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Za co lubimy Multikino Patrycja Rozwarska,

dyrektor Kompleksu Kinowego Multikino Szczecin,
o tym, że w kinie można obejrzeć nie tylko film, ale także
mecz, a nawet wybrać się na balet lub operę.
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Spijanie śmietanki O wzajemnych związkach kultury

z biznesem rozmawiamy dziś z osobami, które organizują wydarzenia
kulturalne, oraz ludźmi ze świata biznesu, którzy wspierają te
wydarzenia. W dyskusji uczestniczą: Jolanta Drąszkowska, prezes
Neptun Developer, Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku,
Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej Siemaszko
oraz Dariusz Startek, organizator Szczecin Music Fest.

Szczecin morską stolicą świata

W naszym mieście odbywały się dwa ważne wydarzenia:
Światowe Dni Morza i Międzynarodowy Kongres
Morski, które zgromadziły gości z całego świata.

Krecha Jacha
Koktajl biznesowy Letni koktajl zaczynamy od informacji

o tym, że dwie zachodniopomorskie uczelnie otrzymały
7,5 mln zł unijnego dofinansowania. Jest to efekt wsparcia sektora
naukowo-badawczego eurofunduszami przyznanymi przez Urząd
Marszałkowski. Z eurodotacji skorzysta Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny i Politechnika Koszalińska. Następnie
kontynuujemy wątek związany z wiedzą: w dniach
14 - 15 czerwca 2018 roku odbyła się 9. edycja Międzynarodowego
Forum Naukowo-Gospodarczego Chemika Expo 2018 pn. Inteligentny
i zrównoważony rozwój biogospodarki w dobie globalnych wyzwań.
Bariery i rozwiązania. Jest to coroczny kongres branży chemicznej
organizowany przez Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster
Chemiczny „Zielona Chemia”.
Od wiedzy robimy skok do funduszy unijnych: Szczecińska firma
w 2017 roku pozyskała dla przedsiębiorców ponad 32 mln zł,
a dla samorządów gminnych ponad 109 mln zł i zajęła pierwsze
miejsca w regionie w kilku kategoriach rankingu ogólnopolskiego
magazynu Fundusze Europejskie. Ostatnim składnikiem jest tekst
o pierwszym w Szczecinie, a trzecim w Polsce Multikinie VR.

Ustawa 2.0 i co dalej? Felieton Stanisława Flejterskiego.
Kredytowe szaleństwo Felieton Dariusza Zarzeckiego.

27 |

Miasto i region na peryferiach Felieton Jacka Batóga.
Karuzela kadrowa
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Piknik ze sprinterem Mnóstwo atrakcji czekało

na uczestników rodzinnego pikniku motoryzacyjnego
zorganizowanego przez firmę Mojsiuk. Wydarzenie, którego
gościem specjalnym był czołowy polski kierowca rajdowy
Tomasz Kuchar, było okazją do prezentacji najnowszej wersji
sprintera – czołowego modelu dostawczego Mercedes-Benz.
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Muzyczny wieczór w ibisie Wieczór z niezależną
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Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza
odpowiedzieli: Ewa Sługocka, dyrektor Centrum Bankowości
Korporacyjnej Raiffeisen Bank Polska SA
i Mariusz Machnicki, dyrektor CHR Galaxy w Szczecinie.
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Marek Piechocki zaprasza na wypoczynek
do Hotelu Alma&Spa

Hotel mieści się w Barlinku, do którego dojeżdżamy drogą S3. Podróż ze Szczecina zajmuje półtorej godziny, ze Schwedt niewiele ponad
godzinę, a z Berlina niecałe dwie godziny.
– Wielu mieszkańców nie docenia południa naszego województwa, bo wielu z nas,
chcąc odpocząć, jedzie nad morze – mówi
Marek Piechocki, właściciel ALMA&SPA.
– Ale jadąc ze Szczecina nad morze w sezonie utkniemy w korku już na wysokości Kijewa. Powrót znad morza to już zupełny horror.
A do nas wiedzie droga S3, która jest nie tylko
nowa, ale też się nie korkuje. No i oferujemy ciszę
i spokój oraz mnóstwo atrakcji.

Łosoś i piwo z Witnicy

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Skład kolumn
Monika Gerlicka, tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

W hotelu ALMA&SPA jest 80 miejsc noclegowych, w pokojach jedno- i dwuosobowych.
W hotelowej restauracji, która ma także patio,
serwowane są domowe dania. Specjalnością
szefa kuchni jest wędzony łosoś na placuszkach, podawany z jogurtem i oliwkami. Można
się napić lokalnego piwa z karmelowym posmakiem czy doskonałej kawy.

Ciało pod profesjonalną opieką
Hotel ALMA&SPA oferuje – oprócz basenu, sauny fińskiej i parowej – pełną gamę zabiegów spa. Można skorzystać m.in. z masażu
na wodnym łóżku czy gorącymi kamieniami,
wykąpać sie w solance z Morza Martwego lub w ciemnym piwie czy doznać relaksu
podczas czekoladowego zabiegu odżywczo-relaksacyjnego. Ceny zabiegów są niższe niż
w większości kompleksów. Przykładowo, za
czterdziestominutowy masaż klasyczny całego
ciała zapłacimy 100 zł, za masaż odchudzający
z drenażem limfatycznym (40 minut) – 150 zł.
Godzinny zabieg na całe ciało, z wykorzystaniem kofeiny i guarany to 150 zł, a dwudziestominutowa kąpiel Kleopatry w egipskim rytuale
– 80 zł.
– Hotel istnieje od kilkunastu lat, jednak cały
czas ulepszamy ofertę – dodaje Piechocki. – Podszedłem do sprawy badawczo, jeżdżąc po najlepszych hotelach spa i pensjonatach w Polsce i za granicą, jako klient, i podpatrując rozwiązania. Wiele
z nich wprowadziłem w Almie. Wyjątkową ofertą są turnusy all inclusive. Podczas trwających

Druk i naświetlanie
„Rex-Druk”, ul. Dębogórska 34,
71-717 Szczecin, tel. 91 428 11 11
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych
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redakcyjnego tekstów przyjętych do druku.
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ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.
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Hotel Alma&SPA ***
ul. Strzelecka 6a
74-320 Barlinek
tel. +48 95 746 35 53
hotelalma.pl

siedem dni wakacji klienci mają pieć zabiegów,
noclegi, dostęp do bufetu i barku oraz do basenu
(koszt takiego pobytu to 1300-1500 zł za osobę).

Kajaki, rowery, miasto
z innej perspektywy
Oprócz zabiegów hotel ALMA&SPA oferuje
też inne atrakcje. Wychodząc przez furtkę na
tyłach hotelu znajdujemy się w pięknym parku
nad jeziorem. Można wypożyczyć łódkę z cichym napędem elektrycznym, kajak czy rower
wodny i opłynąć jezioro oglądając Barlinek od
strony wody.
– To trochę inna perspektywa – przekonuje
Piechocki. – Z wody widać nie tylko całe miasto, ale
też plaże, przystań, zieleń. Takie połączenie wszystkiego, co oferują zachodniopomorskie Mazury
w jednym miejscu.

Golfowe eldorado
Najczęstszymi gośćmi hotelu są Niemcy
i Duńczycy. Bo, jak twierdzi właściciel, oni szczególnie doceniają spokój i ciszę. Poza sezonem
wakacyjnym hotel organizuje szkolenia i imprezy
integracyjne dla firm zarówno prywatnych, jak
i państwowych. Gośćmi szczególnymi są golfiści,
którzy upodobali sobie Almę jako bazę wypadową na dwa pola golfowe – oddalone o 30 km
pole w Choszcznie oraz o 80 km pole w Binowie.
Panowie grający w golfa samotnie przyjeżdżają
z żonami, które pod nieobecność mężów korzystają z zabiegów.
– Najbardziej zależy mi na tym, żeby moi goście dobrze się tu czuli i odpoczywali – mówi Piechocki. – I chyba tak jest, bo jak ktoś przyjedzie tu
raz, to zawsze wraca.

– tak oznaczamy teksty promocyjne
„Świat Biznesu” w Internecie:
www.swiatbiznesu.com

Na okładce:
Kąpiel pod wodospadem
w Tropical Islands
| fot. Materiały Tropical Islands

muzyką i letnią kuchnią zaserwował swoim gościom hotel ibis
Szczecin Centrum. A wszystko to za sprawą kampanii „ibis. tu
mieszka muzyka”, która zawitała na początku lata do Szczecina.
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Za co lubimy Multikino
Patrycja Rozwarska, dyrektor Kompleksu Kinowego Multikino Szczecin, o tym, że w kinie można obejrzeć nie tylko
film, ale także mecz, a nawet wybrać się na balet lub operę.

Patrycja Rozwarska:
Odnotowujemy wzrost klientów
chodzących do kin. Badania
i statystyki pokazują, że obecnie
Polacy chętniej chodzą do kin niż
było to np. dwa lata temu.
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Na początku przypomnijmy, od kiedy
w Szczecinie działa Multikino.
Nasze kino powstało w 2004 roku i niezmiennie od tego czasu cieszy się ogromną i niesłabnącą sympatią widzów. W tym roku Multikino
przeszło face lifting – wymieniliśmy m.in. fotele
w salach oraz wykładziny w holu. Zupełną nowością jest specjalna sala przeznaczona do oglądania filmów w technologii VR. Jako pierwsza sieć
kinowa umożliwiamy „przeniesienie” do wirtualnej rzeczywistości, w której widz sam staje się
bohaterem wydarzeń.
Wszystkie wprowadzone zmiany są po to, by
nasi klienci spędzali u nas czas w coraz bardziej
komfortowych warunkach.
Obecnie naszym właścicielem jest Vue Entertainment, brytyjska korporacja kinowa, która
posiada setki kin w całej Europie. W Polsce grupa
ma 32 Multikina. Ich liczba sukcesywnie wzrasta.
Nie jestem w stanie podać liczby filmów, które
zagraliśmy w okresie 14 lat, czyli od samego początku istnienia naszego kina, bo często mamy
po 4-5 premier tygodniowo. To, co mogę powiedzieć z całą pewności, to fakt, że każdego roku
mamy półmilionową widownię.
W szczecińskim Multikinie mamy dziewięć
sal, z czego największa z nich – sala nr 1 – pomieści aż 485 osób. Każda z nich przystosowana jest
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie
sale wyposażyliśmy w projektory cyfrowe. Dysponujemy również projektorami do projekcji 3D.
Całości dopełnia wspomniana już – najnowsza
sala VR, która służy do projekcji w formacie 360
stopni.
Co szczecinianie chcą oglądać w kinie?
Szczecinianie najchętniej oglądają produkcje,
które zapewniają im dobrą zabawę i szeroko rozumianą rozrywkę.
Czyli to, co lubi Multikino.
Zgadza się. Pod pojęciem „rozrywka” mam
także na myśli filmy z gatunku horror czy thriller.
Co ciekawe – Multikino Szczecin jest wiodącym
kinem w Polsce, jeżeli chodzi o frekwencję na
tego typu produkcjach.
Zatem lubimy się bać.
To na pewno – liczby mówią same za siebie.
Co nie znaczy jednak, że szczecinianie nie przychodzą na kino ambitne, które mamy w naszej
ofercie. Ostatnio dużym powodzeniem cieszył
się film Pawła Pawlikowskiego „Zimna wojna”.
Bezdyskusyjnie nagroda w Cannes zrobiła swoje – widzowie chcą oglądać szczególnie te filmy,
które zostały docenione na świecie.
Multikino w Szczecinie ma też jedną z największych widowni w Polsce, na tle pozostałych
kin sieci, które grają przedstawienia operowe,
pokazują sztuki teatralne i widowiska baletowe. W trakcie przedstawień, które puszczamy
w kinie, stosujemy też antrakt. Można wówczas
wyjść na kawę i zrelaksować się, bo niektóre
przedstawienia trwają nawet trzy godziny. Zdarza się, że jako jedyne kino w Polsce pokazujemy
na żywo koncerty znanych gwiazd muzycznych.

W ofercie mamy m.in. transmisje lub retransmisje prosto z desek londyńskiego British Council
Theatre.
W wakacje zapraszamy na letnie powtórki
– z końcem lipca pokażemy „Giselle” Teatru
Bolszoj, a także „Kotkę na gorącym blaszanym
dachu” w ramach National Theatre Live. W sierpniu zaprezentujemy nieśmiertelne spektakle:
„Młody Marks” i „Makbet”. W nadchodzącym
sezonie teatralnym z kolei będziemy grać m.in.:
„Dziwny przypadek psa nocną porą”, „Hamleta”,
„Frankensteina”. Z cyklu „Komedia Francuska”
premierowo zaprezentujemy „Lukrecję Borgię”.
W naszym kinie pokazujemy także najważniejsze wydarzenia sportowe. Podczas tegorocznego Mundialu emitowaliśmy na wielkim ekranie mecze polskiej reprezentacji oraz spotkanie
finałowe. Transmitujemy też ważne mecze
światowej koszykówki czy walki bokserskie. Możliwość udziału w tego typu wydarzeniu – do tego
przy najwyższej jakości dźwięku i obrazie – daje
jeszcze lepszy odbiór niż udział osobisty – można
podejrzeć wydarzenie z wielu perspektyw i dostrzec to, czego nie udałoby się dojrzeć z zakupionego miejsca.
A który film cieszył się w ubiegłym roku
największą popularnością? I co najchętniej
oglądali widzowie szczecińskiego Multikina
w pierwszym półroczu 2018 roku?
W 2017 r. wiodące było kino polskie – co
cieszy nas tym bardziej, bo wspieramy polską
kinematografię. Nasi widzowie najczęściej oglądali: „Pokot”, „Amok”, „Voltę”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także filmy biograficzne
o wielkich Polakach, m.in. „Sztuka kochania”
z fantastyczną rolą Magdy Boczarskiej, „Najlepszy” o Jerzym Górskim – mistrzu świata
w podwójnym Ironmanie czy opowieść o słynnej
noblistce Marii Skłodowskiej-Curie. Widzowie
tłumnie wybierali się do Multikina na „Pitbull 3”
oraz na kultowe już „Listy do M. 3”. W tym roku
najchętniej oglądano „Cudownego chłopaka”,
„Nowe oblicze Greya”, „Avengers: wojna bez
granic”, „Deadpool 2”. W przypadku polskich tytułów szczecinianie najczęściej decydowali się na
„Pitbull: Ostatni pies” oraz „Zimną wojnę”.
Macie też projekty przeznaczone dla różnych grup widzów?
Rzeczywiście mamy projekty dedykowane
specjalnym grupom. Jednym z naszych najstarszych projektów jest Multibabykino, czyli kino
dla rodziców. Zazwyczaj prezentujemy filmy,
które mamy w danym momencie w repertuarze.
Raz w tygodniu w środę o godzinie 12 rodzic
może przyjść z maluchem na film. W sali kinowej
światło jest przyciemnione, a nie zgaszone, jak
w przypadku regularnego seansu, więc rodzic
dobrze widzi, co dzieje się dookoła. Dźwięk ściszamy, a temperaturę na sali delikatnie podwyższamy. Udostępniamy widzom przewijaki, foteliki dla dzieci oraz maty do zabaw, gdyby dziecko
się obudziło i trzeba by go czymś zająć. Projekt
cieszy się dużym powodzeniem, szczególnie te-
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raz, kiedy mamy na dłużej decydują się zostawać
z dziećmi w domu.
Oczywiście, oferujemy wiele filmów dla dzieci, łącznie z weekendowymi porankami. O godz.
10 i 12 odwiedzają nas maluszki, które często
mają pierwszy kontakt z kinem. Seanse dla najmłodszych są krótsze i trwają do 40 minut.
Czy w Szczecinie gracie wszystkie premiery, które wchodzą w Multikinach w Polsce?
Jesteśmy dużym kinem i z reguły gramy
wszystkie premiery, które pojawiają się w naszej
sieci. Oznacza to, że ten sam film tego samego
dnia wchodzi na ekrany zarówno w Warszawie,
jak i Szczecinie. Jesteśmy dumni z faktu, iż Multikino Szczecin znajduje się w pierwszej piątce pod
względem frekwencji w porównaniu z pozostałymi kinami sieci Multikino w całym kraju.
Dodam, że w 2017 roku byliśmy na drugim
miejscu, jeśli chodzi o liczbę odsłon szczecińskiej
strony Multikina – aż 2 miliony odsłon. Lepszy
wynik miało tylko nasze kino w Złotych Tarasach
w Warszawie. To pokazuje, że szczecinianie chętnie kupują bilety przez internet.
W konkurencyjnej sieci kin są cykliczne spotkania filmowe dla odbiorców kina ambitniejszego. Czegoś takiego nie ma w Multikinie.
Cieszy nas, że konkurencja wychodzi do widzów ze swoimi inicjatywami. My z kolei zapraszamy wszystkie kobiety na specjalnie im dedykowane seanse w ramach „Kino na Obcasach”, podczas
których prezentujemy filmy z kategorii „kobiece”.
Projekcje często połączone są ze spotkaniami ze
specjalistami, powiązanymi z tematyką kobiecą.
Czy firmy i instytucje korzystają z ofert kina?
Tak, jednym z benefitów, który cieszy się zainteresowaniem firm, są bilety do kina dla pracowników.

Ale chyba najczęściej z państwa oferty - jeśli chodzi o klienta zorganizowanego – korzystają szkoły.
Dla szkół mamy osobną ofertę. W ramach
Multikina działa tzw. Akademia Filmowa. Młodzież oprócz tego, że ogląda u nas film, który
niesie wartości kulturowe, społeczne i informacyjne, to przed seansem uczestniczy w prelekcji.
Czasami w organizacji takiej prelekcji pomaga
policja. Ostatnio jednym z tematów był hejt w
internecie. W ten sposób wyjście uczniów do
kina spełnia rolę edukacyjną. Co więcej, nauczyciele dostają od nas materiały na lekcję wychowawczą. Myślę, że oferta jest naprawdę bardzo
ciekawa. Jesteśmy przy tym silnie zorientowani
na kulturowe potrzeby szkół. Mamy w naszej
ofercie sztuki teatralne, wyświetlane na dużym
ekranie, które często są lekturami szkolnymi.
Niektórzy mówią, że w dużych sieciach
kinowych film jest dodatkiem do popcornu
i reklam.
Długość reklam jest uregulowana ustawowo: aktualnie nie może przekroczyć 30 minut.
Reklamy trwają u nas do 20 minut, później prezentujemy zapowiedzi filmów.
Widz, który przychodzi do multipleksu, jest
osobą, która stawia na rozrywkę. Ceni sobie jakość i wygodę. W tym przypadku tylko podążamy za jego potrzebami. A że w naszej kulturze
przyjęło się, że wizyta w kinie łączy się z przekąską – w tym przypadku popcornem – nie widzę
w tym nic złego.
Czy to prawda, że można z zamówionym
w barze Multikina drinkiem lub lampką wina
zasiąść w fotelu kinowym?
Oczywiście. Uzyskaliśmy swego czasu zgodę
radnych miasta. Czego się nie robi dla widzów!

Czy w dobie, w której wiele osób ma dostęp do filmów na żądanie, a w domach pojawiają się ponad 50-calowe telewizory, mniej
osób chodzi do kina?
Odnotowujemy wzrost klientów chodzących do kin. Badania i statystyki pokazują, że
obecnie Polacy chętniej chodzą do kin niż było
to np. dwa lata temu.
A proszę nam powiedzieć o jakimś nietypowym wydarzeniu w trakcie seansu.
Na jednym z kinowych horrorów pani na
widowni zaczęła… rodzić. Na szczęście szybka
reakcja personelu kina i pozostałych widzów
spowodowała, że dziecko przyszło na świat całe
i zdrowe już w szpitalu.
A co robi pani w wolnym czasie?
W Multikinie pracuję 15 lat, z czego dyrektorem jestem od ponad 14 lat. Ktoś mi ostatnio powiedział, że świadczy to dobrze zarówno
o mnie, jak i o firmie, w której pracuję (uśmiech).
Mam dzieci w wieku 7 i 2 lat. Aktywnie spędzam wolny czas. Jeździmy całą rodziną na rowerach. Maluch ma swoją przyczepę, którą ciągnę.
Często można spotkać nas na stoku z nartami na
nogach. Spędzamy także czas na sportach wodnych: windsurfingu i surfingu. Uwielbiam biegać.
Poza tym bardzo lubię relaks poza tłumem – odmiana od tego, co jest w pracy. Mój mąż śmieje się ze mnie, że on włącza w domu radio, a ja
wyłączam.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali
Włodzimierz Abkowicz
i Magdalena Szczepkowska
fot. M. ABKOWICZ
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Spijanie śmietanki
O wzajemnych związkach kultury z biznesem rozmawiamy dziś z osobami,
które organizują wydarzenia kulturalne, oraz ludźmi ze świata biznesu, którzy
wspierają te wydarzenia. W dyskusji uczestniczą: Jolanta Drąszkowska,
prezes Neptun Developer, Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku,
Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej Siemaszko oraz
Dariusz Startek, organizator Szczecin Music Fest. Redakcję reprezentują
Magdalena Szczepkowska i Włodzimierz Abkowicz.
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Czy kultura wysoka – w odróżnieniu od
twórczości popularnych wykonawców takich
jak jak Zenek Martyniuk czy Sławomir – wymaga wsparcia finansowego?
Jacek Jekiel: Panuje dość powszechne
przekonanie, że kultura popularna świetnie się
odnajduje na rynku i finansuje się bez żadnych
sponsorów, natomiast kultura wysoka jest na
permanentnym utrzymaniu publicznym. Przewrotnie chciałbym odejść od takiego schematu
dyskusji. Często jest tak na świecie, że koncerty
wybitnych, popularnych artystów odbywają się
również przy wsparciu instytucji publicznych.
Nie mam przeświadczenia, że wszyscy są w stanie uczestniczyć w kulturze wyłącznie ze sprzedaży biletów.
Ważna jest w tym miejscu teza Richarda
Floridy z książki „Narodziny klasy kreatywnej”.
Amerykański ekonomista udowodnił, że inwestycje w kulturę zarówno te infrastrukturalne,
jak i bezpośrednio w przedsięwzięcia kulturalne przynoszą wartość samą w sobie w miejscu,
w którym zostały wytworzone – mieście, regionie, i równocześnie promują te miejsca.
Dariusz Startek: Podział, o którym mówimy,
jest sztuczny, bo coś, co dla jednych jest kulturą
niską lub średnią, dla innych będzie szczytem

ich rozwoju na danym etapie. Aspekt finansowy
dla kultury popularnej i wysokiej w znaczniej
mierze zależy od tego, jaka jest sytuacja ogólna,
w społeczeństwie. Od 25 lat mam okazję pracować z podobnymi sobie promotorami z Europy
Zachodniej. Pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy
o różnicach, o tym, co nas dzieli. Teraz różnic
jest coraz mniej, ale nie we wszystkich sferach
naszego działania jest podobnie. W Wielkiej
Brytanii sfera kultury i rozrywki stanowi bardzo poważną część gospodarki narodowej. W
Polsce takie zjawisko jeszcze nie występuje, ale
to nie znaczy, że mamy to pole odpuścić. Jeśli
byśmy tak zrobili, bylibyśmy o coś ubożsi. Warto
też pamiętać, że kultura może być motorem napędowym dla regionów.
Jak oceniacie państwo wsparcie kultury
publiczne i samorządowe?
Jacek Jekiel: Jeśli spojrzeć na wysokość
dotacji, to więcej jest środków od donatorów
publicznych niż prywatnych. Dość powszechne jest przeświadczenie, że środki prywatne
są przysłowiową wisienką na torcie. Ale to jest
mylące, ponieważ pozyskując środki od prywatnych donatorów, jestem w stanie wejść na
poziom europejski, a czasami nawet światowy.
Dlaczego? Ponieważ takie są standardy honora-

Jacek Jekiel: Pozyskując środki od
prywatnych donatorów jestem w stanie
wejść na poziom europejski, a czasami
nawet światowy. Dlaczego? Ponieważ
takie są standardy honorariów

Jolanta Drąszkowska: Czasami
dziennikarze pytają, dlaczego
wspieram kulturę i co z tego mam. A ja
odpowiadam: Przyjemność! Również
pracownicy mojej firmy też się cieszą,
bo mogą pójść na wydarzenie kulturalne.

riów. Żaden wybitny artysta nie wystąpi przed
lokalną publicznością kierując się sentymentem
– wyjątek może stanowić osoba, która z danego
regionu, w którym wystepuje, pochodzi.
Dariusz Startek: Środki publiczne to jest
kwestia przede wszystkim planowania budżetów. Oczywiście budżetu Szczecina nie można
rozdymać bez końca. Ale budżety w naszym
kraju znacząco się zmieniły w ostatnich latach.
Stało się to choćby z powodu inicjatyw, które
ze swoją misją szeroko docierały do zwykłych
ludzi. Tak było dla przykładu ze staraniami o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. To było coś, co
miało kojarzyć nas z Europą, więc jakieś środki
musiały się na to znaleźć.
Środki, które znajdują się w prywatnych rękach, są inaczej konstruowane. One również
muszą się znaleźć w budżetach firm, ale jest
to bardziej kwestia świadomości, czyli tzw.
społecznej odpowiedzialności biznesu. Biznes,
z którym miałem do czynienia, nie był aż tak
kunktatorski i kalkulujący, że dostanie „coś”
za „coś”, gdyż oferty tak się składa, że za jakąś
sumę oferuje się partnerom biznesowym pakiet świadczeń, który jest związany z danym
projektem.
Teraz – może trochę prowokacyjnie – zapytajmy biznes: a po co państwo łykacie tę
żabę pod tytułem kultura?
Jolanta Drąszkowska: Żabę? Nie, ja spijam
śmietankę. Powiedział pan, że w ofercie dla
biznesu przedstawia się pakiet świadczeń. Podchodzę do tego trochę nietypowo, bo mnie to
irytuje. Czasami dziennikarze pytają, dlaczego
wspieram kulturę i co z tego mam. A ja odpowiadam: Przyjemność! Również pracownicy
mojej firmy też się cieszą, bo mogą pójść na wydarzenie kulturalne.
Kiedyś długo wspieraliśmy Turniej Tenorów
Opery na Zamku – ale nie osiągnęłam tego, co
chciałam. I w pewnym momencie powiedziałam
„nie”, bo nie mogę przyznawać główne nagrody w określonej formie, jeśli drugą nagrodą w
tym samym turnieju jest jakaś kolacja. Chciałam,
żeby to wydarzenie promowało Szczecin i żeby
chcieli przyjeżdżać do nas artyści, którzy w innej
sytuacji by nas nie odwiedzili. To byłaby moja
przyjemność. Niestety, nie mogłam tego osiągnąć, dlatego wycofałam się z tej inicjatywy.
Teraz koncentrujemy się głównie na wspieraniu Liceum Plastycznego w Szczecinie. Czerpię przyjemność, kiedy widzę, jak wzrasta poziom malowania i kiedy młodzież dostaje się na
nasze najlepsze uczelnie. Kiedy mi mówią, że
to moja zasługa, to ja tego tak nie czuję. Oczywiście, dałam uczniom narzędzia, np. jedną
z lepszych w Polsce pracowni grafiki, ale oni
mają talent. Wydaję określone pieniądze, ale
nie lubię o tym rozmawiać. Interesuje mnie to,
co po sobie zostawimy, co młodzi ludzie będą
sobą reprezentować.
Pytania, czy biznes powinien pomagać kulturze, czy nie powinien, i co powinien w zamian
otrzymać – nie rozumiem. Wydaję pieniądze
na kulturę nie w dziesiątkach tysięcy, tylko
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znacznie więcej. Oczekuję jednego: przyjemności, więc uważam, że żadnej żaby nie łykam,
tylko to, co robię – robię dla siebie.
Jacek Jekiel: A nie ma pani przeświadczenia, że inwestycje w kulturę zawsze są trafione? Mówiła pani o swoich doświadczeniach
z Turniejem Tenorów. Ale jak patrzyliśmy
ostatnio ma męki naszych piłkarzy podczas
mundialu, to mam poczucie, że miliony, które
poszły na ich przygotowanie z prywatnego biznesu, to zmarnowane pieniądze. W przypadku
sportu zawsze jest ryzyko porażki, w przypadku kultury jest zawsze sukces.
Dariusz Startek: Powiedziała pani, że nie
rozumie tego pytania. Otóż zarządy firm zazwyczaj podejmują decyzje o wspieraniu kultury jako strategiczny cel. Ale często te same
zarządy za rok czy dwa podejmują sprzeczną
decyzję. I tak, raz wspierają sport, później niepełnosprawne dzieci, a następnie kulturę. To,
co mówi pani, jest przemyślane. Jeśli coś czujemy, to nie potrzebujemy tego uzasadniać.
Jolanta Drąszkowska: Ale jak w filharmonii sponsorowaliśmy projekt Brillante, to nie
odrzuciłam propozycji, jak była możliwość,
by na telebimie pojawił się napis: „Udanego
wieczoru życzy Neptun Developer”. Unikam
hipokryzji. Ale na pytanie, jakie reklamy i gdzie
chcemy je umieścić, to odpowiedziałam: – Nie
idźcie tą drogą, gdyż nie można z filharmonii
zrobić afisza reklamowego. Oczywiście firmę
trzeba promować , ale może to być forma cukierków dla dzieci, rozdawane w trakcie przerwy w opakowaniu Neptun Developer. To jest
delikatne.
A dlaczego firma Siemaszko została mecenasem kultury?

Lesław Siemaszko: O kulturze w budownictwie mógłbym mówić bardzo długo. Ale
w kulturze i sztuce nie czuję się specjalnym specjalistą. Oczywiście poczułem się wyróżniony,
że zostałem zaproszony na dzisiejszą dyskusję,
ale generalnie nie poczuwam się do roli bycia
mecenasem kultury. Nie dorosłem jeszcze do
takiej roli, by wspierać talenty młodych ludzi,
którzy czekają na to, by wyłowić ich z rynku
i promować, co byłoby dla nich trampoliną do
jeszcze większych sukcesów.
Budownictwo jest moją pasją. To, co robię,
w miarę sprawdza się na rynku i daje się z tego
wygenerować zysk, który potocznie nazywa się
akumulacją kapitału. W ten sposób mogę dalej
inwestować. Dziś rynek jest coraz bardziej wymagający, a ja mam ambicję, by nasz towar był
coraz bardziej wyrafinowany, wysublimowany,
z nutką artyzmu.
Moje kroki w kulturze są małe i stopniowe. Jeśli widzę, że budownictwo aspiruje do tego, żeby
coś znaczyć w Szczecinie, to myślę, że Szczecin
również pod względem artystycznym – a pokazują na to ostatnie lata i osiągnięcia, także władz
miasta – również aspiruje do tego, by szczycić się
kulturą. Nasi mieszkańcy są coraz bardziej wyedukowani i wyostrzeni na odbiór dobrej kultury.
Jaki był mój pomysł? Chciałem coś zaoferować miastu. I tak postanowiliśmy zaistnieć
w Filharmonii Szczecińskiej. Rozpoczęliśmy od
zaproszenia wybitnego wykonawcy Seong - Jin
Cho, zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego. I się
udało. Koncert był w kwietniu 2016 roku. Ale
przyznam, że też bałem się, jak zareagują szczecinianie, czy przyjdą na koncert. Jeśli by tak nie
było, byłaby to porażka. Ale koncert był udany
z pełną frekwencją na widowni.

Lesław Siemaszko: Dziś filharmonia
dzięki swojej wyrazistości stała się
swoistą ikoną miasta i bardzo dużo
dla niego znaczy. Filharmonia staje
się wyróżnikiem Szczecina. I to jest
wartość dodana.
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Dariusz Startek: Wielkiej Brytanii
sfera kultury i rozrywki stanowi
bardzo poważną część gospodarki
narodowej. W Polsce takie zjawisko
jeszcze nie występuje, ale to nie
znaczy, że mamy to pole odpuścić.

A pamiętamy, że kiedyś popularne były
opinie: po co nam ta nowa filharmonia.
Lesław Siemaszko: Byłem wówczas jednym
z nielicznych, który powiedział, że nam się taki
obiekt wręcz należy i to jest rola miasta, żeby go
stworzyć, a potem ewentualnie dotować. Dziś
filharmonia dzięki swojej wyrazistości stała się
swoistą ikoną miasta i bardzo dużo dla niego znaczy. Filharmonia staje się wyróżnikiem Szczecina.
I to jest wartość dodana.
Ten koncert był ciepło przyjęty przez widzów
i sprawił mi olbrzymią wewnętrzną satysfakcję.
I faktycznie jest tak, jak powiedziała pani prezes,
że to się robi dla siebie. Tak samo jest w biznesie:
jak zacznie się liczyć pieniądze, to się przegra,
a jak się robi to, co się lubi, to się wygra. Pamiętam, kiedy zacząłem pracować jako człowiek,
który ma doświadczenie, ale nie ma kapitału, to
czasami robiło się coś za darmo, żeby przetrwać.
Teraz wspieraliśmy Turniej Tenorów. Panu
dyrektorowi Jekielowi ciężko jest odmówić, bo
jest konsekwentny w swoim przekonywaniu. Robię to, bo chcę robić coś dobrego dla Szczecina.
Samo uczestniczenie w tym torcie, nawet w małym kawałku, jest dużą frajdą.
W tym roku też zaprosiliśmy osobę, która
będzie kontynuatorką tradycji Chopina, ale nie
powiem jeszcze, kto to będzie. Funduję główną
nagrodę w warszawskim konkursie. Jej koncert
w Filharmonii Szczecińskiej będzie ukoronowaniem tego triumfu w Warszawie.
Ale to nie przeszkadza panu sponsorować
również imprez sportowych.
Lesław Siemaszko: Jeżeli sportowcy na
to zasługują. Pan dyrektor dobrze powiedział

o naszych piłkarzach. Kiedy Nawałka postawił
na młodych, głodnych sukcesu piłkarzy, to
gra zaczynała mieć sens. A jak teraz postawił
na wyjadaczy, to pojawiło się kunktatorstwo
i nie było sukcesu. W sporcie tak nie wolno – po
prostu idzie się na maksa! Ale w sztuce chyba
też.
Na koniec, mamy takie pytanie: na jakie
wydarzenie kulturalne zaprosilibyście naszych Czytelników?
Jolanta Drąszkowska: Szczerze, nie mam
tak na gorąco pomysłu.
Dariusz Startek: Pozwolę sobie zaprosić
na imprezę nie swoją, na wrześniowy festiwal,
który organizuje w Szczecinie Krzysztof Meisinger. Jednym z elementów Meisinger Music
Festival będzie nie tylko występ Marizy, która
co kilka lat wraca do nas, a u jej stóp leży cały
Szczecin, ale także występ zespołu L’Arpeggiata. Zespół ten przyczynił się do powrotu mody
na muzykę z dawnych epok.
Jacek Jekiel: Wszystkich ludzi złaknionych
wielkiej sztuki zapraszam na wydarzenie bez
precedensu. Pod koniec września będziemy
w Operze na Zamku świadkami światowej prapremiery opery „Guru” wybitnego francuskiego kompozytora Laurenta Petitgirarda. Serce
operowego świata zabije wtedy w Szczecinie.
Lesław Siemaszko: We wrześniu w Warszawie odbędzie się międzynarodowy konkurs
chopinowski na instrumentach historycznych,
takich, na jakich grał Chopin. Laureat tego konkursu 16 października wystąpi w Szczecinie.
Dziękujemy za udział w dyskusji.
fot. ABES

Szczecin morską stolicą świata
Debaty z udziałem kilkunastu ministrów i kilkudziesięciu ekspertów z całego świata, określenie największych wyzwań dla
gospodarki morskiej w najbliższych latach oraz udział ponad 800 gości z przeszło 40 krajów – tak w skrócie można podsumować
Światowe Dni Morza, które od 13 do 15 czerwca br. odbyły się w Szczecinie. Wydarzeniu towarzyszył 6. Międzynarodowy Kongres
Morski, podczas którego przez dwa dni (15 i 16 czerwca) kontynuowano dyskusje dotyczące branży morskiej.
W tym roku przypada 70. rocznica powstania
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO),
dlatego tematem przewodnim Światowych Dni
Morza 2018 było „IMO70: Nasze dziedzictwo –
lepsza żegluga dla lepszej przyszłości”. Podczas
obchodów, które po raz pierwszy odbyły się w
Polsce i w tej części Europy, dyskutowano m.in.
o zielonych technologiach, bezpieczeństwie
cyfrowym w żegludze morskiej, o nowych szlakach handlowych, przyszłości morskiego rynku
pracy, w tym roli kobiet w sektorze morskim.
Odbyło się też doroczne spotkanie ministrów
odpowiedzialnych za gospodarkę morską i żeglugę śródlądową państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin (tzw. Format „16+1”). Tym
razem rozmawiano na tematy portowe.
Do Szczecina przybyli m.in. przedstawiciele
rządów Portugalii, Grecji, Kolumbii, Ghany, Korei, Nigerii, Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Chin, Chorwacji, Cypru, Iranu,
RPA, Tajlandii, delegacje z Argentyny, Azerbejdżanu, Brazylii, Meksyku, Indonezji, Czech,
Estonii, Francji, Węgier, Łotwy, Litwy, Słowacji,
Słowenii czy Turcji.
– Światowe Dni Morza to największe wydarzenie, którego celem jest promocja bezpiecznej,
wydajnej oraz zrównoważonej żeglugi poprzez
współpracę – podkreślił Kitack Lim, sekretarz
generalny IMO. – Rola IMO oraz całego przemysłu morskiego została raz jeszcze dobitnie podkreślona. Było to fascynujące i inspirujące wydarzenie podsumowujące wiele osiągnięć IMO.
Dziękował rządowi Polski, a szczególnie ministrowi gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markowi Gróbarczykowi, za zaproszenie
do – jak określił Szczecin – „pięknego miasta
z głębokimi tradycjami i historią, jeśli chodzi
o żeglugę”.
Z kolei minister Gróbarczyk zapowiedział,
że Polska chce zwiększyć swoją aktywność na
forum IMO i ponownie wejść w skład jej Rady.
– Jestem przekonany, że obecność w Szczecinie
tak licznych zagranicznych delegacji i przedstawi-

cieli biznesu przyniesie w przyszłości wymierne
efekty naszej współpracy – mówił. – Cieszę się, że
debata ministrów i dwudniowe spotkania ekspertów potwierdziły, że w gospodarce morskiej
stawiamy na nowe technologie, inteligentne
rozwiązania i inwestycje z poszanowaniem naturalnego środowiska. W tym duchu będziemy
wspierać tworzenie prawa i regulacji dla żeglugi
morskiej na forum IMO.
Minister przekazał flagę Światowych Dni
Morza przedstawicielowi Kolumbii, która będzie ich gospodarzem w przyszłym roku.
Organizatorem Światowych Dni Morza
w Szczecinie było Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz IMO. Debatom towarzyszył morski festyn. Mieszkańcy
i turyści mogli m.in. zwiedzić żaglowiec „Dar
Młodzieży”, dla którego Szczecin był jednym
z portów odwiedzanych podczas Rejsu Niepodległości dookoła świata.
Tuż po zamknięciu ŚDM otwarto 6. Międzynarodowy Kongres Morski i kontynuowano
debaty. Uczestniczyli w nich eksperci: szefowie
firm i organizacji z branży morskiej, turystycznej

W czerwcu Szczecin stał się stolicą morską świata. Kitack
Lim, sekretarz generalny IMO oraz Marek Gróbarczyk,
minister gospodarki morskiej i żeglugi sródlądowej
w trakcie Światowych Dni Morza. | fot. ABES

i przetwórstwa ryb oraz naukowcy, samorządowcy i przedstawiciele administracji rządowej.
Podpisano też list intencyjny w sprawie
przekazania nadzoru nad Stocznią Szczecińską i Morską Stocznią Remontową „Gryfia”
w Szczecinie Ministerstwu Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej. Obecnie spółki te należą
do funduszu Mars, którym zarządza MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Dokument
podpisali Paweł Kolczyński, prezes Funduszu
Rozwoju Spółek oraz Leszek Milczarek, p.o.
prezes MS TFI.
– Dziś gospodarka morska jest już kompletna –
stwierdził minister Gróbarczyk. – Mieliśmy tylko
i wyłącznie nadzór merytoryczny, nie byliśmy właścicielami – nazywając wprost – przemysłu stoczniowego. Ta branża, znajdująca się dotychczas
w Ministerstwie Obrony Narodowej, trafi pod naszą jurysdykcję.
Dodał, że podpisanie listu jest elementem
większego planu, a cały proces potrwa do końca tego roku.
– Rozmawialiśmy o Morskim Funduszu Rozwoju, który ma zapewnić środki na inwestycje
w branży morskiej, przede wszystkim dla armatorów, stoczni i portów – mówiła Katarzyna
Krzywda, dyrektor Departamentu Gospodarki
Morskiej w MGMiŻŚ, podsumowując dwudniowe debaty. – To jest jeden z najważniejszych
wniosków tego kongresu.
Organizatorem 6. MKM była Fundacja Kongres Morski.
Elżbieta Kubowska

Morskie debaty kontynuowano na 6.Międzynarodowym
Kongresie Morskim. | fot. ABES
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o nieprzerwanej długości 500 m, przyjmują
duże jednostki, dają możliwość wykonywania
przy nich złożonych procesów produkcyjnych,
w szczególności za sprawą pięciu dźwigów
(w tym dwóch o udźwigu po 50 ton każdy
zdolnych do pracy w tandemie). Ośrodek
czyszczenia i malowania sekcji obejmuje hektar powierzchni pod dachem.  Sześć hal prefabrykacyjnych, o łącznej powierzchni blisko 20
tysięcy m kw., umożliwia przygotowanie w stabilnych warunkach sekcji ważących do 230 ton.
– Rewitalizacja ośrodka pochylniowego Wulkan, w części dotyczącej największej w Europie pochylni Wulkan Nowy oraz placu przypochylniowego i przedmontażowego WP3 stała się pierwszym
elementem przywracania Stoczni Szczecińskiej
pełnej sprawności technologicznej – mówi Stanisław Kocon, główny technolog Stoczni Szczecińskiej. – Te dwa obiekty są w zasięgu suwnicy
o udźwigu 450 ton. W tej chwili pochylnia i plac
są przywrócone do pełnej sprawności, instalacje
gazów technicznych, energetyczne, spawalnicze,
oświetleniowe – wszystko od roku przygotowane
do budowy statków. Z pochylni tej, podobnie jak
z innych składników naszego majątku, korzystają
nasi partnerzy, wykonując tu montaż i wodowania jednostek pływających oraz wysyłkę do odbiorców innych wielkogabarytowych konstrukcji.

Stocznia Szczecińska po rewitalizacji jest technicznie i organizacyjnie przygotowana do budowy dużych statków.

Stocznia Szczecińska
wraca na morski rynek
W marcu tego roku upłynęło 9 lat od historycznego wodowania w Stoczni
Szczecińskiej statku „Fesco Vladimir”, mającego 184 m długości.
Na uroczystość przyszły na tłumy. Było to ostatnie – jak na razie – wodowanie
tak dużej jednostki. Później pochylnie długo zamarły. Obecnie ożywają wraz
z całą stocznią. Przedsiębiorstwo, z 70-letnią historią powojennej budowy
statków w Szczecinie, znów staje się przemysłowym sercem miasta.

Na terenie stoczni i w bezpośredniej z nią
kooperacji działa ponad 60 podmiotów. Stocznia Szczecińska funkcjonuje dziś bowiem jako
hub, czyli przedsiębiorstwo (pełniące rolę lidera), które grupuje wokół siebie szereg specjalistycznych firm z branży morskiej, współpracujących i tworzących wspólnie dużą zdolność
produkcyjną. Taki przyjęto model biznesowy.
Stocznia Szczecińska ma obecnie charakter
stoczni kompaktowej i posiada zgrupowane,
wyspecjalizowane ośrodki produkcyjne, realizujące cały proces technologiczny budowy statków. Jako jedyny zakład w Polsce posiada zdolność realizacji pełnego procesu produkcji statku
– od przygotowania projektu po wodowanie.
Rozwój tego potencjału stanowi strategiczny
kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. Dynamika
procesu będzie dostosowywana do istniejącej
koniunktury i systematycznego rozwoju potencjału infrastrukturalnego przedsiębiorstwa.
Dziś Stocznia Szczecińska jest technicznie
i organizacyjnie przygotowana do realizacji
licznych i złożonych zleceń, a w szczególności
do budowy dużych statków. Standard produkcyjny stanowi dla niej realizacja 50-tysięczników, niemniej pochylnia Wulkan tworzy warunki do budowy jednostek o nośności nawet
100 tysięcy ton.

Stocznia przygotowana jest do produkcji
promów pełnomorskich. Ponad rok temu,
zgodnie z przyrzeczeniem, został oddany do
eksploatacji ośrodek pochylniowy Wulkan.
Jak powiedział w czerwcu na łamach Świata
Biznesu Andrzej Strzeboński, prezes Stoczni
Szczecińskiej, szczecińscy stoczniowcy czekają na rozpoczęcie budowy promu dla Polskiej
Żeglugi Bałtyckiej. Chcą dostać projekt i zacząć
go budować.

87 jednostek
w ciagu dwóch lat
– W ciągu ostatnich 26 miesięcy na terenie
stoczni odbyło się 87 wodowań jednostek o masie po 600–800 ton – wylicza Stanisław Kocon.
– To oczywiście mniejsze statki i nie tak spektakularne wodowania, jakie bywały w latach
dawnej świetności stoczni. Przy obecnych wodowaniach wykorzystujemy trochę inne urządzenia, głównie dźwigowe. Robimy też operacje
odwrotne, czyli podniesienia statków z wody na
ląd, m.in. w celu ich wyremontowania.
Warto przypomnieć, że w XX wieku
w Stoczni Szczecińskiej zwodowano łącznie
ponad 600 jednostek. W okresie funkcjonowania Stoczni Szczecińskiej Nowej – kolejne
45.

Prefabrykacja bloku paszowca przeznaczonego dla obsługi ferm rybnych dla norweskiego armatora.

Stocznia Szczecińska dysponuje 45 hektarami terenów produkcyjnych, położonych około dwóch kilometrów od centrum. To obszar
dający możliwość prowadzenia działalności
przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji i montażu obiektów wielkogabarytowych, konstrukcji stalowych oraz budowy i remontów statków.

Rewitalizacja Wulkanu
Infrastrukturę stoczni tworzą obiekty charakterystyczne dla branży stoczniowej, w tym:
pochylnie, nabrzeża, doskonale udźwigowione
hale, magazyny oraz place prefabrykacyjne
i składowe. W czerwcu 2017 roku ponownie został oddany do eksploatacji ośrodek
pochylniowy Wulkan. Większość obiektów ma
uniwersalne zastosowanie, a infrastruktura
stoczni umożliwia prowadzenie produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz
budowę i remonty statków. W obrębie zakładu wykonywana jest wstępna obróbka blach
i profili, cięcie i gięcie blach oraz gięcie profili,
prefabrykacja konstrukcji stalowych, a także
czyszczenie i malowanie konstrukcji.
Wszystkie dźwigi są w stanie przenosić
sekcje o łącznej masie 4600 ton. Nabrzeża,
Stocznia zawarła w maju z armatorem niemieckim
pierwszy po wielu latach samodzielny kontrakt na dwa
masowce. Na zdjęciu Andrzej Strzeboński, prezes stoczni
i Kay Lauterjung, przedstawiciel armatora.
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Stanisław Kocon: – W ciagu ostanich 26 miesięcy na
terenie stoczni odbylo się 87 wodowań o masie
od 600 do 800 ton.

Jak zaznacza główny technolog, pochylnia Wulkan Nowy jest sztandarową częścią
stoczni, ale w przedsiębiorstwie prowadzone
są również inne bardzo duże inwestycje, jak
choćby przywracanie pełnej zdolności technologicznej, funkcjonalnej i ochronnej ośrodkowi
konserwacji i malowania.
– To jest ponad 10 tys. m kw. powierzchni specjalnie przeznaczonej pod procesy czyszczenia
i malowania konstrukcji wielkogabarytowych
– wyjaśnia Stanisław Kocon. – Cały ten ośrodek
jest wyposażony z jednej strony w urządzenia
technologiczne pozwalające prowadzić wspomniane procesy, a z drugiej – w automatykę
i urządzenia, które służą kontroli atmosfery
i realizacji tych procesów oraz kontroli i utyliza-

cji szkodliwych oparów, które powstają podczas
malowania. Wszystko się odbywa pod ścisłą kontrolą, w obszarze zamkniętym.
Ośrodek był zbudowany w latach 90. ub.
wieku. W minionej dekadzie został niestety w
dużej mierze zdegradowany, gdyż stał niewykorzystany, a jeśli już go używano, to nie tak,
jak należy – prowadzono w nim, pisząc dosadnie, gospodarkę rabunkową.
– Jest to więc inwestycja odtworzeniowa
– tłumaczy główny technolog. – Sprawność
funkcjonalna, związana z prowadzeniem procesów czyszczenia i malowania została już uzyskana. Obecny etap przywracania pełnej zdolności
produkcyjnej ośrodka konserwacji i malowania
polega na montażu automatycznych instalacji
kontroli atmosfery, środowiska pracy itp. Również element utylizacji odpadów szkodliwych jest
przywracany do użytku.
– Obecnie korzystamy ze sprężarek, które
zasilają poszczególne komory w ośrodku, ale realizujemy inwestycję pod nazwą sprężarkownia
lokalna, która będzie zaspokajać potrzeby ośrodka w zakresie czyszczenia – informuje Stanisław
Kocon. – Powinna być zainstalowana w ciągu
najbliższych czterech miesięcy. Docelowo ma
powstać duża sprężarkownia, która będzie produkować sprężone powietrze na potrzeby całej
stoczni, ale ostateczna, szczegółowa koncepcja
zasięgu jej działania jest jeszcze rozważana.
Trwają też inwestycje związane z przywróceniem sprawności maszyn plazmowo-gazowych do wypalania blach.
– Stocznia wystartowała w roku 2016 praktycznie z jedną sprawną maszyną do palenia,
kupioną w 2015 roku – mówi Stanisław Kocon.
– Udało nam się uruchomić następną, która była
instalowana jeszcze za czasów Porty Holding
i obecnie dwie maszyny plazmowe pracują w
pełnym wymiarze. Wkrótce uruchomimy trzecią,
którą zainstalowano w Stoczni Szczecińskiej Nowej. Potrzeby są takie, że nawet kolejne maszyny

Fachowcy najwyższej próby - najważniejszy zasób Stoczni Szczecińskiej

do wypalania blach znalazłyby zastosowanie.
Poza realizacją prac na potrzeby własne i naszych partnerów, którzy na tym terenie prowadzą działalność, wykonujemy również usługi dla
klientów zewnętrznych.

Pierwszy po 10 latach
samodzielny kontrakt
Rozpoczął się także kolejny etap rewitalizacji ośrodka Wulkan, czyli przywrócenia do
pełnej sprawności pochylni Wulkan 1. To dziś
zadanie priorytetowe, jeśli chodzi o rewitalizację majątku. Wiąże się bowiem z realizacją
kontraktów Stoczni Szczecińskiej – pierwszych
samodzielnych po długoletniej przerwie.
Pierwszy kontrakt zawarty w maju br. dotyczył budowy dla niemieckiego armatora
dwóch masowców, tzw. coasterów, o nośności
2800 DWT, z opcją wykonania kolejnych. Prace
na pochylni mają się zacząć w połowie przyszłego roku.
Jak zauważa główny technolog, pochylnia Wulkan 1 ze względu na nieco mniejsze
parametry jest bardziej wskazana dla takich
statków. Obecnie trwa remont przywracający
zdolności instalacjom technologicznym. Następnie wykonany zostanie przegląd całej konstrukcji pochylni – w części lądowej i dokowej.
Największym wyzwaniem, według głównego
technologa, będą działania dotyczące zapory
pochylni. Ma być wykonana analiza jej stanu
technicznego, ale wiele wskazuje na to, że
potrzebne będą pewne nakłady finansowe.
W stosunkowo dobrym stanie jest pochylnia
Odra i tu zakres prac remontowych powinien
być mniejszy.
– Kontrakt na budowę coasterów jest dowodem na to, że marka Stocznia Szczecińska, mimo
10-letniej przerwy w działalności, nadal jest
znana i ceniona – podkreśla Stanisław Kocon.
W ostatnim czasie wizerunkowo mocnym akcentem jest budowa eksluzywnych megajachtów, zamawianych przez zamożnych klientów
zagranicznych. Do tej pory zbudowano dwie
jednostki, zaś aktualnie w budowie jest trzecia.
Ze Stoczni Szczecińskiej wyszły też kadłuby dwóch innowacyjnych promów. Pierwszy,
z napędem elektrycznym, był wodowany w zeszłym roku.
– Zwodowano też kilka ciekawych paszowców, przeznaczonych dla obsługi ferm rybnych,
różnego rodzaju pontonów, dużo jednostek rybackich – wymienia Stanisław Kocon. – Na terenie stoczni, prócz budowy jednostek, prowadzi
się też modernizacje, takie jak np. modernizacja
kablowca czy też ostatnio – promu pasażersko-samochodowego „Copernicus”.

Konstrukcje lądowe
i produkcja dla sektora
offshore
Dopełnieniem stoczniowego potencjału jest
produkcja konstrukcji lądowych. W tej chwili
Mostostal Warszawa wytwarza elementy mostu budowanego w Danii. Przeprawa będzie
miała prawie 1,5 km długości. W Szczecinie powstaje prawie 500 betonowych elementów tej
konstrukcji. Średnio co 2–3 tygodnie przypływa
statek i zabiera po 20–30 takich części.
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Stocznia Szczecińska i jej nabrzeża znów są przemysłowym sercem miasta.

– Również betonowe podstawy do wież wiatrowych były produkowane u nas – uzupełnia
główny technolog stoczni. Dziś produkcja dla
sektora offshore stanowi ok. 30 proc. z wytwarzanych w stoczni 70 tys. ton konstrukcji stalowych rocznie.
Z ostatnio prowadzonych prac wzrok przykuwa kolejna duża konstrukcja budowana
obok pochylni Odra przez firmę Stalkon. Z kolei na placu przy Wulkanie widać wielkie pontony produkowane przez spółkę JVP Steel.
Warto podkreślić, że od wznowienia aktywności zakładu w obecnej formule w 2016 roku
do chwili obecnej wartość inwestycji infrastrukturalnych Stoczni Szczecińskiej wyniosła
ponad 20 mln zł. Na zamówienie Stoczni Szczecińskiej przygotowywane są przez włoskiego
kontrahenta 400-tonowe pojazdy samojezdne
do transportu elementów kadłubów.
– Wszystkie dotychczasowe inwestycje wykonaliśmy z własnych środków, ale są takie gniazda technologiczne, które wymagają wielokrotnie
większych nakładów niż sami jesteśmy w stanie
ponieść – wyjaśnia Stanisław Kocon. – Mam na
myśli dla przykładu ciąg spawania sekcji płaskich. Ponadto wymogiem chwili, jeśli chodzi
o możliwość konkurowania na rynku, jest zamiana pracy ludzkiej na pracę robotów i automatów
tam, gdzie to jest tylko możliwe. Takie rozwiązania dają duże zyski w zakresie jakości, terminów i możliwości produkcyjnych. Europa już
w tej chwili w taki sposób pracuje, więc to nie
jest jakiś nasz wymysł, ale nadążanie za światowymi trendami.
Obecnie, wraz z działającymi w obrębie jej
terenów podmiotami, Stocznia Szczecińska za-

trudnia 2300 osób. Do pracy przyjmowani są
nowi pracownicy, pojawia się zapotrzebowanie na kolejnych specjalistów, a średnia wieku
personelu wynosi dziś 38 lat.
Warto w tym miejscu dodać, że stocznia
współpracuje ze szczecińskim środowiskiem
naukowym w sprawach dotyczących przyszłości fabryki statków, która dotyczyć będzie nowych trendów w okrętownictwie, jak budowa
statków autonomicznych: bezzałogowych lub
z ograniczoną do minimum załogą.

www.stocznia-szczecinska.pl

Ekspozycja Zarys Historii Stoczni Szczecińskiej przy bramie głównej
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Rusza wsparcie
dla branży stoczniowej

To będzie wizytówka
szczecińskiego
waterfrontu!
Dynamiczna, nowoczesna bryła przywodząca na myśl dumne
i monumentalne sylwetki statków sprawi, że bulwar Elbląski
będzie najpiękniejszym miejscem w Szczecinie. Dzięki inwestycji
firmy „Siemaszko” Kępa Parnicka stanie się nowym sercem
miasta. Tu będzie tętniło życie!

Deweloper zagospodaruje teren o powierzchni ponad 12,5 tys. m kw. nad samą rzeką wzdłuż bulwaru Elbląskiego, niemal naprzeciwko dworca PKP. Dziś to ogrodzony wysokim
płotem, niedostępny i zniszczony fragment
wyspy. W odróżnieniu od sąsiedniej Łasztowni, która już tętni życiem, Kępę Parnicką dotąd
spektakularne inwestycje omijały. „Siemaszko”
właśnie to zmienia. Zaprezentowana najnowsza – i ostateczna – koncepcja zabudowy urzeka formą i budzi skojarzenia, które intrygują i
przyciągają.

– O ten efekt właśnie nam chodziło – podkreśla Lesław Siemaszko. – Do zagospodarowania
tej przestrzeni podchodzimy z wielką starannością, stąd długie poszukiwania formy, która dostatecznie wyeksponuje jej walory, wydobędzie
piękno i zaspokoi oczekiwania. Zależało nam,
aby było to miejsce, w którym ludzie będą się dobrze czuli, z przyjemnością tu zamieszkali i chętnie przychodzili. Ostateczna forma jest dopracowana w najdrobniejszym szczególe. Bardziej
dynamiczny układ, więcej światła i przeszkleń,

nowoczesna jasna architektura o zróżnicowanej
wysokości, która zachowując wielkomiejski styl,
tworzy klimat przyjaznej, otwartej przestrzeni.
Powstanie tu około pół tysiąca mieszkań.
Nad samą rzeką – deptak z zielenią, elementami małej architektury, ławeczkami i zejściem
nad wodę. W projektowanych na parterze
lokalach użytkowych mieścić się będą przede
wszystkim kafejki. Bulwar będzie dostępny
dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców
i użytkowników apartamentów. Przy nabrzeżu
powstaną pomosty dla jachtów, motorówek
i kajaków, do mieszkań będzie więc można nie
tylko dopłynąć własnym jachtem, ale też zacumować go tuż przy budynku, podobnie jak
w najatrakcyjniejszych waterfrontach Europy.
Inwestycja rozpocznie się w ciągu dwóch
lat.
Apartamenty na Kępie Parnickiej to kolejne spektakularne przedsięwzięcie firmy, która wkrótce rozpoczyna budowę luksusowych
apartamentów w Międzyzdrojach. W samym
Szczecinie deweloper prowadzi obecnie osiem
dużych inwestycji mieszkaniowych, wśród nich
nagrodzone prestiżowymi tytułami „Jakość
Roku” osiedla Nowe Forty, Pod Gwiazdami
i Rezydencja Pogodno. „Siemaszko” jest laureatem najwyższych branżowych wyróżnień,
m.in. „Platynowego Orła Polskiego Budownictwa” przyznawanego przedsiębiorstwom,
które budują nowocześnie i bezpiecznie oraz
stanowią wzór dobrego zarządzania na polskim rynku budowlanym, godła „Lider Polskiego Budownictwa” i „Firma Budowlana Roku”.
Prezes firmy Lesław Siemaszko został uhonorowany statuetką „Perły Biznesu” w kategorii
Osobowość Biznesu 2017.

„Siemaszko”
al. Powstańców Wlkp. 81A, Szczecin
tel. 91 422 16 51-52
www.siemaszko.pl
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Po ponad trzech latach starań
władz regionu Komisja
Europejska zgodziła się, by do
zachodniopomorskiej branży
okrętowej trafiło ok. 60 mln zł.
Pieniądze będą pochodziły
z programu regionalnego (RPO WZ)
2014-2020. Nabór rusza 1 sierpnia.
W połowie stycznia 2018 r. Komisja Europejska zgodziła się na program pomocy inwestycyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw
w sektorze stoczniowym w województwach
zachodniopomorskim oraz pomorskim. Tym
samym branża ta po raz pierwszy zyskała możliwość korzystania z Funduszy Europejskich
przeznaczonych na inwestycje rozwojowe.

Regionalne specjalizacje
Potencjał firm okrętowych jest wciąż tak
duży, że wśród regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego wskazano
m.in. działalność morską, logistykę oraz przemysł metalowo-maszynowy powiązany kooperacyjnie z sektorem stoczniowym (produkcja
statków i konstrukcji pływających, produkcja
łodzi wycieczkowych i sportowych). – Znaczenie tego sektora dla gospodarki Pomorza Zachodniego stanowiło argument na rzecz podjęcia wysiłku uzyskania zgody Komisji Europejskiej
na objęcie budownictwa okrętowego odrębnym
programem regionalnej pomocy inwestycyjnej
– mówi Marcin Szmyt, dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ.

Silne budownictwo okrętowe
– Branża okrętowa na Pomorzu Zachodnim
to wiele małych i średnich przedsiębiorstw specjalizujących się nie tylko w produkcji statków,
ale i specjalistycznych urządzeń czy konstrukcji. W końcu mają szansę sięgnąć po wsparcie
z programu regionalnego. Chcemy zwiększyć
ich potencjał, wzmocnić regionalną gospodarkę.
To by się nie udało bez determinacji i szerokiej
współpracy – mówi marszałek Olgierd Geblewicz, którego determinacja przysłużyła się uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na program
pomocowy. Województwo zachodniopomorskie ze swojego programu regionalnego prze-

fot. Konrad Królikowski

znaczyło na wzrost innowacyjności przemysłu
okrętowego ok. 60 mln zł.
– Ponieważ takie wsparcie trafi do branży po
raz pierwszy od 12 lat, musieliśmy przeprowadzić szczegółowe konsultacje w otwartej formule. Uczestniczyli w nich zarówno przedsiębiorcy,
jak i samorząd gospodarczy reprezentowany
przez Zachodniopomorski Klaster Morski. Chcieliśmy w ten sposób wysondować rzeczywiste potrzeby szeroko pojętego przemysłu okrętowego
– wyjaśnia Rafał Zahorski, pełnomocnik marszałka ds. gospodarki morskiej.
Już w tym roku 40 mln zł z programu regionalnego zasili przedsięwzięcia dotyczące
budownictwa okrętowego. O przeznaczeniu
pozostałych 20 mln zł z RPO WZ Urząd Marszałkowski będzie jeszcze dyskutował z branżą. Niewykluczone jest uruchomienie obok
dotacji również instrumentów zwrotnych.

Konkurs dla MŚP z regionu
Wsparcie dla sektora stoczniowego zostanie udostępnione w RPOWZ w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające
rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteli-

gentnych specjalizacji. Dofinansowaniem mają
być objęte „Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw – sektor budownictwa okrętowego”.
Nabór wniosków rozpocznie się 1 sierpnia
i zakończy 27 września 2018 r. Budżet konkursu wynosi 40 mln zł. Projekty muszą dotyczyć
inwestycji początkowej, czyli nie mogą się
ograniczać jedynie do odtworzenia potencjału
produkcyjnego. Poziom dofinansowania może
sięgnąć 55 proc. wydatków kwalifikowalnych
w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw
i 45 proc. w przypadku firm średnich. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych,
zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, wynosi
4 mln zł. Wartość projektu nie została ograniczona.
Realizacja projektu musi się łączyć z wprowadzeniem innowacji produktowej lub procesowej. Wzmocnienie branży okrętowej
pozytywnie wpłynie także na firmy z nią kooperujące. Regionalne i inteligentne specjalizacje to motory rozwoju dla całego regionu.
Więcej informacji o konkursie na stronie
www.rpo.wzp.pl
Jerzy Gontarz/Smartlink

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
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W wakacje Północna Izba
Gospodarcza nie zwalnia tempa
Sezon wakacyjny to przede wszystkim zasłużony wypoczynek dla
przedsiębiorców – jedni wybiorą urlop nad Bałtykiem, inni wybiorą się
na egzotyczne zagraniczne wakacje. Wielu z nas może jednak postanowić
spędzić ten czas na samodoskonaleniu się i poszerzaniu swojej wiedzy.
Północna Izba Gospodarcza w okresie letnim nie zwalnia tempa. Za nami
szereg interesujących wydarzeń i szkoleń, a przed nami jeszcze wiele
inicjatyw do udziału w których serdecznie zachęcamy. Jednym z ciekawszych
pomysłów jest rejs statkiem Białej Floty, ale to nie będzie zwyczajny rejs
turystyczny.
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie
w bieżącym roku rozwinęła swoją ofertę dla
przedsiębiorców. W pierwszym półroczu odbyło się kilkanaście otwartych szkoleń w których
wzięło udział ponad 1000 przedsiębiorców ze
Szczecina i Pomorza Zachodniego. Staramy
się reagować na zapotrzebowanie rynkowe
i dyskutujemy na najistotniejsze dla przedsiębiorców tematy. Nie inaczej jest podczas sezonu
letniego: – Ostatnie miesiące były bardzo aktywne
dla Północnej Izby Gospodarczej, za nami bardzo
udana odsłona gali Pracodawca Roku Pomorza Zachodniego, odbył się także Międzynarodowy Kongres Morski. Zastanawialiśmy się czy w sezonie wakacyjnym dać naszym przedsiębiorcom odpocząć
od Izby czy może wręcz przeciwnie, zaproponować
tematy, które ich interesują, ale być w może w innej formie. Mówimy niekoniecznie o spotkaniach
w których bierze udział sto osób, a kilkanaście.
Wakacje to okazja do oddechu, odpoczynku, ale
także do uzupełnienia wiedzy kiedy nie mieliśmy
na to czasu w sezonie najbardziej wytężonej pracy. Nasza strategia okazała się sukcesem o czym
świadczy frekwencja na dotychczasowych wakacyjnych spotkaniach. Co więcej, dostajemy sygnały
od przedsiębiorców, że takich spotkań powinno być
jeszcze więcej, bo teraz jest więcej czasu na roz-
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mowy i spotkania – mówi Jarosław Tarczyński,
Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie
podając za przykład np. szkolenie „Finanse dla
nie finansistów”.
Inna inicjatywa, która spotkała się
z uznaniem przedsiębiorców to HR Café czyli
spotkanie podczas, którego Kamil Zieliński, specjalista ds. rynku pracy i zatrudniania cudzoziemców odpowiadał na pytania gości PIG
Po aktywnym lipcu nadchodzi równie aktywny sierpień. 9 sierpnia odbędzie się szkolenie
„Internetowe rewolucje” podczas którego organizatorzy pokażą jakie elementy mają wpływ
na widoczność strony internetowej Twojej firmy
w wyszukiwarce, na co warto zwrócić uwagę
tworząc treści na stronę, jakie możliwości daje
wizytówka na Mapach Google, jakich narzędzi
używać przy przygotowywaniu listy słów kluczowych dla Twojej witryny, jak mierzyć ruch na
stronie i wiele innych. Będzie możliwość indywidualnych rozmów z organizatorami spotkania,
którzy są wziętymi, szczecińskimi specjalistami w
temacie pozycjonowania i marketingu internetowego. Największym wydarzeniem na które Północna Izba Gospodarcza zaprasza (zostały ostatnie wolne miejsca) jest rejs szkoleniowy statkiem
Białej Floty. Rejs odbędzie się 30 sierpnia czyli

pod sam koniec wakacji. Uczestnicy szkolenia
poza możliwością podziwiania pięknego Międzyodrza będą mogli wziąć udział w szkoleniach
i warsztatach: – Chcemy żeby ten rejs był podsumowaniem sezonu letniego, okazją do integracji, ale i
zdobycia wiedzy. Będziemy rozmawiali o RODO,
ustawa została wprowadzona kilkanaście tygodni
temu, ale dostajemy sygnały, że wielu przedsiębiorców nadal ma wątpliwości co do zapisów i tego
jak się w gąszczu skomplikowanych przepisów
w tym zagadnieniu się poruszać. Powiemy o kosztach szkoleń i o tym czy są możliwości ich refundacji. Ostatnie zagadnienie to absolutnie najważniejszy temat ostatnich miesięcy czyli HR i doradzanie
przedsiębiorcom jak zapobiegać odpływowi pracowników z naszej firmy. Dobieramy najlepszych
ekspertów i sprawdzone sposoby na harmonijne
działanie przedsiębiorstw. Praktyka jednak wskazuje, że sztuką jest jednak teorie wdrażać w życie,
a my podczas planowanego rejsu będziemy radzić
jak skutecznie to realizować – mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. – Hasło
naszego wydarzenia to „Paprykarze na fali” czyli
w oczywisty sposób odwołujemy się do naszej kulinarnej tożsamości.
Rejsem po Odrze Północna Izba Gospodarcza podsumowuje pierwsze miesiące roku 2018.
– Jesień będzie również czasem szkoleń, spotkań i inicjatyw w które warto się zaangażować.
To realizacja głównego nurtu programowego jaki
został założony – podkreślił Prezes Jarosław Tarczyński.

sierpień–wrzesień 2018
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Płatne drogi w Niemczech
– to już fakt
Od 1 lipca przedsiębiorstwa transportowe jeżdżące po Niemczech muszą zaakceptować wyższe koszty operacyjne i niższe
zyski. Czy w zamian będą korzystać z lepszych dróg? Nowe niebieskie kolumny w pobliżu wielu autostrad nadal mylą wielu
kierowców w Brandenburgii. Większość myśli, że są to fotoradary i na ich widok naciska pedał hamulca. Kolumny nie mierzą
jednak prędkości przejeżdżających samochodów, ale rejestrują przejeżdżające ciężarówki.
– Od 1 lipca na wszystkich niemieckich drogach
federalnych pobierana będzie opłata za przejazd
pojazdami o masie powyżej 7,5 tony – wyjaśnia
Robert Radzimanowski z Departamentu Polityki
Gospodarczej Izby Przemysłowo-Handlowej Brandenburgii Wschodniej. Chociaż jakiś czas temu
uchwalono ustawę o wprowadzeniu opłat za przejazd drogami federalnymi, wielu przedsiębiorców
wciąż nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji tego
nowego rozporządzenia.
– Dotyczy to każdej firmy posiadającej flotę
powyżej 7,5 tony – podkreśla Radzimanowski.
Przedsiębiorstwa przeprowadzkowe, budowlane, sprzedawcy z branży budowlanej, dostawcy
owoców i warzyw, serwisy kontenerowe, pralnie
i wszyscy inni muszą uiścić opłatę za przejazd. Liczba wyjątków jest przejrzysta. – Z opłat zwolnione
są: policja, straż pożarna, pojazdy obrony cywilnej
oraz samochody cyrkowe i handlu obwoźnego. Również autobusy są zwolnione z opłat.

Euba Logistic ma siedzibę w Angermünde, 75 km od Szczecina. Firma zatrudnia 135 osób i szuka kolejnych kierowców z Polski.

Promocja regionu
na europejskich drogach

Jak pobierane są opłaty?

Właściciele flot muszą zdecydować, w jaki sposób chcą uiszczać opłaty za przejazd. Podobnie
jak w przypadku opłat za autostrady, również Toll
Collect jest odpowiedzialny za pobieranie opłat
za korzystanie z dróg federalnych. Dla każdego
pojazdu firma oferuje urządzenia pokładowe.
Urządzenie automatycznie rejestruje wszystkie przejeżdżane trasy, oblicza opłatę drogową
i potrąca ją z konta firmowego.
– Same urządzenia są bezpłatne, właściciel ciężarówki ponosi tylko koszty instalacji – mówi Robert Radzimanowski. – Alternatywą dla urządzeń
stacjonarnych jest około 1100 terminali w całych
Niemczech, a w przyszłości aplikacja, za pomocą
której można przekazywać dane o opłatach drogowych. Urządzenia trwale zainstalowane chronią
jednak przed zapomnieniem o wprowadzeniu danych, mierzą tylko rzeczywiście przebyte odległości
i dlatego są bardziej praktycznym wariantem, szczególnie w przypadku częstych przejazdów. Oczywiście kontrolowana jest również płatność myta. Od-
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delegowani są do tego pracownicy Federalnego
Biura Transportu Towarowego.
Opłata federalna za przejazd autostradą
jest na takim samym poziomie jak przejazd
autostradą.
– Za kilometr trzeba zapłacić od 8 do 21,8
eurocentów – wyjaśnia Robert Radzimanowski.
– Dokładna cena zależy od liczby osi pojazdu i klasy emisji spalin silnika. Nowe samochody są zatem
tańsze, podczas gdy stare są naprawdę drogie.

Opłaty mają finansować drogi

Rząd federalny spodziewa się dodatkowych
przychodów w wysokości dwóch miliardów euro
rocznie z opłat drogowych na drogach federalnych. Pieniądze te mają wpłynąć do budżetu na
transport i zostać wykorzystane na rozbudowę
i utrzymanie dróg.
– Jest to regulowane prawem – mówi Robert Radzimanowski. – Jednak to, czy pienią-

Kolumna poboru opłat na drodze federalnej B168
w powiecie Barnim przy wyjeździe z Trampe w kierunku
Eberswalde. | fot: G. Noack

dze te wpływają dodatkowo do budżetu na infrastrukturę drogową, czy też budżet ten jest z góry
pomniejszony o oczekiwaną kwotę, nie zostało
przewidziane prawem. W przypadku dodatkowych przychodów Brandenburgia i połączenia
drogowe z Polską również mogłyby skorzystać.
W ten sposób można byłoby szybciej rozbudować
drogę A12, obwodnicę Eberswalde oraz inne projekty.
Dalszy wzrost opłat za przejazd jest już planowany na dzień 1 stycznia 2019 r.
Więcej informacji dostępnych jest również
w języku polskim na stronie internetowej
toll–collect.de/pl

sierpień–wrzesień 2018

Przygraniczny Uckermark dba o swoją
markę tworząc materiały z wykorzystaniem
logo w zielonej otoczce promujące lokalny
biznes, turystykę, rolnictwo, kulturę i ofertę spędzania wolnego czasu. Teraz firmy
z tego powiatu widoczne są daleko poza północno-wschodnim, graniczącym z Polską regionie landu Brandenburgia. A to za sprawą
firmy transportowej, która zatrudnia wielu
Polaków.
Nośnikami reklam ze znakiem Uckermark stały się bowiem ciężarówki firmy logistycznej Euba Logistic z Angermünde. Na
ich tyłach znalazły się duże reklamy wykorzystujące motyw marki regionalnej. Każda
prezentuje inny produkt lub firmę z powiatu. Jest tu reklama Grumsiner Brennerei –
gorzelni z Altkünkendorf koło Angermunde,
hotele – Landhotel Felchow i centra-Hotel
Schwedt, producent domków i konstrukcji
z drewna Matthias Mundt oraz huta szkła
Annenwalde.
– W lipcu dojdzie do tego reklama aquaparku termalnego Natutherme Templin, a w
sierpniu szansę na promocję na ulicach i autostradach otrzyma teatr ze Schwedt – Uckermärkischen Bühnen – mówi Ronald Garkisch, prezes firmy Euba.
W przyszłym roku z okazji do takiej promocji skorzystać będzie mogło do 18 firm i
instytucji będących partnerami marki regionalnej Uckermark.
– Taka prezentacja jest możliwa wraz z kolejnymi ciężarówkami, które zaczynają dla nas

jeździć. Każda przez pięć lat przemierza trasy
po Niemczech i Europie. Jedna ciężarówka
pokonuje dystans ok. 11 tys. km miesięcznie
– oznajmia Ronald Garkisch.
Werner Kothe z huty szkła Annenwalde
był jednym z pierwszych, którzy wykorzystali okazję do takiej promocji: – Tak czy owak
podróżuję ze swoimi pracami po całych Niemczech. Dlaczego więc nie skorzystać z reklamy
w skali całego kraju? Już od wielu lat jestem
członkiem programu partnerskiego marki regionalnej Uckermark, więc gdy pojawiła się
możliwość tak wyjątkowej reklamy, chętnie
z niej skorzystałem.
Chęć promocji Uckermark była jedną
z przyczyn, które skłoniły Rolanda Garkischa
do rozpoczęcia tego przedsięwzięcia: – Na
mój gust przedsiębiorcy w Uckermark za mało
ze sobą rozmawiają. A gdy już rozmawiają,
to przeważnie narzekają. Jestem zdania, że
mamy tu sporo do pokazania, ale trzeba to zaprezentować na zewnątrz.
Aby bardziej wypromować akcję, właściciel Euba Logistic ogłosił konkurs: – Każdy, kto

zobaczy jedno z naszych aut w Niemczech lub
w innym kraju Europy, może zrobić zdjęcie
i je nam przysłać. Ten, kto uchwyci nasze
auto najdalej od powiatu Uckermark, otrzyma od nas zestaw dla kierowcy od marki Volvo z przydatnymi gadżetami. Zdjęcia można
przesyłać do końca roku.
Całkiem możliwe, że w jednym z samochodów uchwyconych na zdjęciu będzie
polski kierowca. W Euba Logistics pracuje
bowiem wiele osób z Polski na stanowiskach kierowców i dysponentów. Firma ciągle szuka kolejnych kierowców – również po
stronie polskiej. Więcej na ten temat dowiedzieć się można z jej strony: eubalog.de.
Założona w 1949 roku, jako firma rodzinna, Euba Logistics w roku 2005 rozpoczęła
działalność w Angermünde. W 2017 roku,
po śmierci założyciela, prof. Antona Euby,
firmę przejął jej prezes Roland Garkisch.
Firma zatrudnia 135 osób. W jej flocie jest
100 ciągników siodłowych Volvo i tyle samo
naczep.
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Możesz płacić
mniej za energię
i obniżyć koszty swojej firmy!
Jesteśmy specjalistami od energii elektrycznej z wieloletnim doświadczeniem. Nie
tylko sprzedajemy energię, w tym tę pochodzącą ze źródeł odnawialnych, ale też doradzamy, mając bogatą wiedzę branżową. Od ponad
12 lat zajmujemy się wytwarzaniem energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych: planujemy, realizujemy podłączenia do sieci, doskonale znając się na funkcjonowaniu infrastruktury
elektrycznej. Prowadzimy również eksploatację farm wiatrowych, dzięki czemu zwiększamy
codzienną efektywność wytwarzania energii
elektrycznej. Maksymalizujemy zyski wytwórców ze sprzedaży energii elektrycznej poprzez
bezpośrednie uczestnictwo w rynku energii
i optymalne zawieranie transakcji na giełdzie
energii.
Nasi analitycy i maklerzy mogą się pochwalić ponad dziesięcioletnim doświadczeniem
rynkowym. Dla naszych klientów tworzymy
indywidualne produkty energetyczne, kupujemy i sprzedajemy energię elektryczną po najbardziej korzystnych cenach – pracujemy przy
tym szybko, pewnie i bez ryzyka. Nasza oferta
skierowana jest do dużych wytwórców energii
elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz klientów końcowych z grup taryfowych B i C.

WAŻNE!
W styczniu zmieniły się przepisy w zakresie
prawa i zniesiony został obowiązek zakupu
energii elektrycznej przez tzw. sprzedawców zobowiązanych. Właściciele jednostek
wytwórczych OZE mają możliwość sprzedaży energii elektrycznej firmom prywatnym. Doprowadziło to do zmian na rynku,
uwolnienia cen i zwiększenia konkurencji,
co przekłada się na zwiększoną satysfakcję
klientów.

Najważniejsze zmiany na rynku:
•	Energia ze źródeł OZE jest tańsza niż
konwencjonalna, jej cena nie jest zależna od
decyzji politycznych, od stanu gospodarki,
inflacji, cen węgla, dwutlenku węgla czy decyzji kartelu OPEC
• „Paliwo” dla źródeł OZE jest niekończące
się i bardzo tanie, wskutek czego może
prowadzić i oferować energię elektryczną
w bardzo konkurencyjnych cenach.
• Firma jest liderem w zakresie sprzedaży
energii ze źródeł odnawialnych odbiorcom
końcowym, firmom, przedsiębiorstwom.
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OFERUJEMY SPRZEDAŻ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ, W TYM ZE
ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH:
• 	Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby
własne dla odbiorców końcowych.
• 	Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucyjnych nabywania energii
elektrycznej.
•	Audyt rachunków i umów w zakresie doboru optymalnej taryfy, mocy umownej, kontroli przekroczeń współczynnika mocy.
PROPONUJEMY BILANSOWANIE
I OBRÓT ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ:
• Obrót energią elektryczną wytworzoną ze
źródeł odnawialnych.
• Zarządzanie bilansowaniem handlowym
energii elektrycznej/świadczenie usługi

Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie dla wytwórców energii elektrycznej ze
źródeł onawialnych.
•	Pośrednictwo w handlu na hurtowym rynku
energii elektrycznej.
•	Pośrednictwo w transakcjach na Towarowej
Giełdzie Energii.
•	Prognozowanie produkcji dla wytwórców
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
•	Pełnienie funkcji operatora handlowego dla
wytwórców energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych.
• Opracowywanie dla wytwórców zestawień,
raportów podsumowujących ilościowo
i wartościowo rozliczenia energii elektrycznej sprzedanej zgodnie z umowami zawartymi ze sprzedawcami zobowiązanymi.

PolTiss: Biomateriały
w rekonstrukcji przepukliny
Prace badawcze związane
z najnowszym projektem firmy
PolTiss wkraczają w kolejną fazę.
Rozpoczęły się bowiem badania
nad zastosowaniem nowych
biomateriałów polimerowych
do rekonstrukcji przepukliny na
zwierzętach.
Firma PolTiss sp. z o.o. została założona
w 2015 roku jako firma typu spin-off w celu
wdrożenia do praktyki patentów, które zostały opracowane na Zachodniopomorskim
Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
W oparciu o udzielone licencje utworzona została firma, której celem jest komercjalizacja
technologii o nazwie PhotoBioCure, która ma
znaleźć zastosowanie przy wytwarzaniu innowacyjnych materiałów do rekonstrukcji przepukliny.
Prof. Mirosława El Fray, prezes zarządu
PolTiss, dyrektor Instytutu Polimerów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz
dyrektor Centrum Dydaktyczno-Badawczego
Nanotechnologii ZUT tak wypowiada się na temat tego wynalazku: – Innowacyjność naszych
materiałów polega na tym, że są one wstrzykiwane w obręb nieciągłości tkanek powstających
wtedy, gdy wytwarza się przepuklina. Zadaniem
tych materiałów jest utworzenie, pod wpływem
bezpiecznego dla organizmu promieniowania
UV, elastycznej łatki, która zamyka tzw. wrota
przepukliny i docelowo ulega degradacji.
Tak więc pacjent w dłuższej perspektywie
nie będzie martwić się pozostałością ciała obcego w organizmie, co ma miejsce w obecnie
stosowanych w rekonstrukcji przepukliny
siatkach polipropylenowych. Technologia
PhotoBioCure opracowana przez chemików
z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (prof. Mirosława
El Fray, dr inż. Jędrzej Skrobot) została opatentowana w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, a firma PolTiss korzysta z licencji wyłącznej, jaka została udzielona na dwa patenty.
Jeśli chodzi o praktyczne efekty wykorzystania tych patentów, to pierwsze prace
na zwierzętach, a były nimi króliki, zostały
już wykonane na Pomorskim Uniwersytecie
Medycznym. Współautorem jednego z tych
wynalazków od strony medycznej jest nauko-

wiec z PUM, dr Labib Zair. Aby ten innowacyjny
materiał był wykorzystany w badaniach klinicznych, które są niezbędne do wprowadzenia
go na rynek, prowadzone są dalsze badania
w certyfikowanym laboratorium. Są to długoterminowe badania na zwierzętach, dzięki którym badacze z PolTissu uzyskają szczegółową
wiedzę na temat mechanizmu degradacji tego
materiału w żywym organizmie oraz odpowiedzi biologicznej tkanek. Kolejnym etapem na
drodze komercjalizacji projektu chemików z
ZUT będzie wystąpienie do komisji etycznej o
zgodę na przeprowadzenie badań klinicznych
z udziałem pacjentów.
Badania nad innowacyjną technologią rekonstrukcji przepukliny mogą być kontynuowane dzięki pozyskaniu solidnego inwestora,
jakim jest fundusz inwestycyjny YouNick Mint
ze Złotnik k. Poznania oraz dzięki wsparciu ze
środków programu Bridge Alfa Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. W ten sposób firma
PolTiss uzyskała wsparcie na zapoczątkowanie
kolejnego etapu na drodze do komercjalizacji,
czyli opracowania strategii wejścia na rynek,
wykonanie badań długoterminowych na zwierzętach i zaprojektowanie badań klinicznych
na ludziach.
– Równocześnie – opowiada prof. El Fray
– firma wraz z uczelnią myślą o tym, jak tą innowacyjną technologię można rozwinąć. Jest

Zespół badawczy PolTiss. Od lewej: dr inż. Agata
Goszczyńska, prof. dr hab. inż. Mirosława
El Fray, dr inż. Ewa Wiśniewska, inż. Karol Rogalski
i inż. Martyna Możyc

to bowiem technologia platformowa, czyli taka,
która daje możliwości projektowania bazowego
materiału i jego modyfikacji, tak aby nadawał
się on nie tylko do rekonstrukcji przepukliny, ale
również do rekonstrukcji innych elementów organizmu ludzkiego. Myślimy – dodaje szefowa
PolTiss – o zastosowaniu naszej technologii docelowo także w ortopedii i kardiologii.
Firmę PolTiss, założoną przez prof. Mirosławę El Fray i Tomasza Łaseckiego, tworzy dziś
kilka osób. Na ogół są to pracownicy i studenci
ZUT, którzy w ramach swoich dodatkowych
zajęć bardzo aktywnie uczestniczą w rozwijaniu technologii PhotoBioCure i wykonują na
co dzień czynności eksperymentalne przy tym
projekcie.

POLTISS sp. z o.o.
al. Piastów 45,
71-311 Szczecin
poltiss.com

sprzedaz@vortex-energy.pl
91 8171517
www.vortex-energy-group.pl
sierpień–wrzesień 2018
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Eurofundusze
dla uczelni
Dwie zachodniopomorskie
uczelnie otrzymały 7,5 mln zł
unijnego dofinansowania. Jest to
efekt wsparcia sektora naukowo-badawczego eurofunduszami
przyznanymi przez Urząd
Marszałkowski. Z eurodotacji
skorzysta Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny
i Politechnika Koszalińska.
Porozumienie w tej sprawie podpisali
29 czerwca br. w szczecinie marszałek
Olgierd Geblewicz, wicemarszalek
Tomasz Sobieraj oraz rektorzy obu
szkół wyższych.
– Jeżeli chcemy coraz lepiej łączyć potencjał intelektualny z żywiołem gospodarczym,
musimy wspierać nasze uczelnie. Droga do
tych pieniędzy była dłuższa niż w poprzedniej
perspektywie unijnej, bo wymagała stworzenia mapy infrastruktury badawczej w regionie
i akceptacji na poziomie rządowym – wyjaśniał
Olgierd Geblewicz.

Najda Consulting w czołówce
ogólnopolskiego rankingu
Szczecińska firma w 2017 roku pozyskała dla przedsiębiorców ponad 32 mln
zł, a dla samorządów gminnych ponad 109 mln zł i zajęła pierwsze miejsca
w regionie w kilku kategoriach rankingu ogólnopolskiego magazynu Fundusze
Europejskie.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny za prawie 9 mln złotych doposaży
do końca 2019 roku laboratorium miernictwa
oraz zakład spawalniczy na Wydziale Inżynierii
Mechanicznej i Mechatroniki. Z programu regionalnego Urząd Marszałkowski przeznaczy
na te cele 5,5 mln zł.
Te środki wzmocnią nasze laboratoria oraz
ofertę ZUT wobec przedsiębiorców – stwierdził
Jacek Przepiórski, prorektor ds. nauki ZUT.
Z kolei Politechnika Koszalińska przeznaczy
na nowe inwestycje prawie 3,4 mln zł, w tym
ponad 2 mln zł z unijnego dofinansowania. Na
Wydziale Technologii i Edukacji PK powstanie
centrum badawczo-wdrożeniowe inżynierii
powierzchni, projektowania i symulacji badań
wibroakustycznych.

Jacek Przepiórski: – Środki unijne wzmocnią nasze
laboratoria oraz ofertę ZUT wobec przedsiębiorców.
| fot. Ze zbiorów ZUW

– Nasze centrum badawczo-rozwojowe zintensyfikuje kooperację z przemysłem. Inwestujemy w narzędzia, które poszerzą naszą ofertę usług
– komentował Witold Gulbiński, prorektor ds.
nauki i rozwoju Politechniki Koszalińskiej.
Szykuje się kolejna inwestycja w naukę na
Pomorzu Zachodnim. Władze samorządu województwa zamierzają doinwestować środkami unijnymi w wysokości 18 mln złotych
Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających
Akademii Morskiej w Szczecinie.
a

Chemika o gospodarce cyrkularnej
W dniach 14 - 15 czerwca 2018 roku odbyła się 9. edycja Międzynarodowego Forum
Naukowo-Gospodarczego Chemika Expo 2018 pn. Inteligentny i zrównoważony
rozwój biogospodarki w dobie globalnych wyzwań. Bariery i rozwiązania.
Jest to coroczny kongres branży chemicznej organizowany przez Stowarzyszenie
Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”.
Tegoroczna edycja skupiła się wokół idei
gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. gospodarki cyrkularnej) oraz najnowszych rozwiązań w obszarze recyklingu materiałów
niebezpiecznych produkowanych z tworzyw
sztucznych.

Podczas Chemiki Expo 2018 swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na ten temat podzielili się specjaliści z Polski i zagranicy, którzy
zaprezentowali rozwiązania funkcjonujące w ich
regionach. Forum swoją obecnością uświetnili także eksperci m.in. z Zachodniopomorskiej

Agencji Rozwoju Regionalnego i Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, którzy zaprezentowali możliwości ubiegania się o dostępne fundusze dla firm i instytucji naukowych.
W panelach dyskusyjnych wzięli udział
i pomagali rozwiać wątpliwości przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta
Szczecin oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Częścią
Forum były także liczne spotkania bilateralne,
w trakcie których uczestnicy mieli możliwość
nawiązania kontaktów biznesowych i naukowych. Zwieńczeniem pierwszego dnia było
podpisanie umowy pomiędzy „Zieloną Chemią”
a Grodzieńskim Domem Nauki i Techniki
w Grodnie (Białoruś).
Pierwszy dzień forum odbył się w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii
w Szczecinie. Natomiast w drugim dniu zorganizowano wizytę studyjną w najnowocześniejszej
w Europie spalarni odpadów komunalnych – Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. Goście kongresu zapoznali
się z metodami recyklingu odpadów komunalnych oraz odzyskiem materiałów, co pozwoliło
poszerzyć wiedzę wokół głównego zagadnienia
tegorocznej edycji Chemiki, czyli gospodarki
cyrkularnej.
a

Tegoroczna edycja Chemiki skupiła się wokół idei
gospodarki cyrkularnej. | fot. Ze Zbiorów Zielonej Chemii
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Najnowszy, opublikowany przed wakacjami
ranking wskazał najskuteczniejsze firmy doradcze w Polsce w 2017 roku z podziałem na
województwa. Najda Consulting zajęła w nim
pierwsze miejsce na Pomorzu Zachodnim pod
względem liczby projektów (40 klientów firmy
otrzymało dofinansowanie w 2017 roku) oraz
drugie miejsce pod względem wartości pozyskanych dotacji.
Pierwsze miejsce w regionie przypadło jej
również w kategorii pozyskanych dofinansowań na projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz w doradztwie dla samorządów
gminnych. Najda Consulting również zajęła
pierwsze miejsce wśród firm z województwa
zachodniopomorskiego w kategorii Liderzy
doradzania administracji publicznej według
liczby projektów, którym przyznano dotację.
Natomiast pod względem wartości pozyskanych dotacji sklasyfikowano firmę na drugim
miejscu. W kategorii Liderzy Regionalnych

Programów Operacyjnych firma założona
14 lat temu przez Andrzeja Najdę zajęła pierwsze miejsce według liczby projektów, którym
przyznano dofinansowanie (najwięcej jej klientów otrzymało dofinansowanie) oraz drugie
miejsce pod względem wartości pozyskanych
dotacji.
W ujęciu ogólnopolskim Najda Consulting
w wielu kategoriach również uplasowała się na
wysokich pozycjach.
– W niektórych kategoriach wśród ogólnopolskich przedsiębiorstw doradczych, jako jedyna
firma reprezentowała województwo zachodniopomorskie. Chodzi m.in. o ranking „Liderzy
Europejskiej Współpracy Terytorialnej” oraz
„Liderzy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”, według wartości pozyskanych
dotacji – mówi Andrzej Najda, dyrektor Najda
Consulting, który traktuje Ranking „Funduszy
Europejskich” jako efekt zaufania jakim obdarzyli firmę jej klienci: – Jesteśmy im za to bardzo

Andrzej Najda, dyrektor Najda Consulting | fot. mab

wdzięczni. Cieszymy się jednocześnie, że nadal
możemy z nimi pracować, ponieważ w większości z projektów jesteśmy zaangażowani w proces
zarządzania i rozliczenia dofinansowania.
SG

Podróż do wirtualnego świata
Piętnaście foteli, słuchawki i gogle.
Do wyboru seanse tematyczne – bajki,
podróże, lot w kosmos. Podczas
projekcji widzowie zanurzają się
w świat obrazów i dźwięków – pierwsze
w Szczecinie, a trzecie w Polsce
Multikino VR już działa.
– Na początku filmy VR były bardzo niszowe
a kina były eksperymentem – mówi Marcin Łunkiewicz, producent filmów w technologii VR
z firmy Mimo.ooo. – Ponieważ ta technologia
daje niezwykłe możliwości, to postanowiliśmy
udostępnić ją szerszemu gronu użytkowników.
Zaczynaliśmy w Warszawie, gdzie w czasie dziesięciu miesięcy mieliśmy kilkanaście tysięcy widzów
w dwudziestoosobowej sali. Teraz poszerzamy ten
projekt o kolejne miasta.
– Pierwsze kino, prentujące obrazy w rzeczywistości wirtualnej powstało w warszawskich
Złotych Tarasach, kolejne w Łodzi. Teraz wybór
padł na Szczecin, ponieważ tu Multikino cieszy się
ogromną popularnością – dodaje Marcin Duda,
Head of Digital Media w spółce Multikino.
Seans w wirtualnym kinie trwa około 20 minut. W tym czasie możemy obejrzeć od trzech do
czterech filmów, nakręconych w specjalnej technologii VR. W zależności od upodobań szczecinianie mogą wybrać jeden z czterech seansów
– „Bajki”, „Niezwykłe doświadczenia”, „Sztukę”
i „Horrory”.

Pierwsza opcja przeznaczona jest głównie dla
dzieci i obejrzymy w niej kolorowe animacje wypełnione dialogami i wesołą muzyką, przygotowane przez twórców kultowego już Madagaskaru. „Niezwykłe doświadczenia” to m.in. projekcja
filmu o locie w kosmos w kapsule Sojuz oraz
przyrodnicza, wyjątkowo kolorowa wycieczka po
świecie owadów.
„Horrory” to propozycja dla widzów dorosłych. Podczas tego seansu przenosimy się w
mroczną rzeczywistość. W filmie „Sztuka” podróżujemy przez przytłaczający grozą świat obrazów Zdzisława Beksińskiego, spotykając się oko

w oko ze śmiercią i innymi mrocznymi postaciami
i wnętrzami, których w obrazach nie brakuje.
Pierwszy seans w wirtualnym kinie odbył się
w końcu maja, repertuar dostępny jest na stronie internetowej. Bilety kosztują od 15 do 24 zł
w zależności od dnia.
Anna Łukaszuk
Marcin Duda (drugi od lewej): -– Wybór kina VR padł
na Szczecin, ponieważ tu Multikino cieszy się ogromną
popularnością. Obok Patrycja Rozwarska, dyrektor
Multikina Szczecin, Marcin Łunkiewicz i Mariusz
Machnicki , dyrektor CHR Galaxy (pierwszy z prawej).
| fot. ANNA ŁUKASZUK
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Ustawa 2.0
i co dalej?
Napisać felieton w lipcu, tuż przed wakacjami, zawsze za krótkimi… Oto jest wyzwanie…
Karl Kraus (1874–1936), urodzony w Czechach,
austriacki pisarz i dziennikarz, twórca tzw. wiedeńskiej szkoły eseju, autor dramatów, satyr,
aforyzmów i felietonów, o felietonistach pisał,
że mają do czynienia z głową, a także, że „pisać
felietony to tyle, co kręcić loki na łysinie”…
W wydanej w minionym roku książce „Alfabet SF. Na pograniczu sacrum i profanum” wśród
licznych haseł umieściłem m.in. pojęcia: MŁODZI
UCZENI, NAUKA, PRAWDA, PROFESOR, STUDENCI, UNIWERSYTET… Pisałem o postprawdzie, zmierzchu elit, intelektualistów, o erozji
zaufania do instytucji i autorytetów… Oczywiście autorytety były, są i zawsze będą – choćby
– tytułem przykładu – najmłodszy polski kardynał
Konrad Krajewski… Misericordia.
W moim Alfabecie pisałem również o kryzysie uniwersytetów… I o reformach i deformach, reformatorach i antyreformatorach…
3 lipca Sejm przyjął Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce (tzw. Ustawa 2.0). Znam chyba wszystkie
kontrowersje, argumenty „pro” i „contra”: intencje legislatorów, oczekiwania i nadzieje środowiska uczonych, obawy humanistów, niepewność
co do przyszłości uczelni regionalnych (z uczelniami zachodniopomorskimi włącznie). Jeden
z komentatorów ocenił, że „kij jest, marchewki
niewiele”… Nie ulega wątpliwości, że bez poważnego wzrostu nakładów na szkolnictwo
i naukę szanse na rzeczywiście dobrą zmianę są
skromne.
W 1911 roku legendarny czeski pisarz,publicysta, dziennikarz Jaroslav Hašek współzałożył
Partię UMIARKOWANEGO Postępu w Granicach
Prawa… Szkoda, że nie ma takiej w Polsce A.D.
2018… Umiar oraz dobre, przestrzegane prawo, z Konstytucją na czele. Kto wie, może nawet
zapisałbym się do takiej partii? Kto nie chciałby
żyć w mądrze rządzonym, uczciwym państwie,
państwie prawa i sprawiedliwości? W wywiadzie
z początku lipca bardzo znana prof. prawa podzieliła się konstatacją wartą namysłu: „… dziś

Kredytowe
szaleństwo
W jednym z ostatnich felietonów poruszyłem problem młodych dłużników, których
liczba w ciągu roku wzrosła o jedną trzecią,
a ich zobowiązania o ponad 60%. Problem
jest jednak poważniejszy. Okazuje się bowiem, że wartość kredytów konsumpcyjnych w portfelach banków w Polsce wynosi
blisko 9 proc. PKB i jest to jeden z najwyższych wskaźników w krajach UE. Nasze banki mają też rekordowy spośród wszystkich
krajów UE (oprócz Rumunii) udział kredytów konsumpcyjnych w aktywach. Oznacza
to, że finansowanie konsumpcji jest coraz
ważniejszym segmentem rynku kredytowego, a dzieje się tak z powodu zdecydowanie wyższych odsetek i prowizji od
kredytów konsumpcyjnych w porównaniu
z kredytami dla przedsiębiorstw.
Co ciekawe, KNF, czyli Komisja Nadzoru
Finansowego, dostrzega wyraźny wzrost
kredytów konsumpcyjnych, które w ostat-
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nich miesiącach rosną w szaleńczym tempie
7 proc., jednak uważa, że „jakość tego portfela wyrażona udziałem kredytów zagrożonych
jest stabilna”. Ta stabilność jest jednak zupełnie iluzoryczna, gdyż duża część kredytów
zagrożonych jest odsprzedawana przez banki
firmom windykacyjnym (takim jak niesławny
GetBack). Banki wykazują zdrowe aktywa, bo
zagrożone należności sprzedają windykatorom. Co gorsza, banki nie są jedynym źródłem
kredytów konsumpcyjnych. Okazuje się, że
w ostatnich latach w Polsce nastąpił wysyp
tzw. parabanków, tj. firm pożyczkowych niebędących bankami i udzielających pożyczek
ze środków własnych lub pozyskanych z emisji
obligacji. Parabanki nie podlegają nadzorowi
KNF, co jest sytuacją niebywałą, ale prawdziwą. Zaledwie kilka miesięcy temu KNF zaczął
prowadzić rejestr instytucji pożyczkowych
i do stycznia czas na znalezienie się w nim
miały podmioty już wcześniej prowadzące

Prof. zw. dr hab.
Stanisław Flejterski,
wykładowca
Uniwersytetu
Szczecińskiego.
Specjalizuje się
w problematyce
finansów i bankowości.
Członek Komitetu
Nauk o Finansach
PAN (2007-2018)
jako państwo pędzimy już ku przepaści”. I pytanie nurtujące mnie od dawna: jak to możliwe, że
aż tylu polskich polityków (nr 1, nr 2, nr 3, nr 4,
nr 5…) – na ogół bezkarnie – „oszczędnie gospodaruje prawdą”? Mógłbym napisać po prostu
KŁAMIE, ale… Ale to i tak nic by nie dało…
PS Był mundial 2018 w Rosji… Chcieliśmy
dobrze… Sukces miałby wielu ojców (MY), porażka jest sierotą (ONI)… Życie toczy się dalej…
Jestem tylko? Aż? jedną trzydziestoośmiomilionową częścią SUWERENA… I nie straciłem nadziei na jeszcze „lepszą zmianę”… Better change
– to brzmi dumnie… Lepiej niż good change…
Wszystko można zrobić lepiej… Przed nami wybory samorządowe, europarlamentarne, parlamentarne, prezydenckie… Może zamiast „mniejszego zła” uda się tym razem wybrać „lepsze
dobro”? Wyzwań przed nami wiele: trwa globalna wojna o rynki, o surowce, o wodę, o energię,
o kapitał, o inwestorów, o fundusze unijne,
o turystów, o studentów, o doktorantów, o talenty.
Stanisław Flejterski

Miasto i region
na peryferiach
O gorszej pozycji regionu decyduje zróżnicowany zbiór czynników, ulegający zmianom
w czasie. Główną przyczyną powstawania regionów peryferyjnych jest nierównomierność
rozwoju gospodarczego. Jej efektem jest między innymi odpływ najbardziej kreatywnych
jednostek zdolnych tworzyć nowe idee. Teoria
wzrostu endogenicznego za główne przyczyny
polaryzacji regionalnej uznaje wyższy potencjał
innowacyjności i lepsze otoczenie instytucjonalne regionów centralnych, a teoria nowej geografii ekonomicznej podkreśla wpływ kosztów
transportu, dostępu do informacji i wykwalifikowanej kadry.
Strategia rozwoju Szczecina 2025 wskazuje, że „W zakresie komunikacji zewnętrznej
Szczecin posiada przewagę konkurencyjną,
wynikającą z położenia, w postaci dostępności
nie tylko transportu kolejowego, drogowego
i lotniczego, ale również śródlądowego i morskiego”. Bardziej realistyczny zapis znajdziemy
w projekcie Strategii rozwoju województwa

zachodniopomorskiego do roku 2030. „Region
poważnie dotyka słaba wewnątrzregionalna
i międzyregionalna dostępność komunikacyjna,
zdiagnozowana także w dokumentach krajowych, spowodowana peryferyjnym położeniem
względem stolicy i innych krajowych regionów.
Jednocześnie dostępność do głównych europejskich ośrodków wzrostu jest jedną z najlepszych w Polsce”.
Procesy zachodzące w naszym regionie nie
potwierdzają hipotezy o pozytywnym wpływie
położenia geograficznego na jego rozwój. Obserwujemy zjawisko odpływu ludności, marginalizację zarówno pod względem lokalizacji
central dużych korporacji, jak i instytucjonalną,
a w efekcie malejący udział w krajowym PKB.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe, niezbyt
optymistyczne, doświadczenia w zakresie realizacji polityki spójności w UE, można pokusić
się o wniosek, że mniejsze znaczenie województwa zachodniopomorskiego i Szczecina będzie
się w najbliższym okresie utrzymywać.

Trwały charakter oddalenia od regionów
„centralnych” potwierdza ranking polskich województw według wskaźnika peryferyjności,
obliczanego na podstawie odległości między
stolicami województw oraz wielkości wytwarzanego PKB przez regiony sąsiadujące. Od
roku 1995 do roku 2015 nasze województwo
stale zajmuje w nim ostatnie miejsce, a do liderów należą łódzkie, mazowieckie, śląskie
i wielkopolskie. Jakie są w tym kontekście nasze
szanse na dogonienie wyżej rozwiniętych regionów? Zarówno teoria, jak i praktyka podpowiadają rozwiązanie. Należy wzmacniać czynniki
nieprzestrzenne, stanowiące przeciwwagę dla
czynników aglomeracyjnych. Można to osiągnąć
pokonując opóźnienie technologiczne, inwestując w kwalifikacje ludzkie (poprawiając edukację,
zachęcając do pozostania w mieście/regionie, likwidując deficyt nauczycieli o wysokich kwalifikacjach), zwiększając poziom innowacyjności oraz
dbając o wzrost kapitału społecznego i natężenia
Jacek Batóg
współpracy między firmami.

dżer w międzynarodowych korporacjach w kraju
i za granicą. Jego kariera zawodowa od początku związana jest z branżą IT – pracował jako
programista, kierownik projektów, sprzedawca
i menedżer. Współtworzył m.in. systemy informatyczne pierwszego lotu największego samolotu pasażerskiego na świecie – Airbusa A380.
Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu
Szczecińskiego.

Na stanowisku prezesa Klastra IT
zastąpi on Katarzynę Witkowską,
która pełniła tę funkcję przez ostatnich 5 lat. W tym roku nie kandydowała na stanowisko prezesa, ale pozostała w zarządzie.
Po zmianie statutu liczba członków
zarządu Klastra IT zwiększyła się z 5 do
12 osób. Poza prezesem w jego skład
weszli: Robert Bodendorf (MikroSerwis), Grzegorz Chamulak (Xcomp), Daniel Czapiewski (STETTINER ID&STORY), Maciej Jankowski (Fundacja
Netcamp), Marcin Kaczmarek (Consileon), Rafał Malujda (Malujda Kancelaria
Prawno-Podatkowa), Marzena Mojsiewicz (ProINFO Internet & Media Marketing), Marcin Skonieczny (Dige), Paweł
Sławacki (Meelabs Polska), Marcin Szulga (Asseco Data Systems) i Katarzyna
Witkowska (Technopark Pomerania).
Należące do klastra firmy rozwijają
wzajemne relacje biznesowe poprzez realizację wspólnych projektów i udział w
wydarzeniach, na których dzielą się wiedzą techniczną i biznesową. Stowarzyszenie współpracuje ze szkołami i uczelniami
w zakresie unowocześniania kształcenia
specjalistów IT oraz z władzami samorządowymi w zakresie uwzględniania potrzeb
firm IT w planowaniu polityki gospodarczej
regionu.
wab

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

taką działalność. Było ich 120. Tymczasem
dzisiaj w rejestrze jest już 370 zgłoszeń.
KNF nie wie, jaka jest wartość pożyczek
udzielanych przez parabanki ze środków
własnych. O skali problemu mogą świadczyć
najnowsze dane GUS, czyli Głównego Urzędu Statystycznego, które są niestety sprzed
2 lat. Otóż w 2016 roku firmy pożyczkowe
udzieliły prawie 3,7 mln pożyczek o wartości
7,3 mld zł. Dzisiaj liczby te są zdecydowanie
wyższe i dlatego powinny skłonić władze
państwowe do radykalnej reakcji. Chyba że
chcemy mieć w Polsce kolejny kryzys zadłużeniowy podobny do nierozwiązanego do
końca problemu kredytów walutowych.
Dariusz Zarzecki
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Nowym prezesem Klastra IT został

Jakub Borowczyk (41 lat), dyrek-

tor zarządzający firmy infinIT Condelab
(dotychczasowa nazwa brightONE).
Organizacja zrzesza obecnie ponad 80
firm ze Szczecina i regionu, które współpracują ze sobą na rzecz budowania i
rozwoju silnej marki regionalnej branży
nowoczesnych technologii.
Jakub Borowczyk od 4 lat piastował
stanowisko dyrektora zarządzającego
w firmie brightONE, która należy do
Klastra IT. Wcześniej przez wiele lat
zdobywał doświadczenie jako mene-

Dr hab. Jacek Batóg,
profesor US, prodziekan
ds. kształcenia
i rozwoju Wydziału
Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
Uniwersytetu
Szczecińskiego, dyrektor
Instytutu Ekonometrii
i Statystyki US
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ibis – tu mieszka muzyka

Przestrzeń dla kreatywności twojej firmy

Wieczór z niezależną muzyką i letnią kuchnią zaserwował swoim gościom hotel ibis Szczecin Centrum.
A wszystko to za sprawą kampanii „ibis. tu mieszka muzyka”, która trafiła na początku lata do Szczecina.

Tropical-Islands-Allee 1
15910 Krausnick, Niemcy
tropical-islands.de

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

Tropical Islands jest archipelagiem
atrakcji gwarantującym
świetną zabawę, a także
organizację konferencji, imprez
teambuildingowych i eventów
firmowych na najwyższym poziomie.
Gdzie w jednym miejscu można znaleźć Morze Południowe, Lagunę Bali, Las Tropikalny,
egzotyczną oazę, kompleks wellness i spa, 13
restauracji i barów oraz zewnętrzny aquapark
na wolnym powietrzu? Odpowiedź jest jedna:

to Tropical Islands położony zaledwie o dwie
godziny jazdy od Szczecina.
Resort zapewnia mnóstwo atrakcji, a dzięki zróżnicowanej ofercie noclegowej, którą
dysponuje, z powodzeniem można się nim
cieszyć również podczas dłuższej wizyty.
Imponująca jest oferta Tropical Islands
dla biznesu. Komfortowo wyposażone Centrum Kongresowe na 600 osób i zlokalizowane wśród zieleni Centrum Kreatywności,
które daje ogromne możliwości firmom
planującym przeprowadzenie atrakcyjnego
teambuildingu przyciągają firmy z Niemiec
i Polski. Ostatnio szczególnie popularne są
pikniki firmowe dla pracowników i ich rodzin,
podczas których świetnie bawią się i dorośli
i dzieci.

Kontakt w języku polskim:
Gabriela Mohri | Sales Manager
tel. +49 35477 604516
E-mai: gabriela.mohri@tropical-islands.de

Pobyt dzienny: od 29 euro od osoby
Korzystanie ze Strefy Tropikalnej (Morze
Południowe, Laguna Bali, Las Tropikalny,
Wioska Tropikalna, wszystkie zjeżdzalnie
wodne i obszar zewnętrzny Amazonia).
Pobyt z noclegiem w pokoju:
od 99 euro za osobę
Korzystanie ze strefy tropikalnej i strefy saun
podczas całego pobytu, nocleg w pokoju,
śniadanie w formie bufetu, korzystanie
z obszaru zewnętrznego Amazonia,
wszystkich zjeżdżalni wodnych oraz
Fitness Clubu podczas całego pobytu.

Piknik ze sprinterem
Mnóstwo atrakcji czekało na uczestników rodzinnego pikniku motoryzacyjnego zorganizowanego przez firmę
Mojsiuk. Wydarzenie, którego gościem specjalnym był czołowy polski kierowca rajdowy Tomasz Kuchar, było
okazją do prezentacji najnowszej wersji sprintera – czołowego modelu dostawczego Mercedes-Benz.

Dyrektor ibis i Novotel Szczecin Centrum Małgorzata Fieducik wraz z zespołem.

Goście, którzy 20 czerwca wysiadali z windy na parterze hotelu Ibis przy ul. Dworcowej
w Szczecinie trafiali prosto na koncert The Ears
– szczecińskiego kolektywu muzycznego w składzie Marta Uszko (znana m.in. z recitalu podczas
gali wręczenia Pereł Biznesu – nagrody gospodarczej „Świata Biznesu”), Tomasz Licak, Maciej
Wróbel i Michał Starkiewicz. Za scenę podczas
koncertu posłużyło lobby, a za widownię – okolica recepcji.
The Ears to połączenie muzyki alternatywnej,
rockowej i jazzowej. Zespół powstał z potrzeby
zinterpretowania na nowo klasyków piosenki
aktorskiej m.in. Agnieszki Osieckiej czy Juliana
Tuwima, co szybko przerodziło się w stworzenie

Wieczór 20 czerwca należał do najgłośniejszych w hotelu ibis za sprawą koncertu
The Ears z wokalistką Martą Uszko na czele.

autorskiego materiału. Pomysłodawczynią projektu jest Marta Uszko, aktorka scen muzycznych
i dramatycznych. Obecnie związana z Teatrem
Polskim w Szczecinie.
W przerwach i po występie spróbować można było najnowszych pozycji z letniego menu
Ibisa – zaczynając od burgerów, przez truskawki
z kozim serem, na lemoniadach z arbuza i ogórka
kończąc.
– Chcemy pokazać, że to miejsce, w którym, podobnie jak w sąsiednim Novotel Szczecin Centrum
można dobrze zjeść i miło spędzić czas – mówi
Małgorzata Fieducik, dyrektor hoteli Novotel
Szczecin Centrum i ibis Szczecin Centrum, która
wraz z Justyną Sakowską–Stawiarz, drektorem

operacyjnym hoteli, pełniła role gospodyni wieczoru.
Hotele z rodziny ibis nawiązują do historii
łączącej hotele z muzyką. To w hotelach powstawały utwory wielu grup muzycznych. Są
to miejsca będące stałym elementem tras koncertowych, a czasem także źródłem legend
i anegdot. Kampania „ibis. tu mieszka muzyka”
obejmuje nie tylko konkursy muzyczne i koncerty, ale również pokoje inspirowane muzyką.
W przestrzeniach wspólnych goście mogą spróbować swoich sił jako DJ-e, wybierając za pomocą tabletów odtwarzane utwory dzięki systemowi Jukebox by Deezer.
SG
fot. MAB

Hotele z rodziny ibis nawiązują do historii łączącej hotele z muzyką.

Praktyczna demonstracja możliwości nowych sprinterów i nauka jazdy były głównymi atrakcjami pikniku motoryzacyjnego zorganizowanego przez firmę Mojsiuk. | fot. mab

Goście salonu przy ul. Pomorskiej w Szczecinie pod koniec czerwca mieli okazję przekonać
się, jak emocjonujące mogą być zajęcia z instruktorami Akademii Bezpiecznej Jazdy Tomasza
Kuchara. Profesjonalni kierowcy pokazali, jak
bezpiecznie i pewnie czuć się za kierownicą
oraz odkryli pełne spektrum możliwości no-
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wego sprintera. Pod ich czujnym okiem można
było spróbować hamowania awaryjnego z ominięciem przeszkody, wykonać test zwrotności,
a nawet sprawdzić, jak pokonuje się elementy spotykane w jeździe autami 4x4. Najmłodsi
uczestnicy pikniku mieli do dyspozycji auta elektryczne i escape room w mercedesie sprinterze.

Spore zaciekawienie budził stojący na miejscu imprezy żółty helikopter. Okazało się, że
to nim Tomasz Kuchar przybył do salonu firmy
Mojsiuk. 21-krotny uczestnik w eliminacjach
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata
świetnie radzi sobie bowiem również jako pilot.
SG
sierpień–wrzesień 2018
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Twarze biznesu
dr Ewa Sługocka, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Raiffeisen Bank Polska SA

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Koziorożec
Uniwersytet Szczeciński, Wyższa
Szkoła Bankowa w Poznaniu

Moja ulubiona postać

Nick Vujicic, australijski ewangelizator i mówca
motywacyjny z rzadką chorobą, której skutkiem
jest całkowity wrodzony brak kończyn

Co cenię u mężczyzny

Zaradność życiową, dojrzałość,
inteligencję i poczucie humoru

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

O czym marzę

Siłę psychiczną, wrażliwość, klasę i dobry
smak w ubiorze i w zachowaniu się
Ciągłe dążenie do perfekcji
Kłamstwa, manipulacji, zawiści i… prasowania
Wszelkie aktywności z udziałem ludzi,
których kocham, lubię i szanuję
Dywanami krokusów na szczecińskich skwerach
Życiu wolnym od stresu

Mariusz Machnicki, dyrektor CHR Galaxy w Szczecinie

Mój znak zodiaku Lew
Moje uniwersytety Doświadczenie w pracy na
kierowniczych stanowiskach
Moja ulubiona postać Major Richard Winters, amerykański
oficer w czasie II wojny światowej,
charyzmatyczny dowódca i lider, znany
m.in. z serialu Kompania braci
Co cenię u mężczyzny Konsekwencję w dążeniu do celu
Co cenię u kobiety Zdrowy rozsądek
Moja największa wada Niecierpliwość
Czego najbardziej nie lubię Bylejakości

fot. ARCHIWUM

Ulubione zajęcie po pracy Spacery z aparatem fotograficznym.
Chwytam chwile
Czym zachwyciłem się ostatnio Spędziłem fantastyczny dzień na
festiwalu Open’er w Gdyni
O czym marzę O tym, by móc więcej podróżować
po Polsce i świecie
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