Marek Gróbarczyk o gospodarce morskiej

Walka o Zieloną Polskę
Norbert Obrycki o zielonej energii

Bierzmy przykład z Finów
Dariusz Zarzecki o stoczni w Turku

wrzesień-październik 2019 nr 9-10 |214-215|

magazyn gospodarczy Pomorza Zachodniego

ISSN 1642-8862 | nr ind. 368679

Spotkanie ludzi morza

www.swiatbiznesu.com

Tenis z wysokiej półki

s. 28

1

2

wrzesień–październik 2019

3

W numerze
6|

Twórcze spotkanie ludzi morza Marek Gróbarczyk,
minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej o Kongresie Morskim,
rozwoju portów, przemyśle stoczniowym i cyfryzacji zarządzania.
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W pościgu za czołówką Czy Szczecin i Pomorze Zachodnie są dobrym miejscem do prowadzenia biznesu? Co należałoby zmienić, żeby przedsiębiorczość w naszym
regionie rozwijała się bardziej? Takie pytania postawiliśmy Perłom Biznesu, laureatom
głównych nagród w konkursie „Świata Biznesu”. Udział w dyskusji wzięli: Laura Hołowacz,
prezes CSL International, Krzysztof Kowalski, poprzedni prezes DGS Polska, doradca, konsultant biznesowy, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie oraz Arkadiusz Wójcik, prezes firmy armatorskiej Unibaltic.
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Walczymy o Zieloną Polskę Norbert Obrycki, poseł na
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Koktajl Biznesowy Na początek – tematy morskie. W Morskim Porcie Police
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Sejm RP o zielonej energii, prosumentach i zdrowej wodzie z kranu.

30 sierpnia odbył się chrzest masowca „Solidarność”, statku Polskiej Żeglugi Morskiej.
Przypłynął z Annaby w Algierii z ładunkiem fosforytów. Piszemy też o tym, że zakończył się pierwszy etap budowy lodołamacza czołowego dla Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Odbiór stalowego kadłuba oraz jego aluminiowej
nadbudówki odbył się 30 sierpnia na terenie Stoczni Szczecińskiej. Następnie czas na
naukę. Prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i prof. Wojciech Drożdż, wiceprezes ds. innowacji i logistyki Enei
Operator podpisali umowę ramową pomiędzy ZUT a Eneą Operator na realizację prac
analityczno-koncepcyjnych i usług doradczych. Na koniec przechodzimy do samorządu. Urząd Marszałkowski skonsolidował pod jednym szyldem swoje biura, które wspomagają inwestorów, przedsiębiorców i gospodarkę na Pomorzu Zachodnim.

Decydujący moment Felieton Stanisława Flejterskiego.
Nietypowość – szansa czy zagrożenie? Felieton jacka Batóga.
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Bierzmy przykład z Finów Felieton Dariusza Zarzeckiego.
Karuzela kadrowa
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Tenis z wysokiej półki Słowak Josef Kovalik został zwycięzcą
27. edycji tenisowego turnieju Pekao Szczecin Open, który został
rozegrany w drugim tygodniu września Kovalik w decydującej grze pokonał
triumfatora turnieju sprzed roku, Argentyńczyka Guido Andreozziego.
Radosny turniej europejskiej rangi Szesnaście reprezentacji
z całej Europy pojawiło się na polu golfowym Binowo Park, by wziąć udział w prestiżowym turnieju Marisa Sgaravatti Trophy / Ladies Masters Team Championship.

Kto poleci na Borneo? Ponad 220 golfistów na dwóch
polach golfowych: Binowo Park oraz Modry Las, a wśród nich m.in.
Jerzy Dudek, Krzysztof Materna, Tomasz Iwan i Robert Rozmus.
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Tsunami młodych szachistów w Policach To już
34. edycja turnieju szachowego poświęconego pamięci wybitnego
szachisty i pedagoga szczecińskiego Tadeusza Gniota.
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Rotarianie pomogą hospicjum Nowym dużym
celem Rotary Club Szczecin będzie fundacja sprzętu medycznego
podtrzymującego funkcje życiowe dzieci objętych opieką hospicjum.

Najlepsze duety golfowo-brydżowe W Binowie
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Na okładce:
Pekao Szczecin Open 2019.
W finale Słowak Josef
Kovalik (pierwszy z prawej)
pokonał Argentyńczyka Guido
Andreozziego.
fot. GRZEGORZ SIWA

rozegrana została 7. edycja Golfowo-Brydżowych Mistrzostw Polski. O tytuł
najlepszej pary w dwuboju rywalizowało 13 drużyn. Turniej patronatem
objął Polski Związek Golfa oraz Polski Związek Brydża Sportowego.
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Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiadają:
Bożena Głogowska, p.o. prezes Gospodarczego Banku Spółdzielczego w
Barlinku i Jacek Wójcikowski, dyrektor Centrum Inicjatyw Gospodarczych,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
wrzesień–październik 2019
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Twórcze spotkanie ludzi morza
Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej o Kongresie Morskim,
rozwoju portów, przemyśle stoczniowym i cyfryzacji zarządzania.

Marek Gróbarczyk:
Dla mnie jest oczywiste, że
budowanie polityki morskiej
państwa czy też jej modyfikowanie
musi się odbywać w oparciu
o dyskusję z branżą morską,
z przedsiębiorcami, administracją
i wszystkimi zainteresowanymi.
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Dwa dni, 5 i 6 września, trwał w Szczecinie kolejny Międzynarodowy Kongres Morski. Jak pan ocenia to wydarzenie?
Była to już siódma edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Jest to niezwykle
ważne wydarzenie dla branży morskiej. Siedmioletnie doświadczenia wskazują na to jednoznacznie. Dla nas jest to platforma wymiany informacji, która dostarczając nam wnioski,
wpływa na zmianę prawa i na dostosowanie
wszelkiego rodzaju ustawodawstwa pod kątem rozwoju branży morskiej, oczywiście
z zachowaniem całego procesu legislacyjnego.
W każdym razie, jak do tej pory, wnioski kongresowe wielokrotnie wpływały pozytywnie i
pomagały usuwać rozmaite bariery oraz tworzyć nowe możliwości rozwojowe.
Dla mnie jest oczywiste, że budowanie polityki morskiej państwa czy też jej modyfikowanie musi się odbywać w oparciu o taką właśnie
dyskusję z branżą morską, z przedsiębiorcami,
administracją i wszystkimi zainteresowanymi.
Dlatego też idea Kongresu Morskiego będzie
kontynuowana i zapraszam już dziś na ósmy
Międzynarodowy Kongres Morski, który na
pewno się odbędzie w 2020 roku. Myślę, że
dostarczy nowych tematów, w tym tematu
naszego kandydowania do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO (International
Maritime Organization) i naszego aktywnego
uczestniczenia w tworzeniu prawa międzynarodowego.
Kiedy spodziewane jest wejście Polski
do Rady IMO i jakie korzyści możemy z tego
mieć?
Wybory odbędą się w listopadzie bieżącego roku. Aplikujemy do kategorii (c), co jest
związane przede wszystkim z techniczną stroną uzgodnień i tam mamy szansę się dostać,
biorąc pod uwagę nasz potencjał armatorski.
Najwięksi armatorzy są bowiem w pierwszej
grupie – grupie (a), a kolejni w kategoriach (b)
i (c). Polska ma tu już duże doświadczenie, gdyż
przed laty była w Radzie IMO. Niestety, później
straciliśmy tę pozycję. Liczymy więc na powrót do bardzo chlubnej historii uczestniczenia przede wszystkim w pracach związanych
z przygotowaniem prawodawstwa morskiego w ramach systemu Organizacji Narodów
Zjednoczonych, czyli w pracach organizacji do
spraw morza, a ona ma zdecydowany wpływ
na cały kształt branży morskiej. Oczyszczanie
wód balastowych czy chociażby zmniejszona
zawartości siarki w paliwie żeglugowym – to
przykładowe decyzje IMO, na które mielibyśmy wpływ, gdybyśmy byli w tej radzie.
Podczas inauguracji Kongresu mówił pan
między innymi o planowanej modernizacji
polskich portów morskich. Co czeka zespół
portów Szczecin-Świnoujście?

Nie jest już chyba dziś dla nikogo tajemnicą, jak dużą mamy dynamikę wzrostu przeładunków w portach, więc jako rząd jesteśmy
zobligowani kontynuować tę dynamikę, a na
pewno ją utrzymać. W związku z tym został
przyjęty cały pakiet ustaw i rozporządzeń,
a podstawową spośród nich jest specjalna ustawa dotycząca rozwoju i rozbudowy portów.
W przypadku zespołu portów Szczecin-Świnoujście chodzi o budowę terminalu kontenerowego w Świnoujściu. To jest podstawowe
zadanie w zakresie otwarcia nowych możliwości dla portów. Oczywiście, kontynuowanie
prac dotyczących modernizacji toru wodnego
Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m to
też działanie na rzecz podwojenia przeładunków w samym Szczecinie, otwarcie tego portu
na znacznie większe statki i masy towarowe.
Do tego dochodzi jeszcze modernizacja szczecińskiego portu oraz przebudowa dostępu kolejowego.
Czy to prawda, że pojawił się już przyszły
operator terminalu kontenerowego w Świnoujściu?
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście prowadzi bardzo intensywne działania
dotyczące pozyskania operatora. Oczywiście,
port kontenerowy nie powstanie bez operatora, to zrozumiałe. Zresztą operator terminalu
będzie również podstawowym inwestorem
w zakresie jego budowy. Mamy nadzieję, że do
końca tego roku sfinalizujemy umowę z przyszłym operatorem.
Na Kongresie padły daty: 2026-2027. Ma
to być rok, kiedy to nowy terminal mógłby
zacząć działać. Czy do tego czasu będzie gotowa infrastruktura dostępowa do portu od
strony lądu?
Założyliśmy sobie okresy siedmioletnie,
tak jak trwa perspektywa unijna. Większość
środków na takie inwestycje pochodzi bowiem
z budżetu Unii Europejskiej, więc pod tym
kątem ustalamy harmonogram. I faktycznie
wszystko powinno się zakończyć w 2027 roku.
W trakcie Kongresu wspomniał pan również, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej niedawno przejęło aktywa stoczniowe.
To przede wszystkim bardzo ważny czas dla
przemysłu stoczniowego w Szczecinie. Przyjęliśmy program wieloletni, oparty na programie
„Batory” w zakresie odbudowy potencjału
i zdolności produkcyjnych.
Faktycznie na początku tego roku przejęliśmy jurysdykcję nad Stocznią Szczecińską
i Morską Stocznią Remontową „Gryfia”
w Szczecinie. Oczywiście ten proces ma
przebiegać szerzej, tak jak się umówiliśmy
i podpisaliśmy stosowne porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej. Do tej pory
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mieliśmy bardzo złą sytuację, przede wszystkim finansową w stoczni „Gryfia”. Stocznia
Szczecińska oczywiście znajduje się w znacznie
lepszej sytuacji, nie ma żadnych zobowiązań,
ale jeśli chodzi o procesy produkcyjne, to forma działalności jest tu zupełnie inna, bo polega przecież na szerokiej kooperacji z podwykonawcami.
Naszym celem natomiast jest stworzenie
tam managementu, który będzie mógł kierować już całymi procesami budowy jednostek.
To jest niezwykle potrzebne przede wszystkim
pod kątem budowy promów ro-pax.
Ale czy są pieniądze na tę inwestycję?
Jeszcze raz zapewniam, że finansowanie
będzie. Formuła, którą przyjęliśmy, wygląda
tak: inwestorem zostanie Agencja Rozwoju
Przemysłu, która pozyska środki poprzez odpowiednią ratę dłużną czy też dzierżawę. ARP
będzie te statki leasingować armatorom i jest
to naszym zdaniem najlepsze rozwiązanie. To
wszystko podlega ocenie Komisji Europejskiej
i dlatego odbywa się na zasadzie pożyczek. Nie
zachodzi więc żadne podejrzenie niedozwolonej pomocy publicznej.
Kiedy przewiduje pan minister rozpoczęcie cięcia blach?
Jak zapewnia nas prezes stoczni „Gryfia”,
jak również armator główny, czyli Polska Żegluga Morska, w tym roku powinna się rozpocząć fizyczna budowa pierwszego promu. Były
problemy przede wszystkim z przygotowywanym projektem – on będzie kontynuowany, ale
niestety, nie ma szans na to, żeby był w tym
roku, a nawet w przyszłym w stu procentach
był zakończony. W związku z tym armator

przystąpił – za pośrednictwem Agencji Rozwoju Przemysłu – do zakupu innego gotowego
projektu. I to jest już w zasadzie realizowane.
Od nowego roku armatorów czeka wprowadzenie w skali globalnej obowiązku stosowania paliw o zawartości do 0,5 proc. siarki.
Czy w związku z tym flotę PŻM czeka modernizacja?
Aby dostosować się do dyrektywy siarkowej, można przyjąć dwa kierunki: albo
montować na statkach tzw. scrubbery, czyli
urządzenia oczyszczające spaliny z siarki, albo
przebudowywać silniki, a więc w zasadzie budować nowe jednostki. Oczywiście, zobaczymy, jak na tę dyrektywę zareaguje światowy
shipping, bo już mamy bardzo duży sprzeciw
części państw morskich. Jedno z nich – Indonezja – już zadeklarowało, że w ogóle nie przystąpi do tej dyrektywy. My chcemy ją realizować,
zresztą na Bałtyku już od dawna obowiązuje
zawartość 0,1 proc. siarki, ale ze względu na
ceny paliw o niskiej zawartości siarki, to jednak
może to się stać dużym problemem dla armatorów.
Stwarza to natomiast ogromną szansę
dla stoczni i tutaj upatrujemy bardzo dużej
roli stoczni szczecińskich. „Gryfia” ma już doświadczenia w montażu scrubberów. Dlatego
też tak mocno związaliśmy PŻM ze stoczniami
szczecińskimi. Chodzi o to, żeby z jednej strony
był to dla nich pewny rynek zleceń, a z drugiej,
żeby armator nie miał żadnych blokad w zakresie modernizacji jednostek.
Na Kongresie była też mowa o inwestowaniu przez branżę morską w digitalizację portów. W portach morskich tworzony jest sys-

tem, który w jednym miejscu będzie gromadził
informacje oraz zarządzał procesami transportu i całych łańcuchów logistycznych.
Cyfryzacja jest ogromnym wyzwaniem
stojącym obecnie przed portami. Narzędziem
stosowanym od kilkunastu lat w portach świata dla poprawy ich pozycji w globalnym handlu
morskim jest Port Community System (PCS).
To nowoczesna, bezpieczna platforma cyfrowa. Można to zrealizować na dwa sposoby.
Pierwszy polega na zakupie takiego już funkcjonującego systemu od portu. Drugi to stworzenie własnego. Ten pierwszy został odrzucony z prostego powodu – każdy port i każdy kraj
ma swoją specyfikę, jeśli chodzi o gestorów
ładunków i wszelkiego rodzaju kontrole. Do
tego doszedł element kosztowy, bo za utrzymanie takiego programu PCS port w Hamburgu każe sobie płacić rocznie 60 mln euro.
W związku z tym wybrany został sposób
drugi. Największe porty polskie powołały spółkę Polski PCS. Spółka ma za zadanie przygotować i wdrożyć te rozwiązania dla polskich
portów. Część modułów systemu już została
przygotowana. Oczywiście, to również jest
związane z udziałem poszczególnych operatorów. Trzeba też systemy, które już funkcjonują
u operatorów – jak choćby w terminalu kontenerowym DCT w Gdańsku – połączyć w ramach
Polskiego PCS, który jest tworzony z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali:
Elżbieta Kubowska
i Włodzimierz Abkowicz
fot. PRZEMYSŁAW LEWANDOWSKI
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W pościgu za czołówką
Czy Szczecin i Pomorze Zachodnie są dobrym miejscem do prowadzenia
biznesu? Co należałoby zmienić, żeby przedsiębiorczość w naszym regionie
rozwijała się bardziej? Takie pytania postawiliśmy Perłom Biznesu, laureatom
głównych nagród w konkursie „Świata Biznesu”. Udział w dyskusji wzięli:
Laura Hołowacz, prezes CSL International, Krzysztof Kowalski, poprzedni
prezes DGS Polska, doradca, konsultant biznesowy, wykładowca Wyższej
Szkoły Biznesu w Poznaniu na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie
oraz Arkadiusz Wójcik, prezes firmy armatorskiej Unibaltic. Redakcję
reprezentowali Magdalena Szczepkowska i Ewa Podgajna.
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Czy Szczecin i Pomorze Zachodnie są dla
Państwa dobrym miejscem do prowadzenia
biznesu?
Laura Hołowacz: Jako lokalna miłośniczka
naszego regionu uważam, że jak najbardziej
tak. Ok. 400 firm skandynawskich, kilkadziesiąt
niemieckich i wiele polskich założyło działalność
na Pomorzu Zachodnim. Sprzyja temu przyjazne
nastawienie dla przedsiębiorczości w naszym
regionie, zarówno ze strony Urzędu Marszałkowskiego, jak i Urzędu Miasta. Poza tym specjalne
strefy ekonomiczne, do czasu kiedy nie zmieniły
się przepisy, bardzo przyciągały przedsiębiorców. Ze względu na dogodne połączenia z lotniskami w Goleniowie czy Berlinie, jak również
dzięki atrakcyjności miasta, przedsiębiorcy chętnie tu przyjeżdżają, spędzają czas i mieszkają.
Z pozycji firmy logistycznej mogę powiedzieć, że w administracji skarbowej mamy
dobrych fachowców. Cenię sobie współpracę
z nimi w zakresie interpretacji przepisów prawa
celnego i podatkowego. Firma, którą kieruję,
obsługuje dwóch-trzech topowych klientów,
którzy pojawili się w naszym regionie, a jedna

z tych firm jest w pierwszej dziesiątce firm
e-commerce w Szwecji.
Krzysztof Kowalski: Jeszcze 10-15 lat temu
Szczecin odstawał od większych miast w Polsce. Teraz jest u nas coraz bardziej... normalnie,
z wszystkimi dobrymi i złymi tego skutkami.
Bezrobocie w Szczecinie jest jednym z najniższych w Polsce, o pracownika jest coraz trudniej. Ale z drugiej strony, ludzie chcą do nas
przyjeżdżać i zostawać.
Przez długi czas zarządzałem firmą DGS Polska, która przez 10 lat urosła tutaj w bardzo dużą
firmę i wcale nie w strefie ekonomicznej, tylko
w warunkach normalnej lokalizacji. Jesteśmy
blisko granicy niemieckiej, blisko morza. Fajnie,
że ostatnio pojawiły się połączenia z portu lotniczego w Goleniowie do Skandynawii, bo jest
u nas bardzo dużo firm skandynawskich. Mamy
wiele szkół wyższych i średnich i jesteśmy w
stanie zapewnić kadrę techniczną. Szczecin ma
coraz bardziej normalny krajobraz biznesowy.
Arkadiusz Wójcik: Szczecin rzeczywiście ma
doskonałe położenie, jeżeli chodzi o możliwość
rozwoju biznesu. Pokusiłbym się nawet o stwier-

Laura Hołowacz: Oblicze regionu
to jest to, co się dzieje w Załomiu,
Dunikowie, Goleniowie i Stargardzie.
Ja się już gubię w Załomiu, bo tam
co 2-3 miesiące zmienia się przestrzeń,
powstaje nowy magazyn.

Arkadiusz Wójcik: Faktem jest,
że w Szczecinie nadal buduje się
statki. Mało się o tym mówi, ale
małe stocznie funkcjonują na
Skolwinie, w Policach i Świnoujściu.

dzenie, że lokalizację mamy najlepszą w Polsce.
Jesteśmy blisko morza, mamy rzekę, mamy granicę, a za nią cały rynek, niemiecki, zachodnioeuropejski. Mamy lotniska Goleniów, Berlin. Wspaniałe okolice, jeziora, lasy konieczne do rozwoju
turystyki. Władze lokalne też są coraz bardziej
pozytywnie nastawione na rozwój biznesu w regionie. Fakt, że takie światowe firmy jak Zalando
czy Amazon zdecydowały się tu umieścić swoje
centra logistyczne, potwierdza, że lokalizację
mamy doskonałą.
Co mnie martwi jedynie, to ciągły odpływ młodych ludzi ze Szczecina. Może już nie jest to taki
exodus, jaki był parę lat temu, ale jednak młodzi
wyjeżdżają. Albo nie zauważają tych możliwości,
albo nie widzą takich perspektyw rozwoju, jakie by
chcieli. Warszawa, Poznań, Kraków to wciąż miejsca, gdzie łatwiej zdobyć interesującą ich pracę.
Mówicie państwo o naszym dobrym położeniu komunikacyjnym, ale Trójmiasto wciąż
ma lepsze od naszych połączenia lotnicze
i promowe. Do Szczecina nie jeździ Pendolino.
Krzysztof Kowalski: W ramach rozwoju
własnej działalności przegrałem konkurencję
z firmą warszawską, bo jednym z warunków
było stałe połączenie z Kopenhagą. W tamtym
czasie, kiedy prowadziłem rozmowy, tego nie
mogłem zapewnić. Daleko nam jeszcze do Warszawy, Krakowa, Poznania czy Wrocławia.
Laura Hołowacz: Ileś lat Szczecin cechował
zastój, ale teraz rozwija się bardzo dynamicznie.
Nie przyjeżdża Pendolino, ale moja znajoma,
która pracuje w PKP Cargo zapewniła mnie, że
w 2021: do Warszawy będę jechać 3,5 godziny,
a do Poznania – 1,5 godziny.
Jesienią Waimea otwiera na lotnisku w Goleniowie terminal cargo. Promowe przesyłki
rosną rok do roku o 12-15 proc. Świnoujście się
rozbudowuje. To są ogromne zmiany. Dla przykładu, przewoźnik morski Unifeeder otwiera się
na połączenia short sea shipping do Anglii.
W biznesie partnerzy tworzą między sobą
efekt synergii i jeszcze bardziej się rozwijają.
Tu jesteśmy razem i razem szybciej idziemy do
przodu. A co się tyczy Szczecina, to chyba każdy
z nas cieszy się, gdy wraca do swojego miasta
i wjeżdża do niego przez Trasę Zamkową. To jest
najpiękniejszy wjazd do miasta w Polsce.
Arkadiusz Wójcik: Nasi klienci chwalą położenie i atmosferę miasta, bardzo im się podoba.
Mówią, że do Trójmiasta tak chętnie nie jeżdżą.
To widać po imprezach branżowych z mojego
ogródka, czyli z branży shippingowej, gospodarki
morskiej. Coroczne szczecińskie spotkanie ludzi
morza Baltic Herring Meeting jest popularne
coraz bardziej i słyszę na jego temat same komplementy, natomiast już o trójmiejskim Duck
Meeting zdecydowanie mniej. Istotna jest też
sama jazda po mieście, w Trójmieście to jest
koszmar, w Szczecinie przez system rond poruszanie się samochodem jest znacznie wygodniejsze. Nie zamieniłbym miejsca swojego biznesu,
chociaż mamy również prężne biuro w Gdyni.
Krzysztof Kowalski: Szczecin jeszcze kilka
lat temu odbiegał od takich miast, jak Poznań
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czy Trójmiasto. Natomiast jeżeli patrzymy na
tempo, na przyrost, rozwój tych regionów, to my
jesteśmy w tej chwili w czołówce i nadrabiamy
zaległości infrastrukturalne, komunikacyjne. Ale
oczywiście w Szczecinie przydałaby się jeszcze obwodnica śródmiejska i parę innych rozwiązań, by
żyło nam się tu jeszcze lepiej.
Faktycznie, wiele firm, które w pewnym momencie skreśliły Szczecin, uważając, że nie będzie
się rozwijał, dziś ponownie go dojrzało Szczecin
i się na niego otworzyło. Również w regionie powstają coraz to nowe inwestycje, chociażby wspomniany już terminal cargo Waimea czy centrum
logistyczne Panattoni.
Laura Hołowacz: Oblicze regionu to jest to,
co się dzieje w Załomiu, Dunikowie, Goleniowie
i Stargardzie. Ja się już gubię w Załomiu, bo tam
co 2-3 miesiące zmienia się przestrzeń, powstaje
nowy magazyn. Pozytywnie powiem o firmie logistycznej Rohlig Suus, która dwa lata temu miała
w całej grupie obroty 800 mln, a jedna siódma
z nich należała do oddziału w Szczecinie.
Kopalni czy przemysłu ciężkiego oczywiście
nie będziemy mieli. Ale jesteśmy jako województwo w czołówce krajowej, jeśli chodzi o rozwój
powierzchni magazynowych.
A jakie widzą państwo perspektywy dla gospodarki morskiej?
Krzysztof Kowalski: Moim pierwszym miejscem zatrudnienia była praca w Stoczni Szczecińskiej, w okresie, kiedy budowaliśmy 20 statków
rocznie. Ale to miało sens ekonomiczny. Produkowaliśmy kontenerowce dla armatorów niemieckich. Oni jednak przenieśli swoje zamówienia do
Chin, a my straciliśmy głównego klienta i wszystko
zaczęło się sypać.

Arkadiusz Wójcik: Faktem jest, że w Szczecinie nadal buduje się statki. Mało się o tym mówi,
ale małe stocznie funkcjonują na Skolwinie, w Policach i Świnoujściu. Budują co prawda statki proste, mało zaawansowane technologicznie. My zaś
w Unibaltic potrzebujemy statków specjalistycznych. Mamy problem, gdzie moglibyśmy dziś takie
jednostki kupować, jak chociażby chemikaliowce,
w których specjalizowała się Stocznia Szczecińska.
Te statki dalej pływają i do dziś świetnie się spisują. Rozmawiam z różnymi armatorami, którzy je
chwalą do dziś. Natomiast trochę sceptycznie patrzę na reaktywację Stoczni Szczecińskiej. Jestem
optymistą, ale w tym wypadku nie do końca.
Dlaczego?
Arkadiusz Wójcik: Tereny są. Pieniądze się
znajdą. Infrastukturę, urządzenia można kupić.
Ale „know-how” to nie jest kwestia roku czy
dwóch. Wszyscy fachowcy, specjaliści, wyjechali,
albo się przebranżowili, bo musieli. Nie ma nowych kadr, młodzi nie mają się od kogo uczyć.
A do tego trzeba być jeszcze konkurencyjnym
w stosunku do innych. Nikt nie przyjdzie do nas po
statki, jeśli miałby zapłacić za nie drożej niż w Turcji czy na Dalekim Wschodzie. Choć dla armatora
ważne jest nie tylko, żeby zlecić budowę statku w
najtańszym miejscu, ale również w miejscu, które
daje gwarancję jakości.
Krzysztof Kowalski: Myślę, że większą szansę
na rozwój ma przemysł metalowy, firmy zatrudniające kilkadziesiąt, kilkaset osób, wykonujące
jakieś elementy, części albo konkretny produkt
metalowy. Mamy inżynierów, specjalistów od obróbki metali.
Laura Hołowacz: Cieszmy się, że rozwijają się
inne branże, jak chociażby budowa konstrukcji

Krzysztof Kowalski: Rynek
pracy się zmienił. Dziś zaczyna
już brakować pracowników
z Ukrainy. Do pracy przyjeżdżają
ludzie z Pakistanu, Nepalu,
Gruzji i Azerbejdżanu.
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stalowych. Nasz region jest bardzo dobrym producentem jachtów, motorówek.
Zmieńmy temat. A jak radzicie sobie państwo na rynku pracy, który określany jest
dziś rynkiem pracownika?
Laura Hołowacz: Jest znacznie większa
rotacja niż kiedyś. Ale doszłam już do przekonania, że ludzie, którzy chcą pracować, będą
pracować, a ci co szukają swojego miejsca
w życiu, mają do tego pełne prawo.
Współpracujemy z Akademią Morską, gdzie
są świetni młodzi ludzie, bardzo dobrze wykształceni. I jak przychodzą do firmy na praktyki, to zostają. Przy współpracy z uczelnią dajemy sobie radę. Moja firma zatrudnia 56 osób
i to nie jest jakaś wielka skala.
Arkadiusz Wójcik: W naszej firmie dzielimy
pracowników na lądowych i tych na statkach.
Z lądowymi nie mamy problemu, rzeczywiście
źródłem kadr jest Akademia Morska. Ostatnio
trzy osoby odeszły od nas do wielkich firm
armatorskich w Dubaju. Szkoda nam, ale traktujemy to jako nobilitację, że firmy te chętnie
zatrudniają ludzi z Unibalticu.
W kwestii zatrudniania marynarzy jest natomiast bardzo źle. Zawód marynarza niestety
się dewaluuje. Kiedyś pozwalał on zarobić dobre pieniądze i zobaczyć świat. W tej chwili ten
świat stoi otworem dla każdego. Akademia
Morska ma coraz większe problemy z pozyskaniem studentów, zachęceniem młodzieży
do studiowania. A ci co kończą studia, nie chcą
pływać, wybierają życie na lądzie. Korzystamy
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więc z wielu agencji pracy i zatrudniamy coraz
więcej Ukraińców, co nam trochę ratuje sytuację.
Krzysztof Kowalski: Rynek pracy się zmienił. Dziś zaczyna już brakować pracowników
z Ukrainy. Do pracy przyjeżdżają ludzie z Pakistanu, Nepalu, Gruzji i Azerbejdżanu.
Powiem jeszcze o perspektywie pokoleniowej. Jak się rozmawia z młodymi pracownikami, to oni często nie nastawiają się na stałą
pracę. Rozumują w ten sposób: Jestem na
kontrakcie, realizuję ciekawy projekt, ale co
kilka lat warto zmieniać pracę, żeby zdobywać
doświadczenie, zmieniać perspektywę.
A jak oceniacie państwo młodych ludzi
podejmujących pracę.
Arkadiusz Wójcik: My żyliśmy, żeby pracować, oni pracują, żeby żyć.
Krzysztof Kowalski: Młode pokolenie, które wchodzi lub będzie wchodzić na rynek pracy, to ludzie ambitni i samodzielni. Tylko nie
lubią się komunikować bezpośrednio.
Arkadiusz Wójcik: W dobie różnych komunikatorów – Skype’a, WhatsAppa, nie mają
oni potrzeby wyjazdu do klienta, wszystko załatwiają zdalnie. W głębi duszy nie mogę się z
tym pogodzić, ale tak właśnie świat nam się
zmienia.
Laura Hołowacz: Jestem fanką hybrydy
w firmie. Młodzi są świetni na przykład w działach IT, ale dojrzali ludzie mają doświadczenie.
Jeżeli jest w firmie dobra komunikacja, to razem powoduje to, że firma się rozwija.

A co musiałoby się zmienić w otoczeniu zewnętrznym, żeby lepiej wykorzystać potencjał
kierowanych przez państwa firm?
Krzysztof Kowalski: Jest świat nauki, świat
biznesu i świat administracji lokalnej. Dwustronnie światy te jeszcze ze sobą współpracują, ale
kiedy próbuje się te trzy światy ze sobą połączyć, robi się trudniej. Chciałbym, żeby doszło
do wypracowania takich mechanizmów, żeby
biznes mocno współpracował z uczelniami, a administracja lokalna czy rządowa pomagała w tej
współpracy.
Laura Hołowacz: Bardzo rosną koszty działalności biznesowej. Energia, gaz, media. Dlatego
staram się o projekt fotowoltaiczny. Czasami startujemy do projektów, żeby pozyskać fundusze, ale
te wnioski to naprawdę wyzwanie. Firma zatrudnia 56 osób, a przy wniosku pracuje 16. Za dużo
jest formalności. Jakoś to trzeba uprościć, ułatwić.
Kolejna sprawa: przepisy zmieniają się bardzo
szybko. A zmiana w ciągu roku przepisów, które
mają wpływ na finanse firmy, to jest tragedia.
Arkadiusz Wójcik: My sobie poradzimy z biznesem codziennym, z usługami, klientami, natomiast coraz więcej czasu spędzamy z prawnikami
nad interpretacją przepisów. Chciałbym, żeby
przepisy skarbowe, fiskalne, przepisy dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej były jasne i klarowne, spójne dla wszystkich. Żeby doradcy finansowi, prawnicy potrafili od razu odpowiedzieć, musicie zrobić tak i tak, i to będzie
zgodne z obowiązującymi przepisami.
Dziękujemy za rozmowę.
fot. Marta Teszner
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Walczymy
o Zieloną Polskę
Norbert Obrycki, poseł na Sejm RP o zielonej energii,
prosumentach i zdrowej wodzie z kranu.
Pan poseł na co dzień korzysta z energii
odnawialnej?
Korzystam ja i moi rodzice. W kampanii wyborczej promuję używanie aut elektrycznych
i wspomagam centra kształcenia kierowców,
żeby razem z konwencjonalnym prawem jazdy
można było robić prawo jazdy na pojazdy elektryczne.
Nawet w kampanii wyborczej, przynajmniej
w dużych miastach, będę korzystał z samochodu elektrycznego, z małego fiata 500e, który
zostanie mi użyczony. Czas odchodzić od silników spalinowych, zanieczyszczających środowisko naturalne.
Cały świat, a Europa przede wszystkim,
zajmuje się tzw. zieloną energią opartą na
odnawialnych źródłach energii (OZE). Pomorze Zachodnie było do niedawna w czołówce
wykorzystywania energii odnawialnej.
Z informacji, jakie posiadam, żaden z regionów Polski nas jeszcze nie wyprzedził. Jesteśmy wyraźnym liderem, a nawet Duńczycy
patrzą na nas z podziwem.
Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze,
z bardzo dobrego położenia. W pasie nadmorskim zwyczajnie bardziej wieje, co tworzy idealne warunki, żeby tu stawiać wiatraki. Mamy
najwięcej farm wiatrowych w Polsce. Zachodniopomorskie pozyskuje 1,6 GW mocy energii
wiatrowej, gdy cała Polska 6 GW. Dodatkowo
w naszym regionie mamy firmy, które produkują komponenty dla farm, skrzydła wiatraków. A rodzima firma Selfa produkuje panele
fotowoltaiczne, które eksportuje także za granicę.
Jesteśmy regionem, który ma szanse sprostać wymogom unijnym 3x30 (redukcja emisji
o 30 proc., poprawa efektywności pozyskiwania energii z energetyki odnawialnej o 30
proc., zwiększenie udziału OZE do 30 proc.)
i stać się wzorem dla całej Polski. Jednak rozwój energetyki odnawialnej w naszym kraju
powinien iść dużo dalej niż teraz.
Ograniczenie z 2016 roku umownie zwane 10 H wyklucza jednak budowę nowych
farm w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości wiatraka. Najnowocześniejsze wiatraki o wysokości 200 m muszą
stać 2 km od zabudowań. Czym uzasadniane jest Pana zdaniem to ograniczenie przez
obecny rząd?
O takich odległościach można mówić na
Dalekim Wschodzie, a nie w kraju, który jest
gęsto zaludniony. Na Sejmiku Województwa

Zachodniopomorskiego stwierdziliśmy, że to
jest przepis nieżyciowy, który praktycznie wyklucza energetykę wiatrową.
Według mnie jest to pochodna obietnic na
wyrost, którą nazwę wprost: Jest to oszukiwanie ludzi, że Polska może być konkurencyjna,
wykorzystując wyłącznie energię z węgla.
Koszty energii konwencjonalnej są drogie,
a do tego sprowadzamy coraz więcej węgla
z Rosji i Ukrainy.
Ja myślę, że obecny rząd wpadł w spiralę
obietnic, których trudno dochować. Nie można utrzymywać drogiej energetyki węglowej,
blokując rozwój energetyki odnawialnej, i równocześnie tanich cen energii. Tego się nie da
pogodzić.
Jesteśmy daleko, jeśli chodzi o OZE od
liderów europejskich. Polska uzyskuje 7 proc.
energii z wiatru, gdy Dania – 41 proc., Irlandia,
– 28 proc., Portugalia – 24 proc., Niemcy – 21
proc.
I myślę, że nie ma szans, żebyśmy bardzo
szybko dogonili tę czołówkę. Jeżeli nie stawia
się w sposób odważny na energetykę odnawialną, to trudno oczekiwać rezultatów. Jeżeli
prawo jest restrykcyjne lub nieżyciowe w tym
zakresie, to trudno myśleć o spełnieniu tego,
do czego dążą wszystkie kraje europejskie czyli tego miksu energetycznego i ograniczenia
emisji dwutlenku węgla do 30 procent.
My, jako formacja polityczna, stawiamy
na czyste powietrze i czystą wodę. Do 2035
chcemy wyeliminować węgiel z ogrzewania
domów i mieszkań. Do 2040 chcielibyśmy wyeliminować węgiel w energetyce. Można by to
nazwać wielkim przełomem energetycznym.
My wszyscy jesteśmy zdeterminowani, żeby go
zrealizować. Pochodną tego jest ochrona środowiska, wód, rzek i jezior. Walczymy o Zieloną
Polskę. Mówię to też w kontekście przyszłości
naszych dzieci.
Czy któryś z rodzajów odnawialnych źródeł energii powinien być bardziej preferowany?
Jestem zwolennikiem idei energetyki prosumenckiej, czyli takiej, gdzie producent jest
jednocześnie konsumentem. I to dotyczy nie
tylko odbiorców indywidualnych, ale również
małych i średnich firm. Przyszłością są osiedla
samowystarczalne energetycznie, zeroemisyjne zakłady produkcyjne, które będą pozyskiwały energię ze słońca, z wiatru.
Energetyka prosumencka jest tą gałęzią,
która powinna być przez państwo wspierana.

Wtedy Polacy, patrząc na swój rachunek ekonomiczny, szczególnie w obliczu tego, że rząd
drastycznie podnosi ceny energii, będą mogli
sami się wspomagać.
Czy widzi Pan w offshore, wiatrakach
na morzu, szansę dla szczecińskich stoczni?
Fabryka ST3 Offshore, która produkuje fundamenty morskie elektrowni wiatrowych,
popadła jednak w duże kłopoty.
Myślę, że bez strategicznego inwestora będzie bardzo trudno się jej podnieść. A z tego co
słyszę, nie ma poszukiwania takiego inwestora,
tylko walka o zlecenia, ale z pozycji outsidera.
Myślę, że gdybyśmy wygrali wybory, pierwszym krokiem byłoby szukanie właśnie inwestora strategicznego. Oczywiście przy dużym
pakiecie kontrolnym Skarbu Państwa. Uważam, że offshore jest perspektywicznym segmentem rynku, który może wydźwignąć cały
kompleks stoczniowy.
Prezes szczecińskiego ZWIK zapewniał
nas, że po oddaniu nowej oczyszczalni możemy pić wodę z kranu. Czy pan tak czyni?
W domu piję wodę z kranu. Niektórzy ją
jeszcze dodatkowo filtrują w domu dla większego bezpieczeństwa, niepotrzebnie pozbawiając ją w ten sposób cennych minerałów.
Nie kupuję w sklepach wody butelkowanej i to
w plastikowych butelkach. W Szczecinie woda
jest czysta i zdrowa.
Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała Ewa Podgajna
Fot. ABES
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Oszczędne innowacje
z Szymonem Hołownią
O tym, jak kreatywnie i oszczędnie zarządzać firmą, opowiedział ludziom
biznesu w Szczecinie Szymon Hołownia. Okazją do spotkania ze znanym
dziennikarzem, publicystą, podróżnikiem, osobowością telewizyjną
i przedsiębiorcą była druga odsłona wydarzenia #Business Contact, tym
razem organizowana przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie w ramach
projektu Frugal Innovation wpisującego się w program Erasmus+.
Północna Izba Gospodarcza poza działalnością szkoleniową, integracją przedsiębiorców
i lobbingiem w ważnych dla lokalnej gospodarki sprawach zajmuje się także realizacją
projektów unijnych. Jednym z nich jest Frugal
Innovation, który dotyczy tzw. oszczędnych
innowacji. Realizując go Izba zachęca przedsiębiorców do inspirowania się kreatywnymi
rozwiązaniami z całego świata, które mają za
zadanie usprawniać procesy w firmach i generować korzyści w postaci oszczędności finansowych, większej efektywności pracy czy
np. ochrony środowiska. Dla firm zrzeszonych
w Izbie przygotowany został m.in. kurs szkoleniowy, który uczy, jak stosować dobre praktyki
i jak czerpać wiedzę od firm z różnych krajów.
W czasie trwania projektu przygotowane są
tzw. dobre wzorce. Podczas realizacji projektu
Frugal Innovation Północna Izba Gospodarcza
współpracuje z partnerami z Danii i Irlandii.

Wiedza, pasja i… maszyny
Kamil El Fray, właściciel firmy
Endeavour Lab, o pasji do
konstruowania, komercyjnej
„mikrouczelni” i zapachu fabryki.

Spotkanie #Business Contact na temat oszczędnych innowacji skupiło ponad 150 przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego.

Zbuduj firmę na pokolenia
Przy Północnej Izbie Gospodarczej działa
Sekcja Sukcesji, która edukuje przedsiębiorców
w kwestiach przekazania firmy kolejnemu
pokoleniu. Warto spotkać się z jej zespołem
aby poznać nowe regulacje prawne i rozwiązania,
które zabezpieczą biznes na dekady.
Celem wielu przedsiębiorców jest zbudowanie firmy, która
będzie funkcjonować
i przynosić zyski przez
kolejne pokolenia. Jest
to możliwe, jeżeli odpowiednio zaplanuje się
sukcesję. Przy Północnej Izbie Gospodarczej działa prężnie Sekcja Sukcesji, która za cel
postawiła sobie edukowanie przedsiębiorców w tym trudnym, ale
niezwykle istotnym temacie. Ostatni czas przynosi nowe regulacje
prawne dotyczące tej tematyki.
Sekcję Sukcesji tworzą zrzeszeni w Izbie eksperci z różnych
dziedzin: Maria Olszewska (finanse), Adam Stadnik (fundacje
rodzinne), Teresa Kuliberda-Wojtas (relacje rodzinne), Sylwia
Jeżowska (prawo), Michał Wojtas (podatki), Remigiusz Babiło
(organizacja).
Spotkania Sekcji Sukcesji odbywają się w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej przy al. Wojska Polskiego 86. Kontakt dla
osób zainteresowanych spotkaniem: rb@izba.info
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Idziesz do Izby? Zabierz karmę!
Nową, charytatywną inicjatywę rozpoczęła Północna
Izba Gospodarcza w Szczecinie. Jej uczestnicy pomogą
potrzebującym zwierzętom.

W związku ze zbliżającą się zimą ruszyła zbiórka
wysokogatunkowej karmy w puszkach dla psów
i kotów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Szczecinie. Oprócz pożywienia zbierane są
również koce i kołdry do wyściełania bud.
Informacje na temat zbiórki: rb@izba.info

Słyszeliśmy o tym, że jeśli przedsiębiorca poszukuje maszyny lub urządzenia, które
usprawnią pracę w jego firmie, telefonuje do
pana i ma problem z głowy.
Brzmi banalnie, ale trochę tak jest. Z taką
właśnie myślą dwa lata temu założyłem firmę
Endeavour Lab. Chcę pomagać przede wszystkim szefom firm w rozwiązywaniu ich problemów i usprawnianiu produkcji, ale także dostarczać maszyny i urządzenia.
Jak to działa?
Nie ma na to jednej recepty. Przykładowo
może to być projekt na zasadzie, że zleceniodawca oczekuje odwzorowania pewnej nietypowej maszyny zlokalizowanej w innej fabryce,
gdyż potrzebuje czegoś podobnego do swoich
zastosowań.
W innych przypadkach klienci kontaktują się
ze mną i mówią, że kiedyś skonstruowali jakąś
maszynę do swoich potrzeb na zasadzie chałupniczej, a teraz oczekują nowocześniejszej maszyny,
o znacznie lepszych parametrach.
Każdy projekt bazuje na pewnym schemacie,
ale finalnie musi być dopasowany do potrzeb odbiorcy. W mojej firmie budujemy nowe maszyny,
remontujemy i udoskonalamy te bardziej „wiekowe”, ale też wytwarzamy oprzyrządowanie. Całość jest zawsze wykonywana tak, aby spełniała
zasadnicze wymogi unijnej dyrektywy maszynowej – oznakowanie CE.
Ale firmy produkcyjne zatrudniają własnych inżynierów. Czy oni bez pana pomocy
nie rozwiążą tych problemów?
Proszę pamiętać, że inżynierowie, którzy
pracują w firmach, są skoncentrowani na swoich
Endeavour Lab Kamil El Fray
+48 533 791 575
info@endeavour-lab.com
www.endeavour-lab.com

wrzesień–październik 2019

zadaniach, na prowadzeniu działalności operacyjnej. Nie zawsze mają czas, żeby zajmować
się innowacjami i optymalizacją produkcji. A ja
chcę brać udział w nietypowych projektach inżynierskich. Chcę dzielić się wiedzą, konstruować,
a przy okazji budować maszyny, bo to lubię
i znam się na tym.
Jest pan w stanie podjąć się budowy lub
modernizacji niemal każdej maszyny?
Na pewno interesują mnie ambitne projekty,
ale nie muszą to być tylko maszyny.
Dla przykładu w chwili obecnej przygotowujemy projekt dla firmy z sektora budowlanego.
Chodzi o dostosowanie maszyn i optymalizację
produkcji kotew dylatacyjnych po to, aby proces
był dwukrotnie wydajniejszy.
Jednocześnie od roku współpracujemy z chirurgami z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie nad stworzeniem autorskiego
neurostymulatora do stymulacji nerwów obwodowych. Dla porównania z wcześniej wspomnianym projektem, to urządzenie jest wielkości
monety.
W przypadku autorskich rozwiązań możemy
wspomagać i tworzyć dla firm z różnych segmentów gospodarki niezależnie od tego, czy to
będzie miało zastosowanie w rolnictwie, przemyśle metalowym czy chemicznym. Dodam, że
z racji tego, że jestem pasjonatem technologii
kosmicznych, chciałbym kiedyś też realizować
projekty dla przemysłu z sektora kosmicznego.
Stąd też wzięła się nazwa firmy.
Tak, endeavour oznacza w języku angielskim
ambitne dążenie do osiągnięcia celu, ale przede
wszystkim jest to nazwa promu kosmicznego
NASA, którego załoga dokonała niesamowitej
naprawy Kosmicznego Teleskopu Hubble’a znajdującego się już na orbicie.
Park maszynowy w pana firmie robi wrażenie.
Nie wyobrażałem sobie uruchomienia
działalności komercyjnej bez parku maszynowego. Przez dwa lata bardzo rozbudowałem
warsztat. Cały czas on się powiększa, bo, jak
wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia.
W firmie posiadamy maszyny konwencjonalne,
CNC, urządzenia spawalnicze, drukarki 3D itd. To
właśnie dzięki temu nie tylko projektujemy, ale

także budujemy maszyny. A takie podejście wcale
nie jest oczywiste i częste. Zdarza się, że jedna firma oferuje jedynie projekt, inna wykonanie automatyki, a na koniec należy szukać warsztatu mechanicznego, który zbuduje całość. U mnie klient
otrzymuje usługę pakietową wraz z późniejszym
serwisem.
Działa pan trochę, jak taka... „złota rączka”
XXI wieku.
Złota rączka to typowe określenie kogoś, kto
potrafi zrobić prawie wszystko, ale często projekty wymagają dobrze dobranego zespołu, więc rąk
do pracy potrzeba więcej, jednakże podejmujemy
się różnych, często złożonych projektów.
Skończyłem studia inżynierskie na kierunku
budowa maszyn, zaś magisterskie na kierunku
inżynieria materiałowa, jednakże w dzieciństwie dużo czasu spędzałem w Bieszczadach
u dziadków. A tam mieszkańcy, zresztą do dziś,
sami robią dla siebie różne rzeczy w gospodarstwach. I tak siłą rzeczy mi to zostało: wykształcenie techniczne oraz pasja do konstruowania
wyniesiona z Bieszczad!
W trakcie studiów spędziłem rok w Stanach
Zjednoczonych i Holandii. W Holandii miałem
okazję odbycia dłuższego stażu w firmie Philips,
która jest światowym gigantem, tam jednak przytłoczyła mnie struktura korporacyjna. Zrozumiałem, że nie chcę ukierunkowywać się na wąską
specjalizację. Uwielbiam to uczucie, kiedy jest
problem i należy szperać w literaturze, w internecie, przeglądać katalogi oraz szukać inspiracji
w różnych branżach.
Można się do pana zgłosić z problemem
i oczekiwać jego rozwiązania, podobnie działają uczelnie...
W pewnym sensie traktuję mój projekt biznesowy jako „mikrouczelnię”, gdzie zgłębiam
problem i go rozwiązuję. Za sprawą moich rodziców, naukowców na ZUT w Szczecinie, uczelnia
była obecna w moim życiu od najmłodszych lat,
jednakże nigdy nie chciałem podążać drogą kariery naukowej. Ja po prostu uwielbiam fabryki.
Kiedy wchodzę do fabryki i czuję ten specyficzny
zapach i klimat, to jestem szczęśliwy. Zdecydowanie to jest droga, którą chcę podążać.
Dziękujemy za rozmowę.
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ZARR wspiera biznes
Zachodniopomorska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. (ZARR
S.A.) przygotowała dla mikro- małych
i średnich firm działających w naszym
regionie bardzo atrakcyjną ofertę.
To chociażby 1350 zł w formie
dotacji na szkolenie pracownika,
reporęczenie kredytu bankowego
do 1 mln 800 tys. zł, wejście
kapitałowe od 300 tys. do 1 mln 500
tys. zł oraz pożyczki.
Aby skorzystać z dotacji, trzeba najpierw
znaleźć w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
szkolenie, które będzie zgodne z potrzebami firmy – www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
(z opcją „współfinansowanie z EFS”). Następnie
należy zapoznać się z „Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie” oraz jego załącznikami dostępnymi na stronie www.zarr.com.pl/
pl/aktualnosci/projekt-dofinansowanie-uslugrozwojowych-dla-zachodniopomorskich-mmsp,
a wypełnione dokumenty zgłoszeniowe dostarczyć do siedziby ZARR S.A. – ul. św. Ducha 2
w Szczecinie (można także wysłać pocztą). Wcześniej można się skontaktować z doradcą przedsiębiorcy w ZARR S.A. w celu weryfikacji poprawności przygotowanych dokumentów. Sprawdzenie
dokumentów zgłoszeniowych oraz podpisanie
umowy o przyznaniu wsparcia z przedsiębiorcą
trwa maksymalnie 10 dni roboczych od momentu złożenia poprawnie przygotowanej dokumentacji.
Po podpisaniu umowy z ZARR S.A. przedsiębiorca otrzymuje ID wsparcia, co umożliwia mu
zapisanie się na wybraną usługę w BUR. Następnie przedsiębiorca opłaca koszty usługi rozwojowej temu podmiotowi, który ją wykonuje. Po
zakończeniu usługi rozwojowej przedsiębiorca
składa do ZARR S.A. dokumenty rozliczeniowe
(m.in.: formularz rozliczeniowy fakturę, przelew,
ankietę oceniającą usługę rozwojową z systemu

28 sierpnia w Warszawie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona
Chemia otrzymał po raz drugi status Krajowego Klastra Kluczowego,
podpisany przez Jadwigę Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii,
Status, który przyznawany jedynie najlepszym klastrom w Polsce, wręczył
uroczyście Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii.
– Nie jest to pierwszy nasz status krajowego
klastra kluczowego – wyjaśnia Jacek Drożdżal,
prezes Zielonej Chemii. – Wystąpiliśmy o odnowienie statusu, który posiadaliśmy przez trzy
lata od 2015 do 2018 roku. Miło nam było usłyszeć, że otrzymaliśmy najwięcej punktów klasyfikacyjnych wśród startujących 22 klastrów. Dziś
łącznie w Polsce jest 17 takich klastrów, a Zielona Chemia jest jedynym klastrem kluczowym
z siedzibą na Pomorzu Zachodnim.

Klaster z tradycją

BUR, zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej). W ciągu 10 dni roboczych następuje
zwrot części kosztów kwalifikowanych usługi
rozwojowej na konto przedsiębiorcy.
Doradcy przedsiębiorcy bezpłatnie pomagają wypełnić dokumenty zgłoszeniowe w siedzibie ZARR S.A. lub u przedsiębiorcy.

rozpoczęcia działalności na terenie Pomorza
Zachodniego i niekorzystanie do tej pory z pomocy unijnej. Działalność inwestycyjna Funduszu
JEREMIE zarządzanego przez IQ Pomerania sp.
z o.o. we współpracy z ZFR, będzie realizowana
do marca 2020 r. Więcej informacji pod adresem:
www.iqpomerania.com/

Zadaniem utworzonego ponad 2 lata temu
w ramach ZARR S.A. Zachodniopomorskiego
Funduszu Rozwoju jest wdrażanie instrumentów finansowych, takich jak różnego rodzaju
pożyczki, poręczenia kredytów, leasingu, odnawialnych linii poręczeń i gwarancji bankowych,
wadiów przetargowych czy limitów faktoringowych, jak i wejścia kapitałowe.

Aby ułatwić zachodniopomorskim przedsiębiorcom dostęp do pożyczek, w tym roku ZFR
wprowadził nowy produkt – Linię Finansową dla
Pośredników Finansowych, z której przedsiębiorcy będą mogli skorzystać za pośrednictwem
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A. Dostępne są pożyczki do 500 tys. zł z maksymalnym 7-letnim okresem spłaty. Szczegóły
produktu znajdują się na stronie www.karrsa.eu/
fundusz-pozyczkowy-jeremie/jeremie-2/

Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają historii
kredytowej czy odpowiednich zabezpieczeń,
dzięki reporęczeniu mają ułatwiony dostęp do
kapitału, co umożliwia im większą aktywność inwestycyjną, wzmocnienie pozycji rynkowej i podniesienie konkurencyjności. Starania o reporęczenie mikro- małych i średnich przedsiębiorstw
powinny się rozpocząć od kontaktu z jednym
z współpracujących z ZARR S.A. pośredników finansowych: POLFUND FPK S.A., F. Pomerania sp.
z o.o., Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej
sp. z o.o. czy Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. Pośrednicy oferują poręczenia
nawet do 1 mln 800 tys. zł. Dane kontaktowe na
stronie: www.zarr.com.pl/reporeczenia/
ZARR S.A. oferuje również kapitał w formie
wejścia udziałowego przedsiębiorstwom technologicznym we wczesnym etapie rozwoju swojej działalności, czyli na poziomie seed lub start-up. Warunkiem jest prowadzenie lub zamiar
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Zielona Chemia
stawia na biotechnologię

Przypomnijmy, że ZARR S.A. zostały także powierzone środki inicjatywy JESSICA, które finansują miejskie projekty rewitalizacyjne. Dzięki JESSICA w Szczecinie powstał np. hotel Dana, Stara
Rzeźnia, drukarnia Apis (papiernia w Skolwinie),
w Połczynie-Zdroju zbudowano Centrum Kultury, w Kołobrzegu Centrum Usług Medycznych
w dawnym obiekcie wojskowym, a w Świnoujściu
Centrum Handlowo-Usługowe, a także pensjonaty i hotele. Po szczegóły dotyczące preferencyjnego finansowania zapraszamy do współpracujących w tym zakresie z ZARR S.A. Santander Bank
Polska i Banku Ochrony Środowiska S.A.
Aby spotkać się z pośrednikami finansowymi i bezpośrednio poznać ofertę, już dziś zapraszamy wszystkich chętnych na konferencję
#Sukces. Tylko dla odważnych, która odbędzie
się 10 października br. w Szczecinie. Szczegóły
wkrótce na naszej stronie: www.zarr.com.pl
wrzesień–październik 2019

Zielona Chemia została zarejestrowana 12
lat temu i w 2007 roku była pierwszym klastrem na Pomorzu Zachodnim i pierwszym
krajowym klastrem chemicznym.
Przez te dziesięć lat udało nam się zgromadzić 150 firm i instytucji badawczych i samorządowych. Mamy w swoich strukturach
Urząd Marszałkowski, który podobnie zresztą
jak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny należał do członków założycieli klastra. Wśród członków klastra znalazły się tak
znaczące firmy z regionu jak min.: Serwach z
Goleniowa, Koschem z Wegorzyna czy Fosfan
SA ze Szczecina – producent nawozów, czy też
firma Evergreen Solutions z Pyrzyc zajmująca
się przetwarzaniem odpadów oraz produkcją
nawozów z odpadów komunalnych.
W Zielonej Chemii mamy też takie kolosy
gospodarcze jak Synthos z Oświęcimia, jeden
z największych w Polsce producentów półproduktów chemicznych, a także firmy z grupy kapitałowej Kronospan SA oraz Azoty SA.
Klaster posiada swoja agendę w Tarnobrzegu, a niebawem otworzy swoje przedstawicielstwo w Nowym Jorku, w czym pomaga
Biuro Handlu Zagranicznego przy ambasadzie
RP. ze względu na zainteresowanie firm. Klaster zorganizował już dla krajowych firm misję
gospodarcza do Arizony i Colorado oraz dwa
specjalistyczne webinaria.

Kierunek – biotechnologia

Klaster Zielona Chemia zrealizował od początku istnienia do końca 2018 r. 16 projektów międzynarodowych na kwotę ponad 39 mln złotych.
– Teraz jesteśmy na etapie realizowania dwóch
projektów międzynarodowych na rzecz Komisji Europejskiej o wartości 47 mln euro. Jednym z projektów jest projekt Farming – wyjaśnia Przemysław
Wojdała, członek zarządu klastra, koordynator
i animator tego projektu flagowego Komisji Europejskiej. – Stworzyliśmy duże konsorcjum międzynarodowe do realizacji tego projektu.
Występują w nim firmy doradcze oraz laboratoria badawcze. Jednym z konsorcjantów
projektu jest największy hiszpański, rodzinny
producent win Torres.
W ramach projektu Torres będzie wykorzystywał w swoich winnicach m. in. nawóz, organiczny
wyprodukowany z owadów, którego producentem ma być firma HiProMine z Wielkopolski.
Ten flagowy projekt unijny polega na komercjalizowaniu wcześniejszych projektów badawczych do skali wielkoprodukcyjnej. W jego
ramach powstaną nowe linie produkcyjne na
terenie Francji. Komisja Europejska chce, by zadania finansowane z pieniędzy publicznych, nie
były związane tylko z jednym krajem, ale ma to
być dobro z którego ma korzystać cała wspólnota europejska. Nasze zadania w tym projekcie
związane są z rozpowszechnianiem wyników
badań, a następnie wdrażanie kolejnych jego
etapów. Przemysław Wojdała – Obecnie złożyliśmy do Komisji Europejskiej sześć projektów
międzynarodowych, które będą teraz procedowane, a w grudniu br. Ogłoszone ich wyniki.
Są to projekty realizowane w ramach Bio Based Industry (BBI) skupione wokół biotechnologii. BBI jest podgrupą tematyczną znajdującą się
w programie Unii pod nazwą Horyzont 2020.
Zielona Chemia jest jedynym klastrem
w Polsce, który tak intensywnie wykorzystuje
środki unijne przeznaczone na badania z za-

Wiceminister Marcin Ociepa (pierwszy do lewej)
wręczył certyfikat statusu klastra kluczowego
Przemyslawowi Wojdale.

kresu biotechnologii. W ubiegłym roku z 3 mld
euro przeznaczonych na Unię Europejska z biotechnologii Polska wykorzystała 150 mln euro,
z czego klaster Zielona Chemia wykorzystał 47
mln euro, czyli blisko jedną trzecią wykorzystanych przez Polskę środków na ten cel.

Międzynarodowa
rozpoznawalność

– Chcemy się rozwijać dalej w segmencie biotechnologii – prognozuje prezes Drożdżal. – Komisja Europejska stawia na proinnowacyjne działania w tej dziedzinie nauki i techniki. Dodatkowo
zaś w nowej perspektywie programowania 20212027 KE stawia na udział klastrów, sieci współpracy, łańcuchy wartości dostaw. Jesteśmy już
widoczni w strukturach europejskich np. w europejskich regionach chemicznych. Mamy certyfikat
europejskiego zarządzania klastrami. Posiadamy
brązową odznakę European Clusters Excellence.
Ta rozpoznawalność międzynarodowa to nie
są puste słowa. Tylko w tym roku Klaster Zielona
Chemia zawarł 69 umów z międzynarodowymi
partnerami. Klaster został wyróżniony przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach tzw. Benchmarkingu klastrów - czyli sprawdzania wiarygodności klastrów i znalazł się też na
pierwszym miejscu w zakresie internacjonalizacji,
co oznacza że jest najlepszym w Polsce klastrem
pod względem współpracy międzynarodowej.
www.zielonachemia.eu
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Märkisch-Oderland po polsku
15 lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej współpraca przygraniczna
z Niemcami stała się codziennością. Pojawiły się jednak wyzwania, których
rozwiązanie wymaga wiedzy i doświadczenia. Taką pomocą służą rozsiane
po pograniczu centra usługowo-doradcze, z których jedno mieści się
w Strausbergu niedaleko Berlina.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej,
otwarcie granic i rynku pracy sprawiły, że międzynarodowe kontakty – szczególnie w regionie przygranicznym – stały się intensywne
jak nigdy wcześniej. Wraz z nimi rozwinęły się
relacje gospodarcze i to bynajmniej nie jednostronne. Dla wielu przedsiębiorców z Polski
geopolityczne zmiany stały się szansą na rozwój biznesu po drugiej stronie Odry, a także
znalezienia nowego miejsca zamieszkania.
Praktycznie nie spotykam na pograniczu już
osób, które nie mają żadnej wiedzy o sąsiadach
zza miedzy – przyznaje Olga Bowgierd z Centrum Usługowo-Doradczego SBC działającego
w brandenburskim Strausbergu, zaledwie 30
kilometrów na wschód od Berlina. – Pojawiają się jednak pytania bardziej szczegółowe, np.
związane z rodzajami podatków, które obowiązują przedsiębiorców prowadzących działalność
w Niemczech, a także ubezpieczeń czy możliwości otrzymania dofinansowania na start firmy za
granicą.
I właśnie wyjaśnianiem tego typu niuansów zajmuje się SBC w Strausbergu. Jest to
jedno z dziesięciu transgranicznych centrów
usługowo-doradczych działających na terenie
Brandenburgii, Pomorza Przedniego i województwa zachodniopomorskiego, współfinansowanych w ramach unijnego programu Interreg V A. Biuro w Strausbergu działa dopiero
od dwóch lat, choć powiat Marchia Odrzańska
(Märkisch-Oderland), na którego terenie się
mieści, graniczy z Polską i od lat rozbudowuje
kontakty transgraniczne.

DE-PL Service- und BeratungsCentrum
der Euroregion POMERANIA
c/o STIC Wirtschaftsfördergesellschaft
Märkisch-Oderland mbH
tel. +49 3341 3353721 i +49 3341 3353722
e-mail: sbc@stic.de
www.stic.de
www.sbcud.net
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Zadaniem centrum jest pomoc małym
i średnim przedsiębiorcom polskim w nawiązywaniu kontaktów z partnerami z Marchii
Odrzańskiej, zaś niemieckim podmiotom gospodarczym ułatwianie poszukiwania partnerów z Polski. W zasobach biura znajduje się
polsko-niemiecka baza firm, pracownikom SBC
można także zlecić indywidualny research dotyczący inwestowania lub prowadzenia biznesu w Polsce czy w Niemczech.
W nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów pomagają organizowane przez centrum spotkania, m.in. cykliczne forum przedsiębiorców,
a także konferencje, podczas których samorządy z powiatu Marchii Odrzańskiej i Polski mogą
odnowić, naprawić lub ulepszyć nieraz nieco
zapomniane relacje nawiązane przed laty w ramach partnerstwa miast i np. poprawić wspólną
komunikację. Ciekawą ofertę stanowią również
seminaria i warsztaty poświęcone wyjaśnianiu
skomplikowanych zagadnień: ubezpieczeń, podatków, praw pracownika czy konsumenta.
W dobie globalizacji wiele problemów
gospodarczych, z którymi borykają się przedsiębiorcy po obu stronach granicy, jest takich
samych lub bardzo podobnych. Tak jest m.in.
z brakiem wykwalifikowanych pracowników,
szukaniem ich za granicą (w tym na Ukrainie)
czy trudnościami w uznaniu kwalifikacji zawodowych. Tym zagadnieniom poświęcone
będzie najbliższe polsko-niemieckie forum
przedsiębiorców pt. „Pozyskiwanie pracowników“, które odbędzie się 22 października
w Kostrzynie nad Odrą. W programie oprócz
wykładów zaplanowano warsztaty, dotyczące
m.in. różnic w polskich i niemieckich systemach edukacyjnych, pozyskiwania polskich
uczniów na praktyki zawodowe w Niemczech
i formułowania dla nich zrozumiałej oraz atrakcyjnej oferty praktyk. Jeden z warsztatów poświęcony będzie tzw. kompetencjom miękkim,
np. tworzeniu przyjaznej atmosfery w pracy
dla nowych pracowników oraz różnicom w obu
krajach, jakie funkcjonują w zakresie łączenia
życia zawodowego i rodzinnego. Udział w forum jest bezpłatny, a całość będzie tłumaczona symultanicznie. Zgłoszenia należy nadsyłać
do 14 października na adres: sbc@stic.de.
Wiele z omawianych na warsztatach zagadnień dostępnych jest później w formie dwujęzycznych filmów w internecie na stronie www.
stic.de pod zakładką „DE/PL poradnik” albo na
Facebooku na profilu „Märkisch-Oderland DE-PL”, dzięki czemu seminaria nie są tylko przedsięwzięciami jednorazowymi.

W tym roku SBC Strausberg zaplanował
jeszcze dwa seminaria fachowe w formie online (tzw. webseminaria) – jedno poświęcone podatkowi od działalności gospodarczej
w Niemczech (tzw. Gewerbesteuer), który nie
występuje w takiej formie w Polsce i często
stanowi niemały problem dla polskich przedsiębiorców oraz drugie – dotyczące pracowników sezonowych. Będzie ono adresowane
zarówno do osób z Polski zainteresowanych
taką formą zatrudnienia, jak i pracodawców
niemieckich szukających za granicą kadry sezonowej.
Sąsiedztwo Berlina, a jednocześnie bliski
kontakt z naturą sprawiają, że Marchia Odrzańska jest atrakcyjna nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla osób, które szukają nowego
miejsca zamieszkania i zamierzają podjąć tu
pracę.
– Ceny nieruchomości są tu dużo niższe niż
w Berlinie, a pracy nie brakuje – zapewnia
Urszula Lisowska-Jaroni z Centrum Usługowo Doradczego w Strausbergu. – Teren ten
odznacza się też doskonałą infrastrukturą. Po
upadku NRD wyremontowano lub zbudowano
od nowa drogi, szkoły, przedszkola, centra kultury. Wszystko to czeka na mieszkańców – także tych, którzy zechcą przeprowadzić się tu z
Polski.
SBC Strausberg jako jeden z projektów STIC
Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland mbH zajmuje się także aktywną reklamą
powiatu Märkisch-Oderland w Polsce. Koncepcja tworzonej aktualnie kampanii reklamowej
i informacyjnej dla nowych, potencjalnych
mieszkanców i pracobiorców z Polski obejmuje nie tylko polskojęzyczne filmy reklamowe
o regionie, ale także broszury informacyjne
o pierwszych krokach w Märkisch-Oderland
w kategorii „mieszkać, pracować i żyć”, wraz
ze wszystkimi informacjami, gdzie i jak można
znaleźć pomoc na miejscu. SBC Strausberg zaprasza do Märkisch-Oderland!
wrzesień–październik 2019

Forum przedsiębiorców
„Pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników
w kontekście międzynarodowym“
W dniu 22.10.2019 SBC Strausberg zaprasza na polsko-niemieckie forum przedsiębiorców.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, prosimy o zameldowanie: sbc@stic.de do dnia 14.10.2019.
Wydarzenie dwujęzyczne z tłumaczeniem symultanicznym.
Miejsce: Dom Kultury Kręgielnia, ulica Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Program wydarzenia
część I 9.30 – 10.30 (1 h) – duża sala ze wszystkimi uczestnikami
Tematy:
l Zrozumienie niedoboru wykwalifikowanych pracowników.
l Przyszłościowe wychodzenie naprzeciw niedoborom

wykwalifikowanych pracowników dzięki migracji, także z Ukrainy.
l Czy mam szansę w PL/DE na pozyskanie nowych pracowników?

l Analizowanie firmy. Planowanie zapotrzebowania na personel.

część II 10.30 – 12.00 (1,5 h) – duża sala ze wszystkimi uczestnikami
Tematy:
l Prawidłowe formułowanie oferty pracy w Polsce i pozyskiwanie

szerokiej, profesjonalnej i menedżerskiej kadry żeńskiej.
l Rekrutacja nowych pracowniczek i pracowników z zagranicy.

Przestrzeganie ram prawnych przy dokonywaniu
rekrutacji pracowników z zagranicy.
l DE-PL uznanie kwalifikacji zawodowych.
l Dokształcanie pracowników zagranicznych w Niemczech.
l

12.00 – 13.00 (1 h) przerwa obiadowa
część III 13.00 – 14.00 (1 h) – duża sala ze wszystkimi uczestnikami

l

Tematy:
Pozyskanie wykwalifikowanych pracowników poprzez elastyczne
godziny pracy. Znaczenie w regionie przygranicznym.

Zatrudnianie w niepełnym wymiarze godzin
w kontekście międzynarodowym w celu pozyskania
pracowników wykwalifikowanych.
l Elastyczne modele czasu pracy gwarantują
wykwalifikowanych pracowników przyszłości.
l Przywiązanie do firmy pracowników
w kontekście międzynarodowym.
l

część IV workshop do wyboru, 14.00 – 15.30 (1,5 h)
– mała sala z uczestnikami po rejestracji na workshop
Tematy:
l Szukanie, znajdowanie i zatrzymanie uczniów

praktyki zawodowej z Polski.
l Różnice między systemami edukacji w Polsce i Niemczech.
l Rozpisanie oferty dla uczniów praktyki zawodowej,

zrozumiałe dla polskiej grupy docelowej.
część IV workshop do wyboru, 14.00 – 15.30 (1,5 h)
– mała sala z uczestnikami po rejestracji na workshop
Tematy:
Stworzenie w firmie kultury przyjaznej
nowym pracownikom.
l Różnice i kompetencje międzykulturowe.
l Mężczyźni, kobiety, rodzina & zawód
– sensybilizacja i różnice w obu kulturach.
l
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Powiat Odra-Szprewa: tam, gdzie inwestycje
spotykają dogodne warunki życia
Rozciągający się na południowy
wschód od Berlina aż do
polskiej granicy region to setki
hektarów atrakcyjnych terenów
inwestycyjnych, świetne warunki
do życia w sąsiedztwie europejskiej
metropolii, piękna przyroda
i przyjazna administracja.
Każdy, kto myśli o zlokalizowaniu biznesu na
terenie oddalonym o niewiele ponad godzinę
jazdy od Berlina, powinien odwiedzić miasta Beeskow, Eisenhüttenstadt, Erkner, Fürstenwalde/
Spree czy Storkow (Mark). Ich skomunikowanie
drogowe i kolejowe ze stolicą Republiki Federalnej Niemiec już teraz robi wrażenie, a już wkrótce na kanale Odra-Szprewa rozpoczną się badania zmierzające do zweryfikowania możliwości
autonomicznego poruszania się statków. Niewykluczone, że ich wyniki będą miały wpływ na
wznowienie ważnego w przeszłości transportu
towarów drogą wodną ze Śląska przez Wrocław
i Eisenhüttenstadt do Berlina i dalej do Rotterdamu czy Dunkierki.

Eisenhüttenstadt
Sternikom statków żeglugi śródlądowej
i kapitanom jachtów płynących Odrą w kierunku stolicy Niemiec właściwy kierunek pomagają
znaleźć kontury pieców hutniczych nieopodal
miasta Eisenhüttenstadt. Choć miasto kojarzone jest z branżą metalurgiczną, oferty dostępnych w nim terenów inwestycyjnych nie są z nią
związane. Trzeba jednak przyznać, że niewielka
odległość od huty i jej zaplecza, jak i bliskość
portu rzecznego wywierają bezpośredni wpływ
na jakość oferty inwestycyjnej. Inwestorom zamierzającym zagospodarować istniejące obszary
przemysłowe władze Brandenburgii proponują
bardzo korzystne warunki wsparcia. Samo miasto cenione jest przez mieszkańców za atrakcyjne i bezpieczne otoczenie.

Fürstenwalde
W dwudziestym wieku miasto Fürstenwalde/Spree rozsławił producent latarni morskich.
Obecnie znane jest z wytwarzania turbin wiatro-

Spektakularna metamorfoza zabytkowej kamienicy przy ul. Malczewskiego.
Piękna XIX-wieczna fasada zostanie misternie odtworzona i oprawiona
w nowoczesne ramy. – Drugiego takiego budynku w Szczecinie nie będzie
– podkreśla deweloper Lesław Siemaszko, który realizuje inwestycję.

Powiat Odra-Szprewa łączy świetne warunki dla biznesu z wysoką jakością życia.

wych. Jego atutami są nie tylko korzystne położenie w bliskim sąsiedztwie Berlina, ale również
renoma centrum gospodarczego, edukacyjnego
i kulturalnego. Na kolejnych inwestorów czeka
tam ok. 370 ha gruntów przemysłowych i handlowych. Niektórzy, np. z Danii czy Szwecji, już
skorzystali z tej szansy, zachęceni ofertą biznesową i warunkami życia. Po pracy można się tam
zrelaksować żeglując na jeziorze Scharmützelsee
albo grając w golfa w klubie Bad Saarow.

Erkner
Zbaczając w drodze do Berlina z autostrady
nr 12 w kierunku do Hamburga warto zjechać
z autostrady A 10 zjazdem numer 6 i zajrzeć do
Erkner, małego miasta bardzo dobrze skomunikowanego ze stolicą Niemiec. Ten fakt nie jest
z pewnością jedynym powodem, dla którego
znalezienie terenu pod inwestycję w okolicach
Erkner to spore wyzwanie. Firmy działające w
Erkner związane są głównie z branżą chemiczną.

Przyjazna administracja
Inwestycjom w powiecie Odra-Szprewa
sprzyja przyjazne podejście lokalnych władz. Rolf
Lindemann, piastujący od lutego 2017 r. funkcję
starosty powiatu Odra-Szprewa mawia, że „życie
toczy się w indywidualnych przypadkach” i widzi
gwarancję rozwoju regionu w indywidualnym

podejściu do spraw takich jak lokalizacja inwestycji oraz związane z nią procedury.
Urząd jest świadomy wyzwań, z których największym jest dynamicznie zmieniająca się sytuacja demograficzna.
– Chcąc mu podołać powinniśmy zatroszczyć
się przede wszystkim o zapewnienie mieszkań
i opieki zdrowotnej, jak również o zabezpieczenie możliwości korzystania z komunikacji masowej wszystkim grupom wiekowym. Poczynione
w tym kierunku kroki nie tylko powstrzymają, ale
wręcz zapobiegną emigracji. Tym samym stworzona zostanie podstawa do utrzymania wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników
niezbędnych dla zabezpieczenia potrzeb mieszkańców, co jednocześnie przyczyni się do odczuwalnego podniesienia jakości życia – mówi Gundula
Teltewskaja, kierownik Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich w Starostwie Odra-Szprewa.
Władze Powiatu Odra-Szprewa wspólnie
z polskimi powiatami parterskimi realizują projekty, których celem jest wspieranie rozwoju
gospodarczego regionu pogranicza. Do takich
projektów należy zaliczyć konferencję, która odbędzie się pod koniec września br., a której tematem będzie promocja rozwoju żeglugi na Odrze.

Tu warto żyć, pracować
i prowadzić biznes
Dogodne położenie wzdłuż autostrady
A12 między Poznaniem a Berlinem, połączenia
z całym światem dzięki berlińskim lotniskom, bliskość renomowanych uniwersytetów w Berlinie,
Cottbus i Frankfurcie nad Odrą, a do tego fantastyczne warunki do wypoczynku sprawiają, że każdy, kto prowadzi firmę, szuka nowych wyzwań zawodowych lub chce wypocząć na łonie przyrody,
znajdzie w powiecie Odra-Szprewa coś dla siebie.
Jak najlepiej skorzystać z potencjału tego miejsca,
warto dowiedzieć się od doradców inicjatywy Business Location Network, kontaktując się z nimi
poprzez stronę brandenburgia-wschodnia.com

18

Perła w sercu Szczecina
odzyska blask

wrzesień–październik 2019

– Cała nasza uwaga skupia się na tym
zabytku – przyznaje. – To absolutnie wyjątkowe
przedsięwzięcie. Chcemy przywrócić tej kamienicy należny prestiż. Zasługuje na to, by zachwycać
i przyciągać uwagę.
XIX-wieczna kamienica przy ul. Malczewskiego 34, w sąsiedztwie CH Galaxy, to jedyny
zabytek, który przetrwał wojenne bombardowania w tej części Szczecina. Przez lata popadał w ruinę, w ubiegłym roku kupił go uznany
szczeciński deweloper firma Siemaszko i od
razu przystąpił do pracy. Powstał projekt rewitalizacji, zgodnie z którym historyczna kunsztownie zdobiona fasada zostanie starannie
odtworzona. W przebudowanym wnętrzu powstaną piękne mieszkania. Zabytek zyska też
nową wyjątkową oprawę.
– Bryłę kamienicy otoczymy nowoczesną
zabudową – wyjaśnia Lesław Siemaszko.– W
kontraście do zabytkowej fasady, nowa część będzie bogato przeszklona. Historia i nowoczesność

splotą się tu nierozerwalnie, nadając tej części
miasta nowe znaczenie. Będzie to bodaj pierwszy
budynek w ten sposób zrewitalizowany w mieście.
Prace budowlane już ruszyły. Trwa wzmacnianie fundamentów zabytku, najtrudniejszy
etap inwestycji. Jednocześnie deweloper przygotowuje prospekt i rachunek powierniczy dla
inwestycji, konieczne do rozpoczęcia sprzedaży. Chętnych na przyszłe lokale nie brakuje.
– Mamy już długą listę rezerwacji – przyznaje Beata Nowak, dyrektor sprzedaży firmy
Siemaszko. – Zainteresowanie jest ogromne,
bo nie tylko lokalizacja jest topowa, ale też charakter budynku niepowtarzalny. Szczególnie
część zabytkowa, gdzie lokali jest mniej, budzi
emocje. To jedyna szansa kupienia mieszkania
lub biura w starym stylu, jaki zachowa kamienica, jedyna lokalizacja w mieście. Unikalna, bo nie
ma już takich budynków w Szczecinie.
W obu częściach rewitalizowanego budynku, historycznej i nowej, będą mieszkania, a na

parterze lokale użytkowe. W sumie 140 mieszkań o powierzchni od 30 do 120 m kw., najwyżej położone – dwukondygnacyjne. Wszystkie
funkcjonalnie zaprojektowane, nasłonecznione, z dużymi oknami i balkonami.
– Wyjątkowo atrakcyjne będą też lokale użytkowe w nowej części, te usytuowane wzdłuż prowadzącej do Galaxy uliczki stworzą zadaszony pasaż,
przestrzeń idealną dla kawiarni i restauracji – zwraca uwagę Beata Nowak. – Jestem przekonana, że
Malczewskiego 34 już wkrótce stanie się najbardziej pożądanym adresem na mapie Szczecina.
Już dziś to idealna lokalizacja. W pobliżu
są niemal wszystkie atrakcje, jakie oferuje
metropolia – centra handlowe, rozrywkowe,
instytucje kultury, przedszkola, szkoły, park
Żeromskiego, Wały Chrobrego i nadodrzańskie bulwary. Okolica zachęca do spacerów
oraz aktywnego spędzania czasu w mieście.
– Wszędzie można dojść pieszo, samochód
najlepiej zostawić w garażu. Miejsca postojowe dla wszystkich mieszkań usytuowane będą
w części parteru oraz w podziemiu – podkreśla
Beata Nowak. – Wjazd do garażu będzie od strony Galaxy. Oczywiście z windą z poziomu podziemia zarówno w części zabytkowej, jak i nowej
budynku. Do dyspozycji mieszkańców będzie też
atrakcyjnie zagospodarowane patio.
Siemaszko to jeden z najbardziej doświadczonych i utytułowanych deweloperów, funkcjonujący na rynku od 25 lat. Wybudował niemal 4 tysiące mieszkań, również w segmencie
ekskluzywnym. Obecnie realizuje na terenie
Szczecina 8 dużych inwestycji mieszkaniowych. Firma jest laureatem najwyższych branżowych wyróżnień, w tym m.in. „Platynowego
Orła Polskiego Budownictwa” przyznawanego
przedsiębiorstwom, które budują nowocześnie i bezpiecznie oraz stanowią wzór dobrego
zarządzania na polskim rynku budowlanym.

„Siemaszko”
al. Powstańców Wlkp. 81A
Szczecin
tel. 91 422 16 51-52
www.siemaszko.pl
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Automatycy
i robotycy
w Międzyzdrojach
Po raz dwudziesty czwarty
w ostatnim tygodniu sierpnia
(od 26 do 29 sierpnia 2019),
w międzyzdrojskim hotelu Amber
Baltic spotkali się automatycy
i robotycy na międzynarodowej
konferencji MMAR (Methods and
Models in Automation and Robotics).

WORD w Szczecinie

– egzaminujemy, szkolimy, edukujemy
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie rozpoczął swoją
działalność 30 kwietnia 1998 r.
Jest instytucją zajmującą się przede
wszystkim organizowaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami. Jednocześnie do naszych zadań
należy edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prowadzenie
różnorodnych szkoleń i kursów skierowanych
zarówno do kierowców, przewoźników drogowych, jaki i rowerzystów.
W naszej ofercie szkoleniowej znajdą
Państwo między innymi:
• szkolenia dla kierowców naruszających
przepisy ruchu drogowego (redukujące
6 pkt karnych),
• kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
• szkolenia w zakresie kierowania ruchem
drogowym,
• szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy,
• szkolenia przygotowujące do egzaminu
na certyfikat kompetencji przewoźnika
drogowego,
• kursy dla kandydatów na egzaminatorów oraz warsztaty dla egzaminatorów,
• szkolenia dla nauczycieli wychowania
komunikacyjnego dzieci.
W kolejnych latach działalności Ośrodka
zmiany przepisów nałożyły na nas nowe zadania, głównie szkoleniowe, ale aby można było
je realizować, powstała konieczność stworzenia nowej bazy dydaktycznej.
W 2008 roku podjęto decyzję o rozbudowie Ośrodka, a w lipcu 2012 roku rozpoczęto
inwestycję. Od pierwszego kwartału 2014 r.
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nasz Ośrodek funkcjonuje w nowej siedzibie i
obecnie dysponuje przestronną salą konferencyjną o powierzchni 262 m kw., z możliwością
podziału na dwie mniejsze niezależnie funkcjonujące sale oraz pięcioma komfortowo wyposażonymi salami szkoleniowymi, spełniającymi
najwyższe wymagania, jakie stawiane są tego
typu obiektom. Profesjonalne nagłośnienie,
klimatyzacja i nowoczesny sprzęt multimedialny są standardowym wyposażeniem każdej
z nich. Nowa baza dydaktyczna pozwoliła na
poszerzenie działalności Ośrodka o komercyjny wynajem sal oraz o kompleksową obsługę
szkoleń dla firm zewnętrznych.
Nasza oferta wynajmu sal skierowana jest
zarówno do klientów, którzy potrzebują sali
na kilka godzin, jak i do tych, którzy za naszym pośrednictwem chcą zrealizować długoterminowe projekty szkoleniowe. Dodatkowo
oferujemy możliwość organizacji przerw kawowych, lunchu lub bankietu. Naszym klientom
zapewniamy atrakcyjne ceny, wysoką elastyczność w dopasowaniu do specyficznych potrzeb,
profesjonalizm i pełne zaangażowanie kadry w
realizację usługi. W kursach specjalistycznych
wykorzystujemy również naszą flotę pojazdów
oraz plac manewrowy.
Od początku istnienia Ośrodka, w organizowanych przez nas szkoleniach wzięło udział
kilkadziesiąt tysięcy osób. Zdobyte doświadczenia umożliwiły nam wypracowanie najwyższego
poziomu usług szkoleniowych, zarówno pod kątem ich przebiegu, jak i efektów. Szkolenia prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych i
wysoko wykwalifikowanych wykładowców. Nasza kadra konsekwentnie dba o rozwój swojej
wiedzy i umiejętności. W świetle dynamicznie

zmieniających się zapisów prawa jest to wartość niezwykle istotna dla uczestników kursów.
Dodatkowo umiejscowienie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie
przy ul. Golisza 10 B daje gwarancję spokoju i
komfortu. Jednocześnie bliskość centrum miasta sprawia, że jest to miejsce idealne do organizacji wszelkich szkoleń i konferencji.
Na naszej stronie internetowej www.szkolenia.word.szczecin.pl znajdą Państwo pełną
informację na temat realizowanych szkoleń,
jak również ofertę dotyczącą wynajmu sal oraz
placu manewrowego.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania
z naszej oferty i współpracy. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami zarówno w sprawach
bieżących, jak i w razie potrzeby uzyskania
szczegółowych informacji na interesujące Państwa tematy.

WORD w Szczecinie
ul. Golisza 10 B
71-682 Szczecin
tel. 91/5066850
Wydział Szkoleń i Promocji
tel.: 91/5066826 , 91/5066825
e-mail: szkolenie@word.szczecin .pl
www.word.szczecin.pl
wrzesień–październik 2019

Jest to cykliczna konferencja organizowana przez Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie.
– W tym roku mieliśmy ok. 130 uczestników,
w tym połowę z zagranicy – informuje prof.
Zbigniew Emirsajłow, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji, kierownik
Katedry Sterowania i Pomiarów Wydziału Elektrycznego ZUT. – Jak co roku celem imprezy była
wymiana poglądów naukowców z różnych obszarów działalności związanych z automatyką i robotyką. Są to dynamicznie rozwijające się dziedziny
techniki i nauki, które wkraczają w nowe obszary. Język opisywania problemów i metody z tych
dziedzin przenoszą się nawet do takich nauk jak
psychologia, socjologia czy też medycyna.

O czym dyskutowano
w Międzyzdrojach
W tym roku uczestnicy przyjechali z ponad dwudziestu krajów Europy, Azji, Ameryki
i Afryki. Na konferencji wygłoszone zostały
przez wybitnych naukowców trzy referaty
plenarne. W pierwszym dniu prof. Sanjay
Lall z Uniwersytetu Stanforda w USA mówił
o optymalizacji zdecentralizowanych systemów sterowania (opartych na niezależnych od
siebie regulatorach sterujących dany obiekt).
W drugim dniu prof. Witold Respondek z Uniwersytetu Normandie we Francji, matematyk,
dzielił się wiedzą z obszaru nieliniowej teorii
sterowania, szczególnie przydatnej w robotyce. W trzecim dniu gwiazdą konferencji stał
się prof. Jeff S. Shamma z uniwersytetu King
Abdullah w Arabii Saudyjskiej, który większość
życia zawodowego spędził w Stanach Zjednoczonych. Temat jego referatu dotyczył zastosowań teorii gier w rozproszonych układach
sterowania.
Prof. Paweł Dworak, prodziekan Wydziału Elektrycznego ZUT pół żartem, pół serio
opowiada: – Jeśli chodzi o polskich uczestników
MMAR 2019, to najwięcej dyskutowano o skutkach wprowadzenia nowej Ustawy 2.0 o szkolnictwie wyższym. Dokładniej zaś rozmawiano
w kuluarach o tym, co wiąże się z parametryzacją
(oceną) wyższych uczelni. Dla przykładu resort
nauki nie przewiduje żadnych dodatkowych punktów dla uczelni za organizację takich konferencji,

Konferencja MMAR co roku gromadzi wybitne osobistości świata nauki. Od lewej: prof. Zbigniew Emirsajłow,
prof. Witold Respondek, prof. Sanjay Lall, prof. Jeff S. Shamma oraz prof. Paweł Dworak.

w których wybitni naukowcy dzielą się wiedzą,
a towarzyszy temu wymiana poglądów na temat
najnowszych trendów w światowej nauce.

Inteligentne samochody
i sterowanie ułamkowe
– Sukces mierzymy zadowoleniem uczestników, a to zostało osiągnięte – wyjaśnia prof.
Dworak. – Część prelegentów wywodziła się
bezpośrednio z przemysłu, zaś tematy wystąpień
i dyskusji panelowych związane były z konkretnymi przykładami zastosowań w niedalekiej przyszłości, jak chociażby dotyczące samochodów
inteligentnych.
W tym roku dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja specjalna poświęcona pojazdom
inteligentnym i autonomicznym, zorganizowana przez Akademię Górniczo-Techniczną oraz
firmę Aptiv z Krakowa. Firma Aptiv, w swoim
centrum badawczym w Krakowie pracuje nad inteligentnym systemem monitorowania kierowcy, który jest oparty na sztucznej inteligencji,
a jego głównym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa drogowego, między innymi poprzez
wykrywanie spadku koncentracji kierowcy.
System monitoruje wnętrze pojazdu przy
pomocy kamer oraz czujników wspieranych
przez oprogramowanie. System obsługuje
wiele funkcji, w tym personalizację i identyfikację na podstawie twarzy kierowcy oraz sterowanie gestami i wzrokiem. Np. w sytuacji,
gdy system zauważy, że kierowca często zamyka oczy, powiadomi go o spadku koncentracji
i zasugeruje przystanek lub kawę. Pierwsza
generacja systemu Aptiv jest obecnie wykorzystywana w całej gamie pojazdów BMW
o różnym poziomie autonomiczności.
Kolejnym obszarem zainteresowań uczestników konferencji były układy sterowania
ułamkowego rzędu. Ma to zastosowanie m.in.
przy modelowaniu i sterowaniu superkondensatorów, stosowanych w zasilaczach, ładowarkach i w motoryzacji.
Prof. Emirsajłow wyjaśnia, że dzięki ułamkowemu systemowi można osiągnąć lepszy efekt

niż poprzez stosowanie systemów opartych
na liczbach naturalnych. (0,1,2,3 itd.). Chodzi
w tym przede wszystkim o wykorzystanie nowoczesnej myśli matematycznej w automatyce lub ogólniej, w technice.

Do zobaczenia za rok
Prof. Krzysztof Okarma, dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT tłumaczy sens konferencji MMAR; – Uczestnicy konferencji dzielą
się wiedzą i przedstawiają wyniki swoich prac.
Uczestniczą w niej także nasi młodzi pracownicy
naukowi, którzy w ten sposób mają kontakt ze
znanymi nazwiskami, a także osobiście poznają
swoich rówieśników w Polsce i na świecie. Wymiana wiedzy jest po to, by nie tkwili w ciasnych
torach swoich wyobrażeń.
Konferencje MMAR wypromowały automatykę szczecińską. Zaowocowały tym, że automatycy ZUT są znani w Polsce, zaś absolwenci
wydziału kierują już wieloma frmami.
Prof. Dworak dodaje, że w trakcie konferencji rozstrzygany jest też konkurs na najlepszą pracę naukową zaprezentowaną przez
młodego pracownika nauki do 30 lat.
Prof Emirsajłow, od lat przewodniczący
konferencji MMAR, tak ocenia międzyzdrojskie
spotkania: – Ludzie nauki i przemysłu wybierają
nas spośród wielu konferencji, co jest potwierdzeniem naszej atrakcyjności. Liczy się merytoryczna zawartość konferencji, zaś jej lokalizacja
w bałtyckim kurorcie jest wartością dodaną.
Dlatego już teraz zapraszamy na koniec sierpnia
przyszłego roku do Międzyzdrojów na jubileuszową 25. konferencję.
Warto też dodać, że przy okazji tej konferencji w hotelu Amber Baltic odbywają się
też spotkania polskiej sekcji światowego stowarzyszenia IiEE (Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników) oraz stowarzyszenia
POLSPAR (Polskie Stowarzyszenie Pomiarów,
Automatyki i Robotyki), które jest oficjalnym
reprezentantem Polski w międzynarodowej
organizacji IFAC (Międzynarodowej Federacji
Automatyki).
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Ekspansja zagraniczna z sukcesem
Joanna Strzyżewska jest ekspertem
z zakresu budowania strategii rozwoju
i przeprowadzania zmian organizacyjnych
w firmach rodzinnych i prywatnych.
Dzięki doświadczeniu wyniesionemu
z pracy w renomowanych niemieckich
i szwajcarskich instytucjach finansowych
i consultingowych oraz rozległym
kontaktom, jej szczecińska firma
z powodzeniem wprowadza polskie firmy
na rynki niemieckojęzyczne.
Joanna Strzyżewska, absolwentka Freie Universität w Berlinie od lat doradza firmom w Polsce,
Niemczech i Szwajcarii. Jako konsultant pracowała
w niemieckich oddziałach McKinsey & Company
i szwajcarskim banku inwestycyjnym Quirin Bank
w Berlinie. Od czterech lat z sukcesem, pod własną
marką, doradza młodemu pokoleniu właścicieli firm
rodzinnych oraz dynamicznie rozwijających się firm
z branży IT w profesjonalnej ekspansji zagranicznej do
krajów niemieckojęzycznych oraz w zwiększaniu poziomu zarządzania w ich organizacjach. Dodatkowo,
w ramach międzynarodowych studiów doktoranckich,
bada czynniki sukcesu transgranicznych procesów fuzji
i przejęć, co pozwala na przenoszenie praktycznych
doświadczeń akwizycyjnych dojrzałych firm rodzinnych z krajów niemieckojęzycznych na dynamicznie
rozwijający się w tym obszarze rynek polski.
Firma Joanny Strzyżewskiej - Business Expansion
Consulting - specjalizuje się w sektorach FMCG, produkcyjnym, handlowym, medycznym oraz w branży
IT. W jej zespole znajduje się grupa wybitnych specjalistów z obszarów M&A, corporate finance i doradztwa
strategicznego, osoby z ogromnym doświadczeniem
branżowym, które do tej pory prowadziły projekty
doradcze w średnich i dużych firmach rodzinnych oraz
spółkach akcyjnych w Polsce i zagranicą.
– Znane firmy prywatne i korporacje z różnych branż
wielokrotnie zaufały nam w projektach typu buy-side
i sell-side M&A oraz profesjonalizacji biznesu – mówi
Joanna Strzyżewska.

Profesjonalne zarządzanie
dla dynamicznie rozwijającej się firmy
Jej klientami w Polsce są firmy w pełnym spektrum wielkości – zatrudniające od kilku osób po kilka

Joanna Strzyżewska
Bussines Expansion Consulting
ul. Żubrów 3
71-617 Szczecin
+ 48 504 026 079
biuro@strzyzewskaconsulting.com
strzyzewskaconsulting.com
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Joanna Strzyżewska: Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować naszym klientom bezpieczeństwo. W każdej
transakcji uczestniczą świetni specjaliści z dwóch stron granicy, którzy współpracują z nami od strony biznesowej,
organizacyjnej, kulturowej, podatkowej, finansowej i prawnej.

tysięcy pracowników. Zakres świadczonych usług
obejmuje w głównej mierze profesjonalizację biznesu, transgraniczne fuzje i przejęcia, partnerstwa
strategiczne oraz usługi finansowania ekspansji zagranicznej.
– Pracujemy najczęściej z firmami, które dobrze sobie
radzą, dynamicznie się rozwijają i dochodzą do momentu, w którym właściciel zadaje sobie pytanie – co dalej?
Często rynek polski jest już dla niego za mały i zaczyna
rozglądać się za możliwością ekspansji zagranicznej. Jednocześnie skala i kompleksowość przedsięwzięcia robi się
na tyle duża, że kierowanie wyłącznie przez zespół założycieli staje się nieefektywne. Firma potrzebuje uporządkowania systemu organizacyjno-zarządczego, aby dalej
się rozwijać. Tu wkraczamy z działaniami z obszaru profesjonalizacji biznesu. Do każdego przypadku podchodzimy
indywidualnie, aby zidentyfikować kluczowe problemy
i wąskie gardła – np. w obszarze komunikacji wewnętrznej czy organizacji pracy. Nasza pomoc przyjmuje różną
skalę, w zależności od potrzeb klienta. Niekiedy ograniczamy się do uzdrowienia problematycznego obszaru,
a innym razem świadczymy usługi kompleksowego
wsparcia w procesie zarządzania – tłumaczy właścicielka
firmy Strzyżewska Consulting. Firma, dzięki współpracy ze znakomitymi specjalistami z Polski i z zagranicy,
z powodzeniem realizuje wymagające doświadczenia
zlecenia na rzecz firm rodzinnych: – W Niemczech to
nośny temat w kręgach biznesowych. W Polsce to bardzo
rozwojowy rynek, na którym, dzięki dużemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie zrealizować wiele ciekawych transakcji projektów – ocenia Joanna Strzyżewska.

Partnerzy w ekspansji
zagranicznej
Do najbardziej skomplikowanych zadań, jakie
stają przed zespołem Joanny Strzyżewskiej, należą
przypadki ekspansji zagranicznej – bądź w formie
partnerstw z przedsiębiorstwami z zagranicy, bądź
w formie fuzji lub akwizycji: – Gdy polska firma chce

wejść ze swoim produktem na rynek niemiecki, a potem dalej – na rynki zachodnie, często jest to niezwykle
trudne. Szczególnie w branży spożywczej i innych mocno regulowanych prawem sektorów. Rozwiązaniem
staje się przejęcie lub nawiązanie partnerstwa z lokalną firmą i ominięcie w ten sposób barier handlowych
oraz typowych trudności związanych z tworzeniem
tam biznesu od podstaw. Nasza rola polega na weryfikacji wizji właściciela i ocenie, czy jego założenia dotyczące ekspansji da się zrealizować. Pomagamy określić
szczegółowe cele i dobrać taką formę ekspansji, która
zapewni firmie dalszy rozwój i ostatecznie zwiększy
jej wartość. Czy potrzebne jest partnerstwo, czy przejęcie? Jak i gdzie znaleźć odpowiedni podmiot, który
ma zostać przejęty lub z którym podpisana ma zostać
umowa o partnerstwie? Jakimi argumentami skłonić
go do podjęcia rozmów?
W tym wszystkim pomagają m.in. niemieccy partnerzy firmy Strzyżewska Consulting oraz Izby Przemysłowo-Handlowe. Następnie szczegółowo badane są
warunki prawne oraz sama przejmowana firma. Proces due dilligence weryfikuje transakcję pod kątem
efektów synergii i ryzyk, które być może nie zostały
uwzględnione na wcześniejszych etapach. Niezbędne
jest w tym wszystkim zrozumienie aspektów kulturowych, kwestii mentalności i specyfiki danego rynku.
– Najważniejsze jest dla mnie, aby cały proces zakończył się sukcesem. W wielu transakcjach, które obserwowałam, tak się nie dzieje, bo na przeszkodzie stają problemy komunikacyjne, brak kompetencji zarządczych,
kapitału czy odpowiednich kadr. Nasza kompleksowa
obsługa pozwala je zminimalizować. W każdej transakcji uczestniczą świetni specjaliści z dwóch stron granicy,
którzy współpracują z nami od strony biznesowej, organizacyjnej, kulturowej, finansowej i prawnej. Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować naszym klientom bezpieczeństwo – podkreśla Joanna Strzyżewska
i zachęca do rozmów wszystkich przedsiębiorców
i menedżerów, którzy myślą o ewentualnej ekspansji
zagranicznej.
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Nowa szkoła tańca
na Dworcu Turzyn

Wrażenie już robi pomysł zestawienia
industrialnego klimatu Dworca
Turzyn ze szkołą tańca, w której
dominuje piękny i zmysłowy ruch.
Ale All About Dance Studio to nie
tylko nowy punkt na mapie tanecznej
Szczecina, to też przestrzeń
konferencyjna dla firm.
Troje tancerzy wpadlo na pomysł stworzenia w Szczecinie wyjątkowej przestrzeni tanecznej. Od lewej: Arkadiusz
Guzierowicz, Katarzyna Florczuk i Łukasz Słowikowski

Troje utytułowanych tancerzy – Katarzyna
Florczuk, Arkadiusz Guzierowicz i Łukasz Słowikowski, podjęło decyzję, że czas na realizację
pomysłu o własnym studiu tanecznym i stworzeniu dla Szczecina wyjątkowej przestrzeni konferencyjnej.
– Zależy nam, żeby poza studiem, w którym będziemy dzielić się miłością do tańca i tanecznym doświadczeniem, powstało też otwarte miejsce spotkań, które
przyciąga do siebie wielu ludzi – podkreślają.
Takie plany realizować chcieli w lokum, w którym od razu poczuć można magię. Wreszcie odnaleźli loftową halę w budynku Dworca Turzyn.
– Zachwyciłam się tym miejscem od pierwszego
wejrzenia – uśmiecha się Katarzyna Florczuk. – Stare dworce mają swój postindustrialny urok. Zobaczyliśmy miejsce, które aż się prosiło, żeby znów je
obudzić. Klimatem przypomniało nam też broadwayowskie studio.
Założyciele mają najwyższe osiągnięcia
w tańcu sportowym, ale chcą uczyć tańca nie tylko
tych, którzy będą błyszczeć na turniejach. – Chcielibyśmy, żeby wpadały do nas kobiety, z ulicy, w progu wołając: „Ja też chcę tańczyć” – wyobraża sobie
Katarzyna Florczuk, która kilkakrotnie zdobywała
Mistrzostwa Polski w 10 tańcach oraz w tańcach
standardowych, brąz na Blackpool Dance Festival
w Anglii (taneczne Oscary) w kategorii Professional Rising Star Ballroom.
W „Strefie Kobiet” pani Katarzyna poprowadzi
zajęcia dla pań, które chcą coś zrobić z potrzeby
samorealizacji, odnalezienia i zaakceptowania siebie, albo też gdy po prostu zechcą oderwać się od
codzienności, czasem od jakichś problemów.
Kursy dla pań oparte będą na gorących tańcach latynoamerykańskich: salsa, bachata, cha

cha, samba, kizomba. – A jak ciało zostanie już
roztańczone, proponuję tzw. video clip dance,
formę tańca teledyskowego, minishow, w którym kobiety, kiedy idą – tańczą, w ciekawej choreografii do różnych rodzajów muzyki, emanując
swoją siłą w myśl idei „girl power” – zapowiada
instruktorka tańca.
Kurs tańca towarzyskiego dla par to zarówno
tańce standardowe, w tym tango i walc angielski, jak i latynoamerykańskie. – To może być też
doskonała oferta dla osób, które szykują się do
ślubów – podpowiadają. – Pary mogą się na takim
kursie roztańczyć, zanim dojdzie do opracowania
niezapomnianego pierwszego tańca weselnego
w ich wykonaniu.
Można też zamówić choreografię dla par
młodych, która odpowiednio podkreśli uczucia.
W tygodniu zajęcia, a w piątek będzie można
wpaść „na dworzec”, żeby przetrenować przerabiany materiał na potańcówce albo po prostu
sobie potańczyć.
Organizatorzy szkoły tańca zapraszają dzieci na zajęcia od 5. roku życia. Kurs tańca dla
najmłodszych to nie tylko poznawanie kroków
tańca towarzyskiego z elementami tańca nowoczesnego. Taniec instruktorzy All About Dance
Studio nazywają najzdrowszą z form sztuki,
dziecko, które zaczną uczyć tańca, ukształtuje sylwetkę, wrażliwość, muzykalność. – A jeśli
dzieci odkryją w sobie duszę sportowca, będą
mogły kontynuować u nas przygodę z tańcem i
dalszy swój rozwój w sekcji sportowej. Część sportowa to w naszej szkole będzie ogień – uśmiecha
się Arkadiusz Guzierowicz wicemistrz Polski w
tańcach standardowych, który już wychowuje
finalistów mistrzostw Polski.

Podkreślają, że taniec nie ma ograniczeń
wiekowych. – Na rynku rozwija się mocno pion
sportowy dla seniorów – dodaje instruktor. – Dla
osób, które zaczynają tańczyć w wieku 40, 50 lat,
i mają aspiracje do tańca sportowego. Tacy tancerze mają też swoje zawody. I wyjątkowo serdecznie sobie kibicują.
Kursy All About Dance Studio odbywać się
będą w dwóch salach tanecznych, oczekiwanie
na rozpoczęcie zajęć można spędzić miło przy
kawie w strefie chilloutu, gdzie muzyka puszczana jest z płyt winylowych.
Twórcy szkoły w nazwie chcieli wyrazić swoją otwartość i różnorodny charakter aktywności: All About Dance Studio, to też All About…
Women, Kids, ale też... All About Event.
W tygodniu grafik studia wypełniają regularne zajęcia taneczne, ale ponieważ pomysłodawcy studia cenią sobie holistyczne podejście,
w weekendy rezerwują czas na inne warsztaty
rozwojowe, zajęcia ze specjalistami, coachami.
Łatwo aranżowana, uniwersalna przestrzeń
loftowa daje duże możliwości. Chcieliby, żeby to
klimatyczne miejsce łączyło sztukę z biznesem.
– Przecież firmy szukają ciekawych miejsc na szkoleniowe spotkanie integracyjne – mówią.
Uruchamiają więc też studio jako przestrzeń
konferencyjną, gdzie można zorganizować spotkania firmowe, eventy, szkolenia, konferencje,
wykłady, koncerty, wernisaże.
Do dyspozycji są dwie sale konferencyjne:
100- i 24-metrowa, np. do pracy w dwóch grupach, klimatyzowane, wyposażone w sprzęt
konferencyjny (krzesła, projektor, TV, nagłośnienie, szybki internet). W minibarze będzie
można zrelaksować się podczas organizowanych szkoleń.
Całe studio można też wynająć na bankiety,
komunie i miniwesela z cateringiem.
Lokalizacja przy Dworcu Turzyn sprawia, że
bez problemu można tu trafić i łatwo znaleźć
miejsca parkingowe zarówno przed budynkiem, jak i na terenie otaczającym.

All About
Stary Dworzec Szczecin Turzyn
Ul. B. Krzywoustego 34/1-2
70-316 Szczecin
t: 600 616 310
@: biuro@allabout-dance.pl
allabout-dance.pl
salakonferencyjna-szczecin.pl
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Chrzest Solidarności
w Policach

ZUT bardziej
energetyczny
9 sierpnia prof. Jacek Wróbel, rektor
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie
i prof. Wojciech Drożdż, wiceprezes
ds. innowacji i logistyki Enei
Operator podpisali umowę ramową
pomiędzy ZUT a Eneą Operator na
realizację prac analityczno-koncepcyjnych i usług doradczych.

W Morskim Porcie Police
30 sierpnia odbył się chrzest
masowca „Solidarność”, statku
Polskiej Żeglugi Morskiej. Przypłynął
z Annaby w Algierii z ładunkiem
fosforytów.
Matką chrzestną została Joanna Kościk,
żona Andrzeja Kościka – przewodniczącego
Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków
NSZZ „Solidarność”. Paweł Brzezicki, prezes
Funduszu Rozwoju Spółek SA i zarządca
komisaryczny PŻM, zwrócił się do Joanny
Kościk ze słowami: – Jest to zaszczyt, ale też
moralny obowiązek.
Ceremonia chrztu odbyła się przy kominie
statku, o który została rozbita butelka szampana. Uroczystość zbiegła się z 39. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych, dzięki którym
powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Przypomniał o tym minister
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, obecny na uroczystości Marek Gróbarczyk.
– Jeszcze trzy lata temu, wraz z Pawłem
Brzezickim, który był wtedy wiceministrem go-

PŻM powrócił do tradycji organizowania chrztu statku w polskich portach.
| fot. Elżbieta Kubowska

spodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, walczyliśmy – w zasadzie błagając wszystkie banki
– o to, żeby nie wyprzedawały PŻM – wspominał minister. – Odziedziczyliśmy firmę armatorską z ogromnym długiem. Nie przypuszczałem, że trzy lata później będzie nam dane w
39. rocznicę obchodów podpisania porozumień
„Solidarności” chrzcić nowy statek dla Polskiej
Żeglugi Morskiej, który nie dość, że jest zafrachtowany, to przypłynął do Polic i otrzymuje nazwę
„Solidarność”.

„Solidarność” to jeden ze statków odzyskanych przez PŻM z chińskiej stoczni Yangfan,
a porzuconych przez poprzedni zarząd firmy.
Ma nośność 39 tys. ton. Szczeciński armator
przejął go w październiku ub. roku. Jednostką
dowodzi kpt. ż.w. Marek Jaworski.
Dodajmy, że PŻM po wielu latach przerwy
powrócił do tradycji organizowania chrztu
swoich statków w polskich portach. W grudniu
minionego roku podobna uroczystość w Policach odbyła się na masowcu „Gardno”.
ek

Puma po pierwszym etapie
Zakończył się pierwszy etap budowy lodołamacza czołowego dla
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Odbiór stalowego
kadłuba oraz jego aluminiowej nadbudówki odbył się 30 sierpnia na terenie
Stoczni Szczecińskiej.
Głównym wykonawcą jest Morska Stocznia
Remontowa „Gryfia” w Szczecinie, która zbuduje łącznie cztery lodołamacze dla gdańskiego RZGW: jeden czołowy i trzy liniowe.
Wraz z kadłubem pierwszego lodołamacza
przekazano kluczowe maszyny i urządzenia, jak:
silnik główny z przekładnią, urządzenia kotwicz-

ne oraz pompy i sprężarki powietrza. Dalsza budowa będzie prowadzona w hali produkcyjnej.
– Kończymy bardzo ważny i skomplikowany
etap realizacji pierwszej z czterech jednostek,
które zasilą flotę lodołamaczy operującej na odcinku dolnej Wisły, administrowanym przez nas
– powiedziała Aleksandra Bodnar, dyrektor

RZGW Gdańsk, która podpisała protokół zakończenia budowy kadłuba i jego nadbudówki.
Podkreśliła, że będą to jednostki nowoczesne, wyspecjalizowane w łamaniu lodu, ale też
takie, które mogą pełnić m.in. funkcje holownicze i ratunkowe.
– Nasza stocznia wraca do swoich starych
kompetencji – zaznaczył Artur Trzeciakowski,
prezes MSR „Gryfia”. Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, stwierdził, że ta mała jednostka to wielki
krok do przodu dla „Gryfii”.
– To jest rozpoznanie bojem budowy statku
przez stocznię „Gryfia” we współpracy ze Stocznią Szczecińską – dodał Paweł Brzezicki, prezes Funduszu Rozwoju Spółek, który jest właścicielem obu stoczni.
Nazwę lodołamacza – Puma – odsłonili: minister Gróbarczyk, Przemysław Daca – prezes
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie oraz prezes Brzezicki.
„Gryfia” wygrała przetarg na budowę lodołamaczy, oferując cenę ponad 70 mln zł. Projekt ma unijne dofinansowanie (85 proc.) w ramach programu operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 i prowadzony jest
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wszystkie
jednostki mają być gotowe w 2021 r.
ek

Gryfia zbuduje cztery lodołamacze
dla gdańskiego RZGW. | fot. Elżbieta Kubowska
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wrzesień–październik 2019

– Dla naszej uczelni jest to kolejny, bardzo
ważny krok w kierunku ścisłej współpracy nauki
z otoczeniem gospodarczym. Cieszy nas fakt,
że operator systemu elektroenergetycznego
w województwie zachodniopomorskim zidentyfikował i docenił potencjał Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie. Liczymy na to, że uporządkowana umową forma współpracy rozszerzy
obszary przenikania innowacji z sektora badań
naukowych do gospodarki opartej na wiedzy
– powiedział prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT
– Dzięki umowie możliwa będzie realizacja założeń modelu tzw. otwartych innowacji.
Przedsiębiorstwa, poza wynikami własnych prac
badawczo-rozwojowych, powinny korzystać
z doświadczeń partnerów zewnętrznych. Zało-

CIG – pierwszy adres
dla biznesu
Urząd Marszałkowski skonsolidował
pod jednym szyldem swoje biura,
które wspomagają inwestorów,
przedsiębiorców i gospodarkę na
Pomorzu Zachodnim. Teraz nowe
Centrum Inicjatyw Gospodarczych
ma integrować świat biznesu, a także
biznes ze światem nauki.

Umowę ramową pomiędzy ZUT a Eneą Operatorem podpisali prof. Jacek Wróbel (drugi od lewej)
i prof. Wojciech Drożdż (trzeci od lewej). | fot. Ze zbiorów ZUT

żeniem nowoczesnego operatora sieci dystrybucyjnej powinna być więc m.in. współpraca
z jednostkami naukowymi – powiedział Wojciech Drożdż.
Podpisana umowa umożliwia realizację
prac i usług m.in. w zakresie rozwoju sieci
elektroenergetycznych, przyłączania nowych
źródeł energii, w szczególności źródeł odnawialnych, doboru rozwiązań technicznych,
systemów informatycznych i teleinformatycznych, a także elektromobilności.
Enea Operator to jeden z czterech największych dystrybutorów energii elektrycznej

w Polsce. Firma jest częścią Grupy Enea i dostarcza energię elektryczną do 2,6 mln klientów w północno-zachodniej części kraju.
Za realizację umowy ze strony ZUT odpowiada Wydział Elektryczny. – Wielu naszych
absolwentów pracuje w Enei – wyjaśnia Krzysztof Okarma, dziekan Wydziału Elektrycznego
– wielu studentów odbywa tam praktyki i staże.
Dzięki tej umowie potencjał naszych pracowników naukowych będzie lepiej wykorzystany,
gdyż zawarta umowa będzie miała charakter
zadaniowy. Cieszymy się że nasz lokalny partner
docenił nasze środowisko.
a

Centrum Inicjatyw Gospodarczych zlokalizowano na piątym piętrze Centrum Biurowego Maris przy placu Hołdu Pruskiego 9. – Teraz
trzeba skupić się na budowaniu platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, ale największym wyzwaniem będzie platforma współpracy
pomiędzy przedsiębiorcami a światem nauki, bo
przedsiębiorcy nie do końca jeszcze wiedzą, jaki
potencjał tkwi w naszych uczelniach – mówi
o zadaniach CIG marszałek Olgierd Geblewicz.
– Wierzę, że taka synergia to droga do tworzenia jak
najlepszych jakościowo miejsc pracy na Pomorzu
Zachodnim.
– Zmienił się system przyciągania inwestycji
i promocji eksportu – tłumaczy Jacek Wójci-

kowski, dyrektor CIG. – Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych zamieniła się w Polską Agencję
Inwestycji i Handlu. Niestety nie jest to dla nas
korzystne. Zostaliśmy odcięci od większych projektów. Musimy tej sytuacji sprostać poprzez
większą aktywność własną.
CIG w nowej formule dalej będzie poszukiwał inwestorów i wspierał rodzimych przedsiębiorców, pomagał rozwijać innowacyjność
i wdrażał regionalną strategię innowacji przez
wspieranie branż działających w inteligentnych specjalizacjach.
Do najważniejszych inwestycji realizowanych w tym roku należy rozpoczynająca się budowa niemieckiej fabryki wózków jezdniowych
KION Group w Kołbaskowie (warta 260 mln zł).
Zawisła już wiecha w parku logistycznym Lidla
w Stargardzie (200 mln zł). 2 października zostanie otwarty terminal Cargo Waimea w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.
Kalendarz CIG na najbliższe miesiące
jest bogaty. To m.in. polsko-niemiecki dzień
w Starej Rzeźni (26 września), szkolenia dla samorządowców z obsługi inwestorów (zgłosiło
się 86 gmin i powiatów z Pomorza Zach.), seminarium z ekspertami dla firm, które planują
ekspansję na rynki arabskie.
EP

Nowe Centrum Inicjatyw Gospodarczych ma integrować
świat biznesu, a także biznes ze światem nauki.
| fot. Archiwum
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Decydujący
moment
Dawno, dawno temu, w „czasach słusznie minionych”, opowiadano, że na moskiewskim placu
Czerwonym ktoś rozrzucał ulotki… Funkcjonariusze byli czujni, rzucili się na owego rebelianta oraz
na ulotki… Okazało się, że są czyste… Zatrzymany odpowiedział: – Co tu pisać i po co? Przecież
wszystko i tak widać, wszystko jest jasne…
No właśnie, czy jesienią 2019 jest jeszcze
o czym pisać? W gruncie rzeczy niemal wszystko zostało już opisane: kondycja tzw. I, II, III oraz
IV władzy, meandry tzw. reformowania wymiaru sprawiedliwości, edukacji, szkolnictwa
wyższego i nauki, zdrowia, kultury, wojska…
Wielokrotnie pisano o bezprawiu i niesprawiedliwości, o kolejnych aferach i patologiach,
o państwie słabym wobec silnych i silnym wobec słabych, o polskim Bizancjum (wydatki
czterech kancelarii, spółek Skarbu Państwa,
różnych instytucji o wątpliwej użyteczności dla
naszego kraju). Niemało napisano też o granicach i pułapkach centralizacji, o skali pożądanej redystrybucji, o stanie i przyszłości naszej
gospodarki w nadchodzących latach…

Obyś żył w ciekawych czasach! Liczba
i kaliber obecnych zagrożeń, ryzyk, dylematów
zdają się przerastać wyobraźnię analityków
i komentatorów, także polityków współodpowiedzialnych za bieg spraw i przyszłość
świata, Europy, Polski, poszczególnych regionów i subregionów. Konflikty i spory dotyczą
niemal wszystkiego: ekonomii oraz finansów
publicznych i prywatnych, klimatu i ekologii,
konsumpcji, edukacji, demografii, ochrony
zdrowia, bezpieczeństwa i militariów… Mimo
upływu czasu próbuję nie tracić nadziei (naiwność?) na tzw. merytokrację i przewagę rozumu nad emocjami, ekonomii nad prostacką
(ale skuteczną?) propagandą, myślenia długookresowego nad krótkookresowym, czyli
krótkowzrocznym... No i ta partyjność, czyli
stronniczość… I oszczędne gospodarowanie
prawdą… Byle do wyborów…
Wybitny francuski fotoreporter Henri Cartier-Bresson (1908-2004) był autorem koncepcji tzw. decydującego momentu (the decisive moment, l’instant décisif), twierdząc, że

Nietypowość – szansa
czy zagrożenie?
Nietypowe zjawiska od zawsze budziły ciekawość, praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia, dlatego że chociaż są rzadkie, to wywołują istotne efekty czy to w sferze naszego
zdrowia (atak serca), czy w ekonomii (krachy
giełdowe), czy też w środowisku naturalnym
(trzęsienia ziemi).
Często nietypowość kojarzy się nam od
razu z trudnościami i niebezpieczeństwem. Nie
oznacza to, że coś, co jest odmienne od pozostałych elementów lub stanów, musi mieć skutek wyłącznie negatywny. Warto zauważyć, że
nietypowość może powodować określone problemy i jednocześnie stwarzać szansę.
Osoba o ponadprzeciętnym wzroście ma
kłopoty z doborem ubrania, ale ma też warunki,
aby być wyśmienitym koszykarzem. W analizie
danych mówiąc o nietypowości, mamy najczęściej na myśli obserwację (firmę, konsumenta,
rok, region) znacząco różniącą się od pozostałych. Odmiennością taką charakteryzować się
może wysoki budynek w dzielnicy willowej.
Odstający może być też konkretny okres w fir-
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mie, w którym zaszło coś wyjątkowego: awaria
systemu informatycznego lub strajk pracowników. Obserwacje nietypowe mogą być skutkiem zakłóceń normalnych działań, powstawać
przypadkowo lub wynikać z błędu pomiaru. Ich
obecność zniekształca, a czasem nawet uniemożliwia otrzymanie poprawnych wniosków.
Dzieje się tak zwłaszcza wówczas, gdy stosowane miary lub modele są bardzo czułe (nieodporne) na wartości skrajne. Remedium może
być wówczas usunięcie tego typu obserwacji
z obliczeń lub stosowanie metod odpornych na
wartości ekstremalne. Pojawiają się tu jednak
co najmniej dwie trudności. Pierwsza z nich
to możliwość eliminacji danych nietypowych
w sensie statystycznym, których usunięcie nie
jest poprawne merytorycznie. Druga natomiast
wiąże się z koniecznością dysponowania skutecznymi metodami identyfikacji obserwacji
odstających. Należy też pamiętać, że coś, co jest
nietypowe dzisiaj, jutro może być czymś zupełnie powszechnym, jak na przykład kurs euro na
poziomie 4,50 zł.

Prof. zw. dr hab.
Stanisław Flejterski,
wykładowca Wyższej
Szkoły Bankowej.
Specjalizuje się
w problematyce
finansów. Członek
Komitetu Nauk
o Finansach PAN
(2007-2019)
w fotoreportażu liczy się chwila: jeśli się ją
przegapi, może się nie powtórzyć… „Decydujący moment” – czy tę koncepcję można odnieść również do innych sfer, choćby do nadchodzących wyborów parlamentarnych? 13
października – decydujący moment?
Przyszłość jest krucha, nic nie jest dane raz
na zawsze… Mimo to nie przestaję tracić nadziei, że „dla wszystkich starczy miejsca pod
wielkim dachem nieba”… (młodszych Czytelników informuję, że zawdzięczamy tę frazę
poecie Edwardowi Stachurze, który żył w latach1937-1979).
PS Powstał Społeczny Komitet Budowy
Pomnika Pierwszego Polskiego Prezydenta
Szczecina Profesora Piotra Zaremby. Planowany termin odsłonięcia pomnika to niedziela
5 lipca 2020, w samo południe, czyli 75 lat
po… Od jesieni, tuż po wyborach, czyli od 14
października Komitet zaczyna publiczną zbiórkę środków.
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
Ostatnio za anomalię można uznać odwrócenie kształtu krzywej dochodowości na rynku
amerykańskim. Zjawisko to polega na wyższym
oprocentowaniu obligacji krótkoterminowych
niż długoterminowych. Świadczy to o zawirowaniu na rynku i może mieć daleko idące konsekwencje dla inwestorów. Przymiotnik „odstający” pasuje również do poziomu wynagrodzeń
lub cen mieszkań w największych miastach,
a zwłaszcza w Warszawie. Analizując dane, jesteśmy przede wszystkim zainteresowani poznaniem pewnych tendencji, które określamy
mianem prawidłowości, ponieważ pozwalają
one przewidywać przyszłe zachowanie jednostek, podmiotów i systemów. Nietypowe wyniki utrudniają tę identyfikację, ale jednocześnie
stanowić mogą wartościową informację, co się
stanie, jeśli przekroczymy pewien próg – np. w
poziomie inflacji czy bezrobocia. Są one więc tak
samo, a nawet czasami bardziej istotne dla badacza niż prawidłowości, ponieważ pozwalają wykryć defraudacje, oszustwa podatkowe, chorobę
czy też anomalie pogodowe.
Jacek Batóg
wrzesień–październik 2019

Bierzmy przykład
z Finów
Ostatni tydzień sierpnia spędziłem w Finlandii, odwiedzając m.in. Turku, jedno z ważniejszych miast fińskich z blisko 190 tys. mieszkańców. Obecnie w Turku bardzo dynamicznie
rozwija się przemysł stoczniowy. A dzieje się to
w Finlandii – kraju kojarzonym przez wielu raczej
z Nokią, innowacjami, eksportem technologii
i systemowym wspieraniem start-upów w dziedzinie informatyki i komunikacji.
Tymczasem w Turku znakomite wyniki osiąga obecnie Meyer Turku – nowoczesna stocznia
specjalizująca się przede wszystkim w produkcji
wycieczkowców, promów pasażerskich i statków
specjalnych. Właścicielem stoczni zaledwie 5 lat
wcześniej została znana w branży niemiecka rodzina Meyer. Spółka zatrudnia 1700 osób, a przychody w 2018 roku wyniosły 1 mld euro. Portfel
zamówień jest wypełniony na wiele lat naprzód,
a jej perspektywy wydają się być znakomite. Dodajmy, że w fińskim klastrze morskim pracuje
łącznie ponad 40 tys. ludzi. Wypada pozazdrościć
Finom nie tylko dobrego wyczucia trendów, ale

Krzysztof Urbaś
(61 lat) 1 lipca br. został prezesem Zarządu Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście
SA. Od 1982 r. związany był z Morskim
Portem Handlowym
w Gdyni, a w kolejnych
latach zdobywał doświadczenie w spółce Cargo Service. Od 1998 r. pracował
w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk
SA, gdzie odpowiedzialny był m.in. za
rozwój Gdańskiego Terminalu Kontenerowego. Jako dyrektor rozwoju w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk w latach
2007-2008 opracował m.in. strategię
Port Gdańsk XXI oraz plan zagospodarowania Portu Północnego. W 2010 r.
został współwłaścicielem i prezesem spółki Balquest Gdynia.
W latach 2017-2018
był dyrektorem spółki
Unity Line, a ostatnio
– wiceprezesem spółki Żegluga Polska.
Marek Opowicz
(56 lat) od 12 lipca br.
jest prezesem Stoczni Szczecińskiej.
To inżynier technolog i finansista. Jest
absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Podyplomowego
Studium Ubezpieczeń przy Kolegium
Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów
doktoranckich na Wydziale Zarządzania SGH. W latach 2000-2003 był

przede wszystkim skuteczności w pozyskaniu wiarygodnego i nastawionego na rozwój inwestora.
Warto przypomnieć, że obecny sukces wyrósł
na bankructwie znanej stoczni Wärtsilä Marine,
odtworzonej w 1989 jako Masa-Yards Oy, a później przejętej przez koreański STX Finland. STX
miał poważne trudności i w końcu 2012 r. zwrócił się do fińskiego rządu o wsparcie finansowe
w celu pozyskania zamówienia na dużego wycieczkowca z największej firmy armatorskiej
RCI (Royal Caribbean International. Rząd fiński
odmówił, a STX zdecydował się wybudować statek w Saint-Nazaire – francuskiej stoczni, która
pozyskała stosowne wsparcie rządowe. Utrata
tak dużego zamówienia w trudnej sytuacji ekonomicznej stoczni w Turku oznaczała ryzyko
upadku całego przemysłu stoczniowego w kraju.
Rząd fiński rozpoczął wtedy poufne rozmowy
w celu pozyskania wiarygodnych i mocnych kapitałowo inwestorów z intencją ocalenia przemysłu stoczniowego w Finlandii. Pojawienie się
Meyera w Turku można uznać za wielki sukces,

członkiem zarządu, dyrektorem finansowym
i operacyjnym w Miraculum Kraków, a w latach
2004-2005 podobne funkcje pełnił w Hucie
Stalowa Wola SA. W kolejnych dwóch był ekspertem, a następnie doradcą zarządu Agencji
Rozwoju Przemysłu SA. Pracował również na
stanowisku prezesa w Korporacji Polskie Stocznie SA. W latach 2016-2017 szefował spółce
Autosan. Zasiadał w radach nadzorczych wielu firm, w tym z branży stoczniowej: Stoczni

Szczecińskiej Nowej i Stoczni
Marynarki Wojennej.
Marcin Kaczmarek ( 42
lata) został wybrany na funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie. W roku 2001
uzyskał tytuł magistra inżyniera
informatyki o specjalizacji „Techniki programowania i projektowanie systemów informatycznych”
na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej (ZUT). Od 2001 w ramach programu IT Green
Card pracował w Consileon Business Consultancy
jako programista, konsultant oraz lider zespołu we Frankfurcie nad Menem, Kolonii i Essen.

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.

o czym świadczą również wyniki spółki i pełen
portfel zamówień.
Warto przypomnieć, że w latach świetności Stocznia Szczecińska Porta Holding SA miała
roczne obroty na poziomie 1 mld dolarów, będąc
największym polskim eksporterem. Upadek holdingu był wielkim ciosem dla miasta i regionu,
a także wielu kooperantów z kraju, a jego skutki są
odczuwane do dziś. Trwające od kilku lat próby reaktywacji dużej stoczni produkcyjnej w Szczecinie
jak dotąd nie przyniosły oczekiwanych efektów.
Powodów jest wiele, ale kluczowym wydaje się być
prymat polityki nad ekonomią. Cały wysiłek rządzących skupia się na odtworzeniu potencjału stoczni
i budowie wielkich jednostek, zamiast stworzenia
warunków do prowadzenia rentownej działalności w obszarze przemysłu stoczniowego w długim
okresie. Celem reaktywacji nie powinna być budowa statków niezależnie od rynku, ale zarabianie
pieniędzy. Może warto przyjrzeć się doświadczeniom fińskim i spróbować wyciągnąć z nich wnioski
dla Szczecina i Polski?
Dariusz Zarzecki

W 2005 otworzył polski oddział grupy Consileon z centralą w Szczecinie
i prowadzi go do dziś, realizując wiele prestiżowych, międzynarodowych
projektów. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał
współpracując nie
tylko z korporacjami
sektora finansowego, motoryzacyjnego
czy handlowego, ale
również z innowacyjnymi startupami
z Doliny Krzemowej.
Jerzy
Połowniak (58 lat) 1 września został powołany na stanowisko redaktora
naczelnego szczecińskiego oddziału
Gazety Wyborczej. Skończył polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W szczecińskiej
„Gazecie Wyborczej” pracuje od 1994
r. Zaczynał od działu sportowego (sam
wyczynowo grał w szachy), potem pisał o edukacji, komunikacji, polityce,
gospodarce. Od 1998 r. do 2004 r. był
w Szczecinie sekretarzem redakcji, potem pracował jako redaktor. W ramach
akcji „Mój kawałek Europy”, realizowanej
w 2007 r. przez reporterów „Wyborczej”
w 21 europejskich miastach, napisał cykl
reportaży ze szwedzkiego Malmö. Dużym powodzeniem cieszą się jego teksty
o niemieckiej historii Szczecina. Jest
też autorem artykułów gospodarczych,
politycznych i reportaży publikowanych
w ogólnopolskich wydaniach „Wyborczej” i w „Dużym Formacie”.
ekab
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Tenis z wysokiej półki
Sport ma to do siebie, że wielki triumf i sromotną porażkę dzieli często
bardzo cienka granica. Za wzorcowy przykład może posłużyć Słowak Josef
Kovalik, zwycięzca 27. edycji tenisowego turnieju Pekao Szczecin Open, który
został rozegrany w drugim tygodniu września.
Słowak równo rok temu był notowany na
80. miejscu singlowego rankingu ATP. Po kontuzji nadgarstka spadł do czwartej setki. Po
wrześniowym challengerze (taki format ma
szczeciński turniej) z pewnością zanotuje spory awans.

Dzięki niezwykle bogatej ofercie Tropical Islands umożliwia organizację niezapomnianych imprez firmowych – również dla pracowników i ich rodzin.

Umiejętności, szczęście
oraz silna psychika
Josef Kovalik w decydującej grze pokonał
zwycięzcę sprzed roku, Argentyńczyka Guido
Andreozziego. Mecz był zacięty, godny finału. Szala przechylała się raz na korzyść jednego, raz drugiego. A warto dodać, że kilka dni
wcześniej, w II rundzie szczecińskiej imprezy,
Słowak powinien przegrać z wyżej notowanym
Włochem Lorenzo Giustino. Zawodnik z Italii
prowadził w tie-breaku 6:3 (i 1:0 w setach!),
miał swoje podanie i aż trzy piłki meczowe. Cóż
z tego, skoro przegrał pięć kolejnych wymian
oraz decydującą partię…
To zdarzenie dodało Kovalikowi skrzydeł.
Posiadający świetny forhend Słowak jeszcze
bardziej uwierzył w siebie. Mocno koncentrował się na każdym pojedynku i choć nie raz
dawał upust emocjom (m.in. mocno fatygując
swoje rakiety miotając je na podłoże kortu), to
zdołał doprowadzić do szczęśliwego końca.
Pokonanemu Argentyńczykowi pozostał na
pocieszenie triumf w grze podwójnej w parze
z Chilijczykiem Andresem Moltenim.
Ceremonia finałowa. Od prawej Piotr Krzystek,
prezydent Szczecina, Katarzyna Koroch, dyrektor
Regionu Pekao SA, Josef Kovalik, Guido Andreozzi oraz
Krzysztof Bobala, dyrektor turnieju. | fot. Grzegorz Siwa

Imprezy kick off & teambuilding
pod palmami
Zmotywuj swoich pracowników.
Zaproś klientów. Zorganizuj spotkanie
w Tropical Islands.

Josef Kovalik w decydującej grze pokonał zwycięzcę sprzed roku, Argentyńczyka Guido Andreozziego.
| fot. Grzegorz Siwa

Narodziny gwiazd
Największy turniej w kraju (pula nagród
137 560 euro) od lat oferuje kibicom na kortach SKT naprawdę wspaniałe menu. Z jednej
strony mogą obserwować tenisistów, których
znają z telewizji i największych imprez, z drugiej dopingować młodych Biało-Czerwonych,
starających się o pierwszy spektakularny wynik
w życiu. W drabince zawsze pojawiają się zawodnicy z przeciwległych stron profesjonalnego świata, co budzi dodatkowe emocje.
Przez szczecińskie korty zdążyli się w minionych latach przewinąć tacy tenisiści jak
Szwajcar Stan Wawrinka, Rosjanin Nikołaj
Dawidienko, Chilijczyk Nicolas Massu, Francuz Florent Serra, Argentyńczyk Juan Ignacio
Chela oraz Hiszpanie Juan Carlos Ferrero,
David Ferrer, Sergi Bruguera, Alex Corretja.
W tym roku gwiazdą był rozstawiony z jedynką
zawodnik z Półwyspu Iberyjskiego Albert Ramos-Vinolas. I nie zawiódł oczekiwań kibiców,
docierając aż do półfinału.

Pechowy czwartek
Czwarty dzień zawodów był wyjątkowo
pechowy dla startujących w nich Polaków.
Odpadli wszyscy – zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej. Z Pekao Szczecin Open
po wyrównanych bojach pożegnali się w fazie
ćwierćfinałowej debliści: Mateusz Kowal-
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czyk z Danielem Kossekiem oraz Jan Zieliński z Kacprem Żukiem. Z kolei w turnieju
singlistów swoje mecze o awans do czołowej
ósemki przegrali Daniel Michalski i Paweł
Ciaś. Doświadczeni Guido Andreozzi i Jozef
Kovalik okazali się rywalami nie do przejścia
dla naszych reprezentantów. I nic dziwnego.
Obaj spotkali się podczas meczu finałowego
w singlu.

Tenis, muzyka i sztuka
Od lat, tuż po zakończeniu gier, korty nadal
tętniły życiem. Kawiarenki pozostawały otwarte, a efektowne występy dawały zaproszone
gwiazdy na niebiletowanych koncertach. Tym
razem organizatorzy postawili na inną formułę. Występy największych gwiazd odbyły się
w przestrzeni miejskiej, a swoje koncerty dali
tacy artyści jak Stanisława Celińska, Włodek
Pawlik Trio, zespół Raz Dwa Trzy czy Mariusz
Lubomski. Tym razem widzowie gromadzili
się wieczorami w Teatrze Polskim, Trafostacji
Sztuki, na Łasztowni oraz Lulu Clubie. Po raz
pierwszy na taką skalę Tennis Music & Art. Festival wyszedł poza obiekt znajdujący się przy
al. Wojska Polskiego 127. Na ile to dobrze,
niech oceni publiczność. Dla miłośników muzyki na żywo na kortach, pozostała mała scena,
na której również gościli – głównie lokalni – artyści. To też miało swój urok.
Paweł Stężała
wrzesień–październik 2019

Tropical Islands to jeden z najciekawszych resortów wypoczynkowych w Niemczech o bogatej i zróżnicowanej ofercie
dla odwiedzających. Zaplanujcie Państwo kick off meeting,
wyjazd integracyjny czy opłatek firmowy w tropikalnej scenerii.
W Tropical Islands czeka na Państwa Las Tropikalny, Morze
Południowe, Laguna Bali, Wellness i spa. Zapraszamy również
do korzystania ze strefy zewnętrznej Tropical Islands AMAZONIA! Mieszanka relaksu, wypoczynku i atmosfery autentycznych tropików z pewnością spodoba się Państwa zespołowi
i wpłynie pozytywnie na kreatywność i klimat w miejscu pracy!
Całodzienny pobyt w strefie tropikalnej i w obszarze zewnętrznym AMAZONIA już od 30 euro za osobę.
Zapraszamy również do skorzystania z ofert komfortowego noclegu w resorcie.
Na wszelkie pytania związane z organizacją wyjazdu
integracyjnego na tropikalnej wyspie odpowie Państwu pani
Gabriela Mohri, która sporządzi dla Państwa indywidualną
ofertę – kontakt w języku polskim.

Tropical-Islands-Allee 1
15910 Krausnick, Niemcy
tropical-islands.de
Kontakt w języku polskim:
Gabriela Mohri | Sales Manager,
tel. +49 35477 604516
E-mai: gabriela.mohri@tropical-islands.de

29

Radosny
turniej
europejskiej
rangi
Szesnaście reprezentacji z całej
Europy pojawiło się na polu
golfowym Binowo Park, by wziąć
udział w prestiżowym turnieju Marisa
Sgaravatti Trophy / Ladies Masters
Team Championship.
Turniej odbywał się pod egidą organizacji
ESLGA (European Senior Golf Association) oraz
Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów.
Marisa Sgaravatti Trophy (powyżej 50 lat)
i Ladies Masters Team Championship (powyżej
65 lat) to turnieje z bogatą, blisko trzydziestoletnią tradycją. Turnieje gromadzą na starcie pasjonatki golfa, bardzo często o bogatej
przeszłości zawodniczej, które w dalszym ciągu rywalizują o najwyższe trofea sportowe
w swoich kategoriach.

Oparli się tsunami młodych: Turniej Gniota wygrał
Felix Levin z Niemiec (z lewej) wyprzedzając Łukasza
Cyborowskiego. | fot. MAGDALENA SZCZEPKOWSKA

Zwycięskie golfistki z Włoch i Szwajcarii

Turniej zagościł w Polsce po raz pierwszy
i również z tego powodu był jednym z ważniejszych wydarzeń sportowych organizowanych w
tym sezonie na polu w Binowie. Impreza była dla
nas dużym wyzwaniem – zarówno pod względem
sportowym, jak i organizacyjnym – mówi Sławomir Piński, dyrektor zarządzający Binowo Park.
Połączona rywalizacja – indywidualna i drużynowa – ostatecznie wyłoniła zwyciężczynie:
w turnieju Marisa Sgaravatti najlepsza okazała się reprezentacja Włoch, a Ladies Masters
Team Championship zdominowały Szwajcarki. Polki, po wygranym meczu z Węgierkami,
uplasowały się na przedostatniej pozycji, choć
kompleksów wobec innych reprezentacji mieć

| fot. Jarosław Gaszyński

nie powinny. – Nasze koleżanki grają w golfa od
wielu lat, podczas gdy w Polsce to dalej stosunkowo młoda dyscyplina – mówiła kapitan polskiej reprezentacji Barbara Bobińska. – Bierzemy przykład z koleżanek i robimy wszystko, aby
piąć się w grze w golfa w górę.
Po turnieju do Binowa spływają ciepłe słowa. – Golfistki z całej Europy piszą do mnie że to
najlepiej zorganizowany turniej, w jakim grały
– mówi prezydent ESLGA – Alessandra Zoboli.
– Gdybym miała opisać turniej w trzech słowach
byłyby to: radość, przyjaźń, fairplay.
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się
w doskonałej atmosferze – nie zabrakło kwiatów,
confetti i radosnych tańców. Wojciech Senger

Kto poleci
na Borneo?

To już 34. edycja turnieju szachowego
poświęconego pamięci wybitnego
szachisty i pedagoga szczecińskiego
Tadeusza Gniota. Tegoroczny
Memoriał (Police, 10-18 lipca
2019 ) to impreza niezwykła. Nie
dlatego, że wśród 36 uczestników
z Azerbejdżanu, Niemiec, Polski,
Rosji, Szwecji i Ukrainy było
kilkunastu szachistów z tytułami
międzynarodowymi (w tym
6 arcymistrzów). To już było.

Ponad 220 golfistów na dwóch
polach golfowych: Binowo Park oraz
Modry Las, a wśród nich m.in. Jerzy
Dudek, Krzysztof Materna, Tomasz
Iwan i Robert Rozmus. W Binowie
zakończyła się 20. jubileuszowa
edycja turnieju World Amateur
Golfers Championship (WAGC) 2019.
WAGC to organizowany od 2000 roku cykl
turniejów, który na stałe wpisał się w kalendarz
każdego golfisty amatora. Jeśli uwzględnić samą
tylko frekwencję – nie ma drugiego takiego turnieju w Polsce. W trakcie 17. eliminacji blisko
tysiąc uczestników walczy o awans do rozgrywanego na polach golfowych w Binowie i w
Choszcznie krajowego finału, w którym do wygrania jest możliwość reprezentowania Polski na
światowym finale w październiku, na egzotycznej wyspie Borneo.
Jest już tradycją, że na WAGC do Binowa przyjeżdżają także znane nazwiska ze świata sportu
i mediów. W tym roku emocjonująca dogrywka
w kategorii celebrytów rozegrała się pomiędzy
Jerzym Dudkiem a znanym snowboardzistą, olimpijczykiem Michałem Ligockim, który w dogrywce
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Tsunami młodych
szachistów
w Policach

Oni polecą na Borneo. Zwycięzcy grup handicapowych finału krajowego WAGC. | fot. Wojciech Senger

na rozstrzygającym dołku w Binowie pokonał jednym uderzeniem słynnego bramkarza Liverpoolu.
Format turnieju WAGC tworzony jest z myślą
o amatorach. Mamy tutaj sześć grup handicapowych, dzięki czemu golfowa rywalizacja staje się
niezwykle zacięta, oraz wspomniana już grupa
celebrytów. Nierzadko o zwycięstwie decyduje
pojedynczy putt (dobicie piłki do dołka na krótko
przystrzyżonej trawie), o czym przekonała się rywalizująca w jednej z grup Natalia Bussa, która
przegrywając jednym uderzeniem oddała awans
reprezentantce Binowo Park Golf Club – Erwi-

nie Kolasińskiej. Na finał do Borneo, obok Kolasińskiej i Ligockiego, polecą również zwycięzcy
poszczególnych grup handicapowych: Bogdan
Bigus, Grzegorz Łuczak, Tomas Trocil, Kasper
Małecki oraz Marcin Gładysiak.
– Z roku na rok w cyklu turniejów WAGC uczestniczy coraz większa liczba golfistów, co cieszy.
Atrakcyjne nagrody, ale przede wszystkim szansa na
grę z orzełkiem na piersi sprawia, że w WAGC rokrocznie padają rekordy frekwencji – podsumowuje
Sławomir Piński, dyrektor Binowo Park i jednocześnie dyrektor turnieju.
Wojciech Senger
wrzesień–październik 2019

Co zatem zadecydowało o wyjątkowości turnieju? Do Polic zjechała czołówka utalentowanej polskiej młodzieży. Uczestnicy mistrzostw
świata i Europy w różnych kategoriach wiekowych. Dzisiaj reprezentują barwy LKS Czarna. Ta mała podbeskidzka gmina, owładnięta
szachowym bakcylem, przytuliła najbardziej
uzdolnioną młodzież, zapewniła im prawidłowy rozwój. Zaprocentowało to tytułem drużynowego mistrza Polski juniorów. Dodajmy, że
niejako dla równowagi w Policach grało także
6 silnych juniorów z północnych landów niemieckich. Prawdziwy festiwal talentów, no
i jakie efekty. Nie, jeszcze nie wygrali, ale na-

mieszali w czołówce oraz zaimponowali znakomitym przygotowaniem teoretycznym i wolą
zwycięstwa, gdyż unikali taktycznych remisów.
Czas na uhonorowanie najlepszych. Triumfował arcymistrz Felix Levin z Niemiec zdobywając 7 pkt. w 9 partiach (5 zwycięstw, 4 remisy). W nagrodę otrzymał puchar Burmistrza
Polic i… 5 tys. zł. Levin górował zdecydowanie,
wyprzedzając kolejnych zawodników o cały
1 punkt. To w szachach jest bardzo wiele. Na
podium ponadto znaleźli się jeszcze arcymistrz
Łukasz Cyborowski (Wrzos Międzyborów
– klub ekstraklasy) i arcymistrz Spartak Wysoczin (Ukraina). Z tą samą liczbą punktów na
4. miejscu uplasował się mistrz FIDE Łukasz
Licznerski. Wysokie 5. miejsce zajął najlepszy z
„młodych rekinów” – Antoni Kozak (LKS Czarna). Grupę siedmiu zawodników z dorobkiem
5,5 pkt. otworzył mistrz międzynarodowy
Bjorn Ahlander (Szwecja). Tuż za nim znalazł
się jeden z faworytów – arcymistrz Azer Morżajew (Azerbejdżan). Dopiero 10. był kolejny
arcymistrz Igor Jagupow (Rosja). Wyprzedziło
go 2 nastolatków z LKS Czarna: Miłosz Szpar
i Mieszko Miś. Dodajmy, że 11. i 12. miejsce
z tą samą liczbą 5,5 pkt. zajęli 13-letni Tymon
Czernek (LKS Czarna) i utalentowany mistrz
międzynarodowy 15-letni Jakob Pajeken
(Niemcy). Dopiero na 13. miejscu uplasował
się wielokrotny triumfator turnieju Gniota
arcymistrz Wadim Szyszkin z Ukrainy, który

w ostatniej rundzie przegrał z wymienionym
już 17-letnim Kozakiem. I to była prawdziwa sensacja turnieju, Szyszkin znalazł się
„poza kasą”.
Kilka słów o nagrodach specjalnych. Jak
wypadli juniorzy, pisaliśmy wyżej, nagroda kobieca też trafiła do utalentowanej 17-letniej
Joanny Swięch (też LKS Czarna). Najlepszym
nauczycielem (nagroda inicjatora Memoriału Związku Nauczycielstwa Polskiego) okazał
się przeżywający drugą młodość szachową
prof. Tigran Dżugurian z Akademii Morskiej
w Szczecinie (15. miejsce z dorobkiem 5 pkt.)
19. miejsce zajął najlepszy policzanin – mistrz
FIDE Robert Kula (Śmiały Police). O nagrodzie
zadecydowała ostatnia runda, w której jego
rywal Tomasz Tokarczyk („Śmiały” Police)
przegrał z 13-letnim reprezentantem Niemiec
o wietnamskim rodowodzie – Bui Bao Ahn Le.
Tak więc działo się. Tegoroczna rywalizacja sportowa w Policach miała swoje uroki.
Do tego dochodzi satysfakcja organizatorów
– utrudzonych działaczy Nauczycielskiego Klubu Szachowego „Śmiały” Police. Policki Turniej
im. Tadeusza Gniota okazał się trzecim, po
Suwałkach i Warszawie, najsilniej obsadzonym
turniejem szachowym w Polsce.
Organizatorzy jak co roku byli wspierani
przez samorząd gminny z przewodniczącym
Komitetu Honorowego – burmistrzem Polic
Władysławem Diakunem, rodzinę patrona
i wielu sponsorów z Polic i Szczecina, a nawet
z Norwegii i dalekiej Kalifornii. Wśród darczyńców był m.in. znany szczeciński deweloper,
mecenas kultury i miłośnik szachów – Lesław
Siemaszko. Wspomnieć należy także o sponsoringu medialnym. Tu słowa uznania należą
się przede wszystkim TV Police, „Kurierowi
Szczecińskiemu” i redakcji „Świata Biznesu”.
Masław
Uroczystość rozdania nagród zakończyła degustacja
tortu. Pierwszy od prawej Mieczysław Manik, główny
organizator turnieju. | fot. MAGDALENA SZCZEPKOWSKA

31

Rotarianie pomogą
hospicjum
Nowym dużym celem Rotary Club Szczecin będzie fundacja sprzętu medycznego podtrzymującego funkcje życiowe
dzieci objętych opieką hospicjum.
– Chcemy przy tym zadaniu współpracować
z kolegami z zagranicy i zebrać co najmniej 150
tys. zł w formule Global Grantu – zapowiada
Remigiusz Kowalski, nowy prezydent Rotary
Club Szczecin, który poprowadzi działania klubu przez najbliższy rok.
Program Global Grantu zakłada, że jeżeli
członkowie klubu do zgromadzonych pieniędzy minimum drugie pozyskają z zagranicznych
klubów Rotary, wówczas Rotary Foundation
nagradza taką współpracę dofinansowaniem
projektu o kolejne 50 proc. Dzięki zadaniu realizowanemu w ramach Global Grantu, Rotary
Club Szczecin wyposażył już w 2016 roku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM
w Szczecinie w jedyny w województwie respirator oscylacyjny, służący do ratowania życia
dorosłych (kosztował 140 tys. zł).
Dzięki wsparciu klubu udane wakacje w Torgelow miały dzieciaki z Wielofunkcyjnej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w Goleniowie oraz
ze Szkoły Podstawowej w Skolwinie. Natomiast
podopieczni z Młodzieżowego Ośrodka Socjote-

Pokochasz ten komfort, polubisz swój uśmiech
rapii w Smolnicy oraz ze Skolwina zamustrowali
na pełnomorski jacht „Kapitan Borchardt” i popłynęli z duńskiego Aarhus do Rostoku.
Corocznymi świątecznymi akcjami Rotary
Club Szczecin będzie wspierać Dom Dziecka
(WPOW) w Goleniowie i Dom Samotnej Matki
z Dziećmi w Policach.
W okresie karnawału 2020 klub tradycyjnie
zaprosi szczecinian na atrakcyjny koncert charytatywny.
Do stałych akcji Rotary Club Szczecin należy
też przyznawanie rocznych stypendiów uzdolnionej młodzieży, której takie wsparcie jest
potrzebne np. przy zakupie instrumentu czy
wyjeździe na konkurs.

RotaryClub Szczecin wyposażył szpital kiniczny nr 1
PUM w Szczecinie w jedyny w województwie respirator
oscylacyjny. | fot. Archiwum

– Dlaczego warto być dobroczynnym? Coś
trzeba w życiu od siebie dać, zwłaszcza w tym
konsumpcyjnym świecie – odpowiada Remigiusz Kowalski.
Generalnie jednak Polacy nie są dobroczynni. Światowy Indeks Dobroczynności (World Giving Index), publikowany corocznie raport Chities Aid Foundation, który zbiera dane ze 146
krajów – lokuje Polskę dopiero na 112. miejscu.
EP

Mała rzecz,
wielka zmiana

Implanty
szwajcarska precyzja, niemiecka jakość.

ul. Narutowicza 16a, 70-240 Szczecin ▪ tel. 91 433 07 76 ▪ klinika@dr-gajda.pl ▪ www.dr-gajda.pl

Najlepsze duety
golfowo-brydżowe
W Binowie rozegrana została
7. edycja Golfowo-Brydżowych
Mistrzostw Polski. O tytuł
najlepszej pary w dwuboju
rywalizowało 13 drużyn. Turniej
patronatem objął Polski Związek
Golfa oraz Polski Związek Brydża
Sportowego.

Turniej podzielony został na dwie części:
golfową – rozgrywaną w przyjaznym szczególnie dla początkujących golfistów formacie Texas Scramble (oznacza to, że para golfistów po
zagraniu wybiera lepszą pozycję piłki i stamtąd
kontynuuje grę aż do momentu umieszczenia
jej w dołku) oraz brydżową – na zapis maksymalny. Na końcowy rezultat pary składa się
suma wyników uzyskanych na polu golfowym
oraz tych uzyskanych przy brydżowym stoliku.

Całodniowa rywalizacja (runda golfa zajmuje
około 4 godzin, podobnie z rozgrywką brydżową)
wyłoniła najlepsze pary w dwóch kategoriach.
W najważniejszej kategorii brutto najlepsi okazali
się Waldemar Kożuchowski i Ireneusz Jarosz.
W kategorii netto, w której uwzględnia
się handicapy golfowe (dla wyrównania szans
słabszych golfistów) zwyciężyli Dorota Mida
i Rafał Przybylski ze Szczecina. W turnieju
udział wziął również prezes Polskiego Związku Golfa – Marek Michałowski, a nad całością
zawodów brydżowych czuwał sędzia i równocześnie wiceprezes Zachodniopomorskiego
Związku Brydża Sportowego Paweł Stężała.
Mimo udanej 7. edycji turnieju organizatorzy chcieliby na przyszłość zaktywizować
środowisko brydżowe i zachęcić do uczestnictwa w turnieju więcej par. W tym roku było to
utrudnione ze względu na to, że równolegle
rozgrywano turniej brydżowy w nieodległym
od Binowa Stargardzie.
– Na przyszły rok mamy plany i ambicje
zwiększyć frekwencję w turnieju – zapowiedzieli
organizatorzy z Binowo Park Golf Club.
Wojciech Senger
Na polu golfowym w Binowie rozegrano 7. mistrzostwa
Polski w dwuboju golfowo-brydżowym.
| fot. Wojciech Senger
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Twarze biznesu
Bożena Głogowska, p.o. prezes Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku
Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Byk
SGH Wydział Spółdzielczo-Ekonomiczny
w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Bankowa w
Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła
Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, MBA

Moja ulubiona postać

Mały książę, bohater książki
Antoine’a Saint Exupery

Co cenię u mężczyzny

Opanowanie, wyrozumiałość, odpowiedzialność,
przyjazne usposobienie, dobrze ułożony system
wartości,
Siłę, pracowitość i konsekwencje w działaniu

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

O czym marzę

Pracoholizm
Kłamstwa, dwulicowości i lenistwa
Spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi oraz
prace ogrodowe na działce letniskowej
Mediolanem i północnymi Włochami,
a szczególnie jeziorem Como
O dalekich egzotycznych podróżach

Jacek Wójcikowski, dyrektor Centrum Inicjatyw Gospodarczych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Mój znak zodiaku Panna
Moje uniwersytety Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
Moja ulubiona postać Michael Franks, piosenkarz amerykański
za muzykę, filozofię i styl życia
Co cenię u mężczyzny Przyjaźń i optymizm
Co cenię u kobiety Inteligencję i poczucie humoru
Moja największa wada Poczucie humoru

fot. ARCHIWUM

Czego najbardziej nie lubię Chamstwa, hejtu i braku szacunku
dla własności prywatnej
Ulubione zajęcie po pracy Muzyka jazzowa, dobre kino, zwiedzanie
Czym zachwyciłem się ostatnio Książką Stephena Farthinga „Historia sztuki”
O czym marzę O miesięcznym urlopie poświęconym
na zwiedzanie Włoch
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