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z Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie – o technologii 5G, światłowodach nowej
generacji, cyfryzacji zmysłów i krętej ścieżce naukowca – badacza.

redakcyjnym poprosiliśmy o wypowiedzi na temat stanu gospodarki
na Pomorzu Zachodnim i prognozy na przyszły rok ważne osobowości
naszego regionu. Na nasze pytania odpowiedzieli: Olgierd Geblewicz,
marszałek województwa zachodniopomorskiego, Piotr Krzystek, prezydent
Szczecina i Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Wybieramy Perły Biznesu 2020! Trwa już siedemnasta edycja konkursu „Perły Biznesu”. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach – Wydarzenie Gospodarcze 2020 i Osobowość
Biznesu 2020. Organizatorem konkursu jest redakcja „Świata Biznesu”,
zaś mecenasem konkursu Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Koktajl biznesowy Jego przyrządzanie zaczynamy od inwestycyjnej
ofensywy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Spółka podpisała umowy z wykonawcami obejmujące poprawę dostępu do portu w Szczecinie
w rejonach Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego. Obydwa przedsięwzięcia
mają być gotowe w 2023 roku, a ich łączny koszt przekracza pół miliarda złotych.
Następnie dodajemy informację o budowie wielofunkcyjnego pontonu przez
Finomar. Służy on do budowy, wodowania i transportu kadłubów statków i ich
elementów oraz innych wielkogabarytowych konstrukcji. Kolejny składnik to
Kongres Klastrów. Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona
Chemia” ze Szczecina wraz ze Związkiem Pracodawców Klastry Polskie postanowili
tegoroczny VI Kongres Klastrów Polskich zorganizować w Szczecinie. Za to w Koszalinie tamtejszy oddział Północnej Izby Gospodarczej ogłosił wyniki 4. edycji konkursu Pracodawca Roku Pomorza 2020. Ze względu na pandemię COVID-19 organizatorzy zrezygnowali z przeprowadzenia uroczystej gali konkursu, odkładając ją na
późniejszy termin. Piszemy też, że w Trzebuszu powstanie nowa fabryka. Francuska
Nemera, światowy potentat w produkcji urządzeń do podawania leków pacjentom,
przejął szczecińską firmę Copernicus, produkującą wstrzykiwacze do insuliny.

Ludzi dobrej woli jest więcej... Felieton Stanisława Flejterskiego.
Regionalny wymiar pandemii Felieton Jacka Batóga.
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Karuzela kadrowa
Wszystko zaczyna się od bonjour O tym, że język francuski jest
piękny, a kultura francuska bogata, Alliance Française w Szczecinie przekonuje
już od ponad 30 lat. Ośrodek akredytowany przez Francję należy do największej
i najstarszej sieci szkół języka francuskiego i krzewienia kultury francuskiej.
Jak fika Figa „Figa” Kingi Konieczny opowiada dzieciom o doświadczeniach
przy adopcji psa, który wcześniej wiódł pieskie życie. Inspiracją była prawdziwa
historia. Rodzina Koniecznych rzeczywiście przygarnęła ze schroniska
dorosłą rudą suczkę, psa po przejściach, który wszystkiego się boi.
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Na okładce:
Świątecznie oświetlona aleja
kwiatowa w Szczecinie.

On-line o Puchar Rektora W ostatnią sobotę listopada odbył się
13. Otwarty Turniej Brydżowy o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.
Po raz pierwszy w historii został on rozegrany w formule
on-line. Wygrali członkowie sekcji US: Patryk Kośla – Kornela Tokarek.
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Sport na trudne czasy – golf! Dwutysięczny dwudziesty związał
ręce branży turystycznej. W związku z ograniczoną możliwością wyjazdów,
zamknięciem m.in. hal sportowych, siłowni, basenów czy
parków zaczęliśmy szukać możliwie najbezpieczniejszej aktywności,
którą można by swobodnie uprawiać mimo wszechobecnej pandemii.

fot: ABES

Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiadają:

Magdalena Gajdamowicz, prezes zarządu CFexpert sp. z o.o., sekretarz Północnej
Izby Gospodarczej i Michał Stoltmann, prezes Bońkowscy British Auto.
październik-grudzień 2020
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Szansa, na którą czeka świat
Prof. Patryk Urban z Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie – o technologii 5G, światłowodach nowej generacji, cyfryzacji zmysłów i krętej ścieżce
naukowca – badacza.

Patryk Urban: Niektóre porty na
świecie już robią próby zastosowania
5G z wykorzystaniem sprzętu
Nokii i Ericssona. Na świecie
mamy już przykłady komercyjnych
wdrożeń 5G, w Polsce jak na razie
są to wdrożenia pilotażowe.

6

Panie profesorze, czym tak naprawdę jest
technologia 5G. Większości kojarzy się ona
tylko z poprawą połączeń wykonywanych
z telefonów komórkowych.
Z punktu widzenia zwykłych użytkowników
telefonów komórkowych technologia 5G poprawi łączność komunikacyjną, ale jest to tylko
jeden z elementów w gamie jej możliwości. Odpowiadając na pytanie, czym jest 5G, odwołam
się do tego, co o 5G mówią szefowie Ericssona,
jednego z największych światowych graczy w tej
dziedzinie. Są cztery podstawowe cechy, które
będą wyróżniać 5G od wcześniejszych generacji: przepustowość transmisji danych, mniejsze
opóźnienie transmisji, niezawodność i wyższa
wydajność. Technologia 5G na tle poprzedników wyróżnia się też zdecydowanie szerszymi
możliwościami zastosowań.
Gdzie zatem technologia 5G może być stosowana? Na pewno w rozwiązaniach, które
określamy internetem rzeczy.
Walory sieci 5G przydają się do wprowadzenia na skalę globalną usług związanych z Przemysłem 4.0, czyli kolejną rewolucją przemysłową, w której następuje dalsza automatyzacja
wielu procesów. Polega ona na podłączeniu
wielu urządzeń (czujników, maszyn) do globalnej sieci, tym samym umożliwiając zdalną komunikację z nimi oraz między nimi – tzw. internet
rzeczy. Jeśli mówimy o automatyzacji przemysłu
z zastosowaniem 5G, to mamy na myśli procesy
związane często z podniesieniem bezpieczeństwa pracy, na przykład za jakiś czas górnicy nie
będą musieli zjeżdżać na dół, tylko z powierzchni ziemi będą sterować maszynami znajdującymi
się głęboko pod ziemią.
Przy okazji 5G warto powiedzieć o zastosowaniach tej technologii w inteligentnych
domach i autonomicznych pojazdach. Jeśli bowiem pojazd samojezdny ma się poruszać bez
ingerencji człowieka, to musi się komunikować
ze swoim otoczeniem, czyli z czujnikami statycznymi, które są umieszczone na drodze oraz
z innymi współuczestnikami ruchu drogowego. Liczy się również prędkość, z jaką mamy do
czynienia w ruchu drogowym, a co za tym idzie,
jak szybko obiekty powinny komunikować się ze
sobą. Stąd tak ważne znaczenie mają charakterystyczne dla 5G małe opóźnienia i duża przepustowość, które pozwalają na szybką transmisję
odpowiednich ilości danych.
Zalety 5G przyczynią się do rozwoju telemedycyny i prowadzenia zdalnych operacji. Wyobrażam sobie sytuację, w której uzdolnieni chirurdzy
z Ameryki operują kogoś w Chinach. Próby podobnych działań były już przeprowadzane.
5G znajdzie też zastosowanie w gospodarce morskiej.
O tym była mowa na ubiegłorocznym Kongresie Morskim w Szczecinie. Wachlarz zastoso-

wań w tej branży jest duży. Wymienię tu chociażby komunikację z przyrządami internetu rzeczy
na statku, kontrolę ładunku, zdalną obsługę
dźwigów, komunikację z czujnikami kontrolującymi stan nabrzeża, kontrolę stanu infrastruktury terminali LNG, detekcję gazu, kontrolę temperatury wraz z odpowiednią reakcją systemów
choćby bezpieczeństwa itd.
Niektóre porty na świecie już robią próby zastosowania 5G z wykorzystaniem sprzętu Nokii
i Ericssona. Na świecie mamy już przykłady komercyjnych wdrożeń 5G, w Polsce jak na razie są
to wdrożenia pilotażowe.
Jako ciekawostkę powiem, że naukowcy
pracują już nad szóstą generacją, która będzie
wprowadzać nie tylko jeszcze lepsze osiągi, ale
pozwoli na zastosowania, o których wcześniej
kręcono filmy i pisano książki sciencefiction.
Proszę sobie wyobrazić cyfryzację naszych zmysłów. Jeśli będziemy chcieli przesłać w czasie
rzeczywistym w wersji cyfrowej odczucia naszych zmysłów, będzie to możliwe.
Kiedy zatem 5G, a następnie 6G wejdą do
codziennego użytku?
Jeśli chodzi o 5G, to najpierw muszą się pojawić standardy, by sprzęt różnych producentów
mógł ze sobą współpracować. Procesy standaryzacyjne 5G są na zaawansowanym etapie.
Kolejna ważna rzecz to rozdział częstotliwości przez krajowych regulatorów telekomunikacyjnych. W Polsce aukcja częstotliwości miała się
odbyć w tym roku, ale niestety z różnych przyczyn do tego nie doszło. Dopóki nowe częstotliwości nie zostaną rozdysponowane, operatorzy
nie będą mogli w pełni uruchomić 5G.
Odpowiadając zaś na pytanie o 6G, to pierwsze pilotażowe wdrożenia będą nie wcześniej
niż za 5, 6 lat.
Czy w Polsce obecnie są prowadzone prace nad 5G, które mogą znaleźć zastosowanie
w skali globalnej?
Mamy w Polsce pilotażowe instalacje, gdzie
technologie te są testowane oraz instalacje
wykorzystujące na potrzeby transmisji 5G częstotliwości inne niż częstotliwości docelowe. Są
też u nas firmy, które tworzą technologie 5G i
je produkują. Niedawno Ericsson doinwestował
swój zakład produkcyjny w Tczewie. Zakład ten
produkuje sprzęt typowy do sieci mobilnej 5G.
Nie jest to nasza rodzima technologia, ale nasi
inżynierowie ją poznają.
5G z racji swoich wymagań w zakresie
przepustowości i prędkości transmisji będzie
wymagać modernizacji tzw. infrastruktury
telekomunikacyjnej sieci transportowej. Tu
należy wyjaśnić, że składa się ona z wielu segmentów. Jest sieć dalekozasięgowa, która łączy
kontynenty, sieć regionalna, która łączy miasta
i segment sieci dostępowych, które mają po
kilka kilometrów zasięgu. Sieci dostępowe, np.
październik-grudzień 2020
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i sukcesów w Nowym Roku
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W naszym forum redakcyjnym poprosiliśmy o wypowiedzi na temat stanu
gospodarki na Pomorzu Zachodnim i prognozy na przyszły rok ważne
osobowości naszego regionu. Na nasze pytania odpowiedzieli: Olgierd
Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, Piotr Krzystek,
prezydent Szczecina i Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Olgierd Geblewicz: Obecnie
sprzedaż wysyłkowa kwitnie,
więc fakt, że jako region
pozyskaliśmy światowych
graczy w tej dziedzinie,
jest naszym potencjałem.
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skutecznie na tak długi czas przenieść do internetu. Z kolei restauracja czy kawiarnia to przecież także atmosfera, miejsce, gdzie przyjemnie spędza się wolny czas. Tego nie jesteśmy
w stanie zaserwować na wynos. O te branże
najbardziej się martwię, bo wprowadzone
obecnie obostrzenia mogą potrwać przy pesymistycznym scenariuszu nawet do wiosny.
Są jednak i takie branże, dla których czasy
pandemii są mniej dotkliwe, a nieraz nawet zyskowne – jak w przypadku e-commerce. Obecnie sprzedaż wysyłkowa kwitnie, więc fakt, że
jako region pozyskaliśmy światowych graczy
w tej dziedzinie, jest naszym potencjałem.
Innym przykładem są firmy transportowe
oferujące usługi w zakresie transportu towarów, które były w stanie podejść elastycznie

fot. URZĄD MIASTA SZCZECIN

fot. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIPOMORSKIEGO

Jak państwa zdaniem radziła sobie w tym
trudnym roku zachodniopomorska gospodarka?
Olgierd Geblewicz: Zależy o jakiej branży
mówimy. Najbardziej poszkodowane zostały
te przedsiębiorstwa, które zostały zamknięte
z powodu twardego lockdownu. Na Pomorzu
Zachodnim dotyczy to przede wszystkim mikroprzedsiębiorców, których mamy najwięcej
w kraju. Mowa głównie o usługach, gastronomii, turystyce, ale także szeroko pojętej kulturze i przemyśle czasu wolnego. Te ostatnie tak
naprawdę nie wróciły do pełni działalności po
pierwszej fali pandemii, a już wpadły w restrykcje związane z drugą falą.
Sytuacja wielu z nich – artystów, animatorów kultury jest po prostu dramatyczna.
Kontaktów z odbiorcami, widzami nie można

Piotr Krzystek: Mam wiele
obaw jak ostatecznie skończy
się cała sytuacja. Przez wiele
lat walczyliśmy o miejsca pracy
i spadek bezrobocia,
a gdy osiągnęliśmy historyczne
zatrudnienie (w skali
Szczecina) to wszystko to
runęło w kilka miesięcy.

do wyzwań covidowych i wiele z nich przeszło
łagodnie przez wiosenny etap pandemii, adaptując się do nowych wyzwań. Firmy zajmujące się przewozem osób miały o wiele mniejsze
możliwości w tym zakresie. Dodatkowo wszyscy borykają się z problemami kadrowymi ze
względu na to, że wielu pracowników objętych
jest kwarantanną. Praca zdalna nie wszędzie
jest możliwa, a w wielu branżach nie gwarantuje utrzymania tej samej wydajności, co przed
pandemią. Dodatkowo na terenach przygranicznych, gdzie handel z Niemcami stanowi
podstawę prowadzonej działalności, dotkliwie
odczuwamy ograniczenia ruchu granicznego
bez względu na to, czy zapadają po stronie
niemieckiej, czy polskiej.
Piotr Krzystek: Myślę, że ten rok jest wyjątkowy dla wszystkich. Niestety jest też bardzo trudny. To najpoważniejszy kryzys od wielu lat. I nie ma tu znaczenia region, w którym
się znajdujemy. Pandemia wywróciła wszystko
do góry nogami i zburzyła cały porządek, jaki
znaliśmy. Poszczególne branże walczą o przetrwanie, ale nie jest to proste w sytuacji dwóch
lockdownów. Znam firmy, które przez aktywne działania, restrukturyzację oraz nowe pomysły próbują się dostosować do nowych realiów. Znam jednak także i takie, które niestety
już raczej się nie podniosą. Mam wiele obaw,
jak ostatecznie skończy się cała sytuacja. Przez
wiele lat walczyliśmy o miejsca pracy i spadek
bezrobocia, a gdy osiągnęliśmy historyczne zatrudnienie (w skali Szczecina), to wszystko to
runęło w kilka miesięcy.
Hanna Mojsiuk: Mijający rok jest bardzo
trudnym okresem dla przedsiębiorców wielu
branż. Dotkliwe obostrzenia wprowadzane
przez rząd, zakaz prowadzenia działalności
przez wiele tygodni, a czasem miesięcy, skutkują zamknięciem wielu tysięcy miejsc pracy, utratą płynności finansowej, a nawet bankructwem.
Przedsiębiorcy byli często zaskakiwani przez
nagłe wprowadzenie restrykcji bez wcześniejszego terminarza działań przygotowujących,
jak również bez konsultacji z poszczególnymi
branżami w kwestii obostrzeń. Negatywne
skutki zamknięcia gospodarki wiosną odczuwalne były w sposób szczególny przez małe
i średnie przedsiębiorstwa. Najgorsze przewidywania na szczęście uległy nieco wyhamowaniu
po ponownym otwarciu rynku. Jednakże teraz,
kiedy jesteśmy w środku drugiej fali pandemii
koronawirusa, mam wrażenie , że pandemia odbija się negatywnie na przedsiębiorstwach niezależnie od ich wielkości. Przedłużające się obostrzenia, okres niepewności, wymusza na nas
wszystkich dużą korektę planów i zachowawczy
styl prowadzenia biznesu.
październik-grudzień 2020

lizacji i w turystyce. Nabór wniosków w tym
ostatnim działaniu prowadzony będzie od połowy grudnia, a zakończy się w połowie lutego
2021 r. przyszłego roku.
Dotychczasowe wsparcie wyniosło zatem
262 mln zł, a w przygotowaniu są kolejne działania. Być może uda się je współfinansować
ze środków UE – z ciągle topniejącej alokacji
RPO WZ (program jest już w dużym stopniu zaawansowany) bądź dodatkowej puli środków,
które Komisja Europejska planuje dołożyć do
programów operacyjnych w tej perspektywie.
Dotyczy to mechanizmu React-EU, mającego
służyć wzmacnianiu ochrony zdrowia i gospodarki krajów i regionów europejskich. Zdaję
sobie jednak sprawę, że potrzeby są ogromne, dlatego z niepokojem patrzę w przyszłość,
z którą będzie musiała się zmierzyć zachodniopomorska gospodarka.
Piotr Krzystek: Myślę, że wsparcie jest na
podobnym poziomie co w innych miejscach
w kraju. Niemniej muszę przyznać, że mam
mieszane uczucia co do niektórych decyzji. Najbardziej boli mnie zamykanie niektórych branż
z dnia na dzień, bez szans na przygotowanie
się przedsiębiorców do nowych sytuacji. Myślę, że wielu kontrowersji można byłoby uniknąć, gdyby rozmawiano z ludźmi. A jak to dziś
wygląda, to niech ocenią sami przedsiębiorcy. Oczywiście jednak warto doceniać środki
z tarcz antykryzysowych. Dla wielu firm były to
bez wątpienia ważne pieniądze, które pozwoliły złapać trochę tlenu. Pojawia się jednak pytanie: na jak długo tego tlenu wystarczy?
My jako samorządowcy mamy niestety
ograniczone możliwości pomocy. Mocno determinują nas przepisy w tym zakresie i nie
możemy sobie tutaj pozwolić na dowolność.
Namacalna pomoc to ulgi, rozłożenia na raty
czy umorzenia różnych opłat, np. za lokale
komunalne. Elastyczniej podchodzimy także
np. do kwestii ogródków gastronomicznych.
Patrząc jednak na całość obciążeń przedsiębiorców, zdaję sobie sprawę, że dla niektórych
może to być zbyt mało.
Hanna Mojsiuk: Obecnie podczas drugiej
fali pandemii, która okazała się silniejsza od
pierwszej, oferowane przez państwo wsparcie
jest zdecydowanie niewystarczające, a przede
wszystkim nieproporcjonalne do potrzeb. Pomijane są zupełnie niektóre branże i sektory,
a proponowane rozwiązania nie są konsultowane oddolnie. Rząd działa reaktywnie:
wprowadza obostrzenia i w tym samym czasie
szuka dopiero rozwiązań i instrumentów pomocowych dla firm. Jako samorząd gospodarczy przygotowujemy, często przy współpracy
z innymi organizacjami, stosowne propozycje
rozwiązań i apelujemy do władz o ich przyjęcie. Niestety niewiele z nich jest ostatecznie
rozpatrywane pozytywnie. Dodatkowo ratowaniu firm i miejsc pracy nie pomaga dokładanie nowych obowiązków i kosztów prowadzenia działalności, tj.: dodatkowe obowiązki
sprawozdawcze (JPK), procedowanie ustawy
o opodatkowaniu CIT spółek komandytowych,
procedowanie ustawy o konfiskacie prewencyjnej majątków, procedowanie ustawy o pełnym ozusowaniu umów- zleceń. Kryzys to nie
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Gospodarka
potrzebuje tlenu

W Północnej Izbie Gospodarczej staramy
się podejmować inicjatywy mające na celu
ochronę dóbr lokalnych przedsiębiorców. Występujemy z licznymi apelami i propozycjami
rozwiązań organizując merytoryczne spotkania mające na celu wypracowanie wspólnych,
realnych pomysłów na mechanizmy ochronne
dla firm, które pozwolą im obronić się przed
zapaścią finansową. Odbyliśmy spotkania
z marszałkiem Senatu prof. Tomaszem Grodzkim, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem oraz
organizacjami realizującymi programy unijne.
Działamy w ramach Rady Przedsiębiorców
przy Rzeczniku MŚP i jestem szczególnie zadowolona, że w trakcie posiedzenia XIX Rady
udało się nam porozmawiać z wicepremierem
Jarosławem Gowinem i przedstawić mu nasze
stanowisko odnośnie proponowanych zmian
legislacyjnych.
Współpracujemy ponadto z Zachodniopomorskim Zespołem Parlamentarnym, powołaliśmy izbowy think-tank w ramach Izbowego
Pakietu Wsparcia, gdzie nasi eksperci odpowiadają na aktualne problemy przedsiębiorców
i proponują stosowne rozwiązania. Uruchomiliśmy także akcję #WspierajMySię, w ramach
której wspieramy naszych przedsiębiorców
promując ich produkty i usługi, w ramach izbowej sieci powiązań. Nowa sytuacja wymaga od
nas bardzo często innego podejścia do prowadzenia biznesu, nowych sposobów komunikacji, a czasem nawet szukania nowych obszarów
działalności. Ważne jest, aby działać wspólnie
z innymi organizacjami, stąd też współpraca
z ZZPP oraz Business Club Szczecin, jak i w szerszym niż dotąd zakresie z Rzecznikiem MŚP.
Jak oceniają państwo pomoc i wsparcie
w związku z pandemią dla zachodniopomorskiego biznesu?
Olgierd Geblewicz: Ze strony rządu pomoc
jest dalece niewystarczająca. Po pierwszej
fali pandemii rząd uruchomił pakiet pomocowy wart 150 mld zł, a teraz tzw. 10 punktów premiera Morawieckiego ma kosztować
10 mld zł. Przy obecnej fali restrykcji jest to
kwota kompletnie nieadekwatna do skali potrzeb. Poza tym niestety przedsiębiorcy są
poddawani presji nowych, utrudniających ich
działalność przepisów, jak np. podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, które
może się dla wielu skończyć upadłością. Różnego rodzaju podatki czy parapodatki dodatkowo obciążają koszty pracy.
Oczywiście jako samorząd województwa
od początku pandemii reagowaliśmy na sytuację. Nie na wszystkie nasze propozycje rząd
wyraził zgodę, uważam, że nasz pierwotny pomysł na dotacje dla przedsiębiorców był dużo
lepszy niż to, co później zostało wdrożone według zasad narzuconych przez ministerstwo.
Udało nam się jednak uruchomić 72 mln zł
z RPO na dopłaty do wynagrodzeń, 90 mln
zł na pożyczki i poręczenia finansujące kapitał obrotowy w ramach funduszu JEREMIE 2
i Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju,
50 mln na bezzwrotne granty dla MŚP oraz
kolejne 50 mln zł na wsparcie przedsiębiorstw
działających w obszarze inteligentnych specja-

Hanna Mojsiuk: Nowa sytuacja
wymaga od nas bardzo
często innego podejścia do
prowadzenia biznesu, nowych
sposobów komunikacji,
a czasem nawet szukania nowych
obszarów działalności.
jest właściwy czas, by dociskać śrubę przedsiębiorcom i pracodawcom. Przyznaję jednak, że
nadzieją napawa mnie praca wspomnianej już
Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku MŚP, z którą rozpoczął współpracę wicepremier oraz minister rozwoju, pracy i technologii
Jarosław Gowin.
W związku z ogłoszeniem w dniu 20 listopada nowych zasad obostrzeń przez premiera
Mateusza Morawieckiego, z zadowoleniem
przyjmujemy decyzję ws. otwarcia sklepów
i galerii handlowych. Wielokrotnie postulowaliśmy powstrzymanie się przed wprowadzaniem całkowitego lockdownu i uruchamianie
kolejnych sektorów gospodarki – przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. Cieszymy
się, że ogłoszone decyzje stanowią odzwierciedlenie tego podejścia.
Czego najbardziej życzyliby państwo na
święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok
przedsiębiorcom Pomorza Zachodniego?
Olgierd Geblewicz: Życzę przede wszystkim, aby święta Bożego Narodzenia spędzili
w zdrowiu, radości i poczuciu bliskości z rodziną
nawet wtedy, gdy bezpośredni kontakt z bliskimi będzie niemożliwy. Życzę, aby przyszły rok
był rokiem stabilizacji i przewidywalnych przepisów oraz sukcesów w prowadzeniu biznesu.
Piotr Krzystek: Wszystkim mieszkańcom
życzyłbym, aby ten dziwny czas już się skończył.
Aby gospodarka na nowo ruszyła, aby po raz kolejny nie trzeba było wyłączać poszczególnych
branż. Myślę, że takie życzenie będzie w tym
roku wyjątkowo często i głośno powtarzane.
Hanna Mojsiuk: Nie tylko przedsiębiorcom Pomorza Zachodniego, ale nam wszystkim na święta Bożego Narodzenia i na nowy
2021 rok, życzę przede wszystkim zdrowia
i tak upragnionego powrotu do normalności
sprzed pandemii związanej z koronawirusem.
Bądźmy solidarnie blisko siebie na co dzień,
wspierając się wzajemnie.
Opracował: wab
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Słynne marki, doświadczona firma
i udany pierwszy rok

Wybieramy Perły Biznesu 2020!
Trwa już siedemnasta edycja konkursu „Perły Biznesu”. Zgłoszenia
kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach – Wydarzenie
Gospodarcze 2020 i Osobowość Biznesu 2020. Organizatorem konkursu
jest redakcja „Świata Biznesu”, zaś mecenasem konkursu Polska Fundacja
Przedsiębiorczości.

Rozmowa z Michałem Stoltmannem, prezesem Bońkowscy British Auto

Jak zgłaszamy?

Do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii
Wydarzenie Gospodarcze mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze,
które pojawiły się na terenie Pomorza Zachodniego w roku 2020. Regulamin konkursu
preferuje zjawiska gospodarcze, które charakteryzują się nowoczesnością i oryginalnością, których efektem jest ekspansja rynkowa,
innowacje, rozwój inwestycyjny lub zwiększenie liczby miejsc pracy. Nagrody otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja będąca
egzemplifikacją powyższych wyróżników.
Z kolei do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Osobowość Biznesu mogą być zgłaszane osoby, które w 2020 roku wyróżniły się
nieszablonowym, innowacyjnym podejściem
przy realizacji projektów związanych z gospodarką i działalnością publiczną.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
dokonanie zgłoszenia według wzoru formularza, który znajduje się na stronie internetowej
„Świata Biznesu” www.swiatbiznesu.com,
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zgłoszenia
pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną
przyjmuje redakcja „Świata Biznesu”, 71-004
Szczecin, ul. Cukrowa 45-5, tel. 601 335 804,
601705299; e-mail: redakcja@swiatbiznesu.
com w terminie do 31 marca 2021 r.
Tegorocznemu konkursowi będą towarzyszyć wyróżnienia, których pomysłodawcą jest
Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Zupełnie
nowym projektem jest przyznanie specjalnej
nagrody PFP dla firmy, stowarzyszenia lub

Statuetki konkursu
Perły Biznesu w postaci
mankietów z perłowymi
spinkami.
| fot. ARCHIWUM

organizacji, która wyróżniła się w danym roku
w zakresie działalności CSR, czyli społecznej
odpowiedzialności biznesu. Fundacja przyzna
też wyróżnienia Inspirujący Start dla ambitnych start-upów młodych firm.

Kiedy rozstrzygnięcie?

Oceny kandydatur zgłoszonych do konkursu dokona Kapituła Konkursowa, w skład
której wchodzą przedstawiciele świata nauki:
ekonomiści i inżynierowie oraz szczecińscy
publicyści ekonomiczni. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem statuetek i dyplomów laureatom przewidujemy
w drugim półroczu 2021 roku.
Partnerem głównym gali „Pereł Biznesu”
jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości.
Zapraszamy więc naszych Czytelników do
zgłaszania kandydatów do tytułów „Pereł Biznesu 2020”.
t

Laureaci ubiegłorocznej
edycji Pereł Biznesu.

Niebawem minie rok od otwarcia pierwszego na Pomorzu Zachodnim showroomu
marek Jaguar i Land Rover. To był niezwykły
rok pełen wyzwań dla wielu mieszkańców
i firm z naszego regionu. A jak wyglądał
z pana perspektywy?
Ten rok był szczególny, bo premierowy
i pomimo oczywistych trudności związanych
z koronawirusem mogę powiedzieć, że to rok
dla nas udany. Oddaliśmy nowoczesny i docelowy obiekt serwisu mechanicznego i napraw
blacharskich, a także może nieduży, ale nowoczesny showroom, w którym można poznać zalety i wyjątkowość samochodów marek Jaguar
i Land Rover. Mamy ciekawy zespół doświadczonych specjalistów. Najważniejsze jednak, że
co dzień widzimy, iż zaufali nam klienci.
Spróbujmy podsumować ten okres w liczbach. Czy może pan zdradzić liczbę sprzedanych aut oraz zainteresowanie usługami
serwisowymi?
Do chwili obecnej sprzedaliśmy blisko 80
samochodów, na kilkanaście kolejnych podpisaliśmy zamówienia, więc liczę, że bieżący rok
zamkniemy w okolicach 100 sprzedanych samochodów, co uważamy za naprawdę dobre
osiągnięcie.
W zakresie obsługi serwisowej liczby
z miesiąca na miesiąc rosną. W 2020 roku obsłużyliśmy blisko ćwierć tysiąca klientów, wykonując dla nich blisko tysiąc usług serwisowych.
Jaguar i Land Rover nie są pierwszymi markami premium w portfolio Dominiki i Dariusza
Bońkowskich. Jak te wieloletnie doświadczenia na rynku motoryzacyjnym przekładają się
na działalność British Auto?
Rzeczywiście, kilkunastoletnia obecność
w segmencie premium w markach BMW i Mini
to nasza silna strona. Z jednej strony wykorzystujemy doświadczenia we właściwym zbudo-

waniu procesów obsługi klienta właściwych
dla tego segmentu. Z drugiej, dajemy szanse
rozwoju naszym pracownikom, możliwość
ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.
W odniesieniu do rynku traktujemy marki
Jaguar i Land Rover nie jako konkurencję,
a uzupełnienie portfolio.
Kto stoi za sukcesami Bońkowscy British
Auto? Jak buduje się zespół w tak nietypowych czasach?
Sukces to przede wszystkim ludzie. Nam
udało się od początku postawić na właściwe
osoby – w szczególności, dla których praca w
markach JLR była kontynuacją ciekawych karier
oraz nowymi doświadczeniami. Dzięki dobrej
opinii na rynku nie mieliśmy także problemów
z pozyskaniem doświadczonych pracowników
do naszej firmy.
Odwiedzając państwa showroom widać,
że przygotowywana jest budowa pełnowymiarowego salonu. Kiedy będzie on dostępny? Jakie są plany firmy na 2021 rok?
Rzeczywiście, obecnie przygotowujemy się
do rozpoczęcia inwestycji budowy docelowego
salonu, planujemy zakończenie budowy na początku 2022 roku, a docelowy obiekt, spełniający najwyższe standardy marek Jaguar i Land Rover będzie miał blisko 3 tys. m kw. powierzchni.
Jakie nowości warto obserwować, jeśli
chodzi o modele Jaguara i Land Rovera?
Już niedługo na naszych ulicach pojawią się odświeżone modele suvów Jaguara:
E-Pace oraz F-Pace, a także limuzyny Jaguar XF.
Pod koniec roku powinniśmy być świadkami
premiery największej i najbardziej luksusowej
limuzyny Jaguara XJ.
Również Land Rover dokonał odświeżenia
swojej gamy modelowej, w szczególności widoczne zmiany będą w modelu Land Rover Discovery.

Michał Stoltmann, prezes Bońkowscy British Auto

Na które z tych aut czeka pan z największa niecierpliwością?
Jaguar XJ zapowiada się szczególnie interesująco – będzie to ultranowoczesna i luksusowa limuzyna z mocnym silnikiem elektrycznym
o dużym zasięgu.

Bońkowscy British Auto sp. z o.o.
Ustowo 58
Szczecin
tel. 48 91 852 34 00
www.british-auto.jaguar.pl
www.british-auto.landrover.pl
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Volvo w firmie
opłaca się jeszcze bardziej

Północna Izba Gospodarcza
wyróżniła odpowiedzialne
społecznie firmy
Mimo pandemii Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie nie zamierza
rezygnować z realizacji inicjatyw, na które czeka wielu członków organizacji.
Stąd pomysł na połączenie kilku projektów w jedno superwydarzenie, które
10 grudnia br. odbyło się w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia i na
żywo było transmitowane w internecie.
– Rok 2020 to bardzo pracowity czas. Mamy
takie wrażenie, że w ferworze aktywnego działania i często walki o przetrwanie brakuje nam
czasu na oddech i relaks. Mamy nadzieję, że
w kolejnych miesiącach będzie nam dane zobaczyć się na żywo – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Coroczne izbowe spotkanie tym
razem w sieci. Nie rezygnujemy
z dobrych tradycji.
Podczas grudniowego wydarzenia podsumowane zostały również gospodarcze pomysły Północnej Izby Gospodarczej z ostatnich
miesięcy.
– Tegoroczna edycja konkursu „Przedsiębiorca i Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” była inna niż wszystkie.
Wyróżniliśmy firmy, które zarówno wiosną, jak

i jesienią aktywnie włączyły się w pomaganie
szpitalom, placówkom medycznym i osobom
dotkniętym pandemią koronawirusa – mówi
dr Piotr Wolny, Dyrektor Biura Północnej
Izby Gospodarczej w Szczecinie. – Byliśmy
i jesteśmy świadkami wielkiego zrywu solidarności przedsiębiorców, wielu zdecydowało się
na przekazywanie darów oraz środków na rzecz
szpitali, a wiemy, że wiele firm z powodu kryzysu gospodarczego znalazło się w bardzo trudnej
sytuacji. Taka solidarność i odpowiedzialność
społeczna jest przez nas dostrzegana i bardzo
doceniana. Podczas transmisji on-line wyróżniliśmy 32 firmy, które swoim działaniem pokazały,
że rola przedsiębiorcy to także obecność w życiu
społecznym w trudnym dla wszystkich czasie.
Wyróżnienia otrzymali:
DGS Poland, SIEMASZKO Zakład Budowlany mgr inż. Lesław Siemaszko, CALBUD

sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane, Elektro-Bud sp. z o.o., Kancelaria Radcy Prawnego
Rafał Malujda, Mojsiuk sp. z o.o., Tomaszewicz Przedsiębiorstwo Budowlane, Katarzyna
Michalska Doradztwo Gospodarcze, Zarząd
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.,
CSL sp. z o.o., Fundacja „Pokoloruj Świat”
w Koszalinie, F.T.U. Baktrans Dorota Bakowicz, MPS International sp. z o.o., Polska
Żegluga Bałtycka S.A., POGOŃ Szczecin, Kancelaria Adwokacka Zbroja Adwokaci, Kancelaria Radców Prawnych Licht & Przeworska
s.c., Szczecińska Energetyka Cieplna S.A.,
SUPON S.A., Toyota Kozłowski Szczecin,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku,
Technologie Tworzyw Sztucznych sp. z o.o.,
Grupa LUX MED., Netto sp. z o.o., Arena Szczecin
Operator sp. z o. o., Europrojekty Consulting
sp. z o.o., Proauto sp. z o.o., Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Kołobrzegu, Minibrowar Kowal A. Piątek i Spółka, Fundacja „Zdążyć
z Miłością”, Klub Kobiet Koszalin.
Działanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu województwa
zachodniopomorskiego.

Dzięki nowym formom sprzedaży flotowej pomagamy przedsiębiorcom
inwestować w lojalność i motywację pracowników – przekonuje Kamil
Mielcarek, doradca ds. kluczowych klientów flotowych w Volvo Auto Bruno.
Nowe czasy wymagają nowych rozwiązań. Jak Auto Bruno odnajduje się na rynku
zachodniopomorskiego biznesu?
Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie. Nie każdy diler samochodowy w Polsce
prowadzi sprzedaż flotową. Aby świadczyć
taką usługę potrzebne są kursy, szkolenia
i zewnętrzne certyfikaty. W rezultacie klienci
mogą być pewni, że otrzymają wysokiej klasy
obsługę decydując się na zakup samochodów
do swojej firmy.
Prowadzimy sprzedaż flotową w innowacyjny sposób, dzięki czemu zaspokajamy nie
tylko potrzeby transportowe firmy, ale też
dostarczamy rozwiązań z obszarów HR czy
employer brandingu.
W jaki sposób?
Jeden z modeli współpracy z klientami,
który cieszy się coraz większym zainteresowaniem, polega na tym, że firma negocjuje
cenę z nami i podmiotami finansowymi, ale
to pracownik podpisuje z nami umowę najmu
długoterminowego na auto. To również pracownik ma możliwość wykupu samochodu po
zakończeniu umowy. Pracodawca natomiast
może podwyższyć pracownikowi kwotę wynagrodzenia, którą ten przeznaczy na finansowanie auta. Dla pracownika oznacza to komfort
i prestiż wynikający z posiadania samochodu
premium finansowanego przez pracodawcę,
a używanego również w celach prywatnych na
warunkach niedostępnych dla indywidualnego
klienta. Firma natomiast nie musi przyjmować
na siebie kosztów obsługi administracyjnej, nie
musi martwić się o przeglądy czy polisy ubezpieczeniowe.
Drugi model możemy wykorzystać w działaniach motywacyjnych skierowanych do zespołu. Tu firma bierze na siebie umowę najmu
długoterminowego lub leasingu. Podam kon-

AUTO BRUNO
ul. Pomorska 115 B
70-812 Szczecin
autobruno.dealervolvo.pl
Kamil Mielcarek
Doradca ds. Sprzedaży Flotowej
tel. 799 025 150
k.mielcarek@autobruno.dealervolvo.pl

kretny przykład: w pewnej firmie pracowała
grupa managerów. Pięciu z najlepszymi wynikami dostało do użytkowania nasze samochody. Pozostali jeździli firmowymi autami spoza
kategorii premium. Dla firmy koszt miesięcznej raty był niewiele wyższy, a pracownicy jeżdżący nowymi Volvo czuli się dowartościowani
i zmotywowani do osiągania celów. W efekcie
satysfakcja pracowników i prestiż firmy rosną.
Takie nowe formy tworzenia firmowej floty w firmie są niezwykle cennymi narzędziami
w momencie, gdy chcemy zatrzymać wartościowych pracowników. Dotyczy to m.in.
branż, w których specjaliści są poszukiwani na
rynku i kuszeni ofertami – np. w IT.
Wspomniał pan, że decydując się na Volvo, czyli markę premium, firma może zapłacić niewiele więcej niż za inne auta. Jak to
możliwe?
Wynika to m.in. z faktu, że w przypadku
Volvo utrata wartości samochodu jest wyjątkowo niska. Dodatkowo od kilku lat mamy do
czynienia z rosnącymi cenami samochodów
z niższych segmentów. Dzięki temu różnica
w wysokości rat leasingowych czy rat wynajmu
jest minimalna.
Kto może skorzystać z tych ofert?
Z ofert mogą skorzystać pracodawcy, którzy posiadają w swoich strukturach więcej niż
1 pracownika. Oczywiście przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może również skorzystać z oferty flotowej
Volvo Auto Bruno. Na drugim końcu skali są
duże firmy potrzebujące np. floty niezawodnych samochodów dla swoich pracowników.
W każdym przypadku Klient otrzymuje gwarancję bardzo dobrych warunków,
a mianowicie: dedykowaną osobę do obsługi
serwisowej czy samochód zastępczy na czas
przeglądu. To ważne np. gdy z auta korzysta
handlowiec, który nie traci w takim przypadku
czasu czekając na odbiór auta. Przedsiębiorcy
flotowi mają w naszym serwisie pierwszeństwo w przypadku awarii, możliwość korzystania z bardzo dobrych warunków ubezpieczenia
oc i ac przygotowanych specjalnie dla flot.
Atrakcyjnie prezentuje się też nasz pakiet
serwisowy, który może obejmować car detailing, co w praktyce pozwala zniwelować zużycie auta i podnieść jego wartość w momencie

wykupu. Pamiętajmy też, że Volvo daje dożywotnią gwarancję na wszystkie oryginalne
części i ich montaż, co znacznie obniża koszty
użytkowania samochodu.
Jak sprzedaje się samochody w czasie
pandemicznych obostrzeń?
Działamy stacjonarnie, w salonie, przestrzegając zaleceń sanitarnych, ale duża część
działań odbywa się również zdalnie. Tak naprawdę cały proces kupna samochodu można przeprowadzić na odległość. Dostarczamy
auta do przetestowania pod drzwi klientów,
umowy podpisujemy zdalnie, a przekazanie
samochodów i instruktaż dla nowych użytkowników jesteśmy w stanie prowadzić wykorzystując komunikatory online. Podobnie jak
w innych branżach, pandemia sprawiła, że teraz jeszcze bardziej przenieśliśmy nasze usługi
do świata online. Ma to wiele dobrych stron.
Zarówno marka Volvo, jak i Auto Bruno bardzo dobrze sobie poradziły w czasach koronawirusa. Wyniki za rok 2020 są porównywalne
do tych z roku 2019. Spodziewamy się wręcz
lekkiego wzrostu.
Na koniec proszę opowiedzieć o samych
samochodach.
Gamę naszych samochodów stanowią auta
z serii 40, 60 i 90. Seria 40 oraz 60 jest najczęściej wybierana przez klientów flotowych. Seria 90 natomiast jest popularna wśród kadry
zarządzającej. Przy tej okazji mamy przyjemność poinformować, że do sprzedaży wszedł
model w pełni elektryczny a jest to Volvo
XC40. Będzie ono dostępne od przyszłego
roku. Zachęcamy do kontaktu z nami.

Grzegorz Majtas
Doradca ds. Sprzedaży Flotowej
tel. 500 872 054
g.majtas@autobruno.dealervolvo.pl
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PREZENTACJE

WE ZUT: Symbioza wiedzy z przemysłem
Rozwój nowoczesnych technologii w dobie Przemysłu 4.0, takich jak internet
rzeczy, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, nowoczesne
technologie teleinformatyczne nie byłby możliwy bez współpracy przemysłu
z uczelniami. Dodajmy jeszcze do tego dynamiczny wzrost pracy zdalnej
i coraz większe zastosowanie w transporcie pojazdów elektrycznych oraz
autonomicznych. Rozwiązania wdrażane w przemyśle powstają często
w laboratoriach uczelnianych i to właśnie uczelnie są swoistą kuźnią kadr
na potrzeby przemysłu.
Jednostką skupiającą większość zagadnień
związanych z rozwojem tych nowoczesnych
technologii w regionie jest Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie.
Obecnie prowadzi 3 kierunki studiów: automatykę i robotykę, elektrotechnikę oraz teleinformatykę. Zatrudnia specjalistów prowadzących badania naukowe, często na światowym
poziomie, którzy uzyskiwali doświadczenie
w wiodących koncernach przemysłowych.
Warto podać dwa przykłady: prof. Konrada
Woronowicza (wieloletniego pracownika kanadyjskiego Bombardiera, koncernu specjalizującego się w budowie samolotów) czy prof.
Patryka Urbana, do niedawna pracującego
w Szwecji w firmie telekomunikacyjnej Ericsson. Pierwszy z nich prowadzi badania związane z nowoczesnymi napędami elektrycznymi
pojazdów, drugi zaś zajmuje się badaniami nad
najnowszymi technologiami światłowodowymi oraz rozwiązaniami dla sieci 5G.

Inwestycje w nowoczesność
Znaczącym ułatwieniem badań naukowców
na wydziale, ściśle skorelowanych z potrzebami przemysłu, są najnowsze inwestycje sprzętowe. Przykładowo laboratoria w Katedrze
Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych
wzbogaciły się o jeden z niewielu w kraju dynamometr proszkowy firmy Magtrol z czujnikiem
prędkości, służący do badania nowoczesnych
silników elektrycznych z magnesami trwałymi.
Kolejne zakupy sprzętu do Laboratorium
Technik Teleinformatycznych i Fotoniki, m.in.

Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin
telefon: +48 91 449 41 13
fax: +48 91 449 45 56
www.we.zut.edu.pl

14

unikalnego w skali kraju reflektometru 18-falowego, pozwalają na prowadzenie badań nad
nowymi typami światłowodów do szybkiej
transmisji danych, jak również na prowadzenie
działalności usługowej dotyczącej badań kabli
i włókien światłowodowych m.in. na rzecz operatora telekomunikacyjnego Orange. Znakomite wyposażenie tego laboratorium przyczyniło się także do nawiązania ścisłej współpracy
z renomowaną firmą fotoniczną InPhoTech
z Ołtarzewa m.in. w zakresie wspólnej realizacji międzynarodowych projektów naukowych.
Przykładami udanej współpracy naukowej
z partnerami przemysłowymi są także badania prowadzone ze spółką Energo-Complex
z Piekar Śląskich i Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Energetyki (OBRE), owocujące licznymi patentami oraz wdrożeniami technologii
służących do diagnostyki transformatorów
i urządzeń wysokonapięciowych.

Zielona energia
i wszędobylski dron
Kolejnym przykładem współpracy uczelni
z otoczeniem biznesowym jest złożony niedawno wspólnie ze spółką Enea Operator oraz
Uniwersytetem Szczecińskim projekt aplikacyjny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
dotyczący systemu stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznych bazującego na instalacjach
opartych na tzw. zielonym wodorze, który jest
jednym z odnawialnych źródeł energii (OZE).
Wiele realizowanych i wnioskowanych
projektów stanowi rozszerzenie dotychczasowych badań, prowadzonych w ramach projektów Unii Europejskiej, m.in. z zakresu badań
nieniszczących czy technologii energoelektronicznych i technologii zimnej plazmy. Jednym
z nich jest projekt STEP dotyczący plazmowej
technologii oczyszczania ścieków, w którym
Wydział Elektryczny jest liderem międzynarodowego konsorcjum naukowego.
W ramach rozwoju zaplecza związanego
z automatyką, robotyką i teleinformatyką budowane jest także wydziałowe laboratorium
robotyki mobilnej, wyposażone m.in. w zestaw
robotów samojezdnych czy też w nowoczesny dron do badań nieniszczących z kamerą
termowizyjną. Dron taki jest swoistą zdalnie
sterowaną powietrzną stacją pomiarową dla
wysokich urządzeń, jak np. badań rentgenowskich elektrowni wiatrowych.
Jedną z najistotniejszych inwestycji z punktu widzenia współpracy z otoczeniem przemy-

Automat do produkcji
przyłbic
Nowatorskie urządzenie do produkcji przyłbic ochronnych stworzyli
inżynierowie z Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie oraz firmy Endeavour Lab. Technologia, którą
wypracowali, może mieć zastosowanie również do produkcji innych wyrobów.

Zdalnie sterowany dron doskonale nadaje się do badań
nieniszczących elektrowni wiatrowych.

słowym jest niewątpliwie budowana w ramach
Zachodniopomorskiej Listy Infrastruktury Badawczej (ZLIB), Pracownia Badań i Certyfikacji
EMC do badania tzw. kompatybilności elektromagnetycznej o wartości ponad 3 mln zł.
W ten sposób po raz pierwszy w regionie możliwe będzie badanie prototypów oraz urządzeń pod względem zdolności danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do
poprawnej pracy w określonym środowisku.

Konsolidacja potencjału
badawczego
Prof. Krzysztof Okarma, dziekan Wydziału
Elektrycznego ZUT wyjaśnia: – Nowe inwestycje
aparaturowe, rozwój kadry naukowej, a także
nowe obszary badawcze powodują zmiany organizacyjne związane z konsolidacją potencjału badawczego oraz integracją zespołów naukowych.
Od stycznia 2021 r. struktura wydziału obejmować będzie 7 katedr powstałych
z dotychczasowych mniejszych 9 jednostek.
Powołane zostało także Centrum Inżynierii
Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości, którego zadaniem jest
m.in. koordynacja współpracy z partnerami
przemysłowymi w zakresie wspomnianych już
badań EMC.
Prof. Paweł Dworak, przewodniczący rady
dyscypliny naukowej automatyka, elektronika
i elektrotechnika, uzupełnia: – Działania na
rzecz otoczenia przemysłowego, poza kształceniem absolwentów, są i będą szczególnie istotne
dla uczelni technicznych. Zgodnie z aktualnie
obowiązującą ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest na to również położony duży
nacisk przy ewaluacji dyscyplin naukowych.
Współpraca z przemysłem i prowadzone na
wysokim poziomie badania naukowe przekładają się także na jakość kształcenia studentów,
czego efekty można zauważyć także wśród coraz liczniejszych studentek na wydziale. To one
uzyskały niedawno prestiżowe stypendia Fundacji Perspektywy i firmy Intel, a także zdobywają wyróżnienia w konkursach firmy Siemens
z cyklu „Inżynierki 4.0”.
październik-grudzień 2020

Inżynierowie Sławomir Jaszczak z Wydziału Informatyki ZUT (pierwszy od lewej) oraz Kamil El Fray z firmy Endeavour
Lab na tle maszyny do produkcji przyłbic.

Pomysł by produkować w Szczecinie przyłbice pojawił się wiosną br.
– Kiedy wybuchła pandemia coronawirusa,
cała Europa miała problemy z dostawami z Chin
materiałów medycznych do ochrony osobistej. Na
rynku brakowało m.in. przyłbic – przypomina mgr
inż. Kamil El Fray, właściciel firmy Endeavour
Lab z Dobrej. – Pomyślałem, że dobrze byłoby produkować przyłbice na miejscu z materiałów, które
są dostępne na półkach, bez zaawansowanych
technologii jak np. druk 3D – wyjaśnia.
Tak też stworzył wzór przyłbicy i metodykę ręcznego montażu z łatwo dostępnych
półproduktów (folia, taśma polipropylenowa,
klamerki). W okresie wzmożonego zagrożenia epidemiologicznego firma Endeavour
Lab wyprodukowała pilotażowe 800 sztuk
przyłbic i nieodpłatnie przekazała je do Szpitali Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie. Firma udostępniła
również szablon produkcyjny i instrukcję montażu wolontariuszom. Tylko dzięki zaangażowaniu wolontariuszy akcji #poZUTeczni do
szczecińskich szpitali oraz innych służb trafiło
ponad 14 tys. sztuk przyłbic. Również wolontariusze z innych regionów Polski wyprodukowali i przekazali do jednostek medycznych

i DPS-ów ponad 15 tys. sztuk przyłbic. Przy
okazji warto dodać, że koszt produkcji jednej
tego typu przyłbicy to tylko 50 groszy, co czyni
produkt jeszcze bardziej atrakcyjnym.
Model przyłbicy zaproponowany przez firmę Endeavour Lab został pozytywnie oceniony
w okresie największego zagrożenia epidemiologicznego przez użytkowników końcowych,
tj. pracowników ochrony zdrowia. Docenili oni
ich wygodę i niewielką masę (lekkość).
Wzór okazał się na tyle prosty w montażu,
że kolejnym krokiem była mechanizacja procesu produkcji. W związku z uruchomieniem programu RPO WZP „Odpowiedzialny społecznie
Proto_lab” między Wydziałem Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie a firmą Endeavour Lab została nawiązana współpraca w celu
zbudowania prototypu maszyny służącej do
automatycznej produkcji przyłbic.

Sławomir Jaszczak z Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. – Urządzenie, które stworzyliśmy, realizuje montaż przyłbic ochronnych
w trybach półautomatycznym lub automatycznym z wykorzystaniem łatwo dostępnych półfabrykatów.
Realizacja projektu wiązała się z budową
prototypowego urządzenia, którego integralną
częścią jest oprogramowanie sterujące, umożliwiające zautomatyzowanie procesu produkcji.
Inżynierowie stworzyli urządzenie – najpierw
w formie cyfrowej, a następnie fizycznej.
Jak podkreślają konstruktorzy, skala stosowania projektu może być masowa – urządzenie może być wykorzystywane na terenie
całego kraju, a możliwości skalowania produkcji w ten sposób są również bardzo szerokie.
Naukowcy chcą opatentować urządzenie
i uruchomić pilotażową produkcję przyłbic.
Technologia produkcji przyłbic jest bezpieczna, jednak zgodnie z prawem zanim wejdzie do powszechnego użytku, musi przejść
szereg prób bezpieczeństwa.
– Planujemy przeprowadzenie odpowiednich
testów. Jeśli będzie taka możliwość, sięgniemy
po kolejny grant z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – mówi Sławomir Jaszczak. I dodaje: – Nasz
prototyp jest na tyle ciekawym rozwiązaniem
technologicznym, że jego elementy mogą mieć
zastosowanie przy produkcji innych wyrobów.
Projekt APO_2020 jest przykładem współpracy świata nauki i biznesu. Wydział Informatyki ZUT oraz firma Endeavour Lab, która
na co dzień wspiera biznes w rozwijaniu parków przemysłowych (konstruuje maszyny),
połączyły siły. Współpraca partnerów na polu
badawczo-rozwojowym przyczyniła się do
rozwoju innowacji na styku informatyki i konstrukcji maszyn.
Dotychczasowe prace były finansowane ze
środków programu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab” RPO WZP.

Ruszyły prace nad projektem
APO_2020
– Projekt APO_2020 dotyczył budowy nowatorskiego urządzenia mechatronicznego do
montażu przyłbic ochronnych – mówi dr inż.

15

Pierwsi wyciągnęliśmy
pomocną dłoń do firm
Jak zareagowaliśmy na wiosenny lockdown? Szybko i konkretnie. Zanim
wprowadzono tarczę antykryzysową, w Szczecinie mieliśmy już opracowaną
pomoc dla przedsiębiorców – korzystne pożyczki obrotowe, które pomagały
ratować lokalny biznes – podsumowuje mijający rok Krzysztof Nowak, prezes
Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego.
Dla wszystkich był to trudny rok. Pandemia zmieniła wszystko. Gospodarka zachwiała
się w posadach. Kryzys przede wszystkim odczuły mniejsze firmy, dla których każdy dzień
przestoju to często strata nie do nadrobienia.
Jak to wyglądało z państwa perspektywy?
Obserwuję to, co się dzieje w gospodarce.
Nastroje się zmieniają jak w kalejdoskopie. Wiosną wszyscy odczuwaliśmy niepewność i lęk
o jutro, latem powiało optymizmem, gospodarka znów ruszyła, a jesienią… znów czarne
chmury. Gospodarka lubi stabilność, a tej ostatnio bardzo brakuje. Podam taki przykład. Na
początku roku, kiedy nic jeszcze nie zapowiadało obecnego kryzysu, otrzymywaliśmy wiele
telefonów od przedsiębiorców, którzy chcieli
rozwijać swój biznes przy pomocy naszych pożyczek. Przyszła pandemia i wszyscy wstrzymali
oddech. Kilka tygodni później często te same
firmy, które były zainteresowane inwestycjami
dzwoniły z pytaniem, jak możemy im pomóc.
Właśnie, do tej pory byliście głównie specjalistami od pożyczek inwestycyjnych. Dla
spółki to też musiała być duża zmiana.
To prawda, każdą zmianę planujemy z rozmysłem i dużym wyprzedzeniem. Ale są takie
sytuacje, jak ta związana z COVID-19, która
wszystkich zmusiła do niestandardowych
i szybkich działań. Zanim wprowadzono tarczę antykryzysową, my w Szczecinie mieliśmy
już opracowaną pomoc dla przedsiębiorców
– korzystne pożyczki obrotowe, które ratowały
lokalny biznes. Impuls wyszedł od prezydenta
Szczecina, radni pomysł przegłosowali, a my
wdrożyliśmy go w życie. Już w kwietniu spłynęły pierwsze wnioski od firm. Potem pojawiły

Szczecński Fundusz Pożyczkowy sp z o. o.
Ks. Bogusława X, nr 7/LU4,
tel. 91 488 13 49
adres strony internetowej:
fundusz.szczecin.pl
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się także inne rozwiązania. Na przykład te zaproponowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które dziś też są w naszej ofercie.
Dodatkowo w krótkim czasie znacznie
uprościliśmy procedury i przeszliśmy na tryb
online. Wszystkie dokumenty i wnioski można
u nas składać elektronicznie.
Jak wygląda to w liczbach? Ile spółka
udzieliła pożyczek obrotowych i płynnościowych w związku z COVID i na jaką kwotę?
Pożyczyliśmy szczecińskim firmom prawie
8 mln zł. Dodatkowo, co też jest warte podkreślenia, zastosowaliśmy zupełnie nową formułę, tzw. wakacje kredytowe. To rozwiązanie
daje możliwość zawieszenia spłat rat na okres
4 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem okresu finansowania.
Widzimy, że pożyczki płynnościowe są bardzo ważne. Szczególnie dla firm, które nie są
całkowicie zamknięte i ich przychody nie spadły w drastyczny sposób.
Te pożyczki są udzielane na bardzo dobrych
warunkach, często nawet z zerowym oprocentowaniem. Jednak firmy będą musiały je spłacić.
Zdajemy sobie sprawę, że pożyczki nie są głównym i jedynym narzędziem pomocy w tym trudnym okresie. Są one raczej uzupełnieniem tarcz,
gdzie duża część środków będzie umarzana.
Ale jak widać, wasze produkty cieszą się
sporym zainteresowaniem.
Tak, otrzymujemy sporo pozytywnych sygnałów. Jeden z przedsiębiorców powiedział
wprost, że gdyby nie otrzymane wsparcie finansowe, to musiałby zamknąć swoją działalności. Prowadzi firmę handlową dopiero od
dwóch lat i kiedy wszystko zaczęło iść dobrze
przyszedł wirus. Pożyczka go ratuje. Za otrzymane pieniądze może zrealizować kontrakt
na dostawę większej partii towaru, co pozwoli
na utrzymanie płynności finansowej. Takich
przykładów mamy dużo. Obecnie otrzymujemy wiele telefonów od firm z branży fitness,
gastronomii i hotelarstwa z pytaniami o formy
pomocy, które pozwolą im przetrwać, a także
utrzymać zatrudnienie pracowników.
Czy COVID-19 zdominował w tym roku
działalność spółki? Jak wyglądała kwestia
pożyczek dedykowanym podmiotom, do
których tradycyjnie kierujecie swoją ofertę?
Ten rok jest bardzo specyficzny z wiadomych przyczyn. Jednak, co też jest dla nas
zaskoczeniem, nie zmniejszyło się zainteresowanie pożyczkami inwestycyjnymi. To jasno

wskazuje, że część branż, mimo kryzysu, nadal
dobrze funkcjonuje. Zawsze główną pozycją
w naszym portfelu były pożyczki inwestycyjne
dla mikro i średnich przedsiębiorstw. To się nie
zmieniło. W tym roku udzieliliśmy wsparcia firmom już na poziomie 20 mln zł. Popularność
pożyczek inwestycyjnych wynika z tego, że
są atrakcyjniejsze od bankowych, mają stałe
oprocentowanie, nie zawierają prowizji i innych ukrytych kosztów.
Od lat bardzo angażujemy się też w rewitalizację Szczecina. Udzielamy korzystnych pożyczek wspólnotom mieszkaniowym na kompleksowe remonty swoich budynków. W tym
roku zainteresowanie mieszkańców tą formą
pomocy było równie wysokie, co w poprzednich latach. Na odnowę kamienic udzieliliśmy
pożyczek na sumę 3 mln zł. I co ważne, właśnie
w, tym roku cieszyliśmy się z podpisania setnej
już umowy na ten cel.
Jak według pana zapowiada się nadchodzący rok?
Staram się ostrożnie spoglądać w przyszłość. Mijający rok uczy nas pokory. Wydaje
się, że wprowadzenie na rynek szczepionki
może odwrócić trend w gospodarce i poprawić klimat w interesach. Jednak negatywne
konsekwencje pandemii będą bardzo rozległe
i długotrwałe. Potrzebne są takie narzędzia finansowe, które będą brały pod uwagę różne
sytuacje. Wachlarz produktów finansowych
powinien być szeroki i zróżnicowany. Myślę, że
kierunki wytyczone w tym roku będą jeszcze
rozwijane i kontynuowane w kolejnych latach.
Z naszej oferty szybko nie znikną pożyczki
płynnościowe dla firm czy takie rozwiązania
jak wakacje kredytowe.
Dziękujemy za rozmowę.
październik-grudzień 2020
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W zdrowym ciele zdrowy duch

Stepnica to nowoczesna gmina,
w której rozwój gospodarczy
i turystyczny idzie w parze z poprawą
warunków życia mieszkańców.
Burmistrz Andrzej Wyganowski
wraz ze swoimi współpracownikami
realizuje kolejne ważne projekty.

Prof. Krzysztof Formicki, dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, o losach absolwentów,
modzie na ryby i zdrową żywność oraz o wydziałowym Muzeum Ichtiologicznym.

Rybak Szczepan czeka na turystów.

Rybak Szczepan wrócił do Stepnicy
Zdjęcie z legendą
Rybak Szczepan dumnie powrócił do Stepnicy. Rzeźba legendarnego założyciela miasta –
dłuta znanego artysty plastyka Bohdana Ronina
- Walknowskiego, 30 października br. stanęła w
centrum Stepnicy. Rybak Szczepan nie inaczej
jak „dawno, dawno temu” wraca do domu z udanych łowów, trzymając w ręce złowioną rybę.
– Postać rybaka wykonana jest w rozmiarze
rzeczywistym. Można koło niej stanąć i zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie z pobytu w naszej miejscowości – zachęca Mariola Kwiryng, sekretarz
gminy Stepnica. – Mamy nadzieję, że rzeźba
spotka się z pozytywnym odbiorem zarówno
mieszkańców, jak i odwiedzających nas turystów
i stanie się rozpoznawalnym elementem naszej
miejscowości, której rybacki charakter przewija
się od początków jej istnienia – dodaje.
O tym, jaka legenda łączy się z postacią Szczepana, najlepiej się dowiedzieć odwiedzając Stepnicę. Jeśli jednak ktoś już jest ciekawy, to podpowiadamy, że jest ona też opisana na stronie
internetowej stepnica.pl (zakładka „gmina”).
O tym, że gmina Stepnica leży nad Zalewem
Szczecińskim przypominają również inne inicjatywy podejmowane przez Andrzeja Wyganowskiego, burmistrza miasta i gminy Stepnica. Za
około 1 mln zł rozpoczął się drugi etap remontu
mola spacerowego na stepnickiej plaży. Drewniane deski i belki zastąpią bardziej praktyczne deski
z drewnopodobnego materiału uzyskiwanego
w recyklingu tworzyw sztucznych. Molo wybudowane było około 2010 roku. Mierzy ok. 60 mb. pomostu prostopadłego do brzegu oraz ok. 50 mb.
pomostu równoległego do plaży, stanowiąc tzw.
T. Molo wsparte jest na palach stalowych.
Molo w Stepnicy przed II etapem modernizacji
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Współczesna gospodarka
morska
Cały czas prowadzone są też działania, których celem jest rozwój gospodarki morskiej
w gminie.
– Dzięki naszym zabiegom Urząd Morski
w Szczecinie pogłębił tor podejściowy do Portu
Morskiego oraz basen w porcie przeładunkowym
w Stepnicy do 4,5 m. Dzięki temu do portu mogą zawijać jednostki o większym zanurzeniu i ładowności
– przypomina burmistrz Andrzej Wyganowski.
Z kolei 23 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy odbyła się konferencja
poświęcona realizacji przez Instytut Morski
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni projektu INCONE60. Jednym z elementów projektu był
rejs pilotażowy statku na trasie Vordingborg –
Stepnica – Kołobrzeg. Promocja rejsu poprzez
organizację spotkań branżowych, publikacje
wsparte badaniami naukowymi oraz film promocyjny, miała na celu rozwój sieci kontaktów,
które mogą zaowocować powstaniem nowych
połączeń żeglugowych pomiędzy portami lokalnymi i regionalnymi w obszarze południowego
Bałtyku. Podczas konferencji zastępca burmistrza Ryszard Ławicki zaprezentował walory
turystyczne, gospodarcze oraz infrastrukturę
w gminie Stepnica. Działalność Morskiego Portu w Stepnicy szczegółowo omówił Bogusław
Gołębiowski, prezes zarządu spółki Wiktoria
Port. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele
firm zajmujących się transportem morskim.

Gmina przyjazna mieszkańcom
Od 4 listopada br. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy ma nową
siedzibę. Zakupiony i wyremontowany budynek ma ok 100 m kw. powierzchni użytkowej.

Otwarcie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stepnicy w dobie pandemii

Dzięki nowym lokalom znacznie poprawi się
komfort obsługi interesantów. Jest to bardzo
ważne, gdyż środek zapewnia pomoc w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
stypendiów i zasiłków rodzinnych, dodatków
mieszkaniowych, energetycznych, wspierania
rodziny, pomocy osobom niepełnosprawnym
czy prowadzenia licznych projektów. W siedzibie ośrodka będą też funkcjonować: Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie
i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Oficjalne otwarcie nowej siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stepnicy ze względu na zagrożenie epidemiczne było skromne. W obecności pracowników ośrodka, skarbnik gminy Beaty Rogalskiej, burmistrz Andrzej Wyganowski dokonał
symbolicznego przekazania kluczy dyrektorowi ośrodka Jarosławowi Gruszczyńskiemu.
W Racimierzu z kolei trwają prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego.
– Reforma edukacyjna wymusiła utworzenie
powierzchni lekcyjnych dla klas 7 i 8 i w związku
z tym zaistniała potrzeba rozbudowy szkoły –
mówi burmistrz Andrzej Wyganowski. – W tej
chwili trwają prace wykończeniowe. Termin zakończenia inwestycji planowany jest w grudniu
tego roku. Wartość inwestycji to ponad 1 mln zł
– dodaje.
Gmina Stepnica wyłoniła również wykonawcę budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownią ścieków na osiedlu
Akacjowym i zasilaniem energetycznym. Koszt
tej inwestycji to ponad 0,5 mln zł.
październik-grudzień 2020

Panie profesorze, czy w Bałtyku zabraknie ryb?
Nie sądzę, ale jak w każdym innym akwenie
trzeba prowadzić w Morzu Bałtyckim gospodarkę zrównoważoną, nie przełowić istniejących zasobów, ustalać limity połowowe i pilnować, by stado dorsza czy innych gatunków ryb
cały czas odtwarzało się w sposób naturalny.
A teraz przejdźmy do kierowanego przez
pana profesora Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa. Jakie są państwa związki
z biznesem?
Mamy trzy kierunki: rybactwo, technologię
żywności i żywienie człowieka oraz mikrobiologię stosowaną – każdy jest bardzo mocno zakotwiczony w gospodarce i praktycznie jej służy.
Na Pomorzu Zachodnim mamy świetnie
rozwiniętą akwakulturę, czyli hodowlę różnego rodzaju ryb. Współpracujemy z wieloma
firmami hodującymi ryby i z firmami, które je
przetwarzają i jest to współpraca trwająca od
wielu lat. Powstało całe zagłębie firm przetwórstwa rybnego na Wybrzeżu Środkowym.
Akwakultura się bardzo zmienia. Z dotychczasowej, która oparta była o naturalny pobór
wody z rzek, wody oczyszczanej i odprowadzanej z powrotem do rzeki, zaczyna się rozwijać bardzo dynamicznie hodowla ryb oparta
o wodę głębinową w obiegach zamkniętych.
Budowane są jednostki hodowli ryb, w których
hoduje się ryby w hali, w basenach rotacyjnych, w stałej temperaturze, prawie niezmiennej przez cały rok. Zużycie wody jest wtedy
minimalne w stosunku do produkcji. To jest
przyszłość akwakultury i przyszłość jeśli chodzi
o współpracę wydziału z gospodarką.
Wydział współpracuje z zakładami przetwórstwa mięsa i sektora rolno-spożywczego,
w których nasi studenci odbywają praktyki
i prowadzone są badania naukowe. Bardzo
dynamicznie rozwija się współpraca z wieloma
podmiotami gospodarczymi branży producentów opakowań produktów żywnościowych.
A dlaczego jeszcze warto studiować na
wydziale?
Jesteśmy wydziałem, który funkcjonuje
od 70 lat. Wyróżnia nas to, że zajmujemy się
tak szeroko akwakulturą, a przetwórstwo ryb
w tak rozbudowanej formie jest w Polsce tylko u nas. Mury wydziału opuściło ok. 8 tys.
studentów, nie tylko Polacy ale i absolwenci
z Ameryki Płd. i Środkowej, z Australii, Ameryki
Północnej, Grecji, Cypru czy z Chorwacji, gdzie

w instytucie w Splicie też pracują nasi byli studenci. Po studiach utrzymują niespotykaną
więź z wydziałem. To nasi ambasadorzy. W Polsce zmienia się kultura spożycia ryb. Spożycie
ryb jest teraz powszechnie promowane, bo
są bardzo zdrowe, bogate w kwasy tłuszczowe omega-3. W poprzednim okresie mniej ich
spożywaliśmy, bo zniechęcał do nich tzw. rybi
zapach. Prawidłowo przechowywana ryba nie
ma żadnego zapachu, jeśli on jest, to znaczy,
że była źle transportowana. Teraz, kiedy mamy
dobre łańcuchy chłodnicze, problem znikł.
Produkcja ryb to wciąż dziedzina przyszłościowa. Do tego potrzebni są nasi absolwenci.
Owszem, w stosunku do innych źródeł białka
pochodzenia zwierzęcego, ryby są droższe, ale
jeśli nie wyprodukujemy ich w kraju, to kupowane za granicą będą jeszcze droższe.
W ostatnich latach najwięcej osób chce
studiować na kierunku technologia żywności
i żywienie człowieka.
Tak, to bardzo modna dziedzina, powiązana z dietetyką. Złe odżywianie powoduje
rozwój różnego rodzaju chorób. Zaczyna się
od przewodu pokarmowego, a przekłada się
na funkcjonowanie całego organizmu. Dziś
ludzie chcą się zdrowo odżywiać, w związku
z tym istnieje zapotrzebowanie na specjalistów, których mogą zapytać, jak to robić. Ci
specjaliści opuszczają mury naszego wydziału. Nasza technologia żywności obejmuje nie
tylko przetwórstwo ryby, ale i innych zwierząt
hodowlanych. Nasz szeroki sposób spojrzenia
obejmuje też mikrobiologię, kolejny kierunek
kształcenia, który funkcjonuje od kilku lat
i kształci specjalistów, którzy w przemyśle są
niezbędni, bo zabezpieczenie przeciwko bakteriom w przemyśle jest bardzo potrzebne.
Niedawno Firma MasAR o korzeniach
wywodzących się ze szczecińskiej Akademii
Rolniczej otworzyła delikatesy w centrum
handlowym Retail Park Mieszka w Szczecinie.
MasAR wyrósł ponad 20 lat temu w Akademii Rolniczej. Firmę założyli pracownicy wydziału, potem ona ewoluowała do samodzielnego podmiotu. Kształcili się w niej studenci,
którzy mieli w niej dostęp do bezpośredniej
produkcji. Produkty sprzedawane były w wielu sklepach i były i są bardzo dobrze oceniane
przez konsumentów. To jest też przykład użyteczności naszych absolwentów.
Mariusz Szczygieł, laureat ubiegłorocznej Nagrody Literackiej Nike, przeznaczył

pieniądze z nagrody na akwarium. Pan profesor je poleca?
Nie mówimy o złotej rybce w szklance
wody, bo to jej dręczenie. Ale jeśli akwarium
jest odpowiedniej wielkości, z odpowiednią
ilością tlenu w wodzie, z roślinnością, to ryby
czują się w nim świetnie. A mając odpowiednie fundusze, można mieć w domu akwarium
morskie nawet z rafą koralową. Dodam w tym
miejscu, że nasi absolwenci prowadzą firmy,
które zajmują się importem ozdobnych ryb
z Brazylii do Polski i zakładaniem akwariów
morskich i świetnie funkcjonują.
Tymczasem wydział otworzył u siebie na
ul. Kazimierza Królewicza w Szczecinie Muzeum Ichtiologiczne.
Mamy okazy ichtiologiczne i inne organizmy wodne gromadzone z całego świata przez
70 lat. To chyba największy tego typu zbiór
w Polsce. Chcemy, żeby korzystały z niego
szkoły do edukacji, w ten sposób zachęcając
przyszłych studentów. Zainteresowanie muzeum było duże, terminy dla szkół zajęte na kilka tygodni do przodu, ale wybuchła epidemia.
Czekamy, aż się skończy, żeby znów muzeum uruchomić.
A paprykarz szczeciński doczekał się pomnika, który stanął na Łasztowni.
Kiedyś wytwarzany był z mniej cennych ryb,
teraz jest robiony z najlepszych i podawany
w renomowanych szczecińskich restauracjach.
Dziękujemy za rozmowę.

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
wnozir.zut.edu.pl
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Koronawirus
nas nie złamał
Grupa CSL w czasie pandemii jeszcze bardziej dbała o swoich klientów.
W czasie pandemii Grupa CSL postawiła na
nowoczesne zarządzanie zespołem i dynamiczne reagowanie na zmieniający się świat. Efekt?
Udało się utrzymać współpracę z dotychczasowymi klientami i zdobyć nowych. Wszystko
przez system pracy, który pozwolił na bieżący
kontakt z klientami zarówno podczas wiosennego, jak i jesiennego lockdownu. – Zawsze
powtarzam, że jedyną pewną rzeczą w życiu jest
zmiana. Rok 2020 przynosił zmianę za zmianą.
Musimy oduczyć się planowania na wiele miesięcy do przodu. Żyjemy i pracujemy tu i teraz. Mam
wrażenie, że takie działanie bardzo odpowiada
naszym klientom – mówi prezes Grupy CSL. Jedna z największych logistycznych firm w regionie
wychodzi więc z pandemii obronną ręką i z wieloma planami na przyszłość.

Grupa CSL w czasie pandemii
dynamicznie działała, bez względu
na niesprzyjające okoliczności
Pandemia koronawirusa to bardzo trudny
czas dla gospodarki, w tym dla całej branży TSL.
Wiosną borykaliśmy się z utrudnionym przepływem towarów i usług, zerwanych zostało wiele
łańcuchów transportowych. Dzisiaj możemy
mówić o powolnym odbudowywaniu się zarówno logistyki, jak i transportu, choć wciąż jest to
praca trudniejsza niż w czasach przed koronawirusem: – Działamy w otoczeniu nieustających
zmian i ryzyka. Chyba się uczymy tego życia pod
presją i mam wrażenie, że wiosną chaosu było
trochę więcej. Reagujemy szybko i w tych trudnych warunkach i czasach radzimy sobie tak
dobrze, jak tylko jest to możliwe – mówi prezes
Laura Hołowacz.
Grupa CSL bardzo dynamicznie zareagowała na pandemię. Logistyka o zbliżającym
się zagrożeniu wiedziała dużo wcześniej, stąd
dynamiczne wdrożenie procedur bezpieczeństwa i przejście na hybrydowy lub zdalny tryb
pracy. – Postanowiliśmy, że postaramy się zachować efektywność i zrobimy wszystko, by nie
stracić na jakości usług. Nasi klienci w czasie
pandemii czują, że mają w Grupie CSL partnera.
Mowa zarówno o agencji celnej, jak i spedycji
morskiej czy lądowej. Wielokrotnie zwracano
się do nas z prośbą o pomoc, bo dotychczasowe firmy obsługujące naszych klientów na czas
pandemii zawiesiły działalność lub ich procedury
były wdrażane niewystarczająco dynamicznie.
My działaliśmy bez przerwy – mówi prezes Grupy CSL Laura Hołowacz.
Jak mówią specjaliści Grupy CSL w zakresie przeładunków wzrosty odnotowano m.in.
w sektorze spożywczym czy w przypadku
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przeładunku celulozy. Spadki za to wystąpiły
w branży automotive, która bardzo dotkliwie
odczuwa czas pandemii.

2021? „Stawiamy na marketing,
na komunikację z klientami
i na poszerzanie zasięgu naszych usług”
Jakie są plany Grupy CSL na rok 2021? Prezes Laura Hołowacz zapewnia, że firma planuje go z większym optymizmem, choć oczywiście ostrożność i czujność w tym nietypowym
gospodarczo czasie są jak najbardziej wskazane. – Mamy przygotowane już strategie działania. Stawiamy na marketing, na komunikację z
klientami oraz na poszerzanie zasięgu naszych
usług. Odbudowujemy szlaki transportowe oraz
planujemy realizację naszych zadań takich jak
np. CCIC Intermodal Depo Dunikowo. Żyjemy w
zupełnie nowej rzeczywistości i staramy się poruszać w niej sprawnie. W czasie pandemii nie
zwolniliśmy ani jednego człowieka. Zespół jest
naszą wielką siłą i wchodzimy w rok 2021 z nadzieją, że będzie lepszy – mówi Laura Hołowacz.
Rok 2020 to „zmiana myślenia”, a rok 2021
będzie kontynuacją życia i działania w nowej
rzeczywistości: – Prowadzimy zintensyfikowane działania zmierzające do zacieśnienia współpracy z firmami e-commerce z Pomorza Zachodniego. To branża, która dynamicznie się rozwija
i my jako firma z ponad 20-letnim doświadczeniem jesteśmy dla niej silnym partnerem do

współpracy. Planujemy także aktywnie działać
na rynku brytyjskim. To efekt oczekiwania naszych klientów, którzy potrzebują wsparcia
w czasie brexitu. Takich firm jest coraz więcej,
stąd powołaliśmy „zespół brexitowy”, który
przygotowuje się do wszystkich wariantów
wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To
powoduje, że nasi klienci są przygotowywani na
wszystkie scenariusze. Gwarantujemy im wiedzę, bezpieczeństwo i możliwość działania mimo
niesprzyjających warunków gospodarczych, a w
tym przypadku również legislacyjnych – mówi
prezes Laura Hołowacz.
W rok 2021 wchodzimy więc przygotowani
na wszystkie możliwe gospodarcze scenariusze. – Z optymizmem i z siłą do dalszego działania – dodaje prezes Grupy CSL.

CSL Internationale Spedition sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 14
70-655 Szczecin
tel. +48 91 822 84 00
csl.eu
październik-grudzień 2020
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Marchia Odrzańska
– ziemia obiecana
„Ziemia obiecana” to powieść polskiego noblisty Władysława Reymonta
i niezwykle popularny film reżysera Andrzeja Wajdy. W 2020 roku to nie
Andrzej Wajda, ale pracownice Centrum Usługowo-Doradczego (SBC/CUD)
Euroregionu POMERANIA i STIC Centrum wspierania przedsiębiorczości
Brandenburgii Wschodniej w Strausbergu podjęły się realizacji filmowego
projektu o przygranicznym regionie Markisch-Oderland, powiecie
graniczącym z Polską, od Frankfurtu nad Odrą do Bad Freienwande i przejścia
granicznego w Hohenwutzen.

Bądź jak Elon Musk

Projekt jest nie tylko ambitny, ale też dotychczas bez konkurencji. W rezultacie powstały cztery odcinki w dwóch językach, po polsku i po niemiecku, które na zasadzie road story prowadzą
nas przez piękne miasteczka Marchii Odrzańskiej
i ukazują niezwykły czar okolicy i piękną naturę.
Ale nie tylko to. Fabuła każdego odcinka zbudowana jest na prezentacji wyjątkowych ludzi i ich
pomysłów, jako przykłady możliwości regionu
i jego mieszkańców. Poznajemy cichych bohaterów Marchii Odrzańskiej, zaangażowanych i niestrudzonych wizjonerów. Są wśród nich ludzie
z różnych branż i z różnymi pomysłami. To, co
ich łączy, to radość z budowania czegoś nowego
i sukces. Co więcej, każdy z odcinków inspiruje
do realizacji swojego pomysłu na życie, pokazuje
szanse na pracę lub otwarcie własnej działalności,
dokumentuje możliwości strukturalne i gospodarcze regionu.
Wyzwaniem SBC/CUD było zaprezentowanie
tego tematu w lekki, zabawny, humorystyczny,
a nawet lekko satyryczny sposób. Tutaj wręcz
brawurowo z powierzonego zadania wywiązała
się berlińska firma produkcyjna „schipko schipko
production”. Wartka fabuła, ciekawe ujęcia, zabawny tekst, porywający w wir wydarzeń lektor
w tle, który prowadzi nas od bohatera do bohatera, sprawiają, że te krótkie filmy nas pochłaniają.
Jak wiadomo, to co lekko wygląda na ekranie,
jest zasługą intensywnych prac przygotowaw-

Skorzystaj z lokalnego wsparcia dla inwestorów
w Brandenburgii Wschodniej
Już w lipcu 2021 produkcję rozpocznie gigafabryka Tesli w oddalonym o 160 km od Szczecina Grünheide.
To świadectwo inwestycyjnej atrakcyjności graniczącego z Polską regionu.
12 listopada 2019 roku Elon Musk, założyciel i szef motoryzacyjnego giganta oznajmił,
że to w Brandeburgii Wschodniej, w gminie
Grünheide powstanie pierwsza w Europie
i czwarta na świecie gigafabryka tego koncernu. Zdolność produkcyjna zakładu, po ukończeniu pierwszej fazy budowy, wynosić będzie
500 tys. pojazdów rocznie, a liczba miejsc pracy osiągnie nawet 12 tys. i będzie wzrastać
w dalszych fazach rozbudowy.
Zakres produkcji gigafabryki będzie o wiele
szerszy niż tylko montaż samochodów. Na miejscu, w tłoczni, odlewni i lakierni wytwarzane będą
poszczególne elementy aut. Na miejscu powstawać będą również fotele i zespoły napędowe.
Decyzja o podjęciu budowy zakładu
w Brandenburgii Wschodniej potwierdza
konkurencyjność i siłę tego regionu, również
w ujęciu międzynarodowym. Miejsce to wyróżnia pierwszorzędne skomunikowanie ze
światem: na północ od Grünheide przebiega
międzynarodowa linia kolejowa łącząca Berlin
z Warszawą, a od strony zachodniej gmina graniczy z autostradą A10. Obie trasy są częścią
transeuropejskich korytarzy transportowych.
Samorządowcy z terenu Brandenburgii
Wschodniej są przekonani, że inwestycja da
ogromny impuls do rozwoju regionu. Liczą
w tym zakresie przede wszystkim na kolejne
inwestycje w zakłady przemysłowe ze strony
poddostawców Tesli. Fabryka i jej otoczenie
przyniesie wpływy podatkowe, a dzięki stworzeniu dużej liczby miejsc pracy pozwoli zwiększyć liczbę mieszkańców.
Ogromnemu projektowi biznesowemu kroku musi teraz dotrzymać lokalny samorząd. Ta
mobilizacja oznacza wyzwania, ale też rozwój:
dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej,
stworzenie możliwości dogodnego dojazdu
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do pracy dla załogi gigafabryki, zapewnienie
przestrzeni mieszkaniowej i usług komunalnych dodatkowo poprawi pozycję gospodarczą wschodniej części Brandenburgii.
Aby sprostać tym zadaniom, zaraz po ogłoszeniu decyzji lokalizacyjnej dotyczącej gigafabryki, powołane zostały dwie grupy sterujące,
które towarzyszą realizacji przedsięwzięcia. Na
poziomie landu Brandenburgia jest to „Grupa
Lokalizacji Tesla-Gigafactory” przy Kancelarii
Kraju Związkowego Brandenburgii. Natomiast
na poziomie samorządów lokalnych z inicjatywą powołania „Grupy Sterującej Tesla” wystąpił powiat Odra-Szprewa. W jej skład wchodzi
dziewięć gmin znajdujących się w pobliżu fabryki. Grupa określiła priorytetowe działania,
niezbędne ze strony samorządu w związku
z budową zakładu Tesli. Najważniejsze związane są z rozbudową regionalnej infrastruktury
komunikacyjnej oraz działania na rzecz zapewnienia potrzeb mieszkaniowych w regionie.
W obszarze zainteresowania grupy sterującej znalazły się również postulaty środowiska
biznesowego takie jak działania na rzecz skło-

nienia przyszłych pracowników Tesli do osiedlenia się w regionie, czy wsparcie istniejących
przedsiębiorstw w związku z przewidywaną
intensyfikacją rywalizacji o wykwalifikowanych
pracowników na regionalnym rynku pracy.
Sprawna współpraca różnych podmiotów
na szczeblu landu, powiatów i gmin na rzecz
wspierania dużych i małych projektów inwestycyjnych to znak firmowy Brandenburgii
Wschodniej. Z rezultatów tych prac korzystają
z powodzeniem firmy, które tam inwestują lub
rozwijają swoją działalność. Dołączenie do nich
nie jest trudne. Najłatwiej to zrobić kontaktując się z założoną przez regionalne agencje
rozwoju biznesu siecią współpracy Business
Location Network, która jest punktem kontaktowym dla firm, które inwestują w regionie.
Na miejscu można skorzystać z nieodpłatnego
wsparcia w języku polskim.
Więcej informacji o wsparciu projektów inwestycyjnych w Brandenburgii
Wschodniej znaleźć można na stronie:

www.brandenburgia-wschodnia.pl
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czych, wyszukania bohaterów i przygotowania ich do tej nietypowej sytuacji, wyszukanie
miejsc zdjęciowych. To dzięki tej ciężkiej pracy
widać, że bohaterzy czują się wyśmienicie na
planie zdjęciowym, są wyluzowani i radośni.
Z przyjemnością opowiadają i relacjonują, a my
z przyjemnością słuchamy i podziwiamy. Szczerość i autentyczność to największe zalety tego
projektu filmowego. To także zalety regionu
Märkisch-Oderland, który zaprasza szczerze
i autentycznie wszystkich swoich polskich sąsiadów do siebie.
Bezpośredni link do filmów
Marchia Odrzańska – ziemia obiecana

Autor tekstu i zleceniodawca filmów:
DE-PL Service- und BeratungsCentrum
der Euroregion POMERANIA
c/o STIC Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland mbH

www.stic.de
www.sbcud.net

Kadr z filmu
Marchia Odrzańska
– ziemia obiecna
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Kawałek Uckermark w prezencie
Graniczący z Polską powiat Uckermark wspólnie z firmami działającymi
w regionie promuje ofertę świątecznych prezentów lokalnych.

Wspólnie z przedsiębiorcami z regionu
marka regionalna Uckermark przygotowała
ofertę świątecznych przysmaków, ubrań, pobytów oraz voucherów. To świetna okazja, aby
poznać produkty od lokalnych wytwórców,
poznać nieodkryte, a położone blisko Szczecina miejsca, poznać pobliską ofertę kulturalną,
a przy okazji robić bliskim oryginalny prezent.
– Poprzez tę akcję chcemy wesprzeć przedsiębiorców z naszego regionu, a zarazem pokazać
zarówno mieszkańcom regionu, jak też regionów
sąsiednich, w tym szczecinianom, jak wiele jest u
nas do odkrycia – mówi Silvio Moritz, manager
Marki Regionalnej Uckermark i prezes Investor
Center Uckermark – spółki odpowiedzialnej za
promocję gospodarczą regionu.
Ofertę upominków świątecznych prezentuje kilkanaście podmiotów, w tym specjalistyczny sklep z winem, producenci produktów z róż i lawendy, księgarnia, grota solna
czy lokalny pensjonat. Dostępne są też kosze
prezentowe będące przeglądem produktów z
powiatu Uckermark obfitującego w lokalnych
wytwórców sera, tłoczni soków, przetworów
owocowych, a nawet... wędlin z mięsa strusia.
Aktualne propozycje można śledzić w newsletterze Marki Regionalnej Uckermark oraz
na stronie: www.regionalmarke-uckermark.
de/aktuelles/newsletter.
Aby nabyć prezenty, należy kontaktować
się bezpośrednio z prezentującymi je firmami.
Część dostępna jest online.

W imieniu własnym oraz zespołu ICU Investor
Center Uckermark pragnę złożyć serdeczne
podziękowania naszym partnerom biznesowym
za współpracę w roku 2020 w ramach promocji
działań zmierzających do wspierania gospodarki
w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym.
Dziękujemy inwestorom, przedsiębiorcom,
organizacjom gospodarczym oraz samorządom
za wspólne akcje, spotkania, projekty, a przede
wszystkim za życzliwość, okazane zaufanie
i odwagę w budowaniu wspólnej przyszłości.
Z nadzieją na dalszą współpracę i więcej
bezpośrednich spotkań życzę Państwu
Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.
Silvio Moritz
Prezes ICU Investor Center Uckermark
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Lawendowy biznes
30 km od Szczecina
Firma Festina Lente prowadzona
przez troje Polaków robi furorę w
oddalonym o 30 km od Szczecina
Grimme. Produkty z uprawianej przez
nich tam lawendy mają takie wzięcie,
że chcą oni zagospodarować kolejne
hektary oraz uruchomić Centrum
Kreatywne. W tym celu trwa m.in.
zbiórka crowdfundingowa.
Zalożyciele firmy Festina Lente (łac. śpiesz
się powoli) kilka lat temu przeprowadzili się do
Grimme ze Szczecina szukając miejsca, w którym mogliby zrealizować marzenie o własnej
stajni koni. To się udało i wkrótce pojawił się
kolejny pomysł. Twórcy Festina Lente zawsze
marzyli o polu lawendy i kiedy zamieszkali na
wsi, okazało się że mogą je mieć. Chcieli spróbować, czy uda im się w tej dziedzinie osiągnąć
coś więcej niż tylko suche kwiatki i ładny widok
na kwitnącym polu.
– W kwietniu 2016 roku posadziliśmy na
nich 5 tys. m kw. lawendy. Lawenda przyjęła się
rewelacyjnie na dobrej, suchej, wapiennej ziemi.
Lata suszy i upałów też dobrze na nią wpływają. Nasze pola stały się atrakcją dla ludzi z okolic
i dla osób odwiedzających powiat Uckermark,
w którym leży Grimme. Na lawendobranie,
które organizowaliśmy pod koniec czerwca
2020 r. przyjechało ponad 400 osób. Większość specjalnie z Berlina – wspomina Karolina Kurpiel-Zawadzka, która współpracuje z
twórcami Festina Lente. – Nasze pole lawendy

okazało się ostoją dla zagrożonych gatunków
dzikich pszczół. W tym roku zasadziliśmy więc
jeszcze jedno mniejsze pole z siedmioma różnymi
gatunkami lawendy.
Z lawendy powstaje szeroka gama produktów. Część wytwarza i sprzedaje (m.in.
w internecie na stronie lavendel-uckermark.de)
sama Festina Lente. To m.in. woreczki z kwiatami, które pięknie pachną, można je też zaparzyć, a także słodkie syropy oraz olej z pestek
winogron z lawendą, który można stosować
jako kosmetyk oraz w kuchni. Do tego dochodzą poduszki z wkładem z konopi i lawendy
oraz poduszeczki ogrzewające.
– Olejki eteryczne lawendy pomagają m.in.
osobom z problemami z układem oddechowym
i alergiami – tłumaczy Karolina Kurpiel-Zawadzka.
Lawendę z Grimme chętnie kupują również
producenci lokalnych produktów z okolicy.
W oddalonym o cztery km Brüssow działa tradycyjna destylarnia, w której niebawem kupić
będzie można likier lawendowy. Chętnie kupowane są kosmetyki lawendowe produkowane
przez inną pobliską manufakturę. Lokalni wytwórcy wykorzystują kwiaty od Festina Lente
do produkcji świec i miodów.
Odbiorcami Festina Lente były m.in. hotele z powiatu Uckermark oraz znad Bałtyku.
Teraz, w pandemii, ten segment rynku jest
w uśpieniu. Ale twórcy przedsięwzięcia widząc
popyt, którego nie są w stanie zaspokoić, planują już dalszy rozwój: – Chcemy wydzierżawić
i uprawiać dodatkowych 5 ha pola. Taki projekt
wymaga większego finansowania, bo trzeba zasiać, zebrać, przetworzyć lawendę na destylat
(przy takim areale jest to już niezbędne), co z kolei wymaga odpowiedniego sprzętu. Stąd pomysł
na crowdfunding.
Festina Lente w połowie listopada rozpoczęła zbiórkę funduszy na ten cel na platformie startnext.com w dziedzinie Ochrony Środowiska (Umwelt) pod adresem
startnext.com/treffen-auf-dem-lavendelfeld-b.
Wspierając projekt można zainwestować
w 100 m kw. lawendy, mieć swoją ławkę na
polu lawendy, kupić prezent-niespodziankę
zawierający produkty lawendowe, zakupić
książkę o życiu na wsi z końmi lub wykupić
weekend na polu lawendy z ćwiczeniami
qigong dla zdrowia ciała i umysłu, jazdę konną
lub spacer z koniem po lesie.
Działalność Festina Lente stała się znana
w całym regionie. W mediach niemieckich
pojawiają się kolejne artykuły o tym miejscu.
Wsparcie inicjatywom firmy udzielają lokalne
władze i instytucje wspierające biznes.
Niedawno burmistrz Brüssow zaproponowała firmie stworzenie Centrum Kreatywnego
w centrum miasteczka proponując wynajem
pomieszczeń na preferencyjnych warunkach.
Będą tam się odbywały zajęcia artystyczne
dla dzieci i dorosłych z wykorzystaniem na-

turalnych materiałów i oczywiście lawendy.
Do tego qigong i joga, spotkania edukacyjne i
ekologiczne. Na miejscu będzie można kupić
lawendowe produkty z Grimme. Otwarcie planowane jest jeszcze przed świętami Bożego
Narodzenia.
Z kolei spółka Investor Center Uckermark
wsparła firmę w przedsięwzięciu przy realizacji
filmu promującego zbiórkę crowdfundingową
oraz promując lawendowe produkty podczas
akcji świątecznej.
Kolejnym krokiem Festina Lente będzie zaproszenie mieszkańców regionu, ale też Berlina
i Szczecina do przyjazdu na jednodniowe pobyty i kontaktu z naturą – wśród pól lawendy,
w otoczeniu lasów i jeziora. Na miejscu odbywać
się będą także zajęcia z końmi, quigong i joga.
– Chcemy wypromować naszą okolicę turystycznie i pokazać, że można tu wspaniale odpocząć, a jednocześnie jest do nas bardzo blisko ze
Szczecina i z Berlina – mówi Karolina Kurpiel-Zawadzka.
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Inwestycyjna ofensywa
w porcie

Od lewej: Krzysztof Krystowski, prezes Związku
Pracodawców Klastry Polskie i Jacek Drożdżal, prezes
„Zielonej Chemii” zainaugurowali szczeciński kongres.
| fot. KLASTER ZIELONA CHEMIA

Ruszyły dwie duże inwestycje Zarządu
Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście. Spółka podpisała
w październiku umowy z wykonawcami
obejmujące poprawę dostępu do
portu w Szczecinie w rejonach Basenu
Kaszubskiego i Kanału Dębickiego.
Obydwa przedsięwzięcia mają być
gotowe w 2023 roku, a ich łączny koszt
przekracza pół miliarda złotych.
– W porcie Szczecin prowadzimy przedsięwzięcia związane z pogłębieniem toru wodnego
do 12,5 m – wyjaśnia Krzysztof Urbaś, prezes
ZMPSiŚ. – Choć samo pogłębienie toru jest zadaniem leżącym w gestii Urzędu Morskiego w Szczecinie, to rolą Zarządu Portów jest dostosowanie
portowych nabrzeży w Szczecinie do nowych parametrów toru wodnego.
Pierwszy kontrakt ZMPSiŚ podpisał 9 października z gdańską Korporacją Budowlaną
Doraco. Zrealizuje ona projekt pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie
Basenu Kaszubskiego”. Zbuduje m.in. nowe
nabrzeża i przebuduje istniejące w rejonie Basenu Kaszubskiego, pogłębi ten akwen i zasypie
pobliski Basen Notecki. Przebuduje sieci wod-

no-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne
oraz zmodernizuje układy drogowy i kolejowy.
Wartość inwestycji to ok. 223 mln zł.
Z kolei 14 października ZMPSiŚ podpisał
umowę z konsorcjum firm NDI sp. z o.o. oraz
NDI SOPOT SA na wykonanie inwestycji pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie
w rejonie Kanału Dębickiego”. Zadanie obejmuje m.in. budowę nowego nabrzeża Norweskiego oraz przebudowę nabrzeży Czeskiego
i Słowackiego oraz przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m. Kanał Dębicki będzie poszerzony do 200 m (z obecnych 120).
Koszt prac to 343,1 mln zł.

Podpisanie umowy na poprawę dostępu do portu
w rejonie Kanału Dębickiego. Od lewej: Jacek Cichocki,
wiceprezes ZMPSiŚ, Małgorzata Winiarek-Gajewska
i Krzysztof Urbaś. | fot. ZMPSiŚ

– Zawarty kontrakt jest dla nas kolejnym
dużym projektem w branży hydrotechnicznej –
zaznaczyła Małgorzata Winiarek-Gajewska,
prezes NDI. – Obecnie realizujemy kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, a za nami budowa nabrzeża T2 dla głębokowodnego terminala
kontenerowego DCT w gdańskim porcie.
Obydwie inwestycje mają dofinansowanie
unijne z Funduszu Spójności w ramach programu
operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. ek

Kongres Klastrów
w Szczecinie
Stowarzyszenie Zachodniopomorski
Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”
ze Szczecina wraz ze Związkiem
Pracodawców Klastry Polskie
postanowili tegoroczny VI Kongres
Klastrów Polskich zorganizować
w Szczecinie.

Z uwagi jednak na obostrzenia epidemiczne związane z COVID-19 jej przebieg odbył się
w dniach 9-10 listopada w formule on-line.
Do udziału w tym wydarzeniu zaproszone
zostały wszystkie klastry z całej Polski oraz zaprzyjaźnione klastry europejskie. Patronaty nad
tym wydarzeniem objęło kilku marszałków województw, w tym m. in. marszałek województwa
zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele kilku ministerstw oraz przedstawiciele
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Przedmiotem VI Kongresu Klastrów Polskich była dyskusja na temat roli klastrów we

wspieraniu polityki rozwoju regionalnego kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej, Polski
i polskich regionów samorządowych.
– Nie ma skutecznej polityki rozwoju regionalnego bez klastrów, za to klastry nie mogą skutecznie wspierać firm bez współpracy z samorządami
– tłumaczy Jacek Drożdżal, prezes zarządu klastra „Zielona Chemia”.
Kongres był realizowany na żywo ze studia
telewizyjnego zorganizowanego w pomieszczeniach Netto Arena w Szczecinie. Poszczególni rozmówcy łączyli się za pomocą łączy
internetowych. Specjalnie dla potrzeb tego
wydarzenia zostało zorganizowane też drugie
studio telewizyjne w Katowicach.
W ciągu 2 dni kongresu oglądało go ponad
1770 osób, zaś panelistami było 41 prelegentów w 7 sesjach panelowych (w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej i klastrów europejskich oraz przedstawiciele ministerstw RP oraz
marszałkowie województw).
Podczas VI Kongresu Klastrów Polskich rozmawiano także o europejskiej, krajowej i regionalnej
polityce rozwoju gospodarczego oraz o możliwościach wsparcia konkurencyjności firm, a przez to
regionów, w których działają, przy pomocy środków unijnych w nadchodzącej nowej perspektywie programowania.
wab

Finomar zbudował wielofunkcyjny ponton
Szczecińska firma Finomar
zbudowała wielofunkcyjny ponton
zatapialny. Służy on do budowy,
wodowania i transportu kadłubów
statków i ich elementów oraz innych
wielkogabarytowych konstrukcji.
Jednostka otrzymała imię „Finomar 1”,
a jej chrzest odbył się 16 października
w Szczecinie.

W projekcie tym wykorzystano własny
wynalazek firmy: urządzenie do zmiany wysokości położenia konstrukcji wielkogabarytowych, czyli pływającej pochylni pontonowej.
Innowacyjność dotyczy przede wszystkim opatentowanego przez Finomar sposobu przemieszczania obiektów z nabrzeża na pływającą
pochylnię i odwrotnie, z możliwością przechylania całości w celu łagodnego zwodowania.
Nowy ponton ma 48 m długości i 18 m szerokości.

– Ponton będzie nam służył do wodowania
większych kadłubów niż do tej pory, czyli mających nawet 50 metrów długości – powiedział
Arkadiusz Świech, kierownik Działu Handlowego w Finomarze.
„Finomar 1” pozwolił na rozszerzenie oferty firmy. Usługi związane z jego wykorzystaniem mogą być świadczone na rzecz innych
podmiotów.
Wartość projektu wyniosła ok. 4,4 mln zł,
w tym 1,8 mln to unijne wsparcie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Matką chrzestną jednostki została Beata
Kordecka, zastępca dyrektora spółki Finomar.
W ceremonii chrztu uczestniczył m.in. marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz.
Spółka Finomar powstała w 1994 roku
i specjalizuje się w produkcji złożonych konstrukcji spawanych, a także świadczy usługi
na rzecz przemysłu okrętowego i energetycznego. Potencjał produkcyjny spółki umożliwia
wykonywanie kompletnych jednostek pływających, np. pontonów, kadłubów statków i ich
części wraz z wyposażeniem. Finomar może
też wykonywać elementy konstrukcyjne elektrowni, konstrukcji typu offshore, konstrukcji
stalowych oraz aluminiowych o różnym przeznaczeniu.
ek
Finomar zbudował wielofunkcyjny ponton o nazwie
„Finomar 1”. | fot. ELŻBIETA KUBOWSKA
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Koszalin wybrał
Pracodawców Roku

W Trzebuszu powstanie
nowa fabryka

Północna Izba Gospodarcza
w Koszalinie ogłosiła wyniki
4. edycji konkursu Pracodawca
Roku Pomorza 2020. Ze względu na
pandemię COVID-19 organizatorzy
zrezygnowali z przeprowadzenia
uroczystej gali konkursu, odkładając
ją na późniejszy termin.

Francuska Nemera, światowy potentat
w produkcji urządzeń do podawania
leków pacjentom, przejął szczecińską
firmę Copernicus, produkującą
wstrzykiwacze do insuliny. Owocem
połączenia będzie budowa
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
w Szczecinie – Trzebuszu fabryki
sprzętu medycznego.

W kategorii mikroprzedsiębiorstwa (do
10 zatrudnionych) zwycięzcą została firma
transportowo-usługowa Baktrans Dorota
Bakowicz. W kategorii przedsiębiorstwa małe
(do 50 zatrudnionych) głównym laureatem
została przychodnia „SANATUS”. W kategorii
przedsiębiorstwa średnie (do 250 zatrudnionych) tytuł Pracodawca Roku Pomorza 2020
przyznano firmie Q4GLASS, ABJ INVESTORS.
W kategorii przedsiębiorstwa duże (powyżej
250 zatrudnionych) zwycięzcą została firma
Meden-Inmed sp. z o.o. – producent i dystrybutor sprzętu rehabilitacyjnego.
W kategorii piątej – społeczna odpowiedzialność biznesu – firma aktywna lokalnie
oraz wykazująca dbałość o środowisko wygrała
firma MPS International. Od 1991 r. firma rozwija się realizując usługi w zakresie produkcji
kosmetyków, środków czystości oraz opako-
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Nagroda w kategorii Manager Roku 2020 przypadła w udziale Wandzie Stypułkowskiej, prezes MPS International.
| fot. ARCHIWUM

wań. W produkcji opakowań firma stosuje tzw.
technologię wielowarstwową, pozwalającą
skutecznie zmniejszać powstawanie odpadów,
a pomaga w tym także własna stacja podczyszczania ścieków.
Po raz drugi przyznano też nagrodę w kategorii Manager Roku 2020. Przypadła ona
w udziale Wandzie Stypułkowskiej prezes MPS
International. – Sytuacja związana z pandemią
COVID-19 utwierdziła nas w słuszności organizacji konkursu – uważa Roman Biłas, prezes PIG
w Koszalinie. – Uważamy, że wyróżnienie firm

które przetrwały ten okres dbając o pracowników, jest niezwykle ważne. W ten sposób doceniamy firmy, które w swojej codziennej pracy
kierują się zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu.
Konkurs promuje region Pomorza Środkowego jako doskonałe miejsce do zamieszkania
i pracy. Ma on na celu zachęcenie młodych ludzi do szukania zatrudnienia wśród firm, które
zdobywają laury „Pracodawcy Roku”.
Jednym z patronów medialnych konkursu
jest redakcja „Świata Biznesu”.
a
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W nowoczesnym zakładzie na ponad pięciu
tysiącach metrów kwadratowych odbywać się
będzie produkcja wstrzykiwaczy do podskórnego podawania insuliny oraz innych leków.
Budowa fabryki rozpocznie się wiosną przyszłego roku, pierwsza produkcja w niej ma ruszyć w drugim kwartale 2022 roku.
Prof. Alberto Lozano, prezes zarządu
Copernicusa podkreśla, że to bardzo dobry
krok dla rozwoju biznesowego Szczecina, gdy
wchodzi tu światowy lider farmaceutyczny.
Bernhard Rohn, wiceprezes Nemera, nie
ukrywa, że ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej jest dla rozwoju firmy interesująca także ze względu na wykwalifikowanych
pracowników, których będzie można w naszym regionie pozyskać.

Na razie inwestorzy nie podają, ile nowych
miejsc pracy stworzą. Poszukiwać będą wykwalifikowanych specjalistów, z czego powinni skorzystać absolwenci szczecińskich uczelni. – Obecnie firma Nemera ma cztery fabryki na
świecie – w USA i w Europie, a ta w Szczecinie
byłaby piątą – informuje Bartosz Dzikowski,
specjalista ds. sprzedaży i marketingu w Copernicusie. – Będziemy potrzebować inżynierów i personelu do obsługi maszyn.
Nemera jest światowym liderem w zakresie projektowania, rozwoju i produkcji
urządzeń do podawania leków dla potrzeb
przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego.

Nemera, światowy potentat w produkcji urządzeń
do podawania leków przejął szczecińską
firmę Copernicus. | fot. ARCHIWUM

Spółka Copernicus powstała w Szczecinie
w 2004 roku, stawiając na produkcję urządzeń
służących do podawania leków, takich jak
wstrzykiwacze do podawania insuliny, jako ich
producent, jedyny w Polsce i jeden z kilku na
świecie. Oceniana była jako jedna z najbardziej
innowacyjnych firm w polskim sektorze zdrowia. Eksportowała swoje produkty do Chin,
Rosji, Iranu, Argentyny i innych krajów.
– Cieszymy się, że możemy dołączyć do Nemery
i razem tworzyć produkty, które poprawiają jakość
ep
życia pacjentów – mówi prezes Lozano.
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Ludzi dobrej woli
jest więcej...
Ten niezwykły straszny rok 2020 wreszcie dobiega końca. Nie będę tęsknić…
W minionych miesiącach powiedziano i napisano chyba wszystko. O kryzysie wszystkiego, o kryzysie zdrowotnym, o kryzysie gospodarki, o kryzysie finansów publicznych,
o zadłużaniu się, o zmieniającym się rynku
pracy, o przyszłości banków… Prognozy,
scenariusze, prawdy, półprawdy, kłamstwa,
prostacka propaganda sukcesu, czasem
propaganda klęski, teorie spiskowe. Racje
i emocje, słowa i gesty, czasem krzyki… Czas
niespokojny, pełen obaw, traum, depresji…
Poprzedni, wrześniowy felieton zakończyłem profetycznie zdaniem, choć nie wypada
cytować samego siebie, że przyszłość należy
do pokolenia Z, wcześniej wiele razy pisałem
o szczególnej roli kobiet w historii. To ponad
połowa SUWERENA…
Tu i teraz, tuż przed nadchodzącym rokiem 2021, zastanawiam się nie po raz pierwszy nad sensem słów quasi, prawie… Jak to
się stało, że tak wiele instytucji w naszym

kraju jest na niby, quasi, pseudo, prawie…
„Żyją dzięki milionom podatników, nie spełniając oczekiwań znacznej części obywateli,
wyborców, pracobiorców, pracodawców…
Przykładów takich kosztownych, bizantyjskich instytucji jest sporo, wielu analityków
nieprzypadkowo podaje w wątpliwość sens
ich powstania i trwania. Nadmiar kosztuje
podatników – czyli nas wszystkich.
Rok 2021... Szczepionka? A poza tym od 20
stycznia – nowe otwarcie w USA… Joe Biden
i Kamala Harris w Waszyngtonie. Do tego papież Franciszek w Watykanie, Angela Merkel
w Berlinie… Te i kilka innych nazwisk liderów pozwalają zachować resztki nadziei
na odmianę wspólnego losu… Może nie
wszystko stracone? Oczywiście wiele, bardzo wiele zależy od Chin, od nowo powołanego RCEP (Regionalne Kompleksowe
Partnerstwo Gospodarcze 10 państw azjatyckich), sporo od Indii, również od Rosji.
Więcej pytań niż odpowiedzi… Osobiście
nie ufam żadnym fundamentalistom – np.

Regionalny wymiar
pandemii
Wirus COVID-19 wywołuje wiele negatywnych efektów. Odczuwamy niedogodności
związane z ograniczeniem kontaktu z innymi
osobami, trudnościami w pracy zawodowej
oraz brakiem możliwości uczestnictwa w różnych wydarzeniach.
Istotnym efektem wprowadzonych obostrzeń jest też pogarszająca się kondycja psychiczna społeczeństwa. Obserwujemy również
negatywne skutki gospodarcze. Według GUS
w II kwartale br. wystąpił spadek: realnego PKB
o 8,2 proc., spożycia gospodarstw domowych,
nakładów inwestycyjnych o 10,9 proc., liczby
pracujących o 2,7 proc. oraz znaczący wzrost zadłużenia czynszowego i zadłużenia publicznego.
Na 30 czerwca liczba potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem wynosiła
34 154 osoby. Poziom wykrytych zakażeń pod
względem ich natężenia był jednak bardzo
zróżnicowany przestrzennie. Najmniej zakażeń na 100 tys. mieszkańców występowało
w województwie lubuskim (14,7 osób), a najwięcej w województwie śląskim (279,0 osób).
Sformułować więc można pytanie, czy istnieje
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związek między natężeniem pandemii i wynikami przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym?
W krótkim okresie taki związek nie jest widoczny. W II kwartale br. w porównaniu do II kwartału roku 2019 największy spadek przychodów
ogółem w sektorze przedsiębiorstw wystąpił
w województwie warmińsko-mazurskim (-38,0
proc.), które posiadało bardzo niskie natężenie
zakażeń (17,0), a najniższy w województwie
łódzkim (-4,4 proc.), przy natężeniu pandemii
równym 126,6 osób na 100 tys. mieszkańców.
Powyższa relacja nie występuje też na niższym
poziomie agregacji.
W zakwaterowaniu i gastronomii identyczny
spadek przychodów o ok. 40 proc. odnosił się
do województw z natężeniem pandemii wynoszącym 28,4 (pomorskie), 100,4 (dolnośląskie),
jak i 279,0 (śląskie). Co ciekawe, w jednym z województw nastąpił w tym okresie wzrost przychodów – w lubuskim (o 22,0 proc.).
Podobną sytuację mogliśmy zaobserwować
w budownictwie. Co prawda w województwie
lubuskim, gdzie natężenie pandemii było najniższe (14,7) wystąpił najwyższy wzrost przycho-

Prof. zw. dr hab.
Stanisław Flejterski,
wykładowca Wyższej
Szkoły Bankowej.
Specjalizuje się
w problematyce
finansów. Członek
Komitetu Nauk
o Finansach PAN
(2007-2023)

ani libertarianom, ani skrajnym etatystom,
zawodny jest rynek, zawodne jest państwo,
z naszym państwem włącznie. Dowodów jest
aż nadto. Tym ważniejszy byłby wspólny sukces w przezwyciężaniu skutków tego, co nam
się przydarzyło. Po pierwsze przetrwać, po
drugie zadbać o fundamenty przyszłego postpandemicznego rozwoju. Łatwo nie będzie…
PS Przez pierwszy tydzień listopada byłem pacjentem szczecińskich szpitali na Arkońskiej, a głównie na Jagiellońskiej. Każda
okazja jest dobra, aby wyrazić podziw dla
profesjonalizmu personelu medycznego.
Moje osobiste wrażenia z tego niełatwego
czasu są wysoce pozytywne. Od tych niezwykłych LUDZI tyle zależy… Dziękuję!!!
I tylko gdzieś w pamięci zostaje sławetne, aroganckie „niech jadą!”… Ale zostaje
też wyśpiewane przez Czesława Niemena:
„ ...lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to,że ten świat nie zginie nigdy
dzięki nim…”
Stanisław Flejterski

Dr hab. Jacek Batóg,
profesor US,
prorektor Uniwersytetu
Szczecińskiego
ds. finansów, Instytut
Ekonomii i Finansów US

dów (27,2 proc.), ale już w zachodniopomorskim doszło do spadku o 27,2 proc. (natężenie
35,9), gdy w tym samym czasie dla małopolskiego odnotowano wzrost o 5,8 proc. (natężenie
49,9 proc.). Stwierdzenie o braku powiązania
wzrostu natężenia pandemii z pogarszaniem
się wyników firm w ujęciu regionalnym należy
jednak traktować z pewną ostrożnością.
Po pierwsze okres analizy jest dość krótki,
po drugie obserwujemy silną zmianę natężenia pandemii w poszczególnych województwach – na przykład na 14 listopada „liderem”
było już małopolskie (2238,64 osób), a najlepsza sytuacja występowała w warmińsko mazurskim (1296,8 osób). Warto też zauważyć, że
analizie poddano tylko przychody, a dodatkowo analizowany sektor przedsiębiorstw obejmuje wyłącznie podmioty niefinansowe o liczbie pracujących ponad 49 osób, a według GUS
podmioty mniejsze charakteryzują się większą
odpornością na negatywny wpływ obecnej
pandemii. Na bardziej wiarygodne wyniki musimy więc jeszcze trochę poczekać.
Jacek Batóg
październik-grudzień 2020

Halina Szymańska (61 l.), powołana

została na stanowisko
prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W latach 2017–2020 pełniła
funkcję 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. 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.
W ostatnich wyborach samorządowych uzyskała mandat radnej Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego. W sejmiku zasiadała także w latach
2006–2010. Pracowała na stanowisku
zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa(ARiMR).

Marek Gróbarczyk (52 l.) został

powołany w listopadzie na stanowisko sekretarza
stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Jest odpowiedzialny za sprawy
związane z gospodarką wodną oraz
realizację inwestycji w sektorze
gospodarki morskiej i wodnej. Absolwent Wydziału Mechanicznego
w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni oraz studiów podyplomowych
na Akademii Rolniczo-Technicznej
w Bydgoszczy na kierunku telekomunikacja cyfrowa. Ukończył wiele kursów z dziedziny zarządzania
i finansów. Pracował na statkach
morskich jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. W 2007 r. sprawował urząd
ministra gospodarki morskiej.
Przygotował m.in. dwa programy
– budowy falochronu osłonowego w Świnoujściu, stanowiącego
port zewnętrzny do odbioru gazu
skroplonego oraz budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję

Wiślaną. W latach 2008-2009 pełnił funkcję
eksperta w Kancelarii Prezydenta RP ds. gospodarki morskiej. Był posłem do Parlamentu Europejskiego. W latach 2015-2020 stał
na czele resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W związku
z likwidacją ministerstwa
6 października utracił to stanowisko. Jest posłem obecnej kadencji Sejmu RP.
Rada Nadzorcza Grupy
Azoty S.A. na posiedzeniu
w dniu 13 listopada 2020 r.
podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 grudnia br.
Tomasza Hinca (46 lat) na stanowisko prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.
Tomasz Hinc od 5 marca 2018 r. do 30 listopada 2020 r. był wojewodą zachodniopomorskim. W latach 2016–2018 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Od 2007 roku
doradca zarządu Totalizatora Sportowego sp.
z o.o. w Warszawie, a następnie dyrektor oddziału Totalizatora w Szczecinie, w 2008 roku p.o. dyrektor oddziału w Zielonej Górze, a od 2013 roku
również dyrektor oddziału w Koszalinie.
W latach 1997–2007 – nauczyciel akademicki w szczecińskich szkołach wyższych.
Specjalizował się w dziedzinach organizacji
i zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi,

socjologii oraz public
relations.
Od 2006 do 2018 roku radny Rady Miasta Szczecina przez trzy kolejne kadencje,
a od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady.
Od 2015 do 2018 roku przedstawiciel Miasta
Szczecin w Radzie Euroregionu Pomerania.
Absolwent Uniwersytetu
Szczecińskiego. Wyróżniony
w finale VII edycji Polish National Sales Awards 2015. Finalista VI edycji konkursu Polish
National Sales Awards 2014.

Zbigniew

Bogucki

(40 lat), absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim został
powołany na stanowisko wojewody zachodniopomorskiego. Nowy wojewoda pracę rozpoczął w poniedziałek 30 listopada br.
Z zawodu jest adwokatem. Pracował w zachodniopomorskim oddziale wojewódzkim
NFZ. Do 2012 r. pracował jako prokurator,
później założył własną kancelarię adwokacką. Do momentu objęcia funkcji wojewody
był również radnym Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego.
Laura Hołowacz, (60 l.) prezes Grupy CSL ze Szczecina otrzymała trzy ważne

nagrody w 2020
roku. Rada Miasta
w Szczecinie przyznała jej tytuł Honorowego Ambasadora Szczecina.
Z kolei Polska Izba
Spedycji i Logistyki
wyróżniła ją ogólnopolską nagrodą
„Człowiek Roku „Rzeczpospolita” TSL
Award 2020”. Wreszcie portal Kobietowo.pl, adresowany do pań zajmujących się biznesem przyznał prezes
Hołowacz tytuł „Ikony Biznesu”.
Hanna Mojsiuk została wybrana na funkcję prezesa Północnej Izby
Gospodarczej. Jest magistrem prawa,
absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
oraz absolwentką studiów podyplomowych Wydziału Ekonomicznego
Politechniki Koszalińskiej. Jest członkiem Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej,
członkiem Stowarzyszenia
Prawników
Rynku Motoryzacyjnego, członkiem zarządu motoryzacyjnej
firmy rodzinnej Grupy
Mojsiuk.

Ważna jest dla niej odpowiedzialność
społeczna biznesu, więc angażuje się
w liczne działania charytatywne. Jest
inicjatorką wielu wydarzeń w PIG,
między innymi „Kultury Biznesu”, podczas której zbierano fundusze dla
potrzebujących.
Sylwester Chruszcz (48 l.)
w czerwcu został powołany na stanowisko p.o. dyrektora Elektrowni Dolna
Odra – oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
Ukończył studia na Wydziale
Budownictwa
i Architektury Politechniki Szczecińskiej.
W latach 2002–2004
sprawował funkcję radnego Sejmiku Zachodniopomorskiego.
Był
posłem do Parlamentu Europejskiego (od
2004 do 2009 r.), gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Transportu
i Turystyki, a także posłem na Sejm VIII kadencji i wiceprzewodniczącym sejmowej
Komisji Infrastruktury.
kewa
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Wszystko zaczyna się od bonjour
O tym, że język francuski jest piękny a kultura francuska bogata Alliance
Française (AF) w Szczecinie przekonuje już od ponad 30 lat.
Ośrodek akredytowany przez Francję należy do największej (w 131 krajach) i
najstarszej (działającej od 137 lat) sieci szkół języka francuskiego
i krzewienia kultury francuskiej.

Renomowane centrum nauki
– Inicjatorem powstania w Szczecinie Alliance Française był neurochirurg prof. Ireneusz
Kojder. Najpierw szkoła funkcjonowała jako
centrum afiliowane w strukturach ówczesnego
PAM – wspomina Teresa Kieling, współzałożycielka i dyrektor szkoły. – Był rok 1989, Polska
otwierała się na Europę, Zachód.
Dziś uczniowie AF chcą przygotować się do
egzaminów, wyjechać na studia w Paryżu, pracować we Francji, awansować w pracy albo po
prostu radować się francuską kulturą.
Alliance Française prowadzi zajęcia z języka francuskiego dla dorosłych, młodzieży
i dzieci – na wszystkich poziomach nauczania
(słuchacze uczą się w małych grupach). Ponadto przygotowuje do matury i egzaminów
międzynarodowych – jest jedynym w regionie akredytowanym przez France Education
International w Sèvres centrum najważniejszych certyfikatów francuskich DELF i DALF,
wydawanych przez Francuskie MEN. Prowadzi
kursy indywidualne, branżowe, a także języka
specjalistycznego, np. w zakresie ekonomii,
turystyki, hotelarstwa, gastronomii. Zajęcia
językowe prowadzone są nie tylko w siedzibie szkoły, ale również na zamówienia klienta
w firmie lub online (np. lektor z tutejszej szkoły
prowadzi lekcje francuskiego w PPC Gryf, który wchodzi w skład francuskiej Grupy Cémoi).
Pani dyrektor z dumą mówi o wykwalifikowanej kadrze, która ma wykształcenie filologiczne,
z doświadczeniem w nauce języka francuskiego.
W szkole pracuje też native speaker, który może
prowadzić zajęcia dla początkujących, jest to Francuz, który bardzo dobrze zna język polski – dodaje.
W Szczecinie siedziba Alliance Française mieści się
przy ul. Żubrów 1/U7. | fot. ALLIANCE FRANÇAISE
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W Szczecinie siedziba Alliance Française
mieści się od dwóch lat przy ul. Żubrów 1/U7.
Warto dodać, że w lokum szkoły urzęduje też
konsul honorowy Francji, Pierre-Frédéric Weber. Do dyspozycji są trzy sale dydaktyczne,
a znaczna część wyposażenia jest dzięki subwencji z Francji. Na miejscu można skorzystać
ze słynnych francuskich słowników (jak Le Robert) i przejrzeć najnowszy „Paris Match” i inne
tytuły prasowe.
Bezpłatnie udostępniane są zasoby
Culturethèque – cyfrowej biblioteki i mediateki Instytutu Francuskiego, z którym AF ma
podpisaną umowę współpracy.
Francuskie uczelnie kształcą na wysokim
poziomie i są otwarte na obcokrajowców. AF
udziela informacji, jak studiować w ramach
„Campus France”, dostać stypendium rządu
francuskiego, zdobyć dyplom francusko-polski.
– Od 2011 r. strona francuska wymaga,
żeby w Polsce, tak jak na całym świecie (z wyjątkiem Chin) ośrodki AF prowadzone były przez
stowarzyszenia. Z 17 ośrodków, które wcześniej działały w strukturach uczelni albo podlegały pod urząd miasta, zostało dziś osiem
– mówi Teresa Kieling. – Tu w Szczecinie utrzymaliśmy wysoki poziom i zostaliśmy dobrze ocenieni przez stronę francuską – Fundację Alliance
Française w Paryżu, do czego przyczyniły się
wówczas dwie osoby, ówczesny konsul honorowy
Włodzimierz Puzyna i Michał Sobecki, który został pierwszym prezesem stowarzyszenia.
Nowym prezesem zarządu AF w Szczecinie
został we wrześniu br. prof. Jacek Wróbel,
rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego.W lokum szkoły urzęduje
też konsul honorowy Francji, Pierre-Frédéric
Weber.

Spotkanie w szczecińskiej siedzibie. Od lewej prof. Jacek
Wróbel, Teresa Kieling i Pierre-Frédéric Weber.
| fot. ALLIANCE FRANÇAISE

Francuska kultura
Do księgi pamiątkowej szczecińskiego
ośrodka wpisał się wybitny polski aktor Andrzej Seweryn, który w 1993 roku w Comédie
Française zadebiutował tytułową rolą w „Don
Juanie” Moliera. Francuzi uważają, że jest
w „101 procentach” francuski. W 2014 roku
był gościem Festiwalu Czytania, podczas którego ze studentami szczecińskiego AF czytał
bajki La Fontaine’a. – Andrzej Seweryn to postać
wybitna pod względem aktorstwa, ale też języka
francuskiego – uważa Teresa Kieling. – Języka
nauczył się w wieku dorosłym, mówi czystym
francuskim bez obcego akcentu.
Doskonały przykład dla naszych uczniów.
Francuzi uznali go za najlepszego aktora Francji.
Francuzi słyną z dobrego kina, które narodziło się nad Sekwaną. Korzystając z platformy
IF Cinéma, AF prezentuje zarówno kino klasyczne, jak i nowe tytuły francuskiej kinematografii. Filmy wyświetlane są co miesiąc w kinie
Szczecińskiego Inkubatora Kultury bezpłatnie
(z polskimi napisami).
W ciągu roku ośrodek zaprasza na pojedyncze spotkania, prelekcje, koncerty, spektakle. Najwięcej wydarzeń kulturalnych jest
w listopadzie, kiedy AF organizuje Dni Kultury
Francuskiej (trzeci czwartek listopada jest też
okazją do spotkania przy młodym francuskim
winie beaujolais) oraz w marcu, który jest miesiącem Frankofonii.
– Przez kulturę mamy szansę dotrzeć do
szerszego grona osób – podkreśla Teresa Kieling. – Chcemy skupiać środowiska frankofilskie
i frankofońskie, promować ważne wydarzenia
związane z Francją, stać się po prostu Domem
Francuskim w Szczecinie.
e
październik-grudzień 2020
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Jak fika Figa
„Figa” Kingi Konieczny opowiada
dzieciom o doświadczeniach przy
adopcji psa, który wcześniej wiódł
pieskie życie.
Inspiracją była prawdziwa historia.
Rodzina Koniecznych rzeczywiście
przygarnęła ze schroniska dorosłą
rudą suczkę, psa po przejściach, który
wszystkiego się boi.

Co może dentysta XXI wieku
Rozmowa z dr. n. med M.Sc. Master of Oral Implantology Kacprem Koryzna, właścicielem Koryzna Clinic.
W związku z epidemią koronawirusa placówki świadczące usługi zdrowotne znacznie ograniczają swoje działanie. Jak w koronawirusowej rzeczywistości odnajduje się
Koryzna Clinic?
Nie zamknęliśmy się na czas pandemii, nie
wstrzymaliśmy wizyt. Pandemia nie zwalnia
z dbania o zęby. Trzeba ulżyć człowiekowi, gdy
odczuwa ból. Leczenie w formie teleporady
w przypadku dentysty nie ma sensu, bo jak
w ten sposób moglibyśmy pomóc?
Jak wygląda wizyta pacjenta w czasie
pandemii?
Przed wejściem do gabinetu pacjent odkaża ręce środkami do dezynfekcji w poczekalni
i jest mierzona temperatura. Jesteśmy jednostką specjalizującą się w implantologii, więc
odzież ochrony osobistej, maseczki chirurgiczne, gogle, przyłbice, rękawiczki były u nas już
wcześniej na porządku dziennym.
Zmieniliśmy grafik wizyt pacjentów, zwiększyliśmy przerwy czasowe między odwiedzinami, tak żeby nie spotykali się ze sobą
w poczekalni. Jeśli chodzi o pacjentów zagranicznych, w zeszłym tygodniu mieliśmy dwóch

Gabinet Stomatologii i Implantologii
ul. Sienna 4/1
70-542 Szczecin
+48 91 812 15 41
+48 607 236 896
koryznaclinic.com
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pacjentów z Berlina i jednego z Greifswaldu,
zgłosili się z aktualnymi wynikami testów
w kierunku COVID-19.
W czasach pandemii bardzo pomagają
nowe technologie, które posiadamy w naszym gabinecie.
Jak nowoczesny sprzęt pomaga pacjentom w czasie pandemii?
Nasz gabinet posiada urządzenie CEREC
w technologii 3D, które wykorzystujemy dowykonywania koron, mostów, licówek pełnoceramicznych. Dzięki systemowi CAD/CAM
możemy zrekonstruować pacjentowi uzębienie, ograniczając jego ilość wizyt w gabinecie
z 4-5, których wymagał tradycyjny proces odbudowy, do jednej. Nie pobieramy już wycisków, laboratoria nie przygotowują dla nas modeli gipsowych, nie ma drogi transportu – całą
tę drogę zastępuje wirtualne projektowanie
w komputerze. Ograniczamy więc kontakty do
minimum, co jest pożądane w czasie pandemii.
Nasze dwa lasery mają bardzo szerokie
spektrum zastosowań, począwszy od leczenia próchnicy bez użycia wiertła, techniką
minimalnie inwazyjną, która usuwa wyłącznie
próchnicę, bez uszkadzania zdrowej tkanki,
znajdującej się pod spodem na dnie ubytku.
W większości tego typu przypadków nie ma
potrzeby podawania znieczulenia, gdyż są to
zabiegi całkowicie bezbolesne.
Jedna z naszych młodszych pacjentek, lat
10-11, której leczyliśmy próchnicę w czterech
zębach, na pytanie mamy: „Jak było”, odpowiedziała: „Wolę chodzić do pana doktora
niż na lekcje”.
Lasery, których używamy do zabiegów chirurgicznych zmniejszają czas gojenia o ok. 5060 proc. w stosunku do tradycyjnych metod
chirurgicznych i redukują podawanie antybiotyków po zabiegach o 80 proc.

Dzisiaj w stomatologii nie ma nowszych
urządzeń, które mogłyby „przebić” sprzęt,
którego używamy w naszym gabinecie.
W poczekalni wisi wiele dyplomów, z których wynika, że cały czas się pan dokształca.
Jestem absolwentem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, na tej uczelni obroniłem też doktorat, wszystkie badania do pracy
doktorskiej związane były ze stomatologią
zachowawczą i periodontologią. Później na
Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad
Menem kilka lat studiowałem implantologię
stomatologiczną, obroniłem z niej tam tzw.
pracę masterską.
Chcę być na bieżąco z wiedzą, z nowościami, stąd nieustanne szkolenia, kursy. Korzystam z wiedzy i doświadczenia kolegów z Korei
Płd., Japonii i Singapuru. Wiodą prym, dużo
wcześniej zaczęli stawiać na zaawansowaną
technologię w stomatologii i implantologii,
używają jej na co dzień. W listopadzie, niestety
tylko w formule online z racji pandemii, byłem
moderatorem podczas międzynarodowej konferencji implantologicznej w Tajpej, jako jedyny
Polak wśród 150 implantologów z 25 krajów.
Na podstawie własnego doświadczenia
w moim gabinecie z urządzeniami nowej
technologii mogę powiedzieć, że dziś bez
takich instrumentów nie jesteśmy w stanie
wykonać leczenia na najwyższym poziomie,
technikami minimalnie inwazyjnymi, tak szybko i gdy proces rekonwalescencji pacjenta
przebiega najkrócej.
Polacy boją się stomatologów, skąd więc
taki wybór kariery?
Ciągoty do stomatologii ujawniły się
u mnie w wieku pięciu lat, kiedy w domu znalazłem jakieś narzędzia stomatologiczne i się
zacząłem nimi bawić. Mój tato był stomatologiem. Poszedłem w jego ślady.
październik-grudzień 2020

– Chciałam tą książką uświadomić, że musimy się liczyć z tym, że bierzemy ze schroniska psa
z przeszłością – mówi Kinga Konieczny, dziennikarka (autorka m.in. „Matek Solidarności”).
Figą, która powstała na prośbę córki, zadebiutowała jako autorka dla dzieci. – Na początku
wystarczyło, że się do niej zbliżaliśmy, a już się
trzęsła. Zaczęliśmy nawet ciszej rozmawiać,
bo reagowała strachem na podniesiony głos
– wspomina.
Historia Figi pokazuje, że mądra miłość do
czworonoga wszystko zwycięży.
– Ten pies nauczył nas, że nie można mu nakazać czegoś tylko dlatego, że my tak chcemy, bo
stosowanie stereotypowych metod, które wy-

dają się nam dobre, nie musi nas do dobrego doprowadzić – mówi autorka. – To jest żywa istota
i ma swój charakter. Figa nauczyła nas uważności. Traktowanie zwierząt to egzamin z naszego
człowieczeństwa.
– Ta książka może nam pomóc w pięknej
adopcji zwierzęcia – stwierdza Małgorzata
Narożna, która przy szczecińskiej alei fontann
prowadzi kluboksięgarnię FiKa dla młodych
czytelników. Można w niej kupić „Figę”. – Możemy wesprzeć ludzi, którzy mieszkają w naszym
mieście, współtworzą je i w pewnym momencie
chcą z przekonania podzielić się swoją historią.
Księgarka dodaje, że książka została ładnie
wydana (ma piękny papier, okładkę ze skrzydełkami, jest miejsce na autograf, notatkę).
Książkę zilustrowała malarka Magdalena
Kalenin, która zadebiutowała jako ilustratorka.
Dochód ze sprzedaży książki wesprze organizacje pomagające bezdomnym zwierzętom. – Nie krytykuję ludzi, którzy kupują sobie
rasowe psy, ale polecam psy ze schroniska.
Uważam, że trzeba się najpierw zająć tymi, które nie mają domów – mówi Kinga Konieczny.
Czytelnicy dopytywali się o nowe przygody, więc napisała już drugą część, na czas
świąt pt. „Figa i tajemnica złotego brokatu”.
ep

On-line o Puchar Rektora
W ostatnią sobotę listopada odbył
się 13. Otwarty Turniej Brydżowy
o Puchar Rektora Uniwersytetu
Szczecińskiego. Po raz pierwszy
w historii został on rozegrany w
formule on-line. Wygrali członkowie
sekcji US: Patryk Kośla
– Kornela Tokarek.
Idea zawodów pozostaje niezmiennie ta
sama. Zgłoszeni brydżyści dzieleni są na dwie
kategorie: mniej zaawansowanych (amatorzy)
oraz tych o większym doświadczeniu (profesjonaliści). Następnie pary składające się po
jednym zawodniku z każdej z tych grup kojarzone są losowo. W ten niecodzienny sposób
powstaje duet, który stara się wygrać całą imprezę.
Natomiast z uwagi na pandemię, po raz
pierwszy w historii brydżyści rywalizowali poprzez internetową platformę Bridge Base, siedząc w domu przed monitorami komputerów.
– Jesteśmy poniekąd zobligowani do formuły on-line – mówi Jacek Batóg, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, organizator imprezy.
Wśród brydżowej braci jest wielu seniorów
czy osób szczególnie narażonych na koronawirusa. Nie mogliśmy dopuścić do sytuacji,
w której narażamy zdrowie tych osób.

Zawody rozegrano w sobotę 28 listopada. Wygrał duet Kornela Tokarek – Patryk
Kośla, przed parą Ryszard Kłosiński – Jacek
Wojtecki oraz duetem Marek Wawrzyniak
– Narcyz Bączkowski. Część z tych osób to regularni gracze brydżowej sekcji Uniwersytetu
Szczecińskiego.

Kinga Konieczny na prośbę córki
zadebiutowała jako autorka dla dzieci.

Turniej był bezpłatny i mógł w nim zagrać
praktycznie każdy, niezależnie od stopnia zaawansowania. Jednak nagrody – jak co roku
– były przednie. Honorowy patronat nad zawodami sprawowali Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego oraz
rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Profesor
Waldemar Tarczyński był obecny na otwarciu
imprezy. Tym razem zachęcał do umysłowej
rozrywki przez internet. Takie czasy…
ps

Do tej pory brydżyści spotykali się w auli Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
W tym roku było nieco inaczej… | fot. PAWEŁ STĘŻAŁA
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Sport na trudne
czasy – golf!
Dwutysięczny dwudziesty związał ręce branży turystycznej. W związku
z ograniczoną możliwością wyjazdów, zamknięciem m.in. hal sportowych, siłowni,
basenów czy parków zaczęliśmy szukać możliwie najbezpieczniejszej aktywności,
którą można by swobodnie uprawiać mimo wszechobecnej pandemii.
Z pomocą przyszedł golf. Golf jako sport
rozgrywany na świeżym powietrzu, na kilkudziesięciu hektarach, w grupach nie więcej
niż czteroosobowych jest bezpieczny. Osiemnaście dołków (średnio 300 metrów długości
każdy) pozwala w tym samym momencie swobodnie grać ponad 100 zawodnikom. Jak dodamy do tego strzelnicę golfową oraz tereny
treningowe, okaże się, że na jednym obiekcie
może (z zachowaniem dystansu społecznego)
przebywać jednocześnie nawet kilkaset osób.

Golf – Twój prywatny psycholog
Czterogodzinny spacer na świeżym powietrzu może działać terapeutycznie. Brak wszelkiej maści „rozpraszaczy” (zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie gry), kontakt
z przyrodą oraz ten kluczowy moment trafienia
w malutką piłeczkę jeszcze mniejszym obszarem
kija zwanym „sweet spot” potrafi wywołać endorfiny. Amerykanie (przypomnijmy – około 40
mln golfistów!) lubią żartować: „Nie potrzebuję
psychologa, kiedy mam w pobliżu pole golfowe”.
Ostatnio w mediach głośno było o tym, że
Donald Trump po przegranych wyborach prezydenckich cały czas spędzał wyłącznie na polu
golfowym na Florydzie. Dodajmy, że wszyscy
prezydenci USA, łącznie z obecnie przejmującym stanowisko Joe Bidenem, to golfiści.

nieco odczarują krążące mity. Żetony na „driving
range” (strzelnicę golfową) kupimy za kilkanaście złotych, w podobnej cenie wejdziemy na
tereny treningowe. Całodniowe „Green Fee” (bilet wstępu na pole) można kupić za kilkadziesiąt
złotych. Łącznie zatem wizyta na polu golfowym
może kosztować do 100 złotych. Nie tak dużo,
biorąc pod uwagę, że to całodniowa rozrywka.

Sezon trwa cały rok
Mimo że w stosunkowo krótkiej historii golfa w Polsce rokrocznie notowaliśmy wzrost osób
grających, to dwutysięczny dwudziesty można
uznać za wyjątkowy. W podszczecińskim Binowie (jednym z większych ośrodków golfowych
w Polsce) podczas trudnego pandemicznego
roku Binowo Park Golf Club odnotował znaczny
przyrost członków oraz nowych golfistów.
– Oprócz rozgrywanych u nas w Binowie
cyklicznych imprez – takich jak World Amateur

Golfers Championship czy Floating Garden Szczecin Open, udało nam się zorganizować szereg
mniejszych wydarzeń, które dobrze wpisały się
w animacje początkujących golfistów szukających
bezpiecznej aktywności w trudnych dla wszystkich czasach – wyjaśnia Sławomir Piński, dyrektor zarządzający obiektem Binowo Park.
Dodatkowo uprawianiu golfa sprzyja
zmieniający się klimat atmosferyczny. Sezon
golfowy – kiedyś znacznie krótszy, dziś trwa
praktycznie cały rok, od stycznia do grudnia.
Jak potwierdzają dyrektorzy polskich pól golfowych z Pińskim na czele, ma to bezpośrednie
przełożenie na podjęcie decyzji o wykupieniu
członkostwa w klubie.
Jeśli za tą samą cenę, w tych trudnych czasach, mogę skorzystać więcej, uprawiając jednocześnie najlepszy ze sportów, to jestem z tego
bardzo zadowolony – zwierza się Kazimierz
Mendak, kapitan klubu Binowo Park. – Jestem
zakochany w golfie, podobnie jak wiele moich
koleżanek i kolegów z klubu. Polecam ten sport
bezapelacyjnie każdemu – dodaje.
To co, do zobaczenia na polu?
Wojciech Senger
fot. JAROSŁAW GASZYŃSKI

Sport dla bogaczy?
No właśnie, czy na pewno? Oczywiście – używanie nazwisk pokroju Trumpa w kontekście
promocji golfa w Polsce często potrafi wywołać
odwrotny efekt. Polski golf od lat bije się ze stereotypem „sportu dla bogaczy”, zatem bezpieczniej posługiwać się konkretami, które być może
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Twarze biznesu
Magdalena Gajdamowicz, prezes zarządu CFexpert sp. z o.o., sekretarz Północnej Izby Gospodarczej
Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Byk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Moja ulubiona postać

Agent James Bond w wydaniu Daniela
Craiga. Z niecierpliwością czekam
na premierę kolejnego filmu.

Co cenię u mężczyzny

Pewność siebie, kompetencje, odpowiedzialność

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

O czym marzę

Intelekt, wewnętrzne piękno, szczerość
Dociekliwość
Marnowania czasu
Nurkowanie
Utworem arabskiego techno Acid Arab
Remix w wykonaniu Habib Galbi
O trzytygodniowych wakacjach z rodziną

Michał Stoltmann, prezes Bońkowscy British Auto

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Lew
Uniwersytet Szczeciński, na którym ukończyłem
ekonomię, Manchester School of Business,
gdzie zdobyłem MBA oraz Harvard Business
School, w którym miałem szansę zostać
absolwentem Akademii Przywództwa

Moja ulubiona postać

Nie mam jednej ulubionej. Jest wiele
osób, które mnie inspirują.

Co cenię u mężczyzny

Konsekwencję i zdecydowanie

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

O czym marzę

fot. ARCHIWUM

Naturalność i intuicję
Brak cierpliwości
Chamstwa i głupoty
Sport i tu przede wszystkim piłka nożna, którą
zarówno uprawiam jak i oglądam oraz podróże
Oglądałem ostatnio program o Singapurze.
Architektura, przyroda, kuchnia
– koniecznie chcę tam pojechać.
O przejechaniu wszerz Stanów Zjednoczonych
ze wschodniego wybrzeża na zachodnie.

Wysłuchał: wab, mab

38

październik-grudzień 2020

39

40

październik-grudzień 2020

