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Polimery pną się w górę

Mariusz Grab o nowej inwestycji i kondycji
GA ZCh Police

Krajobraz po pandemii
Szczecińscy ekonomiści o tym,
jak gospodarka odzyskuje wigor
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Polickie Polimery pną się w górę Mariusz Grab, wiceprezes
Grupy Azoty, prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA
o tym, jak Police nie dają się pandemii, wysokim tempie budowy
fabryki polimerów oraz współpracy z ZUT i społecznością lokalną.
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Gospodarka odzyskuje wigor Zaproszenie do dyskusji o gospodarce
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przyjęli znani szczecińscy ekonomiści: prof. Juliusz Engelhardt i prof. Dariusz Zarzecki z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego, prof. Aneta Zelek, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły
Biznesu i prof. Stanisław Flejterski, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej.

Koktajl biznesowy Receptura koktajlu biznesowego rozpoczyna się od wizyty
na Pomorzu Zachodnim premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że
Szczecin ze Świnoujściem staje się coraz bardziej hubem technologiczno-energetycznym Polski i wskazał na dalszą rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu oraz
zapowiedział budowę Obwodnicy Zachodniej. Piszemy też o nowoczesnej bazie
dla lodołamaczy, która za ponad 22 mln zł powstanie w szczecińskich Podjuchach.
Wody Polskie w Szczecinie podpisały umowę z wykonawcą – firmą Strabag. Relacjonujemy również uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę szczecińskiego waterfrontu. Odnotowujemy również porozumienie, jakie naukowcy z ZUT
podpisali o współpracy w zakresie usług naukowo-badawczych z powstającą największą fabryką polipropylenu w Europie, która zlokalizowana została w Policach.

Cztery deficyty… Felieton Stanisława Flejterskiego.
Żyjemy lepiej czy gorzej? Felieton Jacka Batóga.
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Czy Polski Ład zagraża samorządności? Felieton Danuty Zawadzkiej.
Odbicie w cieniu inflacji Felieton Dariusza Zarzeckiego.
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Karuzela kadrowa
Teatr Polski zyska nowy blask 21 maja wmurowano
kamień węgielny pod budowę nowego Teatru Polskiego,
który powstanie na nadodrzańskiej skarpie.

Nowy album o regionie Zapol wydał najnowszy album
Marka Czasnojcia „Pomorze Zachodnie”. Wydawnictwo
porównuje w nim, jak zmieniał się region na przestrzeni lat.
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Poznaliśmy Mecenasa Kultury Konrad Pawicki, After
Blues i Rafał Bajena to laureaci Nagrody Artystycznej Miasta
Szczecina. Mecenasem Kultury została firma Remondis.

Ekomural czyści powietrze Ekomural przy rondzie Giedroycia
namalowany został specjalnymi farbami,które pochłaniają zanieczyszczenia.
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Spotkaj się w Novotelu Razem z hotelem Novotel Szczecin
Centrum zaplanujesz konferencję, przeprowadzisz seminarium i z sukcesem zakończysz każde inne spotkanie niezależnie od jego charakteru.

Na okładce:
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Zawodowcy zagrali w Binowie Kolejna edycja najstarszego
zawodowego turnieju golfowego w Polsce rozegrana została na
podszczecińskim polu golfowym Binowo Park. Jak co roku, do
Binowa zjechała czołówka golfistów z kraju i zagranicy.

Piotr Krzystek i Lesław
Siemaszko prezentują akt
erekcyjny dokumentujący
rozpoczęcie pierwszej
inwestycji mieszkaniowej
na Kępie Parnickiej.

Mistrzostwa lekarzy w golfie
Rekordowa frekwencja i dwa dni przyjaznej rywalizacji golfistów zrzeszonych w Okręgowych Izbach Lekarskich.
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Twarze biznesu

Zapraszamy do naszych placówek:
Barlinek, ul. Strzelecka 2, tel. 95 222 33 10
Bierzwnik, ul. Kopernika 1, tel. 95 222 33 90
Bogdaniec, ul. Mickiewicza 30, tel. 95 222 33 20
Dębno, ul. Mickiewicza 45, tel. 95 222 33 50

Gorzów Wlkp., ul. Słowackiego 1 AB, tel. 95 222 34 20
Kłodawa, ul. Gorzowska 40, tel. 734 192 318
Kostrzyn n. O., ul. Kopernika 2, tel. 95 222 33 70
Krzeszyce, ul. Gorzowska 7/7, tel. 95 222 33 30
Myślibórz, ul. Lipowa 8a, tel. 95 222 33 80

Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 5, tel. 95 222 34 10
Słońsk, ul. Sikorskiego 7, tel. 95 222 33 40
Stargard, ul. Wyszyńskiego 20, tel. 91 307 11 60
Szczecin, al. Boh. Warszawy 31, tel. 91 307 11 50
Witnica, ul. Gorzowska 6, tel. 95 222 33 60

Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiadają: Bożena Licht, partner
zarządzający w kancelarii radców prawnych Licht&Przeworska, członek Rady
Nadzorczej GA ZCh „Police”, współwłaścicielka kawiarni Między Wierszami i
Konrad Kijak, dyrektor handlowo-administracyjny KIA i Subaru Grupy Polmotor.
Lato 2021
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Polickie Polimery
pną się w górę
Mariusz Grab, wiceprezes Grupy Azoty, prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA o tym, jak Police nie dają
się pandemii, wysokim tempie budowy fabryki polimerów oraz współpracy z ZUT i społecznością lokalną.

Mariusz Grab: Jesteśmy w miejscu,

gdzie trwa jedna z największych
inwestycji w Polsce, a na pewno
największa w przemyśle chemicznym.
Mam tu na myśli projekt Polimery Police.
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Jak upłynął rok 2020 i pierwszy kwartał
roku 2021 – w cieniu pandemii?
Pandemia wywarła ogromne skutki w całej gospodarce, nie tylko w przemyśle chemicznym. W przypadku Grupy Azoty, a także
Zakładów Chemicznych w Policach, jeśli chodzi o bezpośrednie skutki pandemii wśród
pracowników większych perturbacji nie było.
Jesteśmy w miejscu, gdzie trwa jedna z największych inwestycji w Polsce, a na pewno
największa w przemyśle chemicznym. Mam tu
na myśli projekt Polimery Police. Na budowie
jest bardzo wielu pracowników zagranicznych,
stąd musieliśmy w dwójnasób uzbroić się
w pewne procedury, które pozwoliły nam zminimalizować ryzyko rozszerzenia się pandemii
na naszych pracowników i nasz zakład. Monitorowaliśmy cały czas sytuację we współpracy
z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym.
A jak na pandemię reagował rynek surowców i produktów chemicznych?
Jeśli chodzi o rynek, to dziś reaguje on bardzo chimerycznie. Teraz obserwujemy okres
wzmożonych wzrostów cen surowców, a to
się przekłada na koszty produkcji. W roku 2020
tak drastycznych wzrostów cen nie było.
Grupa Azoty przeszła ten rok bardzo stabilnie i osiągnęliśmy zakładane cele. Grupa
Kapitałowa Grupa Azoty Police ubiegły rok zakończyła zyskiem ponad 123 mln zł.
Przypomnijmy w tym miejscu naszym czytelnikom główne produkty Zakładów Chemicznych Police.
Produkujemy przede wszystkim nawozy
dla rolnictwa. Police słyną z serii nawozów
wieloskładnikowych NPK Polifoska. To najbardziej rozpoznawalna marka nawozów w Polsce, która jest bardzo mocno pożądana przez
rynek. Jesteśmy też producentem nawozów
dwuskładnikowych NP i mocznika. Ponadto,
jako jedyni w kraju, produkujemy biel tytanową – pigment do produkcji farb i lakierów.
Produkujemy także dodatek do paliw NOXy,
który redukuje w nich zawartość tlenków azotu. Znak firmowy NOXy można spotkać na stacjach benzynowych w całej Polsce.
Wpływ na skład produktów narzucają też
normy określane przez Unię Europejską.
Rynek bardzo mocno się zmienia. Wchodzą
w życie nowe dyrektywy i rozporządzenia Unii
Europejskiej, które powoli wprowadzają ograniczenia w używaniu i stosowaniu nawozów.
My również dostosowujemy się do tych nowych wyzwań w zakresie produkcji i myślę, że
bez problemu sprostamy tym wymogom, jakie
narzuciła Unia.

Wróćmy jeszcze na chwilę do cen surowców.
Poszły w górę ceny całej gamy surowców
używanych nie tylko w Zakładach Chemicznych
w Policach, ale w całej Grupie Azoty. Temat surowców jest mi znany, ponieważ jestem również odpowiedzialny za politykę surowcową w
całej Grupie Azoty.
Powiem dla przykładu, że cena niektórych
surowców wzrosła dziesięciokrotnie i to pokazuje skalę niestabilności tego rynku. Ciężko
jest dziś znaleźć surowiec, który by nie uległ
tej niestabilnej – wręcz spekulacyjnej – sytuacji
rynkowej i którego ceny by nie wzrosły.
Dużo łatwiejsza jest sytuacja w przemyśle
petrochemicznym czy też w gazownictwie,
gdzie można zmieniać wprost ceny finalnego
produktu i wiązać to ze wzrostem ceny surowca. My w Policach wytwarzamy nawóz – produkt sezonowy, dostosowany do produkcji
rolnej, do pór roku i w związku z tym polityka
cenowa musi być bardziej wyważona.
Rozumiemy, że ceny nawozów nie wzrosną zbyt mocno, bo polski rolnik by tego nie
udźwignął.
Ciężko sobie wyobrazić dziesięciokrotny
wzrost ceny nawozu. Praktycznie nie moglibyśmy wtedy ulokować produktu na rynku.
Cena musi odpowiadać realiom rynkowym.
Wzrosty cen surowców nie dotyczą wyłącznie
nawozów. W Grupie Azoty produkujemy także
tworzywa, których produkcja mocno odczuła
wzrosty cen surowców. To są produkty przede
wszystkim dla rynku motoryzacyjnego, który
w okresie pandemii bardzo mocno ucierpiał,
ograniczając produkcję. Teraz, kiedy następuje
powrót do nominalnych zdolności produkcyjnych, mamy nadzieję, że dojdzie do stabilizacji
i my również będziemy mogli wrócić do cen
tworzyw sprzed pandemii.
A jak układa się współpraca Zakładów
Chemicznych Police ze środowiskiem nauki
i szkolnictwem zawodowym.
Jeżeli chodzi o współpracę z szeroko pojętym światem nauki, to współpracujemy m.in.
z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Angażujemy się
także w prace Rady Uczelni tego uniwersytetu.
Od trzech lat współpracujemy też na szczeblu lokalnym. Wraz ze Starostwem Powiatowym próbujemy pomóc rozwinąć na nowo
skrzydła szkołom zawodowym. To jest bardzo
ważna gałąź, która – można tak określić – zaginęła, a przecież kiedyś Police słynęły ze szkolnictwa zawodowego. Dziś borykamy się z problemami naboru pracowników wykształconych
w kierunkach potrzebnych Grupie Azoty PoLato 2021

lice. Próbujemy wraz ze Starostwem Powiatowym wskrzesić szkolnictwo zawodowe
w polickim Zespole Szkół.
Prof. Rafał Rakoczy, dziekan Wydziału
Technologii i Inżynierii Chemicznej wspomina
w wypowiedzi na naszych łamach, że na ZUT
uruchomiono magisterskie studia z eksploatacji instalacji przemysłu petrochemicznego
z myślą o waszej inwestycji Polimery Police.
W części to są studia dla tych, którzy u nas
pracują i chcą pogłębić wiedzę. Projekt Polimery Police to jest projekt zahaczający o nową
dziedzinę technologii chemicznej, dotyczący
produkcji tworzyw sztucznych. Stąd pracownicy „Polic” chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć kompetencje potrzebne do pracy w spółce Grupa
Azoty Polyolefins. Na tym kierunku studiów
kształcą się też absolwenci szkół średnich, którzy dostrzegają swoją przyszłość w kontakcie
z nowymi technologiami, z jakimi się spotkają
w „Polimerach”, jednej z większych i najnowocześniejszych instalacji chemicznych w Europie.
W ramach działań promocyjnych zorganizowaliśmy wśród studentów wybory Ambasadora Marki Grupy Azoty. To działanie ma na celu
propagowanie i utrwalenie wśród studentów
Szczecina marki Grupy Azoty jako największej
korporacji regionu. Zakłady Chemiczne Police i Polyolefins z Grupy Azoty to są przecież
bezsprzecznie jedne z największych zakładów
przemysłowych regionu, więc warto, żeby
studenci zdali sobie sprawę, że jesteśmy potencjalnym ich pracodawcą w niedalekiej przyszłości.
Przejdźmy więc do nowej inwestycji. Jakie jest znaczenie i jaki jest stan zaawansowania inwestycji Polimery Police, która ma
zostać zakończona w 2023 roku.
Jest to jedyna z trzech planowanych zbliżonych inwestycji w Europie, która już się rozpoczęła i jest mocno zaawansowana. Na pewno

po jej uruchomieniu staniemy się znaczącym
graczem na rynku polipropylenu i w ogóle na
rynku półproduktów tworzyw sztucznych.
Na projekt Polimery Police składa się szereg inwestycji, począwszy od drugiego w naszym województwie portu gazowego. Mało
kto bowiem zdaje sobie sprawę, że powstanie
tu potężny gazoport do rozładunku propanu,
a nabrzeża będą przystosowane do cumowania
gazowców. Pokazuje to, że jako województwo
zachodniopomorskie jesteśmy bardzo dobrym
miejscem dla tego rozwoju inwestycji. Główna
nasza część inwestycji, która będzie produkować z propanu propylen, a następnie wskutek polimeryzacji tego propylenu wytwarzać
polipropylen, stworzy możliwość zapełnienia
rynku europejskiego pożądanym produktem.
Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Kim Won Ock, dyrektor projektu
z Hyundai Engineering – generalnego wykonawcy inwestycji – wizytował nas niedawno,
zapewniając o prawidłowym jej przebiegu,
mimo pewnych trudności logistycznych. Warto
dodać w tym miejscu, że logistyka polega m.in.
na tym, że elementy potrzebne do inwestycji,
są przywożone z 32 krajów, co pokazuje skalę
przedsięwzięcia. Na placu budowy pracuje kilka tysięcy pracowników.
Zaawansowanie rzeczowe na koniec maja
sięgało 60 proc. Inwestycja robi wrażenie: instalacje wokół zakładów są wysokie i bardzo
widoczne z daleka, chociażby ten niedawno
zamontowany 96-metrowy splitter służący do
odwodornienia propanu. W porcie już zostały
zbudowane zbiorniki na propan. Na części nabrzeży trwają prace pogłębieniowe. Fabryka
rośnie więc w oczach.
A jaki jest wpływ nowej inwestycji na środowisko?
Nowa inwestycja spełnia wymogi środowiskowe. Zresztą takie były warunki finansowa-

nia projektu przez banki polskie i europejskie.
To są wymogi, na które dzisiaj instytucje finansujące kładą nacisk jako na pierwszy element
negocjacji.
Spytajmy na zakończenie naszej rozmowy
o to, jak wypada działalność Zakładów Chemicznych na rzecz otoczenia.
Nasze zaangażowanie w sport jest najbardziej zauważalne. Szczególny nacisk zaczynamy
kłaść jako cała Grupa Azoty na sport młodzieży.
Naszym celem jest budowanie wśród dzieci
i młodzieży pewnych postaw i przyzwyczajeń.
Oczywiście wspieramy też mistrzów sportu wyczynowego: Klub Piłki Siatkowej Chemik Police
czy też lekkoatletę Marcina Lewandowskiego,
który startuje w tegorocznych igrzyskach olimpijskich. W tym roku Grupa Azoty bardzo silnie
wspiera wielu olimpijczyków.
Co do działań lokalnych, też jak najbardziej
wspieramy działalność sportową i kulturalną.
Duża kultura jest domeną Szczecina, natomiast my właściwie od zawsze profilujemy się
na Police i najbliższe otoczenie. Wspieramy
wiele inicjatyw społecznych gminnych i regionalnych. Jesteśmy po rozmowach z burmistrzem Polic, Władysławem Diakunem, i myślę,
że dalsza współpraca zakładu i gminy będzie
się rozwijała.
Czas pandemii pokazał, że musieliśmy bardzo znacząco wesprzeć region w zakresie finansowania sprzętu medycznego do szpitali
zachodniopomorskich. Robiliśmy to w koordynacji z Ministerstwem Zdrowia. Pokazaliśmy, że
w trudnej chwili nie zostawiamy lokalnej społeczności w potrzebach i można na nas liczyć.
Dziękujemy za rozmowę.

W dwa ognie zagrali Ewa Podgajna
oraz Włodzimierz Abkowicz
fot. ABES

7

Gospodarka
odzyskuje wigor
Jaka była gospodarka w roku 2020? Czy wsparcie dla przedsiębiorców
w czasie pandemii koronawirusa było wystarczające i trafione? Jakie plusy
i minusy ma Krajowy Plan Odbudowy oraz jakie są zalety i wady Polskiego
Ładu? Zaproszenie do dyskusji o gospodarce przyjęli znani szczecińscy
ekonomiści: prof. Juliusz Engelhardt i prof. Dariusz Zarzecki z Wydziału
Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, prof.
Aneta Zelek, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu i prof. Stanisław
Flejterski, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej, redakcję reprezentowali
Włodzimierz Abkowicz, Ewa Podgajna oraz Magdalena Szczepkowska.
W roku 2020 wg danych GUS nastąpił spadek PKB Polski o 2,8 proc., co przy średnim
spadku w krajach Unii Europejskiej, który
wyniósł minus 7,4 proc. nie wygląda najgorzej. Ale jednocześnie nastąpił u nas zatrważający spadek inwestycji o 8,4 proc.
Aneta Zelek: Rzeczywiście, polska gospodarka wykazała nadzwyczajną odporność na
to, co się stało w świecie gospodarki. Parame-

Aneta Zelek: Nie mam wątpliwości,
że akcja ratunkowa była potrzebna.
Mam jednak wątpliwości,
czy te pieniądze były
dobrze lokowane, czy
kryteria dostępowe
do pomocy były dobrze
określone.
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try makroekonomiczne potwierdzają, że udało
nam się przejść przez trudny okres z ranami,
ale nie tak głębokimi jak w przypadku innych
gospodarek. Może niepokoić spadek inwestycji, ale przypomnę, że w ogóle w ostatnich
kilku latach mamy problem ze stopą i tempem wzrostu inwestycji. Mieliśmy krytyczne
momenty w roku 2016 i 2017, kiedy spadki te
sięgały nawet kilkunastu procent. Była nadzie-

Juliusz Engelhardt: Polska
gospodarka, a przede wszystkim
przemysł ma stabilne podstawy.
Łączę to z tym, że w pewnym
momencie okresu transformacji
dopuściliśmy do Polski kapitał
zagraniczny, który dość
poważnie zainwestował u nas.

ja na to, że procesy inwestycyjne się odbudują,
ale pandemia w sposób zupełnie nie związany
z polityką gospodarczą rządu, powstrzymała
firmy od inwestowania. Oczywiście jest to naturalne, że w czasach podwyższonego ryzyka
firmy ograniczają inwestycje.
Obecnie pojawiły się pierwsze symptomy
tego, że gospodarka odzyskuje wigor i wraca
na swoją ścieżkę wzrostu. Szczególnie zaś warte jest podkreślenie, że teraz coraz wyższe jest
tempo wzrostu inwestycji. Rośnie też wskaźnik PMI, czyli wskaźnik aktywności menedżerów. Miejmy więc nadzieję, że zamykamy cykl
kryzysu i że udało się osiągnąć polskiej gospodarce to, co nazywamy w makroekonomii
modelem V wychodzenia z kryzysu. Model V
to szybki, głęboki spadek i szybkie wyjście na
ścieżkę wzrostu.
Juliusz Engelhardt: Spadek PKB o 2,8
proc. jest relatywnie niewielki w porównaniu
do 7,4. proc. spadku PKB w Unii Europejskiej,
nie mówiąc już o 10-11 proc. spadku PKB
w Hiszpanii czy Grecji. Bardzo ważnym było
to, że utrzymaliśmy na tym samym poziomie
produkcję przemysłową – praktycznie spadek
w 2020 r. wyniósł ok. 1 proc. – i produkcję budowlano-montażową, co stabilizowało naszą
gospodarkę. Mocno za to spadły przychody
sektora usług turystycznych i hotelarsko-gastronomicznych, czy też transportu publicznego. Przewozy ludności, na które patrzymy pod
kątem liczby osób z nich korzystających, spadły
w Polsce prawie o 40 proc. Całe szczęście, że
większość transportu publicznego funkcjonuje
u nas na zasadzie świadczenia usług publicznych, zamawianych przez władze centralne
czy samorządowe. Stąd też udało się nam
utrzymać produkcję transportową, jeśli chodzi
o przewozy pasażerskie, choć liczba osób korzystających spadła o wspomniane 40 proc.
Wydaje się, że Polska gospodarka się obroniła i ma przesłanki do wzrostu, tym bardziej że
Krajowy Plan Odbudowy stwarza podstawy do
odbicia się i dalszego wzrostu gospodarczego.
Myślę, że to już będzie widać po dwóch pierwszych kwartałach 2021 roku.
Dariusz Zarzecki: Rzeczywiście fenomenem jest to, jak polska gospodarka przetrwała.
Jeden z powodów tego jest taki, że poziom
rozwoju Polski jest nieco niższy od krajów rozwiniętych. A zawsze jest tak, że jak dochodzi
do krachu, uderzenia, to z jednej strony najwięcej obrywają ci najmocniejsi, ale z drugiej
strony oni też najszybciej wychodzą z problemów. Myślę, że nie bez znaczenia była skala
pomocy dla firm, która zawarta była w kolejnych tarczach antykryzysowych. Złagodziła
ona negatywne skutki pandemii.
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Absolutnym fenomenem jest polski eksport.
Unijny rynek eksportowy skurczył się w czasie
pandemii o 10 proc., a nasz eksport zmniejszył
się o 1 proc. Oznacza to, że nasz udział w handlu międzynarodowym jest duży. I to jest wielki
sukces. Oczywiście udział w tym mają również
międzynarodowe korporacje zachodnie, bo
często jest to eksport wewnątrzkorporacyjny.
Co ciekawe, działo się tak przy realnej aprecjacji
złotego w 2020 r., czyli to też było pod prąd.
Juliusz Engelhardt: Nadwyżka eksportu
nad importem jest bardzo ważnym czynnikiem
nie tylko w czasie kryzysu. Od pewnego czasu
polska gospodarka wykazywała tendencje do
dodatniego bilansu handlu zagranicznego.
Tendencja taka pojawiła się już w roku 2012
i 2013. W ubiegłym roku mieliśmy też spadek
importu. To świadczy o tym, że polska gospodarka, a przede wszystkim przemysł ma stabilne podstawy. Łączę to z tym, że w pewnym
momencie okresu transformacji dopuściliśmy
do Polski kapitał zagraniczny, który dość poważnie zainwestował u nas. Dziś Polska jest
ważnym krajem przemysłowym, np. jest potentatem przemysłu AGD, elektroniki użytkowej, produkcji autobusów, a także w zakresie
wyrobów przemysłu lotniczego w Rzeszowie
i jego okolicach. Lokują się u nas również ważni producenci taboru kolejowego. Niedawno
francuski Alstom, producent pendolino, przejął
zakłady Bombardiera, czyli dawny Pafawag we
Wrocławiu.
Czy wsparcie dla przedsiębiorców w 2020 r.
było trafione i wystarczające?
Dariusz Zarzecki: Skala pomocy była
ogromna, co było zresztą widać po wzroście
zadłużenia. Świadczy o tym skok długu publicznego o 30 proc., czyli o prawie 300 mld zł
w ubiegłym roku. Efekt pomocy był w dużej
mierze pozytywny. Bardzo wiele podmiotów
skorzystało z tej pomocy i dzięki niej przetrwało. Dobrym przykładem jest branża hotelarska.

Czy pomoc była robiona właściwie? Można
to było oczywiście robić lepiej, ale to wszystko działo się w warunkach niepewności, co
będzie dalej. Wsparcie to było na pewno
bardzo pomocne. Jego skala była znacząca
i przedsiębiorcy mimo rozmaitych narzekań
to doceniają. Co będzie dalej? Myślę, że wiele
firm po zakręceniu tego kurka może zbankrutować. Uczestniczę w projekcie, który monitoruje stan koniunktury w polskiej gospodarce
i z niego wynika, że jesteśmy jeszcze przed ich
falą wzrostową upadłości.
Uważam zatem, że tarcze były potrzebne i są
doceniane. Natomiast efekt długofalowy, szczególnie dla budżetu państwa, dla naszego obciążenia długiem, może być w długiej perspektywie
negatywny. Ale to nie dotyczy tylko Polski.
Stanisław Flejterski: Opisując makroekonomię, operujemy wartościami średnimi, ale
należy pamiętać o wielu firmach, które albo
już zbankrutowały od wiosny 2020 r. do czerwca 2021 r., albo mogą zbankrutować. To się
w literaturze fachowej nazywa zombifikacją.
To znaczy, że firmy są podtrzymywane, ale kiedy pomoc się skończy, mogą upaść.
Jeśli chodzi o eksport, to rzeczywiście jesteśmy potęgą. Dzieje się tak dzięki strukturze
eksportu, w którym jesteśmy poddostawcami.
Świat się zmienia i kto wie, czy dotychczasowe
zorientowanie wielu gospodarek na dostawy
z Chin zmieni się, a nasi partnerzy europejscy
i także amerykańcy na jeszcze większą skalę
będą szukać poddostawców w Polsce.
Aneta Zelek: Pozwólcie mi dodać łyżkę
dziegciu. Nie mam wątpliwości, że akcja ratunkowa była potrzebna. Mam jednak wątpliwości, czy te pieniądze zostały dobrze alokowane,
czy kryteria dostępowe do pomocy były dobrze określone. W pierwszych edycjach pomocy wszyscy mogli złożyć wnioski, potem w kryteriach dostępności pojawiły się branże. Już
wiemy, że tylko w 2020 roku niewypłacalność

Stanisław Flejterski: Opisując
makroekonomię operujemy wartościami
średnimi, ale należy pamiętać o wielu
firmach, które albo już zbankrutowały
od wiosny 2020 r. do czerwca
2021 r., albo mogą zbankrutować.
firm pogłębiła się. Ponad 24 proc. więcej niż
w roku poprzednim przedsiębiorstw zgłasza
problemy z trwałą niewypłacalnością, z brakiem zdolności do funkcjonowania. Jeśli w tej
grupie są firmy, którym nie udało się załapać
na kolejne edycje tarcz, to widzimy, że obok
beneficjentów pomocy, były też jej ofiary.
Porozmawiamy teraz o Krajowym Planie
Odbudowy (KPO) oraz o ogłoszonym Polskim Ładzie. Jak państwo je oceniają?
Stanisław Flejterski: Jesteśmy racjonalnymi ekonomistami, ludźmi, których pasjonują

9

Dariusz Zarzecki: Paradoksalnie,
niskie bezrobocie w Polsce wynika
nie tylko z demografii, ale też
z tego, że część ludzi nie chce
być obecna na rynku pracy, bo
im się to po prostu nie opłaca.

liczby i fakty. Niedawno widziałem taką grafikę, gdzie na jednym biegunie była Szwajcaria
i kraje skandynawskie z 80-proc. zaufaniem
obywateli do rządu, a na przeciwległym Polska, gdzie zaufanie wynosiło niespełna 30
proc. Chcę zatem zauważyć, że w tym, co ma
się zdarzyć, chodzi również o wiarygodność
i zaufanie. Podstawy gospodarcze mamy niezłe. Jest jednak pytanie o klimat polityczny. To
ważne, bo ekonomia, zwłaszcza makroekonomia była i będzie mniej lub bardziej polityczna.
Bardziej podoba mi się KPO, który w dużym
stopniu jest opracowany pod standardy i priorytety unijne. Z kolei Polski Ład określiłbym
mianem „5 P”: polityczno-partyjno -propagandowo-przedwyborczy program. Przestudiowałem go z ciekawością i nie mam wątpliwości, że
jest on wyraźnie zorientowany na utrzymanie
elektoratu partii rządzącej.
Redystrybucja środków publicznych to nic
niezwykłego. Do przyjęcia jest proporcja 90
do 10, czyli że ok. 90 proc. podatników trochę
zyska, a tylko ok. 10 proc. straci, oby niewiele. Obowiązuje zasada, że jeśli ktoś ma zyskać,
ktoś musi stracić. Na Polski Ład patrzę z resztkami nadziei, tak jak z nadzieją patrzyłem na
Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju. Chwaliłem wówczas zwłaszcza trafną diagnozę. Od
tego czasu minęło kilka lat, strategia nie została zrealizowana, a o rozliczeniach nie słychać.
W zamian tego mamy kolejny program.
Aneta Zelek: Można zapytać: gdzie obiecywany milion samochodów elektrycznych,
gdzie te mieszkania, produkcja dronów, okrętów wojennych i promów? Mamy prawo demonstrować dziś brak zaufania do rządu i kolejnych programów rządowych, ponieważ ten
kluczowy, jakim była SOR w 2016 roku, okazał
się wielką klapą, dobarwioną nietrafionymi czy
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też dziwnymi inwestycjami, jak choćby przekopywaniem Mierzei Wiślanej, czy też rozbudowa elektrowni w Ostrołęce.
Dariusz Zarzecki: Rzeczywiście, gdyby nie
to co się zdarzyło ze strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, to być może moglibyśmy zaufać Polskiemu Ładowi.
Krajowy Plan Odbudowy nadzoruje Unia
Europejska, więc wierzymy, że nie będzie to
portfel leżący na stole partii rządzącej do
wykorzystania w celach niekoniecznie prorozwojowych. KPO ma dać nowy impuls gospodarkom UE. Każdy kraj miał samodzielnie
opracować swój program, wskazując na swoje
priorytety, ale zgodnie z wytycznymi UE. Przypomnę, że będą to ogromne pieniądze – 58
mld euro.
Postulat, żeby większy wpływ na wydatkowanie środków KPO miały samorządy, wydaje
się bardzo słuszny, bo samorządy najlepiej znają potrzeby społeczności lokalnych.
Niestety strategia obecnie rządzących idzie
w kierunku centralizacji decyzji i upaństwowienia coraz szerszych obszarów. Weźmy przykład
banków, które zostały poprzejmowane, choć
nie neguję samej idei w sytuacji, kiedy inwestor zagraniczny sobie nie radzi.
Niestety u nas zrobiono to pryncypialnie
i efekty tego są na dziś, z uwagi na sposób zarządzania podmiotami, bardzo mizerne. Kolejny przykład obecności państwowej obserwujemy w energetyce, która jest niezwykle ważną
dziedziną gospodarki. U nas generalnie firmy
te są źle zarządzane, bo nominacje były często polityczne, dokonywane nie tylko wraz ze
zmianą władzy politycznej, ale nawet ze zmianą kolejnych ministrów. Nawet gdyby ludzie ci
mieli najwyższe kompetencje, to i tak przy takiej zmienności nie da się normalnie zarządzać
tak poważnymi firmami, mającymi długi okres
inwestowania i długi okres zwrotu inwestycji.
Wrócę do Polskiego Ładu. Wprowadzenie
podatku dla lepiej zarabiających i danie pieniędzy ludziom mniej uposażonym jest pozytywne
na krótki okres. To kolejny impuls popytowy.
Ale w dłuższym okresie jest to fatalne rozwiązanie, bo mocno demotywuje. Paradoksalnie,
ale niskie bezrobocie w Polsce wynika nie tylko z demografii, ale też z tego, że część ludzi
nie chce być obecna na rynku pracy, bo im się
to po prostu nie opłaca. Osobny problem to
obecnie obowiązujący wiek emerytalny.
Przypomnę tylko jeszcze w tym miejscu, dla
pełni obrazu, że niepokojąco bije nam licznik
długu.
Julian Engelhardt: KPO realizowany pod
nadzorem Komisji Europejskiej ma być spożytkowany na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne oraz przedsięwzięcia inne, ale takie,
które są zgodne z ogólnymi celami UE. To
jest bardzo korzystny program dla Polski, ponieważ na razie Polska jest w Unii tzw. biorcą
netto.
Na to nakłada się Polski Ład, który jest dokumentem naszpikowanym polityką i propagandą. To jest nowa strategia polityczna, która
zakłada redystrybucję budżetową na rzecz potencjalnych wyborców.
W Polskim Ładzie zbyt mało jest elementów związanych z Przemysłem 4.0 i rozwojem

technologicznym. Za mało mówimy i robimy
na rzecz inteligentnej gospodarki i zdobywania przez pracowników tracących miejsca pracy nowych kompetencji związanych z robotyzacją i ucyfrowieniem gospodarki.
Aneta Zelek: Państwo nie zajmuje się realnie polityką przemysłową, bo tym się nie
wygrywa wyborów. Wybory wygrywa się polityką redystrybucji dochodów. Dlatego nie
usłyszymy realnych planów, jak państwo może
wspierać przemysł 4.0, czy jak państwo może
wpływać na innowacyjność polskiej gospodarki, oprócz kilku takich chwytów, że kiedy trzeba, to usłyszymy o budowaniu nowoczesnych
promów, bo w danym momencie trzeba pokazać, że na Pomorzu Zachodnim jest szansa na
reaktywację przemysłu stoczniowego.
Stanisław Flejterski: Krajowy Plan Odbudowy jest ważnym dokumentem. Polski Ład
to jest program in statu nascendi – w trakcie
tworzenia. Przede wszystkim nie ma jeszcze
ustaw, konkretnych rozwiązań. Na razie zatem
mówimy o deklaracjach politycznych.
W kontekście Polskiego Ładu martwię się
o samorządy. Tendencja do centralizacji jest
bowiem widoczna. Jeśli chodzi o tzw. klasę
średnią, to ludzie z sektora IT, którzy dużo zarabiają, odgrażają się, że w przypadku zwiększenia kosztów ich funkcjonowania będą
przenosić swoje firmy m.in. do Czech. Wszyscy czytaliśmy Thomasa Piketty’ego, który
twierdzi, że większa równość jest pożądana
i pożyteczna dla gospodarek i dla społeczeństwa. Ale jak zawsze, potrzebny jest umiar
i pragmatyzm. Zmiany wysokości podatków
i innych danin to jedno, ale niepokoję się również o gospodarowanie publicznymi pieniędzmi. Przykładów wręcz widowiskowych patologii nie brakuje.
Aneta Zelek: Pojawia się też zagrożenie,
które jest już w Polsce całkiem realne: konserwowanie biedy przez to, że się ją wspiera.
Juliusz Engelhardt: Zmniejszanie podatków i zwiększanie stawki zdrowotnej spowoduje redystrybucję tego podatku w taki
sposób, że duża część trafi do ZUS, a mniejsza
do samorządów. W efekcie nastąpi osłabienie
finansowe samorządów. I to według mnie jest
celem bieżącej władzy: uzależnić samorządy
od centrali i politycznie je przejąć. To jest długofalowa strategia, która w Polskim Ładzie
się przewija, czyli pozbawienie samorządów
dużej części dochodów budżetowych, które
przysługiwały im z tytułu udziału w podatkach
PIT i CIT.
Dariusz Zarzecki: Cały czas będzie miała
miejsce ogromna podaż pieniądza i inflacja,
którą zresztą widzieliśmy i czuliśmy już wcześniej. Do tego dochodzą kolejne negatywne
czynniki, m.in.: wzrost kosztów energii, rosnące koszty odpadów, podatek cukrowy. Te koszty przenoszą się na ceny wielu innych produktów. Inflacja w czerwcu chyba będzie zapewne
wynosić 5 procent w ujęciu rok do roku. Tak
potężnej inflacji nie mieliśmy od wielu lat,
a pamiętajmy, że inflacja łatwo się rozpala, ale
gasić ją jest bardzo trudno.
Dziękujemy za udział w dyskusji.

Północna Izba Gospodarcza
będzie współpracować z Agencją
Rozwoju Przemysłu SA
Porozumienie o współpracy zostało podpisane w siedzibie ARP 17 maja
2021 r. Z ramienia Północnej Izby Gospodarczej sygnatariuszami porozumienia
byli: prezes Izby Hanna Mojsiuk oraz skarbnik Michał Wojtas. Agencję
Rozwoju Przemysłu reprezentowali: wiceprezes Paweł Kolczyński oraz
dyrektor zarządzający Konrad Trzonkowski.
– Kontynuujemy dobrą współpracę dla zachodniopomorskich przedsiębiorców. Kompetencje ARP bardzo mocno zmieniły się w czasie pandemii koronawirusa. Instytucja stała się jednym
z najsilniejszych ogniw wspierających przedsiębiorców w walce z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Kilka wspólnych inicjatyw
za nami, a wiele pomysłów jeszcze przed nami.
Porozumienie o współpracy otwiera drzwi do
jeszcze silniejszego wspierania zachodniopomorskich przedsiębiorców środkami i programami
ARP. Bardzo się cieszę, że Izba kolejny raz może
pokazać skuteczność swoich działań – mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie
Hanna Mojsiuk.
Podpisane porozumienie jest kolejnym
krokiem w zacieśnianiu współpracy pomiędzy
Północną Izbą Gospodarczą, a Agencją Rozwoju Przemysłu. Wcześniej współdziałaliśmy
przy organizowaniu wydarzeń networkingowych i warsztatów. – ARP to dla nas bardzo
cenny partner do współpracy. Nasze wspólne

inicjatywy były dotychczas bardzo owocne
i z dużym sukcesem realizowane. Podczas podpisania umowy usłyszeliśmy wiele ciepłych słów
o aktywności Izby, ale i mieliśmy okazję porozmawiać o tym, z jakiego wsparcia oferowanego
przez ARP będą mogli korzystać przedsiębiorcy
z Pomorza Zachodniego. Wachlarz tego wsparcia jest bardzo szeroki i niebawem w Północnej
Izbie Gospodarczej organizowane będą warsztaty i spotkania informacyjne skierowane do sektora MŚP – mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.
– Oferta ARP, która może interesować naszych przedsiębiorców, to preferencyjne poręczenia bankowe, atrakcyjne pożyczki płynnościowe
czy programy grantowe wspierające innowacje
w przedsiębiorstwach. Agencja Rozwoju Przemysłu jest także dysponentem środków z Tarcz Antykryzysowych. Możemy więc powiedzieć, że to
dla nas cenny, bardzo merytoryczny partner do
współpracy i silne wsparcie dla naszych przedsiębiorców – dodaje prezes Hanna Mojsiuk.

Perspektywy rozwoju branży akwakultury
w Polsce oraz Unii Europejskiej
– debata z udziałem europosła prof.
Bogusława Liberadzkiego za nami!

| fot. ARP SA

– W ramach umowy będziemy efektywnie
wspierać rozwój przedsiębiorców, między innymi
poprzez szeroką ofertę instrumentów wsparcia, obejmującą doradztwo gospodarcze oraz
różnego rodzaju instrumenty finansowe (zwrotne, kapitałowe i łączone), a także doradztwo
w planowaniu i prowadzeniu inwestycji w sposób maksymalizujący wykorzystanie potencjału
gospodarczego i kapitału ludzkiego – mówi wiceprezes ARP Paweł Kolczyński.

Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez Północną Izbę Gopspodarczą
w Szczecinie projektu międzynarodowego
EXTRA SME’S.
Głównym celem projektu jest wsparcie
branży akwakultury, a przede wszystkim poprawa polityki mającej na celu zwiększenie
konkurencyjności i ekstrawersji małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach przybrzeżnych i wiejskich UE, w których akwakultura
jest siłą napędową gospodarki regionalnej. Ponadto, projekt ma wspierać ekspansję małych
i średnich przedsiębiorstw na szerszych rynkach w celu promowania swoich produktów,
poprzez prostsze i ulepszone procesy administracyjne oraz innowacyjne technologie.
Wszystkich Państwa zainteresowanych projektem zapraszamy na stronę internetową www.
polnocnaizba.pl oraz do kontaktu z biurem Izby.

fot. MARTA TESZNER
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Bank Gospodarstwa Krajowego

W Uckermark czekamy
na polskie firmy

wspiera aktywność polskiego biznesu w Niemczech
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, powołując się na wstępne
wyniki Niemieckiego Urzędu
Statystycznego z lutego 2021 r.
podała, że: „Polska po raz pierwszy
została piątym najważniejszym
partnerem handlowym Niemiec,
co wskazuje na rosnące znaczenie
Polski dla niemieckiego handlu
zagranicznego”.

Do centrum handlowego w Schwedt przyjeżdża znów coraz więcej
szczecinian, a ciepła pogoda sprawia, że jeziora w miejscowościach Prenzlau
czy Templin stają się atrakcyjnymi miejscami wypoczynku. Czy poprawie
sytuacji pandemicznej towarzyszą też lepsze nastroje w biznesie? Rozmowa
z Silvio Moritzem, prezesem Investor Center Uckermark, agencji rozwoju
gospodarczego przygranicznego powiatu Uckermark.

Jak przygraniczny Uckermark poradził
sobie w czasie pandemii?
Można powiedzieć, że statystycznie rzecz
biorąc firmy przeszły przez pandemię stosunkowo dobrze, korzystając m.in. z pomocy federalnej i programu skróconego czasu pracy.
Była ona jednak szczególnie dotkliwa dla turystyki, gastronomii i sektora eventowego. Wielu przedsiębiorców z tej ostatniej grupy musiało szukać innych zajęć, np. w rzemiośle, aby
zarobić na życie. Dostrzegalny był brak gości
z Polski w naszym regionie. Z pewnością pozytywnym zjawiskiem jest to, że poprzez ograniczenia i problemy ludzie stali się bardziej
świadomi tego, że region przygraniczny jest
silnie powiązany i zależny od siebie pod względem miejsc pracy, przepływu towarów, kultury
i edukacji.
Być może będziemy mogli też mówić o tym,
że po przejściu pandemii zapanował pewien
duch optymizmu.
Jak to?
Praca zdalna sprawia, że życie na obszarach
wiejskich, które dominują w powiecie Uckermark, jest o wiele bardziej atrakcyjne. Popyt
na grunty i nieruchomości jest bardzo wysoki.
Ceny nieruchomości rosną. Wiele osób zauważyło, podczas pandemii, że w mieście jest za
ciasno aby żyć komfortowo i mieć możliwość

ICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Str. 52e
16303 Schwedt/Oder
0049 3332 5389 71
gazdecka@ic-uckermark.de
www.ic-uckermark.de
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kontaktu z naturą. Brakuje jednak fachowców i
nie przyjmują oni nowych zleceń. Może to szansa dla firm budowlanych i wykończeniowych
z Polski na wejście na rynek niemiecki?
Praca zdalna pozwala młodym ludziom z regionu częściej przebywać ze swoimi rodzinami.
Wciąż widzimy też potrzebę nadrobienia zaległości w zakresie przestrzeni coworkingowych.
Uckermark stał się bardziej atrakcyjny turystycznie. Coraz więcej miejsc oferuje pobyty
wakacyjne oraz związane z pracą zdalną. To
szansa dla regionu, której przed pandemią nie
było. https://sanktunterholz.de/. Nowe warunki zrodziły nowe pomysły, takie jak koktajlowy
rower cargo z „Ich will Cocktails” w Prenzlau,
który w weekendy krąży wzdłuż promenady
nad jeziorem i cieszy się dużą popularnością,
czy muzyka na żywo i burgery w parku nad jeziorem (Seepark Prenzlau). Pojawiają się nowe
oferty turystyczne, jak np. otwarty 1 czerwca
camping Sonnenkap w Prenzlau, który może
być również interesujący również dla gości
z Polski.
Na terenie powiatu trwają lub planowane
są wielomilionowe inwestycje, które będą
istotne również dla mieszkańców Szczecina.
Czy pandemia wstrzymała ich realizację?
Najważniejsze z nich odbywają się zgodnie
z planem. Trwa rozwój Kampusu Innowacyjnego w Schwedt nad Odrą. Spotkania robocze
odbywały się online, dzięki czemu do projektu
włączyło się również wiele polskich gmin, firm
i instytucji. Rozbudowa linii kolejowej Berlin
–Szczecin przebiega zgodnie z harmonogramem i powinna zostać zakończona do końca
2026 roku.
Jakie są państwa oczekiwania wobec Polski?
Chcielibyśmy, aby Polskie firmy bardziej zaangażowały się w działalność w naszym regionie, poszukując stąd niemieckich klientów lub
podejmując tu działalność. Idealną okazję do
tego stwarza sukcesja przedsiębiorstw – coraz
więcej firm z Uckermark, z powodu wieku właścicieli, jest na sprzedaż. Kiedy polscy przedsiębiorcy wykupują niemieckie firmy, mają do
dyspozycji od razu personel i bazę klientów,
a tym samym przewagę w postaci natychmiastowego wejścia na rynek. Rozszerza to działalność gospodarczą po obu stronach granicy
i prowadzi do silnego rozwoju biznesu, jak

i całego regionu. Mówiąc krótko, czekamy na
polskie firmy.
O jakich korzyściach mowa?
Choćby o wspólnej promocji gospodarczej.
Ze względu na swoje przygraniczne położenie powiat Uckermark ma ogromny potencjał
współpracy ze Szczecinem, który oddalony
jest tylko o ok. 50 km. Dlatego chcemy realizować wspólne projekty. Zewnętrzne badania
potwierdzają, że jest zainteresowanie współpracą po obu stronach granicy. Jestem przekonany, że mogłaby się ona przeistoczyć w stworzenie regionu metropolitalnego, z którego
korzystaliby wszyscy mieszkańcy pogranicza.
Jakie są państwa plany dotyczące współpracy z Polską?
Będziemy jeszcze mocniej działać na rzecz
nawiązywania relacji między partnerami projektu Kampusu Innowacji, który cały czas jest
jeszcze w fazie projektowania. Cały czas wspieramy też firmy zainteresowane współpracą
gospodarczą z partnerami z Niemiec. Aby
sprawić, że powiat Uckermark będzie lepiej
widoczny po polskiej stronie granicy, od września 2021 na ulice Szczecina wyjedzie tramwaj
w naszych barwach. Będzie to już kolejna edycja kampanii reklamowej w stolicy Pomorza
Zachodniego.
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Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który
ma swoje przedstawicielstwo we Frankfurcie nad
Menem, obserwuje coraz większą aktywność polskiego biznesu w ekspansji na rynek niemiecki.
– Polskie firmy działające na rynku niemieckim pomimo kryzysu wywołanego koronawirusem, planują inwestycje np. w formie przejęć
dotychczasowych zleceniodawców. Wykorzystują coraz częstszy problem sukcesji w tym
kraju. W ten sposób z dotychczasowych podwykonawców stają się generalnymi wykonawcami
– mówi Krzysztof Kamola, dyrektor ds. relacji
międzynarodowych przedstawicielstwa BGK
we Frankfurcie n. Menem.
Polskie firmy istnieją na niemieckim rynku od ponad 40 lat. Niemcy przyciągają wiele
polskich przedsiębiorstw, które coraz częściej
inwestują i tworzą miejsca pracy, między innymi
w branży budowlanej, paliwowej, chemicznej,
informatycznej, handlu i usługach.
Trzeba podkreślić, że rynek niemiecki jest
trudny ze względu na przywiązanie niemieckiego konsumenta do niemieckich produktów. Polskie firmy wkraczające do Niemiec uwzględniają
specyfikę tego rynku – dostosowują się do wielu
uregulowań prawnych oraz zapewniają stabilne
finansowanie ze strony miejscowych banków.
– Celem zagranicznych przedstawicielstw
BGK jest wspieranie zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego Polski poprzez m.in.
wzmocnienie ekspansji zagranicznej. Badamy
możliwości dla ekspansji polskich firm na rynku
niemieckim i w ostatnim czasie widzimy coraz
większą aktywność polskiego biznesu zainteresowanego przejęciami, akwizycjami, inwestycjami
bezpośrednimi. Dotyczy to branż: budowlanej,
chemicznej, meblarskiej, medycznej czy logistycznej – dodaje Krzysztof Kamola
– Polskie firmy mogą korzystać z programów
wsparcia niemieckiego banku rozwoju KfW Bankengruppe oraz regionalnych banków rozwoju.
Również BGK może zaproponować wsparcie
w ekspansji polskiego biznesu na rynku niemieckim – tłumaczy dyrektor zagranicznego przedstawicielstwa we Frankfurcie.
Przedstawicielstwo BGK we Frankfurcie nad
Menem oprócz współpracy z KfW Bankengruppe, landowymi bankami rozwoju oraz specjalistycznymi instytucjami finansowymi takimi jak
AKA Ausfuhrkreditgesselschft mbH, współpracuje z polskimi instytucjami, które znajdują

się na terenie Niemiec, w tym m.in. z polskimi
placówkami dyplomatycznymi, biurem frankfurckim Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu czy
niemieckim oddziałem PKO Banku Polskiego.
Z kolei w Polsce łącznikiem niemieckiego
przedstawicielstwa BGK z polskimi firmami
zainteresowanymi ekspansją zagraniczną są
placówki regionalne BGK, które znajdują się w
każdym z 16 województw (w woj. zachodniopomorskim jest to Region Zachodniopomorski
BGK z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tkackiej 4).
BGK finansuje inwestycje bezpośrednie polskiego biznesu na rynku niemieckim. Bank oferuje finansowanie inwestycyjne przeznaczone
dla projektów zagranicznych polskich firm i/lub
ich zagranicznych spółek ,,córek”. Jest to zazwyczaj długoterminowe finansowanie bazujące na
sytuacji ekonomicznej polskiego inwestora czy
zagranicznego podmiotu. Można je przeznaczyć m.in. na zakup spółek/aktywów za granicą,
budowę zakładów produkcyjnych czy też sieci
sprzedaży poza Polską.
Oprócz wsparcia polskich przedsiębiorców
na rynkach zagranicznych, państwowy bank rozwoju finansuje inwestycje krajowe aktywizujące
polski eksport czy tworzące nowe miejsca pracy.
O sukcesie projektu decyduje zarówno dobry
biznesplan, jak i znajomość lokalnego rynku – o
wszystkich aspektach przedsięwzięć realizowanych na obszarze województwa zachodniopomorskiego opowiedzą pracownicy z Regionu
Zachodniopomorskiego Banku Gospodarstwa
Krajowego.
Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja
w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa

dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza
przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których
aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.
Pracownicy banku mają wysokie kompetencje
w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank
jest obecny w każdym regionie Polski.
W 2018 r. BGK rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś
działają już w Brukseli, Frankfurcie n. Menem,
Londynie i Amsterdamie. W najbliższym czasie
planowane jest otwarcie przedstawicielstw
w Waszyngtonie i Singapurze. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość,
innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.
Artykuł powstał we współpracy z BGK

Przedstawiciel BGK we Frankfurcie nad Menem
Krzysztof Kamola (krzysztof.kamola@bgk.pl).
Junghofstr. 22 – 26
0311 Frankfurt am Main
Region Zachodniopomorski BGK
tel.: 22 475 22 00; e-mail: szczecin@bgk.pl,
RegionZachodniopomorski_Korespondencja@bgk.pl

ul. Tkacka 4
70-556 Szczecin
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Jak na wino, to w Zachodniopomorskie
W naszym regionie działa największa winnica w Polsce. Powstają także lokalne winnice. Rozwija się
winiarstwo, a wraz z nim turystyka winiarska, czyli podróżowanie śladami winnic.

Zielona Chemia stawia
na rewolucję w biotechnologii
Konsorcjanci europejskiego projektu
o akronimie: FARMŸNG, który skupia
20 firm, instytucji badawczych
oraz instytucji otoczenia biznesu
z Europy, w tym Stowarzyszenie
Zachodniopomorski Klaster
Chemiczny „Zielona Chemia”
ze Szczecina, są o krok od
wypełnienia misji projektu.
Celem projektu jest rozwój na skalę przemysłową i zautomatyzowaną hodowli i przetwarzania owadów do produkcji składników
odżywczych. W czwartek 6 maja 2021 roku
w Poulainville koło Amiens we Francji odbyła
się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i oficjalnego rozpoczęcia budowy nowej
fabryki Ÿnfarm, trzeciej jednostki operacyjnej
firmy Ÿnsect, a zarazem największej wertykalnej farmy na świecie. W farmie na potrzeby
projektu przetwarzane będą mączniki (łac.
Tenebrio Molitor) – stadium larwy ciemnika.
W majowej uroczystości inauguracyjnej
Ÿnfarm wzięli udział wysoko postawieni urzędnicy rządu Francji, m.in. Barbara Pompili –
minister transformacji ekologicznej, Julien
Denormandie – minister rolnictwa i żywności,
oraz Cédric O – sekretarz stanu odpowiedzialny za transformację cyfrową i komunikację
elektroniczną.
– Działania podjęte przez firmę Ÿnsect są
absolutnie konieczne dla gospodarki nie tylko
Francji, ale i Europy oraz świata. Nowa fabryka
będzie miała nie tylko znaczenie ekonomiczne tworząc nowe miejsca pracy w regionie, ale
i środowiskowe. Produkcja w tej fabryce przyczyni się do spadku importu produktów białkowych
z południowej Ameryki – powiedział naszej reporterce Julien Denormandie.
Na inauguracji obecny był też rezes zarządu Ÿnsect. Antoine Hubert, jego najbliżsi
współpracownicy oraz konsorcjanci projektu
FARMŸNG, w tym przedstawiciele Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona
Chemia” ze Szczecina.

Nowa fabryka wkrótce wyposażana będzie w najnowocześniejszy specjalistyczny
sprzęt konieczny do hodowli mączników oraz
produkcji mączki białkowej (ΫnHealthTM),
oleju (ΫnOilTM) i nawozu organicznego
(ΫnFrassTM). Ten Przemysłowy Zakład Flagowy – Industrial Flagship Plant – będzie zdolny
do produkcji prawie 1 500 ton białka i 400 ton
oleju miesięcznie. Osiągnie więc tempo produkcji dotychczas nieosiągnięte przez jakikolwiek inny zakład produkujący białko owadzie
na świecie. Uruchomienie wertykalnej farmy
Ÿnfarm zaplanowane jest na grudzień 2021.
Projekt FARMŸNG jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na produkty białkowe,
w tym mięso oraz ryby. Przy obecnym sposobie
produkcji rolnictwo, akwakultura oraz rybołówstwo nie są w stanie zaspokoić ciągle zwiększających się potrzeb rynkowych. Innowacja projektu FARMŸNG polega nie tylko na znalezieniu
rozwiązania w przetwórstwie owadów, ale
również na wielkoskalowej produkcji składników oraz wykorzystanie w praktyce gospodarki
obiegu zamkniętego (circular economy).
Warto wspomnieć, że projekt FARMŸNG
realizowany jest przez konsorcjum projektowe
we współpracy z 20 kluczowymi podmiotami
badawczymi i przemysłowymi z dziewięciu
europejskich krajów, powiązanymi wspólnym
łańcuchem wartości od surowców dostaw do
ostatecznej transformacji owadów, skupiając
potencjał europejskich przedsiębiorstw i organizacji. W proces zaangażowane są między innymi laboratoria badające karmy dla zwierząt
i żywność oraz doświadczeni hodowcy owadów, oraz winnice odpowiedzialne za testowanie nawozów ΫnFrassTM. Projekt podkreśla także rosnącą rolę klastrów w przemyśle
europejskim. FARMŸNG angażuje trzy klastry:
francuski bioekonomiczny klaster Association
Industries et Agroressources (IAR), niemiecki
klaster biotechnologiczny Cluster Industrielle Biotechnologie 2021 e.V. oraz zachodniopomorski klaster chemiczny „Zielona Chemia”. Szczecinianie zaangażowani są głównie
w Work Package 8 pn. Wykorzystanie i rozpowszechnianie, skupiające się na szerzeniu wiedzy o projekcie.

Julien Denormandie: – Nowa fabryka będzie miała
znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale
i środowiskowe. | fot. PRZEMYSŁAW WOJDYŁA

Podróż śladami winnic

W Poulanville koło Amiens powstaje fabryka
przetwarzania owadów Ynfarm. | fot. PRZEMYSŁAW WOJDYŁA

37-miesięczny projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Wspólne
Przedsięwzięcie Przemysłu Biotechnologicznego Bio-based Industries Joint Undertaking
(BBI JU ), zaś dofinansowanie projektu wyniosło ponad 20 milionów euro.
zielonachemia.eu

Projekt FARMŸNG finansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej na rzecz badań
naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 837750
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Tradycja uprawiania winorośli na Pomorzu
Zachodnim sięga XIII w. Zapoczątkował je zakon
cysterek sprowadzony wówczas do Golęcina
w okolicach Szczecina. Uprawy prowadzone
były z różną intensywnością aż do wieku XIX. Po
II wojnie światowej całkowicie ich zaniechano.
Dopiero na początku XXI w. tradycja uprawiania
winorośli w naszym regionie odżyła. Eksperci – enolodzy uważają, że Pomorze Zachodnie
posiada unikalny mikroklimat pozwalający na
rozwój takiej działalności.
– Spoglądając na mapę regionalnych winnic,
widać ich prężny rozwój oraz to, że Zachodniopomorskie ma wiele do zaoferowania miłośnikom
wina. Potwierdzeniem tej opinii może być powstanie na Wydziale Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie jedynego w Polsce
kierunku inżynierskiego – uprawa winorośli i winiarstwo – stwierdził Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
Aktualnie w województwie działa 11 winnic
zrzeszonych w powstałym w czerwcu 2020 r. Stowarzyszeniu Winnic Pomorza Zachodniego. Czym
mogą się poszczycić? Jakie wina produkują?
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Największą winnicą i to nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale także w Polsce jest Winnica
Turnau położona we wsi Baniewice, 50 km na
południe od Szczecina. Na 34 ha zasadzonych
jest ponad sto tysięcy winogronowych krzewów. Uprawianych jest 12 odmian winogron,
głównie szczepów Solaris i Johanniter, a także
Riesling, Hibernal, Seyval blanc, Rondo, Regen
i Cabernet. Nazwa winnicy pochodzi od nazwiska założycieli – rodziny Turnau. Niemały wkład
w jej powstanie miał m.in. Grzegorz Turnau
– znany polski poeta, kompozytor i piosenkarz,
który często występuje w niej z koncertami.
Winnica Turnau oferuje kilkanaście rodzajów win, w tym m.in. musujące. To właśnie
w niej w styczniu 2021 r., po raz pierwszy od
dwóch lat w Zachodniopomorskiem, udało się
wyprodukować wino lodowe. To wyjątkowy
trunek, bardzo rzadki, unikatowy i drogi, powstający dzięki silnym mrozom. Po zbiorach
w styczniu 2021 powstanie około 900 butelek tego bardzo słodkiego deserowego wina.
W grudniu 2020 r. najbardziej prestiżowy magazyn winiarski we Francji „La Revueduvin de
France” podał listę najlepszych 50 słodkich win
na świecie. I znalazło się na niej wino lodowe
z Winnicy Turnau.
Winnica Kojder położona jest w Babinku
obok Bielic, około 40 km od centrum Szczecina.
To także przedsięwzięcie rodzinne prowadzone
przez rodzeństwo – Annę i Artura. Winnica leży
w otulinie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”. Dzięki temu posiada wyjątkowy mikroklimat. Wino Johanniter z Winnicy Kojder było chwalone przez najsłynniejszych
krytyków kulinarnych na świecie, m.in. przez

sommeliera Elżbiety II – królowej Anglii. Napisał
o nim także znany brytyjski dziennik ekonomiczny „Financial Times”. Winnica Kojder jako jedyna w Polsce należy do ECOVIN – niemieckiego,
federalnego stowarzyszenia certyfikującego
wyłącznie ekologiczne winnice. I jeszcze jedna
ciekawostka – właściciele winnicy zdecydowali, że od 2020 r. wszystkie wina z ich winnicy są
i będą zakręcane.
Winnica Pałacu Rajkowo zlokalizowana jest
również niedaleko Szczecina, we wsi Rajkowo.
Jej głównym elementem jest pałac wybudowany
w 1907 r. Właściciele obiektu, po jego odrestaurowaniu, postanowili uprawiać winorośl i produkować wina. Na powierzchni 4,5 ha posadzono
16 500 winorośli sprawdzonych białych niemieckich odmian. Powstają z nich wina przypominające w charakterze te produkowane nad Renem.
Najdalej wysuniętą na północ kraju winnicą
jest Winnica Darłowo. Od morza dzielą ją jedynie 4 km. Winnica ta stawia na wytrawne wina
z nutą cytrusową – doskonale orzeźwiające
w letnie upalne dni.
Winnica Sydonia to kolejne winiarskie
przedsięwzięcie rodzinne. Mieści się we wsi
Trzebiatów koło Stargardu. Nazwa winnicy
pochodzi od sławnej szlachcianki pomorskiej
z XVI wieku, Sydonii von Borck, która przebywała w pobliskim klasztorze w Marianowie. Została posądzona o czary i rzucanie klątwy na panujący ówcześnie na Pomorzu Zachodnim ród
Gryfitów. Została ścięta, a jej szczątki spalono
na stosie. Winnica należy do sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Pomorza Zachodniego.
Zodiak to winnica znajdująca się we wsi Zagozd koło Drawska Pomorskiego. Winorośl jest
uprawiana na południowych stokach moreny
czołowej ostatniego bałtyckiego zlodowacenia.
Wina produkowane w tej winnicy zwracają uwagę oryginalnymi etykietami przedstawiającymi
13 znaków zodiaku stworzonych przez polskiego
artystę Władysława Gałkę. Na rynku na razie pojawiły się cztery zodiakalne wina: różowe (Lew),
czerwone (Byk), pomarańczowe (Bliźnięta) i – jedyne takie w Polsce – czerwone musujące (Wodnik), które zdobyło tytuł The Best of Poland.

Winnica Binowo położona jest tuż pod
Szczecinem, w otulinie Puszczy Bukowej,
niedaleko pola golfowego. Produkcja wina
i uprawa winorośli w tym przypadku jest
także rodzinną pasją i tradycją. Wytwarzane
są wina gronowe półwytrawne, półsłodkie
i deserowe. Od kwietnia 2021 r. wchodzi
w skład Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego.
Winnica Oycowizna powstała na terenie
Pojezierza Drawskiego, we wsi Przyrowo. Kolejna, która jest małym rodzinnym przedsięwzięciem. Jest położona tylko o kilometr od
znanego zachodniopomorskiego uzdrowiska
Połczyn-Zdrój. Nazwa winnicy nawiązuje do
czwartego pokolenia, które uprawia ziemię
w okolicach Połczyna-Zdroju.
Winnica Bekasiak znajduje się w okolicy
Pyrzyc. Aktualnie produkuje wina białe z odmiany Solaris oraz czerwone będące tzw. kupażem kilku szczepów. W kwietniu 2021 r. winnica otrzymała złoty medal i nagrodę specjalną
w konkursie win polskich WINOPL organizowanym przez Targi Polskich Win i Winnic.
Winnica Emila to jedyna winnica, która do
niedawna działała w Szczecinie! Dokładniej
w jednej z północnych dzielnic miasta – Skolwinie, za plebanią parafii pw. Chrystusa Króla.
Pochodziły z niej wina odmiany Rondo i Solaris.
W 2019 r. winnica przeniosła się jednak do wsi
Żukowo, niedaleko Przelewic. Ale właściciele
winnicy zostawili w Skolwinie jedną parcelę
z winoroślą.
Winnica Tecławska Góra to także rodzinny
biznes. Położona na pograniczu województw
– zachodniopomorskiego i wielkopolskiego,
u stóp Góry Tecława na Pojezierzu Szczecineckim. Jej nazwa i logo (motyw miecza) nawiązują do XVI wiecznej legendy o rycerzu rozbójniku Tecławie, który niegdyś miał zamieszkiwać
okolice winnicy. Sporą część produkcji zajmują
wina wytrawne i półwytrawne.
W regionie działają również mniejsze winnice oraz takie, które stawiają dopiero pierwsze
kroki. To pokazuje, że uprawa i produkcja wina
na stałe wróciły na Pomorze Zachodnie.
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Chemicy z ZUT
liderami innowacji

Wydział
na wysokiej fali

Prof. Rafał Rakoczy, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
ZUT w Szczecinie o innowacyjnym Centrum, współpracy z Policami
i hybrydowym nauczaniu.
Znaleźliście się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej jako jedyna uczelnia
z Pomorza Zachodniego. Mapa zawiera
ośrodki naukowe z wyposażeniem badawczym, które przy współpracy z przemysłem
mają być liderami innowacji w kraju.
Cieszymy się z tego. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 61,5 mln zł, przy uzyskanym dofinansowaniu w wysokości 43 mln zł.
Uzyskane środki przeznaczone zostaną na wyposażenie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania, które zostało utworzone w obiektach Centrum
Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii
i Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
przy al. Piastów. Centrum powołane zostało
oficjalnie 30 marca br. przez rektora ZUT.
Rozpoczęliśmy już realizację tego projektu, związaną z modernizacją i adaptacją tych
dwóch obiektów. W pierwszym etapie przygotujemy pomieszczenia, w których znajdzie się
18 nowych urządzeń i aparatów, zaś w następnym etapie zakupimy ten sprzęt. Jesteśmy
w trakcie uruchamiania procedur przetargowych na te czynności.
Kiedy więc należy się spodziewać pierwszych ofert skierowanych przez Centrum do
partnerów przemysłowych?
Praktycznie już od lat współpracujemy ze
środowiskiem biznesowym w oparciu o sprzęt
jakim dysponujemy obecnie. Przygotujemy
zresztą jeszcze przed wakacjami najnowszą
ofertę. Natomiast pełną funkcjonalność nowe
Centrum osiągnie 1 stycznia 2023 roku.
Zamówienia na sprzęt dla Centrum poprzedziliśmy inwentaryzacją posiadanych aparatów
i urządzeń, jakie mamy na ZUT i na naszym wydziale. Określiliśmy następnie sprzęt, jakiego
brakuje w naszej ofercie, żeby wzmocnić nas

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie
al. Piastów 42
71-065 Szczecin
tel.: 91-449-4964, fax: 91-449-4636
www.wtiich.zut.edu.pl
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naukowo, ale też koniecznego dla świadczenia
usług na rzecz przemysłu. Mam tu na myśli nie
tylko gałęzie związane z inżynierią chemiczną,
inżynierią materiałową oraz chemią, ale także
z innymi pokrewnymi dziedzinami, jak inżynieria mechaniczna i elektryczna czy też automatyka, informatyka i biotechnologia. Interesują
nas wszelkie gałęzie przemysłu, gdzie Centrum
może prowadzić prace badawczo-rozwojowe.
Świadczycie usługi dla całego kraju, ale
prosimy o przykłady z Pomorza Zachodniego.
Przygotowaliśmy zestawienie około 100
firm , dla których będziemy prowadzić prace
badawcze, wśród których znajdują sie takie firmy z Pomorza Zachodniego, jak Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne Police SA i Grupa Azoty Polyolefins SA, czyli przyszła fabryka polimerów
Chcemy jednak, by prace badawcze Centrum
nie ograniczały się do naszego regionu. Będziemy też świadczyć usługi na rzecz ościennych województw: lubuskiego i pomorskiego.
Ale także chcemy kierować naszą ofertę do
małych firm, które w ogóle nie mają swojego
zaplecza badawczego, by tworzyć innowacyjne produkty. Dlatego chcemy tym firmom
przyjść z pomocą. Rolą Centrum będzie również wspieranie naukowców w realizacji projektów naukowych, które będą się kończyć
opracowaniem nowych technologii
Centrum powstaje z pieniędzy publicznych
i dlatego chcemy wspierać jak najwięcej projektów polskiej gospodarki. Przypomnijmy, że
jest ono dofinansowane ze środków Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
z przeznaczeniem na wspieranie myślą technologiczną krajowej gospodarki. Nie oznacza to
jednak, że nie będziemy również świadczyć usługi dla biznesu z innych krajów Unii Europejskiej.
Przejdźmy do dydaktyki. Kształcicie od
lat absolwentów dla przemysłu.
Mamy cztery kierunki studiów w języku polskim i dwa w języku angielskim. W języku ojczystym kształcimy studentów na kierunkach:
inżynieria chemiczna i procesowa, technologia
chemiczna, chemia oraz inżynieria materiałów
i nanomateriałów.
Jeśli zaś chodzi o kierunki w języku angielskim, obok chemical engineering przybył
nam drugi kierunek materials science and
engineering. Skierowany on jest do studentów zagranicznych, którzy są zainteresowani rozwijaniem swych zdolności związanych
z inżynierią materiałową. Aktualnie studiuje
u nas na kierunku chemical engineering już
18 studentów zagranicznych. Ponadto wydział
oferuje również studiowanie i praktyki w ra-

Prof. Mirosław Pajor, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie o plusach i minusach
pandemii, Przemyśle 4.0 i nowych kierunkach studiów.

mach programu ERASMUS +. W ramach tego
przedsięwzięcia kształci się z kolei na naszym
wydziale 22 studentów zza granicy.
Na wydziale trwają też studia magisterskie dla pracowników Polic.
Uruchomiliśmy studia magisterskie z eksploatacji instalacji przemysłu petrochemicznego
z myślą o absolwentach I stopnia studiów, pracujących w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne
Police SA. Obecnie studenci tego kierunku przygotowują się do pisania prac magisterskich.
Jesteśmy elastyczni i otwarci na współpracę
z firmami, dlatego te studia prowadzimy
w godzinach popołudniowych w dni powszednie i w weekendy.
Pod koniec maja rozpoczęliśmy także kurs
dokształcający dla pracowników Grupy Azoty
Polyolefins SA, którego program opracowaliśmy wraz z przedstawicielami firmy.
A jak sobie radzicie z dydaktyką w czasach pandemii?
Studia chemiczne są dość specyficzne i wymagają prowadzenia 50 proc. zajęć w sposób
praktyczny i manualny w laboratoriach. W okresie natężonej pandemii pracownicy naukowi
i dydaktyczni przygotowali materiały i prezentacje internetowe, ale gdy pandemia złagodniała,
zaczęliśmy prowadzić zajęcia w systemie hybrydowym. Wykłady są prowadzone on-line, natomiast zajęcia laboratoryjne w małych grupach
przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
Wnioski z pandemii są takie, że wykłady
można dalej prowadzić w systemie on-line.
Jest to bowiem także szansa na to, by zainteresować wykładami studentów z innych jednostek i wszystkich zainteresowanych dając im
możliwość poszerzenia wiedzy.
Dziękujemy za rozmowę.
Lato 2021

Czego nauczyła państwa pandemia?
Sytuacja zmusiła nas do nauczania zdalnego.
Miało to swoje ujemne, ale i pewne „dodatnie”
strony. Posiadaliśmy odpowiednie zaplecze, by
wprowadzić zdalne technologie i dlatego udało się nam w ekspresowym tempie przenieść
wszystkie wykłady i ćwiczenia na tryb on-line.
Wartością dodaną jest to, że dydaktycy i studenci oswoili się z technologią zdalną, która
moim zdaniem ma duży potencjał.
Wadą zaś było to, że niektóre zajęcia, przede
wszystkim laboratoria, nie powinny być prowadzone w takim trybie. Mamy bowiem na wydziale roboty, maszyny i stanowiska laboratoryjne,
gdzie potrzebny jest manualny, bezpośredni kontakt studenta z maszyną i aparaturą pomiarową.
Wracając do normalnego trybu nauczania,
niektóre zajęcia planujemy prowadzić w trybie
e-learningowym. Uważam, że zdalne nauczanie
doskonale nadaje się do stosowania na studiach
zaocznych i na studiach II stopnia.
Okres pandemii pozwolił nam przyspieszyć
o rok realizację inwestycji montażu wind na wydziale. Nieobecność studentów umożliwiła rozszerzenie frontu robót i znaczne przyspieszenie
prac remontowo-montażowych.
Odnowiliście także hall na wydziale, który
stał się wizytówką nowoczesnej świątyni nauki.
Dodam jeszcze, że przy okazji montażu wind
zainstalowaliśmy środki komunikacji dla osób
niepełnosprawnych i wydział został całkowicie
dostosowany do obsługi takich osób.
Uczestniczyliśmy też w programie Urzędu
Marszałkowskiego Proto_lab wspomagającym
prace badawcze przeciwdziałające wirusowi
COVID-19. Nasz wydział wystartował z pięcioma projektami. Skonstruowaliśmy m.in. prototyp robota dezynfekcyjnego, dwa projekty
dotyczące przenośnych respiratorów, wspomagających oddychanie do stosowania w karetkach pogotowia oraz system kontroli wejść i
dezynfekcji. Powstałe prototypy zostały dobrze
ocenione i otrzymają dalsze dofinansowanie.
Nasze projekty realizujemy w ścisłej konsultacji
z naukowcami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Prototypy czekają niezbędne testy w
szpitalach.

Korzystacie także z innych grantów unijnych.
Realizujemy projekt dotyczący doposażenia hali technologicznej w laboratorium e-produkcji o wartości ok. 15 mln złotych. Chcemy
dostosować naszą halę do prowadzenia badań
w zakresie nowych technologii związanych
z Przemysłem 4.0. Pojawiają się już w niej nowoczesne maszyny, roboty i układy sterowania.
Bardzo ważne jest, że będziemy posiadać
dostęp instalatorski. Pozwoli to nam integrować te maszyny, a następnie wykorzystywać je
w usługach dla przedsiębiorców i tworzyć dzięki temu zrobotyzowane systemy produkcyjne
w poszczególnych firmach.
Na wydziale znajdzie się w ten sposób 12
robotów, z czego 9 w ramach projektu doposażenia hali technologicznej. Oprócz tego
pojawią się unikatowe maszyny CMC o specjalnych możliwościach technologicznych, m.in.
z zastosowaniem technik laserowych. Chodzi
w tym o podnoszenie konkurencyjności firm
i zastępowaniu pracy ludzkiej robotami oraz
systemami automatycznymi.
Wiele firm w naszym regionie mocno inwestuje w roboty. Takim przykładem jest grupa firm Adamus w Szczecinie i Węgorzynie.
Oba zakłady są zrobotyzowane, co z jednej
strony eliminuje pracę ludzką, z drugiej zaś
ma wpływ na precyzję i jakość wykonywanych
produktów. Tam właśnie spina się w gniazda
produkcyjne systemy wizyjne, maszyny CMC
i roboty.
Przemysł 4.0., czyli symbioza informatyki
z mechaniką, automatyką i robotyką staje
się dla was priorytetowym tematem prac
badawczych.
Jak najbardziej. Włączamy się w pilotażowy program Mapy Drogowej Przemysłu 4.0
uruchomiony przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP). W jego ramach
będą dofinansowane transformacje zakładów
produkcyjnych do wizji Przemysłu 4.0.
Na wydziale powołaliśmy zespół interdyscyplinarny do tworzenia takich map drogowych
dla poszczególnych firm, które występują
o granty z PARP. Jesteśmy mocno nastawieni
na stronę implementacyjną.

W przyszłości ruszy już pełna wersja programu transformacji do Przemysłu 4.0 i dlatego
chcemy, by nasz wydział stał się regionalnym
centrum projektowania i konsultacji takich
transformacji.
Staramy się o wejście na listę tzw. krajowych i europejskich DIH-ów, czyli Digital Innovation Hub, w ramach którego ZUT będzie
świadczyć usługi w zakresie transformacji do
Przemysłu 4.0.
Przejdźmy do dydaktyki. O ile wiemy, niedawno uruchomiony kierunek studiów: inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0. cieszy się
dużym wzięciem.
Mieliśmy na tym kierunku pełen nabór.
Jest to kierunek dualny, gdzie zajęcia, o ile
nie przeszkodzi pandemia, odbywać się będą
w sporej części w zakładach przemysłowych.
Prowadzimy też rekrutację, obok znanych od
lat kierunków, takich jak mechanika budowy
maszyn, inżynieria materiałowa czy też inżynieria transportu na kierunek inżynierii pojazdów
bojowych i specjalnych.
W najbliższym roku akademickim pojawi się
też nowy kierunek – projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich. Będziemy na
nim uczyć zastosowań nowoczesnych materiałów do konstrukcji w praktyce przemysłowej.
Uruchamiamy też II stopień, czyli studia magisterskie na popularnym kierunku mechatronika. Dysponujemy już bowiem odpowiednio
wyposażoną bazą laboratoryjną.
Wydział wysoko lokuje się wśród podobnych
wydziałów. W ostatnim rankingu miesięcznika
„Perspektywy” nasz kierunek studiów - inżynieria materiałowa jest na II miejscu w Polsce i na III
w Europie Środkowo-Wschodniej wśród pokrewnych kierunków uczelni technicznych.
Liczymy na to, że ambitni absolwenci szkół
średnich zdają sobie sprawę, jakie zmiany niosą
za sobą automatyzacja i robotyzacja produkcji oraz usług. Maszyny stają się coraz bardziej
„inteligentne”, zaś inżynierowie zajmujący się
wdrażaniem wiedzy o Przemyśle 4.0. do praktyki przemysłowej będą tworzyć swoistą elitę
inteligencji technicznej.
Dziękujemy za rozmowę.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, tel. +4891/4891635
wimim.zut.edu.pl
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Jaguar i Land Rover w Szczecinie:
konsekwentny rozwój

Prime Construction:

Rozmowa z Rafałem Gibczyńskim, kierownikiem Działu Handlowego
i Marketingu Bońkowscy British Auto.

O tym jak budować sukces firmy na wartościach, o najbardziej strategicznych
inwestycjach, ważnych nagrodach, nowych technologiach, o przyszłości Prime
Construction – opowiada Artur Januchowski, dyrektor wykonawczy
oraz Maciej Ekstedt – członek zarządu i dyrektor handlowy.

Na zachodniopomorskich drogach widać coraz więcej samochodów marki Jaguar
i Land Rover. Czym te brytyjskie marki zdobywają serca klientów?
– Myślę, że zainteresowanie markami Jaguar i Land Rover było zawsze, natomiast w mojej
ocenie trzy czynniki wpłynęły na to, że jest ich
więcej na drogach. Pierwszy i najważniejszy to nasza obecność w Szczecinie. Mowa tutaj zarówno
o dziale sprzedaży, ale przede wszystkim o części
serwisowej. Nasi klienci cenią sobie swój czas.
Wyjazdy po 200 km, aby wymienić olej czy koła
na zimę nie są wygodne. Nie mówiąc już o tym, że
w naszej marce liczą się relacje z klientem. Każdego
z właścicieli naszych aut znamy lub staramy się
poznać, aby zaproponować zawsze jak najlepsze
rozwiązania czy usługi. Nie są anonimowi i nie
chcemy, aby tak się czuli.
Drugi powód to nowe gamy modelowe, zarówno w Jaguarze jak i Land Roverze. Od momentu wprowadzenia modelu Range Rover Velar
dostrzegamy, że nasze auta zaczęły wpadać w oko
tym klientom, którzy od wielu lat wybierali np.
niemieckie wozy – co mnie bardzo cieszy.
Trzeci czynnik to popularność samochodów
typu SUV. W gamie Land Rover mamy same SUVy
i każdy z nich świetnie radzi sobie w terenie. Do
tego marka ta ma trzy segmenty. Pierwszy, Range
Rover, obejmuje prestiżowe pojazdy. Drugi, Discovery ukierunkowany jest bardziej na funkcjonalność i praktyczne podejście, a trzeci, Defender, to
rasowe terenówki.
Jaguar to z kolei emocje, co można poczuć
nawet przed uruchomieniem silnika, gdy przycisk
START/STOP po wejściu do auta pulsuje światłem
w rytmie serca. Tutaj mamy do wyboru sportowe
limuzyny oraz SUV-y .
Do tego 95 proc. naszych modeli można
skonfigurować w wersji PHEV. Mało kto wie, że
ta technologia jest z nami już od siedmiu lat. Tak
więc mamy pełną paletę wyboru, w zależności od
potrzeb.
Sytuacja pozwala już m.in. na organizację
wydarzeń z udziałem publiczności. Czego
mogą spodziewać się miłośnicy brytyjskiej
motoryzacji i wszyscy ci, którzy chcieliby poznać marki Jaguar i Land Rover w Szczecinie?
Poluzowano sporo obostrzeń, ale nie wszystkie. Dlatego standardem jest u nas np. dezynfekcja po każdej jeździe testowej, czy wizycie klienta. Niemniej zaplanowaliśmy już kilka eventów,
takich jak Defender Days, F-Type test drive czy
meet Discovery, podczas których będzie można
przetestować dany model w nieco innych warunkach niż zazwyczaj. Jesteśmy też partnerami
wielu wydarzeń na polach golfowych czy przy
Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Zachęcam
tu do śledzenia naszych stron internetowych
i profili w social mediach. Oczywiście na co
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dzień zapraszamy też na jazdę próbną i dobrą
radę dotyczącą aut z naszej floty.
Podczas wydarzeń, ale i na co dzień
w salonie spotkać można przedstawicieli kierowanego przez pana zespołu handlowego
Bońkowscy British Auto. Przedstawmy ich.
Zespół Handlowy to nie tylko doradcy sprzedażowi. To również osoby pracujące w marketingu, administracji, finansach, ubezpieczeniach, księgowości. Niezależnie od tego czy jest
to doradca handlowy, czy osoba z back office,
staram się tak dobrać zespół, aby każdy klient
znalazł dla siebie odpowiedniego doradcę, niezależnie od potrzeby: czy to zakupu pojazdu,
wyboru finansowania, ubezpieczenia czy dopełnienia jakiejś sprawy administracyjnej.
Obecnie mamy w pełni wyposażoną halę
techniczną niezbędną do obsługi posprzedażnej oraz, jak to mówią nasi klienci, butikowy
showroom, do którego serdecznie zapraszam.
W tym roku ruszamy z inwestycją dotyczącą budowy docelowego salonu, który będzie zespolony

z obecną halą warsztatową. Konsekwentnie
realizujemy więc założone plany. Powiększenie
salonu wiąże się oczywiście z nowymi wakatami.
Jakich premier lub nowości spod znaku
Jaguara i Land Rovera możemy spodziewać się
w ciągu najbliższych miesięcy?
Większość gamy modelowej została niedawno odświeżona lub jest zupełnie nowa, natomiast z niecierpliwością czekamy na premierę
naszego flagowego Range Rovera zaplanowaną na ten rok. Ten model zawsze nadaje kierunek i wyznacza nowe trendy. Prawdę mówiąc
premiera jest wielką tajemnicą i na dzień dzisiejszy nawet my niewiele wiemy, jak wyglądał
będzie nowy Range Rover. Mogę tylko zdradzić
potwierdzony fakt, że będzie możliwość wyboru silnika V8, co obecnie nie jest takie oczywiste, natomiast osoby, które przekonały się do
hybrydowych rozwiązań, będą mogły wybrać
trzylitrową benzynę PHEV. Obecnie dostępny
jest silnik dwulitrowy. Premiera Range Rovera
Sport zaplanowana jest na przyszły rok.

Rafał Gibczyński, kierownik Działu Handlowego i Marketingu Bońkowscy British Auto

Bońkowscy British Auto sp. z o.o.
Ustowo 58, Szczecin
tel. 48 91 852 34 00
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jesteśmy od zadań specjalnych

„Myślimy wartościami” to motto firmy.
Dlaczego takie hasło i jakie są te wartości,
którymi kierujecie się w swojej działalności?
Artur Januchowski: Staramy się budować
tożsamość naszej firmy na czterech filarach,
które zapewniają nam stabilność i dobrą reputację na rynku. To budowanie zaufania
u naszych klientów, solidność i wiarygodność,
szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz doświadczenie. Dbamy o to, by wszyscy realizowali te wartości w pracy. Zależy nam na prowadzeniu biznesu moralnie i etycznie, dlatego
wartości, o których mówiłem, są nadrzędne.
Nie chcemy osiągać sukcesu za wszelką cenę,
prowadzić tzw. drapieżnej działalności gospodarczej. Uważamy, że zrównoważony, spokojny
rozwój firmy przynosi więcej korzyści niż prowadzenie, jak to określam dzikiego biznesu.
Zostaliście laureatem Nagrody Gospodarczej za 2020 r. Co takie wyróżnienie dla Was
znaczy?
A.J.: Dla mnie osobiście jest to bardzo ważna nagroda. Była ona dostrzeżeniem naszej wieloletniej ciężkiej pracy na rynku szczecińskim.
Każdą nagrodę traktujemy z wielkim uznaniem,
tym bardziej że to nie my o te wyróżnienia zabiegamy.
Jednak to niejedyne wyróżnienie dla Prime w ostatnich latach?
Maciej Ekstedt: W 2020 roku otrzymaliśmy
wyróżnienie w Brylantach Polskiej Gospodarki. Zajęliśmy tam 64. miejsce spośród ok 1400
firm z naszego województwa. W zestawieniu są
brane pod uwagę firmy wszystkich branż oraz
oceniane pod względem wielkości przychodów
i wartości firmy. Wielokrotnie byliśmy też doceniani w rankingu Diamenty Forbesa i dwukrotnie wyróżnieni przez Państwową Inspekcję Pracy. Zdobyliśmy również nagrodę w konkursie na
najbezpieczniejszą budowę, co też potwierdza,
że to, co mówimy o wartościach, przekłada się
na rzeczywistość.
Istniejecie od 15 lat. Realizowaliście przez
ten czas wiele inwestycji. Z jakich jesteście
najbardziej dumni i dlaczego?
A.J.: Generalnie jesteśmy dumni z każdej inwestycji, bo każda była zdobywaniem doświadczenia oraz wyzwaniem, najpierw w pozyskiwaniu klientów, a potem podczas realizacji zadania.
Natomiast takim obiektem, który był dla nas wy-

jątkowy, były zakłady Radiometer w Stargardzie.
Generalnie zabiegamy o takie projekty, które są
skomplikowane technologicznie, bo po pierwsze widzimy w tym szansę na sukces. Po drugie,
konkurencja przy takich obiektach jest zdecydowanie mniejsza, a realizacja takich inwestycji
pozwala nam zdobywać cenne doświadczenie
i otwierać kolejne możliwości w rozwoju firmy.
Która z inwestycji była strategiczna dla
dalszego rozwoju firmy?
M.E.: Najbardziej strategiczna była dla nas inwestycja w Rockwool Cigacice. Wykonywaliśmy
rozbudowę zakładu produkcji wełny mineralnej i był to pierwszy na tak dużą skalę kontrakt
realizowany przez naszą spółkę. Walczyliśmy
o ten projekt z wielkimi korporacjami budowlanymi. Udało nam się ten kontrakt pozyskać i to
był kamień milowy dla naszej firmy,
Po pierwsze dlatego, że to spowodowało
dość duży przyrost obrotów, a po drugie obiekt
był bardzo skomplikowany technologicznie,
były w nim nowe opatentowane instalacje do
produkcji wełny i różne nowinki techniczne. To
zadanie było dużym wyzwaniem i naprawdę
na ugiętych nogach podpisywaliśmy tę umowę. Jednak pozwoliło nam to uwierzyć w nasze możliwości. Inwestycja była bardzo trudna
do wyceny i do zrealizowania w ekstremalnie
krótkim czasie. Do tego jeszcze zaawansowana
technologicznie, ale dzięki temu doświadczeniu
mogliśmy później konkurować na wielu przetargach z dużymi firmami i byliśmy traktowani
na podobnym poziomie. Cigacice były naszą
wizytówką. Natomiast Radiometer w Stargardzie jest jednym z najbardziej instalacyjnie zaawansowanych obiektów w Europie z branży
medycznej. Realizowaliśmy go na zasadzie „zaprojektuj-wybuduj”, więc ten cały „know-how”
musieliśmy na początku zaprojektować i z tego
też jesteśmy dumni.
Z kolei szczecinianie ostatnio kojarzą Was
z Ikeą. Czym była ta inwestycja, jak budowało
się sklep dla takiej marki?
A.J.: Bardzo się cieszyliśmy, gdy zostaliśmy
wybrani jako generalny wykonawca do realizacji
tak dużego projektu. Sukcesem dla nas był fakt,
że Ikea dostrzegła nasz system wartości, którymi się kierujemy i co najważniejsze, że wierzymy w to, co robimy. Przede wszystkim było to
wyzwanie logistyczne. W czasie, kiedy rwały się

Artur Januchowski, dyrektor wykonawczy
i Maciej Ekstedt (po lewej), dyrektor handlowy.

łańcuchy dostaw, były dwa lockdowny, COVID
szalał, my budowaliśmy Ikeę. Jesteśmy dumni,
że pomimo takich problemów, jakie mieliśmy
po drodze, udało się ukończyć budowę w terminie i z dużym zadowoleniem Ikei.
M.E.: Rozpoczęliśmy roboty w lutym
ubiegłego roku, a w marcu był już pierwszy
lockdown, na jesieni drugi. To znacznie utrudniało pracę. W styczniu, gdy podpisywaliśmy
kontrakt, nikt się nie spodziewał takiego scenariusza jak pandemia, dlatego sukcesem było
terminowe zakończenie prac.
Jaka jest Wasza recepta na sukces w tej
branży?
A.J.: Myślę, że naszym przepisem jest być
firmą otwartą na wiedzę. Firmą, która chce się
uczyć, dostrzegać to, że świat i otoczenie się
zmieniają oraz starać się iść za tym, co nowe.
Wykonujemy dużo projektów w formule „zaprojektuj-wybuduj”, czyli staramy się dać inwestorom pełny produkt, bez ponoszenia ryzyka
i dodatkowych robót. Drugi element, który buduje nasz sukces, to podejmowanie przez nas
projektów zaawansowanych technologicznie.
Czujemy się w tym kompetentni i staramy się,
aby tę część firmy mocno rozwijać. Szukamy
takich projektów, gdzie konkurencja jest relatywnie mniejsza, ponieważ wciąż jest niewiele
firm, które mają doświadczenie przy realizacji
skomplikowanych inwestycji.
Jak widzicie przyszłość Waszej firmy?
W jakim kierunku będziecie się rozwijać?
A.J.: Myślę, że epoka prostych hal, które były
stawiane w Polsce, już się bezpowrotnie kończy.
Widać na rynku nowy trend wśród firm zagranicznych, które inwestują coraz większe pieniądze już
nie w hale, na których odbywa się jakaś produkcja, ale w obiekty bardziej rozwinięte technologicznie, kończąc wręcz na centrach badawczych.
M.E.: Widzimy dla siebie potencjał przy
obiektach zaawansowanych technologicznie,
chcemy się w tym kierunku rozwijać, a nawet
musimy, ponieważ projekty, które powstają
w Polsce, są coraz bardziej skomplikowane.
Jesteśmy obecnie w trakcie realizacji wielu projektów z branży Automotive, która się w Polsce
dość mocno rozwija oraz z branży medycznej.
Inwestycje tego typu wymagają dużego doświadczenia instalacyjnego, również z zakresu
automatyki, sterowania – to jest z pewnością
przyszłość dla nas.
Dziękujemy za rozmowę.
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WZDZ kształci
dla przemysłu

Polmotor: motoryzacja i sport
Kochamy Szczecin, jesteśmy firmą,
która stąd pochodzi. Czujemy to
miasto, żyjemy tutaj, widzimy sportowy
potencjał, a także to, jak ludzie
podchodzą do sportu. Chcemy się
dzielić naszym biznesem, który
z sukcesami prowadzimy od 27 lat,
a nie tylko zamknąć się w salonie
i mówić, że nasze auta są najlepsze
– opowiada Konrad Kijak, dyrektor
ds. handlowych i administracji
Kia Polmotor.

Dr Krzysztof Osiński, prezes zarządu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Szczecinie, o kształceniu w czasie pandemii i współpracy
zakładu z otoczeniem gospodarczym.

Jak pandemia dotknęła szkolnictwo zawodowe?
Miniony rok przebiegał pod dyktando
koronawirusa. Najpierw w marcu nastąpiło
zamknięcie placówek oświatowych, więc
i naszych szkół. Potem pozwolono na naukę
w trybie hybrydowym, czyli na organizowanie zajęć teoretycznych online, a praktycznych w formie stacjonarnej: w małych grupach i z zachowaniem reżimów sanitarnych.
Jeśli zaś chodzi o kursy zawodowe, podjęliśmy decyzję, że zmodernizujemy naszą
ofertę, tak aby przestawić się na formułę
online, korzystając z dostępnych na rynku platform internetowych – oczywiście
z wyjątkiem zajęć praktycznych. Oczywiście
w okresie minionego roku pojawiały się różne problemy, polegające na tym, że np. firma
zleciła nam kurs dla 10 pracowników, a nagle
okazało się, że wszystko trzeba odwoływać z
uwagi na lockdown. W rezultacie pozostawało przesunięcie szkolenia na inny, późniejszy
termin. W szkole w Szczecinie mamy dużo
uczniów, którzy są pracownikami młodocianymi, np. w zakładach fryzjerskich lub gastronomicznych. I tu też pojawiały się trudności
dotyczące praktyk, bo branże te były przez
dłuższy czas zamknięte. Podobnie w szkole
w Świnoujściu, gdzie część uczniów zdobywa
praktyczną naukę zawodu w hotelach. Były
więc różne perturbacje, utrudnienia, ale nie
dochodziło na szczęście do sytuacji, że uczeń
ze względu na pandemię tracił pracodawcę.
Ogólnie w związku z pandemią odnotowaliśmy spadek obrotów w działalności kursowej
i to na poziomie aż 30-40 proc., było to niestety nieuniknione z uwagi na wprowadzone
obostrzenia sanitarne. Tradycyjna współpraca z urzędami czy instytucjami rynku pracy,

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
pl. Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin
tel. 91 450 170 99
www.wzdz.pl
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takimi jak np. Wojewódzki czy Powiatowy
Urząd Pracy odbywała się, mimo COVID bez
zakłóceń.
W obszarze finansowania oświaty muszę
podkreślić, że jego poziom został utrzymany.
Należy tu zaznaczyć, że od kilku lat wydatki
finansowe na szkolnictwo zawodowe zwiększają się, a dotacje, które otrzymujemy, możemy przeznaczać na niezbędne remonty,
doposażenie bazy czy pomoce dydaktyczne.
Oficjalnie 24 maja zakład wrócił po okresie pandemii do pracy całkowicie stacjonarnej, większość kadry przyjęła już jedną bądź
dwie dawki szczepionki. Patrzymy pozytywnie w przyszłość.
Jakie macie doświadczenia z nauczaniem online, czy pozostanie ono w ofercie?
Wszystkie Zakłady Doskonalenia Zawodowego w Polsce, a jest ich 22, od lat wdrażały różne formy e-learningowe. Ale do tej
pory nie cieszyły się one wielkim powodzeniem u klientów. Pandemia spowodowała
nieuchronność przejścia na ten tryb pracy
i nauczania i muszę przyznać, że nasza kadra
dobrze odnalazła się w nowej rzeczywistości. Część osób, które nie były wystarczająco
zaznajomione z technologią informacyjną,
podszkoliły się z obsługi narzędzi informatycznych. Pozytywne było też to, że przeorganizowaliśmy nie tylko działalność szkolną,
ale i kursową, proponując kursy online. To
jest wartość, która pozostanie w naszej ofercie na stałe, mamy teraz ku temu narzędzia
i przeszkolonych ludzi.
Dlaczego warto korzystać z oferty WZDZ?
Mamy ofertę, która odpowiada na wyzwania rynku. I to co najważniejsze, to to, że
uczymy zawodu, dajemy konkretne kwalifikacje zarówno naszym uczniom, jak i absolwentom kursów. W zeszłym roku szkolnym
uruchomiliśmy Szkoły Branżowe II stopnia
w Świnoujściu i Trzebiatowie, gdzie można
zdobyć tytuł technika i zdać maturę, a potem pójść na studia. W Centrum Kształcenia
w Trzebiatowie dzięki wygranemu projektowi w ramach środków z działania 8.6. RPO
WZ bardzo mocno zmodernizowaliśmy nasze
warsztaty szkolne, kupiliśmy nowe maszyny,
m.in. obrabiarki CNC do nauki zawodu.
A jak z obcokrajowcami na kursach?
Widzimy na kursach coraz więcej osób z
Ukrainy. Natomiast co ciekawe, również w
szkołach mamy coraz więcej uczniów z tego

kraju. Zdarza się, że rodzice, którzy pracują
w Polsce, już przynoszą nam dokumenty ukraińskich dzieci, które teraz kończą szkołę na
Ukrainie, ale mają w najbliższej przyszłości
przyjechać do Polski z zamiarem podjęcia nauki w naszych szkołach również w Trzebiatowie czy Świnoujściu. Zeszły rok, co chciałbym
podkreślić, był rekordowy, jeśli chodzi o nabór
do naszej szkoły szczecińskiej. Jest ona w tej
chwili największą szkołą branżową w Szczecinie i stała się drugą pod względem liczby
uczniów w województwie.
Jak Pan ocenia wsparcie szkolnictwa zawodowego przez przedsiębiorców?
Uśmiecham się w tym miejscu, bo niestety na pracodawcach wymusiło to życie. Przez
spadek bezrobocia przedsiębiorcy odczuli
wyraźnie, że nie jest już tak jak dawniej, kiedy kandydaci do pracy ustawiali się w kolejce.
Firmy same widzą, że muszą współpracować
ze szkołami, od tego nie ma odwrotu, bo tylko w ten sposób są w stanie wykształcić sobie kadrę oddanych pracowników i zwracają
się do nas np. w poszukiwaniu absolwentów.
Aktualnie współpracujemy z ponad stu firmami ze Szczecina i okolic, m.in.: PB Ciroko
sp. z o.o., STr sp. z o.o., ZUH Elwiko, Radisson,
Społem itp., które przyjmują naszych uczniów
na praktyczną naukę zawodu.
W najbliższej przyszłości planujemy jeszcze szerzej otworzyć się na tę współpracę
i uruchomić na stronach internetowych naszych szkół tzw. strefę pracodawcy, gdzie
firmy będą mogły prezentować swoje oferty
pracy dla naszych uczniów.
Dziękujemy za rozmowę.
Lato 2021

Jesteśmy na półmetku 2021 r. Kolejny
rok w cieniu pandemii. Jak w tej sytuacji radzi sobie Grupa Polmotor?
Nie ukrywam, że na początku pandemii
mieliśmy moment całkowitego zatrzymania
i spadek sprzedaży. Byliśmy tym zmartwieni,
jednak gdy wszyscy nauczyliśmy się żyć z wirusem, sytuacja zaczęła się normować. Na szczęście salony nie zostały zamknięte. Uruchomiliśmy internetowy salon, w którym można
obejrzeć wszystkie modele i ustalić szczegóły
zakupu ze specjalistą ds. sprzedaży. Oczywiście martwi nas sytuacja, która ma miejsce na
rynku, bo jeżeli inne gałęzie gospodarki są zamknięte lub ich działalność jest ograniczona,
to my to również odczuwamy. Restauratorzy,
właściciele hoteli, sklepów to są nasi klienci
i jeśli oni będą bankrutować, to przełoży się
to na sprzedaż aut. W czasie pandemii ważne
było dla nas utrzymanie miejsc pracy. Bardzo
walczyliśmy o to, by przejść ten trudny okres
nie tracąc nikogo z naszej całej załogi.
W maju wszedł na rynek nowy elektryczny model KIA. Czym się wyróżnia na tle aut
w swojej klasie?
Kia EV6 GT to nowy model w pełni elektryczny–sportowy crossover, dysponuje mocą 585
koni mechanicznych i przyspiesza od 0 do 100
km w zaledwie 3,5 sekundy! To samochód, który
wyróżnia się sylwetką i przede wszystkim osiągami. To coś zupełnie nowatorskiego, co pojawiło
się wraz z nowym brandem marki Kia. Auto zapewnia duży zasięg jak na auto elektryczne i
możemy nim swobodnie przejechać około 500
km. Do 80 proc. możemy naładować go w 18 minut, więc to jest bardzo szybki czas! Generalnie
elektromobilność to jest przyszłość motoryzacji.
W ofercie Kia już od dawna dostępne są samochody hybrydowe i samochody typu plug-in.
Pamiętajmy również, że Unia mocno ogranicza
emisję dwutlenku węgla, zakłada, że do 2030 r.
nastąpi całkowite wyłączenie ze sprzedaży sa-

mochodów spalinowych, czy w to wierzymy, czy
nie, musimy się zacząć przyzwyczajać do tego co
nowe, bo elektryfikacja nadchodzi.
Działalność Grupy Polmotor wykracza
daleko poza sprzedaż samochodów. Od lat
wspierają Państwo różne dziedziny, w tym:
sport i konkretnych zawodników.
Jestem bardzo dumny z faktu, że Grupa
Polmotor wspiera sportowców, ale też w ogóle sport, angażując się w różne wydarzenia
sportowe w naszym regionie. Nie jesteśmy
w tych działaniach nastawieni tylko na sukces
sprzedażowy. Jestem również dumny z tego,
że naszym ambasadorem jest Piotr Lisek, wicemistrz świata, człowiek, który będzie reprezentował nasz kraj na igrzyskach olimpijskich.
Zresztą tak samo, jak Marcin Lewandowski,
który jest z nami od zeszłego roku, rekordzista polski na 1500 m. Wspieramy tenis i jesteśmy partnerem tytularnym hali tenisowej
– Kia Polmotor Arena, organizujemy m.in. Kia
Polmotor Kids Cup turnieje tenisowe dla
dzieci, by mogły osiągać dobre wyniki.
Ponadto realizujemy projekt „Sport to my”
i jesteśmy otwarci na to, aby wspierać każdego, kto uprawia sport. To nie musi być ktoś
na mistrzowskim poziomie, ale po prostu
osoba, która się tym zajmuje i kocha sport.
W ramach projektu „Sport to my” jesteśmy
partnerami np. Memoriału Maniaka, Mityngu
Skoku o tyczce, Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych Korona, wspieramy Kia
Polmotor Running Team – grupę młodych

zawodników przygotowujących się do startu
w zawodach głównie biegowych.
Czy życie w cieniu pandemii wpłynęło
w jakiś sposób na realizację tego projektu?
Podeszliśmy do tego zupełnie na odwrót,
właśnie w czasie pandemii staraliśmy się jeszcze bardziej wspierać wydarzenia sportowe.
Hala tenisowa dawała nam dużo możliwości,
by mimo ograniczeń organizować i działać dalej w zakresie promocji sportu. Poza tym rozpoczęliśmy projekt z Akademickim Ośrodkiem
Jeździeckim. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się także młodzieżowe zawody Skoku o Tyczce
„Lisek i przyjaciele” na Wyspie Grodzkiej, oczywiście wszystkie wydarzenia organizowaliśmy
zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.
Grupa Polmotor inwestuje w działania proekologiczne i chce montować panele fotowoltaiczne. Gdzie one będą instalowane i dlaczego?
Panele zapewniają wiele korzyści ekologicznych i ekonomicznych. My poważnie podchodzimy do tematu ekologii i chcemy dawać
dobry przykład innym. Mamy projekt, aby
nasze salony były wyposażone w instalacje
z paneli fotowoltaicznych. Powstaną również
tzw. Carport, czyli wiaty parkingowe z fotowoltaicznym zadaszeniem. W zakresie ekologii
od wielu lat współpracujemy m.in. z Akademią
Morską oraz firmą GARO.
Wasza działalność to duży sukces. Skąd
u Was ta pasja, by wychodzić poza obszar
sprzedaży samochodów?
Kochamy Szczecin, jesteśmy firmą, która
stąd pochodzi. Czujemy to miasto, żyjemy tutaj, widzimy sportowy potencjał, a także to,
jak ludzie podchodzą do sportu. Chcemy się
dzielić naszym biznesem, który z sukcesami
prowadzimy od 27 lat, a nie tylko zamknąć się
w salonie i mówić, że nasze auta są najlepsze.
Dziękujemy za rozmowę.
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30 lat ambitnych wyzwań
– Nasze produkty chcemy sprzedać, ale chcemy równocześnie, żeby cieszyły
się dobrą opinią na rynku – mówią członkowie kierownictwa firmy Zapol:
Mirosław Sobczyk, prezes zarządu, Tomasz Sobczyk, wiceprezes
ds. produkcji, Aleksandra Pawelec, dyrektorka ds. obsługi klientów
i marketingu, Paulina Wojtyła, dyrektorka ds. handlowych,
Co się dzieje na rynku poligraficznym
i wydawniczym w dobie pandemii? Jak odnajdują się państwo w tej sytuacji?
Mirosław Sobczyk: Zarówno na rynku
wydawniczym, jak i na rynku poligraficznym
obserwujemy niespotykane zmiany. Zapoczątkowane jeszcze przed okresem pandemii polegały na tym, że czytelnicy, głównie w Europie
przeszli na tryb ekranowy. Czytają za pośrednictwem e-booków, skupiają się na szybkich

Mirosław Sobczyk: Na rynku
wydawniczym obserwujemy
niespotykane zmiany.
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newsach i relacjach. W moim rozumieniu taki
sposób czytania jest ułomny, ponieważ uczy
czytać hasłowo, wybiórczo, nagłówkami, tytułami rozdziałów, ślizgając się po tekście,
pomijając opisy, nie zawsze wgłębiając się
w myśl autora. Zaliczamy lektury, ale ich nie
rozumiemy!
Przy czytaniu wydania papierowego, mamy
możliwość zatrzymania się, powtórzenia, refleksji i zapamiętania z tekstu czegoś ważnego.

Paulina Wojtyła: Najważniejsze
jest to, aby nasza firma
stała na kilku filarach.

W okresie pandemicznym, czyli od marca ubiegłego roku do dziś, obserwujemy, że
w krajach Europy Zachodniej następuje powrót do równowagi, co wiąże się z powrotem
czytelnictwa papierowego. W Polsce ten trend
nadchodzi z opóźnieniem, ale jestem przekonany, że nasze i następne pokolenia będą sięgały po książki drukowane. Książka ma to do
siebie, że cierpliwie czeka na półce, aż młody
człowiek dojrzeje i po nią sięgnie. Po lekturze
następuje refleksja: książka drukowana ma
w sobie innego ducha niż ekran.
Wszystko powoli wróci do równowagi, ponieważ zawsze tak było i zawsze tak będzie.
Ludzie będą łączyć tradycję z nowoczesnością.
Idąc w nowe trendy, nie zapominajmy o tradycji, która jest korzeniem naszego funkcjonowania, podstawą naszego życia.
Tomasz Sobczyk: Myślę, że dość mocno
odczuliśmy pandemię ze względu na to, że
współpracujemy z muzeami, targami, organizatorami eventów, restauracjami czy branżą
hotelarską. Podmioty, te które w okresie lockdownu były zamknięte, przechodziły na pracę
zdalną, nie potrzebowały materiałów promocyjnych, druków, bo zastanawiały się nad
tym, jak przetrwać, jak nie zwalniać ludzi, jak
zapewnić ciągłość finansową. Ale myślę, że powoli będziemy wracać do normalności. Pewnie
innej niż ta, którą znamy, aż w końcu osiągniemy stabilny pułap.
Paulina Wojtyła: Kryzys, który wystąpił,
wymógł na nas dostosowanie się do nowej
rzeczywistości. W związku z tym dużo uwagi
skupiliśmy na sektorze opakowań. Wchodzimy
na rynek zagraniczny. Przygotowujemy dla naszych klientów kampanie reklamowe, np. kampanie czasowe, które są potrzebne sklepom,
gdy wchodzi na rynek nowy produkt.
Mamy mocno rozwinięty dział zamówień
publicznych. Bierzemy udział w różnych przetargach. Drukujemy broszury, ulotki, jesteśmy
otwarci na wszystkie projekty.
Lato 2021

Bardzo mocno działacie na rynku wydawniczym. Wydawnictwo jest jednym z filarów
firmy.
Paulina Wojtyła: Najważniejsza jest to, aby
taka firma jak nasza, która nie jest wielką korporacją, ale mocną firmą rodzinną, stała stabilnie na kilku filarach.
Fundamentem naszej działalności zawsze
będzie drukarnia. Natomiast dodatkowe, które sobie stawiamy, mają zapewnić firmie stabilność. I właśnie działalność wydawnicza jest
jednym z tych filarów, który powoduje, że nie
grozi nam brak równowagi. Wydajemy m.in. albumy, przy których współpracujemy ze znanym
szczecińskim fotoreporterem i fotografikiem
Markiem Czasnojciem. Nasz najnowszy album
„Pomorze Zachodnie” z jego zdjęciami cieszy
się dużym powodzeniem. To od dłuższego czasu pierwszy album, który promuje Pomorze
Zachodnie i który okazał się bardzo potrzebny.
Aleksandra Pawelec: Z kolei naszym przewodnikiem „Czas na Szczecin”, wydanym przy
współpracy z Ryszardem Kotlą, znawcą Szczecina i Pomorza Zachodniego, wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom księgarzy, bo to z rozmów z nimi wynikało, że taka pozycja na rynku
jest potrzebna.
Paulina Wojtyła: Wspomniany przewodnik
jest odpowiedzią na zapotrzebowanie księgarzy, ale w gruncie rzeczy skierowany jest do
zwykłego turysty, który przyjeżdża do Szczecina i chciałby się przespacerować po naszym
mieście oraz obejrzeć najważniejsze zabytki.
Są tam zaplanowane trasy oraz przedstawione
powody, dla których warto odwiedzić nasze
miasto. A forma kołonotatnika, jaką wybraliśmy ułatwia przewodnikowi korzystanie z niego podczas zwiedzania.
Co zazwyczaj decyduje o tym, że wydajecie taką a nie inną książkę?
Tomasz Sobczyk: Badamy rynek. Rozmawiamy z księgarzami, zbieramy opinie z Facebooka czy e-sklepu. Nasze działania muszą bowiem mieć także wymiar ekonomiczny.
Paulina Wojtyła: To wszystko bardzo mocno zależy od tego, jak kształtuje się sytuacja na
rynku, ale i od nas. Pracujemy zespołowo, robimy burze mózgów i wymieniamy się swoimi
pomysłami. Często wzajemnie przekonujemy
się do pomysłów lub je odrzucamy. Dużo rozmawiamy o danym projekcie, a to przekłada się
na jakość dla naszego potencjalnego klienta.
Nasze produkty chcemy sprzedać, ale chcemy
też, żeby cieszyły się dobrą opinią na rynku.
Żeby klient chciał do nas wrócić.
Z jednej strony mamy książki pisane prozą,
gdzie tekst jest najważniejszy, a z drugiej – drukujemy wydawnictwa, gdzie tekst równoważy
się z przepiękną grafiką, zdjęciami, reprodukcjami.
Aleksandra Pawelec: W ostatnim roku
pojawiło się bardzo dużo nowych wyzwań.
Pozycje, które w ostatnim czasie przygotowujemy, to wydania, w których bardzo ważne
są detale – duża ilość uszlachetnień. Obecnie mocno zauważalny jest trend ekologiczny – papiery z recyklingu, surowców wtórnych. Lubimy stawiane przed nami wyzwania
i staramy się im sprostać. W pandemii klienci
mieli więcej czasu na to, żeby pomyśleć nad
książką, dopracować ją w każdym calu, a my się
z tego cieszymy, ponieważ finalnie wychodzą
z tego naprawdę piękne projekty.

Tomasz Sobczyk: Nie boimy
się ambitnych wyzwań.
Mamy do tego potencjał.

Tomasz Sobczyk: Nie boimy się ambitnych
wyzwań. Mamy do tego potencjał, mamy kompleksowy park maszynowy, dział redakcyjny,
dział graficzny, współpracujemy z wieloma
artystami i grafikami. Wydajemy dla instytucji
państwowych w całej Polsce, m.in. dla Muzeum Majdanka, Muzeum Auschwitz, Zamku
Królewskiego na Wawelu, Muzeum Gdańska,
Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum
Narodowego w Warszawie.
Paulina Wojtyła: Wiele naszych książek
zostało nagrodzonych na konkursach ogólnopolskich.
Wymienię tylko trzy wyróżnienia. W listopadzie 2017 roku nasza publikacja „Cmentarz
Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe.” została uznana za najlepszą książkę
naukową poświęconą dziejom Polski i Polaków
w XX wieku w konkursie Książka Historyczna
Roku zorganizowanym przez Instytut Pamięci
Narodowej i Narodowe Centrum Kultury.
W październiku 2020 r. Urząd Miejski w Białymstoku wyróżnił nas za skład, korektę, druk
i terminową dostawę publikacji „Architektura
drewniana w Białymstoku”. Z kolei w marcu
2021 roku otrzymaliśmy nagrodę Polskiego
Towarzystwa Wydawców Książek w 60. Konkursie „Najpiękniejsze Książki Roku” za publikację „Srebra od pokoleń. Gdańscy złotnicy
Stumpfowie 1804 – 1945”.
Czy łatwo się promuje książki? Niektórzy
mówią, że to najtrudniejszy produkt świata.
A do tego Polacy mało czytają.
Aleksandra Pawelec: Bardzo duże wyzwanie stało przed nami w zeszłym roku. Pandemia zaczęła się w marcu, kiedy bardzo mocno
już od kilku miesięcy pracowaliśmy nad jednym
z albumów „Szczecin – metamorfozy”, w którym pokazano, jak zmienił się Szczecin od czasów powojennych. Zwracaliśmy w nim uwagę
na kontrasty, jakie występowały na przestrzeni
tych lat. Wydaliśmy album i nastał lockdown.

Aleksandra Pawelec: Album
„Szczecin – metamorfozy”
obrazuje jak zmienił się Szczecin.

Zadaliśmy sobie pytanie, jak sprawić, żeby
o tym albumie dowiedział się czytelnik. Zaczęliśmy organizować spotkania autorskie online
i konferencje prasowe online.
Paulina Wojtyła: Ogromną przyjemność
sprawiła nam ostatnia konferencja prasowa,
poświęcona albumowi „Pomorze Zachodnie”.
Czuliśmy ogromną przyjemność spotkania się
z dziennikarzami i zaproszonymi gośćmi, na
żywo, w realu. Mam nadzieję, że ten czas
zamknięcia jest już za nami. Chcielibyśmy
przygotowywać bardzo dużo fajnych projektów na zewnątrz oraz aktywnie uczestniczyć
w targach.
Marzymy, aby wrócić do naszej działalności
eventowej, która była zawieszona ze względu
na pandemię.
Mocno pracujemy nad social mediami, pracujemy na naszym Facebooku i Instagramie,
dostosowujemy się.
W przyszłym roku mija 30 lat od rozpoczęcia działalności firmy Zapol.
Paulina Wojtyła: To jubileusz, który jest dowodem na to, że firma działająca w Szczecinie,
w której pracują osoby z nim związane, które
kochają to miasto, jest w stanie przetrwać na
rynku 30 lat i może dalej się rozwijać.
Dziękujemy za rozmowę.

ZAPOL Sobczyk Sp.J.
al. Piastów 42
71-062 Szczecin
tel: 91 435 19 00
www.zapol.com.pl
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Rowerem przez
Pomorze Zachodnie

Miłośnicy ruchu na świeżym
powietrzu mogą liczyć tutaj na ponad
60 km dobrze zorganizowanych
ścieżek rowerowych i więcej niż 20
km szlaków pieszo-rowerowych.
Gmina Stepnica konsekwentnie
zachęca do aktywnej turystyki.
I trzeba przyznać, że robi to
skutecznie.
Ścieżka rowerowa na trasie Stepnica -Widzieńsko

Jak lato, to w Stepnicy
Z roku na rok gmina Stepnica rozwija swoją infrastrukturę turystyczną. Ten malowniczy
zakątek na styku z Zalewem Szczecińskim
i Puszczą Goleniowską odwiedza coraz więcej
urlopowiczów. Na dłuższe i krótsze wypady
przyjeżdżają tu osoby spragnione kontaktu
z naturą, ludzie myślący o wysiłku na wodzie,
ale także ci, którzy chcą po prostu poleżeć na
czystej, bezpiecznej plaży (Błękitna Flaga!).

Promenada Słońca
– W zeszłym sezonie, mimo pandemii odwiedziło nas około 70 tys. turystów – mówi burmistrz miasta i gminy Andrzej Wyganowski.
– Rozwijamy naszą infrastrukturę turystyczną,
dlatego liczymy, że w te wakacje przyjedzie do
nas jeszcze więcej gości – dodaje włodarz.
W czerwcu zakończymy drugi etap modernizacji mola na plaży w Stepnicy. W ub.r. zrealizowany został pierwszy etap prac, tym razem
dzięki temu, że pracownicy gminy sięgnęli po
środki z Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego. Molo w Stepnicy mierzy 160 m
długości.
Plaża w sezonie urlopowym jest strzeżona.
Można tutaj wypożyczyć sprzęt wodny i plażowy.
Zagrać w piłkę, a na dzieci czeka też plac zabaw.
Maluchy z przedszkola „Ciuchcia” już zaliczyły całą
„Promenadę Słońca”!

Między miejscowościami Kopice i Czarnocin powstała z kolei nowa atrakcja – Ścieżka
edukacyjno-przyrodnicza „Promenada Słońca”.
– Ścieżka jest wspaniałym dopełnieniem
Parku Natury w Czarnocinie, a jej zadaniem jest
zwrócenie uwagi na bogactwo zjawisk przyrodniczych, jakie kryją się w zwykłym z pozoru lesie
– wyjaśnia Mariola Kwiryng, sekretarz gminy
Stepnica. – Ścieżka ma znaczenie edukacyjne,
ale także turystyczno-wypoczynkowe. Trasa jest
łatwa i przyjemna, dlatego warto się na nią wybrać bez względu na pogodę – zachęca.
Gmina wybudowała „Promenadę Słońca” z 50proc. dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla wodniaków i rowerzystów
Żeglarze, którzy odwiedzą gminę, mogą
korzystać z czterech przystani: na Kanale Młyńskim w Stepnicy im. Kapitana Roberta Hilgendorfa w centrum miasta oraz dwóch mniejszych w Kopicach i Gąsierzynie.
– Przy zachowaniu sanitarnych obostrzeń planujemy zorganizować 10 lipca X Regaty o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica. Z kolei 23
lipca będziemy gościli uczestników 57. Etapowych Regat Turystycznych – wymienia Mariola
Kwiryng.
Do Stepnicy można dotrzeć także na rowerze. Miłośnicy dwóch kółek lubią odwiedzać tę
gminę. Czeka tu na nich do przejechania ponad
60 km szlaków, które przebiegają m.in. przez
Puszczę Goleniowską. – Perełką naszą jest ścieżka rowerowa po wale przeciwpowodziowym

z widokiem na Zalew Szczeciński i na Park Natury Zalewu Szczecińskiego – podkreśla sekretarz.
W Stepnicy jest nawet miasteczko rowerowe, w którym można się kształcić z zasad ruchu
drogowego. – Miasteczko rowerowe w Parku
w Stepnicy oddaliśmy do użytkowania pod koniec lata 2020 r. Na inwestycję tę udało się nam
pozyskać środki w wysokości ponad 96 tys., zł
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 – mówi burmistrz.

Nowe pomysły
– W dalszych planach mamy zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady wraz z wieżą widokową łączącą plażę
z przystanią żeglarską na Kanale Młyńskim –
zdradza Andrzej Wyganowski. – Planujemy
także budowę pumtracku, tj. rowerowego placu
zabaw i wiele innych inwestycji, m.in. kolejne
siłownie zewnętrzne, podnoszące atrakcyjność
turystyczną naszej gminy.
Zapowiedzi wydarzeń kulturalno-turystycznych w gminie można śledzić na stronie www.
stepnica.pl. Dla przykładu od połowy czerwca
zobaczyć będzie można kolekcję świnek skarbonek, która będzie się mieścić w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Kolekcja przekazana
gminie przez jedną z mieszkanek liczy aż 1800
sztuk. W skład kolekcji wchodzą świnki skarbonki z całego świata, prawdopodobnie jest to
największa kolekcja w Europie.
Na stronie internetowej znajdziemy również szczegółowe informacje o bazie turystycznej.

Wizualizacja budowy promenady wraz z wieżą widokową łączącą plażę z przystanią żeglarską na Kanale Młyńskim
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To już jest turystyczna wizytówka Pomorza Zachodniego i wzór dla innych
regionów. Budowana przez województwo zachodniopomorskie sieć tras
rowerowych Pomorza Zachodniego cieszy się coraz większą popularnością wśród
miłośników dwóch kółek.
Cztery główne szlaki rowerowe, które wraz
z odnogami przetną Pomorze Zachodnie z północy na południe i zachodu na wschód, to prawdziwa rowerowa rewolucja.

Rower kojarzy się z wolnością
Część z 1100 kilometrów tras jest już gotowa.
Nowo budowane odcinki łączą się ze ścieżkami
rowerowymi, które zostały zbudowane, bądź są
budowane przez lokalne samorządy. Większość
nowych inwestycji jest realizowanych przez
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie, a 85 proc. finansowania pochodzi
z regionalnych funduszy europejskich.
– Widzimy, że podjęta przez nas przed kilku laty
decyzja o budowie tras rowerowych była słuszna –
mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Z każdym
nowym odcinkiem rośnie zainteresowanie naszymi
szlakami. Dodatkowo, popularność turystyki rowerowej mocno wzrosła po wybuchu pandemii. Rower kojarzy się z wolnością i przygodą, do takiego
wypoczynku na Pomorzu Zachodnim zachęcamy.
Rowerzyści są we wszystkich zakątkach regionu. – Szczególnie na nadmorskich szlakach widać
coraz więcej rowerowych turystów podróżujących
z sakwami - potwierdza Wanda Nowotarska, pełnomocnik marszałka ds. komunikacji rowerowej.

Szlakiem po dawnych torach
Jedną z atrakcji jest droga rowerowa, która łączy
Gryfino z Trzcińskiem-Zdrojem. To część Blue
Velo – jednego z czterech głównych szlaków zachodniopomorskiej sieci. Poprowadzi on ze Świnoujścia wzdłuż Zalewu Szczecińskiego oraz jeziora Dąbie do Szczecina, następnie przez Gryfino,
Trzcińsko-Zdrój i Dębno do Kostrzyna nad Odrą.
Odcinek w rejonie Gryfina w znacznej części
powstał na nasypie dawnej linii kolejowej. Ma
asfaltową nawierzchnię, a brak stromych wzniesień i zjazdów czyni ją atrakcyjną i łatwą dla każdego rowerzysty. Chętnie korzystają z niej także

miłośnicy jazdy na rolkach. Inwestycje, ze wsparciem funduszy europejskich, zrealizowała gmina
Gryfino.
– Nikogo w Gryfinie i okolicach nie trzeba przekonywać, że ta trasa to hit – mówi Tomasz Miler,
zastępca burmistrza Gryfina.
Gmina Gryfino idzie za ciosem i sięgając m.in.
po fundusze europejskie, buduje kolejne trasy
rowerowe. Jeszcze w 2021 r. zrealizowana zostanie trasa z Gryfina przez Wełtyń do Gardna.
– Myślimy już o kolejnej perspektywie unijnej
i budowie trasy od Chwarstnicy, poprzez Gardno,
do Starego Czarnowa – mówi Tomasz Miler.
Poprowadzona po dawnej linii kolejowej
trasa zepnie wspomniany szlak Gryfino – Trzcińsko-Zdrój z trasą Stare Czarnowo – Szczecin,
która została otwarta w 2019 r. Ta asfaltowa
droga rowerowa zrealizowana została z ponad
80-proc. wsparciem funduszy europejskich.
Jednak już teraz gotowe odcinki szlaków
spinają się w długie trasy, na których można zaplanować co najmniej weekendową wycieczkę.
W Trzcińsku-Zdroju szlak Blue Velo krzyżuje się
z Trasą Pojezierzy Zachodnich. Będzie to 420-kilometrowy szlak od polsko-niemieckiej granicy
na moście w Siekierkach, poprzez Pojezierze Ińskie, Drawskie i Szczecineckie, aż do granicy z Pomorskiem. Część odcinków jest już gotowa. Na
przykład w kierunku zachodnim rowerzyści mają
36 km asfaltowej nitki, która powstała na nasypie
dawnej linii kolejowej. Wciąż można tu znaleźć
sporo pamiątek po czasach, gdy kursowały tym
traktem pasażerskie pociągi. Do takich miejsc należą budynki dawnych stacji kolejowych.

Niezwykła stacja
Jeden z nich znajduje się we wsi Klępicz między
Moryniem a Cedynią. Jej mieszkańcy własnym
sumptem przygotowali punkt odpoczynku dla
rowerzystów. W miejscu dawnego peronu stanęły ogrodowe krzesła, kolorowy pociąg wyko-

nany z pniaków i inne ozdoby. Jest nawet turystyczna kuchenka i darmowa kawa oraz herbata.
„Odpocznij, rowerzysto drogi, przed tobą kawał
drogi” – zachęcają gospodarze na drewnianej tablicy nad peronem.
Sławomir Jasek, sołtys Klępicza, jest dumny
z mieszkańców dawnej stacji.
– To kolejny przykład, że tego typu inwestycje,
jak drogi rowerowe, mogą być czynnikiem aktywizującym lokalną społeczność – mówi Sławomir Jasek.
Sołtys podkreśla, że z drogi rowerowej chętnie korzystają także mieszkańcy Klępicza oraz
sąsiednich wsi, które przecina szlak.
– Najnowszą atrakcją jest most w Siekierkach,
który został przebudowany na trasę rowerową
z platformą widokową na Rozlewisko Kostrzyneckie – dodaje.

Z widokiem na morze
Najwięcej turystów przyciąga jednak pas nadmorski, którego rowerową wizytówką jest szlak
Velo Baltica. Większość zachodniopomorskiej
trasy jest już gotowa i doskonale oznakowana.
Niebywałą atrakcją jest możliwość korzystania
z uroków nadbałtyckich plaż, szczególnie tych
pustych, dostępnych w zasadzie tylko rowerzystom. Wielką zaletą trasy jest bardzo dobry
dostęp do wszelkich usług: noclegi, restauracje,
serwisy rowerowe. To wszystko oraz dostępność
do stacji kolejowych sprawiają, że podróż to
prawdziwa przyjemność.
Jednym z najbardziej malowniczych odcinków jest ten łączący Kołobrzeg i Ustronie Morskie. Trasa zbudowana została na wydmach.
Szlak prowadzi w niesamowite miejsce. To
drewniany pomost, który zbudowany został na
wydmie rozdzielającej dwa obszary. Po jednej
stronie mamy plażę i Bałtyk, po drugiej torfowisko Solne Bagno, które jest oazą ptactwa.
Nadmorska trasa w rejonie Kołobrzegu cieszy
się ogromną popularnością. W sezonie pokonuje
ją ponad 200 tysięcy rowerzystów.
– Nad morzem najlepiej widać, jak rozwija się
turystyka rowerowa w naszym regionie. Do Kołobrzegu można bez problemu dojechać drogami
rowerowymi zarówno od strony zachodniej, jak
i wschodniej – zachęca Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu.
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Premier zapowiada
budowę Obwodnicy
Zachodniej
– Szczecin ze Świnoujściem staje się
coraz bardziej hubem technologiczno-energetycznym Polski – powiedział
premier Mateusz Morawiecki podczas
pobytu na Pomorzu Zachodnim
11 czerwca br. Premier wskazał na
dalszą rozbudowę terminalu LNG
w Świnoujściu.
Szczecin i Świnoujście to ogromna szansa na
zbudowanie głębokowodnego portu kontenerowego, a do tego jest potrzebne pogłębienie
do 17 metrów i poszerzenie do 500 metrów toru
dopływu do Świnoujścia, żeby duże kontenerowce mogły się mijać. – Docelowa możliwość rozładowywania kontenerów w portach Świnoujścia
i Szczecina przyniesie dodatkowe wpływy do budżetu – wyjaśniał Mateusz Morawiecki.
Premier zaznaczył, że wielkie inwestycje
przemysłowe potrzebują bardzo sprawnej infrastruktury. – Mamy dziś końcowy etap planu
przygotowań do ogłoszenia przetargu dla zachodniej obwodnicy Szczecina – dodał.
Obwodnica Zachodnia Szczecina to ponad
50-kilometrowy odcinek z najdłuższym tunelem, jaki powstanie w Polsce o długości 5 km.

Wartość inwestycji wyniesie blisko pięć i pół
miliarda złotych. Środki te mają być zabezpieczone już w najbliższym Krajowym Programie
Budowy Dróg. To oznacza, że w najbliższych
tygodniach będzie można rozpisać przetarg,
a w najbliższych dwudziestu paru miesiącach
ruszą prace budowlane.
Premier wspomniał też o inwestycji Polimery Police, realizowanej przez Grupę Azoty
wraz z Hyundaiem, która zredukuje deficyt w
międzynarodowym handlu produktami chemicznymi.
Premier zaznaczył, że Polski Ład dla Pomorza Zachodniego oznacza ponowne uprzemysłowienie tego regionu.

W Szczecinie powstanie baza dla lodołamaczy
Za ponad 22 mln zł w szczecińskich Podjuchach powstanie nowoczesna baza dla
lodołamaczy. Wody Polskie w Szczecinie 7 maja br. podpisały umowę
z wykonawcą – firmą Strabag, która wygrała przetarg na prace budowlane.
Obecni byli przy tym: wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, prezes Wód
Polskich Przemysław Daca, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.
Strabag zbuduje nowoczesne nabrzeże (o
długości 140 m) z miejscem postojowym dla
ośmiu lodołamaczy (obecnie cumują tu cztery), część techniczno-remontową, budynek
administracyjny, halę, garaże i parking. Inwe-

stycja jest strategiczną częścią działań przeciwpowodziowych w regionie.
– Realizując program budowy lodołamaczy
czy modernizacji obiektów postojowych, wpisujemy się w istotny proces budowy drogi śródlądo-

– Mateusz Morawiecki:
Polski Ład dla Pomorza Zachodniego oznacza
uprzemysłowienie regionu.
| fot. ABES

W swoim wystąpieniu w Szczecinie premier
mówił też o potrzebie lepszego skomunikowania Szczecina i Pomorza Zachodniego z Polską
centralną. W tym celu konieczne jest zbudowanie drogi S 10 przez Stargard, Wałcz, Piłę,
Bydgoszcz, Toruń do Warszawy. – Będzie to
ważna arteria komunikacyjna, która stworzy dodatkowe perspektywy gospodarcze – stwierdził.
a
wej łączącej Morze Bałtyckie z Morzem Północnym, bo tak to jest zapisane w bazowej sieci dróg
śródlądowych Unii Europejskiej – mówił wiceminister Marek Gróbarczyk.
Prezes Wód Polskich Przemysław Daca
przypomniał, że ostatnia zima pokazała, jak
bardzo ważne jest inwestowanie w nowoczesną flotę lodołamaczy, a także w infrastrukturę techniczną.
– Szczecin ma najnowocześniejszy w Europie
punkt dowodzenia lodołamaczami, to tutaj trwa
polsko-niemiecka akcja lodołamania – podkreślił
Daca. – Podpisujemy dzisiaj umowę o wartości
ponad 22 milionów złotych. To będzie prawdopodobnie najbardziej nowoczesna baza dla lodołamaczy w Europie, która pomieści polskie lodołamacze, a także niemieckie, gdy zajdzie taka
potrzeba.
Wojciech Trojanowski z zarządu firmy
Strabag zaznaczył, że od prawie 30 lat jest
ona obecna na rynku infrastruktury Pomorza
Zachodniego, realizując kontrakty drogowe
i kolejowe. Zadeklarował terminowe wykonanie bazy dla lodołamaczy i zapowiedział jej
otwarcie za rok.
Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, finansowanego przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank
Światowy).
eka
Umowę podpisali: Marek Duklanowski – dyrektor Wód
Polskich w Szczecinie oraz Wojciech Trojanowski z firmy
Strabag. | fot. ELŻBIETA KUBOWSKA
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Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego. Od lewej: Ryszard Burbicki, Paweł Siemaszko, Piotr Krzystek, Lesław Siemaszko.

Kapsuła z aktem dokumentującym rozpoczęcie budowy
została zatopiona w fundamencie, druga będzie
wmurowana z kamieniem węgielnym.

Szczeciński waterfront
staje się faktem
Niniejszym zaświadcza się, że
podążając za marzeniem o powrocie
miasta nad wodę, z inicjatywy
inwestora szczecińskiej firmy
Siemaszko, w obecności Prezydenta
Miasta Szczecin Piotra Krzystka,
zostaje rozpoczęta pionierska
inwestycja mieszkaniowa na wyspie
Kępa Parnicka, będąca pierwszym
krokiem ku urzeczywistnieniu wizji
szczecińskiego waterfrontu.
Akt erekcyjny takiej treści podpisali na budowie przy Bulwarze Elbląskim w Szczecinie
prezydent Szczecina Piotr Krzystek, inwestor
Lesław Siemaszko, kierownik budowy Paweł
Siemaszko oraz projektant Ryszard Burbicki.
Dokument spoczął w specjalnej kapsule i zostanie wmurowany wraz z kamieniem węgielnym, kiedy fundamenty będą gotowe.
– Ta inwestycja będzie ikoną dla Kępy Parnickiej, będzie pokazywała, że przestrzeń, która
dziś nie wygląda zachęcająco, może się zupełnie
przeobrazić i być wizytówką naszego miasta
– mówił podczas uroczystości prezydent Piotr
Krzystek. – Prezesowi Lesławowi Siemaszko gratuluję odwagi. Mamy tutaj szczecińską firmę i to
jest dobra prognoza, bo wiemy, że nasze szczecińskie firmy budują doskonale, dbają o jakość,
o to, by klienci byli zadowoleni, bo to podnosi
w górę markę firmy i buduje też markę miasta.
Nasze interesy są więc w tym przypadku tożsame. Życzymy więc inwestorowi sukcesu.
Na placu budowy, gdzie odbyła się uroczystość, pracuje wiertnica, która ma do wykonania

ponad 900 pali fundamentowych rozmieszczonych na powierzchni 6400 m kw. Nowoczesna
technologia umożliwia sprawne przeprowadzenie procesu palowania. Specjalny świder jednocześnie wierci i podaje mieszankę betonową,
która wypełnia otwór. Każdy pal będzie miał,
w zależności od warunków gruntowych, od 14
do 16 metrów długości. Po zakończeniu palowania zostanie wylana płyta fundamentowa.
– Warunki posadowienia są trudne – tłumaczył Lesław Siemaszko, prezes firmy Siemaszko. – Następnym etapem po palowaniu jest wykonanie ścianki szczelnej, zrobienie melioracji
i odprowadzenie wód. To bardzo skomplikowane i trudne roboty. Trzeba mieć dużą wiedzę
i wiarę, że to się uda. My tę wiarę mamy, a nasi

pracownicy są na tyle doświadczeni, że budowa
na pewno skończy się sukcesem. To będzie sukces
również dla Szczecina.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem
inwestycji, pierwsze mieszkania będą oddane do użytku w ciągu trzech lat od momentu
zakończenia prac fundamentowych. Najpierw
powstaną budynki usytuowane najbliżej wody,
w kolejnych etapach te położone od strony
ul. Heyki, bardziej oddalone od rzeki, ale wyższe. Widoki z okien będą więc równie piękne.
Prace związane z remontem nabrzeża
i przystosowaniem go do potrzeb nowej mariny będą prowadzone równolegle z inwestycją
mieszkaniową.
KK
fot. MATERIAŁY INWESTORA

Wiertnica na placu budowy. W tle widok na panoramę Szczecina.
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Polimery szyte
na miarę
18 czerwca naukowcy
z ZUT podpisali porozumienie
o współpracy w zakresie usług
naukowo-badawczych z powstającą
największą fabryką polipropylenu
w Europie, która zlokalizowana
została w Policach. Swoje podpisy
złożyli: prof. Jacek Wróbel,
rektor Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego
i dr Andrzej Niewiński, prezes Grupy
Azoty Polyolefins SA oraz dr Marek
Czyż, wiceprezes Grupy Azoty
Polyolefins SA.
– Zależy nam na tym, żeby nie tylko wytwarzać prosty polipropylen, ale także polimery szyte na miarę naszym klientom – tłumaczył prezes
Andrzej Niewiński. – W przyszłości zaś chcemy
zbudować wspólnie z uczelnią bazę badawczo-rozwojową na rzecz potrzeb nowej fabryki.
Rektor Jacek Wróbel zaznaczył, że
w projekcie polegającym przede wszystkim
na szkoleniu pracowników przyszłej fabryki zaangażowani zostaną wybitni naukowcy
z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
oraz z uczelnianego Centrum Bioimmobilizacji
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Umowę o współpracy podpisali prof. Jacek Wróbel, dr Andrzej Niewiński
i dr Mirosław Czyż. | fot. Ze zbiorów ZUT

i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
(CBiMO).
Prof. Mirosława El Fray, dyrektor Centrum
Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii.
oraz kierownik Katedry Inżynierii Polimerów
i Biomateriałów mówiła o szerokim zastosowaniu polipropylenu, szczególnie w branży motoryzacyjnej i jego własnościach, które ułatwiają
recykling tego tworzywa: – Będziemy kształcić
pracowników polickiej fabryki w zakresie technologii i chemii propylenu: jak powstaje polipropylen
i w jaki sposób można go szyć na miarę.

A miarą tą będzie często technologia high-tech, gdzie właśnie znajdują zastosowanie
nanokompozyty – nowoczesne tworzywa
tworzone na bazie polipropylenu.
Z kolei prof. Artur Bartkowiak, dyrektor
CBIMO mówił o wciąż dużym zapotrzebowaniu na produkcję opakowań z tworzyw
polimerowych, w tym polipropylenu. Na dziś
bowiem w produkcji opakowań biotworzywa
zaspokajają ledwie 2 proc. wszystkich opakowań z tworzyw.
wab
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Cztery deficyty…
21. rok w 21. wieku… I cztery – czy tylko
cztery? – „straszne deficyty”, które rządzą
współczesną Polską. Paweł Potoroczyn, rozmawiając z Anne Applebaum („Matka Polka”),
zaliczył do nich: deficyt dumy – nie umiemy być
dumni, umiemy być tylko pyszni, narcystyczni,
ksenofobiczni; deficyt szacunku – już nikt nic
nie szanuje, rozumu, rozumnych, praw ekonomii, rządów prawa; deficyt wstydu – nikt się już
niczego nie wstydzi; deficyt ironii – nie potrafimy żartować, potrafimy już tylko szydzić…
Czy to tylko wielkie kwantyfikatory i nadmierne uogólnienia? I czy duma, szacunek,
wstyd i ironia to jedyne kategorie zasługujące na miano deficytowych? W naszym kraju
„dobrem rzadkim” – jak mawiają ekonomiści
– a może nawet coraz rzadszym jest również
wiarygodność i zaufanie, co związane jest
głównie z „oszczędnym gospodarowaniem
prawdą”, wszechogarniającą stronniczością,
czym odznacza się niemała część tzw. I, II, III
oraz IV władzy… Przykładami można by zapełnić niejeden felieton.
Niejeden felieton mógłby też dotyczyć
ekonomii i finansów. W minionych miesiącach
powiedziano i napisano wiele o stanie oraz
perspektywach popandemicznej światowej

gospodarki i światowych finansów, również
o kontrowersyjnym tzw. Wielkim Resecie autorstwa prof. Klausa Schwaba, założyciela
Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.
Ze zrozumiałych powodów interesujemy się
głównie naszą Europą, w tym– co oczywiste
– naszą Polską. Europejski Plan Odbudowy
(Next Generation EU) zwany czasem nowym
planem Marshalla, Krajowy Plan Odbudowy, wreszcie tzw. Polski Ład (o dylematach
i kontrowersjach, beneficjentach i poszkodowanych dyskutujemy w tym wydaniu „Świata
Biznesu”).
Chaos prawny i na ogół jałowa, beznadziejna wojna polsko-polska trwają w najlepsze
(a właściwie w najgorsze…). Żyjemy w swego
rodzaju międzyepoce czy też interregnum,
w czasach przenikania się znanego starego
i nieznanego nowego. Obserwujemy nieustający „supermarket idei”, walkę o „rząd dusz”.
Kapitalizm ewoluuje… Próbują to zrozumieć
i opisać liczni filozofowie, socjologowie, również ekonomiści. Noblista Joseph E. Stiglitz
w „Ludzie chcą zysku, nie wyzysku” pisze
o przywracaniu demokracji, o nowej roli
państwa, o szansach i godnym życiu dla
wszystkich.

Żyjemy lepiej
czy gorzej?
Pojęcie jakości życia jest stosunkowo wieloznaczne. Jego definicja nawiązująca do
stopnia zaspokojenia potrzeb materialnych
i niematerialnych oraz spełniania standardów
obowiązujących w różnych aspektach naszej
aktywności nie pozwala na zastosowanie jednego miernika poziomu jakości życia.
Ocena ta dokonywana jest najczęściej
w oparciu o pewną miarę agregatową, która
ma w dużym stopniu charakter subiektywny.
Dlatego tak trudno jest porównać, czy lepiej się żyje w Szczecinie czy w Warszawie.
W tym drugim przypadku mamy możliwość
spełniania szerszego spektrum naszych ambicji, zwłaszcza zawodowych oraz uzyskiwania
wyższego wynagrodzenia za pracę. Natomiast
w naszym mieście cieszymy się spokojniejszym trybem życia, czystszym powietrzem i w
przypadku braku nagromadzenia remontów
i inwestycji drogowych, mniejszymi kłopotami
komunikacyjnymi.
Porównań poziomów jakości życia dokonuje się również w ujęciu międzynarodowym.
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Od około 15 lat Eurostat przeprowadza badanie „European Union statistics on income and
living conditions”, które obejmuje członków
gospodarstw domowych powyżej 15 roku
życia. W czerwcu 2017 roku w felietonie pt.
O teorii szwagra z optymizmem („Świat Biznesu” 6-7/2017) przedstawiłem poziom satysfakcji mieszkańców Unii Europejskiej w kilku
wybranych obszarach. Dzisiaj dysponujemy już
nowszymi danymi, na podstawie których możemy stwierdzić, że ogólna ocena jakości życia
wzrosła z 7,0 w 2013 roku do 7,3 w 2018 roku
– na skali od 1 do 10 punktów.
Najwyższe oceny w obu latach wśród
trzech analizowanych obszarów charakteryzowały relacje międzyludzkie, w drugiej kolejności praca, a na końcu sytuacja finansowa,
w przypadku której odnotowany został jednak najwyższy wzrost satysfakcji z 6,0 do 6,6.
Warto zauważyć, że formułowane oceny nie
są zróżnicowane według płci, natomiast zdecydowanie wyższy poziom satysfakcji z życia
wykazują osoby młodsze oraz osoby z wyż-

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

Wyzwań i kłopotów różnej natury nie
brakuje Amerykanom, Azjatom (Indie!), Afrykanom, Europejczykom, również naszym sąsiadom Niemcom. Kto po prawie 16 latach
zastąpi niezastąpioną Angelę Merkel? Personalia są zawsze ważne, jeszcze ważniejsza
jest dynamika i struktura wzrostu i rozwoju,
i w Niemczech i w Polsce. Optymiści twierdzą,
że dogonimy Niemcy już za 10 lat, inni, że za
30, jeszcze inni, że dopiero za pół wieku. Kto
będzie mieć rację? To zależy…
Tęsknię za tzw. starą /nową normalnością…
Cieszę się z sukcesów Igi Świątek i Roberta Lewandowskiego… Olgi Tokarczuk i prof. Grzegorza W. Kołodki… Wracamy do teatrów, opery, filharmonii, kin…
Czytałem ostatnio „Przewóz” Andrzeja Stasiuka czy „Komunista na peryferiach władzy.
Historia Leonarda Borkowicza” 1912-1989”.
dr Katarzyny Rembackiej. Inspiracji nigdy za
wiele.
Stanisław Flejterski

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

szym wykształceniem. W roku 2018 do krajów
o najwyższej jakości życia należały: Austria, Dania, Finlandia, Irlandia, Polska i Szwecja. Podczas gdy Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Litwa,
Łotwa, Portugalia i Węgry odznaczały się najniższym poziomem jakości życia według oceny
ich mieszkańców. W obu latach najsilniejszy
pozytywny związek z ogólną jakością życia
wykazywała satysfakcja w obszarze „finanse”,
a najsłabszy występował między sytuacją finansową i relacjami międzyludzkimi. W 2018
roku wśród krajów, w których relacje osobiste
były znacząco lepiej oceniane niż zadowolenie
z finansów, znajdowały się: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Portugalia i Węgry. Pięć lat wcześniej
w tej grupie występowały Grecja, Hiszpania,
Irlandia, Polska i Wielka Brytania. Następne badanie zostanie przeprowadzone w roku 2023.
Pozwoli ono ocenić, jak zmieniło się postrzeganie satysfakcji z różnych aspektów naszego
życia po okresie pandemii i nasilających się
procesach migracyjnych.
Jacek Batóg
Lato 2021

Czy Polski Ład
zagraża samorządności?
Polski Ład zakłada głębokie zmiany w polskim
systemie podatkowym. Ich konsekwencje należy
rozpatrywać z różnych perspektyw: pracownika, pracodawcy, fiskusa, a także gospodarki.
Z uwagi na współfinansowanie zadań samorządu
udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), mieszkańców na skutki Polskiego
Ładu spójrzmy również z perspektywy lokalnej
i regionalnej. Wpływy z PIT zwiększają wysokość
dochodów własnych samorządów, finansują
zarówno wydatki bieżące, jak również inwestycje. Na zmianach mogą teoretycznie skorzystać
duże samorządy, w których mieszkańcy zarabiają
powyżej średniej krajowej. Ciężar zwiększenia
obciążeń podatkowych dotknie bowiem najlepiej zarabiających. Zdecydowanie niższe wpływy
z PIT zarejestrują mniejsze samorządy, w których
mieszkańcy będą największymi beneficjentami
Polskiego Ładu.
Utrzymanie dotychczasowego poziomu
dochodów własnych samorządu wymagałoby
przeformułowania systemu jego finansowania.
Najprostszym sposobem, postulowanym przez

wielu przedstawicieli samorządu, byłoby zwiększenie udziału w PIT. Propozycją władz państwa
jest subwencja inwestycyjno-wyrównawcza. Do
tej pory jednak nie został ustalony algorytm jej
naliczania. Z zapowiedzi wynika, iż będzie składał
się z dwóch komponentów: wynikającego z poziomu dotychczasowych inwestycji oraz wyrównującego dysproporcje rozwojowe.
Pojawia się zatem pytanie: czy ustanowienie
nowej subwencji w systemie finansowym samorządu nie zachwieje jego samodzielnością?
Subwencja bowiem oznacza pomoc finansową
dedykowaną określonym celom. W finansowaniu
zadań z subwencji nie można mówić o dowolności. Czy zatem w konsekwencji zmian podatkowych, wprowadzonych Polskim Ładem, nie ogranicza się samorządności?
W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisane jest, iż ustrój terytorialny zapewnia decentralizację władzy, a samorząd uczestniczy w
sprawowaniu władzy publicznej. Samorządom
zapewnia się udział w dochodach publicznych
odpowiednio do przypadających im zadań. Po-

Odbicie w cieniu
inflacji
Wyhamowanie pandemii i znoszenie restrykcji wpłynęło na wyraźne odbicie we wszystkich
gospodarkach UE. Łączny indeks koniunktury
PMI dla przemysłu i usług w strefie euro wzrósł z
53,8 pkt w kwietniu do 56,8 pkt w maju, co oznacza najwyższy poziom od lutego 2018 r. Nowe
zamówienia rosły najszybciej od prawie 15 lat.
Dobrze prezentują się dane dla Niemiec
– największej gospodarki UE i najważniejszego
partnera gospodarczego Polski. Wskaźnik PMI
w niemieckim przemyśle wyniósł w maju aż
64,0 pkt. Z najnowszych danych GUS wynika, że
również polska gospodarka doświadcza silnego
odbicia. Czynnikami napędzającymi wzrost począwszy od drugiej połowy roku będzie popyt
krajowy i spożycie gospodarstw domowych.
Ruszyły też inwestycje w dużych firmach (zatrudniających ponad 50 osób), które w I kwartale tego roku zainwestowały 31,2 mld zł, co
oznacza wzrost (w cenach stałych) o 4,6 proc.
w stosunku do roku ub. Inwestycje w drugim
półroczu powinny rosnąć jeszcze szybciej, co
będzie widoczne przede wszystkim w większych przedsiębiorstwach, ale stopniowo tak-

że w mniejszych podmiotach, starających się
nadrobić zaległości z okresu pandemii. Można
oczekiwać także wzrostu inwestycji gospodarstw domowych, szczególnie w nieruchomości, czemu sprzyjają niskie stopy procentowe
i praktycznie zerowe bezrobocie.
Kluczowym wyzwaniem jednak dla wielu
przedsiębiorstw staje się deficyt pracowników.
Brakuje m.in. kierowców, spawaczy, lekarzy, pielęgniarek i specjalistów z branży IT (obecnie na
rynku brakuje około 50 tys. informatyków). Sytuacja ta będzie też wzmacniać presję inflacyjną.
Ważnym czynnikiem napędzającym wzrost
w kolejnych latach będą także inwestycje sektora publicznego. Napływ znaczących środków w ramach nowej perspektywy UE, w tym
z Funduszu Odbudowy, wygeneruje znaczący
popyt inwestycyjny i zwiększy konsumpcję. Już
teraz mamy boom na rynku nieruchomości. Widać duże zainteresowanie zakupami jednostek
uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych
emitowanych przez fundusze. Dynamicznie
rośnie rynek antyków i dzieł sztuki. Zakupom
sprzyja ogromna niepewność związana z wy-

Dr hab. Danuta
Zawadzka,
profesor PK,
rektor Politechniki
Koszalińskiej, kierownik
Katedry Finansów
Wydziału Nauk
Ekonomicznych PK

dobne zapisy znajdują się w Europejskiej Karcie
Samorządu Lokalnego (EKSL), którą Polska przyjęła w 1994 r. Zatem stabilność i pewność źródeł
finansowania oraz adekwatność środków do
realizowanych zadań jest fundamentem funkcjonowania samorządu.
Propozycja nowej subwencji nawiązuje
w pewnym stopniu do zapisów EKSL. Ochrona samorządów słabszych finansowo wymaga
wprowadzenia rozwiązań nakierowanych na
skorygowanie efektów nierównego podziału
źródeł finansowania. Subwencje przyznane samorządom nie powinny być jednak przeznaczane na finansowanie projektów specyficznych.
Polski Ład budzi emocje, z jednej strony
pozytywne – wynikające z nadziei na poprawę sytuacji finansowej wielu Polek i Polaków,
z drugiej jednak strony, z uwagi na niedookreślenie konsekwencji i kosztów zmian – pełne obaw
o dalsze funkcjonowanie naszych małych ojczyzn
– samorządów, które stoją najbliżej nas w realizacji zadań publicznych.
Danuta Zawadzka

Prof. dr hab. Dariusz
Zarzecki, Wydział
Ekonomii, Finansów
i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego,
szef Programu MBA
US, prezes zarządu
spółki doradczej
Zarzecki i Wspólnicy
sp. z o.o.
wołanym pandemią kryzysem, w tym dostrzegalny gołym okiem szybki wzrost cen, który nie
w pełni znajduje swoje odzwierciedlenie
w oficjalnych wskaźnikach inflacji. A te są coraz bardziej niepokojące: w kwietniu 4,3%,
w maju 4,8 proc., a w czerwcu zapewne powyżej
5 proc. To poziom w Polsce już dawno nienotowany, a perspektywy nie są najlepsze. Paradoksalne, napływ ogromnych środków z Krajowego
Planu Odbudowy dodatkowo napędzi inflację.
Zwiększeniu konsumpcji i wzrostowi inflacji będzie też sprzyjać zapowiedziana zmiana
systemu podatkowego zmniejszająca obciążenia osób o najniższych dochodach kosztem
progresywnego zwiększenia obciążeń klasy
średniej i najlepiej zarabiających, czyli głównie
przedsiębiorców, pracowników wysokokwalifikowanych, przedstawicieli wolnych zawodów
i inwestorów, a więc osób najbardziej aktywnych i szczególnie ważnych w utrzymaniu wysokiej dynamiki rozwoju gospodarki. Korzystny
efekt popytowy w krótkim i średnim okresie
może więc mieć bardzo negatywne skutki
w dłuższej perspektywie.
Dariusz Zarzecki
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Mariusz

Grab

(48 l.), zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej
Grupy Azoty Zakłady
Chemiczne „Police”
SA z 30 kwietnia br.,
został powołany na
stanowisko prezesa tej spółki na
nową, IX kadencję. Zastąpił na tym
stanowisku odwołanego przez RN
Wojciecha Wardackiego. Mariusz
Grab od maja 2018 r. jest wiceprezesem całej Grupy Azoty, przy czym od
22 października do 30 listopada 2020
r. pełnił funkcję prezesa. Ukończył
m. in. studia magisterskie na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Przez kilka lat pracował na
uczelni. Od 2007 do 2011 roku był
związany z Radiem Szczecin, w którym m.in. pełnił funkcję prezesa.
W latach 2012-2016 pracował
w Żegludze Szczecińskiej jako zastępca dyrektora generalnego.
W 2016 roku został prezesem spółki
Grupa Azoty Police Serwis (pełnił tę
funkcję do 14 lutego 2021 r.).

towarzystw klasyfikacyjnych na świecie.
W 2016 roku został po raz pierwszy powołany na stanowisko prezesa Polskiego Rejestru
Statków, a w 2019 roku – na kolejną kadencję.

Mark H. Nielsen

(53 lata) został dyrektorem operacyjnym (CEO)
sieci Netto w Polsce. Ten
doświadczony menedżer
z przeszło 30-letnim doświadczeniem w pracy w
sieciach detalicznych był
dotychczas wiceprezesem
Salling Group (należy do niej m.in. sieć Netto), w której odpowiadał za sieć sklepów
Bilka. Mark H. Nielsen zaczynał karierę od
stanowiska menedżera działu. Wcześniej
był dyrektorem marketingu, a następnie dyrektorem sprzedaży Bilka.
Od 1 października br. nowym rektorem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
w Szczecinie zostanie dr Justyna Osuch-Mallett, obecna prorektor ds. rozwoju,
laureatka m.in. w plebiscycie Menadżera
Roku 2020. Prof. Aneta Zelek złożyła rezygnację ze stanowiska rektora ZSPB z dniem
30 września 2021 r. po 8 latach pełnienia
tej funkcji. Decyzja ta po-

Prof. dr hab. inż.
Maria Kaszyńska
została niedawno
przewodniczącą
ogólnopolskiego
stowarzyszenia
Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa. Maria Kaszyńska ukończyła studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej
w 1977 roku na kierunku budownictwo. W 1989 roku obroniła pracę
doktorską z zakresu wytrzymałości
betonu w mieszaninie z popiołem
lotnym. W 2012 r. otrzymała stopień
naukowy doktora habilitowanego. W
marcu 2020 r. został jej nadany tytuł
profesora nauk technicznych.
Przez 8 lat od 2012 do 2020 r przez
dwie kadencje pełniła funkcję dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT. Przez cały
okres pracy naukowej
aktywnie działała w
wojewódzkich strukturach PZiTB.

Agnieszka Marcińczyk (42 lata) od
marca kieruje szcze-

Postępowanie
kwalifikacyjne na stanowisko prezesa
Polskiej Żeglugi
Bałtyckiej
SA
wygrał Andrzej
Madejski (47 l.),
dotychczasowy prezes Polskiego
Rejestru Statków SA. Funkcję objął 15 kwietnia br. Zastąpił na tym
stanowisku odwołanego wcześniej przez Radę Nadzorczą PŻB
Piotra Redmerskiego.
Andrzej Madejski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego
Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni
oraz studiów menedżerskich Executive MBA, a także programu
Post MBA w Gdańskiej Fundacji
Kształcenia Menedżerów. Od
początku swojej kariery zawodowej jest ściśle związany z gospodarką morską. Początkowo
pracował na statkach, przede
wszystkim związanych z przemysłem wydobywczym (offshore).
Od 2007 do 2016 roku związany był z jednym z największych
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dyktowana jest względami
zdrowotnymi. Prof. Aneta
Zelek pozostaje aktywna
na uczelni i będzie kontynuować pracę nauczyciela akademickiego.
Dr Justyna Osuch-Mallett, związana jest z ZPSB od
21 lat, przeszła na uczelni
drogę od stanowiska asystenta, poprzez kierowanie
Centrum Rozwoju Biznesu
(od 2013) do stanowiska prorektora ds. rozwoju.
Tomasz Duklanowski (49 l.) został redaktorem naczelnym Radia Szczecin, zastępując na tym stanowisku
Przemysława Szymańczyka. Jest absolwentem Socjologii Zachowań Ludzkich
Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracował
w szczecińskim tygodniku „Jedność”,
„Nowym Kurierze”, „Kurierze Szczecińskim” i „Głosie Szczecińskim”, był korespondentem „Życia”, a także wydawcą gazet lokalnych na Pomorzu Zachodnim. Od
2017 roku jest reporterem Radia Szczecin.
Współpracuje również z „Gazetą Polską”.

cińskim oddziałem GBS Banku.
Absolwentka Wydziału Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu
Szczecińskiego przez 16 lat związana była z Bankiem Millennium,
a od 2012 roku kierowała jego placówkami:
przy ul. Krakowskiej,
przy pl. Kilińskiego i w
CH Stara Cegielnia.
Poprzednio szczecińskim oraz stargardzkim oddziałem GBS
Banku kierował
Mariusz Pietrucin (51 lat).
W efekcie reorganizacji, która miała
na celu rozwój rynku szczecińskiego
i stargardzkiego, a jednocześnie poszerzenia kadry kierowniczej w banku, od
marca objął on funkcję szefa oddziału
w Stargardzie. Mariusz Pietrucin z GBS
Bankiem związany jest od 2017 roku,
a w bankowości komercyjnej pracuje od
roku 1996. Ukończył studia na obu dotychczasowych wydziałach ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego.
ekab
Lato 2021
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Poznaliśmy
Mecenasa Kultury

Teatr Polski
zyska nowy blask

Konrad Pawicki, After Blues
i Rafał Bajena to laureaci Nagrody
Artystycznej Miasta Szczecina.
Mecenasem Kultury została firma
Remondis.

21 maja wmurowano kamień
węgielny pod budowę nowego Teatru
Polskiego, który powstanie
na nadodrzańskiej skarpie.

Nagrody Artystyczne Miasta Szczecina rozdane zostały w tym roku po raz 30. Jubileuszowa gala odbyła się 14 czerwca w Filharmonii.
Laureatem za istotne osiągnięcia artystyczne minionego roku został Konrad Pawicki,
aktor Teatru Współczesnego, wyróżniony za
„Horroroperę”, płytę „Jeszcze raz” oraz rolę
Ojca w spektaklu „Beckomberga” na macierzystej scenie. – To był trudny rok. Bardzo nam siebie brakowało, czyli kontaktów międzyludzkich,
współpracy, współdziałania, wzajemnej inspiracji, co jest podstawą pracy w kulturze – mówił.
Laureatem w kategorii podsumowującej
całokształt twórczości artystycznej został zespół After Blues w składzie: Waldemar Baranowski i Leszek Piłat, którzy w ubiegłym roku
świętowali 40-lecie działalności.
Pawicki i After Blues otrzymali czeki na 40
tys. zł.
W tym roku pojawiła się też nowa kategoria
dla animatora kultury za innowacyjne pomysły
i efektywne działania na rzecz upowszechnia-

nia kultury. Pierwszym jej laureatem został
Rafał Bajena, kierownik obiektu kreatywnego
Jadwiga, za szereg działań z nim związanych.
Laureat dostał 10 tys. zł.
Gala była okazją nie tylko do wręczenia
statuetek laureatom, ale i przypomnienia
wielu dotychczasowych wyróżnionych, stąd
ich występy między ogłoszeniem wyników
w kolejnych kategoriach. Na scenie pojawili się
m.in. Łona i Webber, Krzysztof Meisinger,
Agnieszka Wilczyńska.
– Gdybym nie wydał pieniędzy z mojej nagrody,
to bym fundnął Nagrodę Artystyczną prezydento-

Honorowy tytuł Mecenasa Kultury odebrał Ronald Laska.
| fot. ABES

wi, za odnowienie Willi Lentza – komplementował
władzę Michał Janicki, który prowadził galę.
Honorowy tytuł Mecenasa Kultury odebrał w imieniu firmy Remondis Ronald Laska,
prezes zarządu, który powiedział: – Od lat kulturę wspieramy w różnych jej przejawach. Tą
mniej igrzyskową, nie festynową, a więc taką,
która więcej wymaga od odbiorcy. Z przyziemnej pracy możliwe jest wspieranie szczytnych
celów.
E

Ekomural przy rondzie Giedroycia namalowany został specjalnymi farbami,
które pochłaniają zanieczyszczenia.
pochłaniała zanieczyszczenia, m.in. składniki
spalin samochodowych.
– Dla mnie mural musi mieć zakorzenienie
w idei. Chciałem mocno zaznaczyć zielony kolor, żeby wybrzmiało, jak zieleń czyści powietrze
– mówi autor Jakub „Biko” Bitka, street-artowiec, absolwent Wydziału Malarstwa Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego. A jak zimą opadną
liście z drzew, to przynajmniej to namalowane
drzewo będzie zielone. Sam staram się żyć
ekologicznie. Sprayów używam sporadycznie.
– Pomorze Zachodnie jest ekologiczne nie hasłowo, a w praktyce. Dlatego nowe malowanie
elewacji gmachu przy rondzie Giedroycia będzie
promowało ochronę środowiska i jednocześnie
pozytywnie działało na środowisko – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Jeden metr kwadratowy pokryty farbą katalityczną
oczyszcza powietrze tak skutecznie jak dorosłe
drzewo! Mural o powierzchni ponad dwustu metrów może być filtrem o mocy małego parku.
Ekologiczny mural namalowany został
farbami szczecińskiej firmy Pigment, według
technologii opracowanej przez prof. Antoniego Waldemara Morawskiego z Wydziału
Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.
Mural to przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Pomorze Zachodnie Zielony Region” z RPO WZ 2014-2020. Autorski projekt został wybrany w konkursie ofert. Koszt wykonania
– łącznie z zakupem materiałów, wynajmem rusztowań – to 43 tys. zł brutto. Bitka wykona również
podobny ekomural, ale nieco mniejszy, w Szczecinku (koszt 36,5 tys.brutto).
E
Ekomural przy rondzie Giedroycia namalowany został
farbami, które pochłaniają zanieczyszczenia. | fot. G. SIWA
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scena eksperymentalna, garderoby, magazyny
na dekoracje, pomieszczenia służbowe.
– Taka inwestycja, zacna, utytułowana przepiękną historią, zyskuje nowy blask, zachowując
to co najlepsze w swojej historii. Ale pojawią się
też nowe przestrzenie, choćby teatr szekspirowski, więc zupełnie nowy potencjał, zupełnie nowe
możliwości – gratulował wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska.
Mariusz Hurylski z firmy Budimex, która
realizuje projekt, zwrócił uwagę, że inwestycja
jest wyzwaniem: – Nowa część normalnie byłaby

Adam Opatowicz: – Budujemy teatr, który jest miejscem
spotkań człowieka z losem
i niepowtarzalną magią życia. | fot. ZE ZBIORÓW UM WZP

w wodzie, gdyby nie podłączona pompa i odwodnienie. Mam nadzieję, że inwestycja zakończy się
terminowo i na koniec przyszłego roku przekażemy
ją inwestorowi.
Koszt prac budowlanych to 196 mln zł. Inwestycja jest realizowana ze wsparciem RPO WZ
na lata 2014-20. Zostanie też zagospodarowany
teren wokół gmachu.
E

Nowy album o regionie

Ekomural czyści powietrze
Malunek, który przedstawia ogromne
drzewo i bawiące się na jego gałęziach dzieci
powstał na 250 m kw. ściany starego budynku, będącego jedną z siedzib Urzędu Marszałkowskiego, przy al. Wyzwolenia 105, tuż przed
rondem Giedroycia. Dzięki zastosowaniu farb
fotokatalitycznych pomalowana ściana będzie

– Ziściło się marzenie wielu osób – mówiła
podczas uroczystości Anna Bańkowska z zarządu województwa zachodniopomorskiego, podkreślając, że na inwestycję czeka wielu mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego.
– Budujemy teatr, który jest miejscem spotkań człowieka z drugim człowiekiem, człowieka
z losem, i niepowtarzalną magią życia – powiedział Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego. – Budujemy przestrzeń, która pozwala
nam bardziej poznać ten niezwykły świat, w którym przyszło nam żyć w radości i lęku istnienia.
Pierwsze spektakle w nowym obiekcie planowane są w 2023 roku. Zgodnie z projektem
architektonicznym krakowskiego Atelier Loegler przebudowa Teatru Polskiego obejmuje
przywrócenie zabytkowi pierwotnego wyglądu oraz zbudowanie nowej żelbetowej części
budynku, która będzie się znajdować głównie
pod ziemią. W tak przebudowanym gmachu
znajdzie się scena główna na 569 miejsc, scena
teatru szekspirowskiego na 549 miejsc, scena
kabaretowa na 80, wielofunkcyjna sala prób,
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Zapol wydał najnowszy album
Marka Czasnojcia „Pomorze
Zachodnie”. Wydawnictwo porównuje
w nim, jak zmieniał się region
na przestrzeni lat.
Na kartach znalazło się ponad 300 kolorowych zdjęć współczesnych, ale też te starsze,
czarno-białe wykonane po wojnie.
Taka szeroka fotograficzna prezentacja regionu zaczyna się od Świnoujścia i zdjęcia tamtejszej latarni, na której łopocze największa

polska flaga, a kończy krańcem Półwyspu Nowowarpieńskiego widzianego z lotu ptaka. By
po drodze czy to spojrzeć na umocniony klifowy brzeg z ruinami kościoła w Trzęsaczu, przy
którym opalają się plażowicze, czy to na zielono-niebieską panoramę Kalisza Pomorskiego
położonego malowniczo nad trzema jeziorami.
Marek Czasnojć, który Szczecin i Pomorze
Zachodnie fotografuje od ponad 60 lat, zdobywając wiele nagród i tytułów, jak Ambasadora
Szczecina i laureat nagrody Pro Arte, mówi: –
Pomorze Zachodnie to kawał pięknego świata,
uważam, że w Polsce mało znanego. Najstarsze
moje zdjęcia są z lat 60., kiedy jeszcze nie byłem

fotoreporterem, tylko uprawiałem partyzantkę
fotograficzną. Żniwa robione lat kilkadziesiąt
temu mają zupełnie inny wydźwięk, niż wtedy;
teraz jest pamiątka, że tak było.
Mirosław Sobczyk, prezes wydawnictwa
Zapol wyjaśnia: – Jest to już nasz siódmy tytuł
z cyklu „Pomorze Zachodnie”. Pierwszy wydaliśmy w 1995 r. i kiedy oglądałem niedawno tamten album i porównałem z tym najnowszym, to
widać jak te miasta pięknieją. I my utrwalamy to
na papierze. Z powodu COVID-u życie nam trochę
zamarło, ale mam nadzieję, że turystyka w naszym regionie zawita na dobre z powrotem i ten
album będzie przepustką do nowego otwarcia
i poznawania pięknych zakątków województwa.
– Marek Czasnojć jest niestrudzonym eksplorerem, znawcą i okazicielem zarówno piękna,
malowniczości, jak i czasami chwały Pomorza
Zachodniego. Jest to swoista fotopieśń o naszym
regionie – chwalił Lech Karwowski, dyrektor
Muzeum Narodowego w Szczecinie, które
udostępniło część archiwalnych zdjęć.
Niektóre z tych wcześniejszych zdjęć wykorzystanych w albumie zrobił też historyk prof.
Tadeusz Białecki.
ep

Marek Czasnojć, twórca zdjęć do nowego albumu
w rozmowie z Beatą Mikołajewską-Wieczorek
| fot. ZAPOL
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Spotkaj się w Novotelu
Razem z hotelem Novotel Szczecin Centrum zaplanujesz konferencję,
przeprowadzisz seminarium i z sukcesem zakończysz każde inne spotkanie
niezależnie od jego charakteru.
Wirtualne spotkania w „sieci” nigdy nie zastąpią kontaktów bezpośrednich. Relacje „face
to face” stwarzają bowiem możliwość większej wymiany doświadczeń i wiedzy zarówno
w czasie części oficjalnych, jak i również podczas przerw i rozmów kuluarowych.

Wraca normalność

O tym, jak ważne są kontakty bezpośrednie,
które nawiązujemy w celu rozwijania kontaktów biznesowych, dzielenia się wiedzą naukową, czy też budowania więzi między pracownikami, przekonaliśmy się w czasie pandemii
COVID-19. Za nami trudne miesiące izolacji
społecznej.
Teraz, kiedy ograniczenia w komunikacji bezpośredniej są znacznie mniejsze (tzw. luzowanie
obostrzeń), możemy organizować stacjonarne
konferencje, spotkania biznesowe i inne evety.
Ich przygotowanie warto powierzyć profesjonalistom z hotelu Novotel Centrum Szczecin.

Wysokie standardy

W ofercie hotelu Novotel Centrum Szczecin znajduje się 8 sal konferencyjnych o metrażu od 20 do 182 m kw. Wszystkie sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny (ekran,
flipchart, projektor multimedialny, nagłośnienie), klimatyzację, a także wi-fi (udostępniane
dla klientów bezpłatnie). Mają również dostęp
do światła dziennego.
W salach konferencyjnych hotelu Novotel
Szczecin Centrum można organizować spotkania w małym gronie, ale także duże konferencje. W jednym audytorium może się równocześnie spotkać do 180 osób. W tym samym
czasie mogą się również odbywać spotkania w
mniejszych salach (po kilkadziesiąt osób).

Sale wyposażone są w sprzęt
audiowizualny, klimatyzację i wi-fi

Do wyłącznej dyspozycji organizatorów
wszelkiego rodzaju eventów jest za każdym
razem wyznaczana osoba do kontaktu. Jest to
pracownik hotelu, który cały czas będzie czuwać nad pomyślnym przebiegiem spotkania,
zgodnie z zasadą przestrzegania standardów
jakości w ramach Meeting at Novotel.
Organizując spotkanie w hotelu Novotel
Szczecin Centrum można skorzystać z atrakcyjnej oferty gastronomicznej (serwis kawowy, słodki poczęstunek, lunch, kolacja itd.). Na
gości przyjezdnych czeka 117 komfortowych
pokoi, w tym 3 apartamenty.
Organizację spotkań warto powierzyć w ręce
profesjonalistów z hotelu Novotel Szczecin Centrum.

Novotel Szczecin Centrum
al. 3 Maja 31
70-215 Szczecin
tel: +48914801400
H3367@accor.com
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Stomatologia
jednej wizyty dzięki
systemowi CEREC
W obecnych czasach wzrosło zainteresowanie nowymi technologiami,
postęp i rozwój cywilizacyjny mają kluczowe znaczenie w nauce.
Nowoczesna technologia rozwinęła się w dziedzinie stomatologii.
Obecnie ogromną popularnością cieszą się korony, mosty i licówki wykonane
metodą cyfrową, które powstają dzięki technologii 3D. Jest to innowacyjna
metoda Cerec, oparta na systemie technologicznym CAD/CAM.
Protetyka 3D dba o nasz piękny uśmiech. Wszystko dzięki najnowszej
technologii o nazwie CEREC.
Nowe pełnoceramiczne korony, licówki,
mosty, ceramiczne plomby, szybkie i bardzo
dokładne wypełnianie ubytków, to wszystko
dostępne jest w Koryzna Clinic mieszczącej się
na szczecińskiej starówce. W Koryzna Clinic to
komputer jest głównym narzędziem stomatologa. Najbardziej sprawdzony i najpowszechniej stosowany system CAD/CAM na świecie.
Dzięki systemowi CEREC nie trzeba pobierać
nieprzyjemnych dla pacjenta wycisków, a docelową pracę można wykonać w gabinecie bez
konieczności korzystania z laboratorium protetycznego. Prace wykonane systemem CEREC
cechują się najwyższą jakością, dokładnością,
szczelnością i estetyką.
Cerec daje możliwość wykonania pełnoceramicznych prac protetycznych podczas jednej
wizyty, która trwa zaledwie około godziny.
Od samego początku wszystko jest wykonane w naszym gabinecie, od konsultacji
stomatologicznej po zacementowaniu koron,
które dają naturalny wygląd zęba. Korony, które powstają poprzez wykorzystanie tej technologii, są bardzo estetyczne i naturalne.

Dr n. med M.Sc. Master
of Oral Implantology
Kacper Koryzna
wprowadził w Szczecinie
nowoczesną technologię
CEREC do gabinetu
stomatologicznego.

To świetny pomysł na „naładowanie
akumulatorów” i przywrócenie
motywacji pracownikom po miesiącach
pandemii i pracy w home office.
Tropikalny raj niedaleko Berlina
od 12 czerwca znów przyjmuje gości.
Oferta wyjazdu do Tropical Islands pod Berlinem uatrakcyjni portfolio wyjazdów integracyjnych każdej firmy. Wspólny spacer po Lesie
Tropikalnym, runda minigolfa, a może turniej
siatkówki plażowej, a dla ochłody egzotyczny
drink lub kąpiel wśród fal Morza Południowego? Uczestnicy wyjazdu mogą wybrać się na
wspólną wyprawę po archipelagu tropikalnych
atrakcji i przekonać się, kto odważy się na zjazd
z najwyższej w Niemczech zjeżdżalni wodnej,
zanurzyć się w bajecznej Lagunie i zakosztować relaksu w kompleksie wellness i spa.

Osobą, która wprowadziła w Szczecinie
nowoczesną technologię CEREC do gabinetu
stomatologicznego, jest dr n. med. Kacper
Koryzna. Absolwent Pomorskiej Akademii medycznej w Szczecinie i Uniwersytetu Goethego
we Frankfurcie nad Menem, jest właścicielem
prestiżowego i najwyższego tytułu w dziedzinie implantologii stomatologicznej na świecie
Master of Science in Oral Implantology. Główny konsultant na zachodnią część Polski firmy
implantologicznej Osstem. Ma wieloletnią
praktykę w dziedzinie implantologii, regeneracji i przeszczepach kości oraz protetyce 3D.
Jego praca to pasja, którą konsekwentnie
realizuje szkoląc się za granicą i wykorzystując najbardziej zawansowane technologie na
świecie.

Zaledwie w kilka sekund
za pomocą skanera
wewnątrzustnego lekarz
skanuje zęby w formacie
3D. Następnie komputer
na podstawie skanu obrazu
z jamy ustnej projektuje
ząb. Model składany jest
pod indywidualny zgryz
i warunki w jamie ustnej
pacjenta.

Gabinet Stomatologii i Implantologii
ul. Sienna 4/1, 70-542 Szczecin
+48 91 812 15 41, +48 607 236 896
koryznaclinic.com
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Firmowy wyjazd do Tropical Islands

Tropical-Islands-Allee 1
15910 Krausnick, Niemcy
tropical-islands.de
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Do Tropical Islands należy również strefa
zewnętrzna AMAZONIA na wolnym powietrzu.
Pływanie w basenie pod rozgwieżdżonym niebem to niezapomniane przeżycie!
W Tropical Islands nie brakuje również bogatej oferty gastronomicznej. Niech zwieńczeniem wspólnego, pełnego wrażeń dnia
w tropikach będzie uroczysta kolacja dla
współpracowników przy pięknie udekorowanym stole – w tropikalnej atmosferze, z dala
od biurowego stresu i na pełnym luzie potoczy
się zupełnie inaczej niż przy biurku czy w sali
konferencyjnej. To idealna okazja, by spotkać
się po miesiącach pracy zdalnej i odetchnąć
w atmosferze relaksu.
Na grupy, które chciałyby zostać w Tropical
Islands na noc, czeka nocleg w pokojach i namiotach zlokalizowanych bezpośrednio w hali.
Spotkanie lub pobyt firmowy w Tropical
Islands od A do Z pomoże zorganizować Sales Manager Gabriela Mohri: – Zapraszam
do kontaktu, oczywiście w języku polskim.
Chętnie sporządzę dla Państwa indywidualną
ofertę oraz odpowiem na wszelkie pytania. Liczę, że dołączą Państwo do grona firm z Polski
i Niemiec, które korzystają z naszej oferty.

Kontakt w języku polskim:
Gabriela Mohri | Sales Manager,
tel. +49 35477 604516
E-mai: gabriela.mohri@tropical-islands.de
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Kolejna edycja najstarszego
zawodowego turnieju golfowego
w Polsce rozegrana została na
podszczecińskim polu golfowym
Binowo Park. Jak co roku, do Binowa
zjechała czołówka golfistów z kraju
i zagranicy. Współorganizatorem
turnieju jest miasto Szczecin,
patronat nad turniejem objęli PGA
Polska, Alior Bank oraz Polski
Związek Golfa.

Zawodowcy zagrali
w Binowie
Zawodowcy przyjeżdżają do Binowa z sentymentem. Spora część z nich, jeszcze jako juniorzy,
zaczynała przygodę z golfem właśnie tu, na polu
w Binowie. To fakt – znaczną większość uczestników tego turnieju pamiętam jako juniorów – dziś
to poważni mężczyźni gotowi do rywalizacji na
najwyższym poziomie – uśmiecha się Sławomir
Piński – dyrektor zarządzający Binowo Park.
Formuła turnieju jest następująca – dwa dni
w formacie „Stroke Play brutto” (realna liczba
zagranych uderzeń, bez uwzględnienia tzw.
handicapu), wygrywa golfista z najniższą liczbą
uderzeń. Na tym poziomie jedna runda (36 dołków) to za mało, aby wyłonić zwycięzcę. Cieka-

wostka – golfowe turnieje wielkoszlemowe to
aż cztery rundy po 18 dołków każda.
Mimo to emocje trwają do końca, a zwycięzcę poznajemy po ostatnim putt’cie (krótkim
uderzeniu kończącym każdy dołek). Tak było i
w tym przypadku. Obrońca tytułu – szczecinianin Max Sałuda chybił z metra i jednocześnie
oddał zwycięstwo świetnie grającemu Czechowi – Alesowi Korinkowi.
– Nie jestem na siebie zły – wiele znacznie
dłuższych puttów „dostałem” tego dnia od pola
– mówił po turnieju szczecinianin, na co dzień
związany z klubem w Binowie. Broniłem tytułu (Sałuda triumfował w Binowie w ubiegłym

Ales Korinek, zwyciężca tegorocznego Szczecin Open
| fot. JAN GALANTY

roku – przyp. red.) więc drugie miejsce jest satysfakcjonujące – podsumował.
W nieco innym formacie rozegrany został
turniej PRO-AM – tradycyjnie poprzedzający
turniej główny. Tutaj amatorzy przy wsparciu
zawodowców rywalizują o najlepszy wynik drużynowo. Najlepsza okazała się drużyna „Euroklinikier” w składzie Kazimierz Mendak, Robert
Piesik, Ryszard Staniak oraz Ales Korinek.
Podczas turnieju wręczono również Stewart Snedden Trophy – trofeum poświęcone
zmarłemu przed dwoma laty szkockiemu golfiście. Bez niespodzianki – uniósł je Ales Korinek.
Wojciech Senger

Mistrzostwa lekarzy w golfie
Rekordowa frekwencja i dwa dni
przyjaznej rywalizacji golfistów
zrzeszonych w Okręgowych Izbach
Lekarskich. Na dwóch polach golfowych
– Amber Baltic Golf Club w Kołczewie
oraz Binowo Park Golf Club odbyła się
jubileuszowa, 20. Edycja Mistrzostw
Polski Lekarzy w Golfa.

Rekordowa frekwencja i dwa dni przyjaznej
rywalizacji golfistów zrzeszonych w Okręgowych
Izbach Lekarskich. Na dwóch polach golfowych
– Amber Baltic Golf Club w Kołczewie oraz Binowo Park Golf Club odbyła się jubileuszowa, 20.
Edycja Mistrzostw Polski Lekarzy w Golfa.
Lekarze stanowią silną grupę wśród golfistów. W tym roku w rywalizacji wzięło udział
ponad stu zawodników (z uwzględnieniem
turnieju towarzyszącego). Choć turniej dotych-

czas cieszył się dużym zainteresowaniem, ten
rok okazał się rekordowy, bo, jak powiedział
nam Sławomir Piński (Binowo Park): – Coraz
więcej ludzi dostrzega uroki golfa, nie tylko
wśród lekarzy. Cieszymy się jednak, bo ta grupa
najbardziej przekonująco udowadnia, że golf to
zdrowie!
Po pierwszym dniu rywalizacji w Kołczewie
organizatorzy zaprosili uczestników na bankiet
w podszczecińskim Binowie. Przyjazną atmosferę zapewnił m.in. recital Julity Kożuszek
– na co dzień również golfistki.
Dwa dni golfowych zmagań wyłoniły zwycięzców. W kategorii Stroke Play brutto najlepszy był Andrzej Dec z wynikiem 77, 75 (8
uderzeń powyżej par), wśród kobiet – Elżbieta
Fortuna-Bujas. W swoich grupach handicapowych triumfowali: Artur Śliwiński (0-15), Tomasz Hamera (15,1 – 30), Andrzej Mierzejewski (30,1 – 36) oraz Sara Łodyga (36,1 – 54).
W drużynowej kategorii Okręgowych Izb
Lekarskich zwyciężyła Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu, tuż za nią uplasowała się
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, trzecia
była Śląska Izba Lekarska.
Wojciech Senger
W rywalizacji wzięło udział ponad stu lekarzy.
| fot. MATERIAŁY BINOWO PARK
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Twarze biznesu
Bożena Licht, partner zarządzający w kancelarii radców prawnych Licht&Przeworska,
członek Rady Nadzorczej GA ZCh „Police”, współwłaścicielka kawiarni Między Wierszami
Mój znak zodiaku

Rak

Moje uniwersytety

Uniwersytet Szczeciński

Moja ulubiona postać

Moja babcia Bronisława

Co cenię u mężczyzny

Odpowiedzialność i poczucie humoru

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

Siłę charakteru i wrażliwość
Gadulstwo
Kłamstwa i plotek
Rozmowy z bliskimi
Kwitnącą wiosną w moim ogrodzie
O dalekich podróżach

fot. ZE ZBIORÓW WŁASNYCH

Konrad Kijak, dyrektor handlowo-administracyjny KIA i Subaru Grupy Polmotor

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Wodnik
Collegium Civitas w Warszawie:
specjalizacja dyplomacja

Moja ulubiona postać

Robert De Niro

Co cenię u mężczyzny

Konsekwencję w dążeniu do wyznaczonego celu

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

Zaradność i pracowitość
Oczekuję tyle samo od innych, ile
oczekuję od samego siebie

Imprezy firmowe z golfem w tle

fot. ZE ZBIORÓW WŁASNYCH

Stania w korku

Binowo Park to doskonałe miejsce na spotkania
integracyjne, dni firmowe, turnieje korporacyjne
oraz wszelkiego rodzaju przyjęcia okolicznościowe

Poznawanie interesujących ludzi
Żeglarstwem
Chciałbym pokonać drogę 66
Harleyem Davidsonem

Wysłuchał: wab
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