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Biznes z tarczą czy na tarczy? Tym razem na naszym forum redak-
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Jan Gackowski, wiceprezes zarządu spółki Calbud w Szczecinie, laureat Pereł Biznesu
2019 w kategorii Osobowość Biznesu o urokach nowego Posejdona, współczesnym
budowaniu oraz o lataniu i nurkowaniu.

cyjnym poprosiliśmy o wypowiedzi na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny
programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce przedsiębiorców
zachodniopomorskich. Na pytania redakcji odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes
zarządu Grupy CSL Logistic, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz
Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

Koktajl biznesowy

Pierwsza na liście jego składników jest informacja nt.
podmorskiego gazociągu Baltic Pipe. Ułoży go spółka należąca do włoskiego koncernu Saipem. Pod koniec kwietnia umowę podpisał z nią Gaz-System, polski operator
gazociągów przesyłowych, odpowiedzialny za tę inwestycję. Wartość kontraktu wynosi ok. 280 mln euro. Odnotowujemy ważną transakcję w branży handlowej. Salling
Group, spółka macierzysta Netto Polska, porozumiała się z Tesco Polska w sprawie
przejęcia całości działalności spółki – w tym jej sklepów i magazynów. Piszemy też o
przepływach finansowych do regionu z tytułu tarczy antykryzysowej oraz przyglądamy się postępom na budowie szczecińskiego aquaparku. Uroczystość podpisania
aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod szczeciński aquapark
odbyła się 17 czerwca w miejscu, gdzie powstanie rekreacyjny basen dla dzieci. Inwestycja w miejscu dawnej Gontynki ma być oddana do użytku w 2022 roku.

Czułość… Nieobojętność… Kruchość…

Felieton Stanisława

Flejterskiego.

Kilka uwag o wodzie (1) Felieton Jacka Batóga.
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Recesja z nutą optymizmuFelieton Dariusza Zarzeckiego.
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Nagrody artystyczne Szczecina rozdane

Karuzela Kadrowa
Badania z nauką w tle Z usług szczecińskiej firmy Technic-Control korzystają m.in. producenci konstrukcji stalowych, stocznie i armatorzy. Ekspercka wiedza
wspierana jest przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Fotografka Krystyna Łyczywek i saksofonista Sylwester Ostrowski
to laureaci Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina 2019. Tytuł Mecenasa Kultury przypadł, po raz trzeci, Lesławowi Siemaszko.

IKEA otworzyła Dom Jutra 600 roślin, mikrofarma, kompostownik w mieszkaniu. Zanim szczecinianie będą robić zakupy w wielkopowierzchniowym sklepie meblowym, IKEA zaprasza do Domu Jutra.

31 |

4

Totalizator Sportowy nie zwalnia tempa Miniony rok był
pod kątem sprzedaży najlepszym w ponad 64-letniej historii Totalizatora Sportowego. Właściciel marki Lotto odnotował rekordowy skok w rankingu Lista
500 dziennika „Rzeczpospolita”. Z miejsca 70. w 2018 roku TS przeskoczył na 32.
– tym samym osiągając najwyższy wzrost pozycji w pierwszej setce rankingu.
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Pokoje z najlepszymi widokami Świeżo wyremontowane, wygod-
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Binowo Park trzyma przyjazny dystans Sławomir Piński , dyrek-
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Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiadają: Monika

ne, świetnie wyposażone apartamenty w hotelu Novotel Szczecin Centrum są do
dyspozycji najbardziej wymagających gości, którzy przyjeżdżają do Szczecina z całego
świata. To jednocześnie wspaniała wizytówka miasta.
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Na okładce:
Hotel Novotel Szczecin
Centrum postawił
w wystroju wnętrz
na lokalne akcenty.
W pokojach są m.in.
tapety ze szczecińskimi
dźwigozaurami.
fot: mat. NOVOTEL SZCZECIN CENTRUM

tor zarządzający pola golfowego Binowo Park o golfie w czasie pandemii, o tym, jak
nauczyć się grać w golfa i o sportowym wymiarze zielonego pola.

Gerlicka, właścicielka firmy „DTP Monika Gerlicka”, grafik i Piotr Wolny, dyrektor biura
Północnej izby Gospodarczej w Szczecinie.
kwiecień-czerwiec 2020
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Od Dolnej Odry do Posejdona
Jan Gackowski, wiceprezes zarządu spółki Calbud w Szczecinie, laureat Pereł Biznesu 2019 w kategorii Osobowość
Biznesu o urokach nowego Posejdona, współczesnym budowaniu oraz o lataniu i nurkowaniu.

Jan Gackowski: Przyszłość
budownictwa to na pewno
prefabrykacja, bo ubywa nam na
rynku pracowników. W 1989 roku,
kiedy w Polsce zmieniał się system,
mieliśmy znakomitych fachowców
po zasadniczych szkołach
zawodowych i po technikach
budowlanych. Dziś tego brakuje,
a z całą pewnością musimy
wrócić do dobrego
kształcenia zawodowego.
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Spotkaliśmy się dziś w Posejdonie. Jest
to najnowsza, flagowa realizacja Calbudu
w Szczecinie. Proszę powiedzieć, co dokładnie znajdzie się w tym budynku?
Jako Calbud występujemy tu w podwójnej
roli. Jesteśmy nie tylko generalnym wykonawcą, ale także inwestorem w 50 procentach.
Obok nas inwestorem jest pan Marcin Woźniak, z którym już wcześniej zbudowaliśmy
centrum handlowe w Świnoujściu.
Budynek Posejdona jest oparty o trzy filary: biurowy, usługowo-handlowy i hotelowy.
Najwyższej klasy powierzchnie biurowe znajdują się na około 19 tys. m kw. powierzchni.
W części usługowo-handlowej (około 5 tys.
m kw.) znajdują się dwa sklepy – Superpharm
oraz Lidl, a już niebawem zostanie też otwarta
klinika leczenia bezpłodności Bocian.
Na gości hotelowych będzie czekać 255 pokojów. Będą to dwa hotele sieci Marriott – czterogwiazdkowy Courtyard i 3-gwiazdkowe Moxy.
Szczecińskie Moxy to najnowsze „dziecko” Marriotta oraz… Ikei w nowej aranżacji wnętrz.
Budynek Posejdona ma około 300 miejsc
postojowych w dwupoziomowym garażu podziemnym. A jako ciekawostkę podam, że pod
nami znajduje się 48 odwiertów wykonanych na
głębokość 300 m każdy. Jeśli zliczyć głębokość
odwiertu i wysokość budynku, to okaże się, że
jesteśmy najwyższym obiektem w Polsce.
Pod ziemią znajduje się 64 km rur, które
pobierają lub oddają ciepło do pomp. Nasz
budynek jest praktycznie zeroemisyjny, samowystarczalny, jeśli chodzi o ciepło potrzebne
do ogrzania pomieszczeń, gorącej wody i do
klimatyzacji. Izolację termiczną budynku wykonaliśmy w standardzie roku 2021. Zadbaliśmy też o doskonałą wentylację, dzięki czemu
jeżeli chodzi o ilość powietrza, które trafia do
pomieszczeń biurowych, to jesteśmy na tym samym poziomie co budynek Google’a, czyli około
3 razy więcej niż wymaga tego polska norma.
Wspólne zdjęcie w celach redakcyjnych, które dziś zrobiliśmy, ma za tło przepiękną ścianę
zieleni. Trzeba przyznać, że robi wrażenie.
Patio, w którym się znaleźliśmy, z każdej
strony otoczone jest budynkiem. Jest to zaciszne miejsce. Spodziewamy się, że praktycznie
od marca do listopada będzie można korzystać
z tej przestrzeni, by napić się kawy, przekąsić i porozmawiać ze znajomymi. To będzie przestrzeń
ogólnodostępna ze swoistym, dzięki zieleni, klimatem. Ściana składa się 6,5 tysiąca sadzonek.
Każda roślina ma swój własny system nawadniania, który jest sterowany elektronicznie.
Na dachu otworzymy też Sky Bar, który
także będzie ogólnodostępny. Myślę, że wielu
szczecinian będzie się umawiało w Posejdonie
na spotkania. Jako ciekawostkę powiem, że
udało nam się uzyskać adres dla naszej lokalizacji Brama Portowa 1, co ułatwi trafienie do nas
gości spoza Szczecina.

Jest pan laureatem Pereł Biznesu 2019.
Spytajmy więc naszego laureata o początki drogi zawodowej i o początek przygody
z Calbudem. Dodajmy w tym miejscu, że
Edward Osina, prezes Calbudu i zarazem
pański wspólnik już dwukrotnie odbierał
Perły Biznesu w poprzednich edycjach konkursu gospodarczego „Świata Biznesu”.
W 1974 roku w przeddzień rozpoczęcia
studiów wszedłem do pokoju w akademiku,
w którym zastałem… Edwarda Osinę, obecnego prezesa Calbudu. On przyjechał do Szczecina z Krasnego Stawu, ja ze Szczecinka. Przez
rok wspólnie mieszkaliśmy w jednym pokoju.
Później ja się ożeniłem i zamieszkałem z małżonką. Rozpoczęliśmy wówczas studia na budownictwie na Politechnice Szczecińskiej.
Po studiach pracowałem w Pomorskim
Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu, największej firmie budowlanej w tej
części kraju. Budowałem m.in. elektrownię Dolna Odra, obiekty na terenie portów
w Szczecinie i Świnoujściu, elektrownię atomową w Greifswaldzie. Później byłem oddelegowany z firmy państwowej do Niemiec Zachodnich. W wyniku różnych perypetii odszedłem
z firmy, założyłem własną. Przez rok działałem
samodzielnie w Niemczech tam pozwstał piękny obiekt telewizji RTL w Kolonii, przy budowie
którego nauczyłem się nowych technologii budownictwia. Kolejny rok pracowałem w firmie
Ciroko. Kiedy zjechałem z Niemiec, mój kolega
ze studiów Edward Osina miał już od 3 miesięcy firmę Calbud. Zaproponował mi, że mogę
zostać wspólnikiem. I tak nasze drogi znów
się zeszły. W ten sposób od października 1991
roku do dziś jestem związany z Calbudem.
Od tego czasu zrealizował pan wiele interesujących budów.
Tak, budowaliśmy m.in. schronohangary dla
myśliwców F-16 w Łasku. Mają one konstrukcję łupiny i są bardzo wytrzymałe. Teren wokół
można obłożyć bombami i nic nie ma prawa dostać się do środka. Nawet 500-funtowa bomba
nie zniszczy tych budowli. W momencie kiedy
zabrzmi alarm i samoloty muszą natychmiast
wystartować, dosłownie w sekundzie otwierają
się drzwi przednie i tylne, a samoloty wypadają
na dopalaczach. To są hangary trzeciej generacji. Realizując ten projekt oczywiście musieliśmy
zrobić dostęp do informacji tajnych.
Wiele ciekawych budynków zrealizowaliśmy
na terenie Niemiec, gdzie mamy swój oddział.
Wybudowaliśmy między innymi 2 sklepy Ikei,
pływające pomosty w Hafen Citi w Hamburgu
oraz jako ciekawostkę Dockland, czyli specjalnie
wykrzywiony budynek, który stoi przy wejściu
do portu, w Hamburgu. Żartuję, że stawialiśmy
go prosto, a wyszło… jak zwykle.
W swoim portfolio mamy wiele budowli
przemysłowych. Robiliśmy węzeł przeładunkowy w Elewatorze Ewa w Szczecinie. Budokwiecień-czerwiec 2020

waliśmy magazyny, szkoły, centra handlowe,
ciepłownie i sieci podziemne. Wybudowaliśmy
również wiele budynków mieszkalnych, w tym
szczecińskie osiedle Magnolia Park.
Myślę, że przez te lata wypracowaliśmy
swoją markę. Mamy pewną renomę.
Jak na przestrzeni lat zmieniło się budownictwo i stosowane w nim technologie?
Belgia i Niemcy mają fantastyczne systemy
prefabrykacji. Posejdon jest moją szóstą budową w Polsce, na którą ściągnęliśmy prefabrykaty
z Niemiec. Prefabrykowane są całe trzony klatek
schodowych, wind, niektóre ściany i szachty.
Jeśli szyb wentylacyjny ma 30 cm szerokości
i 1,2 m długości, to nikt tam nie wejdzie, żeby
zrobić szalunek. A jeśli już zrobi, to go nie wyjmie. Kupujemy więc gotowe elementy do szybu.
W starej technologii do pracy potrzebowalibyśmy
12 osób przez tydzień. Przy pomocy prefabrykatów 4 ludziom zabrało to 2 dni pracy. To pokazuje, jaka jest korzyść z prefabrykatów, zwłaszcza
że w budownictwie brakuje ludzi do pracy.
W 4-gwiazdkowym hotelu mamy prefabrykowane całe łazienki. 120 gotowych łazienek
przywiezionych do Posejdona ze stargardzkiej
fabryki zostało zamontowanych w budynku. Jeżeli powtarzalne elementy wykonuje się w fabryce, to tam ze względu na to, że warunki pracy są lepsze niż na budowie, precyzja wykonania
jest zdecydowanie lepsza. I o to właśnie chodzi.
Na ile Calbud jest organizatorem procesów budowy, a na ile realizujecie inwestycje
w oparciu o własnych pracowników?
Dziesięć lat temu mieliśmy na umowach
o pracę 850 osób. Pewnego dnia usiedliśmy
z naszym dyrektorem i jednocześnie moim serdecznym przyjacielem śp. Piotrem Szalewiczem
i stwierdziliśmy, że musimy „się redukować”. Zaproponowaliśmy m.in. naszym np. murarzom,

że dostaną od nas maszyny i założą swoją firmę.
Później wynegocjujemy wynagrodzenie, dostaną od nas ryczałt na urlop i będziemy się rozliczać przy pomocy faktur. Dalej traktowaliśmy
ich jak własnych pracowników, ale mogli też
świadczyć usługi dla innych podmiotów.
W tej chwili mamy nieco powyżej 250 osób
na etatach. Jeżeli chodzi o pracowników fizycznych, to na etacie muszą być wszyscy, którzy
pracują na terenie Niemiec. W Polsce pracujących pracowników fizycznych na umowę o pracę mamy kilkunastu. Na tego typu umowach są
też majstrowie, kierownicy budów i pracownicy
administracyjni.
W jakim kierunku będzie się zmieniać budownictwo?
Przyszłość budownictwa to na pewno prefabrykacja, bo ubywa nam na rynku pracowników. W 1989 roku, kiedy w Polsce zmieniał
się system, mieliśmy znakomitych fachowców
po zasadniczych szkołach zawodowych i po
technikach budowlanych. Dziś tego brakuje,
a z całą pewnością musimy wrócić do dobrego kształcenia zawodowego. W ten sposób
będziemy mieli dobrych fachowców jako pracowników fizycznych.
Pamiętam, kiedy budowaliśmy Oxygen – ponad 10 lat temu, chciałem namówić urząd pracy,
żeby zorganizować szkołę budowlaną dla młodzieży z ubogich rodzin z bezpłatną nauką, noclegiem i wyżywieniem. Wtedy urzędniczka zarzuciła mi, że chcę na koszt państwa zrobić sobie
niewolników, tanią siłę roboczą. Powiedziałem
jej tylko jedno, że nie musi mi mówić, ile zarabia,
ale powiem jej, że brygadzista na umowie o pracę zarabia 8000 zł, a robotnik budowlany 5500
zł. Bardzo żałuję, że pieniądze unijne, które przez
lata były przeznaczane na walkę z bezrobociem,
w sporej części poszły na kursy szkoleniowe dla

urzędników, które odbywały się w luksusowych
hotelach, nie zostały lepiej zagospodarowane.
A jak układa się współpraca państwa firmy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem
Technologicznym w Szczecinie?
Bardzo dobrze się nam współpracuje z ZUT.
Co roku przyjmujemy na praktyki studentów
Wydziału Budownictwa i Architektury. Wielu
z nich zostaje z nami. Trzon dzisiejszej kadry
Calbudu stanowią absolwenci ZUT, a wcześniej
Politechniki Szczecińskiej. Cenimy sobie kontakty z panią dziekan prof. Marią Kaszyńską,
a studenci często odwiedzają nasze budowy.
Dodam jeszcze, że prezes Calbudu Edward
Osina jest przewodniczącym Rady Uczelni ZUT.
Na koniec zapytajmy o pana zainteresowania. Co robi pan po godzinach?
Bardzo lubię sport. Moja przygoda ze sportem rozpoczęła się od harcerstwa, dzięki któremu zostałem pilotem w szczecińskim aeroklubie. Niestety potem nastały czasy pewnego
majora awiacji, który powiedział, że jeśli ktoś
nie jest ze Szczecina, to latać nie będzie. No
więc zacząłem latać, ale za… dziewczyną.
Później namówili mnie na nurkowanie. Mam
na swoim koncie 200 fantastycznych nurkowań
na całym świecie. Ale gdy wstawili mi rozrusznik serca, to usłyszałem, żebym o nurkowaniu
zapomniał. Zacząłem więc grać w golfa. Zostałem członkiem klubu Golf and Relax w Łukęcinie
i razem ze wspomnianą dziewczyną – obecną
żoną, wnuczką i czteroletnim wnuczkiem gramy razem w golfa. W lipcu planujemy wczasy
z golfem w Modrym Lesie pod Choszcznem.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali:
Magdalena Szczepkowska oraz
Włodzimierz Abkowicz
fot. MARTA TESZNER
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Tym razem na naszym forum redakcyjnym poprosiliśmy o wypowiedzi na temat
skutków pandemii koronawirusa oceny programów pomocowych
i najbliższych miesięcy w gospodarce przedsiębiorców zachodniopomorskich.
Na pytania redakcji odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy
CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław
Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable
z Przecławia.
Jak epidemia koronawirusa wpłynęła na
kondycję firmy i branży, którą państwo reprezentujecie?
Laura Hołowacz: Bardzo różnie. Generalnie obserwujemy spadki obrotów o około 15
do 20 proc. Największe spadki są w branży motoryzacyjnej. Wzrosty nastąpiły w branży spożywczej, papierniczej. Rynek powoli powraca
do stanu sprzed pandemii.
Lesław Siemaszko: Pierwsza reakcja to był
szok i niedowierzanie, jakbym się nagle znalazł
w zupełnie innej czasoprzestrzeni. Później nastąpiła twarda analiza danych, która wywołała
deja vu – powrót do przeszłości, a dokładnie
do kryzysowego 2008 roku. Natychmiast pojawił się też wniosek: przy olbrzymim schłodzeniu rynku należy skupić się na ukończeniu
rozpoczętych zadań i w miarę możliwości finansowych rozpoczynać tylko te zadania, któ-

re mają bardzo dobry odzew na rynku, a więc
są w doskonałej lokalizacji, mają bardzo dobrą
architekturę i ugruntowany rynek potencjalnych kupujących.
Dla firm z naszej branży niezwykle ważne jest
posiadanie kapitału w postaci magazynu gruntów, kapitału ludzkiego i środków obrotowych,
które pozwolą ten trudny okres przetrwać.
Prezesa Tarczyńskiego prosimy o wypowiedź dotyczącą również firm zrzeszonych
w PIG.
Jarosław Tarczyński: Epidemią koronawirusa została dotknięta każda branża, a jak jeszcze któraś nie, to stanie się tak w większym lub
łagodniejszym wymiarze. Oczywiście wpływ
epidemii, a właściwie jej skutki nie były do
przewidzenia i większość przedsiębiorców nie
mogła odpowiednio się do nich przygotować.
Zapewne branże najbardziej dotknięte to sze-

fot. ZE ZBIORÓW „SIEMASZKO”

fot. MARTA TESZNER

Laura Hołowacz: Niektóre branże mogą
nie odczuć samego spadku obrotów,
a jednak być zmuszone do zwiększonych
wydatków z powodu wirusa. Na
pracodawcach leży obowiązek
zapewnienia bezpieczeństwa
pracowników i klientów i wydatki z tym
związane obciążają budżet pracodawcy.
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Lesław Siemaszko: potrzebny
jest interwencjonizm państwa,
czyli działania w obszarze,
który ma wpływ na obniżenie
bezrobocia, a budownictwo takim
sektorem jest. Interwencjonizm
w budownictwie nie powoduje
presji inflacyjnej w przyszłości.

roko pojęta turystyka i całe otoczenie związane z jej działalnością tak jak hotelarze, restauratorzy, firmy świadczące usługi przewozowe.
Sektor produkcyjny w naszym regionie
i związane z nim firmy duże i średnie, w głównej mierze oparte na eksporcie, z powodu
skutków pandemii m. in. poprzez zamrożenie
kanałów sprzedaży notują spadki do 50 proc.,
zaś firmy związane z hotelarstwem wykazują
spadek usług nawet o 70 proc. Te dwucyfrowe spadki stawiają duże wyzwania wszystkim
zarządzającym niezależnie od skali prowadzonego biznesu. Straty wygenerowane w tym
okresie raczej na pewno nie są do odrobienia
i wszyscy jesteśmy tego świadomi.
Najważniejsze wydaje się być przed nami:
Jak długotrwały będzie proces wychodzenia
z kryzysu? Kiedy wrócimy do poziomów naszych wyników sprzed pandemii? Wreszcie, czy
i jak zmieni to prowadzenie naszych biznesów?
Jak zmieni się organizacja w firmach, np. czy
home office (praca zdalna) stanie się czymś
naturalnym i bardziej powszechnym? Szereg
interesujących zagadnień i pytań można postawić już dziś, a na ich odpowiedzi wcale niedługo trzeba będzie czekać.
Czy i w jakim stopniu skorzystaliście państwo z tarcz antykryzysowych? Czy pomoc
instytucji rządowych i samorządowych była
dostateczna? Gdzie jej zabrakło?
L.H.: Kwestią utrudniającą skorzystanie
z niektórych form wsparcia jest konieczność
wykazania procentowego spadku dochodów. Takim przykładem może być subwencja
z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Ubieganie się o nią zależy od wykazania co najmniej 25
proc. spadku obrotów. Niektóre branże mogą
nie odczuć samego spadku obrotów, a jednak
być zmuszone do zwiększonych wydatków
z powodu wirusa. Na pracodawcach leży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów i wydatki z tym związane obciążają budżet pracodawcy.
Kolejnym przykładem są problemy kadrowe w aktualnej sytuacji. Część pracowników
korzysta ze świadczeń opiekuńczych z powodu zamkniętych żłobków i przedszkoli, inni
pracownicy, którzy otrzymali polecenie pracy zdalnej, uważają, że efektywność pracy w
domu, przy jednoczesnym odbywaniu zajęć
lekcyjnych przez dzieci w wieku szkolnym, potrafi być niska. Wzrastają koszty pracy, gdyż
zadania wykonywane wcześniej przez jednego
pracownika są teraz rozkładane na większą
liczbę osób.
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w skutecznym wdrażaniu pomocy w ramach
tarczy antykryzysowej są nierówności w procesie dystrybucji środków. Nierówności te wynikają albo wprost z samych rozwiązań przyjętych w ustawie (np. kryteria dostępu), albo
z czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosków, który jest bardzo różny w różnych miejscach, a czas jest kluczowy dla utrzymania
płynności i miejsca pracy.
Kryteria dostępu do środków też nie są doskonałe, bo nie uwzględniają firm, które rosły
i się rozwijały. Porównanie przychodów rok do
roku, bez uwzględnienia kosztów nie zawsze
daje prawdziwy obraz. Podobnie jest w przypadku subwencji z PFR. Otrzymujemy wiele
sygnałów, że czas oczekiwania jest bardzo długi, a przyjęte kryteria nie zawsze odpowiadają
rzeczywistości. To powoduje, iż jako Północna Izba Gospodarcza postulujemy aktualnie
u władz centralnych o przedłużenie niektórych rozwiązań np. z Tarczy 1 i 2 oraz poprawę
i upłynnienie procedur, tak by również firmy
średnie mogły łagodniej przejść przez kolejne
miesiące spowolnienia.
W jaki sposób przystępujecie do odmrażania działalności gospodarczej. Jaką widzicie perspektywę wychodzenia z sytuacji spowodowanej pandemią w firmie i w branży.
Co wymaga pilnych zmian i decyzji na szczeblu rządowym i samorządowym?
L.H.: W naszej firmie na dziś większość osób
pracuje w firmie. Jesteśmy przygotowani do
pracy zdalnej od samego początku pandemii.
Nasze działania związane z marketingiem oraz
bieżącymi kontaktami z klientami prowadzone
są w sposób zdalny. Wspieramy klientów i jesteśmy zawsze dostępni. Działania marketingowe przyczyniły się do pozyskania kilku nowych
klientów do współpracy. Bieżącą pracę realizujemy w sposób bezpośredni, bezpieczny na bazie obowiązujących reguł sanitarnych.
L.S.: Nasze działanie jest adekwatne do
etapów odmrażania gospodarki, przy czym
trzeba zaznaczyć, że w budownictwie roboty
trwały, nie zostały zawieszone. Po bardzo wnikliwej analizie sytuacji na rynku przystąpiliśmy
do kolejnej inwestycji – rozpoczęliśmy ostatni
etap realizacji osiedla „Nowe Forty”, naszego flagowego produktu, niezwykle dobrze
przyjętego na rynku. Była to trafna decyzja,
która spotkała się z bardzo dużym odzewem,
większość rezerwacji została potwierdzona,
jest zainteresowanie ofertą. Pozostałe nasze
inwestycje realizujemy bez opóźnień, a nawet
z wyprzedzeniem.
Pandemia spowodowała duże ograniczenie płynności na rynku, jej przywrócenie jest
kluczowe w kontekście pilnych decyzji do podjęcia przez rządzących. Oprócz tego również
potrzebny jest interwencjonizm państwa, czyli
działania w obszarze, który ma wpływ na obniżenie bezrobocia, a budownictwo takim sektorem jest. Interwencjonizm w budownictwie
nie powoduje presji inflacyjnej w przyszłości.
W wielu branżach wciąż widać ograniczenie aktywności, prowadzona jest działalność

fot. PIG

Biznes z tarczą
czy na tarczy?

Nasza firma nie skorzystała z tarcz antykryzysowych. Uważamy, że dobrym kierunkiem
zmiany mogłoby być przyznawanie świadczeń również ze względu na inne czynniki, nie
tylko spadek obrotów. Ciekawe rozwiązania
funkcjonują u sąsiadów za zachodnią granicą.
W Niemczech, aby skorzystać z różnych form
wsparcia, należy je umotywować, rozpisać dlaczego dana forma pomocy powinna objąć konkretnego przedsiębiorcę. Branże różnią się od
siebie i każdy może potrzebować innego wariantu wsparcia rozpatrywanego na podstawie
różnych kryteriów.
L.S.: Nie zwracaliśmy się do państwa o pomoc. Jednak uważam, że taka pomoc jest w tej
chwili niezwykle istotna, szczególnie dla firm,
które z dnia na dzień straciły płynność finansową. Mam na myśli głównie przedsiębiorstwa
uzależnione od sezonowości kontraktów (np.
turystyka), codziennych wpływów (m.in. gastronomia) i stałych kontaktów z klientem (np.
usługi kosmetyczne). Czas pandemii wpłynął
na priorytety życiowe – ludzie skupili się na artykułach pierwszej potrzeby. Nowy samochód
na przykład przestał być takim artykułem, na
czym ucierpieli dilerzy samochodów. Uważam,
że państwo poprzez tarcze antykryzysowe trafiło do wielu potrzebujących. Jak każda pomoc
– gdyby była większa, byłaby lepsza. Ważne
jest też większe zaangażowanie Unii Europejskiej. Bardzo istotna jest polityka spójności,
aby zamożne kraje UE pokazały swoją solidarność z resztą państw.
J.T.: Zamrożenie gospodarki to brak możliwości generowania przychodów przy takich
samych kosztach, bo ich akurat nie sposób całkiem zamrozić. Pracownicy oczekują przecież
swoich wynagrodzeń, dostawcy zapłaty za
towary czy usługi. Pojawiają się pierwsze problemy z płynnością. Brak środków pieniężnych,
czy oszczędności w firmach mikro i małych
jest w większości stanem naturalnym. Stąd
kierunki działań, by pomóc sektorowi małych
i średnich firm, a najważniejsze jest oczywiście
zachowanie płynności finansowej.
Północna Izba Gospodarcza włączyła się od
samego początku do prób pomocy firmom,
nie tylko wysuwając postulaty do administracji
rządowej czy samorządowej, ale także aktywnie wspierała i nadal to czyni tworząc Izbowy
Pakiet Wsparcia dla Firm. To rodzaj takiego
działania poprzez utworzenie think tanku, tj.
panelu ekspertów doradzających nieodpłatnie
przedsiębiorcom, czy i w jaki sposób mogą skorzystać z instrumentów pomocowych z Tarcz
1-4. Eksperci udzielali porad prawnych, podatkowych i dotyczących optymalizacji. Zespół
zajmował się także prowadzeniem konsultacji
koniecznych do wdrożenia rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców na poziomie rządu
i samorządu, które następnie przedstawialiśmy stosownym organom publicznym.
Co do samych instrumentów tych już wprowadzonych czy też przygotowanych, to należy
jasno powiedzieć, że są one potrzebne i firmy
z nich korzystają. Najistotniejszym problemem

Jarosław Tarczyński: Najważniejsze
wydaje się być przed nami: Jak
długotrwały będzie proces wychodzenia
z kryzysu? Kiedy wrócimy do
poziomów naszych wyników sprzed
pandemii? Wreszcie, czy i jak zmieni
to prowadzenie naszych biznesów?
zdalna. Dom stał się miejscem pracy i to się
tak szybko nie zmieni, a może nawet już nigdy.
Przeszliśmy wszyscy przyspieszony kurs cyfryzacji, zrozumieliśmy ogromne znaczenie internetu. Jeśli przed pandemią był ktoś, kto jeszcze nie robił zakupów online, teraz na pewno
tę możliwość odkrył i ją docenił. Uważam, że
nie wrócimy w stu procentach do normalności
takiej, jaką ją pamiętamy sprzed pandemii.
J.T. : Przedsiębiorcy są w pełni świadomi, że
wychodzenie z zamrożenia trochę potrwa. Czy
kilka miesięcy czy dłużej? Skłaniałbym się raczej ku perspektywie co najmniej rocznej. Zbyt
głęboko i to w skali globalnej skutecznie wyhamowywano gospodarkę, próbując oczywiście,
ale już mniej skutecznie, zatrzymać pandemię.
Jesteśmy elementem gospodarki światowej
i nawet jak wyjdziemy z niej jak najszybciej we
własnym kraju, to bez odpowiedniego poziomu eksportu nie wrócimy na poziom PKB jaki
generowaliśmy przez ostatnie lata.
Optymistyczny jest fakt, iż nadal jako kraj
rozwijający się i nadal konkurencyjny pod
względem kosztów produkcji dalej będziemy w siatce powiązań światowych przedsiębiorstw-koncernów i jako pierwsi trafimy do
portfela ich zamówień. Jest już dość mocno
komentowane przez ekonomistów unijnych
przy sporządzaniu prognoz, iż możemy wyjść
z tego kryzysu szybko, a do tego wzmocnieni.
Od miejskich władz samorządowych przedsiębiorcy oczekują bardziej proaktywnego
działania niż te, które podejmowane są w wyniku spełniania postulatów dość oczywistych
np. dotyczących czynszów najmu lokali miejskich i innych opłat. Natomiast od administracji centralnej oczekujemy szybszego działania
i wsłuchiwania się w głos przedsiębiorców i ich
przedstawicieli. Chodzi o nas wszystkich. Rozwój i stan dobrobytu w Polsce leży przecież
w rękach ludzi przedsiębiorczych.
Wysłuchali: masz i wab
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Izba wspiera

Zachodniopomorskie

zachodniopomorskie firmy

pomaga w czasie
pandemii

Północna Izba Gospodarcza
w Szczecinie powołała do
działania panel ekspertów, którzy
tworzą Izbowy Pakiet Wsparcia
dla Firm. Eksperci nieodpłatnie
odpowiadają na problemy i bolączki
przedsiębiorców w tym trudnym dla
wielu przedsiębiorców czasie.

Zespół zajmuje się między innymi prowadzeniem konsultacji koniecznych do wdrożenia
rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców
na poziomie rządu i samorządu; współpracą
i koordynacją działań z Krajową Izbą Gospodarczą w Warszawie i innymi instytucjami otoczenia biznesu; występowaniem do administracji
rządowej i samorządowej z propozycjami
konkretnych rozwiązań; zbieraniem, publikacją i dystrybucją najistotniejszych dla przedsiębiorców informacji i zmian ułatwiających
funkcjonowanie firm i ich pracowników oraz
prowadzeniem konkretnych porad prawnych,
podatkowych, finansowych, dotacyjnych oraz
z zakresu ubezpieczeń społecznych. W jego
skład wchodzą eksperci w dziedzinie prawa,
podatków, finansów, zarządzania i kadr.
Osoby zainteresowane konsultacjami
mogą kontaktować się z pracownikami biura
Izby pisząc na adresy e-mail: powojtyczka@
polnocnaizba.pl lub rbabilo@polnocnaizba.pl.
Panel ekspertów to niejedyna aktywność
Izby w czasie pandemii COVID-19. Prezydium
Izby aktywnie lobbowało na rzecz ułatwień
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Dotacje, pożyczki, ułatwienia dla realizujących
projekty unijne, wsparcie dla uczelni
i promocja turystyki w regionie – między
innnymi po takie narzędzia sięga województwo
zachodniopomorskie, aby walczyć z gospodarczymi
skutkami COVID-19.
Działania, z których korzystają przedsiębiorcy, noszą nazwę: Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy. Pierwsza pomoc ruszyła
już w kwietniu.

Pożyczki, dotacje i ułatwienia

dla przedsiębiorców. Dotyczyło to szczególnie najbardziej zagrożonych branż, takich jak
turystyka i branża beauty. Organizacja aktywnie apelowała do władz o umożliwienie przekraczania polsko-niemieckiej granicy osobom
pracującym lub prowadzącym działalność
w kraju sąsiadów.
W czerwcu zachodniopomorski samorząd
gospodarczy rozpoczął też współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu. Celem działań jest in-

formowanie przedsiębiorców o możliwości
wspierania ich działalności ze środków oferowanych przez ARP. Planowany jest szereg spotkań i webinarów. Firmy z regionu mogą także
korzystać z indywidualnego poradnictwa, które pomoże w otrzymaniu cennego wsparcia
finansowego.

www.polnocnaizba.pl
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– Jako jedni z pierwszych w Polsce uruchomiliśmy pożyczki na działalność obrotową dla
naszych firm. Potrzeby są bardzo duże, co potwierdzają chociażby wnioski, które spływają do
Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Chcieliśmy, by te środki były jak najszybciej
dostępne nie tylko w stolicy województwa, ale
w całym regionie. Współpraca z pośrednikami
finansowymi otwiera drogę do szybszego i skuteczniejszego dotarcia do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, to kluczowe, by przetrwać
ten trudny czas – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd
Geblewicz.
Zainteresowanie pożyczkami jest duże.
Można z nich sfinansować m.in. pensje pracowników, opłacić czynsz za wynajem lokalu
oraz uregulować zaległe należności wobec
kontrahentów. Maksymalna kwota pożyczki to
250 tys. zł, a okres spłaty – do 5 lat. W przypadku pożyczki do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco.
Pożyczkobiorcy otrzymują możliwość sześciomiesięcznej karencji oraz nie mają konieczności zabezpieczenia wkładu własnego.
Ważnym celem wprowadzenia Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego jest
walka o utrzymanie miejsc pracy. Na ten cel

przedsiębiorcy mogą pozyskać dotację, składając wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy.
Z kolei z myślą o tych, którzy korzystają ze
środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, Urząd Marszałkowski wprowadził zestaw wsparcia, który pomoże w doprowadzeniu inwestycji do końca i rozliczenia projektów.
– Ma on pomóc beneficjentom środków unijnych w przetrwaniu tego trudnego czasu. Zmieniła się rzeczywistość, w jakiej realizowane są
projekty unijne, a niektóre pierwotne założenia,
jak np. tworzenie miejsc pracy, stają są niemożliwe do spełnienia. Dla przedsiębiorców, ale nie
tylko dla nich, planujemy wydłużenie terminów
realizacji inwestycji, zgodę na częściowe odstępstwa od wykonania wskaźników oraz wprowadzanie modyfikacji związanych z rozliczeniem
zaliczek czy spłatą rat pożyczek – mówi zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.
Trwają prace nad przekazaniem bezzwrotnych grantów, które będą mogły być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego
przedsiębiorstw. Środki w przedziale od 7 do
160 tys. złotych – w zależności od wielkości
firmy i okresu finansowania – pozwolą pokryć
koszty bieżącej działalności i rozliczane będą
w uproszczony sposób.

Uczelnie, turystyka i granica
Zastrzyk środków na rozwój innowacji trafi
do zachodniopomorskich uczelni. W ramach
trwającego wciąż projektu „Odpowiedzialny
społecznie Proto_lab”, mogą one ubiegać się
o granty dla zespołów badawczych na tworzenie, testowanie i weryfikację rozwiązań
mających na celu walkę ze skutkami pandemii
COVID-19. Przyczyni się to do rozwoju intelektualnego i gospodarczego regionu w dłuższej
perspektywie, bowiem realizowane projekty
mogą z powodzeniem znaleźć zastosowanie w
wielu dziedzinach.
Województwo zachodniopomorskie wspiera też jedną ze swoich wizytówek – turystykę,

która wyjątkowo mocno została dotknięta
przez skutki pandemii. Od 1 czerwca w ogólnopolskiej telewizji oraz na kanałach społecznościowych Pomorza Zachodniego (Facebook,
Instagram, YouTube) prezentowany jest spot
reklamowy. Przedstawia on historie osób,
które decydują się na zwiedzanie Pomorza Zachodniego, korzystając z różnych aktywności.
Niezapomniane wrażenia pozwalają jednocześnie na zachowanie bezpieczeństwa. W czasie
kampanii poznajemy młodą dziewczynę, która
pływa na desce sup, aktywnego rowerzystę
oraz rodzinę z dwójką dzieci. Ich historie pokazują, że na Pomorzu Zachodnim możemy
odpoczywać bezpiecznie, a przedsiębiorstwa z
regionu są gotowe na przyjęcie turystów.
Po zamknięciu małych przejść granicznych
marszałek Olgierd Geblewicz zaangażował się
w działania i apele o umożliwienie przywrócenia ruchu transgranicznego dla osób, które
mieszkają w Polsce, a pracują w Niemczech lub
odwrotnie. W ocenie marszałka konieczne jest
jak najszybsze otwarcie małych przejść granicznych dla pracowników transgranicznych,
tak by ci nie musieli każdego dnia pokonywać
kilkudziesięciu kilometrów w drodze do pracy.
Podczas spotkania na nieczynnym przejściu
granicznym w Rosówku, wspólnie do rządów
polskiego i niemieckiego o wypracowanie
rozwiązań dla pogranicza apelowali Olgierd
Geblewicz po stronie polskiej, a po stronie niemieckiej sekretarze stanu Patrick Dahlemann
z Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz dr
Jutta Jahns-Böhm z Brandenburgii.
Zasadniczy element Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego stanowi jednak
wsparcie dla służby zdrowia, która w walce z
pandemią COVID-19 znajduje się na pierwszej
linii frontu. Dotychczas ponad 20 mln złotych,
pochodzących z RPO i środków województwa,
wspomogło szpitale wojewódzkie, na których
spoczywa główny ciężar stawiania czoła pandemii w regionie.
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Rozwijaj się z Polską
Fundacją Przedsiębiorczości
Na szkolenia, coaching, doradztwo, kursy zawodowe i studia podyplomowe dla właścicieli
i pracowników zachodniopomorskich firm można teraz uzyskać nawet 80-proc. dofinansowanie
w ramach drugiej edycji Projektu Fundusz Usług Rozwojowych. Warto po nie sięgnąć korzystając
z bezpłatnego wsparcia doradców z PFP.
Polska Fundacja Przedsiębiorczości od
1 stycznia 2020 r. realizuje drugą edycję projektu dotyczącego dotacji na usługi rozwojowe
pn. „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2”, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet VI
Rynek pracy, Działanie 6.1 „Usługi rozwojowe
skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego”.
W ramach projektu wsparciem będzie objętych 1250 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 4200 ich pracowników. Projekt
będzie realizowany w okresie od 1.01.2020 r.
do 30.06.2023 r.
Pierwsza edycja projektu cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników i zakończyła się sukcesem, o którym
świadczą wymierne efekty – podpisaliśmy
ponad 2,4 tys. umów wsparcia, wsparcie otrzymało ponad 1,3 tys. przedsiębiorców z naszego województwa, z usług rozwojowych sko-

rzystało ponad 4,6 tys. pracowników, a łączna
kwota wsparcia wyniosła blisko 19,85 mln zł.
Celem Projektu FUR2 jest wzrost poziomu
konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich aktywnych przedsiębiorstw, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność
na obszarze woj. zachodniopomorskiego, poprzez zmniejszenie barier w dostępie do usług
rozwojowych dla nich oraz ich pracowników w
zakresie podniesienia ich kompetencji.
W ramach projektu w sposób systemowy zapewniona zostanie możliwość uzyskania dotacji – refundacji kosztów związanych
z realizacją usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych,
prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, odpowiadającej w największym stopniu aktualnym potrzebom przedsiębiorców.
Maksymalna wartość dofinansowania na
usługi rozwojowe (szkolenia, kursy, doradztwo, kursy zawodowe i studia podyplomowe)
przez cały okres trwania projektu przypadająca
na jednego uczestnika nie może przekroczyć

6 tys. zł, a maksymalny poziom dofinansowania to 80 proc. zwrotu kosztów.
Na każdym etapie starania się o uzyskanie
dofinansowania można liczyć na bezpłatne
wsparcie mobilnego doradcy. Cała procedura
– od zgłoszenia do projektu, poprzez podpisanie umowy wsparcia aż po rozliczenie dotacji
odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy FUR-2, która znajduje się na
stronie www.fur.pfp.com.pl. Procedura przyznania i rozliczenia dotacji jest przyjazna i szybka.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
tel. 91 312 92 23
kom. 882 348 218
tel. 91 428 36 52
kom. 784 961 130
fur@fur.pfp.com.pl
www.fur.pfp.com.pl

Śródmiejska perła
odzyskuje blask
Rozety, złocenia, polichromie
– zabytkowa kamienica przy
ul. Malczewskiego odsłania swoje
piękno podczas prac budowlanych.
To będzie miejsce niezwykłe,
najpiękniejsze w Szczecinie – nie ma
wątpliwości Lesław Siemaszko, który
realizuje inwestycję.
Renowację XIX-wiecznej kamienicy i jej rozbudowę prowadzi Siemaszko, czołowy szczeciński deweloper. Firma kupiła zrujnowany zabytek i postanowiła przywrócić prestiż jedynej
ocalałej śródmiejskiej kamienicy w tej części
miasta. Wzmocnienia wymagały fundamenty
zabytku, wymieniono też stropy i elementy nośne. Zinwentaryzowano wszystkie zabytkowe
detale, również we wnętrzu budynku.
– To absolutnie wyjątkowe przedsięwzięcie – przyznaje Lesław Siemaszko. – Detale,
które odkrywamy podczas prac prowadzonych
w historycznej części, są zachwycające. To będzie
zdecydowanie obiekt klasy premium, jedyny taki
w Szczecinie. Kamienica jest przepiękna i zasługuje na to, aby przyciągać uwagę.
Zgodnie z projektem rewitalizacji historyczna fasada zostanie starannie odtworzona.
W części frontowej zabytku zachowany zostanie oryginalny podział przestrzeni wewnątrz,
lokale będą wysokie i przestronne, w historycznym klimacie. Zabytek zyska też nową wyjątkową współczesną oprawę.
– Bryłę kamienicy otoczymy nowoczesną zabudową – wyjaśnia Lesław Siemaszko. – W kontraście do zabytkowej fasady, nowa część będzie
bogato przeszklona.

Prace budowlane są już mocno zaawansowane. Inwestycja wzbudza ogromne zainteresowanie, również wśród poszukujących
atrakcyjnych mieszkań i lokali.
– Mamy długą listę rezerwacji – przyznaje
Beata Nowak, dyrektor sprzedaży firmy Siemaszko. – Rozumiem tak wielkie zainteresowanie, bo to przecież absolutnie wyjątkowa okazja. Nie tylko lokalizacja jest topowa, ale też
charakter budynku niepowtarzalny. To jedyna
szansa kupienia mieszkania lub biura w starym
stylu, jaki zachowa kamienica. Unikalna, bo nie
ma już takich budynków w Szczecinie.
W obu częściach rewitalizowanego budynku, historycznej i nowej, będą mieszkania, a na parterze lokale użytkowe. W sumie
140 mieszkań o powierzchni od 30 do 120
m kw., najwyżej położone – dwukondygnacyjne. Wszystkie funkcjonalnie zaprojektowane, nasłonecznione, z dużymi oknami
i balkonami.
– Wyjątkowo atrakcyjne będą też lokale
użytkowe usytuowane wzdłuż prowadzącej do
CH Galaxy uliczki, zaprojektowane jako zadaszony pasaż. Stworzą przestrzeń idealną dla kawiarni i restauracji. To miejsce zmieni się nie do
poznania. Jestem pewna, że Malczewskiego 34
już wkrótce stanie się najbardziej pożądanym
adresem na mapie Szczecina – przekonuje Beata Nowak. – Lokalizacja jest idealna.
W pobliżu są wszystkie atrakcje, jakie
oferuje metropolia – centra handlowe, rozrywkowe, instytucje kultury, przedszkola,
szkoły, park Żeromskiego, Wały Chrobrego
i nadodrzańskie bulwary. Okolica zachęca do
spacerów oraz aktywnego spędzania czasu
w mieście. Nie potrzeba samochodu, aby dojechać do centrum, wystarczy wyjść z domu.

– Wszędzie można dotrzeć pieszo, auto najlepiej więc zostawić w garażu – zachęca Beata
Nowak.
Miejsca postojowe zaplanowano w części
parteru oraz w podziemiu, wjazd do garażu
będzie od strony CH Galaxy. Windy dostępne
z poziomu podziemia zarówno w części zabytkowej, jak i nowej budynku. Do dyspozycji
mieszkańców będzie też atrakcyjnie zagospodarowane patio.
Siemaszko to jeden z najbardziej
doświadczonych i utytułowanych deweloperów, funkcjonujący na rynku
od 25 lat. Wybudował ponad 4 tysiące mieszkań, również w segmencie
ekskluzywnym. Obecnie realizuje na
terenie Szczecina 8 inwestycji mieszkaniowych. Firma jest laureatem
najwyższych branżowych wyróżnień,
w tym m.in. „Diamentowego Orła
Polskiego Budownictwa” przyznawanego przedsiębiorstwom, które budują nowocześnie i bezpiecznie oraz
stanowią wzór dobrego zarządzania
na polskim rynku budowlanym.

„Siemaszko”
al. Powstańców Wlkp. 81A
Szczecin
tel. 91 422 16 51-52
www.siemaszko.pl
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ZUT bliżej gospodarki

Morskie Centrum Nauki
powstaje na Łasztowni

Prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie o zmianach na uczelni, nowych inwestycjach
i praktycznych kierunkach studiów.

W tym niezwykłym miejscu
w eksponowanej lokalizacji znajdą się
m.in. interaktywne wystawy, miejsce
do zabaw z nauką i planetarium.
MCN powołane zostało przez radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
12 września 2017 roku. Centrum odwołuje się
do dziedzictwa i działalności profesora Uniwersytetu Szczecińskiego Jerzego Stelmacha.
Był to wybitny fizyk, astrofizyk i kosmolog,
popularyzator nauki, dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Instytutu Fizyki US, laureat
nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego
im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki
w roku 2011. Profesor Stelmach to twórca interaktywnej wystawy „EUREKA” oraz pomysłodawca pierwszego Centrum Nauki w Polsce.
– Morskie Centrum Nauki będzie – jak powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz: kolejnym powodem do dumy naszego
pokolenia.
W Morskim Centrum Nauki w ramach stałych wystaw znajdzie się pięć stref tematycznych. Całość będzie stanowić spójną historię
o przygodzie morskiej i o morzu.

Wystawy

„Cała naprzód!” dział poświęcony statkom,
łodziom, okrętom i jachtom, ich konstrukcji
i procesowi budowania, rodzajom napędów,
metodom sterowania, ale także zjawiskom
fizycznym, które wpływają na poruszanie się
jednostek pływających. Przykładowe instalacje, stanowiska czy eksponaty to: śruba i ster
– duża instalacja prezentująca część nawodną
i podwodną statku z autentyczną, poruszającą
się śrubą napędową, interaktywne stanowisko – kadłub statku, gdzie zwiedzający będzie
mógł kierować statkiem przy różnych napędach.
W tej części zobaczymy także modele statków znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. Ponadto będą też stanowiska pokazujące różne metody sterowania
oraz „Archimedes w łodzi podwodnej”, czyli
stanowisko demonstrujące działanie siły wyporu i jego praktyczne zastosowanie do regulacji
zanurzenia łodzi podwodnej.
„Ratunku, S.O.S.” dział, w którym zwiedzający, ratując się z tonącego statku, przeżyje
emocjonującą i pełną niebezpieczeństw przygodę na morzu. Pozna morze jako żywioł – fale
na wodzie, wiry, energię fal, zachowanie fal.
Pozna przyczyny wypadków morskich, elementy ratownictwa morskiego, sygnały świetlne,
radiowe, dźwiękowe, dymne, flagi i kody oraz
alfabet Morse’a.
„Którędy do Indii?” dział poświęcony nawigacji, mapom i planowi podroży. W tej strefie
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będzie można poznać metody i narzędzia służące do określania pozycji na morzu, wyznaczania kursu i analizowania otoczenia statku oraz
odwiedzić legendarne regiony – Trójkąt Bermudzki, Morze Sargassowe, przylądek Horn,
zgłębić szczegóły wielkich wypraw morskich
Magellana, Kolumba, a także Krzysztofa Baranowskiego, Ludomira Mączki oraz Aleksandra
Doby. Wśród dostępnych w tym dziale eksponatów będą m.in. stanowisko łączące rzeczywiste obiekty z prezentacją multimedialną,
które pozwoli na próbę nocnej nawigacji; stanowisko w formie dużego ekranu w kształcie
kuli, na której wyświetlane będą interaktywne
projekcje dotyczące zjawisk pogodowych, klimatu, geologii i obiegu wody w przyrodzie;
„żyjąca mapa” oraz dystrybutor wody, gdzie
zwiedzający będzie mógł spróbować wody
o różnym poziomie zasolenia.
„Marynarze i szczury lądowe”. Dział poświęcony życiu ludzi na morzu, który pokaże pasję
„wilków morskich”. Będą wierzenia i legendy,
slang żeglarski i marynarski, praktyczne narzędzia rybaków, węzły marynarskie, a także
elementy sztuki – obrazy, rzeźby, literatura
i muzyka. Wśród eksponatów i instalacji znajdą
się m.in. stanowisko do szorowania pokładu
morskiego, stanowisko do praktycznej zabawy
w wiązanie różnych węzłów, typowe stroje ludzi morza (rybak, kapitan, nurek, stoczniowiec)
z możliwością robienia selfie oraz praktyczny
trenażer wioślarski wyposażony w duży monitor i przystosowany do różnych warunków na
morzu – prąd morski, przeciwny wiatr i różny
poziom fal.
„Chlap!”. Szczególny wodny plac zabaw
dla najmłodszych zrealizowany według precyzyjnego planu prof. Jerzego Stelmacha.

Wykorzystujący właściwości wody i jednostek
pływających. Najmłodsi będą mogli bawić się w
spiętrzanie wody, tworzyć fale i wiry, kierować
modelami statków i poznawać podstawowe
zasady fizyki. Będzie to miejsce wyposażone w
stoliki i krzesła zachęcające do dłuższego spędzenia czasu przez całe rodziny.

Planetarium

Jedną z atrakcji MCN będzie planetarium.
Wewnątrz budynku powstanie kula o średnicy
13 metrów i powierzchni 531 m kw. Będzie zawieszona na szkieletowej konstrukcji budynku
w taki sposób, by sprawić wrażenie unoszącej
się w powietrzu bez podparcia. Oprócz projekcji astronomicznych wyświetlane tu będą
filmy popularnonaukowe, odbywać się będą
koncerty.

Kalendarium
24 lipca 2019 r. podpisano umowę
z Generalnym Wykonawcą budynku
Morskiego Centrum Nauki im. prof.
Jerzego Stelmacha w Szczecinie.
Sygnatariuszami umowy byli: Witold
Jabłoński – dyrektor MCN i Marcin Wasylko – dyrektor Oddziału ERBUD SA
w Szczecinie.
7 październiku 2019 r. wmurowano
kamień węgielny.
Generalny wykonawca ma 20 miesięcy na zakończenie inwestycji. Spodziewany termin to pierwsza połowa
2021 roku.

www.centrumnauki.eu
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Na początek składamy serdeczne gratulacje z okazji wyboru na stanowisko rektora ZUT
na kolejną czteroletnią kadencję. Przypomnijmy, jaka była miniona kadencja dla uczelni.
Dziękuję redakcji za gratulacje. Objąłem stanowisko rektora 1 września 2016 roku. Od razu
wkroczyliśmy w trudny okres, tj. etapowego
wdrażania w życie nowego prawa o szkolnictwie
wyższym i nauce, potocznie zwanego konstytucją dla nauki 2.0. Ustawa zrewolucjonizowała
działalność uczelni. Musieliśmy przebudować
strukturę organizacyjną, opracować nowe akty
prawne, tj. statut i regulaminy.
Mamy już za sobą proces niedużych zmian
organizacyjnych uczelni, który oczywiście nie
przez wszystkich został przyjęty z entuzjazmem.
O ile wiemy, tworzycie też jeden nowy wydział?
Ponad rok temu część pracowników z WBiA,
tj. z architektury, wzornictwa i sztuk plastycznych zwróciła się z prośbą o wyodrębnienie
z Wydziału Budownictwa i Architektury niezależnego Wydziału Architektury. Pozytywną opinię
w 2019 r. wyraziła Rada Wydziału. Przyjęto podział WBiA na dwa niezależne wydziały: Architektury oraz Budownictwa i Inżynierii Lądowej.
Wzięliśmy pod uwagę rozwój dyscyplin, które mają być ewaluowane, czyli oceniane w 2022
roku. To dyscyplinom naukowym, a nie wydziałom będą przyznawane kategorie naukowe.
Dlatego też uznaliśmy, że w nowej strukturze
wyodrębnione dyscypliny mają większą szansę
na uzyskanie wyższej kategorii.
ZUT – o czym pisaliśmy już na naszych łamach – awansował też w rankingu Perspektyw.
Czynimy starania, aby poprawiać nasze
wskaźniki ewaluacyjne. W rankingu „Perspektyw” zostaliśmy uznani za najbardziej innowacyjną uczelnię w Polsce. Przesądziła o tym liczba
złożonych patentów i wzorów użytkowych oraz
liczba pozyskanych środków z funduszy unijnych. Ponadto nasz uniwersytet uplasował się
w tym rankingu na 31. pozycji wśród wyższych
uczelni w Polsce, o 9 pozycji wyżej niż w poprzednim rankingu.
Wprowadziliśmy 22 naukowców – badaczy
do komitetów Polskiej Akademii Nauk, co należy uznać za duży sukces i uznanie. Utrzymujemy
stabilną sytuację finansową w uczelni, mimo
wzrostu kosztów funkcjonowania uczelni. Choć
nie oznacza to, że nie mamy problemów. Wciąż
oczekujemy, że ministerstwo spełni obietnice
sprzed lat i w tym roku oraz następnym przeznaczy środki na zwiększenie płac zasadniczych dla
pracowników.

Istotną sprawą jest współpraca uczelni
z gospodarką. Jak się ona wam układa?
Współpracujemy mocno z otoczeniem gospodarczym. Podam przykłady. Kilka miesięcy
temu doszło do spotkania z firmą Energo- Complex z Piekar Śląskich, w trakcie którego podpisaliśmy umowę o współpracy w kolejnych
latach. Umowa dotyczy projektów badawczych
i prac wdrożeniowych. Naukowcy z Wydziału
Elektrycznego ZUT kontynuować będą badania
w zakresie diagnostyki transformatorów.
Mamy też kolejną umowę z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police w kontekście największej w Europie fabryki polipropylenu. Od kilku
lat realizujemy wspólnie kształcenie studentów
na II st. na kierunku inżynieria Chemiczna i procesowa czy też prowadzenie tzw. doktoratów
wdrożeniowych. Jest wiele innych przykładów
takiej współpracy, w czym aktywni są członkowie rad programowych na wydziałach czy też
Rady Uczelni, nowego organu kolegialnego, w
której są reprezentanci przemysłu, a na jej czele
stoi Edward Osina, prezes znanej firmy budowlanej Calbud.
Nie bez znaczenia jest umiejętność pozyskiwania przez uczelnię środków na badania
i rozwój.
Za największy sukces w tym względzie uważam to, że zostaliśmy wpisani na Polską Mapę
Infrastruktury Badawczej, co wiąże się z pozyskaniem dużych środków na finansowanie badań. Znaleźliśmy się tam – jako jedyna uczelnia
północno-zachodniej Polski z projektem Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii
Procesów Wytwarzania.
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie Centrum, koncentrującego potencjał naukowy i badawczy na bazie jednostek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. Będzie ona służyć
działalności na rzecz otoczenia gospodarczego
uczelni. W ten sposób stworzyliśmy szansę na
pozyskanie ok. 70 mln złotych z funduszów Unii
Europejskiej.
Trzy kolejne nasze wnioski dotyczące zachodniopomorskiej struktury badawczej na
rzecz przedsiębiorstw przeszły do dalszego
etapu. Uzyskaliśmy już środki na prawie 4,5 mln
zł na projekt niwelowania barier w dostępie do
edukacji dla osób niepełnosprawnych przygotowany przez Dział Kształcenia. Umowa zostanie
podpisana przez ZUT i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pozyskaliśmy także środki z Unii
Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) prowadzonego
przez urzędy marszałkowskie.

A jakie macie plany na najbliższą kadencję?
Zamierzamy utworzyć campus technologii teleinformatycznych ICT – unikalne w skali regionu
połączenie potencjału naukowo-badawczego ze
strefami fabrykacji (FabLabs) oraz inkubacji kompleksowych ekosystemów innowacji dla obszaru
ICT. Tworzony będzie na bazie Wydziału Informatyki i Wydziału Elektrycznego. Chcemy stworzyć
taki campus na ul. 26 Kwietnia obok dzisiejszego
budynku Wydziału Elektrycznego i wybudować
nową siedzibę dla Wydziału Informatyki.
Planujemy też budowę Akademickiego Centrum Sportu zlokalizowanego przy ul. Tenisowej.
Tam gdzie teraz mieści się Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu. Mamy tam przepiękny teren o ogromnych możliwościach. Dostosujemy
boiska do wymagań zajęć sportowych prowadzonych w SWFiS (boiska wielofunkcyjne, siłownia na świeżym powietrzu, kryte korty tenisowe
itp.). Centrum ma służyć nie tylko naszej społeczności akademickiej, ale chcemy wyjść nieco szerzej – również do studentów i pracowników innych uczelni. Będziemy występować do resortu
nauki i szkolnictwa wyższego oraz Ministerstwa
Sportu o dofinansowanie tego projektu.
A jakie zmiany poczyniliście w dydaktyce?
Będziemy dostosowywać kierunki studiów do
zapotrzebowania rynku pracy. Stawiamy w dużej
mierze na studia dualne i o profilu praktycznym.
Takimi kierunkami są np. mechanika pojazdów
bojowych i specjalnych oraz inżynieria produkcji
w przemyśle 4.0. na Wydziale Mechatroniki i Inżynierii Mechanicznej czy też logistyka na Wydziale
Techniki Morskiej i Transportu, a także kynologia
na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.
Mam nadzieję, że w przyszłości kierunków
studiów bliżej życia będzie więcej.
Dziękujemy za rozmowę.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
www.zut.edu.pl
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Bilet do innowacyjnej
gospodarki

Wydział
z uznaną marką

Prof. Rafał Rakoczy, prodziekan ds. ogólnych i nauki Wydziału Technologii
i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie, dyrektor Szkoły Doktorskiej o
krajowej ekstraklasie badawczej, idei nowego Centrum i o tym dlaczego
warto zostać inżynierem chemikiem.

Prof. Maria Kaszyńska, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury,
o rozwoju naukowym, absolwentach wydziału i technologii 3D.

Zaczniemy naszą rozmowę od gratulacji
z okazji nadania pani tytułu profesora belwederskiego.
Dziękuję. Nominacja profesorska obowiązuje od 10 marca. I choć pandemia przeszkodziła w zorganizowaniu uroczystości wręczenia
nominacji w Belwederze, to jestem już zatrudniona na uczelni na stanowisku profesora.
Jak się zostaje profesorem? Przypomnijmy w dużym skrócie pani drogę zawodową.
Moje całe życie zawodowe związane jest
z uczelnią. Od razu po studiach pozostałam na
ówczesnej Politechnice Szczecińskiej jako asystent. Przeszłam po kolei wszystkie szczeble
naukowe: starszy asystent, adiunkt, profesor
nadzwyczajny i teraz zostałam profesorem
belwederskim.
Kończy pani drugą kadencję na stanowisku dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury. W jakiej kondycji jest wydział?
Myślę, że zostawiam wydział w bardzo dobrej kondycji. Wiele udało się przez te dwie
kadencje zrobić. Przede wszystkim uzyskaliśmy
prawa habilitowania na kierunku budownictwo
(prawa doktoryzowania mieliśmy już 60 lat
temu), co pozwoliło na otwarcie studiów doktoranckich i na przeprowadzanie postępowań
habilitacyjnych i profesorskich. Wydział w poprzedniej kadencji uzyskał po raz pierwszy w historii kategorię naukową A. Uważam to za duży
sukces, co zostało dostrzeżone przez ministra
nauki i szkolnictwa wyższego, który przyznał mi
za to nagrodę organizacyjną I stopnia.
Kolejne sprawy to uzyskanie uprawnień
doktoryzowania najpierw dla dyscypliny architektura i urbanistyka, a następnie dla dyscypliny inżynieria środowiska. Dla kierunku
budownictwo oraz kierunku architektura

Wydział Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 50, 70-311 Szczecin,
tel.: +4891/4492221, +4891/449471
www.wbia.zut.edu.pl
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i urbanistyka uzyskaliśmy akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz dla kierunku
budownictwo akredytację międzynarodową
uczelni technicznych KAUT. Bardzo wzmocniliśmy i odmłodziliśmy kadrę, 16 osób uzyskało
stopnie doktora habilitowanego, a 4 osoby
tytuły profesorskie. Kolejne postępowania są
w trakcie procedowania.
Warto też chyba zaznaczyć, że wydział
cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich, którzy mimo niżu
demograficznego licznie rozpoczynają u was
studia.
Nasz wydział obok Wydziału Informatyki
cieszy się największą popularnością na uczelni. Oczywiście daleko jest nam do liczby 4000
studentów na wydziale, jak to było kiedyś, ale
cieszy liczba blisko 1600 studentów, co oznacza, że co czwarty student ZUT kształci się na
naszym wydziale.
W zeszłym roku mówiliśmy o planach podziału wydziału ze względu na dążenia architektów, aby stworzyć samodzielny Wydział
Architektury. Już to się stało i uchwałą Senatu
z 22 maja 2020 od nowego roku akademickiego będziemy mieli Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Architektury. Na pierwszym z nich będą dwie dyscypliny naukowe: inżynieria lądowa i transport oraz
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
na drugim architektura i urbanistyka oraz sztuki projektowe i konserwacja dzieł sztuki. Mam
nadzieję, że oba wydziały będą harmonijnie
współpracować i wspierać się wzajemnie.
Wydział znany jest z tego, że wielu absolwentów pozostaje na terenie Pomorza
Zachodniego i kieruje znanymi firmami budowlanymi i deweloperskimi.
Nasi absolwenci to m.in. prezesi Calbudu
Edward Osina i Jan Gackowski. W tej firmie
pracuje również Maciej Pirczewski, który prowadził budowę Posejdona. W firmie Ciroko
naszym absolwentem był wieloletni prezes
firmy Kazimierz Ciuruś. Teraz firmą kierują
jego synowie Wojciech i Jerzy, również absolwenci WBiA. Do firmy dołączył ostatnio wnuk
Kazimierza, czyli syn Wojciecha Piotr Ciuruś,
również absolwent naszego wydziału. Lesław
Siemaszko, największy szczeciński deweloper wraz z synem Pawłem również kończyli
nasz wydział. Chyba większość budowlańców
w Szczecinie i regionie to nasi absolwenci.
Rozwijacie też waszą konferencję naukową.
Szykujemy już jubileuszową 30. edycję na-

szej konferencji Awarie Budowlane, która odbędzie się w przyszłym roku, tradycyjnie w maju
w Międzyzdrojach. Po raz drugi będzie ona
miała charakter międzynarodowy. Konferencja cieszy się dużym powodzeniem za granicą,
ponieważ jak powiedział jeden z jej wybitnych
uczestników dr honoris causa ZUT profesor Joost Walraven z Delf University w Holandii, jest
to jedyna konferencja w świecie, gdzie o sprawach najnowszych awarii i katastrof dyskutuje
się w oparciu o konkretne przykłady.
O poziomie studiów świadczą absolwenci,
ale także sukcesy studentów i doktorantów.
Nasi studenci przynoszą nam zaszczyt.
Wymienię tylko najnowsze osiągnięcia. Doktor Adam Zieliński otrzymał nagrodę Prezesa
Rady Ministrów i Ministra Infrastruktury za najlepszą pracę doktorską. Z kolei doktorant Szymon Skibicki oraz studentka Katarzyna Wedler
uzyskali teraz stypendia prezydenta Szczecina.
Nasi studenci kolejny raz znaleźli się w finale
międzynarodowego konkursu „The Trail” organizowanego przez Vinci Construction – jedną
z największych firm budowlanych na świecie.
Rok temu mówiła pani na naszych lamach
o wspólnym projekcie z Wydziałem Inżynierii
Mechanicznej i Mechatroniki ZUT druku betonu w technologii 3D.
Teraz dołączyła do nas firma 3D Concrete
Spółka z Tychów. Zmontowane zostało stanowisko do drukowania w technologii 3D elementów prefabrykowanych, niestety z uwagi
na pandemię musimy poczekać z rozpoczęciem
druku elementów. Składamy też wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie
naszego projektu ze środków unijnych w ramach RPO.
W lipcu miała odbyć się II światowa konferencja w Eindhoven dotycząca druku 3D, na
którą mamy przyjęty referat. Konferencja odbędzie się, ale w formacie online i będziemy
na niej prezentować nasze osiągnięcia. Realizowane są też pod moim kierunkiem 3 prace
doktorskie z tej bardzo innowacyjnej i przyszłościowej problematyki.
Dziękujemy za rozmowę.
kwiecień-czerwiec 2020

Środowiska akademickie marzą, żeby dostać się na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Od niedawna znalazło się na niej Centrum
Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMiPW) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Polska Mapa Infrastruktury Badawczej jest
inicjatywą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mającą na celu skupiać ośrodki naukowe
oraz ośrodki z infrastrukturą badawczą, które
mają być liderami innowacji, które powinny, przy
ścisłej współpracy z przemysłem przyczynić się
do skoku cywilizacyjnego naszego kraju
W projekcie Centrum stawiamy na interdyscyplinarność. Podstawą jego działania będą
zwłaszcza badania związane z inżynierią chemiczną oraz inżynierią materiałową. Chodzi o
wymyślanie nowego typu materiałów i nowych
procesów chemicznych przy zastosowaniu pozyskanej aparatury.
Znalezienie się na mapie oznacza wpisanie
na listę strategicznych infrastruktur badawczych. Jest swoistą promesą, na to, że mamy
szansę, po złożeniu wniosków, na uzyskanie dofinansowania na zakup nowoczesnej aparatury.
Wpisanie Centrum na listę krajową traktujemy jako bilet, który upoważnia nas do tego, by
grać w ekstraklasie uczelni polskich, by następnie również aspirować do środków z Europejskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.
Ile jest takich biletów?
65 w skali kraju. My jako Centrum ZUT jesteśmy jedyną taką samodzielną inicjatywą na
ścianie zachodniej. Staramy się o 70 mln zł. Jeżeli uda się nam dostać dofinansowanie na nasz
projekt, to wystartujemy 1 stycznia 2021 r.

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie
al. Piastów 42
71-065 Szczecin
tel.: 91-449-4964, fax: 91-449-4636
www.wtiich.zut.edu.pl

Wyjaśnijmy. Projekt nie wiąże się z inwestowaniem w nowe mury.
Nie, nie wiąże się z żadnymi nowymi murami. Infrastruktura Centrum oparta jest na
istniejących zasobach Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii oraz innych
naszych budynkach wydziałowych. W ramach
Centrum powstaną specjalistyczne laboratoria
spektrometrii mas, magnetycznego rezonansu
jądrowego, spektroskopii, mikroskopii, technik
rentgenowskich, nanobioinżynierii oraz badań
materiałów inżynieryjnych i technik analitycznych.
W strukturze Centrum znajdzie się osiem
dotychczasowych laboratoriów, które zostaną
doposażone w nowy sprzęt. Planujemy zakup
18 zaawansowanych aparatów i urządzeń,
w tym m.in. mikroskopów konfokalnych, czy też
chromatografów cieczowych.
Podkreślają państwo otwartość Centrum
na otoczenie.
Centrum będzie funkcjonować wg filozofii
open innovation. Będziemy otwierać się na inne
uczelnie, które będą mogły realizować projekty
naukowe z wykorzystaniem naszej infrastruktury. Jednak dla nas ważne jest również to, by
Centrum służyło nie tylko naukowcom, ale stało
się otwarte na potrzeby przemysłu. Będziemy
szukać zleceń od firm z regionu, ale również
i spoza regionu, na badania, które pomogą dokonać skoku innowacyjnego poprzez opracowywanie nowych technologii. Centrum będzie
zapleczem dla przedsiębiorstw, w których nie
rozwinięto jednostek B+R+I.
Dzięki Centrum chcemy bardziej zbliżyć się
do przemysłu, żeby efekty naszych badań były
bliżej ludzi. Zależy nam na poprawianiu jakości
życia, ochronie środowiska naturalnego, na bezpieczeństwie energetycznym.
ZUT już dziś jest liderem innowacyjności. W
krajowym rankingu „Perspektyw” w 2019 r. byliśmy na pierwszym miejscu wśród polskich uczelni, jeśli chodzi o liczbę przyznanych patentów.
Niestety, te patenty nie przekładają się w wystarczający sposób na wdrożenia do przemysłu.
A jaki będzie model biznesowy Centrum?
Będziemy chcieli zarabiać na naszych projektach. Idea jest taka, żeby ta nowa infrastruktura
zarabiała na siebie. Oczywiście będziemy też wykorzystywać nową infrastrukturę do dydaktyki.
Strategia Centrum bazuje bowiem na tzw. Trójkącie Wiedzy, czyli zintegrowanym podejściu do
badań, innowacji i nauczania.

Przypomnijmy, jakie macie aktualnie kierunki studiów.
Mamy cztery kierunki: inżynieria chemiczna
i procesowa, technologia chemiczna, nanotechnologia, chemia a w ubiegłym roku uruchomiliśmy piąty kierunek, anglojęzyczny – chemical engineering. Mamy już na tym kierunku pierwszych
15 studentów z całego świata. Tworzenie studiów
anglojęzycznych to nowa jakość w dydaktyce.
Mamy już kolejnych chętnych w nowym naborze.
W związku z pandemią koronawirusa musieliśmy się bardzo szybko przestawić na kształcenie
zdalne. Jesteśmy na to przygotowani i wyposażeni w narzędzia umożliwiające zajęcia zdalne.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przewiduje, że w najbliższym roku akademickim
75 proc. zajęć będzie prowadzonych zdalnie. Pozostałe 25 proc. to będą zajęcia laboratoryjne.
Rozpoczynacie nabór na kolejny rok akademicki. Czego przyszły absolwent może
oczekiwać po skończeniu studiów na Wydziale
Technologii i Inżynierii Chemicznej?
Prowadzimy studia magisterskie z eksploatacji instalacji przemysłu petrochemicznego
na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa z
myślą o przyszłej pracy naszych absolwentów w
fabryce polimerów Grupa Azoty Polyolefins SA
w Policach. Podpisaliśmy w tej sprawie umowę
z Grupą Azoty.
Uważam, że nasz wydział daje tak uniwersalne wykształcenie inżynierskie, że nasi absolwenci mogą pracować w wielu dziedzinach
przemysłu, nie tylko w branży chemicznej, ale
np. w firmach projektowych czy też w firmach
consultingowych związanych z innowacjami
technologicznymi.
Dziękujemy za rozmowę.
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Gmina Stepnica to malownicze
miejsce nad Zalewem Szczecińskim
z doskonałą infrastrukturą
turystyczną. Tutaj każdy znajdzie
coś dla siebie. To idealne miejsce, by
zaplanować urlop, spędzić
weekend czy po prostu wybrać się na
krótki wypad za miasto.

Plaża w Stepnicy już po raz 10. z certyfikatem Błękitnej Flagi.

Stepnica zaprasza turystów
W Stepnicy czeka na turystów wiele atrakcji.
Można plażować, spacerować, podziwiać naturę,
a po dniu wrażeń spokojnie zjeść smażoną rybę.
Można żeglować, surfować i jeździć na rowerze.

Plaża i kąpielisko
Plaża w miejscowości Stepnica wita nas Błękitną Flagą. A to oznacza, że woda tutaj jest czysta i bezpieczna. Śmiało można pływać. Można
też spacerować, do czego zachęca molo z widokiem na Zalew Szczeciński.
– W 2019 roku wyremontowaliśmy pierwsze, najstarsze 48 metrów mola, wymieniając
drewniane belki na elementy z materiału drewnopodobnego wykonane z tworzywa sztucznego
uzyskiwanego w wyniku recyklingu – mówi Andrzej Wyganowski, burmistrz miasta i gminy
Stepnica. – Środki na remont mola otrzymaliśmy
z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
w ramach LGR Zalew Szczeciński.
Sezon kąpielowy w Stepnicy rozpoczyna się
20 czerwca br. Bezpieczeństwa na plaży będą
strzegli ratownicy WOPR.
– Przygotowaliśmy wypożyczalnię sprzętu plażowego i kąpielowego, gdzie za niewielkie pieniądze można wypożyczyć deski typu SUP, rowerki
wodne, również z postaciami bajkowymi dla dzieci.
Do dyspozycji są także kajaki, leżaki, parasole, kosze plażowe i parawany – mówi Mariola Kwiryng,
sekretarz miasta i gminy Stepnica. – Mamy też
plac zabaw dla maluchów, a dla ich opiekunów
ławeczki i ciągi spacerowe. Dla osób bardziej aktywnych przygotowane są boisko do plażowej piłki
Bosmanat na Przystani przy Kanale Młyńskim w Stepnicy
– w tym sezonie rozszerza działalność o wypożyczalnię
rowerów. | fot. W. ROGALSKA
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siatkowej i szacholandia. W wypożyczalni jest piłka
do siatki i pionki do gry w szachy – dodaje.

Żeglarskie opowieści
– W gminie Stepnica znajdują się aż cztery
przystanie żeglarskie – przypomina burmistrz
Andrzej Wyganowski. – W sumie może u nas zacumować 400 jachtów – dodaje.
Przystań Żeglarska na Kanale Młyńskim
w Stepnicy przyjmie do 300 jednostek pływających. Głębokość kanału wynosi 2,5 m. Kanał jest
osłonięty od wiatru, więc można tu bezpiecznie manewrować. Dodatkowo w głębi portu
znajduje się obrotnica ułatwiająca większym
jednostkom zawracanie. Przystań posiada slip,
drogę dojazdową, a odległość z przystani do
centrum Stepnicy, gdzie są sklepy, bary i bank,
wynosi około 500 m. Na przystani działa bosmanat – budynek, który nadwieszony jest nad
kanałem. Nad brzegiem kanału ustawiono ławki
i latarnie, a wzdłuż kanału ciągnie się droga z
bruku kamiennego, co dodaje obiektowi charakteru starej mariny.
Mniejsza przystań w Stepnicy im. Kapitana
Roberta Hilgendorfa (na 40 jednostek) znajduje
się na obszarze pomiędzy częścią basenu przeładunkowego a częścią rybacką w Porcie Morskim, tuż przy brzegu tzw. dzikiej plaży z amfiteatrem, w którym w sezonie letnim odbywają się
wszelkiego rodzaju koncerty, imprezy również
dla żeglarzy. Usytuowanie przystani jest doskonałe – smażalnie, port rybacki i plaża są tu w
zasięgu wzroku. Na przystani organizowane są
kursy na sternika motorowodnego oraz żeglarskie wraz z egzaminami państwowymi.
Przystań w Gąsierzynie wyposażona jest
w oświetlone nabrzeże z miejscami cumowniczymi. Jest tu wiata z ławkami i miejsce
na ognisko. Z przystani do wsi jest zaledwie
350 m, a tam jest możliwość zaopatrzenia się
w artykuły spożywcze w miejscowym sklepie
lub nabycia u gospodarzy np. wiejskich jaj, serów. Zacumować tu może około 10 – 20 jednostek. Korzystanie z przystani jest bezpłatne.
Czwarta przystań żeglarska jest z kolei w Kopicach. To bardzo urokliwa marina inwestora
prywatnego (ok. 40 jednostek). Przy przystani
funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu LATARNIK,
w której wypożyczyć można sprzęt pływający,
rowery turystyczne czy skorzystać z taxi wodnego np. przeprawiając się z rowerami do Trzebieży. Można także wynająć domek, postawić

namiot lub udać się w rejs po zalewie jachtem
żaglowym.

Raj dla surferów
i rowerzystów
– Wody Zalewu Szczecińskiego, które ciągną
się wzdłuż zachodniej części gminy Stepnica, to
najlepsze miejsce do uprawiania sportów wodnych, wśród nich windsurfingu, kitesurfingu i kajakarstwa – wyjaśnia sekretarz Mariola Kwiryng.
Szczególnym spotem windsurfingowym
są wody w okolicach miejscowości Czarnocin,
gdzie rozległa płycizna zalewu i zawsze korzystne wiatry są odkryciem dla uprawiających ten
rodzaj sportu i nie bez powodu powstała tu
szkółka windsurfingowa.
Jeśli ktoś jednak woli dwa kółka, ten również zakocha się w gminie Stepnica. Widoki na
wody Zalewu Szczecinskiego oraz Park Natury
Zalewu Szczecińskiego można podziwiać jadąc
trasą rowerową po wale przeciwpowodziowym. Miłośnicy rowerowych wędrówek mogą
też skorzystać z ponad 60 km szlaków rowerowych oraz ponad 20 km pieszo-rowerowych
w lasach Puszczy Goleniowskiej.
Niedługo w Stepnicy powstanie też całoroczne Miasteczko Rowerowe, które ma poprawić bezpieczeństwo poruszania się po drogach.
– Obiekt będzie dostępny dla wszystkich, którzy będą chcieli nauczyć się lub doskonalić jazdę
na rowerze – zapowiada burmistrz Andrzej Wyganowski.

Dzikie koniki
Wędrówki po gminie Stepnica to niezapomniane widoki. Na północ od wsi Czarnocin
tuż za Kanałem Czarnocińskim na obszarze Łąk
Skoszewskich rozpościera się Park Natury Zalewu Szczecińskiego. Ta jedyna w swoim rodzaju
w Polsce forma ochrony przyrody została utworzona z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz Wybrzeża, a obejmuje blisko 4000 ha łąk i pastwisk,
wód Zalewu Szczecińskiego oraz objęty ochroną
ścisłą Rezerwat Czarnocin. Kilka lat temu na teren parku sprowadzono krowy scottish highland
i koniki polskie. Zwierzęta te są niemałą atrakcją
dla odwiedzających park turystów.

Więcej informacji znajdziemy
na stronie www.stepnica.pl
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Jak wakacje,
to Pomorze Zachodnie
Pomorze Zachodnie należy do najatrakcyjniejszych turystycznie regionów
w Polsce. Nasze województwo jest najchętniej wybierane przez turystów
w kraju. Niestety pandemia koronawiusa wymierzyła bolesny cios w tę część
naszej gospodarki, a jej „odmrażanie” to trudny i kosztowny proces. Straty idą
w setki milionów złotych.

Lider turystyki

Według raportu GUS „Turystyka 2018”
w 2018 roku (najnowsze dane) w województwie zachodniopomorskim udzielono najwięcej
w Polsce noclegów – 15,15 mln noclegów! To
aż o 7,8 proc. więcej niż w 2017 roku (14,06 mln)
i jeszcze więcej niż w roku 2016 (13,12 mln).
Powiększyła się też nasza przewaga nad drugim
w kolejności województwem małopolskim i wynosi teraz 1,23 mln noclegów.
Pomorze Zachodnie odnotowało także najwyższy wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych – 51,6 proc. przy średniej w Polsce na
poziomie 40,1 proc. A jest to jeden z najlepszych
mierników atrakcyjności turystycznej regionów.
Pomorze Zachodnie jest najczęściej wybieraną destynacją na wypoczynek. Jest tutaj
najwięcej miejsc noclegowych, na koniec 2018
roku było ich ponad 138 tys., co stanowi 17,3
proc. wszystkich miejsc noclegowych w kraju.
Z badań, które przeprowadził samorząd województwa, wynika z kolei, że ponad 51 proc. turystów, którzy przebywają w regionie, pozostaje
tutaj powyżej 7 dni. Pokazuje to charakter przyjazdowego ruchu turystycznego, który można
nazwać typowo wypoczynkowym – to właśnie
Pomorze Zachodnie jest przez turystów najczęściej wybierane jako miejsce spędzenia dorocznego długiego urlopu.

80 proc. Na kwiecień anulowano 100 proc., na
maj – 75 proc., na czerwiec – 40 proc.
Każde miejsce noclegowe w hotelu, w okresie niskiego sezonu, generuje stratę w wysokości ok. 7500 zł miesięcznie, natomiast w pensjonacie ok. 2500 zł.
Według danych marszałka województwa Zachodniopomorskiego, na koniec 2019 r. w naszym
regionie było 15 855 miejsc noclegowych w hotelach oraz 642 miejsca noclegowe w motelach
i pensjonatach, co powoduje, że w przypadku braku działalności miesięczna strata tylko w całorocznych obiektach hotelarskich wynosi ok. 120 mln zł.

Proceduralne schody

Pandemia koronawirusa i związane z tym zamknięcie granic wielu osobom pokrzyżowało plany
urlopowe i biznesowe. Według badań ankietowych,
w biurach podróży po wybuchu pandemii odwołano 80 proc. rezerwacji wyjazdów zagranicznych.
Do naszego regionu przestali przyjeżdżać
turyści zagraniczni, a brak klarownej informacji
ze strony rządu dotyczącej otwarcia granic (brakowało jej jeszcze na początku czerwca!) naraził
lokalne biznesy na kolejne straty.
Marszałek województwa Olgierd Geblewicz w trudnym czasie pandemii wielokrotnie

wspierał przedsiębiorców, także wówczas, kiedy apelowali do rządu o przedstawienie szczegółowego planu otwierania granic.
– Brak precyzyjnych informacji, kiedy turyści
mogą przyjechać do Polski bez obowiązku kwarantanny i na jakich zasadach sprawia, że osoby
planujące wakacje wybierają inne destynacje
– mówił Olgierd Geblewicz. – Teraz jest kluczowy moment w walce o zagranicznego klienta.
Inne kraje zrozumiały to szybciej i wygrywają z
Polską w przedbiegach. Przedsiębiorcy mówili
mi o lawinie odwoływanych rezerwacji na lipiec,
sierpień i wrzesień, czyli te miesiące, które mogą
zadecydować o przetrwaniu bądź upadłości setek
firm – alarmował marszałek.

Nie poddajemy się

Mimo problemów finansowych i braku klarownych reguł odmrażania gospodarki przedsiębiorcy
codziennie walczą o przetrwanie. Pomagają im
w tym samorząd województwa i władze lokalne.
I tak na przykład w oczekiwaniu na lepsze czasy zachodniopomorskie uzdrowiska postawiły na
rozbudowę infrastruktury pozwalającej na uatrakcyjnienie pobytu poza szczytem sezonu. Gmina
Darłowo zamierza w strefie A uzdrowiska w Dąbkach wybudować ścieżkę aktywności ruchowej
wraz z czterema przejściami na plażę. Powstaną
nowe tarasy widokowe, ciągi piesze, drogi, parking i pawilony sanitarne, a także nowoczesne
urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
Wśród dofinansowanych projektów na liście
unijnego wsparcia znalazły się ostatnio również
samorządy miejskie z Kołobrzegu i Świnoujścia.
Miasto Kołobrzeg zdecydowało, że do czerwca
2021 roku przebudowany zostanie kolejny odcinek promenady, od skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. A. Fredry do ośrodka wypoczynkowego
Arka i Ekoparku. Z kolei w Świnoujściu zakończy
się renowacja historycznej promenady. To jednokilometrowy odcinek deptaku w dzielnicy
uzdrowiskowej, od ul. Małachowskiego do ul. Powstańców Śląskich, którego układ urbanistyczny
wraz z zabudową i zielenią wpisany został do wojewódzkiego rejestru zabytków.
Projekty będą zrealizowane ze wsparciem
Urzędu Marszałkowskiego z puli Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Bolesna pandemia

Większość firm w miejscowościach leżących
nad Bałtykiem w sposób bezpośredni lub pośrednio żyje z turystyki. W gminach nadmorskich
ok. 80 proc. lokalnego PKB to środki z turystyki.
Turystyka to także 15 proc. regionalnego PKB.
Poza obiektami noclegowymi (m.in. hotelami,
sanatoriami, agroturystyką), restauracjami, biurami podróży, przewoźnikami to także targowiska,
sklepy, centra handlowe, obiekty kulturalno-rozrywkowe, usługi kosmetyczne i rehabilitacyjne.
Niestety pandemia koronawirusa dotkliwie
odbija się na budżetach firm związanych z turystyką. Do 10 marca anulowanych zostało ok. 30
proc. hotelowych rezerwacji, po 10 marca – ok.
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E-rower – nowy
symbol Szczecina
Grupa firm Grupa firm Geobike MFC / GeoVelo wkrótce może stać się
biznesową wizytówką Szczecina na arenie ogólnopolskiej. Już dzisiaj należy
do nielicznych w naszym kraju producentów rowerów elektrycznych oraz
dostawców systemów rowerów publicznych dla miast. Obecnie, wraz
z renomowanym partnerem z Hiszpanii, czeka na rozstrzygnięcie największych
w Polsce przetargów na świadczenie takich usług w Warszawie i Trójmieście.
Założony i kierowany przez Grzegorza
Bargielskiego Geobike przez lata projektował i zlecał w Chinach produkcję własnych
modeli rowerów elektrycznych. Od stycznia
tego roku produkuje je sam, sprowadzając z Państwa Środka, podobnie jak niemal
wszyscy europejscy producenci, większość
podzespołów. Dowodem na to, jak zaawansowane pojazdy powstają w Szczecinie jest
pierwszy rower elektryczny, który opuścił zakład zlokalizowany przy ul. Twardowskiego.
Był to model cargo, z centralnym silnikiem,
napędzany specjalnym paskiem zamiast łańcucha, z zaawansowanym systemem zabezpieczeń, indukcyjnym ładowaniem baterii
oraz trzema systemami GPS. Firma wyprodukowała też m.in. 230 wysokiej klasy e-rowerów służbowych dla 40 gmin metropolii
śląsko-zagłębiowskiej, składane rowery dla
znanej niemieckiej firmy Blaupunkt, pojazdy
dla firm dostarczających jedzenie oraz jednoślady sprzedawane pod marką własną przez
austriackie supermarkety.

– Robiliśmy rowery dla niemieckiego dewelopera, budującego ekologiczne osiedla dla
młodych ludzi, którzy nie chcą mieć samochodu. Największym problemem jest dla nich
transport dzieci i zakupów. Produkujemy więc
„osiedlowe” rowery cargo, które można wypożyczyć, korzystając ze specjalnej karty. System
umożliwia naliczanie opłat. Rowery cargo to
przyszłość, szczególnie w centrach miast, gdzie
coraz częściej obowiązuje zakaz wjazdu samochodów – mówi Grzegorz Bargielski.
Grafik zakładu wypełniony jest do października, a firma już planuje przenosiny do
nowej większej hali.
– Dzisiaj mamy jedną linię montażową. Od
października będziemy mieli cztery, w tym jed-

ną wyposażoną w zautomatyzowany system
do montażu kół, na którą dostaliśmy unijną
dotację. Moce produkcyjne zakładu wzrosną
do 30 tys. rowerów elektrycznych rocznie
– mówi Grzegorz Bargielski i zapowiada,
że rozwój wiązać się będzie ze wzrostem
zatrudnienia. – Jesteśmy w fazie szybkiego
wzrostu, więc dobieramy takich ludzi, którzy
w perspektywie będą w stanie szybko rozwijać się na ścieżce kariery. Są wśród nich absolwenci ZUT oraz osoby związane wcześniej
z kolarstwem.

Geovelo. To dostawca kompleksowych systemów roweru miejskiego, który prowadzi dziewięć systemów roweru miejskiego
w Polsce - m.in w Opolu, Rybniku i Tarnobrzegu. Już teraz Geobike produkuje rowery na
potrzbey tych systemów. Ale w czerwcu Geovelo reprezentowała międzynarodowego
gracza, hiszpańską firmę Marfina SL, w przetargach na dosatarczenie kompleksowych
systemów roweru publicznego dla Trójmiasta i dla Warszawy. W tych potężnych przedsięwzięciach szczecinianie będą partnerem
wykonawczym m.in. w zakresie produkcji
i serwisowania sprzętu. Łącznie to ponad 10
tys. rowerów – elektrycznych i tradycyjnych,
osobowych i cargo.
– Będą to rowery czwartej generacji, czyli
takie, które nie wymagają wpinania do stacji.
Ważną częścią systemu będzie aplikacja umożliwiająca wypożyczanie oraz oprogramowanie,
które ułatwi transport i serwisowanie rowerów
służbom technicznym – tłumaczy Grzegorz
Bargielski.
Co więcej, w Warszawie, w ramach tego
samego przetargu, równolegle z systemem
roweru publicznego ruszy pierwsza w Polsce
publiczna wypożyczalnia rowerów, dla której
sprzęt również dostarczyć mógłby Geobike.
Obydwa
przedsięwzięcia
wymagają
wielomilionowego kapitału na uruchomienie inwestycji. Inwestor wykłada bowiem
środki na stworzenie i prowadzenie systemu, a miasto kupuje od niego usługę, płacąc regularnie określone kwoty. Dlatego

głównym oferentem jest hiszpańska grupa
Marfina. To potentat w dziedzinie transportu miejskiego. Prowadzi m.in. najwięszy
w Europie system rowerów publicznych
w Paryżu na 25 tys. pojazdów. Oprócz tego
zajmuje się m.in. transportem autobusowym
i posiada know how w dziedzinie obsługi informatycznej systemów komunikacji miejskiej.
Gdy przetargi zostaną rozstrzygnięte pomyślnie, Geovelo zajmie się obsługą nowych systemów,
a Geobike dostarczaniem dla nich sprzętu.
– Ta synergia wynika z naszej unikalnego

charakteru: łączymy produkcję rowerów elektrycznych z branżą roweru miejskiego. Doświadczenie w produkcji, eksploatacji i zarządzaniu
rowerami daje nam przewagę nad firmami, które np. wywodzą się z branży aplikacji mobilnych
i weszły w rynek rowerów publicznych – mówi
Grzegorz Bargielski.
Na koniec dobra wiadomość dla tych,
którzy sami chcą jeździć e-rowerem made in
Szczecin. Firma pracuje już nad nowymi modelami, które pod marką Geobike pojawią się
na rynku w przyszłym sezonie.

Warszawa i Trójmiasto
na celowniku
Geobike liczy się bowiem z tym, że produkcja wzrośnie niedługo lawionowo. Plany
rozwoju mają bowiem związek z działalnością drugiej firmy Grzegorza Bargielskiego,

W kierowanej przez Grzegorza Bargielskiego fabryce
Geobike powstają rowery elektryczne wysokiej klasy,
które trafiają m.in. do klientów w Niemczech, Holandii,
Austrii i Polsce.

geobike.eu

geovelo.pl
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Biznes w Niemczech:
założyć od zera,
czy przejąć działającą firmę?
Aby prowadzić firmę u naszych zachodnich sąsiadów, nie trzeba rejestrować
tam nowej działalności gospodarczej. Coraz więcej przedsiębiorców szuka
bowiem nabywców swoich dobrze prosperujących biznesów z powodu
zaawansowanego wieku. Jakie są plusy i minusy obu rozwiązań?
Powodów do założenia firmy za granicą
może być wiele. Warunki na rynku wewnętrznym nie są wystarczająco korzystne, albo jest
on już za mały. Mogą to być korzyści podatkowe, mniej biurokracji, albo większe możliwości
otrzymania wsparcia z budżetu państwa lub
samorządu itd. Warto tutaj spojrzeć na to, co
oferują w tym zakresie najbliżsi sąsiedzi, czyli
Niemcy, a zwłaszcza przygraniczny land Brandenburgia. Przedsiębiorca, który zdecyduje się
na biznes w tym regionie, jest blisko ojczyzny,
korzysta ze znakomitej infrastruktury oraz
zyskuje dzięki temu, że jego produkty noszą
oznaczenie „Made in Germany“.

Następca poszukiwany
Kto chce prowadzić działalność gospodarczą w Niemczech, ma wybór: założyć firmę
od podstaw lub skorzystać z coraz częstszej
w Niemczech możliwości tzw. Unternehmensnachfolge, czyli przejąć istniejące przedsiębiorstwo, którego właściciel sprzedaje je
z powodu swojego wieku. To coraz częstsza sytuacja: niemiecki przedsiębiorca dobiega emerytury, a nie ma rodziny lub innych osób chętnych lub mogących kontynuować jego biznes.
Za obydwiema ścieżkami przemawiają argumenty, które należy dobrze rozważyć.

Zakładanie firmy od podstaw
Nowa firma wymaga często na start mniejszego kapitału oraz pozwala od początku
wprowadzać w życie własny pomysł na biznes. Taki biznes może powstawać dokładnie

Granice niech nie dzielą
w trudnych czasach

według wyobrażeń właściciela. Innowacyjne
pomysły i zdolność do zmiany mogą w tym
przypadku prowadzić do sukcesu. Łatwo też
dostrzec ryzyko budowania firmy od zera.
Problemów do rozwiązania nie brakuje. Firmę
trzeba wprowadzić na rynek, wyrobić sobie
markę i sprostać konkurencji. Nie należy przy
tym lekceważyć trudności w kontaktach z urzędami w zakresie otrzymywania niezbędnych
pozwoleń i certyfikatów. Do tego dochodzą
trudności językowe, z jakimi często zderzają
się polscy przedsiębiorcy, w związku z tym, że
wszystkie formalności muszą być załatwiane w
języku niemieckim.

Przejęcie działającej firmy
Zalety modelu Unternehmensnachfolge
wynikają z faktu, że taka firma ma już ugruntowaną pozycję na rynku niemieckim. Oznacza to
m.in., że relacje biznesowe z klientami i dostawcami pozwalają na generowanie przychodu
natychmiast po transakcji kupna takiego przedsiębiorstwa. Pracownicy znają zakład i często
stanowią zgrany zespół. Mimo to nie należy
zapominać o problemach, jakie niesie ze sobą
przejęcie firmy. Nabywca przejmuje niejako
z dobrodziejstwem inwentarza dotychczasowe
struktury i procedury. Musi więc z pracownikami, klientami i dostawcami wypracować nowe,
oparte na zaufaniu relacje. Rozpoczęcie działalności w tym modelu wymaga też większych
nakładów finansowych na starcie oraz oznacza
wzięcie na siebie większej odpowiedzialności
na początku prowadzenia firmy.

Wsparcie i informacje
Przedsiębiorcy, którzy przejmują firmy, korzystać mogą z publicznych narzędzi wsparcia
dla biznesu na takich samych zasadach jak ci,
którzy rozpoczynają biznes od podstaw.
Firmy szukające nowych właścicieli znaleźć
można w licznych, poświęconych tej tematyce
serwisach internetowych. Największym z nich
jest www.nexxt-change.org z bardzo dużą liczbą ofert z całych Niemiec.
Partnerami w tej kwestii są izby przemysłowo-handlowe (IHK). Doradzają one w zakresie
możliwości przejęcia firm, dysponując bazą
przedsiębiorców, którzy szukają następców,
a także w zakresie narzędzi wsparcia i finansowania takich transakcji.

Osoba do kontaktu
Anetta Poethke
Referent ds. Międzynarodowych
IHK Ostbrandenburg
Enterprise Europe Network

www.brandenburgia-wschodnia.pl

+49 335 5621 1342
poethke@ihk-ostbrandenburg.de
www.ihk-ostbrandenburg.de
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Gdy epidemia COVID-19 rozwinęła się na dobre, rząd zadecydował
o zamknięciu granic dla obcokrajowców. Dostępna była tylko część przejść
granicznych, a Polacy po powrocie do kraju mieli obowiązek odbyć 14-dniową
kwarantannę wraz z całymi rodzinami. Ta bezprecedensowa sytuacja okazała
się wyjątkowo dotkliwa dla mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza.
Wstawiła się za nimi Investor Center Uckermark wraz z innymi organizacjami
gospodarczymi z Polski i Niemiec.
Według szacunków izby gospodarczej IHK
Ostbrandenburg w Berlinie i Brandenburgii
pracować może nawet 25 tys. Polaków. Dla
nich, w związku z regularnymi dojazdami do
Niemiec, konieczność odbycia kwarantanny
była ogromnym utrudnieniem. Trzeba było
podejmować trudne decyzje: zostać po zachodniej stronie granicy, czy brać bezpłatny
urlop i wracać do Polski, licząc się z utratą pracy? Wyjście z sytuacji próbował znaleźć rząd
Brandenburgii, oferując polskim obywatelom
pracującym w brandenburskich firmach rekompensatę kosztu noclegu w wysokości 65
euro dziennie.
W trudnym położeniu znaleźli się też Polacy mieszkający w przygranicznych niemieckich
miejscowościach, a pracujący np. w Szczecinie.
Z powodu ograniczenia liczby przejść
i wprowadzenia badań oraz obowiązku wypełniania specjalnych kwestionariuszy, na przejściach granicznych utworzyły się gigantyczne
kolejki samochodów. Utknęły w nich także
transportowane autami ciężarowymi towary.
Ograniczenia w przemieszczaniu się utrudniły codzienną wymianę gospodarczą, kontakty między firmami i realizację wspólnych projektów wymagających bezpośrednich relacji.
Nie wszystkie spotkania biznesowe można odbyć zdalnie, a utrudnienia w prowadzeniu biznesu z partnerami zza granicy, w i tak trudnej

sytuacji wielu branż, dodatkowo nie sprzyjały
rozwojowi gospodarczemu naszego regionu.
W obliczu tego granicznego chaosu samorządy i organizacje gospodarcze z Polski i Niemiec wspólnie postanowiły wystąpić do władz
o ułatwienie życia mieszkańcom i przedsiębiorcom z regionu. W tym celu wspólną petycję do
rządu wystosowały Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie i reprezentująca biznes po
niemieckiej stronie granicy Investor Center
Uckermark.
Przedsiębiorcy z Polski i Niemiec przygotowali wspólne stanowisko w sprawie pilnej konieczności przywrócenia ruchu pracowników
na polsko-niemieckim pograniczu. Podkreślili
w nim, że bez środków do życia pozostanie
kilkuset Polaków, którzy nie mogą dotrzeć do
pracy. „Pracownicy i pracodawcy czują się pokrzywdzeni przepisami, których nie rozumieją
i których racjonalności nie są w stanie sobie
wytłumaczyć” - brzmi treść petycji. Inicjatorzy
akcji wspierali przy tym działania Euroregionu
Pomerania i samorządu w sprawie przywrócenia ruchu na granicy polsko-niemieckiej. Wyrazili też poparcie dla organizatorów protestu
mieszkańców na zamkniętym przejściu granicznym w Lubieszynie.
– Ta sytuacja wyraźnie pokazała, że region
przygraniczny nie jest już jedynie miejscem, w którym przebiega granica państw, ale rozwiniętym,

jednolitym obszarem gospodarczym. Nie chodziło tylko o to, czy polscy pracownicy mieszkający
w Polsce przyjadą do pracy w Niemczech, ale także o to, jak polscy pracownicy, którzy mieszkają
w Niemczech, przyjadą do pracy w Szczecinie. Sytuacja związana z pandemią pokazała, jak bardzo
region Odry jest ze sobą powiązany i że regulacje
na poziomie krajowym mają daleko idące konsekwencje po obu stronach granicy. Oczywiście
w centrum uwagi musi znajdować się zdrowie
ludzi, ale jeśli gospodarka ma się dalej rozwijać,
a praca w poszczególnych krajach być kontynuowana, to osoby dojeżdżające do pracy za granicę
powinny mieć możliwość dalszego podróżowania
do pracy w drugim kraju. Nawet biorąc pod uwagę obecną liczbę zakażeń w Uckermark i Szczecinie (która nie była wysoka w porównaniu z innymi
rejonami Niemiec i Polski), powinno to być możliwe – twierdzi Silvio Moritz, prezes Investor
Center Uckermark, agencji rozwoju gospodarki
powiatu Uckermark.
Protesty, apele i petycje, w które aktywnie
włączyła się Investor Center Uckermark przyniosły efekty. Ograniczenia były stopniowo
znoszone. Najpierw pozwolono na dojazdy do
pracy bez konieczności odbywania kwarantanny większości grup zawodowych (początkowo
nie dotyczyło to zawodów medycznych), a następnie wszystkim mieszkańcom. Na granicy
pojawiali się politycy – reprezentanci samorządu, rządu i największych partii politycznych
z Polski i Niemiec. Od 13 czerwca granice są
znów otwarte.
– Pandemia COVID-19 pokazała, że to
właśnie regiony przygraniczne są szczególnie
dotknięte skutkami takich nadzwyczajnych sytuacji. Problemy, które wtedy występują na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej powinny
być z pomocą Unii rozwiązywane – uważa Silvio
Moritz.
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Tarcza warta 3 miliardy

Baltic Pipe z Norwegii
do Pogorzelicy
Spółka Saipem Limited, należąca
do włoskiego koncernu Saipem,
ułoży podmorski gazociąg
w ramach projektu Baltic Pipe.
Pod koniec kwietnia br. ze spółką
podpisał umowę Gaz-System, polski
operator gazociągów przesyłowych,
odpowiedzialny za tę inwestycję.
Wartość kontraktu wynosi
ok. 280 mln euro.
Roboty budowlano-montażowe obejmą
też miejsca tzw. lądowania gazociągu, czyli
połączenia części podmorskiej z odcinkami lądowymi w Polsce i Danii. Na polskim brzegu
stanie się to w rejonie Pogorzelicy.
– Inwestorzy, zarówno Gaz-System, jak i duński Energinet, podpisali umowy z wykonawcami
prac budowlanych i dokonali zakupów rur oraz
niezbędnych elementów technicznych dla nowych i rozbudowywanych tłoczni gazu – podkreślił Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds.
strategicznej infrastruktury energetycznej.
– Baltic Pipe. Kluczowa dla bezpieczeństwa
energetycznego Polski i ważna dla Unii Euro-

Prawie 3 miliardy (dokładnie
2 mld 890 mln zł ) wyniosła wartość
rządowej pomocy, która trafiła do
województwa zachodniopomorskiego
w ramach trzech strumieni pomocy
– Tarczy Antykryzysowej, Tarczy
Finansowej Polskiego Funduszu
Rozwoju i Tarczy Pomocowej Banku
Gospodarstwa Krajowego.
pejskiej inwestycja jest realizowana zgodnie
z przyjętym harmonogramem. Gaz z Szelfu
Norweskiego popłynie nową trasą do Polski
1 października 2022 roku.
Prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień zaznaczył, że są już zakontraktowani wszyscy
główni wykonawcy i dostawcy niezbędni do
rozpoczęcia budowy gazociągu łączącego wybrzeża Danii i Polski. Jego szacunkowa długość
to 275 km. Roczna przepustowość wyniesie
10 mld m sześc. gazu.
Umowa z Saipem Limited obejmuje m.in.:
wykonanie dwóch mikrotuneli w rejonach linii brzegowych w Polsce i Danii, transport rur
z miejsca składowania na statki układające
gazociąg, połączenie poszczególnych odcinków i opuszczenie gazociągu na dno Bałtyku.

Informację o podpisaniu umowy przekazali na specjalnej
konferencji: prezydent RP Andrzej Duda, Tomasz Stępień
(pierwszy od lewej), i Piotr Naimski.
| fot. ELIZA RADZIKOWSKA-BIAŁOBRZEWSKA / KPRP

Kolejne czynności to odpowiednie ułożenie
go, wykonanie prac zabezpieczających podmorską instalację oraz skrzyżowanie jej z innymi elementami infrastruktury leżącymi na
dnie. Na koniec nastąpi połączenie gazociągu
podmorskiego z lądowymi odcinkami w Polsce
i w Danii, przeprowadzenie testów oraz udział
w uruchomieniu instalacji.
Zgodnie z harmonogramem, pierwsze
prace ruszą w drugiej połowie 2020 r. Samo
układanie gazociągu ma się rozpocząć latem
2021 r.
ek

Transakcja powinna jeszcze zostać zweryfikowana i zatwierdzona przez urzędy regulacyjne. Jej sfinalizowanie spodziewane jest w
czwartym kwartale 2020 roku.
Netto Polska prowadzi obecnie 386 sklepów, a zawarta w połowie czerwca umowa

ma strategiczną wartość dla rozwoju biznesu, gdyż pozwoli Netto w pełni wykorzystać
sprawdzoną koncepcję Netto 3.0 na całym terytorium Polski.
Janusz Stroka, prezes Netto Polska, firmy
mającej siedzibę w Motańcu koło Kobylanki

w naszym regionie z entuzjazmem odnosi się
do perspektywy wprowadzenia konceptu Netto w całym kraju: – Konsolidując obie sieci handlowe na rozwojowym rynku, robimy znaczący
krok w realizacji strategii całej naszej grupy, stając się jednym z czołowych graczy na jednym z
największych rynków w Europie.
Salling Group planuje przekształcić nabyte
sklepy Tesco w Netto 3.0 nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zawarcia transakcji. Do tego
czasu będą one działały pod szyldem Tesco.
Szczegółowy plan dla każdego sklepu zostanie
opracowany w najbliższych miesiącach.
– Polskie produkty i lokalni dostawcy stanowią integralną część naszej przyszłej oferty
– dodaje Janusz Stroka. – Transakcja stwarza
ogromne możliwości rozwoju zarówno naszym
pracownikom, jak i naszym partnerom biznesowym. Chcemy kontynuować współpracę
z naszymi najlepszymi dostawcami i partnerami, aby wspólnie dostarczać klientom wartość,
jakiej oczekują i z jakiej jesteśmy znani. Jestem
przekonany, że wraz z naszymi nowymi współpracownikami zapewnimy polskim klientom bezkonkurencyjną ofertę, atrakcyjny stosunek jakości do ceny i wspaniałe doświadczenie zakupowe
w nadchodzących latach.
wab

Netto Polska przejmie ponad 300 sklepów i dwa
magazyny brytyjskiej sieci Tesco.
| fot. MICHAŁ ABKOWICZ
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Tomasz Hinc: – Prawie 3 miliardy zł wyniosła wartość rządowej pomocy, która trafiła do województwa
zachodniopomorskiego. | fot. URZĄD WOJEWÓDZKI

ło 987,1 mln zł. Większość środków stanowią
pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Do tej
pory udzielono ich 67,7 tys. na kwotę ponad
338,3 mln zł. Kolejne 224,5 mln zł skierowano
do firm w ramach dofinansowania wynagrodzeń dla 46,2 tys. pracowników.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił
63,2 tys. świadczeń postojowych na kwotę

122,9 mln zł. ZUS umorzył składki na kwotę
301,3 mln zł.
Wartość programów pomocowych Banku
Gospodarstwa Krajowego na Pomorzu Zachodnim wyniosła ponad 290 mln zł, a największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się gwarancje kredytowe dla firm.
a

Fabryka Wody coraz bliżej

Netto przejmie sklepy Tesco
Salling Group, spółka macierzysta Netto Polska, porozumiała się z Tesco
Polska w sprawie przejęcia całości działalności spółki – w tym jej sklepów
i magazynów. Transakcja obejmuje przejęcie przez Salling Group 301 sklepów
i dwóch magazynów. W ramach umowy około 7 tys. pracowników Tesco
zostanie przeniesionych do Salling Group.

– Największe środki zostały skierowane do
firm w ramach Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. – Subwencje w kwocie
1,61 mld zł pozwoliły do tej pory ochronić ponad
84 tysiące miejsc pracy w 9,4 tys. przedsiębiorstw.
Program Tarczy Finansowej PFR polega
na udostępnieniu mikrofirmom oraz małym
i średnim przedsiębiorstwom finansowania na
warunkach preferencyjnych, w znacznej części
bezzwrotnego. Ma na celu zapewnienie płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze
skutkami pandemii COVID-19.
W ramach Tarczy Antykryzysowej do
5 czerwca do zachodniopomorskich firm trafi-

kwiecień-czerwiec 2020

Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia
węgielnego pod szczeciński aquapark odbyła się 17 czerwca w miejscu,
gdzie powstanie rekreacyjny basen dla dzieci. Inwestycja w miejscu dawnej
Gontynki ma być oddana do użytku w 2022 roku. Właśnie zakończyły się prace
w części podziemnej i budowa „wychodzić będzie z ziemi”.
– Dobiega końca pierwszy etap inwestycji,
czyli posadowienia obiektu. Myślę, że obietnica, jaką złożyliśmy panu prezydentowi podczas
podpisywania umowy, że ten obiekt zostanie
zrealizowany w terminie, zostanie przez nas do-

trzymana – deklarował prezes zarządu Grupy
Budowlanej Alstal Jarosław Szczupak.
– Dołożymy wszelkich starań, aby otworzyć
ten obiekt jak najszybciej, po to aby służył mieszkańcom naszego miasta – zapewniał Konrad

Stępień, prezes zarządu Spółki Fabryka Wody.
Prezydent Piotr Krzystek podkreślał, że
w aquaparku znajdzie się też strefa edukacyjna
z laboratoriami do nauki biologii czy fizyki: – Budujemy obiekt, który oprócz funkcji rekreacyjnej,
spełni również ważne zadanie związane z edukacją. Fabryka Wody stanie się centrum edukacyjnym,
w którym będziemy uczyć i pokazywać, jak duże
znaczenie ma dla naszego życia woda – stwierdził.
Po odczytaniu treści aktu erekcyjnego panowie złożyli swoje podpisy, po czym akt erekcyjny trafił do metalowej tuby, która została
wmurowana w fundament powstającego budynku basenowego.
Fabryka Wody ma być najnowocześniejszym parkiem wodnym w Polsce. Szczeciński
aquapark składać się będzie z: hali basenowej z basenami rekreacyjnymi i zjeżdżalniami;
strefy basenu sportowego; strefy wellness
i jednego z największych w kraju saunariów.
W części zewnętrznej znajdą się baseny rekreacyjne oraz plaża. Zaprojektowano też strefę
sportową oraz rozrywkową z kręgielnią, stołami do bilarda, ścianką wspinaczkową, siłownią
oraz kortami do squasha. Inwestycja obejmuje również realizację lodowiska sezonowego
naprzemiennego ze sceną amfiteatru. Jedną
z cech charakterystycznych szczecińskiego
aquaparku będzie Edukatorium. Koszt inwestycji to ponad 350 mln. zł.
Ep
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod
szczeciński aquapark. Od lewej: Konrad Stępień, Piotr
Krzystek i Jarosław Szczupak. | fot. MARTA TESZNER
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Czułość…
Nieobojętność…
Kruchość…
O roku ów! kto ciebie widział w naszym
kraju! […] Jakieś dziwne przeczucie, jak przed
świata końcem […] O wiosno! kto cię widział
wtenczas w naszym kraju. O wiosno! Obfita we
zdarzenia, nadzieją brzemienna! Ja tylko jedną
taką wiosnę miałem w życiu […]. Adam Mickiewicz w XI księdze „Pana Tadeusza” pisał oczywiście o roku 1812, a nie o 2020…
Miniona, wyjątkowa wiosna 2020 zapisze się
zapewne na długo w pamięci współczesnych.
Minione miesiące upłynęły na świecie, również
w Polsce, pod znakiem koronawirusa, pandemii,
testów, maseczek, przyłbic, rękawiczek, respiratorów, codziennych komunikatów o liczbie zmarłych, zakażonych, hospitalizowanych, objętych
kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym,
ozdrowiałych…
Olga Tokarczuk w grudniu 2019 uczyniła słowem kluczowym „czułość”… Marian Turski w
styczniu 2020 apelował: po 11. „nieobojętność”…
Wydaje się, że do tych słów należy dodać „kru-

chość”… Niemal wszystko jest kruche, turbulencje dotyczą prawie wszystkiego: zdrowia, klimatu
i pogody, świata polityki, finansów, gospodarki,
rynku pracy… W ostatnich tygodniach mieliśmy
do czynienia z chaosem, z prawdziwym tsunami,
znowu okazało się, że nic nie jest dane raz na zawsze, a świat naprawdę jest globalną wioską.
Nie jest pewny przyszły los wielu przedsiębiorstw, instytucji, milionów pracowników,
również menedżerów. Słowa „kryzys”, „recesja”
i podobne odmieniane są przez wszystkie przypadki. Co z podażą dóbr i usług, co z popytem?
Czy tym razem również sprawdzi się podejście:
„whatever it takes” (wszystko, co trzeba)? Kto
będzie poszkodowanym? a kto beneficjentem?
Sytuacja jest jak zawsze dynamiczna. Ekonomiści spierają się o przyszły kształt procesu wychodzenia z załamania gospodarki: V? U? L?, a może
nawet I? Pojawiło się wiele raportów, analiz
porównawczych, prognoz. Jeden z niemieckich
ekonomistów zaproponował niedawno ory-

Kilka uwag o wodzie (1)
Ekonomia to nauka o gospodarowaniu
ograniczonymi zasobami. Jednym z takich
dóbr, które wykorzystywane jest zarówno
w procesie produkcji, jak i w codziennym życiu
jest woda. Jej zdatne do picia zasoby odnawialne stanowią niecały 1 proc. wody występującej
na Ziemi i są nierównomiernie rozmieszczone
w przestrzeni, zanieczyszczane i wrażliwe na
zmiany klimatu. Powoduje to istotne konsekwencje dla gospodarek oraz egzystencji społeczeństw i regionów.
Dane OECD wskazują, że ok. 40 proc. ludności ma utrudniony dostęp do wody, a przewidywany wzrost popytu na wodę do 2050 roku
wyniesie 50 proc. Skutkować to może istotnym zagrożeniem dla funkcjonowania ekosystemów oraz bezpieczeństwa żywnościowego,
zwłaszcza w kontekście rosnącego zagrożenia
powodziami. Kraje europejskie charakteryzują
się wysokim zróżnicowaniem zasobów wody
ogółem oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
W Norwegii długoterminowe średnioroczne
zasoby per capita wynoszą 71,2 tys. m sześć.,
w Chorwacji 27,3 tys. m sześć., w Finlandii 20,0
tys. m sześć., podczas gdy we Włoszech kształtu-
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ją się one na poziomie 1,9 tys. m sześć., w Polsce
1,6 tys. m sześć., a na Malcie tylko 0,2 tys. m3.
Znaczące międzynarodowe różnice występują
również w poziomie popytu na wodę. Zapotrzebowanie na wodę w danym kraju zależy
od: liczby ludności i przedsiębiorstw, rodzaju
stosowanych technologii, wprowadzania obiegów zamkniętych, zmiany wzorców konsumpcji, typu i zmian klimatu, struktury sektorowej
gospodarki, poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poziomu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
Wydaje się, że kluczowe znaczenie wśród wymienionych czynników ma jednak cena, ponieważ woda charakteryzuje się wysoką elastycznością cenową popytu. W latach 90. cena wody
na Węgrzech wzrosła 15-krotnie, a dzienna konsumpcja zmniejszyła się o około 50 proc., ze 155
do 100 litrów na 1 mieszkańca. Wydatki, które
ponoszą firmy i gospodarstwa domowe z tytułu
konsumpcji wody są coraz wyższe. W 1990 roku
w Szczecinie za dostarczenie 1 m sześć. wody
trzeba było zapłacić 10 groszy. W 1993 roku
kosztowało to 37 groszy plus 25 groszy za
odprowadzenie 1 m sześć.ścieków (razem
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ginalny neologizm Coronomics (koronomika).
O ekonomii i finansach, również o koronaobligacjach, nigdy za wiele. Także o przyszłości
globalizacji i deglobalizacji, o protekcjonizmie i
nacjonalizmach, o tzw. nowej normalności.
Zanosi się na długi marsz. Trzeba mieć nadzieję, że to tylko (?) ostry zakręt, rozdroże,
a nie bezdroże… Przetrwać… Kolejnych „Czarnych Łabędzi” (Black Swan) jednak nam chyba
nie zabraknie? Nie zabraknie też zapewne Polaków nieakceptujących obecnej skali bezprawia i
niesprawiedliwości…
PS Misja powstałego przed rokiem Społecznego Komitetu Uhonorowania Pamięci Pierwszego
Polskiego Prezydenta Szczecina Profesora Piotra
Zaremby dobiega końca… Planowany termin odsłonięcia tablicy pamiątkowej na gmachu Urzędu
Miasta to niedziela 5 lipca 2020, czyli 75 lat po…
Profesor Piotr Zaremba i Jego pokolenie zasłużyło
na dobrą pamięć szczecinian.
Stanisław Flejterski
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Recesja z nutą
optymizmu
Całkowite lub częściowe zamrożenie wielu
dziedzin gospodarki, związane z pandemią koronawirusa COVID-19 odczuły nie tylko linie lotnicze, biura podróży, hotele czy restauracje, ale
także ogromna część sektora usług. Konsekwencje tych decyzji dotknęły wiele podmiotów przemysłowych, handlowych, budowlanych, rolnych,
instytucji kultury, etc.
Po wielu tygodniach niepewności i strachu,
światowa gospodarka powoli wraca do normalności. Recesja wydaje się nieuchronna, jednak jej skala może być mniejsza niż wcześniej
zakładano. O skali optymizmu może świadczyć
kształtowanie się wskaźnika Sentix, który jest
wyrazem zaufania inwestorów do gospodarki strefy euro. W czerwcu wzrósł on z -41,8 w
maju do -24,8 pkt. Dobre wieści napływają także
z USA, gdzie zatrudnienie poza rolnictwem
wzrosło w maju o 2 mln osób, zamiast – jak szacowano wcześniej – spaść o kolejnych 9 mln.
W Polsce lęk przed wirusem zdecydowanie
zmalał, poprawiły się nastroje konsumentów
i przedsiębiorców. Optymizm widać m.in. po rosnącym ruchu na drogach, wzroście sprzedaży

sprzętu AGD, obłożeniu pokojów w hotelach,
wartości transakcji kartami płatniczymi, a także
tłoku na nadbałtyckich plażach.
Optymizm wynika z oswojenia lęku przed wirusem. Wiemy już o COVID-19 na tyle dużo, że
możliwe jest podejmowanie racjonalnych decyzji
bez potrzeby totalnego lockdownu i zamykania
gospodarki. Obszar niepewności powoli się zawęża. Możemy skorzystać z pozyskanej wiedzy
i doświadczenia organizując się na nowo po kilkumiesięcznym stanie hibernacji. Wiemy na pewno, że COVID-19 jest najbardziej niebezpieczny
dla osób starszych i tych z obniżoną odpornością.
Powinny więc być szczególnie chronione. Szczególne procedury powinny dotyczyć szpitali, przychodni i pracujących tam osób. Poza tym należy
testować systematycznie coraz większą część
populacji, kierując nosicieli na kwarantannę lub
poddawać leczeniu.
Można oczekiwać, że w nieodległej perspektywie pojawi się skuteczna szczepionka i problem
COVID-19 od strony medycznej zostanie rozwiązany. Konsekwencje gospodarcze będącej skutkiem
koronawirusa niepewności pozostaną z nami nieco

Prof. dr hab Dariusz
Zarzecki, Wydział
Ekonomii, Finansów i
Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego,
szef Programu MBA
US, prezes zarządu
spółki doradczej
Zarzecki i Wspólnicy
sp. z o.o.
dłużej, aczkolwiek dzięki rekordowym programom
pomocowym zastosowanym przez zdecydowaną
większość państw, proces przezwyciężania nieuchronnej recesji może być znacząco skrócony,
a sama recesja okaże się mniej dolegliwa niż zakładano. Największy program realizują Niemcy, Japonia i Włochy (około 30 proc. PKB).
Polski program antykoronakryzysowy szacowany jest według Agencji Fitch na 9,5 proc. PKB,
czyli niewiele mniej od programów przyjętych
w USA, Kanadzie czy Hiszpanii. Drukowane przez
NBP pieniądze posłużą do zakupu obligacji rządowych, obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego i obligacji emitowanych przez Polski Fundusz
Rozwoju, a następnie zostaną przeznaczone na
wsparcie gospodarki w walce ze skutkami wywołanej koronawirusem recesji. Poza tym Polska
może też znaleźć się wśród największych beneficjentów przygotowywanego przez UE Funduszu
Odbudowy, uzyskując z tego źródła około 64
mld euro. Perspektywy, mimo nieuchronnej recesji, są więc znacznie lepsze niż wydawało się to
jeszcze miesiąc wcześniej. To dobra wiadomość
dla Polski i świata.
Dariusz Zarzecki
COVID-19 prawdopodobnie pojawił się po
raz pierwszy w Chinach w końcu ubiegłego roku i
w krótkim czasie doprowadził do dramatycznych
zmian na całym świecie. Wiele państw zamknęło
granice, miasta, szkoły i sklepy, wprowadzając
ograniczenia w bezpośrednich kontaktach i mobilności mieszkańców.

0,62 zł), w 1998 roku było to odpowiednio
1,18 zł i 0,72 zł (1,90 zł), w 2011 roku 3,65 zł
i 5,31 zł (8,96 zł), a obecnie płacimy 4,34 zł
i 6,75 zł (11,09 zł).
Jednocześnie obserwujemy duże różnice
w cenach usług wodociągowo-kanalizacyjnych
w poszczególnych regionach Polski. W województwie śląskim za 1 m sześć. zimnej wody
z sieci wodociągowej na koniec 2018 roku
trzeba było zapłacić 5,28 zł, w zachodniopomorskim 4,09 zł, a w województwie lubelskim tylko 3,10 zł. Rekordowa cena wynosząca 33,13 zł za 1 m sześć. dostarczonej wody
i odprowadzonych ścieków występowała
w tym samym okresie w Szklarskiej Porębie. W 2017 roku według GUS Polacy wydali
na wodę i odprowadzenie ścieków średnio 1,96 proc. swojego rozporządzalnego
dochodu (w 2006 roku było to 1,74 proc.),
co w skali roku oznacza wydatek przeciętnego gospodarstwa domowego w wysokości
ok. 1002 zł
c.d.n.
Jacek Batóg
kwiecień-czerwiec 2020
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Andrzej Wróblewski (50 l.) zo-

stał nowym dyrektorem Polskiej Żeglugi
Morskiej. Stanowisko
objął 15 czerwca br.
Jest
absolwentem
Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej.
Studiował też na Wydziale Ekonomii
i Marketingu Otto-Friedrich Universitaet w Bambergu. Posiada dyplom
MBA Warszawskiej Wyższej Szkoły
Biznesu. Karierę zawodową rozpoczynał w sektorze bankowym.
Pracował w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie oraz Citibanku,
a także jako główny specjalista w
Banku Gospodarki Żywieniowej.
W 2008 r. został dyrektorem finansowym i członkiem zarządu Stoczni
Gdynia, będąc zarazem w zarządzie
Korporacji Polskie Stocznie.
W 2014 r. przeszedł do Pol-Euro
Linie Żeglugowe (Grupa PLO), gdzie
był wiceprezesem ds. finansowych,

dami ilościowymi na rynku kapitałowym,
metodami gry na giełdzie, wielowymiarową analizą porównawczą, zastosowaniami
metod ilościowych na rynku kapitałowym. Jest tez
autorem oprogramowania
umożliwiającego prowadzenie analiz opłacalności
projektów inwestycji w papiery wartościowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest
autorem lub współautorem
ponad 200 publikacji.
Po raz drugi Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie
pokieruje prof. Jacek Wróbel (58 lat). Od
2009 r. jest na uczelni kierownikiem Katedry Bioinżynierii na Wydziale Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa ZUT. Specjalizuje się
w fizjologii roślin, ekofizjologii i ekologii oraz
biochemii roślin i gleb. Jego dorobek naukowy to ponad 140 opublikowanych prac,
w tym 80 prac oryginalnych (ok. 25 z listy filadelfijskiej). Współautor czterech skryptów dydaktycznych oraz promotor ok. 60 prac dyplomowych na kierunkach ochrona środowiska,
ogrodnictwo, biotechnologia oraz rolnictwo.

druga
kadencja,
która potrwa do
2024 roku. Rektor
jest kierownikiem
Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej. Zajmuje się badaniami
komórek macierzystych, posiada
specjalizację z chorób wewnętrznych
(I st. i II st.), transplantologii klinicznej i hematologii. W latach
2005-2012 pełnił funkcję dziekana
Wydziału Lekarskiego, a w 2016
został wybrany na rektora PUM.
W poprzedniej kadencji podpisał
dokumenty na realizację największej
inwestycji w historii uczelni – Uniwersyteckiego Centrum Onkologii (590
mln zł z budżetu państwa).
Nie zmienia się też rektor Akademii Morskiej w Szczecinie. 22 kwietnia prof. kpt. ż.w.

Wojciech Ślączka (50 lat) również

został wybrany na
drugą kadencję na
rektora
Akademii
Morskiej w Szczeci-

Badania z nauką w tle
Z usług szczecińskiej firmy Technic-Control korzystają m.in. producenci konstrukcji stalowych,
stocznie i armatorzy. Ekspercka wiedza wspierana jest przez Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie.
– Prowadzimy laboratorium badań nieniszczących, ale nie działamy jednak jak tradycyjnie pojmowane laboratorium – mówi Bogdan
Piekarczyk, prezes Technic-Control. – Badania
robimy w terenie – jedziemy na statek, rurociąg,
most czy też do innej konstrukcji stalowej. Per
analogia do medycyny, w której lekarz ogląda
pacjenta i wykonuje badania specjalistyczne.
Pracownicy Technic-Control wykonują
badania wizualne (oglądają, badają wymiary,
spoiny, płaskość konstrukcji), a w razie potrzeby wykonują badania rentgenowskie, badania
ultradźwiękowe, magnetyczne i inne. Odbywają się one bez uszczerbku dla konstrukcji
(dlatego noszą nazwę badań nieniszczących),
nie mają żadnego wpływu na ich wytrzymałość i nie wpływają na zmianę cech eksploatacyjnych badanych obiektów.

Polimery Police, Gazoport,
statki w stoczni i na morzu...

jednocześnie pełniąc tę funkcję dla
PLO. W październiku 2016 r. został
członkiem rady
nadzorczej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, delegowanym do pełnienia
funkcji członka zarządu spółki.
Od lutego 2017 r. był członkiem
zarządu ds. inwestycji tonażowych PŻB.

Waldemar

Tarczyński

(59 lat). Został wybrany na rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.
Rektor elekt pełnił już tę funkcję
w latach 2005-2012. Ostatnio
przez dwie kadencje od 2012
roku był dziekanem Wydziału
Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Zainteresowania badawcze
prof. Tarczyńskiego koncentrują
się wokół problematyki związanej z rynkiem kapitałowym,
zarządzaniem ryzykiem, meto-
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Politechniką Koszalińską kierować będzie
prof. Danuta Zawadzka (46 lat). Pierwsza kobieta oraz pierwsza przedstawicielka
kierunków nietechnicznych na tym stanowisku w ponad 50-letniej historii uczelni, Wybrana rektor elekt
w 1998 r. ukończyła ekonomię na PK i od tego czasu
związana jest zawodowo
ze swoją uczelnią, początkowo jako asystent, a od
2002 r. jako adiunkt. Od
2011 r. pracowała na stanowisku profesora uczelni w
Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych PK. Dotychczas pełniła funkcję prorektora PK ds. kształcenia, była też
przewodniczącą Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, kierownikiem Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych PK.
Jest wiceprzewodniczącą kapituły konkursu
„Świata Biznesu” – Perły Biznesu.
Prof. Bogusław Machaliński (55
lat) został rektorem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. To jego

nie. Rektor jest absolwentem Wydziału
Nawigacyjnego AMS. W kadencji 20082012 był prorektorem ds. morskich, następnie dyrektorem Instytutu Nawigacji
Morskiej Wydziału Nawigacyjnego, pełnomocnikiem ds. morskich, by w latach
2016-2020 zostać rektorem Akademii
Morskiej w Szczecinie.
Podstawowy obszar jego zainteresowań naukowych to m.in. modelowanie symulacyjne ruchu statku, budowane w oparciu o badania
rzeczywiste oraz modelowanie ryzyka
w transporcie morskim. Jednym z jego
głównych osiągnięć o charakterze aplikacyjnym jest zastosowanie teorii ryzyka
w modelowaniu akwenu portowego do
optymalizacji falochronu osłonowego
terminalu LNG w Świnoujściu.
epk

kwiecień-czerwiec 2020

Firma była wykonawcą badań nieniszczących zbiorników magazynowych w czasie budowy świnoujskiego gazoportu. Z jej usług
korzystają producenci konstrukcji stalowych
– np. Firma Teleyard, Finomar, Partner Stocznia, Zinkpower, Dynpap, JVP Steel oraz inne
mniejsze i większe firmy działające na terenie
dawnej stoczni szczecińskiej. Teraz rozpoczyna się kolejne duże zlecenie – Polimery Police. Na budowanych instalacjach inspektorzy
z Technic-Control prowadzić będą badania
metodą rentgenowską, ultradźwiękową, penetracyjną i wizualną.
Eksperci Technic-Control pracowali m.in.
w stoczni w Turku w Finlandii oraz prowadzili badania na konstrukcjach offshore. Często
jeżdżą na przestoje technologiczne do rafinerii BP i Shella w Holandii. Wykonują też badania na statkach będących w eksploatacji.
– Statki podobnie jak samochody muszą
przechodzić okresowe przeglądy, podczas których wszystkie ważniejsze elementy winny być
zdiagnozowane. Mustrujemy na statek w porcie,
który wskaże armator i w trakcie rejsu badamy
jednostkę pod kątem ubytków korozyjnych, wykonując m.in. pomiary grubości elementów –
wyjaśnia Bogdan Piekarczyk.
Zakres badań jest jednak o wiele szerszy.
Firma prowadzi badania na etapie budowy
instalacji produkcyjnych, na etapie wytwarzania produktów oraz na etapie eksploatacji. W
tej fazie usług inspektorów badań nieniszczących najczęściej korzystają instytucje, które
sprawują nadzór nad konstrukcjami np. Urząd
Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny oraz okrętowe towarzystwa
klasyfikacyjne.

Bogdan Piekarczyk: Nasz personel legitymuje się uznanymi certyfikatami kompetencji
zgodnymi z międzynarodowymi normami | fot. S.GRACZ

Ze wsparciem nauki
Aby funkcjonować w branży badań na najwyższym poziomie potrzebne są odpowiednie
certyfikaty. Najważniejszym z nich jest akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji. W dziedzinie badań nieniszczących ma ją w Polsce
kilkanaście firm. W związku z tym, że badania
odbywają się w obszarach, które są regulowane przez towarzystwa klasyfikacyjne lub inne
instytucje nadzoru technicznego konieczne są
certyfikaty DNV-GL, Veritas, Rina i Polskiego
Rejestru Statków oraz Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego.
– Oprócz tego nasz personel musi legitymować się uznanymi certyfikatami kompetencji
zgodnymi z międzynarodowymi normami. Dopiero to wszystko jako całość daje nam możliwości działania w tym obszarze badań nieniszczących – mówi prezes Piekarczyk.
Szef Technic-Control podkreśla, że do
rozwoju jego firmy w dużym stopniu przyczynia się trwająca od ponad 15 lat współpraca
z Katedrą Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego: – To prof. Tomasz
Chady, który zajmuje się w katedrze badaniami
nieniszczącymi zaszczepił w nas ideę wyjścia
z naszą usługą poza granice kraju. Namówił nas
do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie
Film Free, którego idea polegała na wprowadzeniu do przemysłu metody rentgenowskiej opartą
na detekcji cyfrowej.
W rezultacie wyposażyliśmy nasze laboratorium w odpowiedni sprzęt i zamiast klisz,
analizujemy zdjęcia w wersji cyfrowej. Kolej-

nym krokiem były badania nad wprowadzeniem sztucznej inteligencji do oceny obrazów
rentgenowskich. Rolą pracownika jest jedynie
potwierdzenie jej analizy.
Technic-Control współpracuje też z uczelnią świadcząc usługi badawcze dla swoich
klientów. Zdarza się, że badane elementy trafiają jednocześnie do firmy i do ZUT, a wyniki
badań prowadzonych różnymi metodami są
porównywane, tak aby dobrać najlepszy sposób zastosowania ich u zleceniodawcy.
Z kolei uczelnia wysyła do Technic-Control
studentów, którzy mają okazję w praktyce zapoznać się tematyką badań nieniszczących.

Specjalistyczna
wiedza procentuje
Firma wywodzi się z przemysłu stoczniowego, a jej głównym odbiorcą była przez lata
Stocznia Szczecińska (siedziba Technic-Control zlokalizowana jest 100 m od stoczniowej
bramy głównej). Dzisiaj w firmie pracuje 20
osób, spośród których wiele zostało przygotowanych do zawodu niemalże od zera.
– Poza katedrą prof. Tomasza Chadego nikt
nie uczy w naszym regionie o badaniach nieniszczących. Żeby pracować w tym zawodzie, trzeba przejść indywidualny tok szkolenia, na który
składają się wielogodzinne kursy i egzaminy
przed niezależną komisją. A potem, jak wynika
z moich doświadczeń, dopiero trzyletnia praktyka pozwala nabrać zaufania do badań wykonywanych przez danego inspektora – mówi Bogdan Piekarczyk.
mab
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Totalizator Sportowy
nie zwalnia tempa

Nagrody artystyczne
Szczecina rozdane
Fotografka Krystyna Łyczywek i saksofonista Sylwester Ostrowski to laureaci
Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina 2019. Tytuł Mecenasa Kultury
przypadł, po raz trzeci, Lesławowi Siemaszko
Z powodu pandemii koronawirusa ogłoszenie laureatów nie odbyło się podczas tradycyjnej
gali w filharmonii, ale na antenie TVP3 Szczcecin.
Nagroda Artystyczna przyznawana jest co roku
szczecińskim twórcom i animatorom kultury
w dwóch kategoriach.
Sylwester Ostrowski został doceniony za
osiągnięcia w minionym roku – za popularyzację
jazzu. Muzyk w ramach festiwalu Szczecin Jazz,
którego jest szefem artystycznym, zaprosił do
naszego miasta amerykańską wokalistkę soulową Erykah Badu (i jako pierwszy Polak z nią zagrał). Magazyn „Jazz Forum” uznał to wydarzenie za jazzowy koncert 2019 roku w Polsce.
– Szczecin jest moją miłością i jazz jest moją
miłością, stąd Szczecin Jazz – mówi „Światowi
Biznesu” Sylwester Ostrowski.
W kategorii za całokształt działalności artystycznej Nagroda Artystyczna powędrowała
do nestorki szczecińskiej fotografii – Krystyny Łyczywek. Laureatka skończy w sierpniu

100 lat. W czasie II wojny światowej była harcerką, członkiem AK, łączniczką w powstaniu warszawskim. Później pionierką Szczecina, romanistką, tłumaczem literatury francuskiej, odznaczona
Orderem Francuskiej Legii Honorowej. Wreszcie
fotografką, a jak powtarzała w wywiadach, bez
fotografii nie mogłaby żyć. Swoje zdjęcia prezentowała na ok. 150 wystawach zbiorowych
w Polsce i za granicą oraz ok. 180 indywidualnych.
W okolicznościowym nagraniu prezydent
Piotr Krzystek przyznał, że wybór zwycięzców
nie był prosty, a Nagroda Artystyczna Miasta
udowadnia, że Szczecin jest ważnym ośrodkiem
kultury i ma się czym chwalić.
Tytuł Mecenasa Kultury Szczecina otrzymał –
podobnie jak w ubiegłym roku – znany szczeciński developer Lesław Siemaszko, dla którego to
honor trzeci raz z rzędu.
Nagrody Artystyczne to czeki w wysokości 40
tys. zł. Mecenas Kultury jest tytułem honorowym,
EP
laureat otrzymuje na pamiątkę statuetkę.

IKEA otworzyła
Dom Jutra

Dom Jutra powstał w blisko 250-metrowym lokalu wynajętym od miasta i wyremontowanym, w stuletniej kamienicy przy
pl. Odrodzenia. Szwedzka firma postanowiła
otworzyć tu przestrzeń inspiracji, jak może wyglądać dom funkcjonujący z pełnym poszanowaniem natury.
– Chcieliśmy w ten sposób zapoznać szczecinian
ze stylem IKEA, filozofią działania i proekologicznym nastawieniem sieci do codziennego funkcjonowania. W Szczecinie zbliża nas strategia miasta Floating Garden, ponieważ dotyczy przyszłości i tego,
jak dbać o naszą planetę – mówi Karol Tomczyk,
market manager w IKEA Retail Polska.

600 roślin, mikrofarma,
kompostownik w mieszkaniu. Zanim
szczecinianie będą robić zakupy
w wielkopowierzchniowym sklepie
meblowym, IKEA zaprasza
do Domu Jutra.

Dom Jutra będzie miejscem spotkań szczecinian oraz warsztatów z gotowania wegetariańskiego. | fot. IKEA
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Miniony rok był pod kątem sprzedaży
najlepszym w ponad 64-letniej
historii Totalizatora Sportowego.
Właściciel marki Lotto odnotował
rekordowy skok w rankingu Lista 500
dziennika „Rzeczpospolita”. Z miejsca
70. w 2018 roku TS przeskoczył na
32. – tym samym osiągając najwyższy
wzrost pozycji w pierwszej setce
rankingu. W roku 2019 Totalizator
Sportowy niemal podwoił przychody
ze sprzedaży: z ponad 5 mld zł
do prawie 9,9 mld zł. Tym samym
spółka odnotowała największy
wzrost sprzedaży ze wszystkich firm
prezentowanych na tegorocznej
Liście 500 – aż o 94,3 proc.

Nagroda Artystyczna powędrowała do nestorki szczecińskiej
fotografii – Krystyny Łyczywek. | fot. JERZY MĄKOWSKI

IKEA Dom Jutra będzie miejscem spotkań
szczecinian, rozmów, wykładów na tematy
ekologiczne, warsztatów z gotowania wegetariańskiego.
W środku znajduje się 600 roślin, stoją na
parapetach, półkach, wiszą na ścianach, zwisają z sufitu. Zieleń oczyszcza powietrze w Domu
Jutra.
W kuchni stoi nowoczesny kompostownik,
w którym renaturyzacją naturalnych odpadów zajmuje się 200 dżdżownic. Dom Jutra
wyposażony został też w instalację imitującą
światło słoneczne. W jednym z pomieszczeń
jest nowoczesna mikrofarma, w której metodami aeroponiczną i aquaponiczną, czyli bez
użycia gleby, przy bardzo małym zużyciu wody,
uprawiać można warzywa i hodować grzyby
jadalne.
W Planerowni zaś, ze współpracownikami
firmy IKEA można zaprojektować sobie i zamówić funkcjonalną kuchnię.
Dom Jutra otwarty został 18 czerwca. Miejsce służyć będzie mieszkańcom od poniedziałku
do soboty – do momentu otwarcia wielkiego
sklepu Ikei (planowanego na pierwszą połowę
2021 r.). Wtedy wyposażone miejsce zostanie
przekazane Miastu, które chce kontynuować
projekt pod nazwą Dom Skandynawski.
Szwedzi stawiają swój wielki sklep meblowy u zbiegu ul. Mieszka I z ulicą Białowieską.
Jego powierzchnia całkowita wynosić będzie
prawie 29 tys. m kw. IKEA posiada obecnie
jedenaście sklepów stacjonarnych. Sklep w
Szczecinie będzie pierwszym w regionie północno-zachodniej Polski.
EP
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– Totalizator Sportowy stał się nowoczesną
spółką technologiczną, która za sprawą nieustannego rozwoju i wejścia pewnym krokiem
w nowe obszary działalności uzyskała najlepszy wynik w całej swojej historii. Nie zwalniamy tempa – mamy ambicję stać się jednym
z największych graczy na rynku gamingowym
w tej części Europy – skomentował awans w
rankingu „Rzeczpospolitej” Olgierd Cieślik,pprezes zarządu Totalizatora Sportowego.

Totalizator Sportowy
stał się nowoczesną
spółką technologiczną.
| fot. MARTA TESZNER

Totalizator Sportowy dysponuje siecią ponad 18 000 punktów sprzedaży, które każdego
dnia oferują szeroki wachlarz produktów loteryjnych. Nadrzędnym celem spółki jest stały
rozwój, poszukiwanie nowych innowacyjnych
rozwiązań, które pozwolą wyprzedzać potrzeby
rynku i wpływać na rozwój polskiej gospodarki.
Realizując monopol państwa, zgodnie
z ustawą o grach hazardowych, spółka nie tylko dba o rozwój tradycyjnych produktów spod
znaku LOTTO, między innymi poprzez uruchomienie ich sprzedaży online. W 2018 roku Totalizator Sportowy rozpoczął także działalność
w zupełnie nowym obszarze biznesowym, takim jak salony gier na automatach.
Tylko w oddziale Szczecin do tej pory
otwarto już 12 salonów w takich miejscowościach jak: Szczecin, Świnoujście, Międzyzdroje, Goleniów, Gryfice, Choszczno, Myślibórz czy
Barlinek.
Adam Włodek

Miniony rok był
najlepszy
w ponad 64-letniej
historii Totalizatora
Sportowego.
| fot. MARTA TESZNER
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Pokoje z najlepszymi
widokami
Świeżo wyremontowane, wygodne, świetnie wyposażone apartamenty
w hotelu Novotel Szczecin Centrum są do dyspozycji najbardziej
wymagających gości, którzy przyjeżdżają do Szczecina z całego świata.
To jednocześnie wspaniała wizytówka miasta.
Czterogwiazdkowy hotel przy ul. 3 Maja
promuje się hasłem „Hotel, który sprawia, że
liczy się każda chwila”. I rzeczywiście, doskonała obsługa, świetna kuchnia i położenie w
centrum miasta sprawiają, że można w nim
dosknale wykorzystać czas pobytu w stolicy
Pomorza Zachodniego.
Wszystkie pokoje w hotelu Novotel Szczecin Centrum przeszły niedawno remont, są
przestronne i nowocześnie urządzone, przez
co stanowią doskonałe miejsce do zamieszkania, spełniając wszelkie wymagania gości.
Od czerwca przyjeżdżający do Szczecina
mają do dyspozycji całkowicie odmieniony
apartament o powierzchni 44 m kw., na który
składa się salon, dwie łazienki i wydzielona sypialnia. Z jego okna roztacza się panoramiczny
widok na miasto. Zgodnie z pomysłem dyrektor
hotelu Małgorzaty Fieducik, aby apartamenty
nawiązywały do Szczecina, na ścianach pojawiły się tapety ze zdjęciami charakterystycznych
miejsc w mieście. To unikalne wielkoformatowe fotografie dźwigozaurów oraz filharmonii
i pomnika Anioł Wolności. Unikalne tapety zostały zaprojektowane specjalnie na potrzeby
hotelu. Bogate wyposażenie apartamentu
wpisuje się w najnowszy koncept marki Novotel: duże łóżko, klimatyzacja, dostęp do WiFi,
ekspress do kawy, woda mineralna, minibar, TV,
suszarka do włosów, kapcie, szlafrok oraz sejf.
W związku z sytuacją związaną z pandemią
COVID-19, grupa Accor, do której należy sieć
Novotel wypracowała i stosuje najwyższe stan-

trzyma przyjazny dystans
Sławomir Piński , dyrektor
zarządzający pola golfowego Binowo
Park o golfie w czasie pandemii,
o tym jak nauczyć się grać w golfa i o
sportowym wymiarze zielonego pola.

dardy higieny we współpracy z Bureau Veritas,
światowym liderem w obszarze bezpieczeństwa i certyfikacji.
Wszystkie hotele grupy Accor przechodzą
audytyw tym zakresie.
Novotel Szczecin Centrum to również doskonała restauracja, osiem profesjonalnie przygotowanych sal konferencyjnych, kryty, ogrzewany basen, pokój zabaw z konsolą do gier oraz
podziemny parking. Czegóż chcieć więcej, aby
komfortowo spędzić czas w mieście?

Novotel Szczecin Centrum
al. 3 Maja 31
70-215 Szczecin
tel: +48914801400
H3367@accor.com
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Binowo Park
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Rozmawiamy w końcu czerwca, ale sezon
golfowy w Binowie, mimo pandemii koronawirusa, rozpoczęliście znacznie wcześniej.
Pola golfowe w Polsce zostały udostępnione dla gry już 4 maja i od tego dnia prowadzimy w Binowo Park działalność sportową i rekreacyjną. Pole golfowe jest bardzo przyjazne
dla graczy, poza takimi ograniczeniami jak np.
możliwość skorzystania z natrysków. W maju
nie można było też jeszcze uruchomić restauracji w domku klubowym.
Od połowy maja zaczęliśmy organizować
turnieje golfowe. Co ciekawe, zaobserwowaliśmy, że znacznie więcej osób niż przed rokiem
o tej porze korzysta z takiej formy rekreacji i
przyjeżdża na pole golfowe. Pole golfowe jest
bezpiecznym miejscem, jeśli chodzi o pandemię. Na terenie ponad 70 hektarów można
utrzymywać spory dystans społeczny. Odległość pomiędzy flightami, czyli dwu-, trzy lub
czteroosobowymi zespołami grającymi na
polu, to odległość między dołkami, czyli od
200 do 300 metrów.
Ostatnio zniesione ograniczenia pozwalają wam na organizowanie w Binowie imprez firmowych czy też uroczystości okolicznościowych typu wesela, komunie.
No tak, ucierpieliśmy nieco na prowadzeniu
naszej działalności gospodarczej. M.in. odwołano kilka planowanych wesel i wiele przyjęć
komunijnych. Teraz niektóre z zaplanowanych
wcześniej wydarzeń wracają. Część z nich została przesunięta na drugą połowę roku. Wzrasta też zainteresowanie organizacją imprez
dla pracowników firm, co ma związek z tym, że
pole golfowe jest bezpieczniejsze niż zamknięte pomieszczenie. W warunkach pracy zdalnej
możliwość spotkania się na polu golfowym
w celach zawodowych czy też integracyjnych
ma ogromne znaczenie dla budowania dobrego klimatu w firmie.
Rozumiem, że tak jak dotychczas, wznowiliście też kursy gry w golfa.
Oczywiście. Podobnie jak inne aktywności
rozwijamy je zarówno dla tych, którzy traktują
golf jedynie jako formę rekreacji, jak i dla tych,
którzy mają w sobie geny rywalizacji i nabierają
podejścia sportowego do golfa. Liczba uczestników kursów, jak i liczba kursów zwiększyły
się w porównaniu do ub. roku.

fot. ARCHIWUM

Mamy 4 trenerów golfa z certyfikatami międzynarodowej organizacji PGA, którzy prowadzą
cykliczne zajęcia podstawowe, semestralne zajęcia golf premium oraz kursy nauki gry w golfa II
kroku. Nowością są ekspresowe kursy weekendowe, gdzie w ciągu dwóch dni (2 x po 3 godziny) można zdobyć pierwsze uprawnienia golfowe, tzw. Zieloną Kartę poprzedzoną stosunkowo
prostym egzaminem. Po szczegóły zapraszam na
naszą stronę internetową: binowopark.pl.
Porozmawiajmy teraz o sportowym
aspekcie golfa.
Zanim powiem o naszych sztandarowych
imprezach sportowych, chciałbym zaprosić 27
czerwca do Binowa Park na mistrzostwa Polski lekarzy weterynarzy i na turniej miłośników
zwierząt połączony z piknikiem. W trakcie tego
wydarzenia odbędą się liczne prezentacje i pokazy z udziałem zwierząt.
A teraz powróćmy do sportowej rywalizacji
z prawdziwego zdarzenia. Najważniejszym turniejem na polu golfowym w Binowie w b. roku
będzie 23. edycja Floating Garden Szczecin
Open, która odbędzie się od 14 do 16 sierpnia.
Jest to turniej zawodowców. Spodziewamy się
przyjazdu do Binowa czołówki zawodowych
polskich golfistów. Sadzę, że do tego czasu
unormuje się sytuacja z otwarciem granic i pokażą się na turnieju zawodnicy zagraniczni.
Rozpoczynamy też cykl światowych, nieoficjalnych mistrzostw świata World Amateur
Golfers Championship 2020. Binowo Park Golf

Club jest organizatorem 16 turniejów eliminacyjnych oraz krajowego turnieju finałowego,
który odbędzie się na polach golfowych Binowo Park i Modry Las w Choszcznie pod koniec
sierpnia. Tam zostanie wyłoniona reprezentacja Polski na światowy finał WCCA w Meksyku.
Finał światowy uprzednio zaplanowany był
w październiku, ale w związku z pandemią koronawirusa został przeniesiony na 2021 r.
Sierpień szykuje się więc jako miesiąc najważniejszych turniejów w Binowo Park.
Ale niezależnie od tych zawodów organizujemy nasze lokalne turnieje. Serdecznie zapraszam golfistów na cykl rozgrywek Maritime
Silver Golf League 2020, który kończy się finałem. Choć cykl 20 turniejów zorganizowany został z myślą o zawodnikach reprezentujących
firmy gospodarki morskiej, to jest on otwarty
dla wszystkich chętnych.
Spytajmy na zakończenie o czołówkę golfistów wywodzących się z Binowo Park.
Szczycimy się dwoma golfistami zawodowymi. Są to Max Sałuda i Adrian Kaczała,
którzy rywalizują o największe trofea wśród
zawodowych golfistów w Polsce. Wśród amatorów chciałbym wyróżnić dobrze zapowiadających się juniorów, takich jak Patryk FasseroGamba, Tristan Kolasiński, Gustaw Kawecki i
Alicja Kulig. Należą oni do kadry narodowej
juniorów.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Włodzimierz Abkowicz
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Twarze biznesu
Monika Gerlicka, właścicielka firmy DTP Monika Gerlicka, grafik
Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Rak
Uniwersytet Szczeciński

Moja ulubiona postać

Alicja z Krainy Czarów, która jest zaradna,
odważna, wesoła, nie boi się wyruszyć w podróż...

Co cenię u mężczyzny

Odpowiedzialność i poczucie humoru

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

Uczymy grać
w golfa

Niezależność, ambicję i tolerancję
Pracoholizm (choć nie do końca to moja wada :)
Polityki i rozmów o niej
Taniec oraz renowacja i stylizacja mebli
Siłą wiosny
O szczęściu moich dzieci i wycieczce na Kubę

fot. ARCHIWUM

NASI TRENERZY ZAPRASZAJĄ NA NAUKĘ GOLFA

Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

Adrian Kaczała

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Robert Kubica. Imponuje mi jego wytrwałość
i determinacja w dążeniu do celu. Siłą spokoju

Co cenię u mężczyzny

Zdecydowanie i stanowczość w działaniu

Moja największa wada
Czego najbardziej nie lubię
Ulubione zajęcie po pracy
Czym zachwyciłem się ostatnio

O czym marzę
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Janusz Kulig

PGA Polska Golf Professional

Max Sałuda

Wojciech Waśniewski

PGA Polska Golf Professional

PGA Polska Golf Professional

Uniwersytet Szczeciński

Moja ulubiona postać

Co cenię u kobiety

PGA Polska Golf Professional

Skorpion

Rozwagę, opanowanie, cierpliwość i wytrwałość
Perfekcjonizm (pedantyzm)
Wyniosłości i zakłamania

fot. ARCHIWUM

Aktywność na łonie natury

SPRÓBUJ GOLFA

KURS PREMIUM

KURS 5 TYGODNI

90 min treningu golfowego
z wykwalifikowanym
trenerem!

Kompleksowe szkolenie golfowe
– 2 treningi w tygodniu!

10 godzin intensywnego
golfowego programu!

Bezpłatne wejście na pole i sprzęt
przez cały czas trwania kursu! Zniżki
20% na lekcje indywidualne i pakiety
golfowe po zakończeniu kursu.

W cenie: opieka trenerska, wejście
na pole, sprzęt, piłki, egzamin
na zieloną kartę.

W cenie: opieka trenerska,
wejście na pole, sprzęt, piłki!
Żadnych dodatkowych
kosztów!

Tym, że w jednym momencie świat
wyhamował i zwolnił tempo. Zachwycił
mnie też wybuch ludzkiej solidarności i
chęci niesienia bezinteresownej pomocy.
To znak, że ludzkość jest jeszcze OK

Cena: 139 pln / 1-2 os.
199 pln / 3-4 os.

By zawsze być dla swoich bliskich

Wysłuchał: wab
kwiecień-czerwiec 2020

50% zniżki na grę poza zajęciami!

Kurs przygotowuje do egzaminu na Zieloną Kartę.
Wydanie Zielonej Karty w cenie. Maksymalna ilość
osób w grupie - 6.

Kurs przygotowuje do egzaminu na Zieloną Kartę.
Maksymalna ilość osób w grupie - 6.

Start: 21.06.2020
Cena: 1250 pln / os.

Start: 21.06, 24.06, 25.06.
Cena: 450 zł / os.

Binowo Park Sp. z o.o. | Binowo 62, 74-106 Stare Czarnowo | Polska
T: +48 91 404 15 33, +48 784 655 058 | F: +48 91 404 15 38
E: info@binowopark.pl | www.binowopark.pl
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