 29 miast w 12
krajach Unii Europejskiej.
– Dzięki stopniowemu przejściu z do tej pory
dominującego systemu pociągów jednej firmy na
rzecz łączonych pociągów z różnymi towarami od
różnych nadawców, takie wartości jak współpraca
czy jakość połączeń sieciowych uczestników transportu zyskują na znaczeniu – podkreśla Schröder.
Intermodalność o charakterze hub-and-spoke znajduje się obecnie w centrum uwagi. To
wszystko stwarza lokalizacji logistycznej, jaką
jest Frankfurt nad Odrą, nowe możliwości rozwoju, takie jak przejęcie funkcji centrum logistycznego Nowego Jedwabnego Szlaku.
Terminal Intermodalny TI we Frankfurcie
nad Odrą zyskuje na boomie gospodarczym
– liczba kontenerów rozładowanych na frankfurckim terminalu TI w roku 2017 podwoiła się
w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła
115 tys. TEU. Zasadnicza część rozładowanych
kontenerów przybyła z portów w Rotterdamie i
Hamburgu oraz z Duisburgu i polskich centrów
gospodarczych. Ich przeważająca część została
przeładowana na inne pociągi lub dotarła do
klientów w promieniu 150 km. Miasto Frankfurt
nad Odrą ma już konkretne plany rozbudowy dla
kolejnych obszarów. Należą do nich m.in. utworzenie drugiego toru podsuwnicowego, budowa
parkingu dla TIR-ów jak i stworzenie centrum
logistycznego na sąsiedniej, siedmiohektaro-

wej działce. Umożliwi to przejęcie funkcji hubu
logistycznego na Nowym Jedwabnym Szlaku.
Kolejną zmianą będzie dofinasowanie pociągów
kontenerowych na Szlaku. Będzie ono możliwe
dla transportów end-to-end, kursujących między
większymi węzłami logistycznymi. Znawcy branży zakładają, że poprawa warunków dofinansowania po stronie chińskiej przyczyni się także do
poprawy warunków dla hubów takich jak Frankfurt nad Odrą.
Miasto również może zyskać na znaczeniu na
Osi Wschód-Zachód także dzięki projektowi Rail
Baltica – jak zapowiedziała Baiba Rubesa, prezes
firmy RB Rail, odpowiedzialna za prowadzenie
i koordynację projektu, w czasie konferencji InterLog. Rubesa podkreśliła możliwości synergii,
które pojawią się dzięki połączeniu trzech multii intermodalnych terminali w Kownie, Rydze i Tallinie. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z Osią
Wschód-Zachód na trasie Warszawa – Frankfurt
(Oder) – Berlin – Zagłębie Ruhry oraz ze wschodnioeuropejską szerokotorową siecią, bałtycka
branża logistyczna odniesie znaczące korzyści a
wymiana towarowa między Chinami a Europą
Zachodnią zyska na intensywności.
– Dzięki około 100 uczestnikom z 10 krajów
konferencja zyskała wydźwięk międzynarodowy.
Perspektywiczne, specjalistyczne treści spotkały
się z ogromnym zainteresowaniem wyspecjalizowanej publiczności – tak spotkanie podsumował
Christopher Nüßlein, prezes Investor Center Ostbrandenburg, firmy organizującej konferencję.
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Dla tych, którzy chcą
tworzyć przyszłość

Come back Stoczni
Szczecińskiej

W jaki sposób budować klastry, jak
zdobyć dofinansowanie dla swojej
działalności, jak być bezpiecznym
w sieci i w jakie start-upy warto
inwestować – o tym wszystkim
rozmawiali eksperci z całej Europy
podczas Zachodniopomorskiego Dnia
Instrumentów Finansowych.

Odbudowana Stocznia Szczecińska
24 maja br. podpisała pierwsze
kontrakty na budowę statków. Mają
to być dwa nieduże wielozadaniowe
masowce, tzw. coastery, dla niemieckiej
firmy żeglugowej Reederei
M. Lauterjung. Opcjonalnie zakłada się
produkcję kolejnych 18 takich jednostek.
– Rok temu Stocznia Szczecińska osiągnęła
pełną zdolność technologiczną, a dziś nastąpiło potwierdzenie naszej obecności na rynku
europejskich producentów statków – mówił
Andrzej Strzeboński, prezes Stoczni Szczecińskiej. – Podpisujemy pierwszy od kilkunastu
lat samodzielny kontrakt, który z naszymi partnerami będziemy realizować. Ten kontrakt dedykujemy 70-leciu Stoczni Szczecińskiej.
Podpisano dwa kontrakty. Każdy z nich
dotyczy budowy innowacyjnej jednostki, z rozwiązaniami technologicznymi, które zmniejszą
koszty jej eksploatacji oraz liczebność załogi.
Pierwszy statek ma być przekazany armatorowi w marcu 2020 roku, drugi – trzy miesiące później. W najbliższej przyszłosci Stocznia
Szczecińska zbuduje kolejne 18 takich wielozadaniowych masowców, czyli łącznie 20.

Masowce mają mieć po 2800 DWT nośności,
prawie 90 metrów długości i ok. 13 m szerokości.
Kay Lauterjung, dyrektor zarządzający niemieckiej firmy armatorskiej , która jest zleceniodawcą kontraktu, powiedział, że wybór Stoczni
Szczecińskiej na miejsce budowy nowych statków poprzedziły analizy oraz ocena zdolności
szczecińskiej spółki do realizacji kontraktu.
– Stocznia Szczecińska ma wspaniałą historię
i na przestrzeni lat zyskała dobrą renomę – mówił
Kay Lauterjung. – Cieszymy się, że jako armator możemy uczestniczyć w procesie odnowy tej
stoczni.

Stocznia Szczecińska podpisała pierwsze dwa kontrakty.
Podpisy składają: Kay Lauterjung (drugi od lewej i Andrzej
Strzeboński (obok). | fot. Ze zbiorów Stoczni Szczecińskiej

Produkcję w Stoczni Szczecińskiej Nowej
wstrzymano w 2009 roku. Komisja Europejska
uznała bowiem, że udzielona jej wcześniej przez
polski rząd pomoc publiczna była niezgodna
z unijnym prawem. Pracowników SSN zwolniono, a majątek sprzedano. Zarządzanie jego
najważniejszą częścią (pochylniami, halami, nabrzeżami) objęła spółka Szczeciński Park Przemysłowy. Niedawno wróciła ona do historycznej nazwy Stocznia Szczecińska.
ek

Konferencja organizowana przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego odbyła się w Szczecinie już po raz siódmy.
23 maja w Operze na Zamku zebrali się eksperci
oraz przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem
swoich firm. Można było wysłuchać prelekcji
oraz wziąć udział w dyskusjach poświęconych
problematyce pozyskiwania preferencyjnych
pożyczek na rozwój przedsiębiorstw czy też
wejściom kapitałowym w start-upy.
– W biznesie zawsze chodzi o rozwój, a instrumenty finansowe takie jak pożyczki, poręczenia, reporęczenia czy wejścia kapitałowe mają
stymulować rozwój regionu, a także pomagać
mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom – przekonywał podczas otwarcia konferencji marszałek województwa zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz.

Instrumenty finansowe realizowane przez
Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego to preferencyjne pożyczki i poręczenia, o które starać się mogą zarówno duże firmy, jak i mikroprzedsiębiorstwa.
– Warto wspomnieć, że województwo zachodniopomorskie było jednym z pierwszych, które
wprowadziło JEREMIE oraz przystąpiło do instrumentu JESSICA – dodał Geblewicz. – W latach
2007-2013 przeznaczonych zostało nań 400 mln
zł. Teraz mamy do rozdysponowania 460 mln.
Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyło się wystąpienie Jakuba Orlika
z portalu Niebezpiecznik.pl, zatytułowane
„Smartfon to szatan”. Można się było z niego
dowiedzieć, w jaki sposób korzystać z telefonu

Olgierd Geblewicz: – Instrumenty finansowe takie
jak pożyczki, poręczenia czy wejścia kapitałowe mają
stymulować rozwój regionu i pomagać mikro-, małym
i średnim przedsiębiorcom. | fot. Archiwum

i wykorzystywać technologię, tak by była nam
ona pomocna, a nie powodowała problemów.
Yuri Drabent, nazywany twórcą social media marketingu w Polsce i właściciel agencji
reklamowej „Lubię to” przedstawiał podczas
swojej prezentacji pn. Niesamowita Przyszłość
przykłady postępu technologicznego, który
zmienia nasz świat, a także tłumaczył, co to
oznacza dla biznesu i jak można to mądrze wykorzystać.
Anna Łukaszuk

Rosną przeładunki i zysk portów
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podał wyniki ekonomiczne
za 2017 rok. W całej Grupie Kapitałowej, obejmującej ZMPSiŚ SA oraz spółki
zależne, czyli Infra-Port, Polskie Terminale i Terminal Promowy Świnoujście, zysk
brutto wyniósł ok. 64 mln zł. W porównaniu z wynikiem za rok 2016, oznacza
to wzrost o prawie 200 procent, gdyż wtedy osiągnięto niespełna 22 mln zł.
Sama spółka ZMPSiŚ – dominująca w grupie
– również wypracowała bardzo dobry wynik.
Zysk brutto wyniósł w 2017 roku ok. 63 mln zł
i wzrósł o 136 procent.

– Szczególnie nas cieszy wielkość zysku na poziomie operacyjnym, który wyniósł ok. 42 mln zł
– podkreślił Dariusz Słaboszewski, prezes ZMPSiŚ.

Jak dodał, rolą zarządu portów jest stworzenie warunków dla firm, które zajmują się działalnością przeładunkową, i – jak widać – robi to
z sukcesem.
Dr Joanna Habelman, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych w ZMPSiŚ, poinformowała,
że zdecydowanie wyższe były przychody, a jednocześnie udało się obniżyć koszty funkcjonowania.
Te ostatnie, zarówno w ZMPSiŚ SA, jak i w całej
Grupie Kapitałowej, w 2017 roku zostały zmniejszone odpowiednio o 4 oraz o 6,4 procent.
Pieniądze z zysku będą przeznaczone na inwestycje, których celem jest modernizacja i rozwój infrastruktury portowej. ZMPSiŚ realizuje
obecnie sześć takich projektów na łączną kwotę
ponad 1,5 mld zł. W Szczecinie zmodernizowane
będą nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego
i Kanału Dębickiego. Modernizację przejdzie też
infrastruktura techniczna w portach w Szczecinie
i Świnoujściu. Terminal promowy w Świnoujściu
będzie rozbudowany i dostosowany do obsługi
transportu intermodalnego. Z kolei w świnoujskim porcie zewnętrznym powstanie nowe stanowisko do redystrybucji skroplonego gazu.
Dodajmy, że ilość towarów obsługiwanych w
zespole portów Szczecin–Świnoujście rośnie z każdym rokiem, co się przekłada na wyniki finansowe.
W 2017 przeładowano ich o 5,5 procent więcej niż
w 2016, osiągając historyczny wynik ok. 25,5 mln
ton. Równie dobrze zapowiada się bieżący rok. ek
W ub. roku wzrosły przeladunki i przychody portów
w Szczecinie i Świnoujsciu. Na zdjęciu Port Handlowy
w Świnoujściu. | fot. Ze zbiorów ZMPSiŚ
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Niedobór, nadmiar,
umiar…
W wydanej w minionym roku książce „Alfabet SF. Na pograniczu sacrum i profanum”
wśród licznych haseł umieściłem moje od dawna ulubione pojęcie UMIAR. Ryszard Kapuściński w Lapidarium VI z roku 2007 przypomniał,
że dla starożytnych Greków najważniejszą
normą etyczną było poczucie właściwej miary
– sofrozyne (czyli złotego środka, zdrowego
rozsądku, powściągliwości, umiaru). Grecy
potępiali i zwalczali hybris, czyli brak umiarkowania, nadmiar, pychę, arogancję… Znane jest
pojęcie quantum satis, bliskie jest szwedzkie
lagom i fińskie kohtuus, oznaczające: nie za
mało, nie za dużo, w sam raz, tyle, ile trzeba.
Umiar w finansach, w gospodarce, w polityce, w mediach, w nauce, w edukacji… Umiar
w życiu, w odżywianiu: ani anoreksja, ani bulimia… Czyli żadnej redundancji (łac. redundantia – powódź, nadmiar, zbytek) – nadmiarowości w stosunku do tego, co konieczne,
nadmiaru zbędnego lub szkodliwego, niecelowo zużywającego rzadkie zasoby. Krytyka nie-

doboru, krytyka nadmiaru… Robert i Edward
Skidelsky swoją książkę sprzed kilku lat zatytułowali: How much is enough?/Wie viel ist
genug? (Ile wystarczy?). Nie tylko alterglobaliści niejednokrotnie wspominali o kreowaniu
i zaspokajaniu wyimaginowanych, sztucznych
potrzeb klientów, o ich infantylizacji, o kupowaniu zbędnych rzeczy.
Sławny amerykański ekonomista z MIT Paul
A. Samuelson (2015-2009) mówił o sobie: Nigdy
nie byłem ekstremistą. Ja jestem człowiekiem
środka, racjonalnym człowiekiem środka (za:
„Der letzte Generalist, Manager Magazin” z 14
grudnia 2009). Mógłbym o sobie powiedzieć
to samo, oczywiście zachowując stosowne proporcje. Odkąd pamiętam, jestem oświeconym
centrystą, zwolennikiem ekonomii i finansów
umiaru, z silnymi elementami wrażliwości społecznej, zwanej też lewicową. Nadal usiłuję wierzyć w common sense, w merytokrację.
PS Znowu się udało… Mój kwietniowy felieton (I Have a Dream) został przeczytany,

Nierówności: hamulcem
czy motorem?
Chcąc odpowiedzieć na tytułowe pytanie,
musimy najpierw sprecyzować, jakie nierówności mamy na myśli. Przyjmijmy, że nie będziemy rozważać nierówności w dostępie do
konsumpcji oraz posiadaniu majątku, lecz nierówności dochodowe.
Według Eurostatu współczynnik Giniego,
mierzący poziom tych nierówności, wynosił
dla Polski 0,33 w 2006 r. oraz 0,30 w 2016r.
Podobne wartości charakteryzowały Niemcy,
Francję, Irlandię i Chorwację. Większe różnice
w dochodach występowały w Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i kilku innych krajach.
W 13 krajach UE nierówności dochodowe
stale rosną, nawet w takim kraju jak Szwecja,
uznawanym tradycyjnie za państwo opiekuńcze.
Osobnym zagadnieniem jest to, czy wzrostowi gospodarczemu sprzyja sytuacja, w
której członkowie danej społeczności różnią
się, czasami nawet znacząco, pod względem
osiąganych dochodów czy nie. Jak zwykle
zdania są bardzo podzielone. Sporo zwolen-
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ników ma jednak pogląd, według którego
możliwość różnicowania osiąganego dochodu
jest siłą napędową działań ludzi i firm. Trudno
się z tym nie zgodzić, ponieważ chyba nikt nie
uważa, że na uczelni lub w firmie powinno się
płacić tyle samo każdemu pracownikowi bez
względu na jego wkład pracy oraz uzyskiwane
efekty. Równość, oznaczająca brak możliwości wykorzystywania swoich talentów i pracowitości w celu uzyskania wyższego dochodu,
obniża motywację do pracy, wydajność i innowacyjność. Zabija też cechy powodujące, że
przedsiębiorcy ryzykują swój majątek w procesie tworzenia nowych produktów i usług,
które po pewnym czasie są również dostępne
osobom o niższych dochodach.
Nie ulega jednak wątpliwości, że dysproporcje w uzyskiwanych dochodach nie powinny być nadmierne, ponieważ prowadzi to do
nierównowagi społecznej. Ostatnio pojawiły
się w Polsce rozwiązania zwiększające redystrybucję dochodów związane z programem
500+, opodatkowaniem wynajmu nierucho-

Prof. zw. dr hab.
Stanisław Flejterski,
wykładowca
Uniwersytetu
Szczecińskiego.
Specjalizuje się
w problematyce
finansów i bankowości.
Członek Komitetu
Nauk o Finansach
PAN (2007-2018)
wzbudził zainteresowanie. Kilkoro spośród
PT Czytelników zasugerowało, aby pomyśleć
również o nadchodzącym lecie, wakacjach nad
Bałtykiem, choćby w Świnoujściu czy Darłowie… lub na południu Europy, w Hiszpanii, we
Włoszech, w Grecji… Dobrze się składa, gdyż
jestem tuż po lekturze najnowszej książki ekss
Szczecinianki Pauliny Maruszewskiej: „Samos
mój EDEN”. Przed kilkunastu laty napisała
książkę – „Ci, którzy tworzyli – Pionierzy szczecińskiego biznesu lat dziewięćdziesiątych”.
Tym razem barwnie opisała i zilustrowała swoje nowe (posttureckie) życie na greckiej wyspie
Samos. Przeczytajcie, naprawdę warto! A na
marginesie – w Grecji pojawił się umiarkowany
optymizm. Po latach kryzysu wracają inwestorzy – widowiskowym przykładem jest decyzja
amerykańskiej spółki Tesla, producenta samochodów elektrycznych, o otwarciu w Atenach
ośrodka badawczo-rozwojowego. Wizja grexitu nie jest już aktualna.
Stanisław Flejterski

Dr hab. Jacek Batóg,
profesor US, prodziekan
ds. kształcenia
i rozwoju Wydziału
Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
Uniwersytetu
Szczecińskiego, dyrektor
Instytutu Ekonometrii
i Statystyki US
mości, ubezpieczeniami społecznymi czy pomysłem daniny solidarnościowej. Cel takich
działań jest szczytny, zwłaszcza jeśli sposób
zagospodarowania dodatkowych dochodów
będzie racjonalny (na przykład poprawi wykształcenie dzieci).
Warto jednak też zadać sobie pytanie, czy
nadmiernej dystrybucji dochodów nie dotyczy pogląd George’a Gildera „Czy to w odniesieniu do bogactwa, czy dochodu, własności
czy zasiłków państwowych – dystrybucja zawsze okazuje się zła, wysoce niesymetryczna,
ogromnie nierówna, z założenia nieuczciwa,
niewiele zmienia lub wręcz pogarsza sytuację”? Odpowiedź nie jest łatwa, a ponieważ
ekonomia nie jest nauką eksperymentalną,
nie można jej udzielić przeprowadzając doświadczenie w warunkach laboratoryjnych.
Możemy tylko czekać na efekty realizowanych
działań, analizować je i starać się formułować
wnioski, które będą mogły być wykorzystane
w przyszłości.
Jacek Batóg
czerwiec–lipiec 2018

Posłowie nieco
biedniejsi
Pomysł obniżenia pensji parlamentarzystom
i samorządowcom zgłoszony w kwietniu przez
prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w reakcji na aferę z nagrodami dla ministrów gabinetu Beaty Szydło zyskał akceptację
zdecydowanej większości Polaków. Wg sondażu
zamówionego przez TVN i TVN24 zmniejszenie
wynagrodzenia posłom i senatorom popiera aż
69 proc. badanych, a za redukcją pensji dla samorządowców opowiada się 60 proc. Polaków.
Jeszcze większe poparcie dla obniżek wynika
z sondażu zleconego przez Wiadomości (72
proc.). Wedle ustawy przyjętej w połowie maja
przez Sejm, wynagrodzenia posłów i senatorów
będą mniejsze o 20 proc.. Oznacza to, że nasi
przedstawiciele w Sejmie będą otrzymywać nie
tak jak dotąd około 10 tys., tylko 8 tys. zł brutto
plus 25 proc. tzw. diety parlamentarnej.
Warto przypomnieć, że średnie wynagrodzenie w marcu 2018 wyniosło w Polsce prawie 4,9
tys. zł, czyli łączne wynagrodzenie parlamentarzysty po obniżce będzie stanowiło niewiele więcej

W kwietniu br.
ministrem
cyfryzacji został Marek
Zagórski (51 lat).
Z resortem związany jest od września
2016 r., gdzie pracował najpierw jako
sekretarz stanu. Zagórski urodził się
w Kamieniu Pomorskim. Ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Szczecińskim
oraz podyplomowe studia w zakresie
finansów i bankowości w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
W swojej karierze był też sekretarzem
stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
(od grudnia 2015 r. do września 2016 r.),
a w latach 2005-2006 na podobnym stanowisku pracował w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W 2001 r. został po
raz pierwszy posłem,
do Sejmu wybrany
po raz drugi w 2015
r. Przez wiele lat był
prezesem fundacji
Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej.
Również w kwietniu pracę w rządzie
Mateusza Morawieckiego rozpoczął
Andrzej Papierz (51 lat) – podsekretarz stanu w resorcie spraw za-

niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. Z
porównań przeprowadzonych na podstawie danych z 2016 roku (średnie płace były u nas wtedy
niższe) wynika, że pensja naszego parlamentarzysty była równa 2,7 średniej pensji w kraju. Dla
całej UE wskaźnik ten wynosi 2,4. W Polsce było
więc powyżej średniej unijnej, a teraz po obniżce
uposażeń będzie poniżej. Będziemy płacić posłom i senatorom w relacji do średnich zarobków
w kraju podobnie jak Irlandczycy, Szwedzi, Słoweńcy, Chorwaci i Belgowie (około dwukrotność
średniej pensji w danym kraju). Mniej płacą m.in.
Finowie, Duńczycy i Hiszpanie. Najmniej Maltańczycy – ledwie 10 proc. więcej niż średnia. A najwięcej? Mamma mia! Włochy – kraj, który od lat
jest pogrążony w kryzysie gospodarczym, a ostatnio również politycznym, gdyż do władzy doszły
tam partie jawnie kontestujące obecność Włoch
w strefie euro, a nawet w UE. Tam płaci się parlamentarzystom aż 5,3 średnich pensji! Ciekawe,
czy włoskie partie antyestablishmentowe uchwalą jakąś obniżkę uposażeń swoich posłów.

granicznych. Papierz jest absolwentem II Liceum
Ogólnokształcącego w Szczecinie. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim.
Dotychczas pełnił funkcję konsula generalnego
RP w Stambule. W latach 2007-10 był ambasadorem w Bułgarii, a wcześniej
m.in. konsulem generalnym
w Kazachstanie, szefem
Instytutu Polskiego w Sofii
oraz dyrektorem biura kadr
i szkolenia w MSZ. W latach

1998-2001 kierował Centrum Informacyjnym
Rządu. A w latach 90. pracował jako analityk
Urzędu Ochrony Państwa oraz dziennikarz.
Ewa Sługocka (40 lat) wygrała konkurs
i została dyrektorką Centrum Bankowości Korporacyjnej w Raiffeisen Bank Polska SA w Szczecinie. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2012 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na US. Ewa Sługocka ma za sobą
szesnastoletni staż w ING Banku Śląskim, gdzie

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

A kto jeszcze płaci najhojniej w relacji do
średniej pensji? Wcale nie są to Niemcy, Francuzi,
Holendrzy czy Brytyjczycy – tam płaci się niewiele więcej niż wynosi średnia unijna. Tuż za Włochami są, tu niespodzianka: Litwa (4,3), Estonia
(4,0), Bułgaria (3,5) i Łotwa (3,0). A więc kraje
będące podobnie jak Polska na dorobku, goniące unijnych liderów. Można więc skonkludować,
że przed obniżką pensji posłów i senatorów ich
pobory w relacji do średniego wynagrodzenia
nie były wygórowane i kształtowały się nieco
powyżej średniej unijnej. Po zmniejszeniu uposażeń o 20 proc. – o ile stosowne przepisy wejdą
w życie – znajdą się poniżej średniej UE. Czy to
oznacza, że zmierzamy ku modelowi skandynawskiemu, gdzie występuje stosunkowo niewielkie
zróżnicowanie dochodów w różnych grupach
społecznych? Czy też jest to jednorazowy akt
schlebiający oczekiwaniom większości, którego
skutki przy najbliższej okazji zostaną skorygowane? Na odpowiedź musimy poczekać.
Dariusz Zarzecki

rozpoczęła pracę od stanowiska starszego doradcy klienta detalicznego,
a skończyła na stanowisku zastępcy
dyrektora Oddziału ds. Korporacyjnych w Szczecinie.
Nowym przewodniczącym Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej został Krzysztof
Pleskacz (56 lat). Pleskacz
w 1986 r. ukończył Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie, a następnie pracował w Polskiej Żegludze Morskiej oraz
u innych armatorów. W 1998 r. uzyskał dyplom kapitana żeglugi wielkiej.
W 2007 r. zatrudniony został na stanowisku starszego wykładowcy, a od
2010 r. na stanowisku adiunkta w Instytucie Nawigacji Morskiej, na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej
w Szczecinie. W 2014 r. uzyskał tytuł
doktora w dziedzinie
nauk technicznych,
w dyscyplinie transport. Laureat indywidualnej
nagrody
II stopnia rektora
AM w Szczecinie za
osiągnięcia naukowe
(2014 r.). Pełni funkcję
ławnika Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.
mew
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Społecznie odpowiedzialna
wirtuozeria smaku

Opieka Domowa
stawia na jakość

Anna Kaźmierczak – leaderka „Planet 21” – programu społecznej
odpowiedzialności biznesu w hotelu Novotel Szczecin Centrum
W maju Novotel Szczecin Centrum zorganizował dwie edycje Culinary
Excellence.

Seniorom, chorym
i niepełnosprawnym pomaga firma
Opieka Domowa, która rozwija
działalność na szczecińskim rynku.

Czym jest Culinary Excellence?
Grupa Hotelowa Orbis i AccorHotels doceniają znaczenie różnorodności. Spory procent
pracowników pochodzi z pokolenia „milenialsów”, ze świeżym podejściem, chętnie przekazujący swoją pasję. Musimy zadbać o rozwój
ich talentów. Stąd pomysł na realizację Culinary Excellence, regularnych multibrandowych
warsztatów kulinarnych skłaniających uczniów
szkół gastronomicznych do innowacyjności
w gastronomii, a prowadzonych przez kucharzy i najlepszych ekspertów z branży kulinarnej.

Jaka wiedza została przekazana ostatnio?
Szefowie i kucharze Novotel Szczecin Centrum wespół z regionalnym szefem kuchni
Farutex Arkadiuszem Korzeniem przekazywali
uczniom ZS nr 6 w Szczecinie wiedzę z zakresu
tłoczenia olejów i ich aromatyzowania oraz wykorzystywania do potraw m.in. z tuńczykiem,
łososiem, szparagami, krewetkami, małżami
św. Jakuba, gnocchii z batata. Z kolei z szefem
kuchni UFS Emilem Dziubakiem wzięliśmy na
warsztat polską wołowinę i szparagi. Kompresowane były warzywa oraz tworzyliśmy orzeźwiającą sól limonkowo-kolendrową – idealny
dodatek do grillowanych potraw.

Boom na smaczne
i zdrowe kreacje
w Novotelu

Wachlarz usług świadczonych w domu podopiecznych przez Opiekę Domową jest bardzo
szeroki – od pomocy przy codziennych życiowych czynnościach (np. utrzymaniu higieny,
przygotowaniu posiłków, sprzątaniu, robieniu zakupów, towarzyszeniu na spacerze czy
w drodze do lekarza) po specjalistyczną pielęgnację chorych leżących, a nawet obecność
w ostatnich chwilach życia podopiecznego
i wsparcie w tym trudnym momencie jego rodziny.
Koordynator firmy starannie dobiera opiekunów do konkretnej osoby. Np. jeśli bliscy
podopiecznego są aktywni zawodowo, a charakter ich pracy powoduje, że nagle ich powrót do domu może się opóźnić, trafi do nich
opiekunka, której sytuacja życiowa pozwala

elastycznie przedłużać godziny pracy, gdy np.
dłużej potrwa spotkanie biznesowe.
Zakres pomocy, liczbę godzin i terminarz
osoba zainteresowana lub rodzina ustala indywidualnie. Warunki współpracy omówić
można szczegółowo podczas wizyty konsultacyjnej. Wystarczy zadzwonić do biura Opieki
Domowej i zamówić taką bezpłatną wizytę.
Na początek opiekę można tylko przetestować dzięki tzw. pakietom zapoznawczym.
To obejmujące 10 godzin pakiety (są trzy
o różnym zakresie usług i cenie) w promocyjnych cenach.
Można wybrać, czy opiekunem ma być kobieta czy mężczyzna, spółka zatrudnia bowiem
także panów. W związku z rozwojem usług w
Szczecinie, stale uzupełnia kadrę. Również teraz zgłaszać się mogą zainteresowani pracą.
– Stawiamy na jakość opieki. Przy zatrudnianiu naszych opiekunów zwracamy uwagę nie tylko na doświadczenie i kompetencje zawodowe,
ale przede wszystkim na osobowość. Czy są to
osoby kulturalne, empatyczne, z szacunkiem odnoszące się do drugiego człowieka. Czy uszanują

„Opieka Domowa”: Nasi opiekunowie to osoby
kulturalne, empatyczne, z szacunkiem odnoszące się do
drugiego człowieka.

godność podopiecznego – mówi Jutta Heeckt-Kleiss, prezes spółki Opieka Domowa. Sama
ma wieloletnie doświadczenie w branży pielęgnacyjno-opiekuńczej. Od lat kieruje firmą
świadczącą takie usługi w Niemczech. Firmę
Opieka Domowa w Szczecinie prowadzi od
lata 2017 roku.

Nadal radzisz sobie w wielu sprawach i jesteś samodzielny,
Jednakże szukasz pomocy i wsparcia na kilka godzin w tygodniu?
Oferujemy pomoc i opiekę w Twoim domu w przystępnych cenach.
Nasz niezawodny personel opiekuńczy pochodzi z Twojej okolicy.
Oferujemy Ci dobrą alternatywę dla domu starców lub szpitala.

Piotr Sierociński – szef kuchni Novotel Szczecin Centrum
i NOVO Square lounge bar
Od czerwca wystartował Letni Festiwal Krewetek?
Dla najbardziej wymagających koneserów owoców morza nasi kucharze przygotowują krewetkę królewską. Na festiwalu polecam największe
danie z najbardziej zaskakującą nutą smaków: kreolski szaszłyk z krewetek
i ananasa. Do każego zestawu podajemy sałatkę sezonową oraz sosy: guacamole,
aioli cytrynowy i salsę pomidorową oraz pieczywem korzennym.

USŁUGA

Pierwsza wizyta spotkania

Chętnie przyjedziemy do Państwa do domu lub szpitala, aby przedstawić osobiście naszą ofertę pomocy i opieki.

Dostarczanie dla Państwa artykułów pomocniczych

· Łóżko ortopedyczne

· rollator

· wózek inwalidzki itd.

Organizowanie Państwa terminów

Ruszyło letnie menu NOVO Square, co polecisz?
Warto podkreślić, że nowa karta to efekt wieloletniego doświadczenia
w pracy z gośćmi i wiedzy szefów kuchni Grupy Hotelowej Orbis. W lecie polecam rozsmakować się w nowościach: tunezyjska szakszuka (wegańska lub wegetariańska), pieczona ryba dorada z purée kalafiora z sałatką z fenkuła, a na
deser wyśmienity pudding kokosowy z tapioki serwowany z mango i jagodami
(bezglutenowy i wegański). To tylko namiastka z mnogich propozycji karty dań
kuchni międzynarodowej. Zapraszam do stołu!

· wizyty u lekarza · pomoc w obowiązkach domowych · pomoc w robieniu zakupów
· towarzyszenie podczas wizyt u lekarza i innych sprawunkach itd. · spacery i zajęcia ruchowe

Podstawowa pielęgnacja

· pomoc przy fizycznych ograniczeniach · pomoc przy pielęgnacji ciała · opieka i wsparcie w demencji · podawanie żywności · mobilizacja ·
pomoc przy inkontynencji

Skontaktuj się z nami, odpowiemy natychmiast
Rozmowy przeprowadził: Piotr Jankowski

Kontakt:
0048 91 851 19 35
0048 692 461 703

fot. Wiktoria Lokś
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Adres:
ul. Niedziałkowskiego 18/2
71-403 Szczecin

e-mail:
Elżbieta Dylewska
uslugiopieki@opiekadomowa.szczecin.pl
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STYL ŻYCIA

Zawodowe oczko w Binowie
11-13 maja golfiści z Polski, Czech,
Islandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii
oraz Skandynawii gościli w Binowie
podczas rozgrywek zawodowego
turnieju Floating Garden Szczecin
Open, z cyklu Alior Bank PGA Polska
Tour 2018. Ten binowski turniej ma
najdłuższą tradycję wśród turniejów
golfa zawodowego
w Polsce.
Triumfatorem już 21. edycji turnieju Floating Garden Szczecin Open został Thomas
Bosco-Cwiok, golfista o polsko-włoskim pochodzeniu, który na pokonanie pola w Binowie
potrzebował kolejno 71 i 69 uderzeń. Tuż za
nim, ze stratą jednego uderzenia uplasował
się amator Alejandro Pedryc, z Golf &Country
Club w Sobieniach Królewskich k. Warszawy.
W ten sposób został zwycięzcą w kategorii
amatorów, wg klasyfikacji golfowej strokeplay
brutto. Trzecie miejsce w turnieju zdobył również amator – Jan Szmidt Jr.
Drugie miejsce wśród zawodowców zdobył
reprezentant Czech – Marek Siakala, a na trze-
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ciej pozycji uplasował się Hiszpan Juan Ochoa,
który reprezentował barwy PGA Polska.
Adrian Kaczała, najlepszy reprezentant Binowo Park Golf Club, który prowadził z najlepszym wynikiem wśród zawodowców po pierwszym dniu turnieju, zakończył go ostatecznie
na czwartej pozycji w tej kategorii.
W klasyfikacji netto (po uwzględnieniu
punktów handicapowych) zwyciężył junior
Tristan Kolasiński, drugie miejsce zdobył
Roman Kudelnicki, zaś na trzeciej pozycji uplasował się Bogdan Bigus.
Najlepsza wśrod pań w najważniejszej kategorii brutto okazała się Dorota Zalewska,
utalentowana licealistka z Binowo Park Golf
Club. Z kolei w kategorii kobiet netto zwyciężyła Amanda Majsterek.
Głównym współorganizatorem turnieju
było Miasto Szczecin, zaś strategicznym sponsorem szczecińska firma Fosfan – producent
nawozów ogrodniczych Fructus.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zwycięzca Floating Garden Szczecin Open 2016
sprzed dwóch lat Malcolm Kokociński niedawno triumfował w jednym turniejów z cyklu
Asian Tour o znaczącej renomie w golfowym
światku.
MW

Restauracja w Binowie
najlepsza!
Restauracja Binowo Park Golf
Club została wybrana na najlepszą
restaurację w Polsce. Laur przypadł
jej w plebiscycie Restaurant Week.

Trumfatorzy Floating Garden Szczecin Open.
Od lewej: Thomas Bosco-Cwiok i Alejandro Pedryc
| fot. Jan Galanty
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Kolejny raz Restauracja Binowo Park Golf
Club została wyróżniona w ogólnopolskim plebiscycie Restaurant Week. W poprzednich edycjach docenione były jej dania główne i desery.
W tegorocznej – goście uznali, że Restauracja
Binowo Park Golf Club jest najlepszą restauracją w Polsce wśród restauracji, które zgłosiły
się do plebiscytu.
Kluczem do sukcesu są świeże i dobre jakościowo produkty, przekonuje Łukasz Wojtkiewicz, szef kuchni i restauracji Binowo Park Golf
Club. – Zakupy robimy codziennie. Nie mrozimy
produktów – podkreśla.
Wśród dań, które goście restauracji (nie tylko golfiści!) szczególnie sobie upodobali, znalazł się schab złotnicki, ryba pieczona w liściu
bananowca i krewetki skwierczące. W gorące
dni powodzeniem cieszy się chłodnik. W maju
rozchwytywane były szparagi. Teraz zaczyna się
sezon na kurki. W karcie dań znajdziemy też makarony z polędwicą, kurczakim lub krewetkami.
– A jeśli ktoś ma ochotę na danie, którego
nie mamy w karcie, wystarczy, że wcześniej się

z nami skontaktuje i zamówi coś ekstra – wyjaśnia Wojtkiewicz.
Ale indywidualne podejście do gości jest zwyczajem w tej restauracji nie tylko, kiedy planujemy kolację, dotyczy ono także dużych imprez
organizowanych w Binowie. Obok sali głównej
możemy skorzystać także z sali konferencyjnej
oraz sali kominkowej. Latem z pewnością zainteresują nas plenery. I tak na przykład można
grillować na tarasie (spotkania dla 20-30 osób)
lub bawić się w namiocie (restauracja organizuje
wesela do 150, a imprezy firmowe do 300 osób).
– Jest też możliwość zaślubin na powietrzu,
z których korzysta coraz więcej młodych par
– mówi Łukasz Wojtkiewicz.

Smaczną kuchnię, piękne widoki na pole golfowe
uzupełnia dobra atmosfera. | fot. BPGC

Smaczną kuchnię, piękne widoki na pole
golfowe uzupełnia dobra atmosfera. – Mamy
bardzo fajną załogę – mówi Łukasz Wojtkiewicz. – W kuchni znakomicie uzupełniają się Daria i Halinka, choć są z dwóch różnych światów
kulinarnych. Mamy też miłych kelnerów Bartka
i Mateusza – dodaje.
Restauracja Binowo Park Golf Club jest
czynna od wtorku do niedzieli, w dni powszednie od godz. 9 do 19/20, a w weekendy między 8 a 20.
masz
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Twarze biznesu
Helena Pinkowska, dyrektor hotelu ibis Budget Szczecin

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie

Moja ulubiona postać

Najbliższe mojemu sercu osoby, czyli mąż Paweł,
syn Bartek, mama Urszula oraz babcia Krystyna

Co cenię u mężczyzny

Najlepsze cechy mojego męża,
a przede wszystkim: optymizm,
przedsiębiorczość, odpowiedzialność,
opiekuńczość, poczucie humoru

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

fot. ARCHIWUM

Strzelec

O czym marzę

Dobrą organizację pracy, szczerość,
życzliwość, pewność siebie, niezależność
Słabość do słodyczy
Hipokryzji, lenistwa, braku szacunku, zawiści
Spędzanie czasu z rodziną, gotowanie,
czytanie książek późnym wieczorem
Powojennymi wspomnieniami mojej
babci i treningiem... uważności
Marzeń mam sporo, a najbliższe do
zrealizowania to nauka gry na gitarze

Restauracja
na najwyższym poziomie

Krzysztof Osiński, prezes zarządu Wojewódzkiego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

Mój znak zodiaku Byk
Moje uniwersytety Uniwersytet Szczeciński, studia magisterskie
z ekonomii (informatyka i ekonometria),
Uniwersytet Szczeciński/Manchester
Metropolitan University – MBA, Uniwersytet
Szczeciński – doktorat z nauk ekonomicznych

Bogactwo smaków i wysublimowanych aromatów
Ciekawa podróż kulinarna
Kameralna atmosfera i dyskretna obsługa

Moja ulubiona postać Każda z osób, ktora robi coś dla innych
Co cenię u mężczyzny Odpowiedzialność i szczerość
Co cenię u kobiety Inteligencję i poczucie humoru
Moja największa wada Czasem nadgorliwość
Czego najbardziej nie lubię Fałszu

fot. ARCHIWUM

Ulubione zajęcie po pracy Netflix i rower
Czym zachwyciłem się ostatnio Książką Waltera Isaacsona „Steve Jobs”
O czym marzę O podróży do Australii

Wysłuchał: wab
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HOTEL DANA BUSINESS & CONFERENCE
ul. Wyzwolenia 50, 71-500 Szczecin | + 48 91 820 77 02 | www.hoteldana.pl
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