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Szczecin pod żaglami Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, o zlocie żaglowców,
aquaparku i… słupkach parkingowych.
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Jak wykorzystać turystyczne prosperity? Turystyka na Pomorzu
Zachodnim ma się dobrze. Od kilku lat trwa prosperity. A to dobry moment, by
zastanowić się nad tym, co można poprawić i udoskonalić, a także jak zachęcić
turystów, by odwiedzali chętnie nie tylko nasz pas nadmorski. W czasie
dyskusji wiele miejsca poświęcamy Szczecinowi. W rozmowie uczestniczą:
Renata Długaszek, dyrektor hotelu Dana, Małgorzata Fieducik, dyrektor
hotelu Novotel Szczecin Centrum, Damian Greś, dyrektor Wydziału Turystyki
i Gospodarki Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz dr Adam
Pawlicz, adiunkt w Katedrze Zarządzania Turystyką na Wydziale Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Redakcję reprezentują
Magdalena Szczepkowska i Włodzimierz Abkowicz.
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Morski kongres z akcentem na rzeki – Porty, stocznie i żegluga śródlądowa
mogą stanowić koło zamachowe polskiej gospodarki – podkreślała premier
Beata Szydło, otwierając 8 czerwca 5. Międzynarodowy Kongres Morski
w Filharmonii w Szczecinie.
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Koktajl biznesowy W tym numerze listę składników otwiera jubileusz 70 lat
tradycji akademickich Zachodniopomorskiego UniwersytetuTechnologicznego
w Szczecinie. Obchody rozpoczęło nadanie tytułu doktora honoris causa prof.
Joostowi Valrowenowi z Holandii, światowemu autorytetowi z dziedziny
konstrukcji z betonu i z żelbet. Dodajemy do tego drugą siedemdziesiątkę,
którą obchodzi z kolei GBS Bank z Barlinka. Miliardowa suma bilansowa, kapitał
łączny na poziomie 85 mln zł, ponad 200 pracowników i 19 placówek sprawiają,
że GBS Bank to jedna z największych instytucji finansowych z siedzibą na
Pomorzu Zachodnim.
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Brytyjski kac Felieton Dariusza Zarzeckiego.
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Umiar nade wszystko… Felieton Stanisława Flejterskiego.
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Czy za 20 lat będziemy jeździć mercedesami? Felieton Jacka Batóga.
Karuzela Kadrowa
Gala PIG w egzotycznych klimatach Niezapomniane przeboje grupy Lady
Pank, a potem długie nocne rozmowy towarzyskie przy rytmie hinduskich
utworów podczas występu grupy Indalucia. To oczywiście nieoficjalna część
tegorocznej Wielkiej Gali Północnej Izby Gospodarczej, która tym razem odbyła
się w Sali Koncertowej przy ul. Energetyków 40 w Szczecinie. Na doroczne
spotkanie przybyło kilkaset osób związanych z biznesem z całego regionu.
Katarzyna Boni najlepszą pisarką! Laureatką szóstej edycji Gryfii,
Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki, została Katarzyna Boni,
autorka reportażu „Ganbare! Warsztaty umierania” poświęconego kulturowym
skutkom tsunami, które nawiedziło Japonię w 2011 roku. Gryfia to jedyna
nagroda literacka w Polsce przyznawana jedynie paniom. Jej wysokość to 30
tysięcy złotych, przyznaje ją „Kurier Szczeciński”.
Flejterowanie w parku Kasprowicza Tempora mutandur, et nos mutamur in
illis - Czasy się zmieniają i my razem z nimi – taką sentencję łacińską wylosowałem
na spotkaniu autorskim prof. Stanisława Flejterskiego, stałego felietonisty
„Świata Biznesu”, który popełnił właśnie książkę, pod chwytliwą nazwą „SF
Alfabet” opatrując ją podtytułem „Na pograniczu sacrum i profanum”.

30 |
32 |

Lokalne produkty i światowa kuchnia
Grand Prix na półmetku Grand Prix Pomorza Zachodniego 2017
w brydżu sportowym przekroczył już półmetek. Cykl największych turniejów
w województwie zamknęły przed wakacyjną przerwą zawody w Suchaniu.
W nich najlepsi okazali się goleniowianie – Lechosław Błaziński z Franciszkiem
Świderskim.
Na zielonej trawie i na zielonym stoliku. Jerzy Szramowski i Piotr Tabeau,
duet zielonogórsko-krakowski zdobył złote medale V Mistrzostw Polski
Golfowo-Brydżowych, które odbyły się w połowie czerwca na obiektach
Binowo Park Golf Club. Na drugim stopniu podium stanęli poznanianie Leszek
Zambrowski i Eugeniusz Dota, zaś na trzecim – reprezentanci klubu Modry Las
Golf Club z Choszczna – Sławomira i Marek Konieczni.
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Binowo Park: Mariaż biznesu z golfem Sławomir Piński, dyrektor zarządzający
Binowo Park Golf Club o imprezach golfowo-biznesowych, korporacyjnych
urodzinach, znakomitym deserze z owoców leśnych.
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Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiadają Kinga
Łata, członek zarządu i dyrektor operacyjny sieci hoteli Zdrojowa Hotels oraz
Robert Michalski, prezes zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego.
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Szczecin pod żaglami
Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, o zlocie żaglowców, aquaparku i… słupkach parkingowych

Piotr Krzystek: – Jesteśmy
otwarci na uwagi hotelarzy,
chętnie się w nie wsłuchamy.
Mamy dziś zespół osób, który
zajmuje się turystyką w mieście.

6

Na początku sierpnia Szczecin będzie już po
raz trzeci gospodarzem finału regat The Tall
Ships’ Races. Czy przygotowania są dopięte na
ostatni guzik?
Finał regat The Tall Ships’ Races jest najważniejszym wydarzeniem plenerowym 2017 roku
nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale i w Polsce.
Imprezę przygotowujemy na bardzo wysokim poziomie, co doceniają uczestnicy regat i żeglarze z
całej Europy. Szczecin już od kilku lat jest postrzegany jako bardzo przyjazny port, ludzie chcą nas
odwiedzać, a to cieszy. Bardzo ważne jest to, że
budujemy pozycję Szczecina na rynku żeglarskim.
Dodam jeszcze, że turystyka jest ważną gałęzią biznesu. Ściągając, dzięki regatom, do miasta
wielu turystów, napędzamy koniunkturę w gospodarce. Regaty oznaczają wpływy dla przedsiębiorców powyżej ćwierć miliarda złotych.
A co z bezpieczeństwem podczas tak dużej
imprezy?
Przyznaję, że bezpieczeństwo - z uwagi na
sytuację międzynarodową – jest dodatkowym
wyzwaniem tegorocznej edycji regat. Tej kwestii
poświęciliśmy wiele miejsca. Podjęliśmy stosowne działania, tak żeby wszyscy w trakcie regat
czuli się bezpiecznie i nic niespodziewanego nas
nie zaskoczyło.
Do Szczecina przypłyną imponujące żaglowce. Jakie jeszcze atrakcje będą czekać
na turystów i mieszkańców, którzy początek
sierpnia spędzą w Szczecinie?
Przypłyną do nas najpiękniejsze jednostki
świata, takie jak Siedow, Dar Młodzieży czy Shabab Oman II z Omanu. Będziemy gościć ponad
20 jednostek w klasie „A”, czyli największe jachty
świata. A łącznie zacumuje u nas 70 jednostek w
czterech klasach. Myślę, że jeśli od 5 do 8 sierpnia
dopisze pogoda, będziemy mieć kolejne wyjątkowe przedsięwzięcie, a do tego w świetnej oprawie
artystycznej. W Szczecinie wystąpi Andrea Bocelli.
Będzie koncert The Voice of Poland i... (niespodzianka, której nie mogę dziś zdradzić).
Podczas trwania zlotu żaglowców odbędzie
się m.in. festiwal rzeźb w piasku, festiwal samby i
festiwal orkiestr dętych. Będą zawody sportowe
dla załóg i pokazy filmów żeglarskich. Na placu Mickiewicza nie zabraknie atrakcji dla dzieci. Na terenie
regat będą wesołe miasteczka. Przygotowujemy
też wiele stoisk tematycznych, które przybliżą nam
tematykę związaną z morzem i gospodarką morską. Liczymy, że Szczecin odwiedzą goście, którzy
w tym czasie będą wypoczywać nad morzem. Dlatego na trasie łączącej Szczecin z Wybrzeżem będą
kursować dwa dodatkowe pociągi.
The Tall Ships’ Races jest imprezą promującą
Szczecin. Zależy nam na tym, by zachęcić turystów do odwiedzania nas także poza regatami.
Pokażemy gościom i mieszkańcom kolejny wyremontowany bulwar – tym razem na Łasztowni.
Stanowi on pierwszy element nowego zagospodarowania przestrzennego wyspy.
Można stwierdzić, że bulwary nad Odrą stały się nowym sercem Szczecin. Woda przyciąga
tłumy mieszkańców. Do tego dochodzą nowe

możliwości rekreacyjne. Można wypożyczyć motorówkę, kajak, łódkę, żeby popływać po przepięknych zakątkach Szczecina. Można spojrzeć
z wody na naszą Wenecję, czy też podziwiać niezwykłą przyrodę.
Na co dzień wciąż jednak nie jesteśmy postrzegani jako miasto turystyczne. Niestety też
nie wszystko się nam udaje. Wiele słyszeliśmy
o problemach z mariną na Wyspie Grodzkiej.
Wciąż nie powstał aquapark...
Jeśli chodzi o marinę, to jesteśmy „w czasie”.
Udało się ją wykonać do końca czerwca. Jesteśmy po poprawkach i modernizacji tej części,
która była wcześniej zbudowana na wyspie. Został odświeżony most, zakonserwowane zostały
elementy drewniane.
Co się zaś tyczy aquaparku, to jesteśmy w fazie
projektowej, którą zakończymy do końca br.
Tak, ale o pomysłach na aquapark słyszymy
już od jakichś 20 lat...
...cała sztuka z aquaparkiem polega na tym,
żeby zbudować obiekt atrakcyjny i racjonalny.
Nie chcemy popełnić błędów tych samorządów
w Polsce, dla których budowa aquaparków skończyła się poważnymi problemami. Dlatego poszliśmy w kierunku przygotowania obiektu, który
będzie służył nie tylko rozrywce i rekreacji, ale
także edukacji. Będziemy uczyć o fizyce i chemii
wody. W ten sposób łatwiej będzie przekazywać
uczniom wiedzę szkolną na poziomie podstawowym i średnim. Wierzę, że połączymy zabawę
z edukacją i damy rodzicom dodatkową przesłankę, by odwiedzać aquapark z dziećmi.
Na pewno miasto poniesie koszty związane
z realizacją tej inwestycji. Na szczęście dzięki temu,
że mamy dobrych projektantów i doradców,
jest szansa, że inwestycja nie będzie kosztowna
w eksploatacji. Najprawdopodobniej nie będziemy dopłacać do bieżącego utrzymania aquaparku. Zakładamy, że może to być niezbędne tylko w
części edukacyjnej, choć i do tego przedsięwzięcia
będziemy szukać partnerów. Wyłonimy operatora
aquaparku. Chcemy, żeby kompleks ten powstał
do końca 2020 r. Wierzę, że będzie to kolejny
obiekt, który okaże się sukcesem.
Przypomnę, że nasza hala widowiskowo-sportowa jest miejscem dużych wydarzeń sportowych i artystycznych. Pod koniec sierpnia odbędą
się w niej mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. Będą to eliminacje grupowe. Do Szczecina
przyjadą topowe drużyny: Niemcy, Włosi, Czesi
i Słowacy, a za nimi ich kibice. Nasz basen olimpijski cieszy się olbrzymim zainteresowaniem
wśród mieszkańców i sportowców, a Filharmonia
Szczecińska w nowym gmachu ściąga do miasta
największych artystów, którzy chcą u nas występować, a także melomanów z kraju i Niemiec.
Odwiecznym problemem Szczecina jest
uboga oferta białej floty. Czy sytuacja może się
poprawić?
Program białej floty to jest przede wszystkim
problem krótkiego sezonu, który trwa maksymalnie pięć miesięcy. Biała flota powinna funkcjonować na zasadach rynkowych.
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Bez wsparcia miasta?
Mieliśmy epizod związany ze wsparciem choćby wodolotu, który dzięki naszym staraniom powrócił do Szczecina. Niestety nie trwało to długo,
bo koszty jego utrzymania są wysokie. Dziś jesteśmy niewielkim udziałowcem w Polsteam Żegludze Szczecińskiej. Wiemy, że biała flota funkcjonuje, ale nie w takim wymiarze, w jakim chcielibyśmy
ją widzieć. Wymaga modernizacji. Myślę, że czeka
nas wymiana części jednostek na nowocześniejsze i
tańsze w utrzymaniu, a to oznacza przystępne ceny
biletów i możliwość zarobienia w krótkim sezonie.
Miasto zawsze życzliwie patrzy na tego typu
projekty, zresztą przez naszą spółkę Żegluga
Szczecińska stworzyliśmy wypożyczalnię motorówek silnikowych, które służą indywidualnym turystom. Myślę, że poprawa jakości naszych nabrzeży
będzie sprzyjała tego typu wodniackim inicjatywom prywatnym.
Hotelarze i inne osoby związane z branżą
turystyczną od lat skarżą się na późne przygotowanie kalendarza imprez w mieście, czy też
na konieczność poszukiwania informacji o wydarzeniach w wielu miejscach w internecie.
Moim zdaniem hotele mają kontakty z organizatorami różnych wydarzeń w Szczecinie i mniej
więcej wiedzą, jak to wszystko funkcjonuje. My na
bieżąco informujemy o wydarzeniach i terminach
na naszych stronach. Wystarczy być uważnym obserwatorem, żeby zbudować sobie taki kalendarz.
Zresztą obłożenie hoteli w Szczecinie i wzrost
zainteresowania kolejnymi inicjatywami związanymi z budową nowych hoteli pokazują, że przedsiębiorcy, którzy zajmują się tą branżą, widzą
w Szczecinie potencjał.
Oczywiście jesteśmy otwarci na uwagi hotelarzy, chętnie się w nie wsłuchamy. Mamy dziś ze-

spół osób, który zajmuje się turystyką w mieście.
Mamy budżet, który wcale nie jest taki mały, bo
rocznie wynosi on 1,6 mln zł. A do tego działania
w tym obszarze podejmuje Żegluga Szczecińska –
spółka miejska.
Turyści i goście miasta mogą odwiedzać Punkty Informacji Turystycznej. Świetnie prosperuje
taki punkt w alei kwiatowej. Osoby, które tam
pracują, zbudują wręcz gotowe pakiety dla osób,
które mają dwie godziny na zwiedzanie, cały
dzień, albo i dłużej. Do września w każdą sobotę
za 15 zł można się wybrać na spacer po Szczecinie z przewodnikiem. Zwiedzanie jest po polsku,
angielsku i niemiecku. Turysta w Szczecinie jest
prowadzony za rękę. Podam taki przykład: Mamy
na chodnikach namalowaną czerwoną przerywaną linią jedną z tras turystycznych, która liczy
7 km, a znajdują się na niej 42 obiekty. Jest jeszcze
złoty szlak trasy Kamienice Szczecina.
Wysyłamy newslettery z informacjami turystycznymi o wydarzeniach. Niedawno uruchomiliśmy odświeżoną aplikację Visit Szczecin – mobilny
przewodnik po mieście. Zapraszamy też do odwiedzania strony szczecin.eu.
Na koniec zapytajmy o turystów zmotoryzowanych. W Szczecinie miast przybywać miejsc
parkingowych, przybywa słupków uniemożliwiających parkowanie na chodniku. Z miesiąca na
miesiąc trudniej jest zaparkować w centrum.
Myślę jednak, że Szczecin pod tym względem wypada naprawdę nieźle. Poruszanie się
samochodem po centrum Poznania, Warszawy
czy Wrocławia jest szalenie trudne. U nas można
jeszcze znaleźć miejsca do parkowania, a to dzięki temu, że Szczecin jest miastem rozciągniętym
przestrzennie, z szerokimi ulicami. Inwestujemy
w tym zakresie. Wybudowaliśmy parking, który

mieści się w rejonie lotniska Dąbie i jest dobrze
skomunikowany z tramwajem. Jest on dobrą propozycją dla turystów.
Jesteśmy w przededniu rozpoczęcia budowy
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Będzie to nie
tylko linia kolejowa ze Szczecina do Polic. Wybudujemy przystanki, punkty przesiadkowe i 2 tys.
miejsc parkingowych, z czego 1900 w Szczecinie.
To jest bardzo duża liczba. Inwestycja będzie zrealizowana do końca 2021 r., ale niektóre parkingi
będziemy oddawać do użytku wcześniej.
Przygotowujemy się również do budowy niedużego parkingu dwupoziomowego przy ulicy
Rybackiej obok rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Poza tym będziemy budowali
parking systemowy w ścisłym centrum Szczecina.
Mamy wytypowanych kilka lokalizacji, wybierzemy
jedną. Inwestycja powinna być gotowa w 2020 r.
Miejsca parkingowe są też potrzebne na Łasztowni, co widać już dziś. Będą tu w przyszłości
garażowce wielopoziomowe. O tym, jak zmieni
się ta część miasta, będziemy wiedzieli wówczas,
kiedy rozstrzygnięty zostanie konkurs na jej zagospodarowanie przestrzenne, do którego zgłosiło
się 240 biur projektowych z całego świata.
Kierowcy czasami parkują w miejscach, które
mogą zagrażać bezpieczeństwu innych użytkowników, dlatego stawiamy słupki. Robimy to, bo
nie chcemy trzymać się zasady, że Straż Miejska
i policja zawsze ściga kierowców za złe parkowanie i wlepia mandaty. Często zresztą stosujemy
formy upomnień, bo nie chcemy być „złym policjantem”. Wolimy edukować kierowców.
Dziękujemy za rozmowę.

W dwa ognie zagrali
Włodzimierz i Michał Abkowiczowie
fot. M. ABKOWICZ

7

Jak wykorzystać turystyczne prosperity?
Turystyka na Pomorzu Zachodnim ma się dobrze. Od kilku lat trwa prosperity.
A to dobry moment, by zastanowić się nad tym, co można poprawić i udoskonalić,
a także jak zachęcić turystów, by odwiedzali chętnie nie tylko nasz pas
nadmorski. W czasie dyskusji wiele miejsca poświęcamy Szczecinowi. W rozmowie
uczestniczą: Renata Długaszek, dyrektor hotelu Dana, Małgorzata Fieducik,
dyrektor hotelu Novotel Szczecin Centrum, Damian Greś, dyrektor Wydziału
Turystyki i Gospodarki Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
oraz dr Adam Pawlicz, adiunkt w Katedrze Zarządzania Turystyką na Wydziale
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Redakcję
reprezentują Magdalena Szczepkowska i Włodzimierz Abkowicz.
Jak wygląda rynek turystyczny w Polsce?
Adam Pawlicz: Turystyka lubi pieniądze i spokój. Dochody Polaków po 1989 roku systematycznie rosną, co się przekłada zarówno na turystykę
biznesową, jak i na turystykę wypoczynkową.
W naszym kraju, podobnie jak w większości krajów
w tej części Europy, turystyka wypoczynkowa bazuje na turystach krajowych.
Rośnie rola nowych technologii. Doprowadziły
one do powstania bardzo silnych pośredników na
rynku turystycznym, mowa tutaj o online travel
agency, czyli pośrednikach w sieci. Ich pozycja przetargowa wobec – jakkolwiek by było – rozdrobnionego rynku hotelarskiego jest bardzo silna. Trudno
dziś prowadzić dyskusję o turystyce nie wspominając o sharing economy, czyli ekonomii współdzielenia. Nie można nie zauważyć zjawiska wynajmowania prywatnych apartamentów i powstania bardzo
silnych platform internetowych zajmujących się
takim wynajmem. To, jak uregulować, czy też ucywilizować to zjawisko, jest dużym wyzwaniem nie
tylko w Europie.
Renata Długaszek: Bardzo popularną platformą internetową jest Airbnb. Polska potrzebowała

Adam Pawlicz: Trzecim
najczęstszym motywem podróży są
odwiedziny krewnych i znajomych.
Motyw ten jest w ogóle zapomniany
w marketingu turystycznym.

8

dużo czasu, żeby ją odkryć. W tej chwili staje się ona
konkurencją dla hotelarzy.
Małgorzata Fieducik: Wzrasta znacznie liczba
prywatnych apartamentów i mieszkań na wynajem.
Co prawda oferta cenowa nie zawsze jest atrakcyjna, bo nie są to tanie mieszkania, ale każdy znajdzie
coś dla siebie. Potwierdzam, że zjawisko to nie jest
unormowane prawnie. Pojawia się kwestia szarej
strefy i podatków, które nie zostają w regionie. A jeśli ofert jest coraz więcej, to znaczy, że coraz więcej
pieniędzy od nas ucieka.
Adam Pawlicz: Airbnb ma więcej pokojów niż
cała branża hotelowa. Wszystko zaczęło się od tego,
że ludzie wynajmowali pokoje w swoich mieszkaniach lub łóżka w pokoju. Póki było to wynajmowanie pokoi, to można było mówić, że ludzie nie robili
tego dla zysku, tylko żeby poznawać inne osoby. Ale
tak nie jest. Ekonomia współdzielenia jest tak naprawdę biznesem. W Warszawie budowane są całe
budynki po to, żeby wynajmować je przez Airbnb. To
są takie namiastki hoteli z własną recepcją.
Innym trendem w turystyce jest starzenie się
społeczeństwa. I na tę sprawę trzeba zwracać uwagę w dłuższej perspektywie.

Małgorzata Fieducik: Mamy
mocne postanowienie, żeby
stworzyć coś na wzór lobby
hotelowego. Chcemy rozmawiać
o naszych bolączkach.

Czy niespokojna sytuacja na świecie spowodowała, że rzadziej wyjeżdżamy do ciepłych krajów – na Bliski Wschód, do Afryki Północnej itd?
Czy jest zauważalny trend, że częściej wypoczywamy w Polsce?
Małgorzata Fieducik: Ten trend tak naprawdę trwa od 2009 roku, od pierwszego kryzysu
światowego. I się utrzymuje. Doceniliśmy polskie
morze. I jest to proces długotrwały. Większość gości w hotelach nadmorskich, podobnie zresztą jak
i w Szczecinie, to jednak są turyści krajowi.
Damian Greś: Nad polskim morzem jest bezpiecznie. Mamy hotele dobrej jakości. Średnioroczne obłożenie w naszych obiektach hotelowych
jest nieosiągalne dla innych regionów Polski. Kołobrzeg ma więcej miejsc noclegowych niż całe
województwo warmińsko-mazurskie. Wyzwaniem
dla naszego województwa – poza Kołobrzegiem
i Świnoujściem – jest okres poza sezonem. W środkowej części regionu jest problem z bazą. Spróbujcie państwo przenocować autokar turystów w
Drawie. Niestety nawet w sezonie nie ma tam wystarczających obiektów.
Renata Długaszek: Niestety Zachodniopomorskie nie wykorzystuje w całości swoich walorów turystycznych, które ma wyjątkowe w porównaniu do
innych obszarów kraju.
Małgorzata Fieducik: Potencjalni inwestorzy
rozważają kwestie opłacalności inwestycji. Mówiąc
o hotelach 3-gwiazdkowych jest to koszt rzędu
11-15 mln zł. Inwestorzy chcą, żeby zwróciło się to w
ciągu 7-8 lat, co nie jest fizyczną możliwością. Wiele
lat temu uczono nas na zajęciach z marketingu turystyki, że w tej branży najważniejsze są trzy rzeczy:
lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja.
Damian Greś: W Wolinie jest Centrum Słowian
i Wikingów, ale w miejscowości brakuje miejsc noclegowych. Pałac w Siemczynie ma miejsca, ale już
przy większych grupach zaczyna się problem. Forty
Gerharda jakoś się bronią, bo leżą w Świnoujściu,
gdzie baza noclegowa jest przyzwoita. Darłowo
i Darłówek pięknie się rozwijają. Ale to się dzieje
w pasie nadmorskim. Niestety niżej, w środkowej
części województwa bazy brakuje.
A jak wygląda sytuacja w Szczecinie?
Renata Długaszek: Szczecin w jakiś sposób
konkuruje z morzem. W sezonie wakacyjnym więcej
ofert i atrakcji turystycznych znajdziemy nad morzem niż w naszym mieście.
Damian Greś: Szczecin ma duży potencjał. Mam
jednak mocny dyskomfort związany z ofertą turystyczną miasta. Uważam, że powinna zostać stworzona oferta przyjazdowa.
Renata Długaszek: Potrzebna jest spójność
promocji i stworzenie wielu atrakcji. Przyjechałam
z Trójmiasta. W Szczecinie jestem dopiero od pół
roku i wchodząc w rolę turysty muszę szukać informacji w różnych miejscach, żeby zagospodarować
sobie 2-3 dni na zwiedzanie miasta. Brakuje zachęty, co ułatwiłoby turyście pobyt i zachęciło go do
przyjazdu.
Damian Greś: Z wiekiem pojawia się też wygoda. Podczas wyjazdów turystycznych chciałbym
mieć wszystko poukładane i o nic się nie martwić.
W Szczecinie można znaleźć wiele fajnych atrakcji,
ale trzeba samemu szukać o nich informacji.
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Małgorzata Fieducik: Jeśli chodzi o produkt
turystyczny, to dodam tylko, że nie jest to wyłącznie problem Szczecina. Też pochodzę z Trójmiasta.
W Szczecinie jestem od dwóch lat i dostrzegam, że
nie ma tutaj spójnej strategii, w którym kierunku
zdążamy. Są hotele i infrastruktura. Są walory turystyczne. Ale nie ma spójnej oferty i czytelnej informacji o tych atrakcjach.
Renata Długaszek: Brakuje chociażby jednego
czytelnego portalu internetowego.
Adam Pawlicz: W Szczecinie nie ma jednego
głównego punktu, takiego jak w większości miast
pełni rynek. Turysta wie, że to jest pierwsze, najważniejsze miejsce, które musi zobaczyć. Mamy
kilka miejsc, które mają równoważną atrakcyjność.
Damian Greś: Dobrze się nam współpracuje
z Urzędem Miasta, ale musimy chodzić po różnych
działach, bo tak naprawdę nie ma działu odpowiedzialnego za turystykę. Nie ma jednostki organizacyjnej, która mogłaby być zaczynem tego wszystkiego, o czym mówimy.
Małgorzata Fieducik: Powiem coś z własnego
doświadczenia. Kiedy mieliśmy problem z mapką
Szczecina, w odpowiedzi słyszeliśmy, że nie ma na
to funduszy. Dostałam też informację, że wyślą
nam pliki i sami sobie wydrukujemy. Oczywiście
mogę to zrobić, tylko biorąc pod uwagę to, że jesteśmy jednym z głównych graczy na szczecińskim
rynku hotelarskim, do tego firmą międzynarodową,
to miasto zamiast wykorzystać również nasze kanały dystrybucji, sprawia, że odbijamy się od ściany. Na
początku roku razem z panią dyrektor Długaszek
byliśmy na spotkaniu – dostajemy kalendarz imprez, z tym że ja przygotowując swój plan sprzedaży
na ten rok mam kalendarz przynajmniej 3 razy większy i obejmujący wszystkie eventy, które się dzieją

w mieście. Kolejna rzecz: Brakuje koordynacji i nośne wydarzenia często są organizowane w tym samym czasie.
Renata Długaszek: A to stwarza problemy, ponieważ baza noclegowa w takich chwilach okazuje
się za mała.
Małgorzata Fieducik: Mamy mocne postanowienie, żeby stworzyć coś na wzór lobby hotelowego. Chcemy rozmawiać o naszych bolączkach.
Przyjechałyśmy do Szczecina z Trójmiasta i nasza
bezsilność tutaj jest ogromna.
Renata Długaszek: Pomagamy sobie, dzielimy
się radami. Ale chcielibyśmy razem z urzędem działać w kierunku promocji miasta.
A jak wygląda zagraniczna turystyka przyjazdowa w Szczecinie i regionie?
Damian Greś: Mówiąc o turystyce przyjazdowej nie uciekniemy od wątku, o którym wspomniał
doktor Pawlicz na wstępie, czyli od demografii.
Klient niemiecki cały czas będzie dla nas głównym
klientem. W naszych uzdrowiskach klient niemiecki stanowi ponad 90 proc. klientów zagranicznych.
Pojawiają się goście ze Skandynawii. W ub. roku
widziałem sporo rejestracji czeskich, a to wskazuje
chyba na to, że poprawa infrastruktury drogowej,
szczególnie droga S3, ma znaczenie dla rozwoju
turystyki.
Renata Długaszek: W Szczecinie zaczynamy
odczuwać turystykę weekendową. W moim hotelu
jest dynamika wzrostu rezerwacji od czwartku do
niedzieli. I tu mówimy o gościach zagranicznych.
Potwierdzam, że pierwszym klientem zagranicznym jest gość z Niemiec. Jaki jest cel jego przyjazdu do Szczecina? Głównie zwiedzanie. Często też
myślą, że Szczecin jest bliżej morza, a że atrakcje
w Szczecinie wciąż nie są tak spójne i zadowalające,

Renata Długaszek: W Szczecinie
zaczynamy odczuwać turystykę
weekendową. W moim hotelu
jest dynamika wzrostu rezerwacji
od czwartku do niedzieli.
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Damian Greś: W środkowej części
regionu jest problem z bazą.
Spróbujcie państwo przenocować
autokar turystów w Drawie.

to Wybrzeże też jest w ich planach zwiedzania.
Turystyka zakupowa jest za to bardziej widoczna
w przypadku Skandynawów.
Małgorzata Fieducik: Potwierdzam tę
opinię. Klienci indywidualni z Niemiec, którzy
przyjeżdżają do hoteli, są ukierunkowani na
zwiedzanie. Wiedzą, co chcą zobaczyć. Goście
ze Skandynawii to są przede wszystkim rodziny
z dziećmi, które w dużej mierze są nastawione na
turystykę zakupową.

Renata Długaszek: Jeśli zaś mówimy o grupach
turystycznych, to Szczecin jest miejscem przejazdowym. Cel wycieczek tych grup jest zdecydowanie
inny. Grupa turystyczna zatrzymuje się maksymalnie na jedną dobę, a czasami dwie.
Adam Pawlicz: Dodam jeszcze w tym miejscu,
że w Szczecinie nie rozwinął się rodzaj turystyki imprezowej, który był popularny choćby w Krakowie,
choć zdaję sobie sprawę, że wywołuje ona negatywne odczucia lokalnej społeczności.
Małgorzata Fieducik: Z punktu widzenia hotelarzy, ważna jest dla nas odpowiedź na pytanie,
którzy z gości odwiedzających Szczecin, chcą tu
wrócić. Obcokrajowcy zaś rzadko są stałymi gośćmi.
Bardziej lojalni są Polacy.
Na co warto zwrócić jeszcze uwagę, mówiąc
o przyszłości naszego rynku turystycznego?
Małgorzata Fieducik: Z opracowania zrobionego dla Polskiej Organizacji Turystyki za 2015 r. wynika, że jeśli chodzi o turystykę tzw. medyczną, decyzję
o skorzystaniu z takich usług medycznych, jak stomatologia i medycyna estetyczna, około 32 proc. turystów podejmuje dopiero po przyjeździe do miasta.
I jest to trend ogólny. Oznacza to, że nie zawsze jest
to przyjazd celowany. Mając te informacje, warto
usiąść i się zastanowić, czy rozwój i promocja turystyki medycznej nie jest dobrą strategią dla Szczecina.
Od kilku lat jest to ponownie biznes wzrostowy, a
Zachodniopomorskie, jeśli chodzi o turystykę medyczną, plasuje się w pierwszej piątce w kraju.
Adam Pawlicz: Światowa Organizacja Turystyki,
kiedy klasyfikuje motywy turystyczne, wskazuje, że
obok turystyki wypoczynkowej i turystyki biznesowej, trzecim najczęstszym motywem podróży są

odwiedziny krewnych i znajomych. Moim zdaniem
motyw ten jest w ogóle zapomniany w marketingu
turystycznym. Do tej grupy turystów nie jest kierowany żaden produkt. Oczywiście, ci turyści najczęściej nie nocują w hotelach, ale zostawiają pieniądze w innych obszarach. Myślę, że to może być
też jakaś szansa dla Szczecina. Dodam, że w Berlinie
posiadacze biletów miesięcznych mogli w weekendy jeździć z drugą osobą na tym samym bilecie.
W ten sposób odwiedzający jeździł za darmo. To
była pewna forma promocji.
Renata Długaszek: Uważam, że Szczecin ma
ogromny potencjał. Popatrzmy chociażby na to, że
powstają nowe inwestycje hotelarskie. Branża wierzy, że jest w stanie utrzymać inwestycje w Szczecinie nie tylko ze względu na turystykę biznesową,
która jest bardzo intensywna w ciągu tygodnia, ale
także mając na uwadze gościa indywidualnego.
Damian Greś: Szczecin ma potencjał i trzeba go
wydobyć. Z punktu widzenia regionu mamy dużo
do zaoferowania, a część z tego może zdyskontować Szczecin. Jest to przede wszystkim turystyka
wodna. Strzałem w dziesiątkę był Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. Szczecin jest jego częścią i miasto
powinno to wykorzystać. Kolejna szansa to turystyka kulturowa. Ludzie coraz częściej chcą przygody,
tego co jest specyficzne dla danego regionu. Zachodniopomorskie ma bogatą historię, związaną
z Polakami, Szwedami, Duńczykami i Niemcami.
Podstawą do wygenerowania tożsamości regionalnej mogą być Gryfici. Powoli zaczynamy odkrywać
pasjonujące historie o ich księstwie, opowiadania
o czarownicach i innych mitach i przygodach.

Alma Hotel & SPA: Do Barlinka po relaks
Położony o godzinę jazdy od Szczecina hotel ma wszystko, co potrzebne
do komfortowego wypoczynku z dala od zgiełku miasta i tłoku nadmorskich
kurortów.

Biznes lubi spokój

fot. M. Abkowicz

Wygodny dojazd drogą S3, piękna okolica, basen, kompleks SPA z 10 gabinetami
zabiegowymi i salka fitness to tylko niektóre
z atrakcji, które doceniają goście położonego
w Barlinku hotelu. To miejsce pozwala naprawdę wypocząć. Z zadbanego hotelowego ogrodu wychodzimy na pięknie utrzymany brzeg
Jeziora Barlineckiego – z altanami, pomostami i żaglówkami na wodzie jeziora. W pobliżu
znajduje się plaża, korty tenisowe i przystań
jachtowa. Okolice Barlinka słyną z pięknych
terenów do jazdy na rowerze, jazdy konnej
i nordic walking.

Alma Hotel & SPA jest jedynym obiektem
tego typu na południu województwa zachodniopomorskiego, który oferuje kompleksowe
usługi konferencyjno-szkoleniowe, w połączeniu z ofertą SPA i licznymi atrakcjami w okolicy,
a zarazem jest w stanie przyjąć jednorazowo
80 osób. Nic więc dziwnego, że hotel jest chętnie wybierany przez firmy i instytucje publiczne – urzędy, jednostki samorządu terytorialnego czy nauczycieli szukających spokojnego
i komfortowego miejsca na organizację szkolenia, konferencji lub imprezy okolicznościowej.
Ze względu na położenie to idealne miejsce
spotkań dla firm mających swoich przedstawicieli w całej zachodniej Polsce.
Goście korzystający z oferty konferencyjnej
mają do dyspozycji sale konferencyjne na 80,
40 i 15 osób oraz zapewniającą większą dyskrecję wielofunkcyjną salę klubową. Organizatorzy wydarzeń cenią kompleksowe, „szyte
na miarę” oferty Almy, które oprócz zabiegów
w SPA i możliwości korzystania z basenu, mogą
zawierać wykorzystanie w trakcie imprez pięknie utrzymanego ogrodu oraz bogatą ofertę
gastronomiczną.
Coraz chętniej z tych atrakcji korzystają ci,
którzy szukają miejsca na organizację imprez
urodzinowych i jubileuszy. Dotyczy to osób
z Polski i z Niemiec.

Portfel zostaw w domu

Hotel Alma & SPA ***
ul. Strzelecka 6a
74-320 Barlinek
tel. +48 95 746 35 53
hotelalma.pl
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– Takim hasłem promujemy nasze bogate
pakiety pobytowe all inclusive – mówi Marek
Piechocki, właściciel Alma Hotel & SPA. Są one
popularne wśród gości, którzy wykupując je, cieszą się niższą ceną pobytu, a zarazem beztroską
– w cenie jest wszystko co potrzebne do udanego
wypoczynku dla dorosłych i dla dzieci.
Z racji odległości hotelem interesuje się
wielu mieszkańców Berlina, Poczdamu, Frankfurtu nad Odrą, a nawet Drezna, dla których

– Przyjeżdżają do nas ci, którzy chcą spędzić czas
z dala od zatłoczonych kurortów. A gdy już raz przyjadą
– chętnie wracają – mówi Marek Piechocki, właściciel
Alma Hotel&SPA.

latem wyprawa nad Bałtyk oznacza wielogodzinną podróż. Gdy już zdecydują się odwiedzić Barlinek, najczęściej wracają, przywożąc
rodziny i przyjaciół. Hotel Alma regularnie odwiedzają też goście z Danii, którzy korzystają
z ofert tamtejszych biur podróży.
- Od lat bierzemy udział w targach turystycznych w Niemczech i Danii. Teraz to procentuje, bo
zdobyliśmy w ten sposób duże grono stałych klientów z zagranicy. Początkowo odwiedzający nasze
stoisko byli sceptyczni. Niektórzy nawet przyjeżdżali do nas na jeden dzień, żeby sprawdzić, czy
wszystko jest tak jak w folderze. Dzisiaj regularnie
wracają, bo wiedzą, że spędzą u nas miło czas
korzystając z wielu atrakcji i obsługi na wysokim
poziomie – podkreśla Marek Piechocki.
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Morski kongres
z akcentem na rzeki
– Porty, stocznie i żegluga śródlądowa
mogą stanowić koło zamachowe
polskiej gospodarki – podkreślała
premier Beata Szydło, otwierając
8 czerwca 5. Międzynarodowy
Kongres Morski w Filharmonii
w Szczecinie.
– Zadania Ministerstwa Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej to nie tylko przywrócenie żeglugi śródlądowej, ale to także wszystko to, co już
się dzieje, jeśli chodzi o odbudowę przemysłu stoczniowego i portów – wyliczała premier.
Dodała, że przemysł stoczniowy to nie tylko
ważny dział gospodarki, miejsca pracy dla tysięcy
osób i duma z polskiej myśli technicznej, ale również symbol przemian i polskiej drogi do wolności, walki o godność i sprawiedliwość społeczną
oraz niepodległości.
– Z tego powodu decyzje naszych poprzedników o likwidacji stoczni były niezrozumiałe
– stwierdziła szefowa rządu, zaznaczając, że
obecnie sprawy idą w dobrym kierunku. – Polska
potrzebuje rozwoju przemysłu stoczniowego i żeglugi śródlądowej.
Premier wspomniała też, że działania związane z rozwojem wodnych dróg śródlądowych
mają szerszy kontekst, zwiększają bowiem bezpieczeństwo i niezależność Polski.
O bezpieczeństwie i rozwoju kraju mówiła
tego samego dnia w Świnoujściu. W tamtejszym
terminalu LNG trwał rozładunek gazowca, który
Wymiana poglądów odbywała się przede wszystkim
w trakcie dyskusji panelowych. | fot. ABES
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przywiózł skroplony gaz ze Stanów Zjednoczonych. To była pierwsza taka dostawa do Europy
Środkowo-Wschodniej.
– Ta inwestycja łączy w sobie dwa priorytety
polskiego rządu: bezpieczeństwo i rozwój – mówiła
premier.
W pierwszym dniu kongresu Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej przypominał: – Jako ministerstwo
zostaliśmy stworzeni do odbudowy żeglugi śródlądowej. Dlatego też powstała strategia wpisana
do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i
będąca jej integralną częścią.
Jak dodał, drogi śródlądowe są też elementem strategii transportu Polski, zaś ratyfikowana
przez rząd konwencja AGN daje pewność realizacji tych inwestycji.
Dodajmy jeszcze, że w imieniu organizatorów i gospodarzy kongresu uczestników i gości
przywitali Piotr Krzystek, prezydent Szczecina,
Dariusz Więcaszek, prezes Północnej Izby Gospodarczej i fundacji Kongres Morski, Dariusz
Słaboszewski prezes Zarządu Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście oraz kpt. ż.w. Mirosław
Folta z Polskiej Żeglugi Morskiej.
Podczas dwudniowych (8-9 czerwca) debat kongresu rozmawiano nie tylko o rozwoju
żeglugi śródlądowej, przemysłu stoczniowego i portów. Dużo uwagi poświęcono również
szkolnictwu morskiemu, ekologii, rybołówstwu
i przetwórstwu rybnemu.
Minister Gróbarczyk w wystąpieniu 9 czerwca
zapowiedział, że jego resort będzie kontynuował
działania mające na celu wzmocnienie gospodarki morskiej. – Mam nadzieję, że w przyszłym roku
podczas 6. Międzynarodowego Kongresu Morskiego będę mógł przedstawić kolejne konkretne

Stępka pod prom na Wulkanie
23 czerwca na pochylni Wulkan Nowy w Szczecińskim Parku Przemysłowym
– Stoczni Szczecińskiej uroczyście położono stępkę pod budowę promu
pasażersko-samochodowego dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej – armatora
mającego siedzibę w Kołobrzegu.

Beata Szydło: – Polska potrzebuje rozwoju przemysłu
stoczniowego i żeglugi śródlądowej. | fot. ABES

Podczas czeremonii położenia stępki wrócono do starej morskiej tradycji wbijania pierwszego nitu.

działania na rzecz przywrócenia gospodarce morskiej i żegludze śródlądowej należnych im – bo
wynikających z ich potencjału – pozycji w ramach
naszej gospodarki – zaznaczył M. Gróbarczyk.
Również w przyszłym roku Polska będzie
organizatorem Światowego Dnia Morza. Te uroczystości odbędą się w Szczecinie. Minister Gróbarczyk i gość z Indonezji – Luhut Binsar Panjaitan, wicepremier i minister koordynator ds.
morskich tego państwa – podpisali memorandum o współpracy dotyczącej spraw morskich.
W trakcie kongresu jedną z ciekawszych prezentacji miał Paweł Brzezicki, zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej. Przedstawił
projekt utworzenia Morskiego Funduszu Inwestycyjnego – na wzór Danish Ship Finance. Miałby on wspierać budowę statków przez polskie
stocznie i rozwój terminali portowych.
W dorocznym spotkaniu branży morskiej
w Szczecinie uczestniczyło ok. tysiąca osób.
Łącznie odbyło się ponad 50 spotkań z udziałem
prawie 200 gości (prelegentów i ekspertów).
– W imieniu ministerstwa obiecujemy, że wszystkie
ważne postanowienia, które tutaj padły, będziemy
przez naszą roczną pracę wdrażać – mówiła na koniec tego wydarzenia Anna Moskwa, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej,
dziękując wolontariuszom, organizatorom i fundatorom 5. MKM.
Wojewoda zachodniopomorski Krzysztof
Kozłowski z kolei podkreślił, że Polska zawsze
dążyła do tego, aby być krajem, który się bogaci
w oparciu o gospodarkę morską. Dodał, że takie
spotkania jak kongres dowodzą tych ambicji, ale
za ambicjami muszą iść określone czyny. Jako
przykład konkretnego działania i ziszczenia idei
rozwoju ekonomicznego Polski podał terminal
LNG w Świnoujściu.
ELŻBIETA KUBOWSKA
sierpień-wrzesień 2017

– To historyczna chwila, którą otwieramy nowy
rozdział w Polskiej Żegludze Bałtyckiej – mówił
prezes PŻB Piotr Redmerski, przypominając,
że ostatnia stępka dla kołobrzeskiej firmy położona została w 1978 roku. – Nowy prom pozwoli
wzmocnić naszą flotę, abyśmy mogli skutecznie
konkurować na rynku międzynarodowym.
Jak dodał, polscy armatorzy potrzebują co
najmniej sześciu nowych promów, zachęcał więc
stoczniowców, którzy wyjechali za granicę, aby
wracali do Polski, bo będzie dla nich praca.
– Na całym europejskim rynku stoczniowym
nie ma drugich takich specjalistów i takich mistrzów jak wy – mówił do stoczniowców, którzy
uczestniczyli w uroczystości wicemarszałek sejmu
Joachim Brudziński. – Dzisiaj staję przed państwem jako przedstawiciel tej partii, która będąc w
opozycji dała słowo, że jeżeli zasłużymy sobie na poparcie również tu, na poparcie mieszkańców Szczecina, to zrobimy wszystko, aby wróciła na ten teren historyczny Stoczni Szczecińskiej produkcja okrętowa.
Stwierdził, że czas politycznego gadania się
skończył. – A teraz wszystko zostawiamy w państwa rękach – dodał.

Obecny na uroczystości wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślał, że przemysł stoczniowy stanowi kluczową część wielkiej strategii
reindustrializacji polskiej gospodarki.
– To jest nasz cel, żebyśmy nie wchodzili
w produkcję najprostszą, tylko taką, która da
bardzo wysoką jakość dodaną, gdzie we współpracy między uczelniami a stoczniami będziemy
mogli odbudować tę myśl inżynierską – mówił.
– Przyjechaliśmy tutaj, żeby dać z powrotem nadzieję na rozwój Stoczni Szczecińskiej i dać konkretne zamówienia, stworzyć popyt na statki,
może też na okręty, które będą tutaj budowane.
Wicepremier ocenił, że po upadku komunizmu stocznia bankrutowała kilka razy, bo
brakowało wyobraźni i połączenia różnych
elementów systemu gospodarczego w jedną
całość.

Następnie minister gospodarki morskiej
i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk odczytał list od premier Beaty Szydło, w którym
premier stwierdziła, że położenie stępki stało
się symbolem odrodzenia polskiego przemysłu
stoczniowego.
Minister zaznaczył, że stępką pod pierwszy
prom dla PŻB rozpoczyna się odbudowa całej polskiej floty promowej. – Tym samym konsekwentnie
realizujemy rządowy plan odbudowy przemysłu
stoczniowego, który stanowić ma koło zamachowe
dla całej polskiej gospodarki – stwierdził.
Z kolei sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha odczytał list od prezydenta
RP Andrzeja Dudy, który podkreślił, że położenie
stępki to początek przedsięwzięcia o istotnym
znaczeniu gospodarczym.
Konrad Konefał z zarządu funduszu MARS,
obecny na uroczystości, powiedział, że symboliczne rozpoczęcie budowy promu dla PŻB
jest potwierdzeniem przyjętej niespełna rok
temu strategii Polskiej Grupy Zbrojeniowej,
w skład której wchodzą fundusz MARS, stocznia „Gryfia” i Szczeciński Park Przemysłowy.
– Ta strategia opiera się m.in. na dywersyfikacji
produktowej funduszu i wzroście udziału w rynku
cywilnym – wyjaśnił.
Podczas ceremonii położenia stępki wrócono
do starej morskiej tradycji wbijania pierwszego
nitu.
W uroczystości wzięło udział wielu przedstawicieli branży morskiej, przedsiębiorców
i naukowców. Obecny był m.in. prof. Eugeniusz
Skrzymowski, współtwórca przemysłu okrętowego w powojennym Szczecinie. Akurat 23
czerwca obchodził 92. urodziny.
Nowy prom ma mieć długość 202,4 m, szerokość – 30,8 m, a zanurzenie – 6,3 m. Zostanie
wyposażony w napęd spalinowo-elektryczny,
a głównym paliwem wykorzystywanym przez
prom będzie LNG.
Gości uroczystości witał Andrzej Strzeboński, prezes
Szczecińskiego Parku Przemysłowego – Stoczni
Szczecińskiej.

Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Antosiewicza 1
71-642 Szczecin
tel. +48 91 810 29 00
www.szczecinpark.pl
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W świecie inteligentnych maszyn
Prof. Mirosław Pajor, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego o maszynach CNC,
studiach dualnych i interaktywnym dźwigu ze Stargardu.
Niedawno obchodziliście jubileusz utworzenia wydziału. Proszę przypomnieć wasze
początki.
12 maja obchodziliśmy jubileusz 70-lecia. Wydział Mechaniczny (taka była ówczesna nazwa) należy do trzech najstarszych wydziałów na uczelni,
który utworzony został 70 lat temu w tym okresie,
gdy kreowała się Wyższa Szkoła Inżynierska. Wydział Mechaniczny powstał obok Wydziału Elektrycznego i Wydziału Inżynierii Lądowej. Przypomnę tylko, że w 1955 roku uczelnia przekształciła
się w Politechnikę Szczecińską, zaś w 2009 roku
nastąpiło połączenie Politechniki z Akademią Rolniczą i utworzenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Już od 2007 roku kierowany przez pana
profesora wydział funkcjonuje pod nazwą Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.
Zmieniliśmy nazwę wydziału, żeby uświadomić potencjalnym kandydatom na studia, że
w trakcie zajęć będą się oni uczyć nie tylko czystej
mechaniki, ale również projektowania algorytmów sterowania współczesnych maszyn. Zmieniliśmy nazwę również po to, żeby nasi partnerzy
przemysłowi mieli świadomość, że nasze prace
badawcze dotyczą maszyn ze sterowaniem komputerowym CNC (Computer Numerical Control)
w pełni zautomatyzowanych i zrobotyzowanych.
Stąd w nazwie wydziału pojawiła się mechatronika.
Tak, bowiem mechatronika oznacza synergiczne połączenie informatyki, elektroniki i automatyki z mechaniką, co tworzy nową jakość
w budowie maszyn. Do zaprojektowania takich
maszyn potrzebni są dziś konstruktorzy o wiedzy
z zakresu automatyki, elektroniki, informatyki
i zaawansowanej mechaniki. Dziś w sterowaniu
maszyn istotną rolę odgrywa internet i takie
nowe techniki jak rzeczywistość rozszerzona
czy też rzeczywistość wirtualna oraz techniki
wizyjne, po to, by uczynić współczesne maszyny
łatwiejsze w obsłudze. Nadając nazwę wydziału
dziesięć lat temu wyczuliśmy nowe trendy, które
związane są z czwartą rewolucją przemysłową,
czyli przemysłem 4.0.
Przejdźmy do dnia dzisiejszego wydziału.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
posiada wysoką prestiżową kategorię jednostek
naukowych – kategorię A. Kształcimy na siedmiu
kierunkach, takich jak: mechanika i budowa maszyn, transport, energetyka, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz inżynieria materiałowa w języku polskim i angielskim.

Planujemy uruchomienie studiów dualnych
dla potrzeb przemysłu. Na studiach dualnych
I i II stopnia rozszerzone będą liczby praktyk.
Siatka zajęć jest przystosowana do potrzeb lokalnego rynku. W ich ramach studenci wykonują prace projektowe i dyplomowe sugerowane
przez przemysł, zaś kadra z przemysłu prowadzi
zajęcia. Również studia III stopnia organizowane
będą we współpracy z przemysłem. Przemysł
zleca tematy prac doktorskich, które następnie
będą wdrażane w formie konkretnych rozwiązań
w przemyśle.
A jak plasujecie się w porównaniu do innych analogicznych wydziałów uczelnianych
w skali kraju?
Poddawani jesteśmy procedurze kategoryzacji wydziałów przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której przyznawane są dotacje. Jesteśmy na wysokim II miejscu
w kraju wśród wydziałów mechanicznych w całej
Polsce! Tuż za Wydziałem Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Za nami są podobne wydziały Politechniki
Warszawskiej i Politechniki Wrocławskiej.
Nie jesteśmy największym wydziałem w skali
kraju, ale innowacyjność prac badawczych, które
realizujemy, jest wysoka i plasuje nas na II miejscu na podium.
Dodam w tym miejscu, że warto studiować
u nas również dlatego, że mamy doskonale wyposażone laboratoria, śmiało można powiedzieć,
że na poziomie światowym!
Z okazji 70-lecia nadaliście trzy tytuły
Ambasadorów Wydziału.
Wybraliśmy spośród naszych absolwentów
trzech liderów, którzy osiągnęli sukces biznesowy. Jednym z nich jest Henryk Adamus,
właściciel grupy firm Adamus HT, producent
tabletkarek i wyrobów z tworzyw sztucznych,
który zamierza rozszerzyć współpracę z naszym
wydziałem. Firma ta bowiem ma zamiar mocno
się zrobotyzować.
Bronisław Kubel, właściciel STr Shipping and
Trading, z kolei kieruje firmą, która zajmuje się
produkcją elementów maszyn dla przemysłu
stoczniowego i motoryzacyjnego ze stali nierdzewnych. Firma ta też jest w przededniu robotyzacji. Kolejnym naszym ambasadorem jest
Wiesław Jaroszewicz właściciel firmy Marine
Service Jaroszewicz, który skomercjalizował badania nad tworzywami stosowanymi do posadawiania silników okrętowych i innych elementów
ciężkich. Odnosi spore sukcesy w przemyśle

Prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie o jubileuszowych obchodach, zarobkach
absolwentów i rewelacyjnym silniku do e-samochodów.

stoczniowym i offshore’owym. Prezentując naszych ambasadorów, pokazujemy studentom,
jak można od zera zbudować własną firmę.
Gdzie dziś można spotkać waszych absolwentów na Pomorzu Zachodnim?
Naszych absolwentów można spotkać na
przykład w fabryce Cargotec w Stargardzie,
firmie globalnej, produkującej urządzenia przeładunkowe. Pracuje tam dziś wielu naszych absolwentów, między innymi w dziale badawczo-rozwojowym, gdzie mają możliwości wykazania
się swoimi umiejętnościami. Wspólnie realizujemy duży projekt budowy inteligentnego dźwigu
sterowanego numerycznie, z którym można się
porozumiewać.
Absolwentów wydziału można też spotkać
w firmie LM Wind Power Blades, która jest producentem śmigieł dla elektrowni wiatrowych,
a także w wielu innych firmach z branży maszynowej i offshore’owej. Inżynierowie z naszymi
dyplomami pracują m.in. w takich firmach, jak
ST3 Offshore, Teleyard, Stalkon z branży offshore’owej, czy też w Europa Systems dostawcy systemów transportu wewnętrznego.
Na naszym kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji kształcimy kadry dla firm logistycznych, które ostatnio lokują się na Pomorzu
Zachodnim, jak chociażby Amazon. Stąd pojawia
się ostatnio duże zapotrzebowanie na inżynierów o tej specjalności.
Dziękujemy za rozmowę.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, tel. +4891/4891635
wimim.zut.edu.pl t
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ZUT: Renomowana uczelnia
z licznymi patentami

sierpień-wrzesień 2017

Obchodziliście niedawno jubileusz 70-lecia
uczelni.
Jesteśmy już po głównych obchodach jubileuszu 70-lecia tradycji akademickich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie.
Rozpoczęliśmy je od nadania doktoratu honoris causa profesorowi Joostowi Valrowenowi,
który jest wybitnym uczonym, światowej klasy
autorytetem w zakresie konstrukcji betonowych
i technologii betonu. Wśród wielu uroczystości
uczelnianych i wydziałowych warto wspomnieć
o koncercie w Filharmonii Szczecińskiej z udziałem
Chóru im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie,
znanego na całym świecie. Zwieńczeniem obchodów 70-lecia było uroczyste posiedzenie senatu
naszego uniwersytetu z udziałem Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa
wyższego. Przy okazji rozmawialiśmy z premierem,
w obecności rektorów innych zachodniopomorskich
uczelni, o przygotowywanej nowej ustawie 2.0 i roli
naszych uczelni w rozwoju Pomorza Zachodniego.
Przypomnijmy krótko historię uczelni.
Uczelnia pod pierwotnym szyldem Szkoła Inżynierska rozpoczęła działalność 1 lutego 1947 r. W
jej skład wchodziły trzy wydziały: mechaniczny, elektryczny i inżynierii lądowej. W 1955 r. Szkołę Inżynierską podniesiono do rangi uczelni akademickiej
– Politechniki Szczecińskiej.
Z kolei Wyższa Szkoła Rolnicza została utworzona w 1954 roku, a w 1972 roku została przekształcona w Akademię Rolniczą. Te dwie uczelnie
po kilkudziesięciu latach zjednoczyły swoje siły
i od 1 stycznia 2009 roku funkcjonują pod jednym
szyldem – Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie.
Dodam jeszcze, że w ciągu 70 lat mury naszej
uczelni łącznie ukończyło prawie 108 tys. absolwentów, tj. ok. 46 tys. absolwentów Politechniki Szczecińskiej, 38,6 tys. absolwentów Akademii Rolniczej
w Szczecinie, a od 1.01.2009 r. ponad 23 tys. absolwentów ZUT.
A czym jest uczelnia dziś?
Uczelnią nowoczesną, innowacyjną, opartą na
wiedzy, o wysokim poziomie kształcenia i badań
naukowych, otwartą na współpracę z otoczeniem
gospodarczym, przy tym pamiętającą o tradycjach
i swoich korzeniach. W roku jubileuszu 70-lecia
tradycji akademickich Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma 10 wydziałów, około 11 tysięcy studentów, 47 kierunków
studiów, ponad 900 nauczycieli akademickich,
w tym: 115 profesorów tytularnych, 180 doktorów

habilitowanych, 506 adiunktów oraz 110 asystentów. ZUT to także nowoczesne laboratoria, obiekty i
centra naukowo-dydaktyczne. Prowadzimy kierunki
studiów zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
Niektóre wygaszamy w związku ze zmniejszeniem
zainteresowania studiowaniem na nich – otwieramy
nowe, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Przykładem są: kynologia na WBiHZ, czy też
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia na
WBiA, gdzie rekrutacja już po raz drugi z rzędu przebiega sprawnie. W najbliższym roku akademickim
uruchamiamy nowy kierunek pn. uprawa winorośli
i winiarstwo.
W końcu maja rozpoczęliśmy rekrutację na studia. Jestem dobrej myśli i wierzę, że będzie udana
– pomimo pogłębiającego się niżu demograficznego w naszym regionie.
O ile wiemy, jesteście zaliczani do renomowanych uczelni nie tylko w Polsce.
Jesteśmy dobrą i rozpoznawalną uczelnią
w kraju, ale i też za granicą. Ostatnio uzyskaliśmy
kilka znaczących osiągnięć. Jesteśmy jedną z dziesięciu uczelni w Polsce, które uzyskały nadane przez
Komisję Europejską prestiżowe logo HR Excellence
in Research. W ten sposób ZUT dołączył do 35 instytucji elitarnych w Polsce. Logo takie jest nadawane
tym instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i kodeksu postępowania przy
rekrutacji pracowników naukowych oparte o przejrzyste procedury.
Zostaliśmy także, jako jedyna szkoła wyższa w
Polsce, laureatem VIII edycji konkursu Strona Internetowa bez barier za swoją stronę główną. Konkurs organizowany był przez kilka ministerstw przy
współudziale pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Warto też odnotować, że jedno z naszych czasopism naukowych Polish Journal of Chemical
Technology, którego redaktorem naczelnym jest
prof. Ryszard Kaleńczuk, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, uzyskało w światowym rankingu wzrost wskaźnika Impact Factor
z wartości 0,575 do 0,725. Z kolei nasz nowy kierunek studiów projektowanie architektury wnętrz
i otoczenia uzyskał ogólnopolski certyfikat Studia
z Przyszłością. Oceniony został bardzo wysoko za
dążenie do przekazywania nowoczesnej wiedzy,
kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych
oraz inwestowanie w najwyższą jakość edukacji.
Jeśli zaś chodzi o sukcesy naukowe na skalę nie
tylko ogólnokrajową, to ostatnio najwyższe uznanie zdobyła praca prof. Ryszarda Pałki z Katedry
Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, który

wraz z zespołem stworzył silnik elektryczny, który
jest bardziej oszczędny od stosowanych aktualnie
silników konwencjonalnych, w tym silników renomowanej firmy Tesla! Może on mieć zastosowanie
w napędach samochodów elektrycznych oraz jako
generator w elektrowniach wiatrowych. Wynalazek
ten posiada już patenty krajowe.
Nasi naukowcy i doktoranci są bardzo wysoko
oceniani przez otoczenie gospodarcze. Jesteśmy
drugą uczelnią w Polsce, tuż za Politechniką Wrocławską, na ponad czterysta uczelni, pod względem liczby zgłaszanych patentów. To świadczy
o dużej innowacyjności naszej uczelni.
A jest to często efektem współpracy z otoczeniem gospodarczym?
Zgadza się. Coraz częściej zwracają się do nas
zakłady pracy i podmioty gospodarcze, które nie
tylko partycypują w kształceniu studentów, ale też
wykonują z nami projekty badawcze. Dobrym przykładem na to jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne
Police SA. Od kilku lat w ramach współpracy z „Policami” na specjalności inżynieria procesowa wytwarzania olefin kształci się przyszła kadra przyszłej
fabryki propylenu w Policach.
Kolejnym przykładem jest trwający od kilku lat
projekt Samsung Labo, który monitorowany jest
przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu
Technologii ZUT. Od wielu lat studenci Wydziału
Informatyki i Wydziału Elektrycznego zdobywają w
ramach tego projektu certyfikaty światowe świadczące o ich umiejętnościach programistycznych.
Stwarzamy naszym absolwentom możliwość
uzyskania dobrze płatnej pracy. Znajdujemy się
na siódmym miejscu wśród kilkudziesięciu uczelni
technicznych w Polsce, jeśli chodzi o wysokość zarobków naszych absolwentów. Absolwenci ZUT cieszą się dużą renomą i są chętnie zatrudniani przez
pracodawców.
Dziękujemy za rozmowę.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastow 17, 70-310 Szczecin
www.zut.edu.pl
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Pomagamy firmom w rozwoju

Pożyczki

Województwo zachodniopomorskie ma ok. 3,7 proc. wkład w PKB całego kraju.
Według Marcina Kaczyńskiego, dyrektora Centrum Bankowości Korporacyjnej
Banku Zachodniego WBK w Szczecinie, ten udział mógłby być większy, przede
wszystkim z racji ogromnego potencjału rozwojowego przedsiębiorstw regionu,
ale też dostępności różnych form wsparcia ze strony Banku Zachodniego WBK.

na eko-inwestycje

Zakup pojazdów elektrycznych, montaż paneli fotowoltaicznych,
termomodernizacja budynku, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
i usuwanie azbestu. Między innymi na takie ekologiczne projekty można
uzyskać dofinansowanie w ramach Programu pożyczek dla osób fizycznych,
wprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.

Fundusz oferuje zachodniopomorskim beneficjentom dofinansowanie do 100 proc. wartości inwestycji. Spłatę preferencyjnej pożyczki
z oprocentowaniem 2 proc. można rozłożyć
nawet na 15 lat, co sprawia, że ekologiczna
inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na zasobność portfela. Beneficjenci mogą ubiegać się
o wsparcie w ramach aż 7 linii pożyczkowych
dotyczących finansowania projektów ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza, wód
i gleby.
Dużą zaletą Programu jest możliwość
umorzenia części pożyczki. Beneficjenci, którzy zdecydują się na wymianę źródła ciepła
z konwencjonalnego paliwa stałego na ekologiczne – uzyskają umorzenie aż połowy kwoty.
W przypadku pozostałych linii pożyczkowych
(z wyjątkiem zakupu samochodów, skuterów
i rowerów z napędem elektrycznym) umorzenie wynosi 30 proc. kwoty pożyczki.
Warunkiem jego uzyskania jest terminowa
spłata zobowiązania. Program cieszy się coraz większym zainteresowaniem. – Do 20
czerwca wpłynęło ponad 130 wniosków na

łączną kwotę niemal 5 milionów złotych. Najwięcej beneficjentów ubiega się o wsparcie na
instalacje fotowoltaiczne, wymianę pieca węglowego na ekologiczne źródło ciepła, prace
termomodernizacyjne czy montaż pomp ciepła
– podsumowuje Patrycja Rogalska – główny
specjalista ds. środków krajowych WFOŚiGW
w Szczecinie. Pula środków na 2017 rok to
aż 10 milionów złotych. Zachęcamy do współpracy i składania wniosków w punktach
w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku.

Linie pożyczkowe
Ochrona powietrza
Linia A1
Budowa, przebudowa i modernizacja
indywidualnych źródeł ciepła oraz
wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii do produkcji ciepła lub/i chłodu;

Linia A3
Zakup pojazdów o napędzie elektrycznym
z zerową emisją dwutlenku węgla
w wersji podstawowej (kwota
dofinansowania do 150 tys. zł brutto);
Linia A4
Ograniczenie negatywnego oddziaływania
na stan powietrza i zdrowie mieszkańców
azbestowych pokryć dachowych
i innych materiałów wykonanych
z azbestu, poprzez ich utylizację;
Linia A5
Kompleksowe działania
termomodernizacyjne,
w tym wymiana stolarki drzwiowej
i okiennej, prace dociepleniowe.
Ochrona wód i gleby
Linia B1
Budowa, przebudowa i modernizacja
indywidualnych i scentralizowanych instalacji
kanalizacyjnych i wodociągowych, w tym
przyłączy i instalacji oczyszczania ścieków;
Linia B2
Budowa systemów małej retencji.

Linia A2
Wykorzystanie OZE do produkcji
energii elektrycznej;

Punkty Obsługi Programu Prosument i Osób Fizycznych
ul. Partyzantów 3/3
70-222 Szczecin
tel. 91 831 25 90-92
fax 91 831 55 22
prosument
@wfos.szczecin.pl

ul. Jana Matejki 1
75-540 Koszalin
tel. 94 375 04 94-96
fax 94 375 04 99
prosument.koszalin
@wfos.szczecin.pl

Plac Wolności 8
78-400 Szczecinek
tel. 94 375 04 80-81
fax 94 375 04 84
prosument.szczecinek
@wfos.szczecin.pl

Gdzie kryje się potencjał gospodarczy
województwa zachodniopomorskiego?
W regionie prężnie działają przedsiębiorstwa we wszystkich branżach, mamy wielu
klientów-liderów w skali ogólnokrajowej. Na
pewno cieszy tradycja przemysłu stoczniowego zarówno ze strony podmiotów państwowych, jak i prywatnych, w czym jako Bank
Zachodni WBK mamy swój udział. Budowa i remonty statków to coś, co będzie decydowało
o sile tego regionu.
W opinii naszych analityków sektora rolnego, ze względu na wyjątkowe na tle całego
kraju warunki naturalne, ale też bliskość rynku
niemieckiego, Zachodniopomorskie mogłoby
stać się także liderem nie tylko produkcji, ale
i eksportu żywności – również ekologicznej.
W kontekście przyszłości przedsiębiorstw
z regionu – bez względu na branżę – przewagą
są sprzyjające warunki dla transportu i logistyki. Nie mówię tylko o transporcie wodnym,
choć na pewno i dostęp do morza i porty oraz
szlaki śródlądowe są najważniejsze. Transport
morski ma kluczowe znaczenie dla międzynarodowej wymiany handlowej, bo obejmuje
90 proc. towarów przeznaczonych na rynki
poza UE i 40 proc. towarów eksportowanych
do UE. Zresztą położenie blisko Niemiec, całej
Europy Zachodniej i Skandynawii jest także
ważnym ułatwieniem dla firm, które prowadzą
lub planują działalność eksportową.
Czy firmy-eksporterzy są zainteresowani
innymi kierunkami?
Bank Zachodni WBK już od trzech lat prowadzi ogólnopolski Program Rozwoju Eksportu (PRE) i na jednym z ostatnich spotkań
w Szczecinie przeprowadziliśmy ankietę.
Okazało się, że firmy, które myślą o pozaeuropejskich rynkach są zainteresowane Dalekim
Wschodem (25 proc.), Afryką (19 proc.), Ameryką Północną (17 proc.) oraz Bliskim i Środkowym Wschodem (17 proc.). To ważne, bo uzależnienie się od jednego rynku zbytu nie jest
dobre ani w wymiarze pojedynczej firmy, ani
w wymiarze całego województwa. To jeden
z głównych tematów konferencji PRE.

Informujemy, że z dniem 29 maja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przestał realizować
zadania związane z rolą Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego. Obowiązki te pełni teraz Wydział Wdrażania Działań
Środowiskowych RPO WZ w Urzędzie Marszałkowskim.
Szczegółowe informacje na temat możliwości dofinansowania inwestycji proekologicznych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.
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Centrum Bankowości Korporacyjnej:
Piastów Office Center, Budynek A
al. Piastów 30
71-064 Szczecin

O czym jeszcze rozmawiacie z gośćmi
konferencji PRE?
Cały Program jest prowadzony w koalicji z partnerami: KUKE, Bisnode i KPMG oraz
w ostatniej edycji w Szczecinie ze wsparciem
COIE Urzędu Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego. Wspólnie możemy omówić
wiele zagadnień. Pokazujemy też bardzo
praktyczne narzędzia, np. portal internetowy
SantanderTrade.com, gdzie przedsiębiorca
znajdzie informacje o wymianie handlowej
ze 185 krajami. Strony serwisu kryją 25 tysięcy raportów, bazy danych importerów / eksporterów, ponad milion ofert i przetargów z
całego świata oraz aktualne informacje o ponad 40 tysiącach targów i wystaw w różnych
krajach. Są również informacje o regulacjach
i zasadach wymiany międzynarodowej.
A czego najbardziej obawiają się przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego w wyjściu na
rynki zagraniczne? Jaką pomoc otrzymują?
Przedsiębiorcy obawiają się głównie zmiany kursów walut i niewiarygodnych partnerów
biznesowych. Ale też z drugiej strony są narzędzia finansowe, które rozwiązują poszczególne problemy, ułatwiają działalność. Bank
Zachodni WBK jest bardzo mocny w obsłudze
handlu zagranicznego i pomagamy przedsiębiorstwom na każdym polu. Oferujemy narzędzia minimalizujące ryzyko kursowe, np.
forwardy oraz nieco bardziej zaawansowane
strategie, jak również narzędzia zabezpieczające obrót, czyli m.in. gwarancje i akredytywy
i wiele innych.
Dla firm i korporacji, nie tylko eksportujących, bardzo ciekawym rozwiązaniem jest Multilinia. Może ona obejmować wiele produktów
finansowania kapitału obrotowego, w tym
kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy
i rewolwingowy, kredyt na akredytywy, kredyt
na inkaso, limit na akredytywy oraz limit na
gwarancje, od dłuższego czasu także faktoring należności. Multilinia jest elastyczna także
dlatego, że może być wykorzystywana przez
wszystkie lub wybrane podmioty z grupy kapitałowej, można w nią włączyć dowolną liczbę
produktów i może być ona otwierana dla różnych walut.
A czy bank jest otwarty na finansowanie
projektów innowacyjnych?
Tak. Pomaganie firmom w rozwoju to nasze motto, a w epoce przemysłu 4.0 nie ma
rozwoju bez innowacji. Wspieranie absorpcji
środków unijnych przez polskie firmy to kolejna oś naszej strategii. Na naszej platformie
iBiznes24 – która notabene jest jedną z najbar-

dziej zaawansowanych na rynku – udostępniamy rzecz unikalną, tj. specjalny portal unijny
z narzędziem pozwalającym dopasować
najbardziej adekwatne dla firmy programy.
Potrzeby firm zainteresowanych dotacjami
unijnymi BZ WBK adresuje także poprzez
szkolenia dla firm, konferencje, śniadania oraz
wsparcie via doradca. Jako instytucja finansowa oferujemy infrastrukturę bankową dla
realizacji inwestycji oraz narzędzia finansowania (kredyty unijne, promesy, kredyty technologiczne, akredytywy, rachunki pomocnicze
i inne).
Naszą silną obecność w regionie potwierdza udział w inicjatywie Jessica, w ramach
której BZ WBK SA pełni funkcję Funduszu
Rozwoju Obszarów Miejskich. Dzięki środkom
z tego funduszu zrealizowano na preferencyjnych warunkach 8 projektów inwestycyjnych
o łącznej wartości przekraczającej 80 mln zł.
Wracające środki z tych inwestycji będą reinwestowane w nowe projekty.
Bank Zachodni WBK jest jedną z czołowych
instytucji finansowych obsługujących firmy
i korporacje. Zapewniamy pełną obsługę, przy
czym zasadą jest, że robimy wszystko, co w
naszej mocy, aby dopasować się do profilu
przedsiębiorstwa i jego specyficznych potrzeb. Jesteśmy bardzo silnie obecni w regionach i tak też jest w województwie zachodniopomorskim i lubuskim, gdzie pracują zespoły
bankierów, ryzyka oraz wsparcia produktowego. Nasi bankierzy są do dyspozycji w Szczecinie, Koszalinie oraz Zielonej Górze.
Od niedawna rozmowy z naszymi klientami prowadzimy m.in. w nowej siedzibie Centrum Bankowości Korporacyjnej w Szczecinie,
do której serdecznie zapraszam.
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Klippan Safety Polska rośnie w Stargardzie
Nagradzany za jakość dostawca
wyposażenia dla największych
europejskich producentów
samochodów ciężarowych buduje
w Stargardzie nowy zakład. Hala,
trzykrotnie większa od obecnej,
powstanie w kwietniu w Parku
Przemysłowym Nowoczesnych
Technologii.
Mieszczący się obecnie w Stargardzkim Parku
Przemysłowym zakład produkuje m.in. składane
łóżka i kompletne zestawy do odpoczynku dla kierowców, a także systemy montowania towarów i
zintegrowane pasy bezpieczeństwa do samochodów komercyjnych. 280-osobowy zespół sprawia,
że jest to największa pod względem zatrudnienia
fabryka szwedzkiej grupy CalixKlippan, która prowadzi również produkcję w Goeteborgu, Eskilstunie, Klippan (południowa Szwecja), Monachium,
Kałudze i w brazylijskim Sao Paulo.
Działająca od 2002 roku w Stargardzie firma z
roku na rok poszerza gamę produktów.
– Teraz np. zajmujemy się m.in. zagospodarowaniem przestrzeni pod łóżkiem w kabinie samochodu
ciężarowego. Produkujemy swego rodzaju szuflady,
w których można instalować różne urządzenia – np.
lodówkę. Dla nowej generacji ciężarówki MAN wytwarzamy elementy pozwalające zagospodarować
panel mieszczący się nad kierowcą. Nasza praca
wiąże się z dużą wiedzą – trzeba produkować na tyle
optymalnie, żeby w kabinie można było zamontować
sprzęt, jakiego chce klient – telewizor, lodówkę czy
prysznic – mówi Marek Pałac, dyrektor Klippan
Safety Polska.

Nowa hala, dwie firmy
W ciągu 15 lat działalności firma rozrosła się
i zapadła decyzja o budowie nowej hali. Powstanie ona przy ul. Metalowej na terenie dawnego
lotniska wojskowego w Kluczewie, nieopodal
fabryk Bridgestone i Cargotec. Budynek będzie
miał blisko 17 tys. mkw. powierzchni (ponad trzykrotnie więcej niż obecna). Planowany termin oddania do użytku to kwiecień 2017 r. Wykona go
w formule zaprojektuj i zbuduj szczecińska firma
Prime Construction. Wartość inwestycji sięgnie
ok. 38 mln zł.
– To największy projekt inwestycyjny w historii
CalixKlippan Group. Realizacja tego przedsięwzięcia wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ale niezmiernie się cieszę, że możemy je przeprowadzić.
Jest ono odpowiedzią na biznesowe potrzeby grupy,

ale decyzja o jego urzeczywistnieniu to wynik zbiegu wielu okoliczności. Jednym z nich było ogromne
poparcie dla tego pomysłu ze strony zarządu Klippan Safety Polska. Ale sprzyjał też dobry klimat
dla inwestycji w Stargardzie. Znamy się tu od lat
i wiadomo kogo na co stać i czego można oczekiwać – mówi Marek Pałac.
Nowa hala będzie mieściła w rzeczywistości
dwa przedsięwzięcia grupy CalixKlippan. Oprócz
Klippan Safety działalność uruchomi tam inna
spółka tej grupy – Andrenplast. Produkuje ona
duże elementy w technologii termoformingu
– z płaskich elementów z tworzywa sztucznego,
poprzez ich podgrzanie i nacisk, powstają np.
panele, którymi zabudowuje się wnętrza autobusów, deski rozdzielcze oraz ścianki i budki,
które oddzielają kierowcę od pasażerów, a także
owiewki w samochodach ciężarowych poprawiające aerodynamikę.
– Część produkcji Andrenplast ma zostać przeniesiona do Stargardu z Goeteborga. Wynika to w dużej
mierze z faktu, że jej podstawowymi odbiorcami są
firmy Volvo, Scania i Man, a wszystkie one produkują
autobusy w Polsce – wyjaśnia Marek Pałac.
Produkcja w nowym zakładzie będzie zautomatyzowana. Docelowo może tam znaleźć pracę
od kilkunastu do 30 osób. Ok. 20 osób może też
zatrudnić w nowej hali Klippan Safety Polska. Zdaniem Marka Pałaca, trzeba będzie powiększyć zespół odpowiedzialny za zakupy, logistykę i jakość.
Firma chce też rozwijać dział inżynieryjny zajmujący się pomiarami, badaniami i laboratorium.

Światowa jakość
Klientami stargardzkiej firmy jest większość
czołowych producentów samochodów ciężarowych w Europie: Volvo, Scania, MAN i Daimler. Od
poddostawców wymagają oni bardzo wysokiej
jakości, włącznie z przestrzeganiem restrykcyjnego systemu kontroli jakości TS obowiązującego

Kornel Dybul, prezes zarządu Invest
Secure o wprowadzonej niedawno
na rynek szczeciński usłudze family
office i inwestowaniu na najwyższym
poziomie.

w branży automotive. Ich przedstawiciele z pewnością odwiedzą Stargard i będą audytować przyszłą siedzibę Klippan Safety Polska. Ale już teraz
stargardzka firma może pochwalić się światową
jakością produktów. Grupa Volkswagen przyznała
jej nagrodę najlepszego dostawcy za rok 2015, doceniając w ten sposób jakość łóżek, które powstają
w Stargardzie i dostarczane są do fabryki Scanii
(marka należąca do Volkswagena), gdzie montowane są w kabinach samochodów ciężarowych.
– Cieszy mnie, że nasza działalność w coraz większym stopniu opiera się o know-how, które powstaje w naszym regionie. Grupa CalixKlippan w coraz
większym stopniu docenia potencjał intelektualny i
efekty pracy naszej kadry inżynierskiej. Kiedyś linie
produkcyjne były przenoszone do nas ze Szwecji. Teraz sami je modyfikujemy i rozbudowujemy w oparciu o wiedzę, która powstaje na Pomorzu Zachodnim
i w Polsce – mówi dyrektor Klippan Safety Polska.

Invest Secure wprowadza na rynek szczeciński usługę family office. Na czym ona polega?
Pracując w bankowości prywatnej z klientami zamożnymi, często słyszałem, że na polskim
rynku brakuje usługi fair. Usługi, w której każda ze stron bierze na siebie ryzyko, a nie tylko
klient. Problemem był też dla nich brak miejsca,
w którym można było załatwić wszystko kompleksowo.
Stąd moje poszukiwania rozwiązań funkcjonujących na świecie i idea usługi family office,
która w uproszczeniu polega na reprezentowaniu ogólnie pojętego dobrego interesu klienta
i jego rodziny w obszarach inwestycji, prawa, sukcesji majątku czy biznesu.
Dla kogo są przeznaczone usługi family office?
Usługi family office są przeznaczone dla
klientów zamożnych poszukujących pełnej niezależności, dyskrecji oraz poczucia kontroli nad
całym swoim majątkiem. Większość klientów
Invest Secure to klienci, którzy prowadzą własny
biznes lub są po jego sprzedaży, wiodą żywot
rentiera i chcą, aby ich portfel generował stabilne i powtarzalne zyski.
Dlaczego warto skorzystać z tej formuły?
Na rynku nie brakuje przecież ofert – np. z zakresu bankowości prywatnej.
To prawda, ale oferta private bankingu jest
w Polsce wciąż niepełna. Ogranicza się do produktów oferowanych przez poszczególne banki
i grupy bankowe. Brakuje w niej też komplekso-

Invest Secure Sp. z o.o. Sp. k.
Oddział Szczecin
ul. Gorkiego 26 (parter)
70-390 Szczecin
tel. +48 796 440 151
investsecure.pl

Klippan Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Nasienna 17
73-110 Stargard
klippan-safety.pl
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Spełniamy oczekiwania
klientów zamożnych

sierpień-wrzesień 2017

wości wszystkich usług dostępnych w jednym
miejscu, nie mówiąc o prowizyjnym modelu
wynagrodzenia bez względu na wyniki, czego
jestem przeciwnikiem. Uważam, że to właśnie
prawdziwe family office ma szansę zapełnić te
luki.
Czy klienci doceniają to, że główny ciężar
państwa wynagrodzenia jest uzależniony od
osiągniętych wyników? To dość unikalna formuła.
Zgadza się, element success fee w inwestycjach jest unikatowy na skalę całej Polski i został
wprowadzony podczas projektowania usługi na
wyraźną prośbę klientów, z którymi już współpracowałem. Mówiąc w skrócie – usługa została
uszyta na miarę ich potrzeb. Jestem z tego dumny, szczególnie dlatego, że wiele osób mówiło mi
dwa lata temu, że to niemożliwe. A jednak…
Dlaczego w Polsce family office dopiero
raczkuje?
Pierwsze na świecie family office powstało
w 1838 r. w Nowym Jorku. W Polsce idea family
office dopiero zaczyna przebijać się do świadomości klientów zamożnych. Głównym powodem
takiego opóźnienia są inne potrzeby klientów zamożnych znad Wisły w porównaniu do klientów
z Zachodu, gdzie jest dużo więcej majątku dziedziczonego. Właśnie teraz jest dobry czas dla
usług family office w Polsce dlatego, że polscy
milionerzy, którzy zaczęli prosperować w latach
90. myślą już o przekazaniu swojego biznesu
dzieciom, wdrażaniu ich w ten biznes i prawdziwym rentierstwie.
Ile trzeba mieć kapitału, aby skorzystać
z usługi Invest Secure Family Office?
W tej chwili minimalny próg rozpoczęcia
współpracy w obszarze inwestycji to 1 mln zł.
Przyjęliśmy tak niską kwotę, ponieważ dla wielu
klientów family office jest czymś nowym i chcą
wypróbować nasze usługi, powierzając nam pod
opiekę na początek tylko część swojego majątku.
Docelowo próg wejścia będzie wynosił 5 mln zł.
A co z bezpieczeństwem kapitału w Invest
Secure?
Jak sama nazwa naszej firmy wskazuje –
bezpieczeństwo majątku naszych klientów jest
priorytetem. Klient, z którym pracujemy, jest
również bardzo świadomy. Nie interesują go
obietnice wielkich zysków, a zabezpieczenie
wartości majątku, który już zgromadził. Ważne
są również dla niego transparentność warunków
współpracy oraz pełna kontrola stanu aktywów
w postaci regularnych raportów, zbierających
aktywa ze wszystkich miejsc, w których są ulokowane (również przed rozpoczęciem współpracy
z Invest Secure).
Proszę przedstawić Invest Secure czytelnikom, którzy jeszcze Państwa nie znają.

Invest Secure Family Office jest spełnieniem
wszystkich oczekiwań klientów zamożnych, jeżeli tylko są one możliwe do realizacji. Mówię
o dostępie do wszelkiego rodzaju inwestycji
kapitałowych i nieruchomościowych, opiece
prawnej, reprezentowaniu interesu klientów
w postępowaniach sądowych i administracyjnych, pomoc w fuzjach i przejęciach spółek, zakładaniu fundacji, sukcesji majątku, optymalizacji
podatkowej i wielu innych.
Jak wygląda proces współpracy z Invest Secure Family Office?
Naszym zadaniem jest znalezienie rozwiązania, które spełni cele klienta. Np. w kontekście inwestycji jest to wyszukanie dla klienta aktywów,
które będą dla klienta najbardziej odpowiednie
z perspektywy potencjału zysków, bezpieczeństwa, płynności czy wypłaty odsetek w trakcie
trwania inwestycji. Kupno tych aktywów pozostawiamy już w gestii samego zainteresowanego. Przez nas żaden kapitał nie przepływa, nie
zarządzamy finansami klienta, nie inwestujemy.
To klient podejmuje decyzje. My tylko reprezentujemy jego najlepiej pojęty interes, gdyż do
tego zadania jesteśmy zatrudniani przez klienta.
Gdzie można bliżej poznać ofertę Family
Office w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim?
Zapraszamy do naszego stacjonarnego oddziału w Szczecinie przy ul. Gorkiego 26 (okolice
Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie), który
otworzyliśmy w maju 2017 roku. Warto też zaznaczyć, że jesteśmy jedyną firmą family office
w Polsce, która posiada biura również poza Warszawą. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.investsecure.pl.
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25 lat
Grupy Fliegel Textilservice
Działająca w Nowym Czarnowie firma prowadzi największy i jeden
z najnowocześniejszych w Europie zakładów pralniczych. Gdyby nakręcić
o niej film, byłaby to historia inwestycji zagranicznych i polskiego kapitalizmu
w pigułce, zakończona happy endem.

W 1992 roku, zaledwie trzy lata po pierwszych demokratycznych wyborach w Polsce
i po upadku muru berlińskiego, w okresie zmiany systemu gospodarczego w kraju, w Nowym
Czarnowie koło Gryfina powstała firma Fliegel
Textilservice. Z dzisiejszej perspektywy wręcz
niewiarygodny wydaje się fakt, że jeszcze
przed wstąpieniem Polski do strefy Schengen i Unii Europejskiej firma gwarantowała
swoim klientom – hotelom w stolicy Niemiec
– 24-godzinną usługę: od odebrania prania do
dostarczenia z powrotem idealnie wypranej
i wyprasowanej pościeli, ręczników i obrusów.
– Przejazd przez granicę wiązał się wtedy
z długim oczekiwaniem i z odprawami celnymi. Według przepisów celnych nasza usługa była tzw. procesem uszlachetniania – wspomina Daniel Tarczyński, wiceprezes Grupy Fliegel Textilservice.
Szefowie położonego w pobliżu Odry zakładu musieli poradzić sobie z kolejkami na
granicach. Udało się to m.in. dzięki... transportowaniu prania na drugą stronę granicy barką.
Tam ładunek przejmował samochód ciężarowy, który dowoził je do klienta.
– Przez pewien czas byliśmy więc armatorem
śródlądowym. Zatrudnialiśmy nawet kilku marynarzy – wspominał z uśmiechem Wilfred Udo
Andree, założyciel Fliegel Textilservice podczas
uroczystości 25-lecia firmy. Najgorzej było
podczas ostrych mrozów, gdy Odra zamarzała
i nie można było korzystać z transportu barką.
– Wtedy część kierowców wcześniej zajmowała miejsce w kolejkach na przejściu granicz-
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firmy. Dzięki jej uruchomieniu firma zdobyła kolejnych klientów i zanotowała skokowy wzrost wielkości produkcji o 16-17 proc. W pozostałych latach
Fliegel Textilservice imponował stabilnością wzrostu tego wskaźnika, utrzymującego się na poziomie
6-7 proc. niezależnie od koniunktury gospodarczej.

nym korzystając z samochodów osobowych
– mówi Daniel Tarczyński i przyznaje, że te
„partyzanckie” z dzisiejszej perspektywy działania mocno wpłynęły na firmę i jej pracowników: – Umiejętność radzenia sobie z problemami i determinacja w działaniu do której byliśmy
zmuszeni sprawiły, że nasza załoga, od pracowników liniowych po menedżerów, potrafi dzisiaj
radzić sobie z największymi wyzwaniami. Dzisiaj
widać, że walcząc w ówczesnych warunkach o
wiarygodność i zaufanie klientów, odebraliśmy
bezcenną lekcję.

Wzrost i inwestycje
W jubileuszowym, 25. roku działalności Fliegel Textilservice może pochwalić się produkcją
sięgającą nawet 100 ton prania na dobę. Firma
świadczy usługi pralnicze dla trzech czwartych
hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych w Berlinie
oraz dla wielu obiektów nad Bałtykiem. Lista
klientów sięga 180 pozycji.
– Skala naszej działalności jest kilkukrotnie
większa niż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Mamy więcej pracy, ale obecnie koncentrujemy się na innych zadaniach. Podnosimy
wydajność, doskonalimy organizację pracy i kulturę organizacyjną. Wiąże się to m. in. z wprowadzaniem najnowocześniejszych, światowych
technologii – mówi Daniel Tarczyński.
W Nowym Czarnowie produkcja odbywa się
w dwóch halach. Nowsza została oddana do użytku
zaledwie rok temu i jako jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie jest wizytówką

Fliegel Textilservice Warszawa Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Sienna 73
00-833 Warszawa
NIP 858-000-76-19
Oddział Nowe Czarnowo
74-105 Nowe Czarnowo 68 c
e-mail: biuro@fliegel.pl
tel.: +48 91 416 16 10
fax: +48 91 416 15 92
sierpień-wrzesień 2017

Inwestycja pociągnęła za sobą również
wzrost zatrudnienia o 70 osób (liczba ta może
wzrosnąć do 100, wraz ze wzrostem wielkości
zleceń), co oznacza, że w zakładzie Nowym
Czarnowie pracuje już niemal 600 osób.

Firma blisko ludzi
Po uruchomieniu nowej hali w firmie poprawiły się warunki pracy. Oprócz większej
automatyzacji i lepszej ergonomii zmienił się
system - z trzyzmianowego na dwuzmianowy.
– Zatrudniamy głównie kobiety, a ich komfort
pracy i dobre samopoczucie są dla nas priorytetem. Praca trzyzmianowa była obciążeniem dla
nich, ale również dla ich rodzin. Teraz, dzięki drugiej hali mamy rezerwy. Nawet gdy jakaś maszy-

na ulegnie awarii,
możemy wykorzystać inną. Ewentualny przestój nie
spowoduje opóźnienia w dostawie
do klienta - wyjaśnia
wiceprezes Grupy
Fliegel Textilservice.
Mimo
niskiego
bezrobocia i rynku
pracownika, Fliegel
Textilservice z powodzeniem radzi sobie z pozyskiwaniem zdolnej
kadry.
– Zarobki są atrakcyjne. W zeszłym roku dokonaliśmy solidnej podwyżki, cały czas rośnie
fundusz premiowy i inne składniki wynagrodzenia. Do tego dochodzi rozbudowany pakiet socjalny, w tym m.in. własna stołówka zakładowa,
dofinansowanie wczasów, karnetów na basen,
bonów świątecznych, dojazdy do pracy, pakiety
medyczne, czy coroczne atrakcje na dzień dziec-

ka dla dzieci pracowników - wylicza Aleksandra
Łowicz, dyrektor HR firmy. - Naszym atutem
jest również to, że działamy na rynku 25 lat i
mamy bardzo ustabilizowaną pozycję oraz solidne podstawy finansowe.
– Pracownicy są dla nas priorytetowi i wiążemy się z nimi na długie lata. Dlatego inwestujemy w ich rozwój zapewniając szkolenia indywidualnie dobrane do stanowisk pracy - czy to w
ramach laboratorium zakładowego, czy poprzez
finansowanie kursów na prawo jazdy kategorii C
i E lub szkolenia zagraniczne dla pracowników
utrzymania ruchu. Wiele osób dzięki wsparciu firmy uczy się języka niemieckiego - dodaje Daniel
Tarczyński.
Grupa Fliegel obecna jest również w życiu innych mieszkańców Gryfina. Od wielu lat
wspiera przedszkole im. Misia Uszatka i inne
placówki oświatowe. Firma współpracuje
z gryfińskim Zespołem Szkół. Wyróżniający się
uczniowie tej placówki odbywają we Fliegel
Textilservice praktyki. Ze wsparciem firmy odbywają się liczne imprezy sportowe i kulturalne w Gryfinie i w okolicach.
– To co bardzo sobie cenię, i czym możemy
pochwalić się na przestrzeni tych 25 lat to fakt,
że mimo iż jesteśmy dużą firmą, to nie staliśmy

larnych inwestycji. Szefowie firmy zapowiadają
za to koncentrację na poprawie efektywności.
– Cały czas analizujemy to co robimy i pole do
zmian widzimy np. w dziedzinie logistyki. Chodzi
m. in. o przepływ towaru wewnątrz hali produkcyjnej i jego ekspedycję na zewnątrz – mówi Daniel Tarczyński.
Zarząd szacuje w przyszłym roku powrót,
po tegorocznych rekordach, do stabilnego
wzrostu produkcji na poziomie 6-7 proc. Perspektywy wzrostu firma opiera o prognozy dotyczące dalszego dynamicznego rozwoju branży hotelowej i ruchu turystycznego w Berlinie.
– Poza tym nie możemy się doczekać oddania nowego i długo oczekiwanego lotniska Berlin
Brandenburg, które mogłoby te statystyki jeszcze poprawić. Z drugiej strony zdajemy sobie jednak sprawę, że nie wszystko da się przewidzieć,
a wśród zagrożeń dostrzegamy akty terroru, które niestety dotykają Europę, w tym Berlin. Np. Paryż mocno z tego powodu ucierpiał pod względem
liczby turystów. Obecnie bowiem odwołanie rezerwacji w hotelu nie stanowi żadnego problemu.
A to komplikuje życie hotelom, ale także ich usługodawcom takim jak my. Nie ma się czemu dziwić, goście chcą mieć poczucie bezpieczeństwa
– ocenia Daniel Tarczyński.

się bezduszną korporacją. Na co dzień spotykamy się z naszymi pracownikami w Gryfinie, znamy się nawzajem i angażujemy się w lokalne wydarzenia - ten sposób funkcjonowania po prostu
nam odpowiada – podkreśla Daniel Tarczyński.

W zglobalizowanym, XXI-wiecznym świecie przyszłość FliegelTextilservice, zupełnie
jak jej przeszłość w wieku XX, nierozerwalnie
łączy się z wydarzeniami w naszej części Europy. Jej szefowie i pracownicy muszą radzić
sobie z coraz to nowymi wyzwaniami. Robią to
skutecznie, co potwierdzają wyniki firmy, coraz liczniejsze grono zadowolonych klientów
i zmieniające się na lepsze życie mieszkańców
Gryfina i okolic.

Co przyniesie przyszłość?
Co przyniosą kolejne lata pralni w Nowym
Czarnowie? Po oddaniu do użytku nowej hali,
obecnie nie ma w planach kolejnych spektaku-
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ZUT świętuje jubileusz
Trzecia dekada maja obfitowała
w uroczystości związane z obchodami
70 lat tradycji akademickich
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie.
Obchody rozpoczęło nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Joostowi Valrowenowi,
z Holandii, światowemu autorytetowi z dziedziny konstrukcji z betonu i z żelbetu.
W ramach rocznicowych wydarzeń w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
odbył się koncert jubileuszowy Wielkie Oratoria,
w którym w głównej roli wystąpił Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT.
W kolejnym dniu w bazylice archikatedralnej
św. Jakuba w Szczecinie odbyła się Msza Akademicka celebrowana przez ks. abp. Andrzeja Dzięgę, metropolitę szczecińsko-kamieńskiego, zaś
w nowo wyremontowanej części rektoratu uczelni, otwarta została Galeria Rektorska, w której zaprezentowana została wystawa lamp naftowych
z kolekcji prof. Ryszarda Ukielskiego z Wydziału
Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.
Głównym wydarzeniem obchodów stało się
uroczyste posiedzenie Senatu z udziałem Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra nauki
i szkolnictwa wyższego.

Korzenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie sięgają
okresu tuż po zakończeniu II wojny światowej.
W trudnym powojennym czasie, przy szybkim
przyroście ludności i konieczności odbudowania
zakładów przemysłowych brakowało wykwalifikowanych pracowników. Trzeba było więc
od podstaw zbudować bazę dydaktyczną, wyposażyć w aparaturę naukowo-badawczą oraz
zorganizować kadrę akademicką. Już w grudniu
1946 r. powołano do życia Szkołę Inżynierską,
a pierwsze zajęcia zaczęły się 1 lutego 1947
roku. W 1956 r. Szkołę Inżynierską podniesiono

Uroczyste posiedzenie Senatu ZUT w Szczecinie
z udziałem Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. | fot. ZE ZBIORÓW ZUT

do rangi politechniki, zaś w ramach konsolidacji
Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej
od 1 stycznia 2009 roku rozpoczął swoją działalność Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, spadkobierca Szkoły Inżynierskiej
i Wyższej Szkoły Rolniczej, poprzedniczki Akademii Rolniczej.
WAB

Zbigniew Wielgosz, prezes GBS Banku, Olga Matkowska,
przewodnicząca rady nadzorczej GBS Banku GBS i Jerzy Bańka,
wiceprezes Związku Banków Polskich.

Bank z Barlinka świętuje 70. urodziny
Miliardowa suma bilansowa, kapitał
łączny na poziomie 85 mln zł, ponad 200
pracowników i 19 placówek. GBS Bank to
jedna z największych instytucji finansowych z siedzibą na Pomorzu Zachodnim.

Jak zdobyć i utrzymać dobrych pracowników?
Gospodarczy Bank Spółdzielczy, który w Barlinku działa od siedmiu dekad, dobrze odnalazł się
w wolnorynkowej gospodarce po przemianach
ustrojowych w Polsce.
- Z dwóch marnych i biednych placówek, w Barlinku i Pełczycach, posiadanych na początku lat 90.,

– Firmy mogą łączyć wrażliwość
społeczną i realizm biznesowy
- przekonywał znany psycholog
biznesu Jacek Santorski podczas
konferencji #HR Szczecin 2017.

Na galę 70-lecia GBS Bank zaprosił klientów
z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

stworzyliśmy bank wielooddziałowy, dysponujący
19 placówkami, w tym dobrze wyposażoną i zorganizowaną centralą i 13 oddziałami. Na terenie
województwa zachodniopomorskiego posiadamy
centralę i siedem oddziałów, a na ternie lubuskiego
- sześć - mówił podczas uroczystości rocznicowej
zorganizowanej 23 czerwca w gorzowskiej filharmonii Zbigniew Wielgosz, od 24 lat prezes,
a od 40 pracownik GBS Banku. - Obecnie, w wielu
aspektach dorównujemy poziomem organizacyjnym i technologicznym bankom europejskim, co
jest dużym sukcesem zważywszy, iż prawo polskie
w tym okresie nie sprzyjało rozwojowi lokalnych
instytucji finansowych. Nawet po okresie trans-

Uroczystość była okazją do podziękowania firmom i instytucjom współpracujących z bankiem z Barlinka.

W organizowanej przez LSJ HR Group
w Starej Rzeźni konferencji udział wzięło
200 HR-owców, menedżerów i szefów firm.
W programie imprezy organizowanej na przełomie maja i czerwca były wystąpienia znanych
postaci ze świata biznesu oraz warsztaty. Tematyka dotyczyła tego, jak przyciągnąć i utrzymać
dobry zespół pracowników, jak budować zaufanie i jak sprawić, by załodze „chciało się chcieć”.
O tym właśnie mówili prelegenci: Zyta Machnicka, Sebastian Kotow, Grzegorz Turniak,
Joanna Pietrzak, Łukasz Jarota, Robert Zych i
Jacek Santorski oraz Magdalena Kowalska, dyrektor personalna IKEA. Lokalny rynek przedstawił wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera.
– Temat jest bardzo na czasie. W województwie zachodniopomorskim, podobnie jak w całej
Polsce, mamy niskie bezrobocie. W innych regionach taka sytuacja trwa już dłużej. Dla Zachodniopomorskiego aż taka rewolucja na rynku
pracy to wielka nowość. Marka pracodawcy jest
teraz bardzo ważnym tematem i nie może być
bagatelizowana – mówi Katarzyna Opiekulska, dyrektor zarządzająca LSJ HR Group.
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– Potrzebujecie liderów z otwartymi umysłami – zauważył Jacek Santorski. – W Szczecinie
skandynawizuje się wasz świat.
Znany psycholog biznesu podczas konferencji mówił o przemianach przywództwa
i relacji w polskich firmach. O różnych strukturach i formach organizacji od mocno zhierachizowanego korpofolwarku po otwartą,
ahierarchiczną, prospołeczną „turkusową”
firmę. M.in. o tym, z jakimi problemami stykali
się menedżerowie skandynawskich firm, które

formacji nie odczuliśmy zrozumienia, że polskie
lokalne spółdzielnie to istotna wartość dla społeczeństwa, wyrównująca szanse środowisk lokalnych i jednostek słabszych. Dziś w wielu krajach
ta nierówność uwidacznia się jako poważny problem. GBS Bank w ostatnich 20 latach zwielokrotnił sumę bilansową do miliarda złotych (28-krotnie), a kapitał łączny do 85 mln zł. Zatrudnienie
w banku w wynosi 213 osób.
- Mimo trudności wykorzystaliśmy szanse
i okazje i dziś jesteśmy w czołówce banków spółdzielczych w Polsce - podsumowuje Zbigniew
Wielgosz.
mab
fot. M. ABKOWICZ

Uroczystość odbyła się w Filharmonii Gorzowskiej.

Jacek Santorski: – W Szczecinie sandynawizuje
się wasz świat. | fot. SEBASTIAN BEDNARSKI DLA LSJ HR GROUP

jako pierwsze wchodziły na polski rynek już
w latach 90. i odwzorowywały typowo skandynawską konstrukcję, która się tu nie sprawdzała. Eksperci doradzali im, by przywrócić w pewnym zakresie hierarchiczność, dystans między
szefem a podwładnym.
ata
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Brytyjski kac
Zaskakujący wynik ubiegłorocznego referendum o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z
Unii Europejskiej coraz mocniej uderza w brytyjską gospodarkę, choć nie ziściły się jak dotąd
prognozy o wejściu w recesję. Osłabił się funt,
co generalnie sprzyja eksportowi, ale to osłabienie to efekt zwiększonego ryzyka i niepewności. Słaby funt to również mniejsze zarobki
wyrażone w złotych i innych walutach, a także
spadek zamożności brytyjskich gospodarstw
domowych. Według Bruegel.org – europejskiego think-tanku, koszt Brexitu wyniesie
około 360 mld funtów, tj. ponad 5,6 tys. funtów na mieszkańca. Nie wiadomo jak potoczą
się rozmowy o szczegółach Brexitu, stąd wiele
firm wstrzymuje się z decyzjami inwestycyjnymi. Niepewność dotyczy prawie całego sektora finansowego z zatrudniającym tysiące osób
londyńskim City.
Antyimigracyjna retoryka spowodowała
zmniejszenie napływu pracowników z Europy
Wschodniej, w tym przede wszystkim z Polski.

Przykładowo, o połowę zmniejszyła się liczba
pracowników sezonowych z Europy Wschodniej zatrudnianych tradycyjnie latem przez
brytyjskich producentów owoców, a liczba
pielęgniarek z naszego kraju i innych państw
regionu ubiegających się o pracę na Wyspach
Brytyjskich spadła aż o 90 proc. Luka w zatrudnieniu z powodu zmniejszonego zainteresowania pracą ze strony imigrantów dotyka
aż 60 branż gospodarki, w tym szczególnie
przemysł, budownictwo i usługi. Gwałtownie
spadła liczba rodaków starających się o NIN –
narodowy numer identyfikacyjny warunkujący
podjęcie pracy: w I kwartale ub. roku było 40
tys. takich wniosków, podczas gdy w I kwartale
obecnego roku już tylko 26 tys. (to najniższy
wynik od czasu wejścia Polski do UE).
Instytuty badawcze, uczelnie czy opiniotwórcze gazety, jak „Financial Times” dostrzegają problem i nawołują do przyznania
przez rząd brytyjski jednostronnych gwarancji utrzymania dotychczasowych praw

Czy za 20 lat będziemy
jeździć mercedesami?
Odpowiedź na tytułowe pytanie uzależniona
jest od poziomu dochodu, który przeciętny Polak
będzie uzyskiwał w przyszłości. Przy czym nie ma
znaczenia, jaki to będzie bezwzględny poziom
dochodu, a zdecyduje o tym jego relacja do dochodu osiąganego przez mieszkańców krajów,
w których dochody te aktualnie kształtują się na
wyższym poziomie niż w Polsce. Mówiąc inaczej,
rozstrzygnięcie zależy od tego czy za kilkadziesiąt
lat poziom dochodu przypadający na 1 mieszkańca w naszym kraju będzie identyczny z tym, który będziemy wówczas obserwować na przykład
w Niemczech. Oczywiście należy zdawać sobie
sprawę, że twierdzenie iż wszyscy mieszkańcy
Polski będą kupować samochody wysokiej klasy
jest pewnym uproszczeniem, ponieważ dzisiaj w
krajach wysoko rozwiniętych też nie wszyscy kierowcy mają takie możliwości.
Dziś obserwujemy rosnący podział na dwie
grupy krajów: biedne i bogate. Warto jednak odnotować, że w ramach tych grup widoczna jest
tendencja do wyrównywania się poziomów rozwoju. Podstawowe przyczyny pogłębiającej się
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różnicy między poziomem rozwoju krajów biednych i bogatych, to brak odpowiedniego poziomu i jakości kapitału ludzkiego, słabości w sferze
infrastrukturalnej i instytucjonalnej, niepewna
sytuacja polityczna, ograniczenia w sferze kulturowej i społecznej oraz wiele innych.
Jednocześnie zaś, dostarczane są empiryczne dowody wyrównywania się dochodów uzyskiwanych przez mieszkańców różnych krajów.
Proces ten widoczny jest zwłaszcza w przypadku
nowych krajów członkowskich.
Na podstawie moich własnych badań, opartych na neoklasycznych modelach wzrostu
gospodarczego, mogę stwierdzić, że gdyby
nie negatywny wpływ ostatniego kryzysu gospodarczego na to zjawisko, to wyniósłby on
w przybliżeniu 60 lat. W kontekście wzrostu
PKB per capita w Polsce w stosunku do Niemiec w okresie 1995-2016 z 32,5proc. do
56,3proc. (ceny bieżące, PPP) prognoza ta wydaje się poprawna. Niestety ostatnie zawirowania
w gospodarce światowej spowodowały wydłużenie tego okresu, głównie z powodu silniejsze-

Prof. dr hab.
Dariusz Zarzecki
kierownik Katedry
Inwestycji i Wyceny
Przedsiębiorstw
Uniwersytet Szczeciński

obywateli UE zamieszkujących Wyspy bez
identycznych gwarancji dla 1,5 mln Brytyjczyków przebywających na terenie UE. Premier
May nie wie, co robić, a większość brytyjskiego społeczeństwa ma z pewnością wielkiego kaca po dokonanym rok temu wyborze.
Rozwód z Europą przynosi o wiele więcej
szkód niż korzyści. Jestem przekonany, że
w nowym referendum wyraźnie zwyciężyliby zwolennicy pozostania Wielkiej Brytanii
w Europie. Brytyjczycy wielokrotnie udowadniali, że są pragmatyczni i potrafią dbać
o swoje interesy. Być może będzie więc kolejne referendum?
Dariusz Zarzecki

Umiar nade
wszystko…
Jednym z blisko czterdziestu haseł,
które umieściłem w niedawno wydanej
książce „Alfabet SF. Na pograniczu sacrum
i profanum” jest umiar. W czasach niepewności i podwyższonego ryzyka, w erze zawirowań, chaosu, w świecie niebezpiecznym, kruchym, trudno przewidywalnym
wielu Polaków tęskni za umiarem, za rozsądkiem, za profesjonalizmem, za merytokracją, za dobrymi, mądrymi zmianami, ale
i za kontynuacją, za ciągłością…
Jeden z moich ulubionych autorów, Ryszard Kapuściński (Lapidarium VI, 2007, str.
43), przypominał, że dla starożytnych Greków
najważniejszą normą etyczną jest poczucie
właściwej miary – sofrozyne (czyli złotego
środka, zdrowego rozsądku, powściągliwości). Grecy potępiali i zwalczali hybris, czyli
brak umiarkowania, nadmiar, pychę, arogancję… Znane jest też sformułowanie quantum
satis, bliskie jest szwedzkie lagom i fińskie
kohtuus, oznaczające: nie za mało, nie za
dużo, w sam raz, tyle, ile trzeba.

Umiar w polityce, w gospodarce, w finansach, w konsumpcji, w nauce, w mediach…
Umiar w życiu, w odżywianiu – ani anoreksja,
ani bulimia… Czyli żadnej redundancji (łac. redundantia – powódź, nadmiar, zbytek – nadmiarowości w stosunku do tego, co konieczne, nadmiaru zbędnego czy szkodliwego,
niecelowo zużywającego zasoby.
Nie wszystko i nie nic… Kompromis („zdrowy”), czyli zamiast „albo-albo”, „to i to” w odpowiednich proporcjach. Niektórzy politycy,
ministrowie, liderzy, szefowie, akademicy
uznają, że tylko oni mają rację, że jest tylko
jeden scenariusz, nie chcą dostrzec, że można
inaczej… Nie ma tysięcy wariantów alternatywnych, ale kilka jednak prawie zawsze jest…
Sławny amerykański ekonomista z MIT
Paul A. Samuelson (1915-2009) mówił o sobie: Nigdy nie byłem ekstremistą. Ja jestem
człowiekiem środka, racjonalnym człowiekiem środka. Takie podejście można przypisać
wielu współczesnym ekonomistom, mimo że
reprezentują różne szkoły i nurty. Należą do

Prof. dr hab. Stanisław
Flejterski, wykładowca
Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się
w problematyce finansów
i bankowości. Członek
Komitetu Nauk o Finansach PAN (2007-2018)

tej grupy, wywodzący się z naszego kraju,
ekonomiści pracujący od lat za granicą: Paul.
H. Dembiński, Roman Frydman, Lucjan T.
Orłowski, Leon Podkaminer, Kazimierz Z. Poznański, Piotr Pysz, Jan Toporowski.
Na tej liście umieścić trzeba także pracującego w Brazylii Ladislau Dowbora, filozofa
cywilizacji, b. doradcę prezydenta Luli da Silvy,
zwolennika zmniejszania nierówności, krytyka wzrostu długu publicznego oraz współczesnego systemu bankowo-finansowego.
W niedawnym wywiadzie (Rządzą nami zera,
„Polityka”, nr 24/2017, str. 31-33) poddał krytyce fenomen wszechwładzy superorganizmu,
czyli potężnych korporacji, z systemowo ważnymi instytucjami bankowo-ubezpieczeniowymi na czele. Dowbor opowiada się za rozproszeniem, czy też zrównoważeniem systemu
bankowo-finansowego, za rozwojem banków
lokalnych, inwestujących pieniądze krajowych
klientów w lokalny rozwój (vide np. barlinecki
GBS, świętujący niedawno swoje 70-lecie)
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
go spadku wzrostu gospodarczego w nowych
krajach członkowskich w porównaniu do starej
piętnastki oraz znaczącego wzrostu zadłużenia
publicznego. Próba oceny, czy za kilkadziesiąt lat
większość mieszkańców Polski będzie mogła sobie pozwolić na zakup samochodu wysokiej klasy,
nie powinna się opierać wyłącznie na przewidywaniu przyszłego średniego poziomu dochodu
osiąganego w naszym kraju. Należy pamiętać,
że o sile nabywczej decydują nie tylko bieżące
dochody, lecz również, a może nawet przede
wszystkim zamożność danego społeczeństwa,
której decydują w dużym stopniu nagromadzone oszczędności. A w tym obszarze doścignięcie
takich krajów jak Niemcy, Wielka Brytania czy
Francja wymagać będzie nie tylko upływu wielu
lat, ale również sprzyjających warunków i świadomej oraz skutecznej polityki w sferze gospodarki
i w sferze społecznej. Brak spełnienia tych wymagań może w przyszłości różnicować tempo likwidacji dystansu rozwojowego posiadanego przez
nowe kraje członkowskie w stosunku do pozostałych krajów UE.
Jacek Batóg
sierpień-wrzesień 2017
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Halina

Szymańska

(58 lat) została powołana na szefa Kancelarii
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z wykształcenia jest
lekarzem weterynarii,
ukończyła Akademię
Rolniczą we Wrocławiu, a następnie podyplomowe studia
z prawa administracyjnego i samorządowego oraz studia doktoranckie
z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie
Szczecińskim. Była dyrektorem Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Łobzie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie, w latach
1998-2002 była burmistrzem Łobza,
a następnie przez cztery lata piastowała
stanowisko starosty powiatu łobeskiego. W latach 2006-2008 kierowała Zachodniopomorskim Oddziałem Regionalnym ARiMR w Szczecinie. Następnie
podjęła pracę jako audytor w Urzędzie
Miejskim w Stargardzie, w ramach
działalności gospodarczej obsługiwała
również w tym zakresie inne samorządy. W ostatnich wyborach samorządowych uzyskała mandat radnej
sejmiku województwa zachodniopomorskiego. W sejmiku zasiadała także
w latach 2006-2010. Od stycznia
2016 r. pracowała na stanowisku
zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR).

Paweł Mucha (36 lat), został powołany na stanowisko zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta RP. Paweł Mucha jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu. Od sierpnia 2015 r. do grudnia 2016 r.
społeczny doradca prezydenta RP
Andrzeja Dudy. Od grudnia
2016 r. sekretarz stanu w KPRP.
Paweł Mucha ma doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych samorzą-

du terytorialnego. W latach
2006-2010, 2011-2014 oraz
w obecnej kadencji jest radnym
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Wojciech Zdanowicz (35
lat) został powołany z dniem
1 lipca 2017 przez Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej na stanowisko dyrektora Urzędu
Morskiego w Szczecinie. Wojciech Zdanowicz
jest absolwentem Akademii Morskiej w Szczeci-

nie. Część studiów odbył na Liverpool
John Moores University. Posiada tytuł
magistra inżyniera w zakresie nawigacji morskiej i ratownictwa. W 2006 roku
uzyskał dyplom oficera pokładowego.
Od 2007 roku pracował w administracji morskiej, w tym przez dwa lata
w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA. Do czerwca
b. roku był zastępcą dyrektora departamentu gospodarki morskiej
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej.
Dotychczasowemu
dyrektorowi
UMS, Andrzejowi Borowcowi (62 lata),
minister Marek Gróbarczyk
powierzył
stanowisko eksperta
– pełnomocnika ministra ds. modernizacji
toru wodnego Świnoujście – Szczecin do
głębokości 12,5 metra.
Andrzej Borowiec jest
absolwentem Politechniki Szczecińskiej,
gdzie na Wydziale Budownictwa i Architektury studiował inżynierię środowiska.
Od września 2008 roku do czerwca 2017
roku kierował pracą Urzędu Morskiego
w Szczecinie na stanowisku dyrektora,
nadzorując m.in. największą hydrotechniczną inwestycję Urzędu – budowę
infrastruktury dostępowej portu zewnętrznego w Świnoujściu, związaną
z powstawaniem terminalu LNG. AW

Gala PIG
w egzotycznych klimatach
Niezapomniane przeboje grupy Lady
Pank, a potem długie nocne rozmowy
towarzyskie przy rytmie hinduskich
utworów podczas występu grupy
Indalucia. To oczywiście nieoficjalna
część tegorocznej Wielkiej Gali
Północnej Izby Gospodarczej, która tym
razem odbyła się w Sali Koncertowej
przy ul. Energetyków 40 w Szczecinie.
Na doroczne spotkanie przybyło
kilkaset osób związanych z biznesem
z całego regionu.

Rozmowy z ambasadorem Ajay Bisaria (drugi od lewej)

Statuetkę z rąk Barbary Bartkowiak odbiera Krzysztof
Osiński, prezes WZDZ

Mocny zespół LSJ HR Group.
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Po raz pierwszy rozstrzygnięto też konkurs
Pracodawca Roku 2016 Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego. Ten zaszczytny tytuł ma być
w przyszłości wskazówką dla potencjalnych pracowników, świadczącą m.in. o tym, że w danej firmie warto się zatrudniać i jest ona nie tylko przyjazna pracownikom, ale również rzetelna, ambitna,
odpowiedzialna i dobrze rokująca na przyszłość.
By móc ubiegać się o ten zaszczytny tytuł,
podmioty musiały wykazać, że prowadzą działalność gospodarczą co najmniej od roku i mają
siedzibę lub oddział na terenie Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego.
W gronie najlepszych, odpowiedzialnych
i uczciwych firm w pierwszej kategorii – do 50 zatrudnionych – zwycięzcą została firma Enterso,
zajmująca się m.in. pozycjonowaniem i programowaniem stron internetowych.
W kategorii podmiotów zatrudniających od
51 do 250 osób zwyciężyła działająca w Przecławiu spółka Durable. Kolejny laureat to KK Wind
Solution – uznany został za najlepszy podmiot
gospodarczy w gronie firm naszego regionu, zatrudniających powyżej 250 pracowników.
Nagrodzono także firmę w specjalnej kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”.
Statuetka trafiła do firmy Remondis Szczecin.
Wyróżnienie dla instytucji oświatowej współpracującej z biznesem otrzymał Wojewódzki Zakład
Doskonalenia Zawodowego.
Podczas gali Północnej Izby Gospodarczej
Piotr Krzystek, prezydent Szczecina i Olgierd Geblewicz marszałek zachodniopomorski oraz przebywający w Szczecinie Ajay Bisaria, ambasador
Indii w Polsce, wyrazili intencję współpracy gospodarczej najbogatszego indyjskiego stanu Ma-

W Gali PIG uczestniczyło kilkaset osób.

harasztra ze Szczecinem i Pomorzem Zachodnim.
Po części oficjalnej uczestnicy Gali wysłuchali
największych przebojów legendarnej grupy Lady
Pank. Potem atmosfera zrobiła się jeszcze luźniejsza, a uczestnicy spotkania z gościnnego wnętrza
Sali Koncertowej przenieśli się na zewnątrz. Delektując się bogatą kuchnią indyjską i azjatycką
w wykonaniu kucharzy Exotic Restaurants oraz
podziwiając kunszt hinduskich tancerek prowadzono trwające do późnych godzin nocnych towarzyskie rozmowy.
TOT
fot. ZE ZBIORÓW PIG OLAF NOWICKI

Gali towarzyszył orientalny catering.
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PREZENTACJE

Morskie
inspiracje

Katarzyna Boni
najlepszą pisarką!
Laureatką szóstej edycji Gryfii,
Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej
dla Autorki, została Katarzyna Boni,
autorka reportażu „Ganbare! Warsztaty
umierania” poświęconego kulturowym
skutkom tsunami, które nawiedziło
Japonię w 2011 roku. Gryfia to jedyna
nagroda literacka w Polsce przyznawana
jedynie paniom. Jej wysokość to 30
tysięcy złotych, przyznaje ją „Kurier
Szczeciński”.
– Trzy lata po katastrofie trafiłam na tekst
w „The Japan Times” – opowiadała Katarzyna Boni
o pracy nad książką. – Kilkaset tysięcy ludzi ciągle
mieszkało wtedy w domach tymczasowych, czyli
w blaszanych kontenerach. Zaskoczyło mnie to. Wydawałoby się, że tak świetnie zorganizowany kraj jak
Japonia w trzy lata upora się ze skutkami katastrofy.
Zdałam sobie sprawę, że sama uległam stereotypom.
Zaczęłam zbierać materiały do tekstu dla „dużego
formatu”. Spotykałam coraz więcej osób, trafiałam
na kolejne newsy w gazecie. Kiedy przeczytałam

Najbardziej wyczekiwany
5-gwiazdkowy hotel tego roku
zachwyca pokojami. Pierwsi goście
przyjechali już 14 lipca. Czeka na
nich nie tylko 340 pokoi z tarasami
i widokiem na morze, ale przede
wszystkim nowa jakość wypoczynku.
o mnichach prowadzących warsztaty umierania,
zrozumiałam, że to uniwersalna opowieść o tym, jak
radzić sobie z traumą i ze stratą.
Do Gryfii nominowane były także: Joanna Fabicka za „Rutkę”, Radka Franczak za „Serce”, Sylwia Kubryńska za powieść „Furia mać!” oraz Zośka Papużanka za powieść „On”. Wyboru dokonało
powołane przez „Kurier” jury w składzie: Joanna
Laprus-Mikulska (przewodnicząca), prof. Robert
Cieślak, Artur Daniel Liskowacki oraz Konrad
Wojtyła.
Gryfia to nie tylko nagroda. Od początku towarzyszą jej imprezy literackie organizowane przez
Szczecińską Agencję Artystyczną. Tak było i tym
razem. Plener literacki „Odkryj książkę na nowo”

Laureatki poczęstowały gości wielkim gryfiowym tortem.
Tort kroi Katarzyna Boni, triumfatorka konkursu.
| fot. ZE ZBIORÓW „KURIERA SZCZECIŃSKIEGO”

miał odbyć się, jak w ubiegłym roku, na Jasnych
Błoniach, ale z powodu załamania pogody został przeniesiony do dawnej siedziby Filharmonii
Szczecińskiej w Urzędzie Miasta. Na szczecinian
i turystów czekali wydawcy z całej Polski oraz atrakcje dla dzieci. Podczas imprezy można było spotkać
się z finalistkami nagrody oraz innymi pisarkami
i pisarzami. Frekwencja dopisała. Było sporo dobrego dla ducha, ale organizatorzy przygotowali
też coś dla ciała: laureatki poczęstowały gości wielkim gryfiowym tortem.
as

Projektanci wnętrz Radisson Blu Resort,
Świnoujście inspirowali się ekosystemem morskim i jego płynnymi kształtami. Aranżacja pokoju w sposób awangardowy łączy klasykę ze
świeżością żywiołu wody. Intrygujący wzór na
wykładzinie odzwierciedla ukształtowanie dna
morskiego. Płynna forma nad łóżkiem również
nawiązuje do nieoczywistych struktur występujących pod powierzchnią wody.
Wystrój pokoju odpowiada standardom
Carlson Rezidor, które zapewniają wszystko,
co jest potrzebne, aby pobyt był komfortowy. Powierzchnia pokoi rozpoczyna się od 25
mkw., a największy apartament z panoramicz-

nym widokiem na morze z 12. piętra i salonem
kąpielowym ma aż 100 mkw.
– Postawiliśmy nie tylko na rodzimych architektów, ale również dostawców. Ponad 80 proc.
wyposażenia pokoi pochodzi z Polski i jest ono
kwintesencją nowoczesnej elegancji połączonej
ze stylem organicznym – mówi Renata Sobczyńska, dyrektor ds. komunikacji Radisson
Blu Resort, Świnoujście.
Radisson Blu Resort, Świnoujście już stał
się ikoną kurortu – 13-piętrowy hotel góruje
nad strefą uzdrowiskową, przyciągając uwagę
spacerowiczów. Kompleks, którego projekt

Ekosystem morski i jego płynne kształty były inspiracją
dla projektantów wnętrz
Radisson Blu Resort, Świnoujście.

wyłoniono w konkursie z SARP, odmienił architektoniczny krajobraz miasta wprowadzając
nadmorską śmiałość i rozmach. Jest to pierwszy 5-gwiazdkowy hotel w Polsce zbudowany
zgodnie z międzynarodową certyfikacją ekologiczną Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Niezależnym operatorem
obiektu jest Zdrojowa Hotels Central Pomerania.

Flejterowanie w parku Kasprowicza
Tempora mutandur, et nos mutamur
in illis – Czasy się zmieniają i my
razem z nimi – taką sentencję
łacińską wylosowałem na spotkaniu
autorskim prof. Stanisława
Flejterskiego, stałego felietonisty
Świata Biznesu, który popełnił
właśnie książkę, pod chwytliwą
nazwą „SF Alfabet” opatrując ją
podtytułem „Na pograniczu sacrum
i profanum”.

to jednak zmiany radykalne, lecz klasyczne…
flejterowanie, czyli zmiany ewolucyjne przy
których profesor podpiera się licznymi cytatami znanych osobowości świata ekonomii i biznesu, rzadziej polityki.
Spotkanie autorskie, towarzyszące prezentacji książki profesora poprowadziła rzeczowo i profesjonalnie prof. Magdalena Zioło
z Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych Uniwersytetu Szczecińskiego, z którą od
lat związany jest zawodowo autor Alfabetu.
W roli recenzentów wystąpili prof. Andrzej
Skrendo, znany krytyk literacki (na poważnie)

i Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego,
z lekkim przymrużeniem oka (czy da się wystawić Alfabet na deskach teatru?).
Sądząc po frekwencji na spotkaniu i sporej
kolejce do stolika autora po autografy, można
się spodziewać, że Alfabet Flejterskiego zagości w wielu domowych bibliotekach.
Walet Pik

Promocja książki prof. Flejterskiego. Od lewej: Autor,
Magdalena Zioło, Andrzej Skrendo i Adam Opatowicz.
| fot. LESZEK WĄTRÓBSKI

Losowanie sentencji przez uczestników
spotkania – trafiały one później do dedykacji
odautorskich profesora – kończyło część oficjalną promocji wydawnictwa, które odbyło się
w końcu czerwca w uroczej restauracji „A nuż
widelec” w parku Kasprowicza.
Wylosowana przeze mnie sentencja w zasadzie wystarczy do skrótowego skomentowania zawartych w niej treści. Alfabet prof. Flejterskiego i zawarte tam esejofelietony lub jak
kto woli felietonoeseje, podobnie zresztą, jak
i jego stałe felietony, które ukazują się od kilkunastu lat na łamach „Świata Biznesu” świadczą o tym, że autor zmienia, wraz ze zmieniającymi się czasami, w których żyjemy, spojrzenie
na niektóre z otaczających nas zjawisk. Nie są
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Lokalne produkty
i światowa kuchnia
Kulinarną wizytówką hotelu Novotel
Szczecin Centrum jest Novo Square
Lounge Bar. Piotr Sierociński, szef
kuchni, opowiada o wielkiej pasji
do gotowania, nowościach
w gastronomii, stawaniu kucharzy
naprzeciw globalnym wyzwaniom
oraz docenieniu lokalnych
dostawców.
Od 12 lat pracuje pan w grupie hotelowej
Orbis, której inwestorem strategicznym jest
AccorHotels. Jak ocenia pan ten okres jako
szef kuchni?
Hotelarstwo i gastronomia są bardzo dynamicznymi branżami. Dostępność produktów
z perspektywy wieloletniej bardzo uległa poprawie. Możemy czerpać garściami z różnorodności smaków świata. Serwowane potrawy
zwiększają rozwój i stanowią spełnienie marzeń
nie tylko kucharzy, ale też poszerzają horyzonty
smakowe gości. Trendy i ludzie zmieniają się,
ale stała jest jakość i zadowolenie naszych gości.
Na kulinarnej mapie Szczecina NOVO2 to
nie tylko bardzo polecane śniadania i najnowsza propozycja dań w karcie menu. Czy może
pan bardziej przybliżyć działania kreatywne
kuchni?
Wyróżniamy się jako kuchnia, która potrafi
wyjść ze schematu i przygotować spersonalizowane dania na wszelkiego rodzaju wydarzenia specjalne, takie jak Live Cooking, Live
Breakfast, bankiety ze specjalnym menu kuchni międzynarodowej w formie koktajlowej
oraz imprezy okolicznościowe dopasowane do
potrzeb naszych gości i kontrahentów. Mając
przestrzeń z wysokiej jakości infrastrukturą na
ponad 120 miejsc siedzących lub 300 bankietowych możemy poszczycić się współorganizacją
imprez VIP, między innymi gali gospodarczej
Perły Biznesu.

Novo Square Lounge Bar
al. 3 Maja 31, 70-215 Szczecin
tel.: +48 91 480 14 30
h3367-fb@accor.com
www.novotel.com/Szczecin
www.facebook.com/NovotelSzczecinCentrum
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Goście hotelu i restauracji znaleźć mogą
informację o Planet 21. Co to takiego?
Planet 21 to program zrównoważonego rozwoju, który jest nie tylko ważny dla
Orbisu, ale też dla całej grupy AccorHotels.
Jego celem jest sprawienie, aby nasze hotele
i restauracje były jeszcze bardziej przyjazne
środowisku i lokalnym społecznościom.
Na czym on polega?
Oferujemy zbilansowane dania, sortujemy
odpady, zmniejszyliśmy zużycie wody i energii. Hotele uczestniczą w programie „Plant
for the Planet”, w trakcie którego zostało
posadzonych 2 mln drzew w Transylwanii
i prawie 10000 drzew owocowych starych polskich odmian. Kupujemy sezonowe produkty
od lokalnych dostawców, skracamy łańcuch
dystrybucji produktu, tym samym zmniejszamy emisję CO2 do atmosfery. Przykładowo:
codziennie wydajemy około 100-150 śniadań
i zawsze dbamy, aby w naszej ofercie znalazły
się najświeższe produkty sezonowe. W filozofii
Planet 21 priorytetem jest również sezonowa
zmiana menu.
Co poleci pan z najnowszej odsłony karty?
Faworytami moimi, ale też wielu gości, są
m.in. pobudzające i orzeźwiające kubki smakowe gazpacho z bagietką korzenną i jogurtem
naturalnym oraz szlachetny w smaku i pieczo-

ny na pergaminie jesiotr ze świeżym szpinakiem, młodą marchwią i pesto rosso. Na uwagę
zasługuje orientalny makaron ryżowy „Stir Fry”
z oliwą sezamową, imponujący NOVO2 Burger,
sałatka Caprese z pomidorami, mozzarellą
Buffalo i chimichurri oraz wegański Falafel.
Polecam do tego wyciskane soki z owoców
i warzyw, wina organiczne oraz z lokalnych winiarni, rzemieślnicze i lokalne piwa lub wodę
chmielową.
Dbamy o to, żeby lista naszych dań była
ciekawa i zbilansowana. Jej fundamentem jest
kilkadziesiąt propozycji kuchni międzynarodowej. Ponadto mamy możliwość przygotowania
ich w kilku odsłonach dietetycznych: wegańskiej, wegetariańskiej czy bezglutenowej.

Novotel
Szczecin
Centrum
jest znany jako hotel położony
w centralnym punkcie miasta, można
tu z powodzeniem zorganizować
konferencje w ośmiu różnych
salach do blisko 200 osób wraz
z cateringiem. 117 pokoi hotelowych
może podjąć do 230 osób.
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Grand Prix na półmetku
Grand Prix Pomorza Zachodniego 2017
w brydżu sportowym przekroczył już
półmetek. Cykl największych turniejów
w województwie zamknęły przed
wakacyjną przerwą zawody
w Suchaniu. W nich najlepsi okazali się
goleniowianie – Lechosław Błaziński
z Franciszkiem Świderskim.
Jednak rekord frekwencji padł w Reczu.
Tamtejszy turniej zgromadził rekordową ilość
– 70 par. Wygrali szczecinianie – Julian Pisarek z Markiem Siechem, inkasując przy okazji
atrakcyjne nagrody rzeczowe, a także 200 euro
do podziału. Jak widać, było o co grać, w czym
duża zasługa Wiesława Łońskiego, burmistrza
Recza i sympatyka tej dyscypliny sportu oraz
Tadeusza Janiaka, niezłego brydżysty i znakomitego organizatora reczańskiej imprezy.
Z kolei podczas zmagań w Koszalinie oraz
Stepnicy główne laury zebrali odpowiednio –
reprezentanci gospodarzy Roman Marczewski
- Przemysław Stefanowski oraz szczecinianie
Władysław Tomasiak z Piotrem Klimackim.
Brydżyści po każdej imprezie zbierają punkty do klasyfikacji generalnej. Na koniec sezonu
najlepsi z najlepszych grają jeden duży turniej

| fot. ZE ZBIORÓW BINOWO PARK

rozgrywany w murach szczecińskiego Zamku
Książąt Pomorskich, kiedy to spośród siebie
wyłaniają mistrzów. Na czele aktualnej punktacji (po 6. z 10 zawodów) znajduje się dwóch
najrówniej grających brydżystów z Koszalina Marek Wawrzyniak (362 pkt.) i Jerzy Kullass
(320 pkt.), zaś na trzecim miejscu plasuje się
szczecinianin Robert Cylwik (306 pkt.).

Rekordowo obsadzony turniej w Reczu wygrała para Julian
Pisarek (czwarty od lewej) – Marek Siech (drugi od lewej).
Pierwszy od prawej Wiesław Łoński, burmistrz Recza.
| fot. ZE ZBIORÓW TADEUSZA JANIAKA

Najbliższe zawody z cyklu Grand Prix Pomorza Zachodniego 2017 odbędą się w pierwszy
weekend września w nadmorskim Świętouśc
iu.
ps

Na zielonej trawie i na zielonym stoliku
Jerzy Szramowski i Piotr Tabeau, duet zielonogórsko-krakowski zdobył złote
medale V Mistrzostw Polski Golfowo-Brydżowych, które odbyły się w połowie
czerwca na obiektach Binowo Park Golf Club. Na drugim stopniu podium stanęli
poznanianie Leszek Zambrowski i Eugeniusz Dota, zaś na trzecim – reprezentanci
klubu Modry Las Golf Club z Choszczna – Sławomira i Marek Konieczni.
Rywalizację rozpoczęto tradycyjnie na
polu golfowym. Grupa zaawansowana miała
do pokonania 18 dołków, grupa amatorów tylko dziewięć. W tych zmaganiach najlepiej

spisał się małżeński duet Koniecznych, przed
Robertem Piesikiem i Pawłem Zwierzem, ale
klasyfikacja brydżowa wywróciła wszystko do
góry nogami.

Finiszujący z szóstego miejsca tandem
Szramowski – Tabeau w turnieju karcianym
nie mieli sobie równych. Rzutem na taśmę wyprzedzili czołówkę dosłownie w ostatniej rundzie (ogrywając m.in. dotychczasowych liderów ze Szczecina, renomowanych brydżystów
Eligiusza Śmieję z Michałem Szelągowskim),
a w związku z tym, że najlepsze pary golfowe
niekoniecznie dobrze radziły sobie z licytacją
oraz rozgrywką, wspięli się także na szczyt klasyfikacji łącznej.
– W przyszłym roku pragniemy się spotkać
w jeszcze liczniejszym gronie – zapowiada Sławomir Piński, dyrektor Binowo Park Golf Club.
– Zastanawiamy się tylko nad zmianą formuły,
dzięki czemu moglibyśmy jeszcze poprawić frekwencję mistrzowskich zawodów. Liczymy również na większe wsparcie ze strony okręgowego
związku brydżowego. Także w kwestii promocji
imprezy.
Wszyscy uczestnicy jednogłośnie podkreślali dobrą atmosferę tegorocznych zmagań.
Wprawdzie każdy chciał wygrać, jednak integracja środowisk brydżowo-golfowych była
nie mniej istotna.
ps

Nieźle radzili sobie na polu golfowym renomowani
brydżyści Eligiusz Śmieja i Michał Szelągowski.
| fot. MICHAŁ ABKOWICZ
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Binowo Park:
Mariaż biznesu z golfem
Sławomir Piński, dyrektor
zarządzający Binowo Park Golf Club
o imprezach golfowo-biznesowych,
korporacyjnych urodzinach
znakomitym deserze z owoców
leśnych

Pole Binowo Park Golf Club, poza utrzymywaniem swojego sportowego charakteru, coraz mocniej współpracuje z otoczeniem biznesowym.
Tak. Już od kilku lat jesteśmy zaangażowani w aranżacje biznesowe. 20 czerwca br.
organizowaliśmy po raz ósmy Investors Golf
Cup, imprezy, w której uczestniczą polscy
przedsiębiorcy, członkowie naszego klubu, ale
tez biznesmeni z zagranicy. Głównym partnerem turnieju była Agencja Rozwoju Metropolii
Szczecińskiej i Biuro Strategii Urzędu Miasta
Szczecin. W swojej kilkuletniej historii gościliśmy grupę przedsiębiorców z Indii, przedstawicieli biznesu ze Szwecji, zaś w najnowszej edycji dominującą grupą byli biznesmeni
z Niemiec. I wszystko wskazuje na to, że właśnie przedsiębiorcy z Berlina i północnych
landów będą najczęstszymi gośćmi naszych
imprez.
Drugą dużą imprezą z udziałem przedsiębiorców Greenfield Open planujemy zorganizować 26 września. Zrobimy ją wspólnie
z Urzędem Miasta Gryfina oraz Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim. Jest to

również turniej z udziałem ludzi biznesu z kraju i z zagranicy, przede wszystkim z Niemiec.
Wśród zapraszanych gości znajdują się osoby
bezpośrednio zainteresowane tym, co można
zrobić w Szczecinie pod kątem biznesowym.
Liczymy na to, że ten doroczny turniej z roku
na rok będzie miał coraz bardziej interesujących gości.
O ile wiem, pojawiła się u was nowa jakość. Znaleźliście silnego i znanego partnera po stronie niemieckiej.
Zgadza się. Nasze aranżacje mają już konkretnego partnera w postaci organizatora
dwóch turniejów niemieckich Get Connected
Berlin i Get Connected Berlin – Hamburg. Są
to dwa eventy golfowo-biznesowe, gdzie organizatorzy zapraszają biznesmenów z Berlina (w pierwszym wypadku) oraz z Berlina
i Hamburga w drugiej imprezie.
Turniejom tym towarzyszą konferencje
biznesowe na bardzo poważne tematy z
udziałem przedstawicieli niemieckiego rządu,
czołowych publicystów gospodarczych. Tegoroczne edycje obu imprez odbędą się16-18
lipca oraz 2-4 września. Uczestniczyć w nich
będą przedsiębiorcy – golfiści ze Szczecina.
Warto dodać, że imprezy z cyklu Get Connected odbywają się na przepięknym polu
Winston Golf w Schwerinie, które uznawane
jest za najlepsze, spośród 850 pól golfowych
Niemiec. Docelowo widziałbym taką współpracę z niemieckimi partnerami, która nie
ogranicza się jedynie do spotkań golfowo-biznesowych, ale także poprzez udział we
wspólnych konferencjach na wysokim szcze-

blu, przedstawicieli miasta i przedsiębiorców
ze Szczecina.
Nasza intencją jest, by nasza współpraca
z tak renomowanym partnerem niemieckim
nabrała bardziej formalnego charakteru. Żeby
wymiana była szersza. Mam tu na myśli dla
przykładu stoiska promocyjne całego obszaru
metropolitalnego i udział w konferencji wielu znaczących osobistości z naszego regionu.
Jest to bowiem doskonała okazja do promocji
Szczecina i Pomorza Zachodniego.
Pole golfowe w Binowie jest również
miejscem różnego rodzaju imprez korporacyjnych i integracyjnych.
Poszczególne firmy mogą w prosty sposób w przyjaznych warunkach i przyjaznym
otoczeniu pola golfowego budować prestiż
swojej firmy, nawiązywać relacje biznesowe,
informować o ofercie firmy. Firmy mogą organizować dla partnerów biznesowych i dla
swoich pracowników atrakcyjne eventy. Można swoich partnerów i klientów zaprosić na
akademie golfa, gdzie na zakończenie imprezy
przy sympatycznym grillowaniu można porozmawiać w kontekście biznesowym, wymienić
wizytówki. Na polu golfowym nie rozmawia
się o konkretach biznesowych, ale buduje się
za to pozytywne relacje, które później ułatwiają dalsze kontakty.
Niektóre imprezy korporacyjne w Binowie dorobiły się już niezłych tradycji.
Jesteśmy organizatorami najstarszej korporacyjnej imprezy golfowej w Polsce, mającej już ponad 20-letnią tradycję. Jest nią turniej o puchar prezesa banku Citi Handlowy.
W tym roku odbyła się też już 13. edycja o puchar znanej szczecińskiej Kliniki Hahs. Szykuje
się też wiele podobnych eventów.
Na naszym polu można też organizować
urodziny firmy. Dla naszych klientów biznesowych szyjemy imprezy na miarę w zależności
od liczby osób, terminu. Organizujemy też
w trakcie takich imprez Akademię Golfa dla
początkujących. Mamy piękną, zieloną infrastrukturę. I w takim otoczeniu firmy urządzają
uroczystości i proste imprezy integracyjne dla
pracowników i ich rodzin.
Oczywiście oferujecie własny catering.
Prowadzimy na polu golfowym restaurację Binowo Park. Pochwalę się, że w ub. roku
w ogólnopolskim programie Restaurant
Week zdobyła ona tytuł najlepszej restauracji
w Szczecinie i najbliższych okolicach. Mamy
coraz więcej gości ze Szczecina, którzy doceniają walory naszej kuchni.
Wiosną b. roku w kolejnej edycji Restaurant Week zdobyliśmy nagrodę za najlepsze
danie główne oraz nagrodę ogólnopolską za
najlepszy deser w Polsce.
A cóż to jest za deser?
Deser ten jest kompozycją słodkiej kaszy
gryczanej, sorbetu z owoców leśnych i musu
czekoladowego. Pięknie i estetycznie przygotowany i podany. Zapraszam czytelników
„Świata Biznesu” do skosztowania go na miejscu w Binowie.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Włodzimierz Abkowicz
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Twarze biznesu
Kinga Łata, członek zarządu i dyrektor operacyjny sieci hoteli Zdrojowa Hotels

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Wodnik
Uniwersytet Szczeciński, filologia germańska

Moja ulubiona postać

Karol Wojtyła

Co cenię u mężczyzny

Szczerość, wrażliwość, zdolność empatii

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

O czym marzę
fot. ARCHIWUM

Życzliwość, otwartość, optymizm
Za dużo od siebie wymagam
Egoizmu, lenistwa
Spędzanie czasu z rodziną – te chwile
przypominają mi, co jest w życiu najważniejsze
Od 2 lat codziennie zachwyca mnie
moja córeczka i wierzę, że będzie
dorastać w bezpiecznym świecie
O podróży dookoła świata, która
będzie trwała co najmniej 80 dni

Robert Michalski, prezes zarządu Zachodniopomorskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego
Mój znak zodiaku Skorpion
Moje uniwersytety Uniwersytet Szczeciński,
Universite de Liege (Belgia)
Moja ulubiona postać Harry Hole, bohater serii kryminałów
autorstwa Jo Nesbo.
Co cenię u mężczyzny Dotrzymywanie danego słowa
Co cenię u kobiety Rzetelność
Moja największa wada Podjadanie smakołyków
Czego najbardziej nie lubię Być niewyspanym
Ulubione zajęcie po pracy Słuchać audiobooków uprawiając
sport (bieg, rower)

fot. ARCHIWUM

Czym zachwyciłem się ostatnio Hat-trickiem (kolejnym) Roberta
Lewandowskiego
O czym marzę O ZARR S.A., jako największej
instytucji finansującej rozwój firm
na Pomorzu Zachodnim.

Zapraszamy!
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Wysłuchali: ATA
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| E: info@binowopark.pl

| www.binowopark.pl
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