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Srebrna Góra z Ziemowita Radosław Sochanowski, dyrektor zarządzający,
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Czy są nam potrzebni Ukraińcy? Coraz więcej cudzoziemców pracuje
na Pomorzu Zachodnim. W 2018 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały w
Zachodniopomorskiem prawie 60 tysięcy oświadczeń pracodawców o zamiarze
powierzenia pracy cudzoziemcom. Większość to obywatele Ukrainy. Jakie są
korzyści z ich pracy w polskiej gospodarce? Co utrudnia im pracę w naszym
kraju? Na co skarżą się pracodawcy? W dyskusji o cudzoziemcach na rynku pracy
uczestniczą: Edyta Ślęzak, koordynator działu ds. cudzoziemców Powiatowego
Urzędu Pracy w Szczecinie, Henryk Kołodziej, konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie
i właściciel firmy budowlanej Budom, Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Jacek Wójcikowski, dyrektor Centrum Obsługi
Inwestorów i Eksporterów Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.
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wiceprezes zarządu Kongsberg Maritime Poland o serwisie w... skarpetkach,
budowie wartości firmy i zleceniach i połączeniu z Rolls-Royce Commercial Marine.

Koktajl biznesowy Listę jego składników otwiera umowa podpisana przez
PDH Polska SA, której akcjonariuszami są Grupa Azoty SA i Grupa Azoty Police,
z wykonawcą fabryki Polimery Police, koreańską firmą
Hyundai Engineering Co., Ltd . Za 3 lata zacznie prace instalacja do produkcji
polipropylenu. W Koktajlu piszemy też o tym jak, PKO Bank Polski świętuje
100-lecie działalności. Z tej okazji odbył się uroczysty koncert jubileuszowy w
szczecińskiej Filharmonii. Przed wypełnioną po brzegi widownią zaśpiewały
takie gwiazdy polskiej piosenki jak Beata Kozidrak, Edyta Górniak i Krzysztof
Cugowski. Po bankowości czas na zapowiedzi dwóch wydarzeń wrześniowych.
O najważniejszych, aktualnych problemach gospodarki morskiej dyskutować
będą uczestnicy 7. Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Z kolei o nauce
w dobie globalizacji poglądy wymieniać będą goście 11. Kongresu Societas
Humboldtiana Polonorum w Szczecinie. Wyjaśniamy też, skąd wzięło się
zdjęcie z okładki Świata Biznesu – to wielka litera N na elewacji Centrum
Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, która świecić będzie w kolorach
ZUT i barwach narodowych. W wakacyjny nastrój wprowadzi czytelników
artykuł o kolejnym miejscu do cumowania jachtów i żaglówek. To port jachtowy
Marina Dąbie. W Koktajlu pojawia się też kolejny jubileusz – tym razem firmy
dewelopersko-budowlanej Siemaszko, która świętuje 25. urodziny.
Zaglądamy również za zachodnią granicę i obserwujemy zachodniopomorskie
firmy, rzemieślników, organizacje i samorządy, które zaprezentowały
się podczas 15. edycji targów Inkontakt w Schwedt.

Na rozdrożu... Felieton Stanisława Flejterskiego.
Rozważania o wodzie (2) Felieton Jacka Batóga.
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Czy świat zmierza ku katastrofie? Felieton Dariusza Zarzeckiego.
Karuzela kadrowa
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Do Charlie’s Corner na burgera i piwo Rockandrollowy klimat
panuje w nowootwartej restauracji przy ul. Dworcowej w Szczecinie.

Smutny Szczecin Open W drugiej połowie maja na polu
golfowym Binowo Park odbyła się dwudziesta druga edycja najstarszego
zawodowego turnieju golfowego w Polsce. Na zaproszenie PGA Polska
do Binowa zjechali najlepsi zawodowcy z kraju i ze świata. Pula nagród
tegorocznego Floating Garden Szczecin Open wyniosła 30 tys. złotych.
Binowo stawia na młodzież! Rośnie
popularność golfa wśród dzieci i młodzieży.
Miksty brydżowe w Galaxy. W Centrum Handlowo-Rozrywkowym
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Na okładce:
Na elewacji Centrum
Dydaktyczno-Badawczego
Nanotechnologii w Szczecinie
pojawiła się świetlna
iluminacja, która świecić
będzie w kolorach ZUT
i barwach narodowych.
fot. TAMA Studio

Galaxy w Szczecinie odbył się licznie obsadzony turniej mikstowy par brydżowych.
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Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiadają: Bożena
Anna Szeszko, prezes fundacji Sun&Sail, zarządzającej portem jachtowym Marina
Dąbie i Tomasz Łasecki, prezes zarządu POMERANGELS ASI S.A. – funduszu
inwestującego wraz z aniołami biznesu w młode firmy technologiczne.
czerwiec-sierpień 2019
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Srebrna Góra z Ziemowita
Radosław Sochanowski, dyrektor zarządzający, wiceprezes zarządu Kongsberg Maritime Poland o serwisie
w... skarpetkach, budowie wartości firmy oraz zleceniach i połączeniu z Rolls-Royce Commercial Marine.

Radosław Sochanowski:
– Mamy pracowników, którzy są
z nami od 15 lat. To znaczy,
że przez ten czas zbudowaliśmy
w firmie stabilność, bo przecież
osoby te są specjalistami
wysokiej klasy, więc mogłyby
znaleźć pracę gdzie indziej.

6

Jak zaczęła się pana przygoda z biznesem?
Szybko ciągnęło mnie do zarabiania pieniędzy. Nie od razu jednak założyłem firmę. Po
skończeniu Technikum Mechaniczno-Energetycznego w Szczecinie poszedłem na studia na
wydziale mechanicznym na Politechnice Szczecińskiej. Wybrałem studia zaoczne, by móc już
pracować. Pamiętam, że długo się zbierałem
do napisania pracy magisterskiej, bo będąc
już inżynierem wyjechałem na dłuższy czas do
Chin. To był okres intensywnego rozwoju mojej
kariery. A co robiłem? Uruchamiałem systemy
nawigacyjne i radiokomunikacyjne na statkach
i byłem ich serwisantem. Przyznam nieskromnie, że byłem w tym dobry, więc dostawałem
trudne zlecenia i jeździłem po całym świecie
– najpierw jako pracownik firmy ze Szczecina,
a później jako freelancer.
Przez cały ten czas utrzymywałem kontakty
z kilkoma osobami, które podobnie jak ja były
serwisantami na statkach. Dobrze nam się pracowało w pojedynkę, ale w pewnym momencie
za namową kolegi, który był wówczas w Stanach
Zjednoczonych, stwierdziliśmy, że może lepiej,
stabilniej będzie nam, gdy zawiążemy spółkę.
Było nas wtedy pięcioro, a każdy z nas był specjalistą od innych systemów montowanych na
statkach. Razem potrafiliśmy „wyleczyć” statek,
gdy ten miał problemy. Stąd wzięła się też nazwa naszej firmy Shipmedics. Zaczynaliśmy na
ulicy Mazowieckiej w Szczecinie w 20-metrowym pokoju, który wynajmowaliśmy od stacji
pogotowia ratunkowego.
Mieliście fach w rękach i głowach. A jak
było z planami biznesowymi?
Na początku opracowaliśmy plan optymistyczny i pesymistyczny. W scenariuszu pesymistycznym założyliśmy, że nie będziemy mieć
zleceń – wówczas mielibyśmy przetrwać rok na
bazie kapitału początkowego, nie wypłacając sobie pensji. Okazało się jednak, że spełnił się plan
optymistyczny i to... razy 4. W biznesie oprócz
wiedzy trzeba mieć trochę szczęścia. I nam się
to udało.
Zaczynaliśmy w 2004 roku, to był bardzo dobry czas dla branży morskiej. Stocznie na całym
świecie budowały jednostki. Pamiętam, że ledwo wpiąłem telefon stacjonarny do gniazdka,
już w naszym biurze zadzwonił telefon. To był
nasz pierwszy kontrahent z Niemiec, który dotarł do nas przez stronę internetową, Chodziło
o wycieczkowiec budowany w stoczni w Niemczech. Potrzebowali inżynierów. To był prawie
roczny kontrakt. Wtedy zaczęliśmy zatrudniać
ludzi spoza grona wspólników – nie spodziewaliśmy się, że tak szybko zaczniemy się rozwijać.
Kiedy zainteresował się wami Kongsberg?
Norwegowie są ostrożni. Przez jakiś czas
nam się przyglądali. A my robiliśmy swoje, mieliśmy kolejne kontrakty, pracowaliśmy. Ale pew-

nego dnia zadzwonił do mnie pracownik firmy
Kongsberg, który dziś jest moim szefem, ale
wtedy jeszcze się nie znaliśmy. Dobrze jednak
wiedział, czym się zajmuję. Powiedział, że mają
skomplikowane zlecenie w Niemczech. Chodzi
o ponad 100-metrowy luksusowy jacht, z lądowiskiem dla helikoptera, zakazem robienia jakichkolwiek zdjęć i koniecznością… zdjęcia butów,
kiedy wchodziło się na pokład. Wszystko tam było
tajne. Zrobiłem ten serwis. To był rok 2007.
W tym czasie zmieniliśmy też siedzibę firmy.
Kupiliśmy nieruchomość na Osowie z dużą działką i 200-metrowym budynkiem. Myśleliśmy, że
będziemy tam już zawsze. No i wtedy przyjechali
do nas Norwegowie i zapytali, co byśmy powiedzieli, gdyby nas kupili. Zaczęliśmy się zastanawiać. Myśleliśmy, że w sumie po co nam firma
z Norwegii, jak dobrze sobie radzimy. Wyniki
finansowe mieliśmy bardzo dobre, a do tego
prowadziliśmy firmę oszczędnie – wspólnicy
dostawali niskie wynagrodzenie, bo chcieliśmy
skumulować kapitał na przyszłe inwestycje. Naprawdę ciężko pracowaliśmy. Byłem prezesem,
ale, oczywiście jak to jest w takiej małej firmie,
wyróżniało mnie tylko to, że miałem wizytówkę
z napisem prezes. W szafie obok garnituru miałem ubranie robocze z kaskiem i przebierałem
się w zależności od tego, czy miałem spotkanie
z klientami, czy jechałem na serwis. Dopiero
po czterech latach działalności uchwałą wspólników ustaliliśmy, że w niedziele nie będziemy
pracować. Do tej pory nasz tydzień pracy wyglądał w ten sposób: od poniedziałku do piątku
była praca operacyjna, a w weekendy wypracowywanie strategii, analizowanie budżetów,
inwestycji itd.
Kongsberg zaproponował nam po negocjacjach zakup pakietu kontrolnego. Ostatecznie
po długich negocjacjach Norwegowie objęli 51
proc. udziałów. Tyle samo rząd norweski ma
udziałów w Kongsberg Gruppen.
To jeszcze powiedzmy naszym Czytelnikom, czym dokładnie zajmuje się Kongsberg?
Grupa Kongsberg ma ponad 200 lat historii. Nazwa pochodzi od miasteczka Kongsberg,
a w tłumaczeniu oznacza Srebrną Górę. Od XVII
wieku była tam kopalnia srebra. Ludzie pracowali tam w spartańskich warunkach, praca była
niebezpieczna, a kiedy cena kruszywa na świecie zaczęła spadać, zaczęli się zastanawiać, czym
się zająć. I poszli w przemysł zbrojeniowy. W XIX
w. wybudowana została fabryka broni. W 1814
roku Norwegia przyjęła konstytucję. Te wydarzenia były historycznymi podwalinami powstania grupy Kongsberg.
Technologia w wojsku jest zawsze bardzo
dobrze rozwinięta, a kiedy się trochę zestarzeje, zaczyna „iść do cywila”. W ten sposób obok
Kongsberg Defence&Aerospace powstała część
cywilna czyli Kongsberg Maritime – morska
czerwiec-sierpień 2019

część naszego biznesu, w której teraz jesteśmy.
W dobie cyfryzacji nie mogło też zabraknąć filaru, który zajmuje się dygitalizacją, stąd mamy
również w grupie Kongsberg Digital.
Olbrzymia ilość danych, które wytwarzają
i wysyłają statki na całym świecie, jest przetwarzana i analizowana w Kongsberg Digital. Dzięki
tej wiedzy, na podstawie pewnych powtarzalnych zachowań jednostek w danych warunkach,
można budować algorytmy sztucznej inteligencji. W tej chwili budujemy pierwszy na świecie
autonomiczny statek, który będzie pływał między fiordami w Norwegii.
Niedawno Kongsberg kupił część Rolls-Royce’a. Co to dla was oznacza?
To była strategiczna decyzja. W tej chwili
branża morska jest w kryzysie – indeksy frachtowe są niskie, a do tego mieliśmy kryzys surowcowy, kiedy za baryłkę ropy płacono tylko
20 dolarów. Kryzys dotknął zarówno stocznie,
flotę handlową, jak i branżę offshore. W takiej sytuacji firmy muszą myśleć o konsolidacji.
Dzięki temu, że Kongsberg kupił morską część
słynnego Rolls-Royce’a, czyli Rolls-Royce Commercial Marine uzupełniliśmy portfolio naszych
produktów, choćby o windy kotwiczne i stery
strumieniowe. To było dla nas bardzo ważne, bo
w sytuacji kiedy stocznie mocno się „odchudzają” i często produkują już same kadłuby, taka firma jak nasza musi dostarczyć systemy okrętowe
pod klucz. Dziś wyposażamy statki i konstrukcje
offshorowe nie tylko w systemy automatyki,
dynamicznego pozycjonowania i nawigacji, ale
także w kompleksowe zintegrowane rozwiązania elektryczne oraz urządzenia mechaniczne
związane z napędem i manewrowaniem jednostek pływających.

Przed połączeniem z Rolls-Royce Commercial Marine mieliśmy w całym Kongsberg Maritime 3,5 tys. pracowników, teraz jest nas 7 tys.
Dodam, że cała grupa zatrudnia około 10 tys.
osób na całym świecie.
Ile z tych osób pracuje w Szczecinie i czym
się dokładnie zajmujecie?
Obecnie mieścimy się w Szczecinie w biurowcu na ul. Ziemowita i zatrudniamy około 240
osób. Początkowo zajmowaliśmy się wsparciem
klienta, czyli świadczyliśmy usługi serwisowe
na jednostkach. Obecnie mamy w Szczecinie
jeszcze dwa inne działy biznesowe: projektowy
i usług wspólnych.
Nasi inżynierowie jeżdżą na najbardziej
skomplikowane serwisy. Projektujemy m.in. systemy automatyki dla zaawansowanych technologicznie jednostek offshorowych, które mają
np. aż 20 tys. tzw. punktów pomiarowych do
monitorowania jednostki i jej automatycznej
obsługi. Jestem też bardzo dumny z tego, że
zajmujemy się również inżynierią i tworzeniem
oprogramowania, czyli czymś, czego wcześniej
nasze biuro w Szczecinie nie realizowało.
Czy wykonujecie usługi dla zachodniopomorskich firm?
Kiedy istniała Stocznia Szczecińska Nowa, to
naszej firmy jeszcze nie było. Ale bardzo dobrze
znamy się z Polską Żeglugą Morską. Nasze systemy automatyki są na statkach 1/3 floty PŻM.
Kiedy stocznia Gryfia budowała patrolowce,
a później lodołamacze, to zostały na nich zastosowane nasze systemy. Kiedy remontowane
były świnoujskie promy Karsibór, wówczas również nasze rozwiązania tam zaistniały. Mniejsze
stocznie w Szczecinie bardzo często budują
nieskomplikowane jednostki, bez wyposażenia,

a to nie jest ten etap, kiedy możemy zaistnieć,
bo pojawiamy się dopiero na etapie wyposażenia jednostek. Częściej działamy zatem w Trójmieście.
Dziś trudno o dobrych pracowników. Jak
sobie z tym radzicie?
Mamy pracowników, którzy są z nami od 15
lat. To znaczy, że przez ten czas zbudowaliśmy
w firmie stabilność, bo przecież osoby te są specjalistami wysokiej klasy, więc mogłyby znaleźć
pracę gdzie indziej. A pozostają z nami. Dbamy
o klimat w firmie, a nasza atrakcyjność na rynku
pracy sprawia, że ludzie chcą z nami pracować.
Jako ciekawostkę powiem, że mamy np. w firmie dla pracowników zajęcia z jogi, już nie wspomnę o takich rzeczach jak pizza day, ciastko
w piątek, pakiety medyczne, konsole do gier itd.
Kongsberg to światowa ikona w branży
morskiej, ale w Szczecinie, jeśli zapytamy przechodnia na al. Wyzwolenia, czym się zajmujemy,
najpewniej pomyli nas ze znaną firmą piwowarską. Musimy więc zadbać o employer branding
na lokalnym rynku, żeby zachęcić młodych inżynierów po szczecińskich uczelniach do podjęcia
pracy u nas.
O wprowadzaniu nowych standardów i budowaniu świadomości naszej marki na lokalnym
rynku dba Dorota Pliżga, nasz HR business partner. Ostatnio przeredagowała nasze ogłoszenie.
Zamieniła język inżynierski na język młodzieżowy. Byłem sceptyczny, ale to przyniosło bardzo
dobry skutek. Mieliśmy bardzo dużo aplikacji.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali
Magdalena Szczepkowska
i Włodzimierz Abkowicz
fot. ABES
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Czy są nam potrzebni Ukraińcy?
Coraz więcej cudzoziemców pracuje na Pomorzu Zachodnim. W 2018 r. powiatowe
urzędy pracy zarejestrowały w Zachodniopomorskiem prawie
60 tysięcy oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom.
Większość to obywatele Ukrainy. Jakie są korzyści z ich pracy w polskiej
gospodarce? Co utrudnia im pracę w naszym kraju? Na co skarżą się pracodawcy?
W dyskusji o cudzoziemcach na rynku pracy uczestniczą: Edyta Ślęzak, koordynator
działu ds. cudzoziemców Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, Henryk
Kołodziej, konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie i właściciel firmy budowlanej
Budom, Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
oraz Jacek Wójcikowski, dyrektor Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Redakcję reprezentują
Ewa Podgajna, Magdalena Szczepkowska i Włodzimierz Abkowicz.
Zacznijmy od statystyk. Czy wiemy, ilu
Ukraińców tak naprawdę pracuje na Pomorzu Zachodnim?
Henryk Kołodziej: Wydaje się jednak, że ta
liczba 60 tysięcy pracowników jest zaniżona,
bo każdy z nas widzi, że w usługach pracuje naprawdę bardzo wielu Ukraińców.
Nie chcę mówić, o ile więcej jest Ukraińców w rzeczywistości, bo nie jest moim celem
szacowanie szarej strefy. Musimy jednak mieć
świadomość, że szara strefa jest znacznie
mniejsza niż była, ale wciąż jest to duże zjawisko.
Czy faktycznie Ukraińców może być jeszcze raz tyle?
Henryk Kołodziej: Może tak być. Jest bardzo dużo Ukraińców, którzy pracują legalnie,
ale i dużo tych którzy czekają na kartę pobytową lub zezwolenie typu A i nie ujmuje się ich
w statystykach. Najwięcej Ukraińców jest na
Mazowszu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

Henryk Kołodziej: Na Ukraińców

już czekają pragmatyczni Niemcy,
gdzie sołtys niemiecki postawi
mu pieczątkę do paszportu
biometrycznego, co zaświadczy o tym,
że Ukrainiec może już pracować.
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Oczywiście statystyka jest ważna, ale chciałbym wskazać na pewne zjawisko. Pamiętajmy,
że za każdym papierkiem, za każdą jednostką
w statystyce jest człowiek, który ma rodzinę
i swoje problemy. Ci ludzie się żenią lub wychodzą za mąż za Polaków, niektórzy z nich umierają
w Polsce. W jednym z ostatnich tygodni miały
miejsca cztery pogrzeby ukraińskie. Konsulat organizuje sprawy związane z pogrzebami
i pomaga w wielu innych codziennych sprawach.
Jacek Wójcikowski: Jak patrzę na to, co się
dzieje z pracownikami z Ukrainy, to jak bym przeżywał deja vu. Miałem przyjemność pracować
w przeszłości w polskich ambasadach w Irlandii
i Danii. Mogłem wówczas zaobserwować, jak te
państwa podchodziły do tematu cudzoziemców.
Do Irlandii wyjechałem w 2001 roku, kiedy Polska nie była jeszcze w Unii Europejskiej. Wówczas
w ambasadzie w Dublinie było zarejestrowanych
300 Polaków, kiedy wyjeżdżałem w 2007, było ich
już 80 tysięcy.

Edyta Ślęzak: Zgodzę się ze
stanowiskiem, że szara strefa zaczyna
się zawężać. Sami cudzoziemcy mają
większą świadomość i wolą pracować
w zalegalizowanej formie. A pracodawcy
chcą uniknąć intensywnych kontroli
Straży Granicznej czy Inspekcji Pracy.

Zgodzę się z tym, co powiedział pan konsul,
że przy dużej liczbie cudzoziemców w danym
kraju, mamy do czynienia z „dużym miastem”,
gdzie ludzie się rodzą, umierają, zawierają związki małżeńskie i gdzie także pojawiają się różne
patologie, z którymi trzeba sobie radzić. Na
pracowników z Ukrainy nie patrzę w kategorii
pojedynczych osób, które przyjeżdżają do nas do
pracy i kłębią się w jednym lokalu po 6 osób, a od
poniedziałku do soboty chodzą do pracy. Staram
się patrzeć na to zjawisko całościowo.
Andrzej Przewoda: Wracając na chwilę do
statystyk, dodam, że w 2018 r. mieliśmy wydanych ponad 5 tys. zezwoleń na pracę sezonową,
14,7 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
i blisko 60 tys. oświadczeń pracodawców o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. 95 proc. tych
oświadczeń i wniosków to dokumenty dotyczące obywateli Ukrainy. Skala utrzymuje się od
kilku lat na tym samym poziomie w Polsce, a na
Pomorzu Zachodnim największy skok był między
rokiem 2014 i 2015.
Edyta Ślęzak: Jeśli chodzi o Szczecin, mamy
wzrost liczby rejestracji oświadczeń pracodawców o przeszło 25 proc. w analogicznym okresie
do roku poprzedniego. Więc mimo sprzyjających
warunków, które proponują nasi sąsiedzi z Niemiec, także tych finansowych, zauważamy dość
dużą liczbę rejestracji oświadczeń. To pokazuje,
że trend rośnie i napływają nowi cudzoziemcy.
Zgodzę się ze stanowiskiem, że szara strefa
zaczyna się zawężać. Sami cudzoziemcy mają
większą świadomość i wolą pracować w zalegalizowanej formie. A pracodawcy chcą uniknąć
intensywnych kontroli Straży Granicznej czy Inspekcji Pracy.
Najwięcej pracuje u nas Ukraińców. A kto
poza nimi?
Andrzej Przewoda: W statystykach za rok
2018 w liczbie wydanych zezwoleń na pracę
w Zachodniopomorskiem jest 11 265 zezwoleń
dla obywateli Ukrainy, 991 dla Nepalu, 495 – Białorusi, 447 – Filipin, 388 – Bangladeszu.
Henryk Kołodziej: Liczby to jedno, a zrozumienie, że w aktualnej sytuacji na rynku pracy
pracownicy z Ukrainy są potrzebni – to drugie. We wzroście PKB o 4,7 proc. wkład mają
też Ukraińcy. Tymczasem starania Ukraińców
w Urzędzie Wojewódzkim o pracę w Polsce na
dłuższą metę to droga przez mękę.
Powiedzmy zatem, jak wyglądają procedury.
Edyta Ślęzak: Obywatele ze Wschodu, żeby
przebywać w Polsce, muszą mieć odpowiedni
tytuł pobytowy. W przypadku obywateli Ukrainy,
Mołdawii, Gruzji obowiązuje ruch bezwizowy, na
podstawie którego mogą do 90 dni przebywać
w strefie Schengen bez wizy. Potem przynajmniej na 3 miesiące muszą Polskę opuścić.
W przypadku posiadania oświadczeń pracodawców lub zezwoleń wydanych przez Powiatowy Urząd Pracy mają szansę na dostanie wizy pobytowej na okres 6 miesięcy. I oni te wizy muszą
dostać w polskim konsulacie na terenie swojego
kraju zamieszkania.
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Henryk Kołodziej: Wygląda to tak, że pracodawca szuka pracownika, a jak go znajdzie,
(np. przez agencję pośrednictwa pracy, internet,
rekomendację od innych pracowników), to taki
pracownik wysyła mu kserokopię paszportu. Pracodawca idzie do Powiatowego Urzędu Pracy po
dokument, w którym będzie określone, na jakich
warunkach zatrudni cudzoziemca.
Od razu powiem, że funkcjonuje handel
takimi oświadczeniami. Wiem, że mieszkanka
Lwowa może kupić pod konsulatem za 300 dolarów oświadczenie napisane przez firmę krzak
w Szczecinie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy.
Taki obywatel Ukrainy idzie do ukraińskiego
centrum wizowego. One mają swoją siedzibę np.
w bankach na Ukrainie. Dopiero z takiego centrum pracownik dostaje wiadomość, że ma się
zgłosić do polskiego konsulatu po wizę. Zastanawiam się, po co Polska w ogóle zgodziła się na
takie centra. Przecież ten system jest korupcjogenny. Jakim cudem jakiś naganiacz na Ukrainie
może przyspieszyć otrzymanie wizy do Polski?
Dlaczego pracownik nie może od razu zgłosić się
po wizę do okienka w polskim konsulacie?
Na końcu wreszcie w polskim konsulacie pracownik otrzymuje wizę. Jeżeli podstawą był dokument z Powiatowego Urzędu Pracy, to dostaje
wizę na 6 miesięcy, jeśli ma zezwolenie na pracę
od wojewody, na ogół przyznawane na rok lub
do trzech lat, otrzymuje zezwolenie typu A, kartę tymczasowego pobytu.
Później przyjeżdża do Polski, gdzie zawiera
stosowną umowę o pracę z pracodawcą. Do
Urzędu Wojewódzkiego zgłasza się, gdy chce ją
przedłużyć.
A tu wiemy, że czekają na niego długie
kolejki...

Henryk Kołodziej: W Powiatowych urzędach pracy nie ma żadnych problemów. Ale już
w urzędzie wojewódzkim pracownicy z obsługi
są przeciążeni i jest ich za mało. Czy polska gospodarka nie wchłonęłaby jeszcze więcej Ukraińców?
Wchłonęłaby. Ale jeśli taka liczba pracowników
z Ukrainy jest potrzebna polskiemu państwu, to
powinno się zainwestować w urzędników obsługujących cudzoziemców. Pięciu dodatkowych
pracowników w urzędzie razy szesnaście województw, to 80 dodatkowych etatów w skali Polski. Taka decyzja zmniejszy kolejki w granicach 65
proc. tego co jest. Wówczas czas oczekiwania na
kartę tymczasowego pobytu skróci się z roku do
2-4 miesięcy.
Kiedy po utracie ważności 6-miesięcznej wizy,
Ukrainiec na kartę pobytu czasowego na trzy
lata i na pozwolenie na pracę od wojewody, musi
czekać przez wiele miesięcy, zacznie rozważać
inne kierunki, zwłaszcza przy unijnej dyrektywie,
która otwiera nowe rynki.
Na Ukraińców już czekają pragmatyczni
Niemcy, gdzie sołtys niemiecki postawi mu pieczątkę do paszportu biometrycznego, co zaświadczy o tym, że Ukrainiec może już pracować.
W ten sposób Niemcy zgarnęli już jedną moją
ukraińską brygadę budowlaną. Tym bardziej, że
w takim pobliskim Pasewalku proponują budowlacom 14,5 euro za godzinę.
Myśli pan, że wielu Ukraińców wyjedzie
niedługo z Polski do Niemiec?
Henryk Kołodziej: Myślę, że co drugi.
Andrzej Przewoda: Emigrację napędzają
czynniki ekonomiczne. Jedzie się, gdzie są większe pieniądze. Ale Ukraina też kiedyś zacznie się
rozwijać gospodarczo i motywacja do wyjazdu
może tam zacząć spadać.

Andrzej Przewoda: Musimy mieć
świadomość, że jeśli rynek pracy
będzie wyglądać jak teraz, to za
chwilę będziemy musieli sięgać po
pracowników z coraz dalszych rejonów,
dalszych kulturowo i mentalnościowo.
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Jacek Wójcikowski: Na początku
pracownicy z innego kraju są
oszołomieni i zdarza się, że padają
ofiarą różnych cwaniaków – lokalnych,
swoich. Ale Ukraińcy, podobnie jak
Polacy, szybko się uczą. Za chwilę zaczną
zakładać u nas swoje własne małe firmy.
Polska jest chyba bardziej atrakcyjna dla
Ukraińców ze względów mentalnościowych.
Henryk Kołodziej: U nas się często mówi, że
na Ukrainie rozwija się banderyzm. To nieprawda. Na Ukrainie nie ma antypolskości. Wręcz
odwrotnie. Prawosławie na Ukrainie też sprzyja
bliższym związkom z katolikami.
To propaganda rosyjska robi wszystko, żeby
obrzydzić Ukraińców Polsce, a Polskę Ukraińcom.

Jacek Wójcikowski: Wyobraźcie sobie, że
to my jedziemy do Anglii, Irlandii i zastanówmy
się, jak chcielibyśmy, żeby nas tam traktowano
i nasze dzieci. Takie podejście powinno nam
przyświecać. Jestem zdania, że powinniśmy promować takie rozwiązania, które pozwolą całym
rodzinom ukraińskim na przyjazd tutaj i osiedlenie się, rozpoczęcie przez dzieci nauki w szkołach.
Rodzina taka powinna wrastać w realia kraju.
Henryk Kołodziej: Uważam, że państwo nie
myśli o takiej integracji. Skąd dyrektor szkoły ma
wziąć fundusze na godziny polskiego dla dzieci ukraińskich? Dlaczego dziecko ukraińskie nie
może mieć wpisane na polskim świadectwie język ukraiński jako przedmiot dodatkowy?
A jak podchodzą do zatrudnionych u nich
Ukraińców pracodawcy?
Henryk Kołodziej: Jest cała masa nieuczciwych pośredników, którzy nigdy nie powinni się
tak nazywać. Są też przypadki, że Ukrainiec podpisuje z przedsiębiorcą umowę o pracę, dostaje ładnie opieczętowany dokument, a kiedy kończy mu
się trzeci miesiąc pobytu (w ruchu bezwizowym)
przychodzi Straż Graniczna, która robi co do niej
należy i rozpoczyna procedurę administracyjną
w sprawie deportacji. Bo się okazuje, że pracodawca nie zgłosił dalej faktu zatrudnienia. Ukrainiec bez pracodawcy sam tego zrobić nie może.
Co w takiej sytuacji grozi pracodawcy? Może być
ukarany do wysokości 3 tys. zł. Ale taki przedsiębiorca ma swoją kancelarię prawną i napisze, że
to było jednorazowe niedopatrzenie. Może mu
się to upiecze, ale Ukraińcowi już nie. Zostanie on

deportowany na minimum pół roku, a najczęściej
na dłużej. Kowal zawinił, Cygana powiesili. Takie
rzeczy szkodzą stosunkom polsko-ukraińskim.
Jacek Wójcikowski: Na początku pracownicy
z innego kraju są oszołomieni i zdarza się, że padają ofiarą różnych cwaniaków – lokalnych, swoich. Ale Ukraińcy, podobnie jak Polacy, szybko się
uczą. Za chwilę zaczną zakładać u nas swoje własne małe firmy.
Przy okazji powiem, że w Irlandii czy Danii też
były i są przypadki, gdzie Irlandczyk lub Duńczyk
zatrudnia cudzoziemców na czarno i trzyma ich
w okropnych warunkach. Tam też pogoń za pieniądzem jest tak silna, że takie rzeczy się dzieją.
To nie jest żadne usprawiedliwienie dla nas, ale
taka jest niestety cecha ludzka – chęć szybkiego
dorobienia się.
Andrzej Przewoda: Im bardziej proces asymilowania cudzoziemców na naszym rynku będzie
przyjazny, otwarty, tym pole do nadużyć będzie
coraz mniejsze, a cudzoziemcy chętniej będą zostawać na dłużej. W przypadku obywateli Ukrainy
ten proces asymilacji jest stosunkowo łatwy, ze
względu na naszą bliskość kulturową.
Musimy mieć jednak świadomość, że jeśli rynek pracy będzie wyglądać jak teraz, to za chwilę
będziemy musieli sięgać po pracowników z coraz
dalszych rejonów, dalszych kulturowo i mentalnościowo. Za kilka lat proces adaptacji będziemy
musieli przejść z obywatelami Nepalu, Bangladeszu, Filipin, a to będzie dużo trudniejsze.
Dziękujemy za udział w dyskusji.
fot. Michał Abkowicz

Pomorze Zachodnie
– tu się żegluje
Rozwijając Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Pomorze Zachodnie stawia na turystykę wodną i żeglarstwo. Wpisuje się to w działania mające na celu promocję regionu poprzez sport.
Na zdjęciu – marina w Kamieniu Pomorskim. | fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Robert Stachnik

Kolejne nowe mariny i porty jachtowe powstają na Pomorzu Zachodnim dzięki środkom z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Tylko w maju działać zaczęły przystanie jachtowe
w Szczecinie, Trzebieży i Dąbkach. Niebawem dołączą do nich Świnoujście i Dźwirzyno.
Dzięki gruntownej modernizacji dla kultowego nad Zalewem Szczecińskim miejsca – mariny
w Trzebieży – żeglarze mają do dyspozycji ponad
90 miejsc dla jachtów, 70 miejsc noclegowych,
a także nowoczesne portowe wyposażenie. Na te
zmiany czekano od dawna, tym bardziej że skala
zniszczeń i zaniedbań w ośrodku potęgowała się
przez lata. Modernizacja portu jest szansą na turystyczny rozwój regionu w ramach unikatowego
na skalę europejską Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego i powrót wielkich sportowych imprez nad Zalew Szczeciński. Koszt wszystkich robót
wyniósł około 9 mln zł. Unijne dofinansowanie to
2,9 mln zł. Inwestycja wpisała się w założenia
4. Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej
i społecznej ubogich społeczności oraz obszarów
miejskich i wiejskich”.
– Po latach oczekiwań legendarna marina
w Trzebieży wreszcie doczekała się należnej modernizacji. Jak była ważna, świadczy fakt, że to
w niej odbyła się ceremonia ogólnopolskiej inauguracji sezonu żeglarskiego. Nie pozostaje powiedzieć nic innego, jak tylko – flaga na maszt i stopy
wody pod kilem! – zaznaczył Olgierd Geblewicz,

marszałek województwa zachodniopomorskiego
podczas otwarcia obiektu.
– Przystań odzyskuje powoli swój blask.
Wierzę, że będzie wizytówką całego polskiego żeglarstwa i że będzie przede wszystkim
miejscem, do którego ponownie chętnie będą
przyjeżdżać miłośnicy sportów wodnych – przyznał w trakcie majowej uroczystości prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera.

Dąbki mają Centrum
Sportów Wodnych
Rekreacja wodna staje się coraz mocniejszą stroną gminy Darłowo. Lokalny samorząd – wykorzystując eurofundusze z RPO
WZ 2014-2020 – za prawie 7 mln zł stworzył
w uzdrowiskowych Dąbkach Centrum Sportów
Wodnych. Modernizacja przystani żeglarskiej
i budowa drewnianej ścieżki objęła tym razem
nie pas nadmorski, ale teren nad jeziorem Bukowo. Zakończona w maju modernizacja infrastruktury objęła budynki, pomosty, promenadę
i małą architekturę.
– Powstało kolejne znakomite miejsce na
Pomorzu Zachodnim. Miejsce przyjazne mieszkańcom i turystom, których od lat regularnie
w regionie przybywa. Województwo stoi wodą,
stawia na aktywny wypoczynek, stąd takie inwestycje cieszą podwójnie – podkreślił wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
– Chcemy, aby ośrodek w Dąbkach stał się
centrum wodnym. To przecież doskonałe miejsce
dla żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu czy
kitesurfingu – wyliczał wójt Darłowa Radosław
Głażewski.

Szczecin ma nową marinę

Mamy ponad 35 lat doświadczenia

LECZYMY KOMPLEKSOWO I WIELOPOKOLENIOWO
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Otwarty w maju na południowym brzegu
jeziora Dąbie przy plaży miejskiej port jachtowy składa się z dwóch falochronów o łącznej
długości 423 metrów. U ich zbiegu znajduje się
duży punkt widokowy na jezioro. Port ma także

cztery pomosty lekkiej konstrukcji. Bosmanat
i sanitariaty znajdują się w cumującym w porcie
jachtowym statku Oleńka, na którego górnym
pokładzie żeglarze mogą również odpoczywać.
– Marina Dąbie to pierwszy etap wielkiego projektu Hot Spring Bay. Wielkiego dla Dąbia, ale i ważnego dla wszystkich szczecinian – mówiła podczas
inauguracji Mariny Dąbie Bożena Szeszko, prezes fundacji Sun&Sail, która wraz ze Zbigniewem
Zalewskim, prezesem Zachodniopomorskiego
Okręgowego Związku Żeglarskiego, przecięła
wstęgę, oficjalnie otwierając marinę. Inwestycja kosztowała ponad 12,3 mln zł. 4,8 mln zł
z tej kwoty pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dźwirzyno i Świnoujście
przyjazne dla wodniaków
Kolejna nowa marina, która stanie się
elementem Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego, powstanie wkrótce w Dźwirzynie.
Beneficjentem jest Gmina Kołobrzeg. Projekt
obejmuje wykonanie i umocnienie nowego
i uzupełnienie istniejącego nabrzeża, budynek
Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej, plac
postoju dla łodzi, parking, drogę wewnętrzną
i oświetlenie. Działalność Centrum wygeneruje
zapotrzebowanie na dodatkowe usługi, które
będą realizowane przez lokalne firmy.
Nowa turystyczna infrastruktura wybudoana zostanie również w Świnoujściu. W dzielnicy Łunowo na blisko 5 tys. m kw. powstanie
przystań jachtowa. Z kolei na wyspie Karsibór
przybędzie miejsce dla miłośników kajaków.
W sumie samorząd Świnoujścia na oba warte
6 mln zł projekty pozyska ponad 2,3 mln zł
z RPO WZ 2014-2020. Nowoczesna infrastruktura uzupełni bazę Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego oraz przyczyni się do rozwoju coraz
popularniejszych na Pomorzu Zachodnim sieci
szlaków kajakowych.
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Gala
zakończona
sukcesem
Ponad 700 osób, doskonała oprawa
i świetnie przyjęta przez publiczność
Sylwia Grzeszczak. 14. Gala Północnej
Izby Gospodarczej w Szczecinie
przechodzi do historii jako wielki sukces.
Gala Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie nie bez powodu nazywana jest świętem
przedsiębiorczości. Na Wałach Chrobrego
stanął potężny pawilon o powierzchni tysiąca
m kw. oraz wielka scena. Oficjalnie Galę połączoną z finałem konkursu „Pracodawca Roku
2019” otworzył Jarosław Tarczyński, prezes
Izby. Wśród zgromadzonych gości nie brakowało przedstawicieli świata lokalnego biznesu,
artystów oraz samorządowców w tym: prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, marszałka
województwa zachodniopomorskiego Olgierda

Galan Logistics:
Geblewicza oraz wicewojewody zachodniopomorskiego Marka Subocza. Jak mówi Jarosław
Tarczyński, wydarzenie bardzo się udało, a jego
skala pozwala postawić tezę, że izbowa gala to
najważniejsze towarzysko-biznesowe wydarzenie organizowane w naszym regionie: – W ubiegłym roku poprzeczkę postawiliśmy sobie bardzo
wysoko, ale tegoroczną galę możemy nazwać
jeszcze większym sukcesem i to właściwie w każdym calu.
Partnerem w organizacji zarówno konkursu, jak i gali był bank PKO BP: – Nasz bank

współpracuje z przedsiębiorcami ze Szczecina
i z okolic. Północna Izba Gospodarcza jest instytucją liczną, ważną, reprezentującą interesy
ogromnej grupy przedsiębiorców. Nie mogło nas
więc zabraknąć na takim wydarzeniu – mówi
Tomasz Cemel, dyrektor regionu szczecińskiego PKO Bank Polski.
Gwiazdą wieczoru była Sylwia Grzeszczak,
która zachwyciła doskonałą energią, kontaktem z publicznością oraz wykonaniem największych przebojów ze swojego repertuaru.

Rekordowy „Pracodawca roku”
Ogromną liczbę zgłoszeń przysłały firmy z Pomorza Zachodniego na konkurs
„Pracodawca roku 2019” organizowanego przez Północną Izbę Gospodarczą
w Szczecinie, Polską Fundację Przedsiębiorczości oraz licznych partnerów. Laureaci
zostali uhonorowani podczas izbowej Wielkiej Gali.
Nagrody przyznane zostały w pięciu kategoriach. W kategorii „Pracodawca do 51 pracowników” laureatem zostały Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych dystrybucja Szczecin.
Firma od lat słynie z dobrego traktowania swoich
pracowników, szerokiej działalności społecznej
na terenie całej Polski oraz prowadzenia fundacji,
której celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W kategorii firm średnich
czyli takich od 51 do 250 pracowników, laureatem
została firma CSL Internationale Spedition. Co ciekawe, to pierwsza firma w historii plebiscytu, która wyróżnienie odebrała już drugi raz. Rok temu
za powstanie Centrum Kultury Euroregionu Stara

Rzeźnia, a w tym roku za silną działalność firmy
logistycznej i ogromne nakłady finansowe inwestowane w rozwój pracowników. Nagrodę w kategorii dla największych przedsiębiorstw w regionie odebrał Coloplast. Wyróżnienie w kategorii
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu otrzymała
firma TTS Technologie Tworzyw Sztucznych. Izba
po raz pierwszy wyróżniła także rzemieślników.
Nominowanych było dwóch, a ostatecznie po najwyższy laur sięgnęła firma „Szkło”, czyli jak sama
nazwa wskazuje firma zajmująca się rzemiosłem
szklarskim. Przedstawiciele Izby Rzemieślniczej
Małej i Średniej Przedsiębiorczości obecni na Gali
podkreślali, że to początek współpracy.

– Rzemieślnicze zawody są w odwrocie, ale
pojawiają się nowe dziedziny, które rozszerzają sferę rzemieślniczą i one powinny brać udział
w tego typu konkursach. Chcemy się prezentować
i ułatwiać większemu biznesowi dotarcie do nas.
Najważniejsze, żeby rzemiosło, mimo swoich problemów, nie zamykało się w sobie i tylko swoim
towarzystwie. Liczymy na nowe kontakty i możliwość dalszej współpracy z Północną Izbą Gospodarczą – mówi Dariusz Szulejko, wiceprezes
Izby Rzemieślniczej w Szczecinie.
– Jestem pewien, że laureaci tegorocznego
konkursu „Pracodawca roku” będą wspaniałymi ambasadorami naszego projektu. To firmy
prężnie działające na rynku, dbające o swoich
pracowników i o bardzo wysokiej kulturze zarządzania. Z perspektywy trzech lat możemy powiedzieć, że konkurs bardzo się rozwinął i będziemy
go pielęgnować i dążyć do dalszego rozwoju
– dodał Jarosław Tarczyński, prezes Izby.

Intensywne lato
w Izbie
Szkolenia, spotkania integrujące
przedsiębiorców, nowe oblicze Herbatki
Izbowej... m.in. takie plany na lato ma
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie.
Zapowiedzi najnowszych wydarzeń w Izbie
znaleźć można na stronie izba.info oraz
na profilu facebook.com/Izba.Szczecin
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dojrzały biznes młodych właścicieli
Konrad i Przemysław Gałanowie zaczęli działalność
w 2006 roku. Dzisiaj ich firma zatrudnia 40 osób.

Galan Logistics od 2017 roku działa w nowej siedzibie w Kobylance k. Szczecina

Nowoczesną, opartą o wartości
i wysokiej jakości usługi firmę
stworzyli bracia Konrad i Przemysław
Gałanowie. O tym, jak taki sposób
działania popłaca, świadczy 20-proc.
wzrost przychodów rok do roku,
nowa hala i kolejne kierunki rozwoju.

– Stawiamy na uczciwość i otwartą komunikację z naszymi partnerami. Zawsze szybko reagujemy na różne sytuacje, bo wiemy, że czas to pieniądz.
Nasi klienci mogą spodziewać się profesjonalnego doradztwa i zaangażowania – mówi Konrad
Gałan, prezes zarządu Galan Logistics. Działalność firmy pokazuje też, że w biznesie ważna
jest empatia: – Doskonale zdajemy sobie sprawę,
że towar, który przewozimy, dla naszych partnerów jest niezwykle ważnym elementem biznesowej układanki i musi trafić w dokładnym czasie
w dokładnie określone miejsce. Wozimy np. gotowe elementy montowane na budowach w Skandynawii niemal prosto z ciężarówki. Woziliśmy elementy sceny na duże wydarzenie muzyczne. Firma
daje naszym Klientom poczucie, że wybierając nas,
inwestują w pewność, że dostarczymy wszystko
na czas, a tym samym ich przedsięwzięcie biznesowe powiedzie się.
W celu zapewniania najwyższych standardów firma Galan Logistics wdrożyła system
zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz system
zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Galan Logistics specjalizuje się w kompleksowej obsłudze logistycznej. Większość
jej kontraktów polega na transporcie i spedycji towarów między Polską oraz wschodnimi
Niemcami a Skandynawią. Na tych właśnie
kierunkach firma osiągnęła dużą renomę oraz
zaufanie kontrahentów. W ofercie firmy są
przewozy drobnicowe, częściowe i całopojazdowe oraz organizacja transportu multimodalnego, transportu materiałów niebezpiecznych ADR, materiałów wymagających
temperatury kontrolowanej i ponadgabarytowych. Rodzinnie zarządzana firma notuje
efektywny wzrost potwierdzony nagrodami:
Diament Forbesa 2019, najdynamiczniej rosnących firm rodzinnych 2018 Forbes i dwukrotnie
Gazelą Biznesu. Firma dysponuje nowoczesną
siedzibą w Kobylance – z bazą magazynową
i serwisem samochodów ciężarowych. Galan
Logistics ma też 90 własnych naczep.
Jak się to udało założonemu w 2006 roku
biznesowi? W dużej mierze dzięki konsekwentnej wierności wartościom określonym wspólnie
z właścicielami przez cały zespół. Są one jasno komunikowane, m.in. na stronie internetowej Galan
Logistics. To: zaangażowanie, konsekwencja, szacunek, odpowiedzialność i uczciwość. Co najważniejsze, znajdują one zastosowanie w codziennym
sposobie funkcjonowania biznesu.

Tu warto pracować
Firma Galan Logistics nowocześnie i świadomie podchodzi do zarządzania ludźmi i ich
rozwojem.
– Nowej osobie przedstawiamy jasno określoną ścieżkę kariery, prezentując ją na przykładach
osób, które wspaniale się u nas rozwinęły – np. od
asystenta spedytora do dyrektora działu spedycji.
Każdy nasz pracownik poznaje wszystkie działy
firmy, od spedycji po serwis ciężarówek. Jednak co
najważniejsze, nasi pracownicy poznają dogłębnie
specyfikę działalności naszych klientów. Poprzez
bardzo dobrą znajomość obszarów ich działania
pracownik jest w stanie patrzeć na biznes szerzej
i skuteczniej. Ta metoda się sprawdza i jest doceniana – mówi Konrad Gałan.

Galan Logistics Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 26
PL 73-108 Kobylanka
kontakt@galanlogistics.pl
www.galanlogistics.pl

Każdy pracownik wybiera dwa razy w roku
szkolenia, z których chce skorzystać. Niezależnie od tego zespół szkoli się np. ze zmian
w przepisach, a raz w tygodniu z języka niemieckiego. Na co dzień w firmie obowiązuje
półgodzinna przerwa na lunch w środku dnia.
Do tego samego przyzwyczajeni są w większości kontrahenci Galan Logistics. W razie
potrzeb możliwy jest też elastyczny czas pracy.
Ci, którzy osiągną już pewne doświadczenie
w wykonywanych obowiązkach, mają dużą autonomię w pracy. Samodzielny spedytor sam
planuje trasę i sposoby dostarczenia towaru do
miejsca docelowego. Daje to dużo satysfakcji
i buduje zaangażowanie.

Spojrzenie na Zachód
Firma Galan Logistics powstała w 2006
roku w Goleniowie. Założyli ją bracia: Konrad
i Przemysław Gałanowie. Początek wiąże się
z historią, w której występuje jeszcze trzeci
bohater.
– Był to okres, w którym prawo zaczęło
dopuszczać polskie firmy do organizowania
bezpośrednich transportów ze Skandynawii do
Niemiec. Jeden z klientów, którego obsługiwałem
w innej firmie, Szwed Frank Gullberg, stwierdził,
że to dobry moment, aby wejść w rosnącą
branżę. Miał rację i jestem mu wdzięczny za radę,
a następnie wsparcie na początku własnej drogi
– mówi Konrad Gałan.
Logistyczna firma z Kobylanki wiąże przyszłość z mocniejszą obecnością na rynkach
zachodnich: niemieckim, holenderskim i belgijskim.
– Są one bardzo nasycone, ale widzimy, że
dzięki doświadczeniu wyniesionemu z pracy dla
bardzo wymagających klientów ze Skandynawii,
możemy tam skutecznie działać i się rozwijać.
To nasz cel na najbliższe lata – ocenia Konrad
Gałan.

Oddział: Gorzów Wielkopolski
ul. Chrobrego 29/7
PL 66-400 Gorzów Wlkp.

Oddział: Poznań
ul. Krzemowa 1, Złotniki
PL 62-002 Suchy Las
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Zaczynamy drukować domy
Prof. Maria Kaszyńska, dziekan
Wydziału Budownictwa
i Architektury o przyszłym podziale
wydziału, konferencji
w Międzyzdrojach i drukowaniu betonu.
W nowym statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zmieni
się struktura kierowanego przez panią profesor wydziału.
Struktura organizacyjna uczelni ma pozostać
wydziałowa, z tym że w nowej formule nasz wydział ma się rozdzielić na Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska oraz na osobny Wydział
Architektury, a inne wydziały mają się połączyć.
Ponieważ nowa Ustawa 2.0 wprowadza ewaluację dyscyplin naukowych, a nie wydziałów, jak
było do tej pory, takie zmiany są teraz możliwe.
Na naszym wydziale mamy aż cztery dyscypliny i architekci stwierdzili, że teraz jest dobry
moment aby utworzyć samodzielny Wydział
Architektury. Plany są takie, by restrukturyzację uczelni przeprowadzić od 1 stycznia, a jak
będzie… zobaczymy, na razie nie mamy jeszcze
zatwierdzonego nowego statutu.
Co więc pozostanie na Wydziale Budownictwa?
Na Wydziale Architektury mają być dwie
dyscypliny naukowe: architektura i urbanistyka
oraz sztuki projektowe, czyli nasze wzornictwo. Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska pozostanie klasyczne budownictwo
pod nową nazwą dyscypliny inżynieria lądowa
i transport, natomiast kierunek instalacje budowlane znajdzie się w dyscyplinie naukowej pn.
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
W nowej strukturze Wydział Budownictwa
będzie dalej znaczącym wydziałem ZUT, a na
pewno największym pod względem liczby studentów. Na wydziale w obecnym kształcie studiuje blisko 2000 studentów.
Jeden ze znaczących waszych absolwentów Edward Osina, prezes firmy Calbud,
został przewodniczącym Rady Uczelni.
Cieszę się z tego faktu. Dodam, że jest to
kandydatura zgłoszona przeze mnie i Radę Wydziału. Wybrana przez Senat siedmioosobowa
Rada Uczelni jest teraz obok rektora i Senatu
podstawowym organem uczelni. Rada składa

Wydział Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 50, 70-311 Szczecin,
tel.: +4891/4492221, +4891/449471
www.wbia.zut.edu.pl
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Jubileusz firmy „Siemaszko”
– 25 lat dla Szczecina
Rzetelność od początku była naszą naczelną dewizą. Chcieliśmy budować
solidnie. Zdobywać rynek z podniesioną głową. Klienci to docenili – zdaniem
Lesława Siemaszko to recepta na sukces. Bardzo skuteczna. Kierowana
przez niego firma deweloperska „Siemaszko” obchodzi w tym roku 25-lecie
działalności. Jest jedną z czołowych marek Pomorza Zachodniego.
Srebrny jubileusz to okazja do przypomnienia dorobku firmy.

się z trzech przedstawicieli uczelni, trzech osób
z otoczenia gospodarczego oraz z reprezentanta parlamentu studenckiego.
Niedawno odbyła się wasza sztandarowa
konferencja naukowa pn. Awarie Budowlane.
Tegoroczna 29. edycja konferencji odbyła
się w dn. 20 – 24.05.2019 r. Był to pierwszy raz
kiedy konferencję zorganizowano pod nazwą
International Conference on Structural Failures
– Awarie Budowlane, a zakwalifikowane referaty zostały opublikowane w czasopiśmie MATEC
Web of Conferences. Przedstawiane referaty
dotyczyły szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych oraz, co jest
najważniejsze, zapewnienia bezpieczeństwa
wszystkim użytkownikom obiektów budowlanych. Konferencja zakończyła się olbrzymim
sukcesem. Zgromadziła ponad 480 uczestników
z kraju i ze świata. Jest to konferencja specyficzna, polegająca na nauce na cudzych błędach, co
jest niezwykle istotne.
Duże zainteresowanie wywołała debata publiczna z udziałem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przewodniczących Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
oraz przedstawicieli Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zrzeszającego największe firmy budowlane w kraju.
Była też mowa o katastrofie budowlanej na
Zamku Książąt Pomorskich, która wydarzyła się
w maju 2017 roku tuż przed poprzednią konferencją. Do tej pory trwają prace próbujące wyjaśnić przyczyny tej katastrofy.
Czy możemy coś nowego powiedzieć o tej
katastrofie.
Mamy nagrany film z monitoringu momentu katastrofy, ale prokurator nie zezwolił na
ujawnienie tego publicznie podczas konferencji, czego bardzo żałuję, bo rzadko się zdarza, że
jest materiał zarejestrowany w trakcie katastrofy, a nie tylko pokazane jej skutki.
Wasi studenci niedawno osiągnęli międzynarodowy sukces.

Na wydziale powstał pierwszy w Europie
studencki oddział amerykańskiego instytutu
betonu ACI (American Concrete Institute). Na
dorocznej konferencji ACI, w kanadyjskim Quebecku z udziałem kilku tysięcy uczestników
dyskutowano o najbardziej aktualnych sprawach budownictwa na świecie. Wnioski z tej
konferencji przekładają się potem na nowe normy i zasady projektowania. Dwa nasze zespoły
studentów studiów inżynierskich uczestniczyły
w studenckich zawodach. Na trzydzieści kilka
zespołów z całego świata nasze drużyny zajęły
drugie i trzecie miejsce, co stało się sensacją.
Jesteśmy z tego bardzo dumni.
Nadążacie za duchem czasów.
Prowadzimy innowacyjny projekt badawczy
z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki dotyczący druku betonu w technologii
3 D. Nasi partnerzy skonstruowali prototyp drukarki do betonu, a my opracowaliśmy kompozycje mieszanek betonowych i technologii druku.
Zostaliśmy zaproszeni na Międzynarodowe Targi Budowlane Budma w Poznaniu i tam mieliśmy swoje stanowisko, które odwiedziło ponad
300 osób. Otrzymujemy dużo ofert współpracy
z przemysłu. Projekt dotyczący druku elementów budowlanych, czyli druku domów, świadczy o innowacyjności naszego wydziału.
Wasi absolwenci nie mają chyba problemów z zatrudnieniem.
Jest boom i rynek budowlany poszukuje
pracowników zarówno na stanowiska kierownicze, jak i na wykonawcze. Pracodawcy chętnie
też biorą naszych studentów na praktyki.
O ile wiem, staracie się powiększać kadrę
naukową.
Aktualnie toczą się procedury 3 wniosków
profesorskich, 6 wniosków habilitacyjnych architektów i 2 z budownictwa. Jest również
sporo otwartych przewodów doktorskich i kilka finalizowanych. Mamy szansę znacznie odmłodzić nasze kadry. Nie ukrywam, że bardzo
z tego faktu się cieszę.
Dziękujemy za rozmowę.
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– Zaczynaliśmy w skromnym kontenerze
ustawionym na placu budowy – wspomina
Lesław Siemaszko. – Te pionierskie czasy
były wspaniałe i straszne jednocześnie. Gdy je
wspominam dziś, z obecnym doświadczeniem,
to mam wątpliwości, czy miałbym odwagę znów
zrobić to samo.
Zakład budowlany „Siemaszko” powstał
w 1994 roku, Polska była w okresie transformacji ustrojowej, wolny rynek dopiero raczkował. Zarejestrowana w mieszkaniu Lesława
Siemaszki firma budowlana podbój Szczecina
zaczęła od pierwszego budynku przy ul. Warcisława. Ta budowa była sprawdzianem. Ukończona z sukcesem dodała firmie skrzydeł.

Dynamiczny rozwój
Potem była m.in. budowa osiedla przy
ul. Duńskiej, coraz większy rozmach i śmielsze
plany. Po jedynym zaciągniętym na początku
działalności kredycie Lesław Siemaszko obie-

cuje sobie już nigdy więcej nie wspierać się
pożyczkami bankowymi. I to mu się udaje. Rozwija firmę dynamicznie, przewiduje kryzysy,
potrafi gromadzić kapitał, wyszukuje najlepsze
tereny pod inwestycje i sam zarządza firmą,
bez wspólników. To jego zdaniem pozwoliło
uniknąć najtrudniejszych raf. Brał odpowiedzialność za wszystkie decyzje. „Siemaszko”
słynie z doskonałych lokalizacji swoich inwestycji i najnowocześniejszej technologii budowy. Wykorzystuje najlepsze materiały, stolarka
okienna zawsze drewniana, od lat trzyszybowa, spełniająca najwyższe normy.
– Jako pierwsi w Szczecinie wprowadziliśmy
też zamknięty bankowy rachunek powierniczy,
najbezpieczniejszy dla klientów – podkreśla Lesław Siemaszko. – W 2017 r. równolegle budowaliśmy około tysiąca mieszkań na ośmiu osiedlach. A rok później oddaliśmy do użytku osiedle
Polonia przy al. Powstańców Wielkopolskich,
gdzie teraz mieści się nasza siedziba.

Inne realizacje to m.in. os. Pod Gwiazdami
na Pogodnie, ekskluzywna Rezydencja Pogodno przy parku Kasprowicza, stylowe Nowe
Forty, budynki przy ul. Królewicza Kazimierza,
Polskich Marynarzy, Hrubieszowskiej, Kasprzaka, Kukułeczki, Szybowcowej, ks. Bogusława X. W sumie ponad 3,5 tysiąca mieszkań i 100
domów jednorodzinnych. W budowie są osiedla przy al. Powstańców Wielkopolskich oraz
al. Piastów, rusza rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Malczewskiego i inwestycja
przy ul. Księżnej Salomei. Wkrótce też rozpocznie się przełomowa dla Szczecina realizacja – ekskluzywna zabudowa apartamentowa
nad samą Odrą przy Bulwarze Elbląskim wraz z
budową przystani jachtowej.

Prestiżowe nagrody
Szczecińska firma jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Na koncie ma tak zaszczytne tytuły, jak: „Lider Polskiego Budownictwa”,
trzykrotnie przyznane godło „Jakość Roku”
oraz najwyższy branżowy laur – „Platynowego
Orła Polskiego Budownictwa”, przyznawanego przedsiębiorstwom, które budują nowocześnie i bezpiecznie oraz stanowią wzór dobrego
zarządzania na polskim rynku budowlanym.
Firma została wyróżniona „Diamentem Forbesa” dla najdynamiczniej rozwijających się
przedsiębiorstw, a sam Lesław Siemaszko został uznany za osobowość biznesu i uhonorowany „Perłą Biznesu”.
Lesław Siemaszko chętnie angażuje się również w wydarzenia charytatywne oraz kulturalne. Za zaangażowanie dla kultury Szczecina
został dwukrotnie nagrodzony tytułem „Mecenasa Kultury Szczecina”. W tym roku dzięki mecenatowi Lesława Siemaszki wystąpi w naszym
mieście światowej sławy wirtuoz harfy Xavier
de Maistre. Niezwykły koncert odbędzie się
w listopadzie w szczecińskiej filharmonii.

„Siemaszko”
al. Powstańców Wlkp. 81A
Szczecin
tel. 91 422 16 51-52
www.siemaszko.pl
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Historia błękitnej okrzemki
Prof. Andrzej Witkowski, geolog, oceanograf, kierownik Zakładu Paleooceanologii Uniwersytetu
Szczecińskiego, o badaniach prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi i współpracy międzynarodowej.
Wśród jakich kierunków studiów można wybierać na Wydziale Nauk o Ziemi.
Kierunkami z przyszłością są geologia, oceanografia. Biorąc pod uwagę, ile osób topi się
w Bałtyku czy w gliniankach w głębi lądu, potrzebne jest też ratownictwo wodne. Z kolei od studentów geografii, turystyki i rekreacji słyszę, że studia
dają im szansę na własne biznesy.
Przez to, że nie mamy wielu studentów, ci którzy do nas trafiają, traktowani są bardzo poważnie
i rzucani na głęboką wodę. Już na etapie licencjatu pracują przy projektach naukowych.
Studentowi z II roku geologii, który brał udział
w badaniach, zaproponowałem wyjazd do Afryki. Pobieraliśmy materiał do badań, od granicy
Mozambiku do Port Elizabeth (RPA). Jedną noc
spaliśmy w namiocie w parku narodowym Addo
Elephant Park, gdzie żyją hieny, lwy, słonie, bawoły. Proszę mi wierzyć, nie ma większego przeżycia,
emocji niż śmiech hieny słyszany ciemną nocą, nawet jeśli się ma świadomość, że namiot jest otoczony stalową siatką.
W kierowanym przez pana profesora zakładzie specjalizujecie się w badaniach nad
okrzemkami.
Mamy unikatową w skali Polski i myślę Europy
hodowlę mikroglonów – okrzemek. Badamy, jak
można wykorzystać naturalne produkty tych mikrobioreaktorów, np. dla przemysłu spożywczego, ponieważ produkują błękitny barwnik, czy też
dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetologii.
Tłuszcze produkowane na bazie okrzemek mogą
być wykorzystywane wprost do kremów i maści,
ale mogą być też modyfikowane. Można na nie
nałożyć nanocząstki i je uszlachetniać.
Od kilku lat intensywnie rozwijamy współpracę z Uniwersytetem w Le Mans. W ramach grantu z unijnego programu Horyzont 2020 badamy
możliwości stosowania błękitnych okrzemek z rodzaju Haslea w tzw. błękitnej biotechnologii. Nasz
udział polega na izolacji i hodowli niebieskich
okrzemek. Badamy przy użyciu metod genetycznych błękitne okrzemki z całego świata.
Drugi problem, który daje napęd naszym badaniom, to projekt związany z produkcją biopaliw
nowej generacji. Okrzemki są obiecującym źródłem lipidów, które są surowcem wyjściowym do
produkcji biopaliw 3. generacji.
Współpracujemy z jednym z polskich koncernów naftowych. Nasze okrzemki zawierają kwasy
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tłuszczowe, które po poddaniu pewnej obróbce
chemicznej powinny dawać czysty biodiesel.
Utrzymujecie wiele kontaktów międzynarodowych.
Najbardziej jesteśmy dumni ze współpracy
z Chinami. Kontakty z Chińczykami wniósł nam
„w wianie” prof. Jan Harff, profesor z Niemiec, który jest zatrudniony na Wydziale Nauk o Ziemi US.
Współpracujemy z Guangzhou Marine Geological Survey (GMGS), Morską Służbą Geologiczną
Guangzhou (Kantonu), z którą prowadzimy badania na Morzu Południowochińskim.
Prof. Harff organizuje obecnie duży projekt,
który obejmuje takie akweny, jak: Morze Bałtyckie,
Morze Północne, Morze Adriatyckie, Morze Południowochińskie czy Morze Wschodniochińskie.
W ubiegłym roku obroniła doktorat na Wydziale Nauk o Ziemi Li Chunlian, zaś obecnie kończy badania i pisze pracę drugi doktorant Zhang
Jinpeng, który uzyskał środki na realizację projektu badawczego z Narodowego Centrum Nauki
w Krakowie.
Byłem tydzień temu w Chinach, po czterech
latach przerwy i miałem możliwość zobaczyć na
własne oczy, jak szybko zmienia się Państwo Środka, m.in. pod względem wprowadzania innowacji.
Wszystkie miejskie autobusy w Kantonie jeżdżą
już na prąd.
Kolega wyjaśnił mi, że samochody na czarnych
rejestracjach są rządowe, na niebieskich prywatne, a teraz pojawiły się zielone dla aut elektrycznych. Nie ma problemu, żeby znaleźć stację do
ładowania aut elektrycznych. U nas się tylko o tym
mówi, u nich się jeździ.
Zespół, którym kieruję, też jest międzynarodowy. Pracują u nas koledzy z Francji (dr Romain
Gastineau) i ze stacji badawczej w Karadagu na
Krymie (dr Nikolaj Davidovich. Dr Davidovich ze
strony matki ma polskie korzenie, rodzina wywodziła się z zachodniej Białorusi).
A wasi polscy młodzi naukowcy prowadzą
badania za granicą?
Np. dr Przemysław Dąbek i doktorantka Marta Krzywda pracują teraz we Francji, w małej firmie badawczo-rozwojowej Microphyt, gdzie we
współpracy z instytucjami z całego świata prowadzą badania nad produkcją biomasy błękitnych
okrzemek.
Nasza doktorantka Ewa Górecka przez dziewięć miesięcy karmiła w Kanadzie małże niebieską
wodą, która pochodzi z hodowli błękitnej okrzemki z rodzaju Haslea.
Czy nasz region stwarza duże możliwości
badawcze?
W tej chwili obowiązuje coś, co się nazywa
protokołem z Nagoya. Wiele krajów z całego
świata zgodziło się, że produkty genetyczne wytworzone i pochodzące np. z Namibii powinny
wrócić do Namibii. Dlatego aby mieć dostęp do
okrzemek ze wszystkich oceanów rozwijamy
współpracę międzynarodową, ale korzystamy

Inżynierowie
dla Przemysłu 4.0.
Prof. Mirosław Pajor, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie o nowych kierunkach studiów, projektach unijnych
i inżynierach… w spódnicy.

także z Bałtyku. Mamy bardzo zaangażowanego
studenta ze Świnoujścia, który przywozi z Zatoki
Pomorskiej bogaty materiał i hoduje okrzemki
z przeznaczeniem na biodiesel.
A jak nasze otoczenie zewnętrzne jest zainteresowane waszymi badaniami?
Jest zainteresowanie ze strony akwakultury, jeśli chodzi o hodowlę ryb. Mamy ciekawą
współpracę z firmą hodującą łososia – Jurrasic
Salmon koło Pobierowa.
Zapytajmy na koniec, gdzie absolwenci
waszego wydziału znajdują zatrudnienie?
Geolodzy w przedsiębiorstwach geologicznych, które przyjmują studentów na praktykę i
od razu proponują pracę. Geografowie zawsze
sobie dobrze radzili w instytucjach związanych
z ochroną środowiska czy brzegiem morskim.
Część zostaje w nauce. Sztandarowym
przykładem takiej kariery jest moja była doktorantka Diana Krawczyk, która prowadzi duży
projekt naukowy na Grenlandii. Jest pracownikiem naukowym Grenlandzkiego Instytutu
Zasobów Naturalnych w Nuuk na Grenlandii.
Dziękujemy za rozmowę.

This project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020 research
and innovation programme under grant agreement
NO 734708/GHANA/H2020-MSCA-RISE-2016
czerwiec-sierpień 2019

Wiemy o tym, że dwa wydziały ZUT – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
oraz Wydział Budownictwa i Architektury
pracują nad wspólnym projektem – drukowania 3D konstrukcji betonowych.
Nasz wydział bardzo mocno rozszerza badania i kształcenie zgodnie z potrzebami Przemysłu 4.0. Projekt ten jest tego przykładem.
W Przemyśle 4.0 jednymi z silniej rozwijanych
technologii wytwarzania są tzw. technologie
przyrostowe, które umożliwiają wykonanie
metalowych części maszyn czy komponentów
z tworzyw sztucznych z zastosowaniem metody druku przestrzennego 3D. Drukowany jest
właściwie gotowy komponent, o kształtach,
których w wielu wypadkach nie można wykonać za pomocą innych technologii. Oczywiście
ta technologia bardzo się rozwija i już trafia do
przemysłu.
Technologia 3D trafia nie tylko do przemysłu maszynowego, ale i do budownictwa, gdzie
pojawiła się koncepcja drukowania domów
w tej technologii. Potrzebny jest do tego specjalny beton, który odpowiednio szybko twardnieje i jednocześnie wiąże ze sobą poszczególne drukowane warstwy. Wydział Budownictwa
i Architektury zajmuje się tymi specjalnymi
betonami o odpowiednich własnościach, które
umożliwiają drukowanie takich konstrukcji. My
zaprojektowaliśmy maszynę, która już została
pokazana na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu,
gdzie wzbudziła ogromne zainteresowanie.
Aktualnie rozmawiamy z partnerami przemysłowymi, żeby zbudować wersję przemysłową
i wdrożyć ją do drukowania małej architektury
a w przyszłości do drukowania całych domów.
Rozwijacie też bazę naukowo-dydaktyczną.
Aktualnie realizujemy na wydziale dwa
projekty wsparte z działania 1.3 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące infrastruktury
badawczej. Nowe urządzenia i oprogramowanie pojawi się w laboratoriach Badań Maszyn
i Urządzeń Mechanicznych, Wytrzymałości Materiałów oraz w Zakładzie Spawalnictwa.

Tu głównie chodzi o pozyskanie nowej
aparatury pomiarowej, nowego sprzętu do
pomiaru drgań konstrukcji, symulacji procesu
spawania i odlewania, ale też nowego oprogramowania, ponieważ chcemy mieć licencje
komercyjne, które umożliwią nam świadczenie
komercyjnych usług dla przemysłu. Aparatura
badawcza i oprogramowanie już zostały kupione, zaś wartość przedsięwzięcia wynosi 5,6
mln zł , w tym 4,48 mln zł jest dofinansowane
ze środków unijnych.
A drugi projekt?
Drugi projekt przeszedł pozytywną weryfikację i przygotowujemy się do podpisania
umów z Urzędem Marszałkowskim. Chodzi
o doposażenie naszej hali technologicznej
w Laboratorium e-Produkcji, które będzie realizować koncepcję Przemysłu 4.0. Program
w ramach RPO otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w wysokości 10,9 mln zł. To dofinansowanie
pozwoli nam praktycznie zmienić całkowicie
obraz hali technologicznej, która jest jednym
z głównych laboratoriów. Staną w niej nowoczesne maszyny, roboty, zautomatyzowane
linie produkcyjne, nowoczesne układy sterowania, spełniające wymogi Przemysłu 4.0.
Chcemy realizować badania w zakresie programowania takich maszyn i sterowania taką
produkcją. Pragniemy reagować na potrzeby
naszego regionu. Pojawiły się bowiem problemy z kadrą do pracy w przemyśle i wiele firm,
myśli o pełnej automatyzacji i robotyzacji.
No właśnie, i dlatego zapowiadacie nowe
kierunki studiów na wydziale.
Uruchamiamy studia dualne pn. inżynieria
produkcji w Przemyśle 4.0. Studia dualne oznaczają po prostu synergię nauki z przemysłem.
Są to studia o profilu przemysłowym, w które
zaangażowani są partnerzy z biznesu, aktywnie uczestnicząc w procesie dydaktycznym.
Program oferuje bardzo dużą liczbę płatnych
praktyk. Studia trwają 3,5 roku, z czego student zrealizuje aż 12 miesięcy w ramach stażu
w przedsiębiorstwach.
Studia na kierunku inżynieria produkcji
w Przemyśle 4.0 zawierają w sobie nauczanie

zarządzania produkcją, poszerzone o automatykę, robotykę, informatykę, które są niezbędne w nowoczesnej fabryce.
Kolejny nowy i intrygujący kierunek, na
którym będą państwo uczyć po wakacjach,
to inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych.
Nowy kierunek odpowiada specyfice naszego regionu. Zlokalizowana tu jest 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana. Dziś wojsko
zakupuje coraz więcej sprzętu o bardzo wysokim poziomie automatyzacji i elektroniki. Potrzebni są inżynierowie, którzy potrafią to nadzorować, utrzymywać w ruchu i serwisować.
Coraz bardziej specjalistyczne samochody ma
też policja, straż pożarna, rozwijają się Wojska
Obrony Terytorialnej. To też miejsca zatrudnienia przyszłych absolwentów tego kierunku.
W regionie mamy 31 szkół średnich prowadzących klasy mundurowe, pod patronatem
MON-u. Oprócz absolwentów tych szkół, grupę docelową dla nowego kierunku stanowić
będą również podoficerowie i oficerowie Wojska Polskiego, którzy chcieliby podnosić swoje
kwalifikacje. Jesteśmy pierwszym wydziałem
w Polsce, który otwiera taki kierunek. Mamy
poparcie ze strony Dywizji. Liczymy na duże
zainteresowanie.
Proszę nam powiedzieć na końcu: czy kobiety często zostają inżynierami?
Cieszy mnie, że wśród pań jest coraz większe zainteresowanie zawodem inżynierskim.
Na kierunkach zarządzania produkcją i inżynierii materiałowej jest już przewaga kobiet. Pojedyncze studentki pojawiają się też na mechatronice, mechanice i budowie maszyn. Mnie to
cieszy, również i dlatego, że obecność pań na
wydziale, łagodzi obyczaje.
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
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Epokowa zmiana
w GBS Banku
Zakończyła się pewna epoka.
Zbigniew Wielgosz, wieloletni prezes
GBS Banku, a zarazem znany animator
regionalnej przedsiębiorczości
oraz bankowości spółdzielczej
przeszedł na emeryturę. Przekazanie
sterów nowej prezes – Bożenie
Głogowskiej odbyło się podczas
wyjątkowo uroczystego Zebrania
Przedstawicieli.
Tym szczególnym dniem w historii Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku był
31 maja 2019 r. To wtedy w Bukowej Przystani
w Barlinku spotkali się delegaci i zarząd tej największej instytucji finansowej z centralą na Pomorzu Zachodnim. W wydarzeniu uczestniczyły
najważniejsze w Polsce postacie świata bankowości spółdzielczej, a także współpracujący
z nimi menedżerowie z branży ubezpieczeniowej. Byli wśród nich: Jerzy Bańka, Wiceprezes
Zarządu Związku Banków Polskich, Krystyna
Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Wiceprezes Zarządu SGB Banku Andrzej Chmielecki,
Prezes Zarządu Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Piotr Narloch, członek Zarządu
Concordia Polska TUW – Grzegorz Kukla oraz
Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Jarosław Grochowski.
Prezes Zarządu GBS Banku usłyszał tego
dnia wiele podziękowań za długą współpracę
i zachęt do dalszego zaangażowania w rozwój
sektora bankowości spółdzielczej.
Barlinek, ul. Strzelecka 2, tel. 95 746 04 00
Bierzwnik, ul. Kopernika 1, tel. 95 768 92 17
Bogdaniec, ul. Mickiewicza 30, tel. 95 727 72 60
Dębno, ul. Mickiewicza 45, tel. 95 747 71 10
Gorzów Wlkp., ul. Słowackiego 1 AB, tel. 95 722 78 95
Kostrzyn n. O., ul. Kopernika 2, tel. 95 727 72 58
Krzeszyce, ul. Gorzowska 7/7, tel. 95 757 92 99
Myślibórz, ul. Lipowa 8a, tel. 95 747 71 10
Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 5, tel. 95 768 43 00
Słońsk, ul. Sikorskiego 7, tel. 95 757 22 19
Stargard, ul. St. Czarnieckiego 2f, tel. 91 578 24 42
Szczecin, al. Boh. Warszawy 31, tel. 91 484 17 20
Witnica, ul. Gorzowska 6, tel. 95 727 72 52
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Jedną z atrakcji jest możliwość obserwacji koników
polskich i krów rasy scottish highland (na zdjęciu)
żyjących w naturalnym środowisku.

Plaża w Stepnicy jest czysta i bezpieczna – ma Błękitną Flagę.

Stepnica rozwija się i pięknieje
Zakochali się w niej rowerzyści, żeglarze i miłośnicy dzikiej przyrody, a liczba
osób, które odwiedzają gminę, wciąż rośnie. Dzieci chętnie ciągną na tutejszą
plażę, a inwestorzy planują budżety pod kolejne inwestycje.

Bożena Głogowska i Zbigniew Wielgosz

– Zbigniew Wielgosz tworzył bezpieczny, ale
też jeden z najszybciej rozwijających się i zaawansowanych technologicznie banków. Cieszę
się, że mogliśmy 10 lat razem współpracować
– mówił Sławomir Czopur, Prezes Zarządu
Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
Banku Polskiej Spółdzielczości.
– Był zawsze niepokorną osobą w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Wyróżniała go innowacyjność. To on wprowadził pierwsze karty
elektroniczne i inne nowoczesne rozwiązania do
polskiej bankowości spółdzielczej – przypomniał
Artur Adamczyk, Wiceprezes Zarządu Banku
BPS Bank Polskiej Spółdzielczości.
Na przychylną biznesowi postawę zwracali
uwagę obecni na sali przedsiębiorcy, wieloletni klienci GBS Banku z Barlinka i Szczecina oraz
przedstawiciele organizacji gospodarczych,
w tym Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby
Przemysłowo-Handlowej: – Chciałbym podziękować Zbigniewowi Wielgoszowi w imieniu ponad 300 przedsiębiorców zrzeszonych w naszym
samorządzie gospodarczym. Gospodarczy Bank
Spółdzielczy w Barlinku to stacja krwiodawstwa
w krwiobiegu gospodarczym regionu, zapewniająca obieg finansowania dostępnego dla firm.
Wydarzenie było okazją do uhonorowania
zasług Zbigniewa Wielgosza dla lokalnej spo-

łeczności. Kierowany przez niego bank nie
tylko zapewniał finansowanie wielu firmom
z regionu, ale wspierał też lokalną kulturę
i przedsięwzięcia społeczne. W uznaniu zasług
Mariusz Maciejewski, Przewodniczący Rady
Miasta w Barlinku oraz Dariusz Zieliński, Burmistrz Miasta i Gminy Barlinek wręczyli Zbigniewowi Wielgoszowi odznaczenie Honorowy Obywatel Miasta Barlinek. W uroczystości
uczestniczył również Starosta Powiatu Myśliborskiego Andrzej Potyra.
W trakcie wydarzenia nie zabrakło pamiątkowych zdjęć, wspomnień ze świata bankowości spółdzielczej i biznesu oraz prezentów,
z których wiele nawiązywało do pasji Zbigniewa Wielgosza, czyli produkcji wina. Pod koniec
spotkania wieloletni prezes przekazał symboliczny klucz pod sztandarem banku Bożenie
Głogowskiej, która objęła funkcję p.o. prezesa
zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego
w Barlinku. Plan sukcesji w GBS Banku został
opracowany w 2015 r. przez prezesa Zbigniewa Wielgosza i został konsekwentnie zrealizowany.
– Sukcesja powinna być naturalnym procesem w zarządzaniu każdą instytucją, tym bardziej w przypadku banku, który jest instytucją zaufania publicznego – mówi Bożena Głogowska.

czerwiec-sierpień 2019

– Zapraszamy turystów do odwiedzenia naszej plaży,
spaceru po molo i skorzystania z licznych atrakcji
– zachęca sekretarz Mariola Kwiryng.

Miasto portowe

Po wielu latach starań w Stepnicy rozpoczęła
się inwestycja polegająca na pogłębieniu toru podejściowego do tutejszego portu handlowego do
4,5 metra.
– Cieszę się, że nasze wieloletnie starania zakończyły się sukcesem – mówi Andrzej Wyganowski,
burmistrz Miasta i Gminy Stepnica. I wyjaśnia:
– Urząd Morski w Szczecinie dostał pieniądze z ministerstwa, a wykonawca rozpoczął już prace projektowe. Tor ma być pogłębiony do końca lipca br.
– dodaje.
Dzięki tej inwestycji do basenu portowego
w Stepnicy będą mogły wpływać statki o ładowności do 5 tys. ton.
– Liczymy, że poważnie wzrosną przeładunki towarów masowych – mówi burmistrz Wyganowski.
A od każdej przeładowanej tony do gminnej kasy
wpływa 1 zł.
Już na początku 2019 r. oddany został do użytku falochron osłaniający port rybacki.
– Falochron ten ma dla nas bardzo duże znaczenie, ponieważ planujemy również rozbudować przystań żeglarską w centrum Stepnicy o kolejne 100
miejsc cumowniczych – mówi Andrzej Wyganowski.
Już dzisiaj gmina ma cztery mariny, w których
może cumować około 400 jachtów i motorówek.
– Ale to już dziś nie wystarcza – wyjaśnia burmistrz Wyganowski. – Co ciekawe, wcale masowo nie

przypływają do nas Niemcy czy Skandynawowie, ale
Polacy, żeglarze ze Śląska, Wrocławia czy Poznania
i oczywiście ze Szczecina – dodaje.
Środki na rozbudowę mariny będą pochodzić
z programu Interreg V.
– Mamy szansę dostać 90-proc. dofinansowanie,
jeśli podobny projekt zrealizuje u siebie nasz niemiecki
partner, gmina z Mönkebude – mówi Mariola Kwiryng, sekretarz Miasta i Gminy Stepnica. – Z gminą
tą współpracujemy już od 25 lat. Rozwijamy również
współpracę z litewską miejscowością Karkle koło
Kłajpedy. 7 lipca spotkamy się wszyscy w Mönkebude, gdzie nasi mieszkańcy zaprezentują m.in. swoje
możliwości artystyczne – dodaje.
Warto nadmienić, że w Urzędzie Gminy nie bez
znaczenia jest rola pań. Beata Rogalska, skarbnik gminy zajęła niedawno II miejsce w skali kraju
wśród skarbników gmin do 5 tysięcy mieszkańców.

Turystyka pełna wrażeń

Wraz z rosnącą liczbą turystów powstają nowe
miejsca noclegowe, rozwijana jest oferta gastronomiczna. Gmina Stepnica jest również rajem dla rowerzystów, wystarczy w tym miejscu wspomnieć
chociażby o drodze rowerowej na wale przeciwpowodziowym wzdłuż Zalewu Szczecińskiego.
Plaża w Stepnicy już po raz dziewiąty może się
pochwalić Błękitną Flagą, co świadczy o tym, że jest
czysta i bezpieczna.
– Turyści w tym roku skorzystają z nowego sprzętu. Na plaży pojawią się skutery, a do dyspozycji dzieci
będą bajkowe rowery wodne – mówi Mariola Kwiryng. – Przy molo będzie też cumować katamaran,
który będzie kursować do Trzebieży i z powrotem.
W gminie jest dużo atrakcji dla turystów, którzy
kochają naturę. Można obserwować orła bielika,
wypływać z rybakami na fotołowy lub jeździć konno w jednej z kilku stanic.
– W Parku Natury Zalewu Szczecińskiego mamy
też ponad 200 sztuk wolno żyjących koników polskich i podobną liczbę żyjących na około 500 hektarach dzikich krów rasy scottish highland. Z wyglądu
przypominają one żubry i są naprawdę ładne – mówi
sekretarz.
Turystów do Stepnicy przyciągną także imprezy plenerowe.

– Od 12 do 14 lipca zapraszamy na Dni Stepnicy –
zachęca Mariola Kwiryng.
Program imprezy jest bogaty. – Po raz drugi
odbędzie się Festiwal Kwiatowy. W ramach Dni Stepnicy będą po raz 8. zorganizowane regaty o Puchar
Burmistrza. Odbędzie się też koncert zespołu Big Cyc
i wiele innych atrakcji – dodaje.
Dadzą o sobie znać również rybackie tradycje.
– Przygotujemy 600 litrów zupy rybnej, którą
będziemy częstować gości i mieszkańców – wyjaśnia
burmistrz Wyganowski. – Na początku sierpnia z kolei
przyjadą do nas miłośnicy jazzu na kolejny JazzPiknik
nad Zalewem – dodaje.
Potencjał turystyczny gminy dostrzegają także ogólnopolskie sieci dyskontów. Już niedługo
w Stepnicy będzie można robić zakupy nie tylko
w Biedronce, ale także w Dino.
Według szacunków w ubiegłym roku niespełna 5-tysięczną gminę odwiedziło 70 tys. turystów.
Niedługo dostępność komunikacyjną gminy poprawi remont drogi od strony Goleniowa do Recławia
w standardzie drogi wojewódzkiej.

Ludzie chcą tu mieszkać

Stepnica jest atrakcyjna dla mieszkańców.
– Zapraszamy turystów do odwiedzenia naszej
plaży, spaceru po molo i skorzystania z licznych
atrakcji – zachęca sekretarz Mariola Kwiryng.
Cieszymy się, że ludzie chcą tutaj mieszkać.
A naszą ambicją jest dokończenie w tej kadencji
osiedla mieszkaniowego. Pięć bloków jest już zamieszkanych. Teraz planujemy wybudować dwa
kolejne. – wyjaśnia burmistrz.
– W gminie rozwija się budownictwo jednorodzinne, dlatego będziemy dbać o rozbudowę mediów oraz
o budowę kolejnych dróg – zapowiada burmistrz.
Warto również posłać dzieci do szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu.
– Dzięki projektowi „Zdrowe dzieci w zdrowych
gminach”, który realizujemy ze środków programu
Interreg V, nasi uczniowie uczą się zasad zdrowego
żywienia – mówi wiceburmistrz Ryszard Ławicki.
Kolejny ważny projekt edukacyjny „W drodze
do sukcesu” wart 1,9 mln zł rozwija pasje uczniów
i pozwala wychowywać w duchu patriotycznym.
– W maju nasze dzieci były w Warszawie, odwiedziły m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego i
Centrum Nauki „Kopernik” – opowiada wiceburmistrz. – Na co dzień dzieci uczą się w szkołach
programowania robotów i mają dodatkowe zajęcia językowe – uzupełnia.
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Biznes napędzany ERP-em
– oprogramowanie dla wybranych
czy standard zarządzania?
Systemy ERP stopniowo stają się
powszechne. Już 34 proc. firm w UE
pracuje na nich każdego dnia.
W jaki sposób oprogramowanie
dla biznesu może wspomóc
zachodniopomorskie
przedsiębiorstwa i przygotować na
zmiany związane z „Przemysłem 4.0”?
Jak wynika z badań firmy consultingowej
Market Research Future*, rynek oprogramowania ERP wciąż się rozwija. Coraz więcej
przedsiębiorstw jest zainteresowanych wykorzystaniem jego możliwości. To system, który
dostosowuje się do indywidualnych potrzeb
organizacji. Samo pojęcie systemu ERP (ang.
Enterprise Resource Planning) oznacza elastyczny program, który pozwala na kompleksowe zarządzanie firmą i przyspieszenie procesów biznesowych.
Dane zgromadzone przez Eurostat wskazują, że już 34 proc. firm działających na terenie
Unii Europejskiej korzysta na co dzień z systemów ERP. W niektórych branżach, jak komunikacja czy produkcja, odsetek jest jeszcze wyższy.
Tutaj 2 na 5 firm napędzane są przez ERP.
Firmy z województwa zachodniopomorskiego również wykonały duży zwrot w kierunku oprogramowania wspierającego biznes. Badanie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
w latach 2014-2016 wykazało, że co 13. firma
przemysłowa wprowadziła innowacje organizacyjne, w obrębie których znalazły się właśnie
systemy ERP. Dzięki wdrożeniu systemu wspomagającego zarządzanie firmy mogą dołączyć
do grona przygotowanych na zmiany związane
z czwartą rewolucją przemysłową.

Inteligentna fabryka
Koncepcja czwartej rewolucji przemysłowej, a dokładniej „Przemysłu 4.0” pojawiła
się w 2011 r. i oznacza wprowadzenie najnowszych technologii do przedsiębiorstw.
Poprzez automatyzację procesów i przyspieszenie wymiany danych urzeczywistnia się wizja „inteligentnej fabryki”, w której produkcja
zostaje skrócona do minimum. W przyszłości
firmy wspierać ma także sztuczna inteligencja.
Czwarta rewolucja przemysłowa to szansa na
poprawę efektywności oraz konkurencyjności
przedsiębiorstw.
Oprogramowanie klasy ERP stanowi nieodłączny element inteligentnej fabryki – przede
wszystkim dzięki przyspieszeniu obiegu informacji w firmie. Współczesne systemy do
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Zainwestuj
w swój komfort
zarządzania przedsiębiorstwem są dostępne
w chmurze, co pozwala na szybki transfer
i dostęp do danych z dowolnego miejsca
w każdym momencie. Co ważne, przechowywanie danych w chmurze pozwala na ich zabezpieczenie w razie ataku hakerskiego, awarii
systemu czy innych zagrożeń świata on-line.
Z kolei modułowa budowa ERP pozwala na wybór funkcjonalności dopasowanych do profilu
konkretnej działalności.
System ERP stanowi także pomoc w dostosowaniu i zabezpieczeniu biznesu pod kątem
zgodności z obecnie obowiązującym prawem
(jak np. obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych czy e-sprawozdawczości). Jeżeli przedsiębiorstwo w ramach przyspieszenia obiegu
plików i oszczędności decyduje się na wprowadzenie elektronicznej dokumentacji kadrowej,
bardzo ważna jest zgodność systemu z regulacjami e-teczek pracowniczych.
Samo wdrożenie systemu ERP poprzedza dokładny audyt – tak, by dopasować niezbędne funkcjonalności do indywidualnych
potrzeb. Jedną z firm, które zdecydowały się
na wdrożenie polskiego oprogramowania ERP
enova365 była firma produkcyjna Hel-Wita
sp. z o.o. W wyniku konsultacji z autoryzowanym partnerem do profilu przedsiębiorstwa
zostały dobrane niezbędne rozwiązania (m.in.
CRM, Księga Handlowa oraz Kadry Płace i HR).

enova365 wpasowana w firmę
Pierwsze efekty wdrożenia oprogramowania enova365 w Hel-Wita pojawiły się po kilku
tygodniach. System umożliwił płynny przepływ
dokumentów w całym przedsiębiorstwie oraz
możliwość zbiorowej akceptacji zleceń. Firma
skorzystała na skróconym czasie obiegu pli-

ków, a uprawnieni pracownicy otrzymali dostęp do kompleksowej informacji. Ponadto,
dzięki rozbudowanym funkcjom księgowo-kadrowym, enova365 przyspieszyła funkcjonowanie działu finansowego i HR.
enova365 sprawdziła się także w optymalizacji procesów produkcyjnych. System usprawnił monitoring ilości potrzebnych surowców na
każdym etapie zlecenia. Poprawił kontrolę nad
dokumentacją techniczną, co w przypadku firmy produkcyjnej jest istotnym i odpowiedzialnym zadaniem.
Oprogramowanie enova365 pozwoliło
także na automatyzację procesów, które do
tej pory musiały być wykonywane ręcznie,
jak choćby przygotowanie listy minimalnych
stanów magazynowych. Usprawnienie tej
procedury przełożyło się na większą efektywność działu handlowego. Ponadto system ERP
umożliwił automatyczne prognozowanie kosztów wytworzenia nowego produktu, zanim
ten pojawi się w magazynie. Dzięki modułowi
Harmonogram Zadań enova365 zewnętrzne
czynniki, wpływające na koszty (np. kursy walut) są aktualizowane cyklicznie.
O ile wprowadzenie sztucznej inteligencji
stanowi na razie przyszłość przemysłu, to firmy z Pomorza Zachodniego mogą skorzystać
na wdrożeniu nowoczesnego systemu ERP.
Automatyzacja procesów wewnętrznych,
usprawnienie obiegu informacji i dostęp do
niej z każdego miejsca z pewnością podniesie
efektywność przedsiębiorstwa.

*ERP Software Market 2018 Global Trends, Statistics,
Size, Share, Regional Analysis by Key Players | Industry
Forecast by Installation, Application, Industry Verticals.
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W zachodniej części Rewala, 30 metrów od plaży, powstaje nowy kompleks
czterech apartamentowców realizowany przez znanego dewelopera,
firmę Alsecco. Już w lipcu pierwsi właściciele otrzymają klucze do swoich
apartamentów.

Nad samym morzem
Kompleks zlokalizowany jest w pierwszej
linii zabudowy, w cichej i spokojnej okolicy
przy ul. Szczecińskiej. Zaraz przy inwestycji
znajduje się zejście na szeroką plażę, na której
rokrocznie powiewa błękitna flaga. Jest ona
gwarantem tego, że kąpielisko w Rewalu
spełnia najbardziej wyśrubowane normy
bezpieczeństwa oraz czystości.

Przemyślana koncepcja
architektoniczna
Prowadzona przez znanego szczecińskiego
dewelopera, firmę Alsecco, inwestycja charakteryzować się będzie nowoczesną architekturą
z funkcjonalnie i przestronnie zaprojektowanymi wnętrzami. Teren zostanie całkowicie ogrodzony, a wjazd będzie możliwy po otworzeniu

bramy pilotem. Każdy z apartamentów będzie
posiadać własny balkon, loggię lub taras. Na
dachach budynków zostaną zlokalizowane
przestronne tarasy wypoczynkowo-widokowe.
Inwestycja prowadzona jest w dwóch etapach. W pierwszym wybudowanych zostanie
77 apartamentów o zróżnicowanej powierzchni od 30 do 67 m kw. W drugim dodatkowo
umiejscowiona zostanie zamknięta strefa
rekreacji dla dzieci i dorosłych, tak aby przyszli lokatorzy mogli komfortowo cieszyć się
czasem spędzanym nad morzem.

Zysk większy niż na lokacie
nawet do 7 proc. w skali roku
Dla osób, które myślą nad okresowym
wynajęciem apartamentu przewidziane są
dwie opcje umów z operatorem. W pierwszej
właściciel dzieli się zyskami z operatorem i może

uzyskać stopę zwrotu na poziomie ok. 7 proc.
w skali roku. W drugim wariancie właściciel może samodzielnie zarządzać swoim
apartamentem i pozyskiwać klientów. Operator wówczas zajmie się wydawaniem kluczy,
sprzątaniem, wymianą ręczników i pościeli.
Pierwsi właściciele otrzymają klucze do
swoich apartamentów w lipcu. Warto dołączyć
do ich grona.
Zobacz wizualizacje 3D

Informacje na temat sprzedaży
apartamentów i umawianie wizyt
na terenie inwestycji:
+48 570 306 630

www.apartamentyrewal.pl
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Kongres Morski po raz 7. w Szczecinie

Hyundai wybuduje
Polimery Police

Przedstawiciele największych firm
i międzynarodowych instytucji
dyskutować będą podczas
7. Międzynarodowego Kongresu
Morskiego, który odbędzie się
w Szczecinie w dniach 5-6 września
2019 r.

Umowa z wykonawcą Polimerów
Police podpisana. Za 3 lata zacznie
prace instalacja do produkcji
polipropylenu.
11 maja firma PDH Polska SA, której akcjonariuszami są Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty
Police, podpisała z koreańską firmą Hyundai
Engineering Co., Ltd umowę na kompleksową
realizację „pod klucz” inwestycji Polimery Police. Jest to największy projekt sektora chemicznego ostatnich lat.
Polimery Police to projekt, w ramach którego
powstanie kompleks petrochemiczny w Policach,
na który składa się instalacja odwodornienia
propanu, instalacja wytwarzania polipropylenu,
system konfekcjonowania, magazynowania i logistyki i polipropylenu, terminal przeładunkowy
obejmujący urządzenia portowe do rozładunku
i magazynowania propanu i etylenu ze statków
morskich oraz instalacje pomocnicze.
Polipropylen jest jednym z dwóch półproduktów, obok polietylenu, najczęściej stosowanych w produkcji tworzyw sztucznych. Docelowa wydajność instalacji propylenu PDH ma
wynosić 429 tys. ton/rok, zaś instalacji polipropylenu PP - 437 tys. ton/rok.

Umowa z wykonawcą Polimerów Police podpisana. Od lewej: Marek Czyż, wiceprezes zarządu PDH Polska S.A.
Andrzej Niewiński, Prezes PDH Polska SA, Chanh-Hag Kim, prezes Hyundai Engineering oraz Seung – Chul Lee, dyrektor
projektu Hyundai Engineering. | fot. Ze zbiorów Grupy Azoty Police

– Uruchomienie Projektu Polimery Police
będzie oznaczało istotną, strategiczną dywersyfikację naszego biznesu o perspektywiczny
i silnie rozwijający się rynek tworzyw sztucznych, zwłaszcza polipropylenu. Przewidujemy, że udział segmentu tworzyw sztucznych
wzrośnie w ciągu kilku lat do ponad 30 proc.
skonsolidowanych przychodów całej grupy kapitałowej Grupa Azoty, wobec blisko 16 proc.
w 2018 roku – powiedział dr Wojciech
Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty Police
i Grupy Azoty SA.

W ten sposób Polska dołączy do czołowych
producentów polipropylenu w Europie. Nasz kraj
będzie największym producentem polipropylenu w regionie CEE z produkcją ok. 700 tys. ton.
Projekt Polimery Police to także wzrost niezależności energetyczno-surowcowej kraju poprzez
oddanie nowego terminalu paliw płynnych.
Całkowity szacowany budżet realizacji projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld EUR,
Uruchomienie komercyjne instalacji Projektu Polimery Police planowane jest na rok 2022.
wab

Zbigniew Jagiełło: – Jesteśmy nie tylko największym
bankiem w Polsce, ale również firmą o największej
wartości na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych. | fot. ARCHIWUM

Największy polski bank liczy sto lat
PKO Bank Polski świętuje 100-lecie
działalności. Z tej okazji 24 maja
odbył się uroczysty koncert
jubileuszowy w szczecińskiej
Filharmonii. Przed wypełnioną po
brzegi widownią zaśpiewały takie
gwiazdy polskiej piosenki jak Beata
Kozidrak, Edyta Górniak, Krzysztof
Cugowski.
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W urodzinowej imprezie wzięli udział
przede wszystkim pracownicy banku i kluczowi
klienci. Wśród zaproszonych gości byli też włodarze Szczecina, Koszalina, Świnoujścia.
Historia PKO Banku Polskiego sięga roku
1919, kiedy naczelnik Józef Piłsudski podpisał dekret o ustanowieniu Pocztowej Kasy
Oszczędności. – Obecnie jesteśmy nie tylko największym bankiem w Polsce, ale również firmą
o największej wartości na warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych – mówił Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Bank Polski, który

na czele firmy stoi od 10 lat. – Aktywa grupy
kapitałowej wynosiły na koniec minionego kwartału ponad 326 mld zł. Obsługujemy 10 mln
klientów – wyliczał.
Firma stawia na innowacyjność. Ma rozbudowane serwisy bankowości internetowej
a aplikacja mobilna IKO, którą aktywowało
prawie 3,5 mln klientów, została przed rokiem
uznana za najlepszą wśród 100 banków z całego świata w prestiżowym rankingu Retail Banker International.
Po jego wystąpieniu scenę opanowali artyści. Ich nazwiska, nie ujawniano wcześniej, ale
tym radośniejsza okazała się niespodzianka, bo
na estradę wychodziły gwiazdy i to by zaśpiewać ze sobą w intrygujących duetach.
I tak np. Edyta Górniak i Kuba Badach przypomnieli, że „Dziwny jest ten świat”. W kawałku z repertuaru Kamila Bednarka „Chwile
jak te” zaśpiewał z nim Krzysztof Cugowski.
A „Kocham cię kochanie moje” wyznawali
sobie Natalia Szroeder i Sławek Uniatowski.
W finale wszyscy zaśpiewali „Dni, których jeszcze nie znamy”, razem z publicznością, która
podziękowała za program oklaskami na stojąco. Akompaniowała orkiestra Tomasza Szymusia, muzycy znani m.in. z „Tańca z gwiazdami”.
EP
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Pierwszy dzień Kongresu upłynie pod znakiem trzech debat plenarnych w szczecińskiej
Operze na Zamku. Organizatorzy zaprosili na
nie ekspertów z 10 krajów, w tym ministrów
odpowiedzialnych za gospodarkę morską,
transport, infrastrukturę i rozwój, a także szefów wiodących firm i najważniejszych międzynarodowych organizacji skupiających branżę
portową, stoczniową oraz zajmujących się rozwojem regionalnym.

Pierwsza debata poświęcona będzie inicjatywie Trójmorza jako gospodarczego impulsu
rozwoju Europy. Druga, zatytułowana: „Od
konkurencji do synergii – wizje rozwoju branży morskiej” będzie okazją do przeanalizowania możliwych form współpracy europejskich
portów w świetle globalnych wyzwań. Trzecia
odbędzie się pod hasłem „Bezpieczeństwo w
branży morskiej – przyszłość, wyzwania i oczekiwania”.
Drugiego dnia uczestnicy Kongresu spotkają się w hotelu Radisson BLU Szczecin, w
którym toczyć się będą dyskusje podzielone
na trzy bloki tematyczne. Tematy paneli dyskusyjnych nawiązywać będą do aktualnych
zjawisk i problemów, z jakimi do czynienia ma
branża morska. Są wśród nich np. kwestie paliw alternatywnych w transporcie morskim w
świetle ograniczania emisji oraz przyszłość autonomicznych jednostek pływających. Nie za-

braknie również wymiany poglądów na temat
przemysłu stoczniowego, działalności portowej i branży konstrukcji stalowych. Program
tegorocznego kongresu obfituje w tematy
związane z wykorzystaniem nowych technologii w gospodarce morskiej. Wydarzenie będzie świetną okazją do rozmów z ekspertami
zajmującymi się blockchainem, 5G, sztuczną
inteligencją, rzeczywistością wirtualną i nowoczesnymi technikami multimedialnymi.
Organizatorami 7. Międzynarodowego
Kongresu Morskiego są: Fundacja Kongres
Morski powołana przez Północną Izbę Gospodarczą i Polską Żeglugę Morską oraz Fundacja
Publico Mare. Współorganizatorem jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Na stronie www.kongres-morski.pl trwa
rejestracja na wydarzenie.
SG

Nauka w dobie globalizacji
O nauce w dobie globalizacji będą
dyskutować goście 11. Kongresu
Societas Humboldtiana Polonorum
(SHP) w Szczecinie. Organizatorzy
spodziewają się przyjazdu do
Szczecina we wrześniu
150 naukowców z całego świata.
– Na Kongresie spotkają się reprezentanci różnych dyscyplin naukowych, humaniści,
przedstawiciele obszaru nauk technicznych,
medycznych, społecznych, jak i przyrodnicy, byli
stypendyści Fundacji Alexandra von Humboldta, z Polski i ze świata, z Rosji, Ukrainy, Węgier,
Niemiec, Włoch, Jordanii, RPA, Nigerii, Chin – zapowiada prof. Ryszard Pałka, kierownik Katedry Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych
Wydziału Elektrycznego ZUT, przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego 11. Kongresu i wiceprezes Societas Humboldtiana Polonorum.
Ideą Kongresu pod przewodnim tematem
„Nauka w dobie globalizacji” (12-15 września,
Szczecin) jest przeprowadzenie wymiany poglądów wybitnych naukowców na temat najnowszych osiągnięć nauki i jej roli w kreowaniu
przyszłości w dobie globalizacji.
Swoją obecność zapowiedzieli m.in. reżyser
Krzysztof Zanussi i Jerzy Buzek, były premier
RP, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

W programie wykłady plenarne związane z
tematem i Sesja Młodych Badaczy, ale też zwiedzanie miasta oraz walne zgromadzenie członków Societas Humboldtiana Polonorum (Towarzystwo Naukowe jest organizatorem Kongresu).
Fundacja im. Aleksandra von Humboldta
powołana została w roku 1860 w Berlinie celem
upamiętnienia wybitnego patrona – przyrodnika, podróżnika, dyplomaty i męża stanu Aleksandra von Humboldta (1789-1859), nazywanego ostatnim uniwersalnym uczonym Europy.
Liczba stypendystów i laureatów nagród
badawczych rozmaitych programów Fundacji

przekracza 28 tys. z ponad 140 krajów. Z grona jej stypendystów wywodzi się 55 laureatów
Nagrody Nobla.
Pierwszą polską stypendystką AvH po
II wojnie światowej była prof. Aleksandra
Krygier-Stojałowska (stypendium uzyskała
w roku 1959) – wybitna patolog i nauczyciel
akademicki z Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie.
EP
Ryszard Pałka (pierwszy od lewej) w gronie naukowców
z SHP i z Fundacji von Humboldta | fot. Archiwum
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Efektowna
nanoiluminacja

Nowy
oddział ING

Wielka litera N na elewacji
Centrum Dydaktyczno-Badawczego
Nanotechnologii świecić będzie
w kolorach ZUT i barwach
narodowych.
– Mamy nadzieję, że iluminacja będzie się podobać studentom, ale też mieszkańcom. Ożywi
też krajobraz miasta – mówi prof. Mirosława El
Fray, dyrektor Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii.
– Na etapie projektowania obiektu, nieżyjący
już architekt Stanisław Kondarewicz wkomponował w szklaną elewację literę N – mówi prof. Mirosława El Fray. – Ze względu na ograniczenia
finansowe nie mogliśmy kurtyny budynku zrobić w kolorowym szkle, jak to było pierwotnie
zakładane. Jednak cały czas chodziło mi po głowie, jak tę N-kę wydobyć za pomocą kolorów,
by nasz obiekt jeszcze bardziej kojarzył się z nanotechnologią. W końcu znaleźliśmy firmę, która zastosowała system podświetlania obiektu.
Budynek CDBN przy alei Piastów 45 został oddany do użytku w czerwcu 2013 roku.
Przeszkloną od frontu i prawego boku bryłę
zaprojektowała szczecińska spółka projektowa
Studio A4. W środku znajduje się zespół 72 nowoczesnych laboratoriów, sale wykładowe, seminaryjne oraz aula, która mieści 500 osób. EP

ING Bank Śląski zaprasza
do nowego oddziału w Szczecinie
przy ulicy Struga 18.

Marina Dąbie otwarta

Symboliczną wstęgę przecięli Zbigniew Zalewski – prezes
Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
oraz Bożena Szeszko – prezes fundacji Sun&Sail.

Kolejne miejsce do cumowania swoich jednostek mają w Szczecinie żeglarze.
To port jachtowy Marina Dąbie. Oficjalne otwarcie odbyło się 18 maja.
Nowy port jachtowy leży na trasie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, tuż obok
miejskiej plaży w Dąbiu. Zbudowano tam nabrzeże i pomosty umożliwiające cumowanie
226 jednostek. Inwestorem przedsięwzięcia
była fundacja Sun&Sail, która teraz zarządza
mariną, natomiast głównym wykonawcą –
firma UW Service. Marina kosztowała ponad
12,3 mln zł, w tym 4,8 mln pokryły środki unijne. Podczas uroczystości symboliczną wstęgę
przecięli: Zbigniew Zalewski – prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego oraz Bożena Szeszko – prezes fundacji
Sun&Sail. Do czasu rozbudowy zaplecza mariny bosmanat i sanitariaty znajdują się na statku

Oleńka. Szczegółowe informacje są na stronie
www.sun-sail.pl.
Marina stanowi pierwszą część kompleksu
turystycznego Hot Spring Bay, który ma zostać
zbudowany w najbliższych latach. Tę część inwestycji realizuje konsorcjum spółek Tian Yu
i Recca Investment. Hot Spring Bay ma być zasilany gorącą wodą ze źródeł geotermalnych.
Będzie się składać m.in. z 5-gwiazdkowego hotelu Maritim i 17-piętrowego apartamentowca. Koszt inwestycji szacowany jest na blisko
1 mld zł. – Zgodę środowiskową już mamy,
a obecnie czekamy na pozwolenie na budowę
– mówił podczas otwarcia mariny Wu Tianyu,
prezes spółki Tian Yu.
ek

Srebrny jubileusz
firmy „Siemaszko”

– Bez was nie byłoby tego sukcesu – zwracał się
do pracowników i przyjaciół Lesław Siemaszko.
| fot. materiały SIEMASZKO

Swoje 25-lecie jedna z najważniejszych
firm deweloperskich w regionie
obchodziła w gronie przyjaciół,
pracowników i sympatyków. Były
wspomnienia, pamiątkowe medale,
gratulacje, podziękowania i dużo dobrej
zabawy.
Jubileuszowa uroczystość odbyła się
w Grand Park Hotelu. Zaproszonych gości
witał prezes Lesław Siemaszko z żoną Bogumiłą. W części oficjalnej podziękował wszystkim pracownikom i współpracownikom, którzy
przyczynili się do sukcesu firmy, imiennie wy-
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różniając duże grono osób szczególnie zasłużonych i związanych z firmą od wielu lat.
– Bez was nie byłoby tego sukcesu – mówił
wzruszony Lesław Siemaszko. – Dziś jest wielki
dzień, powinniśmy się radować i wspominać te
dobre chwile.
Najstarsi z pracowników obecni podczas
jubileuszu z sentymentem przywoływali
pierwsze lata, kiedy siedziba zakładu budowlanego „Siemaszko” mieściła się w kontenerze
ustawionym na działce przy ul. św. Łukasza.
Sam Lesław Siemaszko odnosząc się do tych
pionierskich lat firmy przyznał: – Wielokrotnie
zadawałem sobie pytanie „po co mi to było?”.
Gdybym miał to drugi raz zrobić, znów budować
firmę od zera, ale już z dzisiejszym doświadczeniem, to chyba nie miałbym odwagi.
Jubileuszową uroczystość uświetnili zaproszeni artyści. Jako pierwszy wystąpił młody
utalentowany – i już z sukcesami – szczeciński
zespół Konrad Słoka Band, tuż po nim publiczność bawił rewelacyjny kabaret Hrabi. Zwieńczeniem jubileuszu była uroczysta kolacja
i wspólna zabawa przy muzyce do rana.
Przez 25 lat firma „Siemaszko” wybudowała ponad 3,5 tysiąca mieszkań na nowych
osiedlach oraz 100 domów jednorodzinnych,
stając się synonimem rzetelnej marki, najwyż-

szej jakości i najlepszej lokalizacji. W tej chwili
deweloper prowadzi w Szczecinie kilka dużych
inwestycji mieszkaniowych. „Siemaszko” jest
też laureatem wielu ogólnopolskich nagród
i wyróżnień, w tym „Diamentu Forbesa” dla najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw.
KK
Występ kabaretu Hrabi był jedną z atrakcji
jubileuszowego wieczoru. | fot. KK

czerwiec-sierpień 2019

W nowej lokalizacji stworzono wyjątkową, nowoczesną przestrzeń do swobodnego
bankowania. Powstały wygodne, wydzielone
przestrzenie do spotkań z klientami.
Oddział ING Banku Śląskiego w Szczecinie oferuje pełne wsparcie i szeroką ofertę
produktową dla klientów indywidualnych
i przedsiębiorców. Przyjazne, innowacyjne
oraz dostosowane do potrzeb produkty i rozwiązania finansowe, również specjalistyczne,
takie jak kredyty hipoteczne czy inwestycyjne.
W oddziale znajduje się także Strefa 24H
z wpłatomatami i bankomatami, w tym
w EUR.
ING Bank Śląski jest jednym z największych
banków w Polsce. Inspiruje klientów do podejmowania trafnych decyzji finansowych.
Daje narzędzia, dzięki którym bankowość staje się przyjazna i transparentna.

Oferuje pełen zakres usług i produktów
finansowych dla klientów indywidualnych, małych przedsiębiorców oraz dużych podmiotów
gospodarczych. Zapewnia wielokanałowy dostęp do kont osobistych i firmowych oraz posiada ogólnopolską sieć nowoczesnych placówek bankowych, które umożliwiają swobodne
bankowanie w asyście doradców. W skład grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego wchodzą

również spółki świadczące usługi leasingowe
oraz faktoringowe.
Zapraszam do naszych oddziałów w wybranym przez Państwa miejscu. Adresy placówek znajdują się na naszej stronie internetowej www.ing.pl.
Dyrektor Regionalna
Ewa Kruczkowska-Łysio

Do Schwedt po klienta
i pracownika
Zachodniopomorskie firmy,
rzemieślnicy, organizacje i samorządy
zaprezentowały się podczas 15.
edycji targów Inkontakt w Schwedt.
Zorganizowana pod koniec maja impreza
jest połączeniem prezentacji gospodarczych
i festynu przyciągającego mieszkańców pogranicza. W tym roku wzięło w niej udział ponad
7,5 tys. zwiedzających, którzy odwiedzili 275
stoisk i bawili się przy bogatym niemiecko-polskim programie występów scenicznych.
Wśród stałych bywalców targów uwagę zwracało stoisko hotelu Alma z Barlinka,
który co roku prezentuje ofertę turystyczną
gościom indywidualnym i biurom podróży
z Niemiec. Nie zabrakło firm sprzedających
kostkę brukową, wyroby z kamienia oraz stolarkę okienną. Po raz pierwszy na targach zaprezentowała się szczecińska firma TLS Sport,
która produkuje i instaluje place zabaw oraz
siłownie na wolnym powietrzu. Firma ma już
na koncie jedną realizację w Niemczech.
W tym roku widoczny był udział firm przemysłowych i inżynierskich zajmujących się
budową maszyn, automatyzacją i dostarczaniem instalacji dla fabryk. Wiele z nich pre-

Tegoroczny Inkontakt odwiedziło 7,5 tys. zwiedzających. | fot. SG

zentowało się podczas targów jako atrakcyjni
pracodawcy. Z ofert pracy skorzystać mogli
m.in. studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
którzy przyjechali na targi dzięki inicjatywie
uczelnianego Biura Karier oraz Centrum Usługowo-Doradczego Euroregionu Pomerania
w Schwedt.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się jak
co roku stoisko rafinerii PCK ze Schwedt, na
którym można było pobawić się robotami i w
przyjazny sposób dowiedzieć się, na czym polega automatyka w przemyśle.
Następne targi Inkontakt zaplanowane są
na 13 i 14 czerwca 2020 roku.
mab
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Na rozdrożu...
Wybór tematu przedwakacyjnego felietonu
nie pierwszy raz jest wyzwaniem szczególnym.
Ramy jak zawsze ograniczone, a ciekawych
spraw nie brakuje. Warto by zapewne napisać
o biznesie, jak przystało na „Świat Biznesu”,
o stanie i perspektywach polskiej gospodarki oraz finansów (niektórzy piszą ostatnio
nawet o polskim „cudzie gospodarczym”!?)
o meandrach reformowania edukacji, szkolnictwa wyższego i nauki, o zdrowiu, o kulturze,
o wielkiej i małej polityce, o kondycji tzw. I, II, III
i IV władzy, o bezprawiu i niesprawiedliwości,
o wyborach minionych i nadchodzących…
W jakim kierunku zmierza świat, Europa,
Polska, Pomorze Zachodnie, Szczecin… Jeśli
śledzić rozmaite raporty, analizy, komentarze,
łatwo dojść do skądinąd banalnego wniosku,
że mamy do czynienia z chaosem, wielością
opinii… Hurraoptymiści, optymiści umiarkowani, realiści, sceptycy, umiarkowani pesymiści, nihiliści, defetyści, katastrofiści… Niektórzy piszą o schyłku, o zmierzchu, o rozdrożu,
a nawet bezdrożu, twierdzą, że znajdujemy się
na skraju przepaści, straszą nie od dziś apoka-

lipsą, armageddonem, eurogedonem, scenariuszem greckim, a nawet wenezuelskim. Drudzy odpowiadają – „jakoś to będzie”, świat ma
przyszłość, przetrwamy, damy radę…
Pewne jest, że wszystko jest bardziej skomplikowane, niż myśli większość ludzi. Jedni
mawiają, że prawda leży zawsze pośrodku,
drudzy, że prawda nigdy nie leży pośrodku,
jeszcze inni, że prawda leży tam, gdzie leży…
Kto ma rację, gdzie jest prawda? Ile redystrybucji? Ile decentralizacji?
Szansą było, jest i będzie odwoływanie się
do nauki, w tym do nauk humanistycznych i społecznych. Reprezentanci ekonomii i finansów
oraz pozostałych nauk społecznych próbują opisywać, mierzyć, porównywać, objaśniać, wartościować, przewidywać, w tym formułować tzw.
sygnały wczesnego ostrzegania, ponadto proponować. Współcześnie nie sposób uprawiać
ekonomii i finansów bez znajomości filozofii
i etyki, socjologii, psychologii, neuronauk, historii, geografii (z klimatologią włącznie!), prawa,
pedagogiki, antropologii, kulturoznawstwa, religioznawstwa, stosunków międzynarodowych,

Rozważania o wodzie (2)
Według danych OECD do 2050 roku wystąpi
wzrost światowego popytu na wodę o około 50
proc. Zdecydowanie odmienną prawidłowość
obserwujemy w krajach europejskich. W Polsce
już w latach 1990-1999 widoczny był spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i
ludności o prawie 21 proc. W rolnictwie o ponad
38 proc., w przypadku eksploatacji sieci wodociągowej o ponad 29 proc. a na cele produkcyjne o
prawie 18 proc. W kolejnej dekadzie odnotowano kolejny spadek popytu na wodę w polskiej gospodarce. W 2012 roku średnie dzienne zużycie
wody w Polsce wynosiło około 118 litrów i było
jednym z niższych w Europie (w Holandii kształtowało się na poziomie 218 litrów).
Silny spadek popytu na wodę dotyczy
mieszkańców największych polskich miast.
W 1989 roku przeciętny mieszkaniec miasta zużywał ponad 70 m sześc. wody, w roku
1995 konsumował 62,54 m sześc., w 2011
roku 36,20 m sześc., a w roku 2017 już tylko
31,84 m sześc.. Przy czym tempo spadku zapotrzebowania na wodę w poszczególnych
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miastach było stosunkowo zróżnicowane i uzależnione głównie od wielkości miasta – niższe
w przypadku dużych miast. Zużycie wody
w Szczecinie z tytułu eksploatacji sieci wodociągowej w roku 1994 kształtowało się na poziomie 40,84 mln m sześc., w roku 2011 zmniejszyło się do 19,87 mln m sześc., czyli o ok. 50 proc.,
a w roku 2017 wyniosło niecałe 19 mln m sześc.
Podstawowymi przyczynami zmniejszenia
się zapotrzebowania na wodę są: spadek liczby
ludności, postęp technologiczny i coraz bardziej
wodooszczędne urządzenia domowe oraz stale rosnąca cena wody spowodowana wysokimi
kosztami stałymi i spłatą zobowiązań związanych z realizowanymi inwestycjami dostawców
wody. Co ciekawe, pomimo obserwowanego
spadku konsumpcji wody, w niektórych regionach przewidywany jest znaczący niedobór
wody – w Polsce dotyczy to między innymi województwa łódzkiego.
Spadająca konsumpcja wody skutkuje zmniejszaniem się przychodów zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych, co bezpośrednio prowadzi

Prof. zw. dr hab.
Stanisław Flejterski,
wykładowca Wyższej
Szkoły Bankowej.
Specjalizuje się
w problematyce
finansów. Członek
Komitetu Nauk
o Finansach PAN
(2007-2019)
politologii, zarządzania, informatyki, ponadto
– last but not least – szeroko rozumianej matematyki (ze statystyką i ekonometrią włącznie).
Nauka to potęga… (!?)
PS Dzięki programowi Erasmus pierwszy
tydzień maja spędziłem nad Bosforem, w niezwykłym, magicznym Stambule (kiedyś Konstantynopol, poprzednio Nowy Rzym, jeszcze
wcześniej Bizancjum), w gościnnym Instytucie
Bankowości i Ubezpieczeń Uniwersytetu Marmara. Jego absolwentem, ekonomistą, jest
m.in. prezydent Erdogan, ten sam, który po
porażce nakazał powtórzenie wyborów na
burmistrza Stambułu… W oczekiwaniu na wynik życzmy sobie pogodnych, efektownych wakacji – gdzieś między Świnoujściem a Darłówkiem… Chwila na spacery, marszobiegi, rower,
muzykę, rozmowy, lektury (np. Chwin, Król,
Rusinek, Stasiuk, Zagajewski)… Czyli – słodkie
lenistwo, dolce pigrizia, sweet laziness… A potem znowu będzie się działo…
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
do dalszych wzrostów cen wody. W takiej sytuacji istotną rolę w funkcjonowaniu tych przedsiębiorstw powinny odgrywać prognozy produkcji
wody, które mogą stanowić przesłankę aktualizacji istniejących strategii odnośnie przychodów
i inwestycji, jak również określenia zdolności
przerobowych budowanych oczyszczalni ścieków. Jeśli uwzględnimy w tym procesie również
zjawisko sezonowości, to dodatkowo mogłyby
być precyzyjnie planowanie remonty infrastruktury oraz urlopy pracowników, ponieważ jesteśmy w stanie określić, w których miesiącach
występują istotne ujemne i dodatnie odchylenia
zapotrzebowania na wodę od trendu.
Realizacja skutecznej polityki w zakresie
gospodarowania wodą wymaga nowatorskich
rozwiązań, takich jak system zarządzania gospodarką wodną w Murray Darling Basin w Australii, gdzie wprowadzono rynek handlu prawami
do konsumpcji wody na cele nawadniania w rolnictwie, który pozwala dokonywać racjonalnej
alokacji oraz skutecznie zwiększa skłonność do
stosowania wodooszczędnych innowacji.
Jacek Batóg
czerwiec-sierpień 2019

Czy świat zmierza
ku katastrofie?
Kwiecień 2019 był drugim w historii najcieplejszym kwietniem od czasu regularnych pomiarów
rozpoczętych w 1880 roku. Temperatura na powierzchni ziemi i oceanów przewyższała średnią
z całego XX wieku o 0,93°C. Rekordowy kwiecień miał miejsce kilka lat temu, bo w 2016 roku,
z temperaturą wyższą od średniej długookresowej
o 1,08°C. Co gorsza, kwiecień 2019 to 412. z rzędu
miesiąc i 43. kolejny kwiecień z temperaturami powyżej średniej z ubiegłego wieku. Dziesięć miesięcy
o najwyższych temperaturach zanotowano w okresie od 2015 roku. Co to oznacza? Ano, że robi się
coraz goręcej i że tempo wzrostu temperatur jest
coraz szybsze.
Kształtowanie się zjawisk klimatycznych bada
się w długich okresach czasu. Zmiany temperatury
w minionym tysiącleciu oscylowały wokół względnie stabilnego trendu. Gwałtowne załamanie się
tego trendu przyniosły końcowe lata XX stulecia,
a przyspieszenie zmian w XXI wieku, szczególnie
w ostatnich latach, wskazuje na globalną zmianę
o niespotykanej w historii naszej cywilizacji skali.

Paweł Brzezicki
(59 l.) od 1 maja jest
prezesem
Funduszu
Rozwoju Spółek SA.
Jednocześnie
nadal
sprawuje funkcję zarządcy komisarycznego PŻM. Jest absolwentem Politechniki
Szczecińskiej (ekonomika i organizacja
transportu morskiego). W latach 19982005 był dyrektorem naczelnym PŻM, a
w latach 2006-2008 – prezesem Agencji
Rozwoju Przemysłu oraz doradcą premiera ds. gospodarki morskiej. Zanim
został zarządcą komisarycznym PŻM,
pełnił funkcję wiceministra gospodarki
morskiej i żeglugi śródlądowej (20152017). Fundusz Rozwoju Spółek m.in
koncentruje się na
wspieraniu realizacji
planów naprawczych
i restrukturyzacji oraz
finansowaniu inwestycji o charakterze
rozwojowym i modernizacyjnym. Fundusz od niedawna
jest większościowym
udziałowcem Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie oraz
właścicielem Stoczni Szczecińskiej.
Marek Duklanowski (46 l.)
został 14 maja powołany na stanowisko p.o. dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie. Nominację przyjął z rąk
Przemysława Dacy, prezesa Pań-

We wrześniu 2016 roku pomiary dokonane
przez obserwatorium atmosferyczne zlokalizowane na hawajskim wulkanie Mauna Loa pokazały, że
stężenie dwutlenku węgla w atmosferze przekroczyło 400 cząsteczek na milion innych cząsteczek
(ang. parts per million). Przed rewolucją przemysłową stężenie CO2 wynosiło tylko 280 ppm, teraz
mamy o ponad 40 proc. więcej dwutlenku węgla
w atmosferze. Wahania koncentracji CO2 wynosiły
w ciągu ostatnich epok lodowcowych od 180 ppm
do 280 ppm. Dzisiejsze tempo wzrostu jest jednak
wielokrotnie szybsze niż wzrost z okresu po zakończeniu ostatniej epoki lodowcowej. Dziś ta koncentracja przekroczyła 400 ppm i rośnie w ekspresowym tempie 2 ppm rocznie. Obecny eksperyment
na klimacie nie ma precedensu w historii planety.
Dalszy wzrost stężenia CO2 będzie powodował
wykładniczy wzrost temperatury, podniesienie
poziomu oceanów i nasilenie gwałtownych zjawisk
pogodowych.
Czy ludzkość zdoła powstrzymać ten katastrofalny trend i zejść poniżej poziomu 400 ppm? Jest to

stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. Ukończył studia na Wydziale Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku informatyka
i Ekonometria. Uzyskał także tytuł executive
master of business administration na Apsley
Business School w Londynie. W czasie swojej
kariery zawodowej związany był z Bankiem
Pocztowym SA, Getin Bankiem SA, Deutsche Bankiem PBC SA, gdzie pełnił funkcje

m.in. kierownika placówki
i regionalnego dyrektora
sprzedaży. Ostatnio był prezesem portowej spółki Polskie Terminale.
Dariusz Smoliński (41
l.) został prezesem spółki
Polskie Terminale. Absolwent
socjologii (specjalizacja – rozwiązywanie konfliktów) na Uniwersytecie Szczecińskim, a
także studiów podyplomowych: na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (menadżer zarządzania jakością) oraz
w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (negocjacje i mediacje). Był m.in. kierownikiem

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.

możliwe, ale należałoby podjąć szybkie i radykalne
działania w zakresie redukcji emisji CO2. Dostępny
jest cały pakiet działań związanych z ograniczeniem emisji CO2, chociażby ratyfikowane już przez
wymaganą liczbę sygnatariuszy Porozumienie
Klimatyczne z Paryża. Należy rozwijać energetykę
odnawialną, zwiększać efektywność energetyczną,
wprowadzać proekologiczne zachowania w przemyśle i handlu (np. zakaz używania plastikowych
sztućców, butelek, toreb, ograniczenie konsumpcji
najbardziej energochłonnych produktów itp.). Z pomocą przyjść może także nauka opracowując technologie usuwające z powietrza nadmiar cząsteczek
CO2. Ważne jest także, aby działania te miały charakter globalny i aby wzięły w nich udział kraje będące
największymi trucicielami atmosfery. Tymczasem
Chiny i USA, które odpowiadają za ponad 40 proc.
światowej emisji CO2 nie wykazują entuzjazmu dla
działań powstrzymujących katastrofalne zmiany klimatu. Bez takich działań z każdym kolejnym rokiem
sytuacja będzie coraz trudniejsza, zagrażając istnieniu naszej cywilizacji.
Dariusz Zarzecki

w Domu Maklerskim Warszawskiej
Giełdy Towarowej, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego
oraz członkiem RN Szczecińskiego
Przedsiębiorstwa Autobusowego.
Zasiada w radach
nadzorczych Szczecińsko-Polickiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego
i Chłodni Szczecińskiej. Ma też doświadczenie zawodowe jako właściciel
firmy DSM Trading
Service, prezes Polskiego Instytutu
Negocjacji czy dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Mediacji.
Bożena Głogowska (52 l.) od
1 czerwca jest pełniącą obowiązki
prezesa zarządu Gospodarczego
Banku Spółdzielczego w Barlinku.
Dotychczasowa wiceprezes zarządu
ds. finansów objęła nowe stanowisko
po odejściu na emeryturę wieloletniego prezesa Zbigniewa Wielgosza.
Bożena Głogowska jest absolwentką
Wydziału Spółdzielczo-Ekonomicznego Szkoły Głównej Handlowej w Rzeszowie. Oprócz tego ukończyła studia
podyplomowe z zakresu bankowości,
finansów, rachunkowości, informatyki, a także studia MBA. Z GBS Bankiem
związana jest od 1995 r. Pracowała na
stanowiskach głównego księgowego,
członka zarządu i wiceprezesa zarządu
ds. finansów.
ek
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Smutny
Szczecin Open
W drugiej połowie maja na polu
golfowym Binowo Park odbyła się
dwudziesta druga edycja najstarszego
zawodowego turnieju golfowego w
Polsce. Na zaproszenie PGA Polska do
Binowa zjechali najlepsi zawodowcy
z kraju i ze świata. Pula nagród
tegorocznego Floating Garden Szczecin
Open wyniosła 30 tys. złotych.

Do Charlie’s Corner
na burgera i piwo

Zgodnie z tradycją, dwudniowy turniej Floating Garden Szczecin Open poprzedził rozgrywany w piątek Pro-Am – format, w którym w
drużynie z zawodowym golfistą gra trzech amatorów. Dla uczestników to świetna okazja, aby
podpatrzeć w akcji profesjonalistę. W Pro-Amie
do wyniku drużyny liczą się dwa najlepsze wyniki indywidualne (wśród amatorów pod uwagę
brany jest wynik netto, z uwzględnieniem handicapu). Bezkonkurencyjna tego dnia okazała się
drużyna Mike O’Briena w składzie: Dawid Kolasiński, Maciej Janusiewicz i Krzysztof Zalewski.
Format turnieju głównego – klasycznie rozgrywanego jako dwie rundy, w tym roku został
skrócony. Powodem była nagła i nieoczekiwana

Rockandrollowy klimat panuje w nowootwartej restauracji
przy ul. Dworcowej w Szczecinie.
Na ścianach plakaty z gitarami i reklamy
w starym stylu. Na stołach „winylowe płyty”
i akcenty związane z piwowarstwem – słody
i chmiele w szklanych naczyniach. Wyposażenie – wygodne kanapy i modne lampy oraz
drewniany bar zachęcający, aby przy nim usiąść
i zamówić piwo. Tak prezentuje się obecnie restauracja działająca w hotelu Ibis Szczecin Centrum. Lokal zachęca do wejścia nie tylko gości
hotelowych.
A co w menu? W kategorii starterów rządzą tatary. Wołowy podawany jest z marynowanym jajkiem i szprotką oprócz niego jest
wariant z łososia. Do wyboru jest też zupa
cebulowa.
Wśród bestsellerów główną rolę grają burgery, obok których znaleźć można makarony
i żurek na zakwasie. Jest też oferta mono cooking obejmująca m.in. sałatki, filet z kurczaka
lub łososia, ale też stek z antrykotu. Listę dań
lokalnych otwiera bułka z matjasem (uwagę
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zwraca dodatek marynowanej cebuli i sosów
– specjalności lokalu), a wśród dań kojarzących
się ze Szczecinem jest też bagietka z paprykarzem. Za najwyższą jakość i unikalny charakter
serwowanych dań odpowiada ceniony zespół
kuchni hoteli Novotel i Ibis.
Pod względem napojów Charlie’s Corner
ma zdecydowanie piwny charakter. Z „kranów”
i butelek dostać można rozmaite style piwa
z Browaru Zamkowego Cieszyn. Jest nawet
piwo o nazwie Charlie’s Pilz. W menu są też
koktajle na bazie piwa.
Całość klimatu dopełnia muzyka i sympatyczna obsługa. Warto poznać nowe miejsce
na gastronomicznej mapie Szczecina.

Binowo stawia
na młodzież
Rośnie popularność golfa wśród
dzieci i młodzieży. Coraz więcej
juniorów chwyta za kije i coraz więcej
z nich odnosi golfowe sukcesy.
Na czele kadry juniorów Binowo Park
Golf Club stoi Wojciech Waśniewski – trener
z uprawnieniami PGA Polska i jednocześnie trener asystent golfowej kadry Polski.
Najmłodsi jego podopieczni to sześciolatki
– najczęściej trafiają na pole w towarzystwie
rodziców i dziadków, po czym sami odkrywają
piękno tego sportu. Choć nie zawsze trafiają
w piłeczkę, frajdy jest co niemiara. Tych nieco
starszych Waśniewski przygotowuje do startów w turniejach, takich jak chociażby AUDI
Junior Tour – jednego z najważniejszych juniorskich turniejów golfowych w Polsce.
Wśród młodych golfistów z Binowa znajdują się również reprezentanci kadry narodowej. Są to Alicja Kulig, Gustaw Kawecki,
Tristan Kolasiński i Patrik Fassero Gamba.
Młodzi zawodnicy mają już na swoim koncie
pierwsze sukcesy i coraz częściej wyjeżdżają
na zawody międzynarodowe, ostatnio na Litwę, gdzie Gamba, zawodnik o włoskim rodowodzie grał znakomicie i walnie przyczynił się
do zwycięstwa reprezentacji Polski.
ws
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śmierć jednego z zawodników. – Mieliśmy do
podjęcia bardzo trudną decyzję, czy odwołać turniej, czy tylko jedną rundę. Ale w związku z tym, że
Stewart Snedden, menedżer sportowy pola Modry Las w Choszcznie był pogodnym człowiekiem
uznaliśmy, że będzie to runda dla niego – mówił
Sławomir Piński, dyrektor turnieju i szef pola
golfowego w Binowie.
Aby wyłonić zwycięzcę turnieju Floating Garden Szczecin Open, potrzebna była dogrywka.
Czech Marek Siakala i Amerykanin Brian Messing ukończyli rundę z wynikiem 71 uderzeń.
W dogrywce ostatecznie zwyciężył Brian Messing, zaś Marek Siakala uplasował się na drugim
miejscu. Z dobrej strony pokazał się triumfujący

Triumfatorem tegorocznego Szczecin Open został
Brian Messing. | fot. PGA Polska / Jan Galanty

tu przed dwoma laty reprezentant Binowo Park
Golf Club – Maksymilian Sałuda, który zakończył
turniej z wynikiem 72 uderzeń i uplasował się na
trzeciej pozycji.
Podczas ceremonii wręczenia nagród zmarłego w trakcie turnieju Stewarta Sneddena pożegnał m.in Wojciech Słupeczański – dyrektor
pola golfowego Modry Las (z którym związany
był Szkot), a Brian Messing zadedykował Sneddenowi swoje zwycięstwo.
Wojciech Senger

Miksty brydżowe w Galaxy
8. Mistrzostwa Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego Par
Mikstowych Open odbyły się 12 maja w CHR Galaxy w Szczecinie.
W zawodach wzięło udział 36 par mikstowych, w tym m.in. para z udziałem Ewy Mikuckiej, wielokrotnej reprezentantki Polski
w brydżu sportowym oraz mikst z Justyną Duszyńską, medalistką mistrzostw Europy juniorek. Uczestnicy przyjechali do Szczecina z kilku
ośrodków z naszego regionu oraz województw
ościennych.
Turniej zakończył się zwycięstwem pary mikstowej Hanna Zembrzuska i Ryszard Kłosiński
z klubu Pod Wieżą ze Szczecina przed mikstem
Sabiny i Aleksandra Kaźmierskich z Kołobrzegu. Trzecie miejsce zdobyła para Dominika
Gierczyńska i Krzysztof Mielnik z Tczewa.

Turniej, któremu patronował już po raz ósmy
„Świat Biznesu” został świetnie zorganizowany
dzięki partnerom imprezy CHR Galaxy, Fabryki
Cukierków Dobosz oraz, firmy Vanilla Cafe and
Restaurant Galaxy, która zapewniła uczestnikom
turnieju obfity catering.
Szczególne słowa uznania należą się pani
Joannie Dybowskiej-Grabowskiej, dyrektorce
ds. marketingu CHR Galaxy za niezwykle sprawną
organizację i oprawę imprezy i zapewnienie, że za
rok brydżyści spotkają się na kolejnej edycji turnieju w obsadzie 50 par mikstowych. wab
Zwycięska para Hanna Zembrzuska i Ryszard Kłosiński
(drugi od lewej). | fot. ZZBS
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Twarze biznesu
Bożena Anna Szeszko, prezes fundacji Sun&Sail, zarządzającej portem jachtowym Marina Dąbie
Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Baran
ART Olsztyn, PUM Szczecin, Institute of
Leadership & Management
w Londynie (ILM - Level 5)

Moja ulubiona postać

Profesor Leszek Kołakowski

Co cenię u mężczyzny

Wizjonerstwo i odwagę

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

Zdrowy rozsądek, pragmatyzm i determinację
Jestem Zosia Samosia
Zła, bezczelności i głupoty
Dobra książka i kawa w półcieniu ogrodu
lub szaradziarstwo przy kominku
Bajecznym wschodem słońca przy
wtórze ptaków na własnym tarasie
O podróżach w nieznane

fot. ARCHIWUM

Tomasz Łasecki, prezes zarządu POMERANGELS ASI S.A. - funduszu
inwestującego wraz z aniołami biznesu w młode firmy technologiczne.

razem

Mój znak zodiaku Byk
Moje uniwersytety Uniwersytet Szczeciński, Mälardalen University
Moja ulubiona postać Grupa Monty Pythona
Co cenię u mężczyzny Konsekwencję, ale też umiejętność
przyznania się do błędu
Co cenię u kobiety Umiejętność robienia i myślenia
o stu rzeczach naraz
Moja największa wada Proszę spytać żony :)

W BINOWIE

fot. ARCHIWUM

Czego najbardziej nie lubię Flauty (bezwietrznej pogody),
na morzu i w biznesie
Ulubione zajęcie po pracy Wszystko co nad wodą, na wodzie
i w wodzie, najlepiej z rodziną

TYLKO 20 MINUT OD CENTRUM SZCZECINA

Czym zachwyciłem się ostatnio Ze względu na charakter pracy
zachwycają mnie wynalazki i nowe
technologie oraz ludzie, którzy z ich
pomocą zmieniają reguły gry na rynku

www.binowopark.pl

O czym marzę Marzę, by w Szczecinie wyrosła nam firma
jednorożec, o wartości 1 mld $.
Z oczywistych względów chciałbym być w niej
inwestorem. Wierzę, że to kwestia czasu
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Binowo Park Sp. z o.o. | Binowo 62 | 74-106 Stare Czarnowo | Polska
T: +48 914 04 15 33 | +48 784 655 058 | E: info@binowopark.pl

Notował: wab, mab
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