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Czy hulajnoga zastąpi samochód Tym razem dyskusję re-

w gospodarce do przedstawicieli władz województwa i regionu. Poniżej
publikujemy odpowiedzi marszałka województwa i prezydenta Szczecina.
dakcyjną poświęcamy rynkowi motoryzacji. Zastanawiamy się nad
dniem dzisiejszym i przyszłością. W dyskusji uczestniczą: Konrad
Kijak, dyrektor handlowo-administracyjny KIA Polmotor, Łukasz
Krześniak, dyrektor zarządzający Grupy Gezet, Hanna Mojsiuk,
członek zarządu Mercedes Mojsiuk i prezes PIG oraz Przemysław
Nieścior, menedżer strefy RCI Banque Polska w Szczecinie.
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Po raz 18. wybieramy „Perły Biznesu” Rozpoczy-
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namy etap zgłoszeń do osiemnastej edycji konkursu gospodarczego Pomorza Zachodniego „Perły Biznesu”.

Zaczynamy od zimnego Bałtyku, na dnie którego znajduje się już
gazociąg Baltic Pipe ułożony przez Gaz-System. 18 listopada br.
został wykonany ostatni spaw na gazociągu łączącym wybrzeża
Danii i Polski. Moment ten oznacza zakończenie najważniejszego
etapu prac w projekcie Baltic Pipe. Za nami zatem budowa części
podmorskiej Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim. Następnie przenosimy
się na ląd, a dokładnie do Szczecina, gdzie 16 listopada odbyło się
uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej
fabryki Nemera, światowego lidera w produkcji sprzętu medycznego.
Piszemy też o wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę
dwóch bloków gazowo-parowych przy Elektrowni Dolna Odra w
Nowym Czarnowie, a także o pierwszym festiwalu wina regionalnego,
w którym udział wzięło 9 winnic z Pomorza Zachodniego.

Trzy kolory Felieton Stanisława Flejterskiego.
Prawo własności czy „interes
społeczny”? Felieton Jacka Batóga.
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O co chodzi z tą inflacją? Felieton Danuty Zawadzkiej.
Na Wschodzie bez zmian Felieton Dariusza Zarzeckiego.
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Laureaci Konkursu Chopinowskiego w Szczecinie Były owacje
na stojąco, zachwyt i niekończące się brawa, jakimi szczecińscy melomani
nagrodzili laureatów najbardziej prestiżowego konkursu pianistycznego
na świecie. W szczecińskiej filharmonii zaprezentowało się aż trzech
wybitnych pianistów nagrodzonych w tym roku. Mecenasem
koncertów chopinowskich była szczecińska firma Siemaszko.

Niecodzienny koncert w filharmonii Tradycyjna muzy-

ka karaimska zabrzmiała 2 grudnia w sali kameralnej Filharmonii
im. M. Karłowicza w Szczecinie. Pieśni wykonała (przepięknie!)
Karolina Cicha, która jest specjalistką w odkrywaniu dźwiękowego i tekstowego bogactwa kultur mniejszości etnicznych.
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O losach polskiego Szczecina w Sejmie Ponad 1000
osób, w tym posłowie i senatorowie RP, obejrzało wystawę
„Odmienność polskich losów Szczecina”, która była prezentowana w gmachu Sejmu RP w dniach 16-21 listopada.
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działu Ekonomii Finansów i Zarządzania rozegrano już po raz 14.
Turniej o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. W gronie 34
par najlepszy okazał się duet Marek Żakowicz – Wojciech Kaniuk.
Daria Nowak-Dąbrowska, właścicielka firmy Management Daria Nowak i Andrzej Mielcarek, prezes oddziału Północnej Izby Gospodarczej
w Koszalinie, wydawca miesięcznika „Prestiż Magazyn Koszaliński”
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Rok trudnych wyzwań

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina
Jak pana zdaniem radziła sobie w tym
roku zachodniopomorska gospodarka?
Piotr Krzystek: Za nami bardzo trudny
rok. Chyba wszyscy to odczuwamy. Pandemia dała się we znaki szczególnie przedsiębiorcom. Wielu nie przetrwało, część zmieniła profil działalność kolejni przenieśli się
do internetu. Są jednak też tacy, dla których
wymuszone przez tę trudną sytuację zmiany
były rozwojowym bodźcem.
Miasto reagowało na sytuację na tyle, na
ile mogło. Powołaliśmy roboczy zespół ds.
wyjścia z lockdownu, uruchomiliśmy obrotowe i płynnościowe pożyczki, umożliwiliśmy
przedsiębiorcom odroczenie lub umorzenie
podatku od nieruchomości, czynszów komunalnych w lokalach użytkowych czy opłat za
dzierżawę targowisk i hal targowych, udostępniliśmy gastronomikom przestrzeń pod
ogródki.
Myślę, że nie było i wciąż nie jest łatwo.
Staram się jednak być optymistą. Dlatego nie zapominam o firmach i gałęziach
gospodarki, które skutecznie chronią się
przed skutkami pandemii. Takie firmy mamy
w Szczecinie i w całym obszarze metropolitalnym. Są to głównie duże podmioty. Wydaje się, że im było nieco łatwiej.
Które dokonania gospodarcze mijającego roku uważa pan za najważniejsze?
Piotr Krzystek: Mijający rok pozwolił
mi spojrzeć na gospodarkę z nieco innej
perspektywy. Szczególnie doceniam rewolucję cyfrową, którą wymogła pandemia.
Mam na myśli nie tylko przedsiębiorców,
ale i urząd z jego otoczeniem. Ogromną
część działań przenieśliśmy do internetu,
rozwinęliśmy nasze kompetencje, wiele spraw załatwiamy dziś elektronicznie.
Prócz tego musieliśmy nauczyć się pracować elastycznie – zdalnie i hybrydowo. Kolejny sukces to tzw. zwinność w biznesie
– ta elastyczność, szybkość w dostosowywaniu się do warunków zewnętrznych już
z nami zostanie.
Z nadzieją obserwuję też dynamiczny
rozwój niektórych branż kluczowych dla naszego rozwoju gospodarczego. Pandemia
nie pokrzyżowała ich planów. Mam na myśli
m.in. logistykę i obsługę sektora e-commerce. Szczecin zbliża się do przekroczenia 1 miliona metrów kwadratowych nowoczesnej
powierzchni magazynowej. Przyciągamy
nowe inwestycje w tym zakresie. Co jeszcze?
Na pewno decyzja zachodniopomorskich
samorządów, w tym Szczecina, aby rozwijać branżę offshore i lobbować za włączeniem naszego regionu w rządowe działania
związane z odnawialnymi źródłami energii,
w tym morską energetyką wiatrową. Mamy
w tym zakresie ogromny potencjał i razem

Zwróciliśmy się o ocenę mijającego roku w gospodarce do przedstawicieli
władz województwa i regionu. Poniżej publikujemy odpowiedzi marszałka
województwa i prezydenta Szczecina.

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego
Jak pana zdaniem radziła sobie w tym
roku zachodniopomorska gospodarka?
Olgierd Geblewicz: Rok 2021 był rokiem
wyzwań dla zachodniopomorskich przedsiębiorców. Dla wszystkich firm oznaczało to
walkę ze skutkami COVID-u, szalejącą inflację, ogólną drożyznę na rynku, niedoboru
komponentów oraz nieprzewidywalności
gospodarczej fundowanej nam przez rząd.
Przedsiębiorcy z branży turystycznej starali
się w sezonie letnim odrobić straty z poprzedzającego sezonu, nasi eksporterzy często
narzekali na zmniejszone zamówienia np.
z rynku niemieckiego czy też na opóźnienia w
dostawie komponentów czy produktów niezbędnych do realizacji podpisanych umów.
Do tego należy dorzucić problemy
w takich dziedzinach jak gospodarka morska (likwidacja Stoczni w Świnoujściu, firmy
ST3 Offshore w Szczecinie) czy chociażby
stawiane już teraz pod znakiem zapytania
takie projekty jak Szczecińska Kolej Metropolitarna.
Nie chciałbym uprawiać tutaj czarnowidztwa, bowiem nasza gospodarka tak naprawdę broni się dzięki inicjatywom i pracowitości
naszych firm wspieranych przez samorządy,
tam gdzie to tylko możliwe. Nasza reputacja
jako kraju do lokowania inwestycji zagranicznych słabnie. Kiedy w świat idzie sygnał
o braku porozumienia z Komisją Europejską
w zakresie praworządności, cierpimy na tym
my wszyscy.
Które dokonania gospodarcze mijającego roku uważa pan za najważniejsze?
Olgierd Geblewicz: Sukcesem samym
w sobie jest fakt, iż tak wielu zachodniopomorskim firmom udaje się przetrwać trudny okres pandemii oraz eksperymentów
gospodarczych serwowanych przez władzę
centralną. Cieszy mnie ogromnie efektywne
wydatkowanie pieniędzy unijnych na projekty związane z podniesieniem innowacyjności
przedsiębiorstw.
Cieszą mnie również wszyscy nowi inwestorzy, którzy pojawili się na terenie Pomorza
Zachodniego i zaufali nam – samorządowi
województwa, widząc jak bardzo dbaliśmy
i dbamy o firmy tworzące miejsca pracy,
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Olgierd Geblewicz: Sukcesem
samym w sobie jest fakt, iż tak
wielu zachodniopomorskim firmom
udaje się przetrwać trudny okres
pandemii oraz eksperymentów
gospodarczych serwowanych
przez władzę centralną.
niezależnie od tego, czy są one krajowe,
czy zagraniczne. Do takich firm zaliczyłbym
np. BalticDesign Institute, Nemera i Unikie
w Szczecinie, Fiberline i Mowi w Goleniowie,
DGS i Kion Group w Kołbaskowie, Panattoni
w Koszalinie i Stargardzie czy Yinlun Setrab
w Karlinie.
Czego najbardziej życzyłby pan na
święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok
przedsiębiorcom Pomorza Zachodniego?
Olgierd Geblewicz: Życzę wszystkim
przedsiębiorcom przetrwania w trudnych
czasach spowodowanych nie tylko sytuacją
ogólnoświatową, ale również poprzez fakt
wprowadzenia tzw. Nowego Ładu, który
według stowarzyszeń biznesowych stanowić będzie najwyższą formę opodatkowania
firm, niespotykaną na przestrzeni ostatnich
dekad. Żywię nadzieję, że wspólnie w niedalekiej przyszłości uda się przywrócić zaufanie
do państwa zarówno wśród obywateli, jak
i inwestorów zagranicznych.
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Piotr Krzystek: Z nadzieją
obserwuję dynamiczny rozwój
niektórych branż kluczowych
dla naszego rozwoju
gospodarczego. Pandemia
nie pokrzyżowała ich planów.
Mam na myśli m.in. logistykę
i obsługę sektora e-commerce.
z biznesem i ekspertami jesteśmy zdecydowani go rozwijać.
W tym miejscu chcę także wspomnieć
o tym, że Szczecin realizuje ambitny plan
kontynuacji miejskich inwestycji. Trzymamy
się podjętych zobowiązań i konsekwentnie
je realizujemy. Wiemy, że redukcja biegu
w tym obszarze miałaby negatywny wpływ
na naszą gospodarkę. Kolejny rok to jednak
ogromne wyzwanie finansowe dla samorządów i wielka niewiadoma…
Czego najbardziej życzyłby pan na
Święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok
przedsiębiorcom Pomorza Zachodniego?
Piotr Krzystek: Rozwoju i sprzyjających
mu warunków. Wierzę w to, że rozwój umożliwia osiąganie satysfakcjonujących wyników
biznesowych, stymuluje lokalną gospodarkę,
daje lepsze warunki zatrudnienia i sprawia, że
z dumą patrzymy na nasze otoczenie – biznesowe i społeczne.
Prócz tego wszystkim nam życzę, także
przedsiębiorcom, spokoju, którego od wielu
miesięcy nam brakuje. Życzę, byśmy w końcu
zapanowali nad pandemią i mogli w spokoju
robić to, co zamierzaliśmy, a co od dłuższego
czasu blokuje pandemia.
I na koniec – zdrowych (to szczególnie
ważne) i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Spędźmy je bezpiecznie. Pomyślmy
o tym, co dla nas ważne i z optymizmem,
energią do działania wejdźmy w Nowy Rok.
wab
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Czy hulajnoga
zastąpi samochód ?
Tym razem dyskusję redakcyjną poświęcamy rynkowi motoryzacji.
Zastanawiamy się nad dniem dzisiejszym i przyszłością. W dyskusji
uczestniczą: Konrad Kijak, dyrektor handlowo-administracyjny KIA Polmotor,
Łukasz Krześniak, dyrektor zarządzający Grupy Gezet, Hanna Mojsiuk, członek
zarządu Mercedes Mojsiuk i prezes PIG oraz Przemysław Nieścior, menedżer
strefy RCI Banque Polska w Szczecinie. Redakcję reprezentowali: Włodzimierz
Abkowicz, Ewa Podgajna i Magdalena Szczepkowska.
Jakie są przyczyny długiego oczekiwania
na samochody?
Przemysław Nieścior: Dziś samochody to
skomplikowane urządzenia wymagające często wielu komponentów elektronicznych, nierzadko takich przypominających mocno skomplikowane układy komputerowe. Braki tych
komponentów na rynku dostawców powodują,
że producenci nie są w stanie samochodów na
czas składać i dostarczać finalnie do sprzedaży.
Hanna Mojsiuk: Niestety, okazuje się, że
ponad 50 proc. światowego przemysłu motoryzacyjnego opiera się o jednego producenta półprzewodników, która się nazywa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. TSMC ma
około 50 miliardów dolarów rocznie przychodu,
a przemysł motoryzacyjny nie jest dla nich wcale

Przemysław Nieścior: Do głosu
dochodzi nowe pokolenie
i zmieniają się przyzwyczajenia
konsumentów. Oni coraz częściej
chcą użytkować, a nie kupować
auta. De facto wpływa to również
na wybór modeli finansowania.
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kluczowym odbiorcą, bo od niego pochodzi jedynie 10 proc. zamówień na chipy. Tajwańczycy
spychają więc producentów aut na dalsze miejsca w kolejce. W ubiegłym roku fabryka przeznaczyła swoją produkcję na elektronikę stosowaną
w służbie zdrowia w urządzeniach, które były
potrzebne do ratowania życia. Produkcja samochodów, a sami Tajwańczycy przyznają, że utrudnienia mogą trwać nawet do przyszłego roku.
Do tego czasu możemy spodziewać się nie
tylko wydłużonego czasu oczekiwania na nowe
auto, ale również dalszych wzrostów cen samochodów. W porównaniu do pierwszego kwartału roku 2020 nowe auta zdrożały już średnio o
10 proc., a używane o ok. 6 proc.
Przemysław Nieścior: Tych elementów, które wpłynęły na to, że mamy taką sytuację, jest

Hanna Mojsiuk: Samochód
będzie zawsze członkiem
rodziny. Odejdziemy od
silników spalinowych
i będziemy koncentrować się na
autach elektrycznych, czy też
napędzanych energią wodorową.

trochę więcej. Były też katastrofy naturalne. Fabryka na Tajwanie borykała się z niespotykaną
od kilkudziesięciu lat suszą, a do produkcji komponentów elektronicznych potrzeba bardzo dużej ilości wody. Do tego doszedł pożar w jednej
z fabryk w Japonii.
Konrad Kijak: KIA nie jest uzależniona od
zewnętrznych dostawców, ma swoje huty stali
oraz wcześniej odpowiednio zaplanowała dostawy komponentów do swoich fabryk. Przeżywamy taki okres, że u nas sprzedaż jest rekordowa i licząc od stycznia do września w Unii
Europejskiej i Wielkiej Brytanii sprzedaliśmy
388 tys. samochodów, to jest o 24 proc. więcej
niż w poprzednim roku.
Na auta produkowane w Europie czeka się
120 dni, w przypadku rodziny Kia Ceed i Sportage. Jeśli chodzi o samochody z Korei to musimy
czekać ok. 180 dni. W przypadku modelu Kia
Sorento, który zyskał bardzo dużą popularność,
musimy czekać dłużej – ponad 300 dni.
Łukasz Krześniak: Jako wielomarkowy diler,
reprezentujący marki KIA i Hyundai mogę, potwierdzić, że producenci koreańscy nie uzależnili się od producentów półprzewodników. Gezet
sprzedaje również marki europejskie jak Fiat,
Opel i tutaj sytuacja jest skomplikowana i dostawy są nieregularne. A poza sprawą półprzewodników dochodzą jeszcze coraz ostrzejsze normy
emisji spalin i w niektórych markach już w tym
roku nie możemy sprzedawać samochodów wysokoemisyjnych, bo już wyczerpały się limity.
A jak wygląda rynek samochodów używanych?
Hanna Mojsiuk: Wspomniana sytuacja spowodowała zwiększenie popytu na auta używane. Rynek samochodów używanych przechodzi
niesamowity okres rozkwitu. Sytuacja na rynku
samochodów nowych powoduje, że wartości
pojazdów używanych rosną. Kiedyś wartość
samochodu z miesiąca na miesiąc spadała,
a teraz okazuje się, że możemy doczekać takiego efektu, że samochód stanie się korzystną
inwestycją.
Grupa Mojsiuk kojarzy się z Mercedesem, ale
jesteśmy również firmą wielomarkową. Sprzedajemy Hondę, Peugeota, Citroena, wchodzimy
w Opla zaś od stycznia wchodzimy w Fiata.
Zależy nam na wysokim standrdzie sprzedaży samochodów używanych. Mocno zwracamy
uwagę, żeby to były samochody serwisowane
u nas, żeby miały certyfikaty, żeby to był naprawdę bezpieczny zakup dla klienta.
Konrad Kijak: W zależności od segmentu
ceny samochodów używanych liczących powyżej trzech lat wzrosły o około 15-21 proc.
Natomiast ewenementem jest wzrost ceny
pick-upów – szczególnie względnie nowych,
których cena podskoczyła ponad 30 proc.
Zima 2021

Łukasz Krześniak: Brak dostępności samochodów nowych powoduje, że klienci swoich
samochodów nie sprzedają, bo nie mogą odebrać samochodów nowych. Taka sytuacja dotyczy również samochodów flotowych. Do tej
pory co roku z floty wychodziła odpowiednia
liczba samochodów, które trafiały na rynek samochodów używanych. Dzisiaj ich nie ma, dlatego każdy samochód używany jest bardzo szybko sprzedawany. Zdarzają się takie sytuacje,
że kupujemy od klienta trzyletni samochód za
cenę, którą płacił trzy lata temu. Ale dodam, że
samochody nowe też bardzo podrożały. Hondę
CR-V, którą sprzedawaliśmy klientowi trzy lata
temu za 120 tys., dzisiaj odbieramy za 100 tys.
zł , ale nowa już kosztuje 200 tys.
Jak w takiej sytuacji wyglądają formy zakupu aut?
Łukasz Krześniak: Jeśli chodzi o firmy, to
98-100 proc. jest finalizowanych przez leasing,
osoby prywatne najczęściej kupują, korzystając
z kredytu samochodowego.
Hanna Mojsiuk: Bardzo atrakcyjny dla firm
jest wynajem długoterminowy samochodu,
gdzie rata jest niska. W tej racie mogą być zawarte koszty związane z ubezpieczeniem OC/
AC oraz serwisowanie samochodu. Użytkownik
nie jest właścicielem auta, ma zaś narzucony
limit kilometrów, jaki może przejechać w ciągu
roku. Auto takie wynajmuje się na 2-3 lata, co
pozwala na szybką rotację samochodów.
Przemysław Nieścior: Do głosu dochodzi
nowe pokolenie i zmieniają się przyzwyczajenia
konsumentów. Oni coraz częściej chcą użytkować, a nie kupować auta. De facto wpływa to
również na wybór modeli finansowania. Coraz
częstszą formą będzie szukanie produktu, który będzie miał relatywnie niską ratę, z zostawieniem bardzo dużej wartości końcowej, tzw.
wartości rezydualnej bądź balonowej (wysoka
ostatnia rata). Ten model spowodował dostępność dla klienta marek premium. Dziś klasa
średnia jest wyposażona w narzędzia, żeby takimi samochodami jeździć.
Hanna Mojsiuk: Pokolenie starsze jest przyzwyczajone do prawa własności, pokolenie
młode chce być tak mobilne, żeby jednego dnia

wymeldować się z mieszkania, przeprowadzić
się do Tokio i jednym naciśnięciem klawisza zrezygnować ze wszystkich umów, jakie ma.
Przemysław Nieścior: Dziś młody człowiek
bardziej obawia się, że zginie mu telefon komórkowy niż samochód.
Ale potrzeba finansowania zakupu samochodów jest. I bez niej ten rynek nie będzie w stanie
funkcjonować, nawet jeżeli sam model pójdzie
w kierunku car sharingu, czyli wspólnego użytkowania samochodów, które tak jak dziś rowery
będzie można wypożyczyć i zostawić na dowolnej stacji w mieście.
Prezydent Duda podpisał Polski Ład, co
oznacza nowe przepisy dotyczące opodatkowania wykupu samochodu leasingowanego,
które wejdą 1 stycznia.
Przemysław Nieścior: Teraz nie będzie
miało znaczenia, czy klient jako przedsiębiorca
wykupując samochód z leasingu, będzie czy nie
będzie, chciał wprowadzić go do majątku firmy,
zawsze sprzedaż tego samochodu będzie dla
firmy przychodem, od którego trzeba będzie
zapłacić podatek. Większość firm leasingowych
ma od kilku miesięcy lawinowy zasyp próśb od
klientów o wcześniejsze zakończenie umowy
leasingowej do końca tego roku.
Uważam, że rynek zareaguje na to wszelkiego rodzaju umowami z bardzo wysoką wartością końcową, czyli wszelkiego rodzaju najmami
długo- i krótkoterminowymi, które nie powodują wykupu samochodu.
Hanna Mojsiuk: To koniec z prywatnym wykupem auta służbowego. Miesiąc temu miałam
konsultacje z ministrem finansów, i na moją uwagę, że bardzo mocno dotknie to nasz przemysł
motoryzacyjny, odpowiedziano mi, że to jest dostosowane do rozwiązań, jakie są w krajach UE.
Nowe przepisy wydłużają również dotychczas obowiązujący okres, w którym sprzedaż
auta jest obciążona podatkami. Do tej pory ten
wykup był możliwy po 6 miesiącach, teraz będzie możliwy po 5 latach.
Najbardziej dotkliwa dla przedsiębiorców
będzie jednak zmiana zasad naliczania podatku
VAT od wykupionego auta. Od 2022 roku podatku VAT nie będziemy naliczać już od ostat-

Konrad Kijak: KIA zaczyna inwestować
w gamę nowych pojazdów specjalnych,
które powstają w odpowiedzi
na konkretne potrzeby klientów
korporacyjnych, a także w inne
rozwiązania jak np. car sharing.
niej raty kredytowej, lecz od realnej wartości
pojazdu. Oznacza to drastyczny wzrost kwoty
podatku VAT obowiązkowej przy dokonaniu
wykupu pojazdu poleasingowego.
W naszej dyskusji już pojawiło się pojęcie
car sharingu. Czy następuje odwrót od samochodów w miastach?
Łukasz Krześniak: Odwrót od samochodów
w mieście musi nastąpić, bo się udusimy. Miasta są zastawione samochodami, nieprzejezdne
i każde miasto musi rozwijać publiczny transport ekologiczny.
Konrad Kijak: Do niedawna KIA miała w swojej nazwie słowo „Motors”, ale zupełnie inaczej
zaczęła postrzegać formę transportu i „Motors”
zostało wykreślone. KIA zaczyna inwestować
w gamę nowych pojazdów specjalnych, które
powstają w odpowiedzi na konkretne potrzeby
klientów korporacyjnych, a także w inne rozwiązania jak np. car sharing. Odwrót od samo-
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Łukasz Krześniak: Brak
dostępności samochodów nowych
powoduje, że klienci swoich
samochodów nie sprzedają, bo
nie mogą odebrać samochodów
nowych. Taka sytuacja dotyczy
również samochodów flotowych.
chodów nie nastąpi, ponieważ potrzebujemy
się przemieszczać, jednak zmieniają się pojazdy
i świadomość użytkowników, stąd coraz większe zainteresowanie autami elektrycznymi.
Hanna Mojsiuk: Dyrektywy UE są dosyć restrykcyjne i nakładają na miasto pewne obowiąz-

ki, dlatego będziemy obserwować coraz więcej
stref, gdzie samochody nie mają wjazdu. Również
wzrośnie nacisk na samochody elektryczne. To w
naturalny sposób spowoduje, że sieć wypożyczalni
hulajnóg czy też rowerów, bardzo mocno pójdzie
w górę. Dla tych osób, które chcą się na chwilę wybrać do miasta, będzie na pewno wygodniej i zdrowiej skorzystać z hulajnogi czy roweru. Ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy byli w stanie odzwyczaić
się w ogóle od samochodów. Samochód będzie zawsze członkiem rodziny. Odejdziemy od silników
spalinowych i będziemy koncentrować się na autach elektrycznych, czy też napędzanych energią
wodorową.
Łukasz Krześniak: Na pewno samochody
będą służyły do przemieszczania się między
miastami. Dodam też, że coraz więcej w Polsce
powstaje torów samochodowych, na których
używamy auta nie dlatego, że musimy, ale dla
przyjemności.
Jaka będzie przyszłość motoryzacji: samochody hybrydowe, elektryczne, o napędzie
wodorowym, pojazdy autonomiczne?
Łukasz Krześniak: Technologię pojazdów
autonomicznych już mamy, ale nie ma legislacji
dotyczącej odpowiedzialności, kto będzie winny w momencie wypadku: producent czy ten,
kto siedział w samochodzie, a może informatyk?
I to jest na dziś jedyna bariera przed samochodami autonomicznymi.
Napędy wodorowe na pewno są przyszłością, ale dziś na terenie Polski nie mamy żadnej
stacji wodorowej. Na pewno napęd wodorowy
jest w stu procentach ekologiczny, zaś jedynym
problemem jest bardzo duże ciśnienie przy tankowaniu, co jest procesem niebezpiecznym.

Każdy producent samochodów ma już teraz
w ofercie samochody elektryczne. Wydajność
tego układu napędowego jest niesamowita,
bo dostępność momentu obrotowego mocy
jest w zasadzie na zawołanie, tam nic nie musi
się rozpędzać, jak w samochodzie spalinowym.
Na pewno muszą być bardziej wydajne baterie
elektryczne, większe zasięgi i większa szybkość
ładowania. Dziś standardem jest zasięg samochodu elektrycznego 400-500 km, przy czasie
ładowania nawet ponad 30 minut. Baterie bardzo szybko ładujemy do 80 proc. zasięgu, jednak długo ładujemy ostatnie 20 proc.
Hanna Mojsiuk: Najbardziej popularną alternatywą jest obecnie napęd hybrydowy, zaraz
po nim widzimy bardzo mocny rozwój samochodów elektrycznych, ostatnio mieliśmy premierę
Mercedesa EQS, który może przejechać nawet
do 700 km na jednym ładowaniu. Bardzo ważne
jest, żeby infrastruktura ładowarek była w Polsce bardziej rozwinięta. Na pewno napęd wodorowy to pieśń przyszłości. My mamy taki ciekawy
model GLC-CELL. W Niemczech elektryfikacja
wolniej idzie, natomiast jest bardzo dużo farm
wodorowych. W Polsce kopalnią, jeżeli chodzi
o farmy wodorowe, jest Wielkopolska.
My z kolei dodamy, że „Świat Biznesu”
informował, że w Niemczech autobusy napędzane wodorem niebawem będą kursować
na trasie Schwedt – Prenzlau, a wojewoda
zachodniopomorski i prezes Grupy Azoty starają się o lokalizację jednego z hubów wodorowych na Pomorzu Zachodnim.
Dziękujemy za udział w dyskusji.

Po raz 18. wybieramy
„Perły Biznesu”
Rozpoczynamy etap zgłoszeń do osiemnastej edycji konkursu gospodarczego
Pomorza Zachodniego „Perły Biznesu”. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy
w dwóch kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2021 i Osobowość Biznesu
2021. Organizatorem konkursu jest jak co roku redakcja „Świata Biznesu”.
Jak zgłaszamy?
Do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii
Wydarzenie Gospodarcze mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze,
które pojawiły się na terenie Pomorza Zachodniego w roku 2021. Regulamin konkursu
preferuje zjawiska gospodarcze, które charakteryzują się nowoczesnością i oryginalnością,
których efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje, rozwój inwestycyjny lub zwiększenie
liczby miejsc pracy. Nagrody otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja będąca egzemplifikacją powyższych wyróżników.
Z kolei do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Osobowość Biznesu mogą być zgłaszane
osoby, które w 2021 roku wyróżniły się nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy
realizacji projektów związanych z gospodarką
i działalnością publiczną.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
dokonanie zgłoszenia według wzoru formularza, który znajduje się na stronie internetowej „Świata Biznesu” www.swiatbiznesu.com,
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zgłoszenia
pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną
przyjmuje redakcja „Świata Biznesu”, 71-004
Szczecin, ul. Cukrowa 45-5, tel.: 601 335 804,
601705299; e-mail: redakcja@swiatbiznesu.
com w terminie do 31 marca 2022 r.

fot. ABES

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

Kiedy rozstrzygnięcie?
Oceny kandydatur zgłoszonych do konkursu dokona Kapituła Konkursowa, w skład której
wejdą przedstawiciele świata nauki: ekonomiści i naukowcy reprezentują nauki techniczne
i ścisłe oraz szczecińscy publicyści ekonomiczni. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz
z wręczeniem statuetek i dyplomów laureatom przewidujemy w czerwcu 2022 roku.
Zapraszamy więc naszych Czytelników do
zgłaszania kandydatów do tytułów „Pereł Biznesu 2021”.

L. Laureaci siedemastej
edycji Pereł Biznesu.
| fot. ARCHIWUM
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Znamy laureatów konkursu
„Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2021”
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie po raz kolejny nagrodziła najlepszych
przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego! W tegorocznej edycji konkursu „Przedsiębiorca
Roku Pomorza Zachodniego 2021” wpłynęło ponad 60 zgłoszeń!

Nadchodzi era
rowerów elektrycznych
Grzegorz Bargielski, założyciel
i prezes firm Geobike MFC
oraz Geovelo, produkujących rowery
elektryczne, o rowerowym boomie,
popycie na trójkołowce cargo
i budowie nowej fabryki.

Laureaci konkursu „Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2021”
Kategoria I – Przedsiębiorstwo do 50 zatrudnionych

Enterprise Logistics sp. z o.o. SKA

Znajdujemy się w hali produkcyjnej, która naprawdę robi wrażenie. Proszę powiedzieć, co dokładnie powstaje w montowni
na Tamie Pomorzańskiej w Szczecinie?
Produkujemy rowery. I choć zajmujemy się
tym od kilku lat, to montownia, w której jesteśmy, działa na pełnych obrotach od 2021 r.
W ubiegłym roku wyprodukowaliśmy 3 tys. rowerów elektrycznych, a obecny rok zamkniemy liczbą 8 tys.
Nasza linia produkcyjna składa się z linii
montażowej rowerów oraz osobno kół rowerowych, stanowisk do regulacji oraz testowania rowerów. Muszę to podkreślić, bo testowanie każdego wyprodukowanego roweru
nie jest powszechne wśród producentów, a u
nas wszystkie rowery są testowane. Możemy
się też pochwalić tym, że mamy najnowocześniejszą automatyczną linię do produkcji kół.
Koła również przechodzą testy wytrzymałości zanim opuszczą naszą montownię. Dzięki
temu użytkownik nowego roweru nie musi
martwić się np. o późniejszą regulację szprych.
Rynek sprzedaży rowerów elektrycznych dynamicznie się rozwija, myślimy więc
o zwiększaniu mocy produkcyjnych. Już
w 2022 r. uruchomimy drugi zakład produkcyjny przy ul. Twardowskiego w Szczecinie. Będzie się on specjalizował w montażu rowerów
cargo. Oba zakłady powinny pozwolić nam na
wyprodukowanie w przyszłym roku 20-25 tys.
rowerów.
Obecnie hale produkcyjne dzierżawimy.
Ale niezależnie od tego rozpoczynamy budowę własnej fabryki w okolicach Tanowa.

Kategoria II – Przedsiębiorstwo zatrudniające od 51 do 250 osób

GARO Polska sp. z o.o.
Kategoria III – Przedsiębiorstwo powyżej 250 zatrudnionych

Technologie Tworzyw Sztucznych sp. z o.o.
Kategoria IV – Menadżer Roku Pomorza Zachodniego

Dorota Pliżga – dyrektor HR i Business Support
Kongsberg Maritime Poland sp. z o.o.
Kategoria V – Społeczna odpowiedzialność biznesu – firma aktywna
lokalnie oraz wykazująca dbałość o środowisko, w którym działa

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
oraz

MPS International S.p. z o.o.
Działanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu województwa zachodniopomorskiego.

geobike.eu

geovelo.pl
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Ma ona powstać w przyszłym roku. Na ten
cel mamy przyznaną dotację z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Fabryka będzie miała
ultranowoczesną linię montażową oraz własną lakiernię, a duża działka, na której ją budujemy, będzie stwarzać możliwości do dalszego
rozwoju.
Produkują państwo nowoczesne rowery.
Mają one ładny design i są zaawansowane
technologicznie.
Tak, staramy się podążać za oczekiwaniami klientów. W swojej ofercie mamy rowery
elektryczne: miejskie, składane, trójkołowe
i cargo. Jako ciekawostkę powiem, że rowery
cargo będą dominującym trendem w naszej
produkcji w 2022 r. W nowej montowni wyprodukujemy w przyszłym roku około 7 tys.
takich rowerów.
Uważam, że trafiliśmy idealnie. Na świecie
rozpoczął się bowiem boom na rowery elektryczne. Są już takie rynki, gdzie sprzedaje się
więcej rowerów elektrycznych niż tradycyjnych.
Co wpłynęło na ten boom?
Na pewno przyspieszyła go pandemia koronawirusa, która zamknęła ludzi w domach.
W dobie pracy zdalnej jedyną formą ruchu
stały się spacery i wyjście na zakupy. Potrzeba
jakiegokolwiek ruchu spowodowała, że coraz
więcej osób zaczęło myśleć o zakupie roweru.
W ten sposób ludzie również zabezpieczali się
przed koniecznością korzystania z komunikacji
miejskiej, gdzie rośnie ryzyko zakażenia się wirusem. Dowodem na tę tezę jest to, że bardzo
dużą popularnością zaczęły się cieszyć rowery
składane. Są one wygodne – można je przechowywać nawet w małym mieszkaniu.
Kolejna sprawa, która przyczyniła się do
wzrostu zainteresowania rowerami, to zapowiadany w Europie ekoład, czyli likwidacja
w najbliższych latach sprzedaży nowych samochodów spalinowych, wprowadzanie stref
zakazu ruchu aut. Już dziś są osoby, które rezygnują z własnego samochodu. Co w takiej
sytuacji im pozostaje? Komunikacja publiczna,
wypożyczenie samochodów sharingowych
– ale to dotyczyć będzie tylko dużych miast,
no i oczywiście… rowery.
Nowym trendem są rowery cargo. Obecnie samochód służy nam bardzo często do
podwożenia dzieci do przedszkola i robienia
dużych zakupów. W zmieniającym się świecie
rower cargo, jako element piramidy transportowej ma do spełnienia dużą rolę. Rynki, które są bardziej świadome zmian, już to widzą.
W związku z tym zamówień na rowery cargo
pojawiło się bardzo dużo. Można w nich równocześnie wozić dzieci i towary. To wygodne i
bezpieczne rozwiązanie.

Technologicznie bardzo ciekawe są też
nasze trójkołowe rowery do przewożenia np.
dużych zakupów. To pierwszy rower wymyślony tak, że ma mechanizm, który pozwala
rowerzyście przechylać się na tym rowerze.
W tradycyjnych rowerach trójkołowych nie
było to możliwe.
Kto zamawia wasze rowery?
Aż 95 proc. naszej produkcji to produkcja
OEM, czyli na zlecenie innych firm. Na życzenie konkretnej firmy opracowujemy projekt
i model roweru. Następnie rozpoczynamy produkcję, a nasz klient sprzedaje je pod swoją
marką. Zazwyczaj dla jednej firmy wykonujemy kilka lub kilkanaście modeli. Nasza produkcja w 90 proc. idzie na eksport. Tylko małą jej
część realizujemy teraz na potrzeby firm krajowych, głównie są to rowery do rozwożenia
jedzenia, tzw. delivery bike czy pizza bike.
Nasze główne rynki zbytu to Niemcy,
Belgia, Holandia, a ostatnio także Szwecja.
Trochę naszej produkcji trafia do Finlandii
i na Litwę, otwierają się też kierunki do Francji
i Wielkiej Brytanii, a nawet do USA. Obecnie
mamy też dużo zamówień od firm kurierskich.
Coraz więcej państw zachodnich wspiera zakupy rowerów elektrycznych. Często
są to zachęty podatkowe. Szwedzi, na przykład, na dwa lata zwolnili rowery elektryczne
z podatku VAT. I był to niesamowity impuls do
rozwoju rynku. Zapowiadany jest też wielki
system wspomagania rowerów elektrycznych
w Niemczech. Dopłaty mają być na wzór dopłat do samochodów elektrycznych.
Spodziewam się, że w przeciągu najbliższych 5-10 lat tradycyjny rower powoli zaniknie. Będzie stanowił ok. 10 proc. rynku
i będzie się wiązał głównie z uprawianiem sportu. Większość rowerów będzie wspomagana
elektrycznie, czego sobie i Państwu życzę, bo
jazda tzw elektrykiem to świetna sprawa.
Dziękujemy za rozmowę.
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Wszystkim Darczyńcom
wspierającym nasze projekty
charytatywne
zdrowych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
i sukcesów w Nowym Roku
życzy

Wyzwania rynku pracy
Katarzyna Opiekulska-Sozańska, dyrektorka zarządzająca LSJ HR Group,
o wpływie pandemii na rynek zatrudnienia, pracy zdalnej i zawodach przyszłości.
Jako ekspert od rynku pracy żegna Pani rok
2021 z ulgą, czy jednak nie był to taki zły rok? Jak
wygląda bezrobocie na Pomorzu Zachodnim?
Rok 2020 przyniósł trzęsienie ziemi, a rok
bieżący wyzwanie odnajdowania się w rzeczywistości, którą jeszcze kilka lat temu uznalibyśmy za
kadr z filmu science fiction. Kto mógł się spodziewać światowej pandemii, która na kilka miesięcy
zamknie wiele sektorów gospodarki? Pandemia
okazała się swoistym game changerem na rynku
pracy. Najpierw spowodowała to, że pracownicy zawiesili poszukiwania nowych pracodawców,
a gdy niepewność minęła i okazało się, że gospodarka nadal aktywnie rekrutuje nowych pracowników, to szeroko otworzyło się okno transferowe.
Z badań przeprowadzonych przez serwis
Pracuj.pl wynika, że 31 proc. Polaków aktywnie
szuka nowej pracy, a 85 proc. respondentów jest
otwartych na nowe możliwości pracy. Natomiast z
punktu widzenia pracodawców rok 2021 jest dość
trudnym okresem. Pracowników jest zbyt mało,
by zaspokoić rosnące potrzeby przedsiębiorców.
Rynek, jak gąbka, chłonie młodych, zdolnych i perspektywicznych pracowników. Mogę zaryzykować
tezę, że każdy kto jest chętny, bez problemu znajdzie teraz pracę. Niezależnie od kompetencji.
W jakich zawodach, branżach szukają państwo pracowników?
Paleta wolnych miejsc pracy jest tak szeroka,
że można powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla
siebie. Mamy wakaty na stanowiska produkcyjne
i magazynowe, a także dla osób bez kwalifikacji.
Szukamy też inżynierów produkcji, mechaników,
mechatroników HR-owców, project managerów
i asystentów, specjalistów ds. kadr i płac, operatorów maszyn oraz operatorów procesów.
A jakie pani zdaniem są zawody przyszłości?
Jakie są prognozy dla rynku pracy na Pomorzu
Zachodnim.
Zawody przyszłości to wizja dość mglista, szczególnie w sytuacji, gdy teraźniejszość wymaga od
nas bardzo aktywnego reagowania na potrzeby
rynku pracy. Na pewno przyszłość mają przed sobą
osoby posiadające wykształcenie informatyczne
oraz osoby z kwalifikacjami z zakresu automaty-

LSJ Human Resources Group
ul. Celna 1, 70-644 Szczecin
www.facebook.com/lsjrecruitment
www.linkedin.com/company/lsj-recruitment
tel. +48 513 443 273, biuro@lsj.pl
www.lsj.pl
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zacji i technologii. Pojęcia takie jak Big Data czy
e-commerce już nie są nam obce, eksperci w tym
zakresie są pilnie poszukiwani i rynek ma dla nich
bardzo atrakcyjne oferty. Może to być zaskakujące,
ale zawodem przyszłości jest też pracownik fizyczny: elektryk, stolarz, ślusarz, malarz, dekarz, monter. Niejeden pracodawca za dobrego montera
dałby nam skrzynię złota.
Jak koronawirus wpłynął na rynek zatrudnienia? Mówi się, że przy okazji wybuchu pandemii skończył się tzw. rynek pracownika, który
dyktuje warunki.
Przedsiębiorcy marzą o tym, by skończył się
rynek pracownika, bo to pozwoliłoby im na spokojniejsze „układanie kadr”. Tymczasem jest zupełnie
inaczej. Pandemia dała pracownikom pewność, że
są oni potrzebni swoim pracodawcom, a jak są potrzebni, to powinni być odpowiednio wynagradzani. Presja płacowa jeszcze nigdy nie była tak silna
jak dziś. Oczywiście to kwestia nie tylko pandemii,
ale i rekordowej inflacji, ale nie oszukujmy się: nadszedł czas wielkiej fluktuacji na rynku pracy.
Docierają do nas informacje, że 9 na 10 osób
byłoby gotowych zmienić pracę, gdyby dotarła
do nich ciekawa oferta pracy. 73 proc. badanych
chce uzyskać wyższe zarobki. Możliwość awansu
i rozwoju skusiłaby 26 proc. badanych. Do zmiany
pracy popycha także poczucie bycia niedocenianym oraz zła atmosfera w firmie.
Pandemia przeniosła Polaków do pracy zdalnej lub hybrydowej. Czy to wpłynie na dalszy styl
pracy, czy jednak wrócimy do pracy stacjonarnej?
Oczekiwania pracowników są dość jasne. Tam,
gdzie to możliwe, praca zdalna pozostanie jednym
ze standardów pracy. Uważam, że praca zdalna
stała się nową rzeczywistością w wielu branżach.
Trendem zaś, o którym zaczyna się mówić, choć jak
sądzę nie zyska on szybko popularności, jest praca
przez 4 dni w tygodniu. Są już w Polsce organizacje,
w których pracuje się przez 4 dni w tygodniu po 10
godzin, zyskując 3-dniowy weekend. Są jednak i takie, które skracają tydzień pracy do 32 godzin, bez
zmiany wysokości wynagrodzenia.
Czy otwarcie rynku pracy w Niemczech spowodowało, że Ukraińcy wyjeżdżają z Polski za
pracą do Niemiec?
Obawy były ogromne, ale na szczęście się nie
sprawdziły. Widzimy to choćby po rekordowej liczbie zatrudnionych mieszkańców Ukrainy w naszym
regionie. Pozostajemy wciąż atrakcyjni dla pracowników z Ukrainy z kilku powodów: bliższy krąg
kulturowy to podstawa, a druga sprawa to niższe
koszty życia. Rozmawialiśmy z wieloma osobami,
które wróciły z Niemiec do pracy w Polsce, bo tu są
w stanie żyć na wyższym poziomie i więcej zaoszczędzić, nawet jeżeli nominalnie zarabiają mniej.
Od przyszłego roku cudzoziemcy ubiegający
się o pobyt tymczasowy i pracę w Polsce będą
musieli udokumentować, że będą zarabiać nie
mniej niż wynosi płaca minimalna – od przyszłego
roku będzie to 3010 zł brutto miesięcznie. Stawka
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ta będzie obowiązywać niezależnie od tego, w jakim wymiarze czasu pracy będą zatrudnieni oraz
bez względu na formę umowy. Zapis ten, który
w założeniu ma ukrócić proceder opłacania jedynie części składki ZUS, w efekcie może uderzyć
w branże, gdzie mają miejsce tzw. piki produkcyjne, sezonowość, a ostatnio również przestoje wymuszone zakłóceniem dostaw surowców. Sytuacja
ta spowoduje konieczność wyboru: odesłać cudzoziemca do agencji zatrudnienia lub do kraju jego
pochodzenia, czy zatrzymać go w Polsce, obniżyć
mu wymiar czasu pracy, ale i tak płacić miesięcznie
nie mniej niż wynosi płaca minimalna.
Rok 2021 przyniósł Pani – wyróżnienie Osobowość Biznesu „Świata Biznesu” oraz tytuł
„Zrobione w Szczecinie”. Czym są dla Pani takie nagrody?
Większość z nas lubi czuć się nagradzanymi za
wysiłki, które czynimy. Bardzo nas cieszy, że zaangażowanie i pasja, z jaką podchodzimy do tematu
HR, podejmowane działania edukacyjne i networkingowe, a także wysokie standardy we współpracy z sektorem prywatnym i publicznym zyskują
aprobatę jurorów konkursów i plebiscytów. Równie mocno cieszą również wyrazy docenienia nas,
które napływają bezpośrednio od kandydatów na
pracowników i przedsiębiorców. To nas uskrzydla!
Odpowiadając więc wprost na zadane pytanie: nagrody te są dla mnie wskazówką, że obrałam właściwą drogę.
Na koniec chciałabym czytelnikom „Świata Biznesu” życzyć spokojnych, zdrowych, rodzinnych
świąt Bożego Narodzenia. Pandemia nas nie opuściła, ale mam nadzieję, że w tym roku będzie możliwość bezpiecznego spotkania się przy wspólnym
stole. Tęsknimy za sobą, ta bliskość, relacje są bardzo ważne i dają nam energię i moc do działania.
Przesyłam świąteczne i noworoczne pozdrowienia
również wszystkim pracodawcom i pracownikom.
Przed nami rok 2022, który również będzie pełen
wyzwań.
Dziękujemy za rozmowę.
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Akademia Morska na fali
Prof. Wojciech Ślączka, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, o dydaktyce, oficerze IT na statku, nowoczesnym
centrum naukowo-badawczym i współpracy z otoczeniem gospodarczym.

Nowe inwestycje, rozwój technologii, ale
także idee dla branży morskiej. Akademia
ciągle na fali.
Dbamy o to, by niezależnie od wiatrów nie
tylko się na niej utrzymywać, ale dotrzymywać
tempa rozwijającej się morskiej branży. Stąd
– nowe kierunki studiów w najprężniej rozwijających się dziedzinach, nowe centra badawcze
i szkoleniowe, a także autorskie pomysły dla
międzynarodowej legislacji.
Proszę na początku o krótką fotografię
uczelni. Ile macie wydziałów, ile kierunków
studiów.
Na Akademii Morskiej mamy pięć wydziałów: Nawigacyjny, Mechaniczny, Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu i dwa najmłodsze
(istnieją od roku akademickiego 2019/20) Mechatroniki i Elektrotechniki oraz Informatyki i
Telekomunikacji.
Prowadzimy kierunki studiów I i II stopnia,
kształcimy inżynierów, marynarzy – od lat nie ograniczając się wyłącznie do kierunków morskich.
Charakterystyczne dla naszych kierunków
studiów jest kształcenie oparte o międzynarodową konwencję wyszkolenia marynarzy
STCW. Kierunki STCW to tzw. kierunki pływające, po których absolwent uzyskuje nie tylko
dyplom inżyniera, ale też uznawany na świecie dyplom uprawniający do pracy na statkach
w charakterze marynarza (nawigatora, mechanika, elektroautomatyka okrętowego etc.). Kierunki oparte o konwencję STCW to nasze unikatowe studia: nawigacja, mechanika i budowa
maszyn, mechatronika i żegluga śródlądowa.
Pozostałe kierunki techniczne I i II stopnia
oraz jeden licencjacki (zarządzanie) są głęboko
zakorzenione w lokalnej gospodarce. Mam tu
na myśli takie branże jak branża portowa, logistyka, IT czy też geodezja. Ogółem kształcimy
obecnie w Akademii ponad 3000 studentów.
Wraz z rozwojem nowych technologii,
rosną też wymagania w stosunku do kadry
w żegludze i w portach.
Dlatego też dbamy o proces tzw. kształcenia ustawicznego. Organizujemy kursy i szkolenia w naszym Studium Doskonalenia Kadr
Oficerskich oraz w ośrodkach szkoleniowych
(głównie wymaganych przepisami międzynarodowymi regulującymi zawód marynarza).
W AMS można podjąć również studia podyplomowe o tematyce zarządzania wielkimi bazami
danych Big Data czy geoinformatyki.
Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
W Szczecinie, regionie oraz na świecie – tak
naprawdę wszędzie. Staramy się tak dostosowywać programy nauczania, by odpowiadały
potrzebom rynku. Armatorzy, sektor portowy,
stocznie, branża TSL, projektowanie i budowa
statków i jachtów, IT, geodezja, hydrografia
– to branże, w których pracodawcy czekają na
naszych absolwentów.
Wiemy też o tym, że kształcicie studentów z innych krajów.
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Obecnie już ponad 10 proc. studentów to
osoby z zagranicy. Prowadzimy też coraz więcej kierunków w języku angielskim. Po sukcesie
nawigacji – uczymy tam już od 4 lat w grupach
anglojęzycznych – przyszła pora na mechanikę
i budowę maszyn oraz transport.
Gros studentów zagranicznych stanowią
oczywiście sąsiedzi zza wschodniej granicy,
niemniej – nie brakuje również przyjezdnych
z wielu różnych stron świata, z takich krajów jak
Kanada, Francja, Czechy, Indonezja, Kongo czy
Nigeria. Tym, co ich przyciąga, jest unikatowa
oferta, a także pełny program studiów w języku
angielskim.
A jak układa się wam współpraca z otoczeniem biznesowym?
Stale doskonalimy programy nauczania, tak
by odpowiadały potrzebom pracodawców, dlatego studia opracowujemy, a później aktualizujemy ich programy we współpracy z biznesem.
Dla przykładu: podczas nauki projektowania
statków i jachtów na kierunku oceanotechnika
student poznaje środowisko, w którym za kilka
lat będzie pracował. Nasze zaplecze ćwiczeniowe zapewnia mu bowiem poznanie wszystkich
aktualnych programów informatycznych służących do projektowania. Marynarze z kolei
opuszczają mury uczelni z dyplomem oficera
po wypływaniu odpowiedniej liczby dni na statkach – zatem poznają środowisko, w którym
po studiach będą kształtować swoją karierę.
Praktyka stanowi podstawę wszystkich naszych
studiów.
Reagujemy na zmieniający się rynek. Takim
przykładem jest nasza reakcja na plany budowy
w Polsce morskich farm wiatrowych. Podjęliśmy współpracę z gigantami z branży po to,
by opracować program studiów I stopnia, na
których kształcimy inżynierów, przyszłych specjalistów eksploatacji najnowocześniejszych

linii produkcyjnych (współpraca z Grupą Azoty)
oraz eksploatacji i diagnostyki morskich siłowni
wiatrowych (tutaj: RWE czy Orlen).
Kierunek inżynieria przemysłowa i morskie
elektrownie wiatrowe został uruchomiony na
Wydziale Mechanicznym w październiku.
Wyższa uczelnia to nie tylko dydaktyka.
Oczywiście i dlatego muszę podkreślić, że
oprócz kształcenia kadr, jesteśmy aktywnym
partnerem w projektach badawczych i naukowych. Dyscypliny naukowe uprawiane w AMS
to inżynieria mechaniczna, inżynieria lądowa
i transport, nauki o zarządzaniu i jakości, a od
niedawna także automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja.
Obecnie rozwijamy się w kierunku technologii cyfrowej. Jesteśmy autorami koncepcji
wprowadzenia na statki osób o kompetencjach
informatycznych, czyli stworzenie stanowiska
„IT oficera”. Koncepcję taką Polska przedstawiła podczas tegorocznej sesji komitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
Budujemy Centrum Eksploatacji Obiektów
Pływających. Będzie to interdyscyplinarne centrum naukowo-badawcze, które stanie się bogatym zapleczem dla Akademii Morskiej oraz
innych uczelni regionu, a także dla lokalnego
biznesu. Będziemy tam rozwijać m.in. prowadzone już u nas badania dotyczące nowoczesnej nawigacji, autonomicznej żeglugi, sztucznej inteligencji, odnawialnych źródeł energii.
Aktywnie współpracujemy z jednostkami
naukowymi w Polsce i za granicą, a przy Akademii Morskiej w Szczecinie niedawno powstała
regionalna Rada Naukowa ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, zrzeszająca przedstawicieli
nauki i biznesu.
Dziękujemy za rozmowę.
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Stepnica rozwija

Uckermark zaprasza
Odra nie dzieli, lecz łączy, a sąsiedzka współpraca ze Szczecinem opłaca się nam wszystkim – przekonuje Investor Center
Uckermark – spółka promująca rozwój gospodarczy w przygranicznym powiecie. Efekty są widoczne: coraz więcej osób
i przedsiębiorców z Polski pyta o możliwość współpracy biznesowej, inwestowania, a nawet mieszkania w Niemczech.
ICU działa także w skali ogólnopolskiej.
Jej przedstawiciele uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach gospodarczych, podczas
których przekonują, że współpraca z przygranicznym, niemieckim powiatem niesie wiele
potencjalnych korzyści. Na początku grudnia
Silvio Moritz, prezes ICU Investor Center
Uckermark uczestniczył w VI Europejskim
Kongresie Samorządów w Mikołajkach. Brał
tam m.in. udział w debacie na temat wpływu
współpracy transgranicznej na rozwój przedsiębiorczości i innowacji z przedstawicielami
środowisk biznesowych i naukowych Polski
i Ukrainy. Jej uczestnicy zastanawiali się, jak
odbudować lokalną gospodarkę po pandemii.
Ogólnopolski wymiar ma również udział
ICU w promocji Brandenburgii Wschodniej
– regionu skupiającego kilka innych sąsiadujących z Polską i Berlinem powiatów. W tym celu
odświeżono m.in. stronę internetową www.
brandenburgia-wschodnia.pl. Za jej pośrednictwem można skontaktować się z polskojęzycznymi doradcami i zasięgnąć informacji
w sprawie oferty inwestycyjnej, rynku pracy
czy wsparcia dla firm. Wschodnia część landu
Brandenburgia kusi inwestorów położeniem
– między Berlinem a Szczecinem i przy sieci
autostrad, atrakcyjnymi warunkami wsparcia inwestycji, dostępnością pracowników
z dwóch stron granicy oraz zapleczem uniwersyteckim i w zakresie szkolnictwa zawodowego,
a także sześciomilionowym lokalnym rynkiem
zbytu.
ICU nie zapomina jednak również o działaniach w swoim najbliższym sąsiedztwie.

ICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Str. 52e
16303 Schwedt/Oder
0049 3332 5389 71
buwelski@ic-uckermark.de
www.ic-uckermark.de
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Tramwaj w barwach Uckermark po raz kolejny promował region na ulicach Szczecina.

W październiku na ulice Szczecina wyjechał niezwykły tramwaj. Jego jedna strona przedstawia reklamę kasy oszczędnościowej Sparkasse
Uckermark, a druga strona poświęcona została
tematowi energii odnawialnych. Tutaj zaprezentowane zostały firmy z tej branży z powiatu
Uckermark: AKOTEC Produktionsgesellschaft
GmbH i aleo solar GmbH. Obie działają w skali
międzynarodowej, zdobywając klientów i partnerów również w Polsce. To nie pierwsza już
taka kampania marketingu regionalnego zainicjowana przez ICU Investor Center Uckermark
wspólnie z partnerami marki regionalnej.
– Cieszymy się, że będziemy mogli kontynuować to działanie w sąsiadującej z nami polskiej
metropolii. Reklama na tramwaju uzupełni naszą
reklamę outdoorową widoczną przy ul. Mieszka I. Jesteśmy teraz jeszcze bardziej widoczni
w stolicy naszego wspólnego regionu. Ta reklama jest dla nas tym bardziej ważna, że jest właśnie wyrazem naszego rozumienia sąsiedztwa:
czujemy się częścią całego regionu, w którym
Odra nie dzieli, lecz łączy – mówi Silvio Moritz.
Sąsiedztwo jako szansę widzą też przedsiębiorcy z Uckermark. Założona w 2008 roku
w Angermünde firma AKOTEC produkuje samodzielnie opracowane próżniowe kolektory
słoneczne do wytwarzania ciepła z energii
słonecznej. W Polsce stara się m.in. pozyskać
wykwalifikowanych pracowników oraz partnerów biznesowych.
– Nam, jako firmie działającej globalnie,
współpraca transgraniczna jest zawsze bardzo
bliska – wyjaśnia Katrin Sprenger, prezes
AKOTEC. – Tramwaj Uckermark w Szczecinie to
bardzo dobra akcja, którą warto wspierać w celu
wymiany gospodarczej i kulturalnej z naszym sąsiednim krajem, w której jako firma z Angermünde chętnie bierzemy udział.

Firma aleo solar GmbH od 2001 roku z powodzeniem produkuje w Prenzlau wysokiej
jakości moduły solarne, które są sprzedawane
na całym świecie. Firma widzi realne możliwości rozwoju na polskim rynku.
– Od początku naszej działalności pracujemy nad rozwojem energii słonecznej na całym
świecie. Dotyczy to również, a nawet szczególnie naszego polskiego sąsiada, dlatego chętnie
korzystamy z możliwości zaprezentowania się
w Szczecinie – wyjaśnia William Chen, szef
firmy.
Również Sparkasse Uckermark od dłuższego czasu z zainteresowaniem spogląda
w stronę Polski.
– Nasz oddział niedaleko granicy, w Gartz,
jest pierwszym punktem kontaktowym dla
naszych polskich klientów. Doradcą klienta
jest tam osoba pochodząca z Polski, która nie
tylko mówi w języku naszych klientów, ale też
doskonale zna ich oczekiwania i potrzeby – wyjaśnia Thorsten Weßels, członek zarządu
Sparkasse Uckermark. – Reklama na tramwaju
widocznym na ulicach Szczecina to doskonała
okazja, aby zaistnieć w mieście z naszym logo.
Oferta kasy oszczędnościowej dostępna jest online także w języku polskim. Według danych na koniec 2020 roku Sparkasse Uckermark prowadziła
tysiąc rachunków prywatnych i 150 rachunków
firmowych dla ok. 1800 polskich klientów.
Kalendarz ICU na rok 2022 również obfituje
w działania na rzecz budowania symbolicznych
mostów między polską a niemiecką gospodarką. Tematów ważnych dla rozwoju wspólnego
szczecińskiego regionu metropolitalnego nie
brakuje. Jest wśród nich m.in. budowa campusu naukowo-biznesowego meBest w Schwedt
oraz rozbudowa biegnącego przez Uckermark
połączenia kolejowego Berlin–Szczecin.
Zima 2021

budownictwo komunalne
Gmina Stepnica kolejny raz znalazła się
w gronie najlepszych gmin w Polsce.
Tym razem samorząd został wyróżniony
za dynamiczny rozwój budownictwa
komunalnego i społecznego.
Już blisko 150 mieszkań komunalnych i socjalnych oddała do użytku w ostatnich latach
gmina Stepnica. Jak mówi Andrzej Wyganowski,
burmistrz miasta i gminy Stepnica, są to sztandarowe inwestycje jego samorządu. Przy okazji
podkreśla, że nowe mieszkania standardem
wykonania w niczym nie ustępują mieszkaniom
deweloperskim, a ich najemcami są zazwyczaj
młode rodziny.
Nowoczesne podejście do polityki mieszkaniowej gminy zostało zauważone w kraju.
– Gmina Stepnica znalazła się w gronie wyróżnionych za prace wykonane na rzecz budownictwa
komunalnego i społecznego. Zajęliśmy piąte miejsce
w Polsce w kategorii małe miasta – mówi sekretarz
gminy Mariola Kwiryng. – To dla nas ogromne
wyróżnienie, ale nie bez kozery zostaliśmy dostrzeżeni w tej dziedzinie. Budowa osiedla mieszkań komunalnych to jedna z najważniejszych inwestycji
w gminie – wyjaśnia.
Ranking pisma Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota” powstał w oparciu o liczbę zbudowanych mieszkań komunalnych w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców w latach 2000-2020. Pod
pojęciem mieszkań komunalnych znajdują się
tu również mieszkania społeczne, czynszowe
oraz zbudowane w ramach TBS. Ranking został
opracowany przez prof. Pawła Swianiewicza
z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie
Nagrodę odebrały (od lewej): Mariola Kwiryng, sekretarz
gminy Stepnica oraz Beata Rogalska, skarbnik gminy.

danych ze sprawozdań finansowych JST i danych
GUS.
Wyróżnienie zostało wręczone w październiku br. podczas uroczystej Gali Inwestorów
Samorządowych w ramach XIX Forum Kapitału
i Finansów w Katowicach. W imieniu burmistrza
Miasta i gminy Stepnica nagrodę odebrały Beata
Rogalska, skarbnik gminy oraz sekretarz Mariola
Kwiryng.
Docelowo w Stepnicy ma być wybudowanych 7 bloków. W roku 2014 r. wybudowano cztery nich z 79 mieszkaniami
komunalnymi jedno-, dwu- i trzypokojowymi z indywidualnym ogrzewaniem gazowym. Inwestycja w całości była sfinansowana z budżetu gminy
(13,8 mln zł).
W kwietniu 2016 r. do użytkowania oddano piąty blok z 26 mieszkaniami komunalnymi. Jego budowę sfinansowano ze środków
gminy przy dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Koszt inwestycji wyniósł
3,2 mln zł, w tym środki z BGK to blisko 1 mln zł.
Niewątpliwym dopełnieniem inwestycji mieszkalnych w gminie było oddanie do użytku jeszcze w grudniu 2012 r. oraz w listopadzie 2013 r.
w miejscowości Łąka dwóch bloków wielorodzinnych z 36 mieszkaniami socjalnymi jedno-, dwui trzypokojowymi o powierzchniach od 30 m2 do
64 m2, z niskim czynszem, z indywidualnym ogrzewaniem gazowym. Budowę bloków sfinansowano ze środków gminy (koszt inwestycji 4,3 mln zł)
przy dofinansowaniu z BGK (1,3 mln zł). Ponadto
w tym okresie adaptowano różne pomieszczenia
gospodarcze na 8 mieszkań socjalnych.
W sumie w latach 2012 – 2016 w gminie Stepnica wybudowano i oddano do użytkowania 149
lokali komunalnych. Były to pierwsze mieszkania,
które gmina oddała swoim mieszkańcom na podstawie umów najmu od 35 lat.
Ale to nie koniec inwestycji. 9 listopada br.
burmistrz Andrzej Wyganowski i prezes zarządu

Osiedle mieszkań komunalnych w Stepnicy

firmy KDI sp. z o o. Nikodem Konopko podpisali
umowę na realizację w Stepnicy projektu polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z uzbrojeniem terenu
i infrastrukturą. Wartość inwestycji to ponad 10
mln zł (w tym dofinansowanie z BGK), a planowane jej zakończenie to styczeń 2023 r. Budowa
bloków zakończy projekt inwestycyjny budowy
osiedla przy ul. Kolejowej. Oddanych zostanie do
użytku 46 mieszkań.
W zakresie gospodarki komunalnej oprócz
budowy bloków komunalnych kontynuujemy
inwestowanie w przygotowanie terenów pod
budownictwo jednorodzinne przede wszystkim pod kątem kanalizacji i wodociągów, modernizacji dróg gminnych i oświetlenia ulicznego. Zawarliśmy porozumienie z WFOŚiGW
w Szczecinie na obsługę Programu Czyste
Powietrze, dzięki czemu mieszkańcy mają łatwiejszy dostęp do dofinasowania na wymianę
nieekologicznych kotłów grzewczych. Przystąpiliśmy do Zachodniopomorskiego Programu
Antysmogowego i realizujemy projekt termomodernizacji budynków jednorodzinnych na
terenie gminy. Wszystko po to, aby zadbać
o czystość powietrza i polepszyć jakość życia
mieszkańców. W gminie obecnie funkcjonują
2 przedszkola: samorządowe i prywatne,
2 szkoły podstawowe, również 2 przychodnie
lekarskie. Posiadamy doskonale rozbudowaną
infrastrukturę sportowo-rekreacyjną: 2 hale
sportowe, 7 boisk wielofunkcyjnych, 2 stadiony,
4 przystanie żeglarskie, place zabaw i siłownie
zewnętrzne. Położenie gminy na wodami Zalewu Szczecińskiego w lasach Puszczy Goleniowskiej, ale jednocześnie dobra komunikacja drogowa czynią naszą gminę miejscem atrakcyjnym nie
tylko turystycznie ,ale i jako doskonałe miejsce
do zamieszkania.

19

Kongres Klastrów Polskich
5 i 6 listopada w Szczecinie odbył
się 7 Kongres Klastrów Polskich,
którego organizatorami byli: Związek
Pracodawców Klastry Polskie oraz
Stowarzyszenie Zachodniopomorski
Klaster Chemiczny Zielona Chemia.
Tegoroczny kongres odbył się pod
hasłem „Nowe programy europejskie
na lata 2021-2027”. Eksperci
dyskutowali na temat finansowania
rozwoju, innowacji i odbudowy Polski
w nowej perspektywie finansowej
i po kryzysie związanym z COVID-19.
Wydarzenie przeprowadzono w formule
hybrydowej: stacjonarnie oraz on-line.
Konferencję otworzył prezes Związku
Pracodawców Klastry Polskie Krzysztof Krystowski, który stwierdził: – Tegoroczny kongres
w dużej mierze jest poświęcony zagadnieniom
współpracy nauki z gospodarką, zagadnieniom
związanym z funduszami inwestycyjnymi, europejskimi oraz wszelkiego rodzaju funduszami,
które służą wspieraniu rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw. Nie zabraknie też tematów
dotyczących przemysłu 4.0, digitalizacji i zielonego ładu, co jest dziś istotą polityki gospodarczej
UE oraz Polski.

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

Okrągły Stół Przemysłu Przyszłości na Kongresie Klastrów/ fot. ZIELONA CHEMIA. | fot. ZIELONA

W pierwszym dniu odbyły się dwie sesje
plenarne: „Nowa perspektywa finansowa, finansowanie innowacji, badań i rozwoju, fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki”
oraz „Rola regionów w finansowaniu innowacji
w latach 2021-2027”. Następnie miało miejsce wydarzenie pn. „Okrągły Stół Przemysłu
Przyszłości”, przeprowadzone przez dr. Piotra
Kryjoma, przedstawiciela Fundacji Platforma
Przemysłu Przyszłości. Poruszono nań tematy
związane z innowacyjnością w kontekście kompetencji przyszłości, czyli nowych źródeł kon-

Chemika o przemyśle 4.0
i pandemii
15 i 16 listopada w Szczecinie odbyło się X Międzynarodowe Forum Naukowo-Gospodarcze Chemika Expo, którego organizatorem było Stowarzyszenie
Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia. Hasło przewodnie
tegorocznego wydarzenia brzmiało: „Przemysł 4.0 jako kierunek innowacji
i rozwiązań dla firm stosujących gospodarkę cyrkularną”. Forum przeprowadzono
w formule hybrydowej i było ono transmitowane na platformie YouTube.
Panel o technologiach dotyczących zabezpieczenia przed COVIDEM-19 w trakcie Chemiki. | fot. ZIELONA
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kurencyjności polskiej gospodarki oraz wzmocnienia globalnej konkurencyjności klastrów.
Drugi dzień rozpoczęto od tematu: „Krajowe
Klastry Kluczowe. Działanie 2.3.7 (w tym certyfikaty europejskie), pilotaż i przyszłość finansowania KKK”. Następnie poruszono zagadnienia
związane z championami polskiej gospodarki
- szansą na rozwój firm i nauki dzięki silnym krajowym liderom. Na zakończenie dyskutowano nad
tematem Zielonego Ładu UE, jego konsekwencji
dla sektorów i potrzeby innowacji.
AG
Konferencję otworzył Jacek Drożdżal, prezes klastra Zielona Chemia. – Liczę, że to dzisiejsze spotkanie chemików spowoduje to, że
dojdzie na nim do wymiany doświadczeń i nawiązania kolejnych więzów miedzy nauką i przemysłem. Nauka bowiem potrzebuje przemysłu,
przemysł zaś potrzebuje nauki – mówił Drożdżal.
Pierwszym prelegentem był Oleksij Golubov, który reprezentował rynek ukraiński, jako
miejsce wdrażania nowych technologii i współpracy firm. Marc Pappert z IMG Sachsen-Anhalt
poruszył temat współpracy i dobrych praktyk w
nowych kierunkach inwestycyjnych w landzie
Saksonia-Anhalt. Tomasz Chabelski przedstawił
zielony ład w praktyce – case study wykorzystania odpadów komunalnych do produkcji nawozów organiczno-mineralnych. Podczas networkingu technologicznego zaproszeni goście mieli
okazję do nawiązywania nowych relacji biznesowych w celu podjęcia współpracy, wymiany wiedzy i umiejętności oraz prezentacji nowych technologii związanych z ochroną i zabezpieczeniem
przed COVID-19. Istotnym elementem tej części
konferencji było umożliwienie uczestnikom nawiązania kontaktów z przedstawicielami gości
zagranicznych z Niemiec i Ukrainy. W trakcie forum przeprowadzony został panel moderowany
przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości pn. „Rozwój technologii zabezpieczających
przed Covid-19”. Zakończeniem pierwszego dnia
wydarzenia był panel „HORYZONT EUROPA”,
gdzie omówiono wykorzystanie funduszy europejskich na przykładzie realizowanych projektów
FARMŸNG I BIOBESTIcide.
A. Grymuza
Zima 2021
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Baltic Pipe
już na dnie Bałtyku

Gazowa inwestycja
w Dolnej Odrze

Gaz-System zakończył układanie
podmorskiej części gazociągu Baltic
Pipe. 18 listopada br. został wykonany
ostatni spaw na gazociągu łączącym
wybrzeża Danii i Polski. Moment ten
oznacza zakończenie najważniejszego
etapu prac w projekcie Baltic Pipe.
Za nami budowa części podmorskiej
Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim.

25 listopada nastąpiło uroczyste
wmurowanie kamienia węgielnego pod
budowę dwóch bloków gazowo-parowych przy Elektrowni Dolna
Odra w Nowym Czarnowie. Dolna Odra
stanie się po zakończeniu budowy
największą i najnowocześniejszą
elektrownią gazową w Polsce.

– Ten dzień znacząco zbliża nas do osiągnięcia
pożądanego bezpiecznego zróżnicowania źródeł
dostaw do Polski w 2022 roku. Przepustowość
Baltic Pipe wyniesie 10 mld m sześc. rocznie, co
jest porównywalne z ilością gazu odbieranego
przez Polskę w ramach wieloletniego kontraktu
z rosyjskim Gazpromem, który wygaśnie w grudniu 2022 r. – podkreślił Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury
energetycznej.
Ułożenie gazociągu na dnie morza było najbardziej wymagającą organizacyjnie i technicznie częścią Baltic Pipe. Etap ten został ukończony zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami
i zaplanowanym harmonogramem. – Przed
nami są jeszcze testy, próby techniczne i odbio-

ry. Na prace te mamy około roku, tak aby od
1 października 2022 r. móc rozpocząć komercyjny przesył gazu z szelfu norweskiego do Polski
– powiedział Tomasz Stępień, prezes zarządu
Gaz-System.
Podczas budowy ok. 275-kilometrowego gazociągu na obszarach morskich Danii,
Szwecji i Polski Gaz-System wykorzystał ponad
22 000 rur o średnicy nominalnej 900 milimetrów. Wszystkie zostały zespawane i ułożone
na dnie Morza Bałtyckiego przez wyspecjalizowane jednostki pływające.
W trakcie prac trzy specjalistyczne statki
były aktywne na morzu przez 24 godziny na

Nowoczesność zagląda do Trzebusza
16 listopada w Szczecinie odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia
węgielnego pod budowę nowej fabryki Nemera, światowego lidera w produkcji
sprzętu medycznego.
Uroczystość odbyła się na terenie inwestycji, w szczecińskiej strefie ekonomicznej Trzebusz przy ul. Tytanowej 3. Rozpoczęcie budowy
nowego zakładu produkcyjnego było możliwe
dzięki połączeniu szczecińskiego Copernicusa
z francuską firmą Nemera, światowym potentatem w produkcji urządzeń medycznych.

– To był bardzo ważny krok dla obu firm,
który rozpoczął nowy rozdział w historii rozwoju naszej działalności. Doceniliśmy dokonania i innowacyjność Copernicusa. Wszystko bardzo dobrze wpisywało się w nasze
priorytety, z których najważniejszym jest dobro pacjenta – mówił podczas uroczystości

Ułożenie gazociągu na dnie morza było najbardziej
wymagającą częścią budowy Baltic Pipe.
| fot. GAZ- SYSTEM

dobę. W prace łącznie zaangażowano ok. 1100
osób, a wymiana załóg odbywała się m.in.
z użyciem śmigłowca. W trakcie prac wykorzystano też ok. 35 innych jednostek pływających,
m.in. dowożących rury do statków układających je na dnie morza, pogłębiających dno
morskie, zrzucających materiał skalny oraz badających dno z wykorzystaniem zdalnie sterowanych robotów podwodnych.
opr. wab na podstawie info Gaz-Systemu
Sebastian Perrier, dyrektor operacyjny grupy
Nemera.
Nowy zakład produkcyjny powstaje na terenie o pow. 5 ha. Jego najważniejszą częścią
będzie clean room o powierzchni aż 3400 m2.
Będzie to specjalne, sterylne pomieszczenie,
do którego będą miały dostęp jedynie uprawnione osoby. To tam będzie się odbywał finalny montaż urządzeń do podawania leków.
W nowym zakładzie będzie również szeroko
rozbudowany dział badań i rozwoju, w którym
tworzone będą nowe projekty. Nowy zakład
ma być ukończony jesienią przyszłego roku.
– Jesteśmy dumni z tego, że będzie to najnowocześniejszy zakład tego typu w Polsce –
powiedział Alberto Lozano, dyrektor firmy
Nemera Szczecin. – Chcemy zatrudnić dodatkowych dwustu pracowników, głównie specjalistów w branży technologii medycznej. Tworzymy
środowisko twórczej pracy, głównie dla wykwalifikowanej kadry.
Aktualnie Nemera Szczecin zatrudnia 120
pracowników, zaś docelowo w 2025 roku w nowym zakładzie będzie pracować około 350 osób.
To ważny dzień dla firmy i dla naszego miasta. Cieszę się, że Nemera wybrała Szczecin
i buduje swój zakład właśnie tutaj, w szczecińskiej strefie ekonomicznej Trzebusz – mówił
Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.
Wykonawcą inwestycji jest znana szczecińska firma budowlana Prime Construction,
wab
Alberto Lozano i Sebastian Perrier w trakcie uroczystości.
| fot. FOT. NEMERA
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Inwestycja o wartości blisko 5 mld zł zostanie oddana przed końcem 2023 r.
Nowe bloki gazowo-parowe o mocy blisko
1400 MW budowane w Nowym Czarnowie
pozwolą na wysoką efektywność wytwarzania
energii, a jednocześnie niską emisyjność.
Inwestycja w Elektrowni Dolna Odra, realizowana przez PGE Polską Grupę Energetyczną,
to ważny element dywersyfikacji źródeł energii. Istotna jest też możliwość wykorzystania
paliwa gazowego z pobliskiego terminalu LNG
w Świnoujściu oraz wykorzystanie potencjału
budowanego gazociągu Baltic Pipe.
Nowe bloki gazowe przy Elektrowni Dolna
Odra to mniejsza emisyjność, większe bezpieczeństwo energetyczne kraju i nowe miejsca
pracy w trakcie budowy i późniejszej eksploatacji.

Pierwszy taki festiwal
wina regionalnego
W pierwszy weekend listopada na
dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich
królowało wino. Przyjechali
producenci, była degustacja
i regionalne jedzenie.
Frekwencja na pierwszym Festiwalu Wina
Pomorza Zachodniego przeszła nawet oczekiwania organizatorów, a odwiedzający byli zgodni, że ta impreza to bardzo trafiony pomysł.

– W dobie transformacji energetycznej to dla
nas priorytet – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.
Nowe bloki gazowe przy Elektrowni Dolna
Odra wyprodukują energię elektryczną zaspokajającą potrzeby ok. 2,5 mln gospodarstw domowych. – Elastyczna technologia wytwarzania
energii w tego typu blokach będzie istotnym
wsparciem dla licznych na Pomorzu Zachodnim
lądowych farm wiatrowych oraz powstających
farm morskich na Bałtyku, w tym największych
farm budowanych przez Grupę PGE – wyjaśniał
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.
Aktualnie na budowie pracuje ok. 400 pracowników, ale w szczytowym momencie, który
jeszcze przed nami, będzie to blisko 2,5 tys.
osób.
W założeniu Festiwal Wina Pomorza Zachodniego miał na celu popularyzację kultury winiarskiej, prezentację winnic działających na Pomorzu Zachodnim, konsolidację tego środowiska.
Na zamkowym dziedzińcu przygotowano 14
domków wystawienniczych, gdzie oprócz zachodniopomorskich win kupić można było też
sery, miody, wędliny, wyroby z ryb. Do degustacji
wina wyprodukowano okolicznościowe kieliszki.
Swoje trunki wystawiało 9 winnic: Winnica Bekasiak, Binowo, Darłowo, Kojder, Pałacu
Rajkowo, Sydonia, Tecławska Góra, Turnau
i Zodiak. Wszystkie zrzeszone w Stowarzyszeniu Winnice Pomorza Zachodniego, do którego należy już 16 gospodarstw produkujących
wina. Reprezentująca stowarzyszenie Marta

Akt erekcyjny podpisuje Wojciech Dąbrowski. Obok
Anna Moskwa i Zbigniew Bogucki, wojewoda
zachodniopomorski. | fot. ABES

Inwestycję realizuje konsorcjum firm
w składzie General Electric (lider konsorcjum)
i Polimex Mostostal. Wartość tego kontraktu to 3,7 mld zł netto. Zamówienie obejmuje
także dodatkowo 12-letnią umowę serwisową
o wartości przeszło 1 mld zł netto.
Budowa dwóch nowych bloków gazowych
pozwoli na odtworzenie potencjału wytwórczego Elektrowni Dolna Odra. Obecnie, po
wyłączeniu z końcem 2020 r. dwóch bloków
węglowych w Elektrowni Dolna Odra, w eksploatacji pozostają cztery bloki energetyczne
o łącznej mocy zainstalowanej 908 MW, zasilane węglem kamiennym.
wab
Sidorkiewicz podkreślała, że organizacja założona dwa lata temu zrzesza nie tylko winiarzy: – To są także pasjonaci wina – sommelierzy,
edukatorzy winiarscy, blogerzy, przedstawiciele
świata nauki – wyliczała. – Naszym celem jest
propagowanie winiarstwa, ale też rozwój enoturystyki. Każda z naszych winnic jest inna, a więc
dla miłośników wina odwiedzanie ich będzie ciekawym doświadczeniem.
– Chcemy, by Pomorze Zachodnie kojarzyło
się nie tylko z morzem. Chcemy wydłużyć sezon turystyczny o te atrakcyjne dla pracy winnic miesiące jesienne – mówiła wicemarszałek
Anna Bańkowska. Województwo zachodniopomorskie było obok Stowarzyszenia Winnice
Pomorza Zachodniego i Zamku organizatorem
I Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego.
– Kultura to nie tylko kultura duchowa, ale
również materialna, w tym dziedzictwo kulinarne, które ma duży wpływ na kształtowanie się
tożsamości – stwierdziła Barbara Igielska, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich.
Tradycja produkcji win na Pomorzu Zachodnim sięga XIII wieku, zapoczątkował ją zakon
cysterek sprowadzony w okolice Szczecina.
Upraw zaniechano po II wojnie światowej.
– Gdy mój tata sadził winnice, to słyszał, czy to
ma sens? Minęło jedenaście lat i wciąż wiele osób
nie wie, że u nas uprawia się winną latorośl. Festiwal ma więc też wymiar edukacyjny – mówił
Jacek Turnau, współwłaściciel winnicy w Baniewicach, największej w Polsce.
ep
Wciąż wiele osób nie wie, że na Pomorzu Zachodnim uprawia
się winną latorośl. | fot. KATARZYNA KASICKA – WINNICA TURNAU
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Trzy kolory
Można odnieść wrażenie, że wszystko już
wielokrotnie zostało powiedziane, napisane… Przypomina się znana z czasów słusznie
minionych anegdota o dysydencie-desperacie, który na moskiewskim placu rozrzucał
ulotki bez treści. Pytany o powody miał odpowiedzieć, że przecież i tak wszystko jest jasne,
po co pisać?
A jednak nadal warto pisać, tyle się dzieje…
Pojawiały się i stale pojawiają kolejne prowokacje intelektualne, metafory, hiperbole, skróty myślowe, nadużycia semantyczne… Może
bez nich nie mogłaby się obejść współcześnie
tzw. narracja czy też retoryka? Taki status
w literaturze, raczej w publicystyce niż w nauce, uzyskały „czarne łabędzie”, „szare nosorożce” oraz „białe słonie” (do tych zoologicznych metafor zalicza się też np. „fioletowe
krowy” i „zielone żaby”).
Przypomnijmy, że „czarne łabędzie” – według Nassima Nicolasa Taleba (The Black Swan,
2007) – to zjawiska o porażających konsekwencjach, nieoczekiwane, mało prawdopodobne,
ex post uznawane za łatwe do przewidzenia
i wytłumaczalne. Z kolei „szare nosorożce”
zdaniem Michele Wucker (The Gray Rhino,

2016) to zagrożenia, zjawiska wysoce prawdopodobne, wysoce wpływowe i – co najważniejsze – ignorowane. Granice między czarnym
a szarym bywają nieostre, stąd spory o to, do
której kategorii zaliczyć choćby porażki Kodaka, Nokii, brytyjskiego biura Thomas Cook,
atak na wieże WTC w Nowym Jorku, wreszcie
pandemię 2020–2021–2022.
Czym innym są „białe słonie” (white elephants), opisywane już w XIX wieku, w nawiązaniu do azjatyckiej legendy o obdarowywaniu
fałszywych przyjaciół tymi rzadkimi, cennymi
i bezużytecznymi zwierzętami, których koszt
utrzymania doprowadzał nowego właściciela
do bankructwa. Współcześnie za białe słonie
uznaje się wielkie, prestiżowe, kosztowne
na ogół nieudane i bezużyteczne inwestycje
infrastrukturalne, motywowane politycznie
i wyborczo, podejmowane najczęściej przez
państwowych decydentów, nieponoszących
własnego ryzyka, wydających pieniądze podatników. W historii różnych krajów można
znaleźć niemało takich inwestycji.
W nadchodzącym roku 2022 zapewne nie
zabraknie – i w Polsce, i za granicą – kolejnych
czarnych łabędzi, szarych nosorożców i bia-

Prawo własności czy
„interes społeczny”?
Kiedy państwo może decydować o tym co
możemy posiadać? W oczywistych sytuacjach,
takich jak odebranie majątku pochodzącego z
przestępstwa, jest to uzasadnione. Co do zasady powinniśmy być jednak beneficjentami
prawa własności stanowiącego podstawę gospodarki kapitalistycznej, która ma co prawda
sporo wad, ale jest praktycznie jedynym systemem sprawdzającym się w praktyce.
Tytułowe pytanie zadane zostało w kontekście protestów mieszkańców europejskich
miast spowodowanych wysokim poziomem cen
mieszkań i ich najmu. Dwa główne powody tego
zjawiska to rosnąca liczba turystów oraz koncentracja rynku nieruchomości będąca skutkiem inwestycji dużych funduszy nieruchomości.
Do pewnego momentu osoby wynajmujące mieszkania są w stanie pokrywać rosnące
czynsze. Po pewnym czasie okazuje się jednak,
że szansa na własne mieszkanie lub możliwość
jego wynajęcia w atrakcyjnej okolicy lub w pobliżu miejsca pracy, to marzenie bez szans na
realizację. Przykładem takich prawidłowości
jest w ostatnich latach Berlin. Wygórowane
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ceny najmu mieszkań doprowadziły do referendum, w którym mieszkańcy opowiedzieli
się za nacjonalizacją części zasobów mieszkaniowych będących w dyspozycji funduszy inwestycyjnych.
Można się zastanawiać czy istnieje prawna możliwość wprowadzenia w życie takiego
rozwiązania oraz czy przy wysokim zadłużeniu
Berlina można sfinansować takie przedsięwzięcie, które dodatkowo istotnie ograniczy
komunalne wydatki na szkolnictwo, opiekę
zdrowotną czy inwestycje?
Nie zmienia to jednak wydźwięku wyniku
tego referendum. Mieszkańcy jednego z najbardziej rozwiniętych krajów o gospodarce rynkowej popierają nacjonalizację prywatnej własności. Również w Polsce pojawiają się propozycje
wpływania na ceny na rynku nieruchomości,
a wśród nich pomysły opodatkowania mieszkań
kupowanych w celach inwestycyjnych, które nie
są zamieszkane. Jestem dziwnie spokojny, że
inwestorzy instytucjonalni znajdą sposoby, aby
zneutralizować skutki nowych obciążeń. Jeżeli
jednak rozwiązanie to obejmie również osoby
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łych słoni. Powiedzieć, że „sytuacja jest dynamiczna” to nic nie powiedzieć, podobnie, jak
użyć ulubionej frazy analityków „to zależy…”.
Autorami czy „ojcami” tych trzech fenomenów może być przyroda, mogą też być ludzie
– politycy, w tym politycy gospodarczy, bankowcy centralni, właściciele i menedżerowie
globalnych korporacji, ponadto reprezentanci
różnych grup składających się na tzw. suwerena: kobiety, „zieloni”, studenci, nauczyciele,
sędziowie, rolnicy, medycy…?
PS Pesymiści (realiści?) na pytanie, kiedy
będzie lepiej? odpowiadają – lepiej już było,
kiedy będzie taniej? – taniej już było… Żyjemy
w czasach radykalnej niepewności, podwyższonego ryzyka, turbulentnego otoczenia
biznesowego. Mimo to warto zachować wiarę
w potęgę nauki… Również ekonomii, finansów, zarządzania…, przez niektórych uznawanych jedynie za „sztukę”.
Stanisław Flejterski
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prywatne, to stanowić będzie ukryty podatek
katastralny. A przecież wynajmowanie mieszkania, w warunkach ograniczonego prawa do
egzekwowania posiadanego prawa własności,
wiąże się z dużym ryzykiem.
Można w tym kontekście zadać dwa pytania. Po pierwsze, co usprawiedliwia ograniczanie wyboru i zmniejszanie dochodu osób, które zgromadzone oszczędności przeznaczyły na
zakup mieszkań? A po drugie, czy przy ogromnym popycie na mieszkania, stanowiące obecnie jedno z nielicznych dóbr pozwalających
zabezpieczyć inwestorów przed spadkiem
wartości pieniądza oraz rosnących kosztach
materiałów i usług budowlanych, ograniczenie wzrostu cen na rynku nieruchomości jest
w ogóle możliwe? Wydaje się, że nie, a dodatkowe koszty z pewnością zostaną przeniesione
na osoby kupujące lub wynajmujące mieszkania, które z kolei oczekiwać będą podwyżek
wynagrodzeń, nakręcając spiralę inflacyjną.
Kto z nas chciałby otrzymać taki prezent pod
choinkę?
Jacek Batóg
Zima 2021

O co chodzi
z tą inflacją?
W listopadzie inflacja osiągnęła najwyższy
od ponad 20 lat poziom 7,7 proc. r/r. Jest to zjawisko wzrostu ogólnego poziomu cen, którego
przyczyny mogą występować po stronie popytu
lub podaży. Pierwszy przypadek zachodzi wtedy,
gdy popyt przewyższa podaż, a luka podażowa
powoduje wzrost cen. Zwiększenie popytu może
być kreowane również przez państwo, poprzez
rozbudowane świadczenia socjalne. Inflacja
podażowa natomiast występuje wówczas, gdy
ogólny wzrost cen spowodowany jest wzrostem
kosztów dostawców lub ich dążeniem do wzrostu zysków. Bardzo duży wpływ na koszty wytwarzania mają płace. Wzrost w tym obszarze,
powoduje najczęściej wzrost cen.
Inflację w Polsce napędzają zjawiska o charakterze globalnym, m.in.: wzrost cen surowców energetycznych i rolnych oraz uprawnień
do emisji CO2, a także czynniki krajowe. Główną
przyczynę inflacji upatruje się we wzroście cen
paliw i nośników energii, a także w zamknięciu
gospodarki w warunkach pandemii. Niektórzy
ekonomiści wskazują, iż wpływ na inflację miała

również stymulacja monetarna i fiskalna gospodarki w tym czasie, jak również ożywienie gospodarcze po pierwszym okresie pandemii. Do
nasilenia się inflacji przyczyniło się również osłabienie złotego, które spowodowało wzrost cen
importu, a także wzrost kosztów obsługi długu
zagranicznego.
Inflacja jest zjawiskiem negatywnym. Powoduje przede wszystkim spadek siły nabywczej
pieniądza. Zwalczanie inflacji odbywa się głównie poprzez wpływanie na politykę płacową
i cenową przedsiębiorstw, przeciwdziałanie deficytowi budżetowemu oraz wzmacnianie polityki
fiskalnej i polityki monetarnej (policy-mix).
W celu złagodzenia skutków inflacji ogłoszono tzw. tarczę antyinflacyjną. Jest to pakiet
wspierający budżety gospodarstw domowych,
obejmujący czasowe obniżki podatków od paliw
i nośników energii, a także rekompensaty dla gospodarstw domowych, najbardziej dotkniętych
wzrostem cen.
Rządowy pakiet nie będzie miał efektu długofalowego. Złagodzi czasowo skutki, ale nie

Na Wschodzie
bez zmian
Dokładnie 5 lat temu w felietonie „Niebezpieczny Wschód” wskazywałem, że Rosja to
największy pod względem powierzchni kraj
świata i z racji statusu mocarstwa atomowego
ciągle ważny gracz w skali globalnej. Podkreślałem równocześnie systematyczny spadek
pozycji tego państwa, sukcesora ZSRR, we
wszystkich najważniejszych aspektach życia
takich jak gospodarka, demografia, ochrona
zdrowia, bezpieczeństwo. Minione lata nie
zmieniły tego trendu.
Od czasu zaatakowania Ukrainy i zajęcia
Krymu, co zwiększyło popularność Putina
w społeczeństwie rosyjskim, ale spowodowało
zachodnie sankcje, kurs wymiany rubla wynoszący przed agresją około 36 rubli za dolara
podskoczył do ponad 60 rubli, a w grudniu
2021 osiągnął poziom 75 rubli za dolara.
W ostatnich miesiącach Rosja jest jednym
z niechlubnych liderów w zakresie zachorowań
i zgonów na COVID-19. Całkowita liczba zgonów
z powodu pandemii do października 2021 osiągnęła ponad 537 tys., co z kolei jest najwyższą liczbą ofiar śmiertelnych na świecie za USA i Brazylią.

Słaba gospodarka, drożyzna, korupcja, rozprzestrzeniająca się pandemia powodują spadek poparcia dla Putina, który stosuje starą jak
świat metodę mobilizacji społeczeństwa przeciwko wyimaginowanym wrogom zewnętrznym. Zagrożeniem jest jak zwykle NATO, które
popierając Ukrainę w obronie niepodległości
i integralności terytorialnej „narusza rosyjskie
interesy”.
W kwietniu 2021 Rosja odkryła, że demonstracyjne rozmieszczenie sił zbrojnych działa
dobrze (Biden chciał wtedy rozmawiać z Putinem), więc powtórzył sztuczkę. Gromadząc
wokół Ukrainy 100 tys. żołnierzy, Kreml wysłał
komunikat, że jest gotowy do obrony swoich
„czerwonych linii” na Ukrainie, utrzymując, że
kraj ten nie może przystąpić do NATO. Zgłaszany przez Ukrainę akces do NATO nie jest
niczym nowym, podobnie jak opór Rosji i podkreślanie, że to jest jej własne „podwórko” (z
tezą tą zgadza się Marine Le Pen, niedawny
gość zorganizowanego przez PiS spotkania liderów europejskich partii konserwatywnych i
prawicowych pod nazwą Warsaw Summit, we-
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wpłynie na zniwelowanie przyczyn inflacji. Wydaje się, że Polsce potrzebne są przede wszystkim
zintegrowane działania Narodowego Banku Polskiego, Rady Polityki Pieniężnej i rządu w odniesieniu do wzmocnienia policy-mix. Pojawiają się
również wątpliwości nt. wpływu Polskiego Ładu
na inflację. Z jednej strony nieco złagodzi on odczucie wysokiego wzrostu cen w grupie osób
najmniej zarabiających, z drugiej jednak strony,
napędzi konsumpcję, a tym samym prawdopodobnie wpłynie na zwiększenie inflacji. Podobne
oddziaływanie mają programy socjalne. Transfery napędzają popyt, a zatem również ceny (inflacja popytowa). Wzrost płacy minimalnej może
natomiast przyczynić się do inflacji podażowej.
Warto w tym miejscu podkreślić, iż wysoka inflacja osłabia również skłonność do oszczędzania,
która wśród Polaków jest dość niska. Istnieje
zatem pilna potrzeba podjęcia realnych działań
nakierowanych na ograniczenie inflacji, w celu
wzmocnienia siły nabywczej złotego.
Danuta Zawadzka
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dług której wschodni sąsiad Polski „należy do
sfery wpływów” Moskwy).
Na szczęście administracja amerykańska
wspierana przez NATO nie uznaje żadnych
wyznaczanych arbitralnie przez Moskwę „czerwonych linii”, co wykazał Joe Biden w trakcie ostatniej dwugodzinnej wideorozmowy
z Putinem. Dlatego można mieć uzasadnioną
nadzieję, że tym razem do żadnej agresji nie
dojdzie. Koszty ewentualnej akcji militarnej
byłyby dla Rosji katastrofalne – nieuchronne
sankcje (w tym dotyczące Nordstream 2) pogrążyłyby i tak już bardzo słabą gospodarkę,
radykalnie zmieniłoby się także stosunkowo
przychylne wobec Rosji nastawienie niektórych krajów UE, przede wszystkim Niemiec.
Nie oznacza to jednak uspokojenia sytuacji
na Wschodzie. Rządy Putina do końca będą
naznaczone bezwzględną i często brutalną
presją na sąsiadów, w tym na Ukrainę i Białoruś. Powstrzymanie dyktatora jest możliwe
o ile NATO i UE będą działały wspólnie i konsekwentnie dotrzymując wcześniejszych umów
i zobowiązań.
Dariusz Zarzecki
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Laureaci Konkursu
Chopinowskiego
w Szczecinie

O losach polskiego
Szczecina w Sejmie
Ponad 1000 osób, w tym posłowie
i senatorowie RP, obejrzało wystawę
„Odmienność polskich losów Szczecina”,
która była prezentowana w gmachu
Sejmu RP w dniach 16-21 listopada.

Były owacje na stojąco, zachwyt
i niekończące się brawa, jakimi
szczecińscy melomani nagrodzili
laureatów najbardziej prestiżowego
konkursu pianistycznego na
świecie. W szczecińskiej filharmonii
zaprezentowało się aż trzech
wybitnych pianistów nagrodzonych
w tym roku. Mecenasem koncertów
chopinowskich była szczecińska firma
Siemaszko.
Były to najbardziej oczekiwane koncerty w filharmonii szczecińskiej w tym sezonie
artystycznym. Pianistów udało się zaprosić
do Szczecina niemal tuż po zakończeniu konkursowej rywalizacji. Bilety wyprzedały się
błyskawicznie na każdy z trzech koncertów.
Możliwość wysłuchania muzyki Chopina w mistrzowskich interpretacjach była prawdziwą
gratką dla melomanów.
W solowych recitalach w sali symfonicznej
zaprezentowali się Japończyk Kyohei Sorita
(laureat II nagrody) i Polak Jakub Kuszlik (IV
nagroda), którzy przepięknie wykonali wybra-

Lesław Siemaszko (w środku) zaprosił do Szczecina laureatów konkursu chopinowskiego, w tym Aleksandra Gadjieva
(pierwszy z prawej). Obok Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii w Szczecinież. | fot. SIEMASZKO

ne przez siebie utwory Chopina. Solistą trzeciego z koncertów, symfonicznego był Alexander Gadjiev (II nagroda). Przepięknie zagrał
koncert fortepianowy f-moll z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Dyrygował Eugene Tzigane.
Mecenasem wszystkich koncertów Laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego w Filharmonii w Szczecinie była firma Siemaszko.
To już kolejne najwyższej artystycznej rangi
wydarzenie wspierane przez tę szczecińską

Niecodzienny koncert w filharmonii
Tradycyjna muzyka karaimska zabrzmiała 2 grudnia w sali kameralnej
Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie. Pieśni wykonała (przepięknie!)
Karolina Cicha, która jest specjalistką w odkrywaniu dźwiękowego
i tekstowego bogactwa kultur mniejszości etnicznych Tym razem sięgnęła po
muzykę najmniejszej mniejszości w Polsce, jak często się mówi o Karaimach.
Ich muzyka czerpie inspiracje z litewskich
i krymskich tradycji muzycznych, choć słychać
w niej też wpływy ukraińskie, rosyjskie czy też
polskie. Karaimi bowiem, poza tworzeniem

własnych pieśni, często „pożyczali” melodie
z krajów, w których się integrowali. Podczas koncertu publiczność miała okazję usłyszeć piękne
utwory z dwupłytowego albumu pt. „Karaimska

firmę. Z jej inicjatywy w 2016 r. przed szczecińską publicznością wystąpił zwycięzca XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im.
Fryderyka Chopina Seong-Jin Cho, a dwa lata
później – laureat I Konkursu Chopinowskiego
na Instrumentach Historycznych Naruhiko Kawaguchi. Firma zapowiada kolejny koncert dla
szczecińskich melomanów w przyszłym sezonie artystycznym. Kto tym razem zagra, tego
jeszcze mecenas wydarzenia nie zdradza.
kk

Pomysłodawcą i organizatorem wystawy
był znany szczeciński historyk, pasjonat Szczecina, dr Wojciech Lizak, właściciel antykwariatu Wu-eL. Mecenasem wystawy było Miasto
Szczecin oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście.
Na wystawie zaprezentowano ponad 60
oryginalnych obiektów, głównie z lat 19441946, w tym m.in. wczesne i rzadkie plakaty
wydawane przez Polski Związek Zachodni, popierające nową granicę zachodnią i zachęcające do osiedlania się na Ziemiach Odzyskanych.
Na wystawie znalazły się wyjątkowe pamiątki szczecińskie – gra planszowa „1000 lat
walki o Pomorze Zachodnie” czy też pierwszy
informator turystyczny „Poznaj piastowski
Szczecin” oraz wielkoformatowy „Atlas nazw
geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej”
ks. Stanisława Kozierowskiego.
Ciekawostką wystawy były też oryginalne
afisze i dokumenty przedstawiające walkę z szabrem oraz rodzenie się polskiego życia w mieście.

– Polski Szczecin lat powojennych ma najtrudniejszą i zarazem najbardziej fascynującą historię ze wszystkich miast leżących na Ziemiach
Odzyskanych – wyjaśnia Wojciech Lizak – Od
1945 r. Szczecin znalazł się w swego rodzaju
międzynarodowej szarej strefie – między Polską,
Niemcami a Sowietami.
Przebieg granicy polsko-niemieckiej oraz
przynależność państwowa samego miasta była
wątpliwa aż do polsko-niemieckiego traktatu
granicznego z 1990 r. Nie było wcale pewne,
czy sformułowanie z konferencji poczdamskiej
obejmuje Szczecin, który leży przecież w większości po drugiej stronie Odry. Granica była

Wystawa „Odmienność polskich losów Szczecina” była
prezentowana w gmachu Sejmu RP | fot. ZE ZBIORÓW W. LIZAKA

w pierwszych latach powojennych ruchoma:
zmieniała się aż trzy razy.
– Niebagatelną rolę odegrali przedstawiciele
polskiej myśli zachodniej – tłumaczy Wojciech
Lizak. – Podczas wizyty Stanisława Mikołajczyka w kwietniu 1946 r. w ramach wydarzenia
„Trzymamy straż nad Odrą” doszło do pierwszej
w ówczesnej Polsce masowej antykomunistycznej manifestacji. Władza rzuciła na miasto anatemę. Ale mimo wszystko Szczecin z mozołem
budował nowe życie.
a

Mapa Muzyczna”, który został wydany w tym
roku. Pierwsza płyta to opracowania Karoliny
Cichej, a druga to nagrania Karaimów z Litwy w
tradycyjnych, źródłowych wykonaniach.
– Obecnie w Polsce jest może dwustu Karaimów -– opowiada Mariola Abkowicz, przewodnicząca Związku Karaimów Polskich – Materiał, który był prezentowany w szczecińskiej
filharmonii, to utwory, jakie Karaimi śpiewali
w domach w różnych okresach, bo już od połowy
dziewiętnastego wieku. To niesamowita mozaika
karaimskiej kultury, którą muzycznie fantastycznie
opracowała Karolina Cicha wraz z zespołem.
Utworów karaimskich można posłuchać na
stronie internetowej: mapamuzyczna.karaimi.
org. Tam są również nagrania tradycyjnych pieśni zaśpiewanych a cappella w oryginalnych wykonaniach Karaimów z Trok i Wilna.
– Utwory Karaimów były różne. Po prostu
o tym, co ludziom w sercach grało – wyjaśnia Mariola Abkowicz. – W tym zestawie, który wykonuje
Karolina Cicha, jest też dynamiczna piosenka biesiadna o dydaktycznym charakterze. Tak naprawdę to pieśń paraliturgiczna, która opowiada o tym,
jak się należy zachować przy stole i jak się bawić, by
ciągle mieć szacunek do samych siebie.
W szczecińskiej filharmonii Karolinie Cichej
towarzyszyli: Michał Kuliczenko (rodowity Karaim) – vocal, Patrycja Betley – instrumenty perkusyjne, chórki, Olena Jeremienko – kemancze,
skrzypce, chórki i Mateusz Szemraj – cymbały,
saz, oud, mandola.
MG
W filharmonii zabrzmiała tradycyjna muzyka karaimska.
Na zdjęciu: Michał Kuliczenko, Patrycja Betlej, Karolina
Cicha. | fot. FILHARMONIA SZCZECIŃSKA
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Stal Gorzów wywalczyła brązowy medal w PGE
Speedway Ekstraliga

Rafał Bogusławski dyrektor marki Renault i Dacia w Grupie Polmotor,
Tomasz Michalski, dyrektor zarządzający Stal Gorzów, Karolina Wałowska – Dział
Marketingu Grupa Polmotor , Sławomir Matuszak, wiceprezes Stali Gorzów,
Konrad Kijak, dyrektor marki Kia i Subaru w Grupie Polmotor

Szczeciński biznes w Gorzowie Wielkopolskim
Szczeciński dealer motoryzacyjny
Grupa Polmotor wspiera klub
żużlowy Stal Gorzów.
– Sport i biznes muszą się łączyć. A Stal
Gorzów i jego sponsorzy to byt idealny – tak
Konrad Kijak, dyrektor marki Kia i Subaru
w Grupie Polmotor, podsumowuje trzyletnią
współpracę z żółto-niebieskimi.
Od trzech lat Grupa Polmotor wspiera Stal
Gorzów. Szczeciński lider branży motoryzacyjnej przekazuje gorzowskiemu klubowi samochody i aktywnie wspiera działania klubowe.
Ze współpracy zadowolone są obie strony.
– Jako sponsorzy utożsamiamy się z klubem.
Zaprzyjaźniliśmy się z nimi – mówi Konrad Kijak.
– Klub i sponsorzy stworzyli w Gorzowie Wielkopolskim prawdziwą stalową rodzinę. Panuje tu doskonały klimat do współpracy biznesowej – dodaje.
Grupa Polmotor „od zawsze” wspiera sportowców. Ale nie są to już tylko lekkoatleci ze
Szczecina, to również gorzowscy żużlowcy.

Tomasz Michalski dyrektor zarządzający Stali Gorzów,
Konrad Kijak, dyrektor marki Kia i Subaru w Grupie
Polmotor
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– W biznesie najważniejsza jest lojalność
partnerów. Cieszy nas, że Grupa Polmotor obdarzyła nas dużym zaufaniem – mówi Tomasz
Michalski, dyrektor zarządzający Klubem
Sportowym Stal Gorzów. – Grupa Polmotor to
bardzo stabilny podmiot z rynku szczecińskiego,
a połączenie naszych marek przynosi obu stronom bardzo dobre efekty – podkreśla.
Żeby zrozumieć, czym Stalowcy są dla Gorzowa, najlepiej wybrać się na mecz.
Tłumy ludzi na stadionie, ryk silników
i unoszący się w powietrzu żużel – to fani Stali
Gorzów lubią najbardziej. Żużel jest dla nich
jak religia. To dla niej poświęcają wole chwile.
A na mecze chodzą całymi rodzinami.
– Pierwszy raz na mecz żużlowy wybrałem
się za namową pana Tomasza Michalskiego
– opowiada Konrad Kijak. – Siedziałem na łuku
tuż przy samym torze. Motory dynamicznie
wchodziły w zakręty, sytuacja szybko się zmieniała, emocje były bardzo silne. To było coś!
Atmosfera na stadionie i ten żużel… Po meczu
byłem w nim cały – dodaje.

– Naszym sukcesem biznesowym dzielimy się
z lokalną społecznością. Ale w przypadku Stali
Gorzów nie chodzi o typowy sponsoring, tylko
o partnerstwo. Czujemy żużel i dobrze czujemy
się w Gorzowie Wielkopolskim. Zarząd Grupy
Polmotor dostrzegł atmosferę, możliwości biznesowe i promocyjne – mówi dyrektor Konrad
Kijak.
Podobnego zdania są Stalowcy.
– Połączenie naszych marek przynosi obu
stronom bardzo dobre efekty. Coraz więcej
szczecinian przyjeżdża na mecze na Stadion im.
Edwarda Jancarza. Od niedawna – na średnio
10 tys. osób na trybunach – potrafi być z nami
ponad 1500 kibiców ze Szczecina i jego okolic – nie ukrywa Tomasz Michalski. I dodaje:
– Chcemy wspólnie z Grupą Polmotor świętować zdobycie mistrzostwa Polski.

Rafał Bogusławski, dyrektor marki Renault i Dacia w Grupie Polmotor, Konrad Kijak,
dyrektor marki Kia i Subaru w Grupie Polmotor,
Marek Grzyb, prezes Stali Gorzów
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Uniwersyteckie
impasy

Bogate portfolio
Grupy Gezet
Piotr Kaźmierczak, kierownik działu
marketingu w Grupie Gezet,
o aktualnej ofercie, sprzedaży
flotowej i premierowych hybrydach.

Czym dziś jest motoryzacyjna Grupa Gezet?
W największym skrócie możemy powiedzieć, że jesteśmy wielomarkową grupą dilerską. Działamy na terenie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Nasze salony
i serwisy są zlokalizowane w Szczecinie, Gorzowie oraz Zielonej Górze.
Firma Gezet wywodzi się z Gorzowa, gdzie
w 2002 r. powstał nasz pierwszy salon samochodowy. Siedem lat później otworzyliśmy salon w Zielonej Górze, a od 2015 roku jesteśmy
obecni w Szczecinie.
Jakie marki samochodów sprzedajecie?
W naszym portfolio znajduje się już kilkanaście marek. Sprzedajemy większość marek z
grupy Stellantis, która powstała w 2021 r. z połączenia dwóch koncernów samochodowych
– FCA i PSA. Z tej grupy w naszej ofercie są
marki: Fiat, Fiat Professional (auta dostawcze),
Alfa Romeo, Abarth, Jeep oraz Opel. Ponadto
w naszych salonach sprzedajemy auta marki
Ford. Od początku działalności mamy też w
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sprzedaży samochody japońskie Mitsubishi,
Hondy i Suzuki. Ponadto oferujemy auta koreańskie, tj. Hyundai i Kia.
Jeśli chodzi o strukturę naszych salonów,
to salon na Pomorzu Zachodnim odbiega nieco od struktury salonu gorzowskiego. W Szczecinie oferujemy wymienione wyżej auta grupy
Stellantis. Mamy również marki japońskie: samochody i motocykle Hondy oraz Suzuki. Od
grudnia br. uruchomiliśmy też w Szczecinie
serwis Mitsubishi. Nasze portfolio rozwijamy jak widać szeroko. Przypomnę jeszcze, że
w Szczecinie wszystkie nasze salony i serwisy
zlokalizowane są w kompleksie motoryzacyjnym na rondzie Hakena.
Obok sieci salonów rozwijamy również
działalność usługową. Pod marką Grupy Gezet
w każdym z trzech miast, w których działamy,
posiadamy profesjonalne centra likwidacji
szkód komunikacyjnych z własną blacharnią
i lakiernią.
Jakie formy sprzedaży samochodów oferujecie przedsiębiorcom?
Przedsiębiorcom w każdej z wymienionych
wyżej marek oferujemy rozmaite formy sprzedaży. Największą popularnością cieszą się takie formy, jak leasing i wynajem długoterminowy. Nasza oferta, jeśli chodzi o rozwiązania
finansowe, jest urozmaicona. Współpracujemy
bowiem z wieloma bankami specjalizującymi
się w ofertach motoryzacyjnych. Od nowego
roku następują pewne zmiany prawno-podatkowe w zasadach leasingowych, więc jeszcze
nie wiemy, jaka forma będzie najchętniej wybierana przez przedsiębiorców w nadchodzącym 2022 roku.
Z kolei jeśli chodzi o sprzedaż flotową, to
dla każdej z naszych marek mamy przygotowane specjalne programy dla firm, które poszukują oferty flotowej. Gezet startuje także
w przetargach. I choć przygotowanie ofert
flotowych obecnie jest utrudnione przez słabszą dostępność nowych samochodów, to dajemy radę i składamy oferty z uwzględnieniem
aktualnej sytuacji na rynku motoryzacyjnym.
Tak więc mimo tych trudności o charakterze
globalnym realizujemy sprzedaż flotową.

Mamy także pełną ofertę finansową dla
klientów indywidualnych, która dotyczy
wszystkich sprzedawanych przez nas marek.
Mogą to być kredyty ratalne czy też coraz
bardziej popularne długoterminowe wynajmy
samochodów.
A jak wygląda sprzedaż samochodów używanych?
Rozwijamy sprzedaż samochodów używanych, ponieważ klienci coraz częściej poszukują samochodów z rynku wtórnego właśnie
u dealerów. Mają bowiem wówczas pewność,
że samochody pochodzą z pewnego źródła.
Znana jest bowiem ich historia i są one sprawdzone pod względem technicznym. Samochody oferowane przez dilera podlegają bowiem
procesowi weryfikacji i kontroli. Często są to
samochody, które kiedyś były kupione jako
nowe, w jednym z naszych salonów, u nas były
serwisowane, a następnie oddane w rozliczeniu przy zakupie przez danego klienta kolejnego auta.
Jakie promocje i nowości samochodowe
czekają na klientów w najbliższych miesiącach?
Specyfiką rynku polskiego było to, że z końcem roku rozpoczynały się wyprzedaże samochodów. W tym roku ze względu na pandemię
i ograniczoną dostępność pojazdów na rynku
globalnym wyprzedaż jest bardzo mała. Producenci samochodów mają tego świadomość
i dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
klientów, oferują promocje na zakupy samochodów, które będą docierać do odbiorców
w najbliższych miesiącach.
Jeśli zaś chodzi o nowości, to wjechały już
do naszych salonów nowe auta Suzuki S-Cross
i spodziewamy się też niebawem nowych hybrydowych Hond HR-V i Jeepów Wranglerów.
Z kolei na przełomie roku dotrą do nas nowe
modele Opla Astry. Nowością, która niedawno
się pojawiła w naszych salonach, jest też elektryczny Fiat 500. Kolejnych premier spodziewamy się w pierwszym kwartale 2022 r.
Tak więc gorąco zapraszam do odwiedzania naszych salonów w Szczecinie na rondzie
Hakena.
Dziękujemy za rozmowę.

W listopadzie w murach budynku
Wydziału Ekonomii Finansów
i Zarządzania rozegrano już po raz 14.
Turniej o Puchar Rektora Uniwersytetu
Szczecińskiego. W gronie 34 par
najlepszy okazał się duet Marek
Żakowicz – Wojciech Kaniuk.
Zgłoszeni brydżyści dzieleni są na dwie kategorie: mniej zaawansowanych (amatorzy) oraz
tych o większym doświadczeniu (profesjonaliści). Następnie pary składające się po jednym
zawodniku z każdej z tych grup kojarzone są
losowo. W ten niecodzienny sposób powstaje
duet, który stara się wygrać cały turniej.
– Zawody mają na celu promocję brydża oraz
sekcji, która działa na naszej uczelni ponad 15 lat.
Nie tylko w środowisku akademickim, ale także
wśród społeczności lokalnej – mówi prof. Jacek
Batóg, prorektor US ds. finansów, pomysłodawca imprezy oraz jej główny organizator.
Nagrody – jak co roku – były przednie. Wręczono je w kilku kategoriach, m.in. najlepszy
senior, student, uczeń, pracownik naukowy.
Honorowy patronat nad zawodami sprawowali

marszałek województwa zachodniopomorskiego oraz rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.
Poprzedni turniej, ze względu na funkcjonujące obostrzenia, odbył się na platformie
brydżowej Bridge Base Online. Pozwoliło to
zachować jego ciągłość, ale nie było w stanie
zastąpić spotkania na sali gry. Możliwość przeprowadzenia zawodów brydżowych w formule
„na żywo” pozwoliła wykorzystać jedną z głównych zalet brydża – nawiązanie bezpośrednich
kontaktów z innymi osobami i poczucie atmosfery rywalizacji sportowej.
Po 24 rozdaniach wyłonieni zostali zwycięzcy: Marek Żakowicz i Wojciech Kaniuk, którzy
osiągnęli wynik 66,89 proc. Drugie miejsce

W listopadzie rozegrano już po raz 14. Turniej o Puchar
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.
| fot. PAWEŁ STĘŻAŁA

zajęli Andrzej Gil i Michał Krok z nieznacznie
niższym rezultatem 66,20 proc. Trzecią lokatę
wywalczyli Ewa Hryć i Jacek Batóg z wynikiem
61,01 proc.
Otwarcia turnieju dokonał rektor US
prof. Waldemar Tarczyński, a nagrody najlepszym zawodnikom wręczali prof. Wojciech Drożdż – wiceprezes Zarządu Enea
Operator sp. z o.o. ds. Logistyki oraz kierownik Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu US mgr Cezary Janiszyn.
ps

70-001 Szczecin
Ustowo 57 (przy rondzie Hakena)
tel. 91 351 03 51
www.gezet.pl
Zima 2021
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Prasad, kolorowa
kuchnia roślinna
Na pierwsze – zupa fasolowa, na
drugie – sojowy burger albo kotleciki
marchewkowe. Restauracja Prasad to
miejsce przyjazne wegetarianom
i weganom oraz osobom poszukującym
nowych intensywnych smaków.
Właścicielka lokalu Magdalena Lachowicz,
z wykształcenia technolog żywienia, po latach
pracy w branży gastronomicznej, gdzie była
szefową dużej kuchni i pracowała w firmie ze
zdrową żywnością, postanowiła poprowadzić
własną, z autorską wizją zdrowej kuchni. – Ponieważ jestem pasjonatką kuchni roślinnej, zainspirowała mnie kuchnia indyjska, z dalekiego
Wschodu, ponieważ w tamtych stronach dania
jarskie są bardzo różnorodne. To jedzenie, które
daje optymizm.

Wegetariańska karta dań
Postanowiła się nim dzielić i tak w 2016
roku otworzyła Prasad, a w otwarciu własnego
biznesu pomogła jej pożyczka z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
Niewielka, kameralna restauracja działała
w pobliżu Urzędu Miasta i Jasnych Błoni, ale
w ubiegłym roku przeniosła się do większego
lokalu przy al. Wojska Polskiego 3.
W dni powszednie przychodzą tu nie tylko
osoby na diecie roślinnej – wegetariańskiej czy
wegańskiej, osoby które w swojej diecie unikają glutenu, utwardzonych tłuszczy, sztucznych
barwników i przypraw z glutaminianem sodu
czy osoby uczulone na laktozę i nabiał.
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– Czasem goście przychodzą z nastawieniem,
że jedzenie bez mięsa będzie smakować jak trawa, ale przyszli, bo ktoś im to miejsce polecił albo
dietę zalecił lekarz czy dietetyk – mówi właścicielka Prasad. – W restauracji mamy takie dania
podane na talerzu. Potem ludzie wychodzą mile
rozczarowani, że to jest takie smaczne i stają
się naszymi stałymi klientami. Stąd ten cytat
w witrynie naszego lokalu z „Myśli nieuczesanych” Stanisława Jerzego Leca: „W walce między
mózgiem a sercem zwycięża w końcu żołądek”.
Zaglądając do bezmięsnego menu w Prasadzie znajdziemy kilka stałych potraw, takich
jak dhal – typowe danie obiadowe dla kuchni
hinduskiej, tu przyrządzane z polskiego grochu, przyprawionego na koniec egzotycznymi
przyprawami, albo kotleciki marchewkowe doprawione wędzoną papryką, curry, czosnkiem,
obtaczane w panierce słonecznikowej, czy pieczarki panierowane a’la schabowe.
Sycące burgery z „mięsa” sojowego, bez
których w menu nie można się było obyć, kiedy
się pojawiają na stole, wywołują niedowierzanie – czy one na pewno nie zostały przygotowane z mięsa?
W zależności od dostępności owoców
w sezonie są pierożki np. z truskawkami, a teraz knedle ze śliwką.
Codziennie zjemy w Prasad danie dnia
i zupę dnia. W dniu, kiedy odwiedziliśmy lokal.
to były zupa fasolowa oraz warzywa w sosie indyjskim z ziemniakami albo kaszą – do wyboru
oraz surówką dnia – z kapusty.
– Łączę kuchnię orientalną z domową. Mamy
dania, które są odpowiednikami polskich smaków, które kojarzą się z dzieciństwem i domem
rodzinnym – mówi Magdalena Lachowicz. – Restauracja ma charakter lunchowy. Jedzenie jest
w przystępnych cenach, do codziennego stołowania się. Danie dnia kosztuje 19 zł, zupa dnia 9 zł.
Menu jest niewielkie, ale dzięki temu szybko podajemy potrawy. Jeszcze podkreśla: – Dania do-

prawione imbirem czy kurkuminą są mocno rozgrzewające i doskonałe na zimniejsze dni i wirusy.
Wegańskie ciasta, batoniki Prasad czy vegan milkshake ucieszą podniebienie najbardziej wybrednych fanów słodyczy.
Dostaniemy posiłki na miejscu, ale restauracja dowozi też jedzenie do siedziby firm czy domów. Prowadzi catering okolicznościowy, np. na
urodziny, imieniny i oferuje wykwintne dania na
specjalne okazje. Wtedy menu przygotowywane
jest na indywidualne potrzeby zamawiającego.

Ekologiczny design
Właścicielka to „kobieta pracująca”, zajmuje się zarządzaniem restauracją i kierowaniem
kuchnią, ale też dobrze zna swoich klientów,
bo chętnie ich obsługuje i wysłuchuje przy barze. Do Prasad przychodzi klientela wielopokoleniowa: starsze panie, wpadający na lunch
biznesmeni i młodzi ludzie.
Z miłości do Ziemi Magdalena Lachowicz
postawiła we wnętrzu na wystrój ekologiczny
i bar został zrobiony ze skrzynek z odzysku, ale
recykling i undergroundowy smak przełamała
eleganckimi stolikami i krzesłami. Na stolikach
zapala świece.
Na ścianach wiszą obrazki, których autor inspirował się Szczecinem – jest wśród nich jeden
specjalny, dedykowany właścicielce Prasad.
Krzysztof Kajewski pokazał na nim Magdalenę
Lachowicz jako matkę Ziemię, której towarzyszy Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, postać
z filmu „Poranek kojota”, szef wszystkich szefów oraz spływające jako dar z nieba warzywa
w całym swym dobrodziejstwie.
Restauracja Prasad wyróżnia się społeczną
odpowiedzialnością, m.in. gotując dla osób bezdomnych w ramach „Spotkań przy zupie”, czy
dostarczając obiady dla medyków walczących
z pandemią COVID-19, za co została wyróżniona przez Polską Fundację Przedsiębiorczości
podczas tegorocznej Gali „Pereł Biznesu”.
Zima 2021
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Twarze biznesu
Daria Nowak-Dąbrowska, właścicielka firmy Management Daria Nowak, przewodnicząca Klubu Kobiet PIG w Szczecinie

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Waga
Politechnika Koszalińska – studia magisterskie
na kierunku zarządzanie firmą

Moja ulubiona postać

Bella z „Pięknej i Bestii” oraz Elsa z „Krainy lodu” :)

Co cenię u mężczyzny

Odpowiedzialność, empatię 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

Zaangażowanie i wiarę w sens
działania oraz empatię
Pedanteria
Braku kultury osobistej oraz braku szacunku
do drugiego człowieka u niektórych osób.
W wolnej chwili gram w squasha lub golfa.
Przyziemną rzeczą. Kapciami z Zakopanego
sprezentowanymi przez moją przyjaciółkę
O podróży dookoła świata

fot. ZE ZBIORÓW WŁASNYCH

Andrzej Mielcarek, prezes oddziału Północnej Izby Gospodarczej
w Koszalinie, wydawca miesięcznika „Prestiż Magazyn Koszaliński”
Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Rak
Polonistyka (UAM Poznań); studia podyplomowe
– marketing (SWPS Warszawa),

Moja ulubiona postać

Maurycy Beniowski

Co cenię u mężczyzny

Zdecydowanie i odpowiedzialność

Co cenię u kobiety
Moja największa wada

Wdzięk
Prokrastynacja

Czego najbardziej nie lubię

Głupoty

Ulubione zajęcie po pracy

Czytanie

Czym zachwyciłem się ostatnio

O czym marzę

fot. ZE ZBIORÓW WŁASNYCH

Małopolską chatą podcieniową,
czyli projektem domu uznanego za
najpiękniejszy na świecie w 2021 roku
Mieć więcej czasu dla rodziny

Wysłuchał: wab
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