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Wczoraj na gali odebrał Pan nagrodę Lidera 
Rozwoju Regionalnego. Jak ważne jest dla Pana 
to wyróżnienie?
To uhonorowanie lat ciężkiej pracy, jaką ja i mój 
zespół włożyliśmy w rozwój firmy – pozyskanie 
technologii, stworzenie unikalnego modelu dzia- 
łania i budowa marki S-Sport. Nie udałoby nam 
się to bez tygodni pracy i planowania. Przyznanie 
nam tej nagrody to doskonała okazja, żeby 
pośród ludzi, z którymi chcemy pracować opo-
wiedzieć o tym, dlaczego warto skorzystać 
z naszego doświadczenia.

Stworzyliście Państwo własny projekt stadionu 
modułowego. Jaka jest koncepcja budowy sta-
dionu tą metodą?
Cały proces budowy podzielony jest na etapy. 
Etap pierwszy zakłada ustawienie segmentów 
(modułów) trybun o pojemości 60 miejsc sie-
dzących każdy. Kilka takich modułów umiesz-
czonych obok siebie tworzy trybunę, która może 
pomieścić nawet do tysiąca osób na 270 m2. 
W drugim etapie powiększa się konstrukcję o ko- 
lejne moduły. Podwyższa się w ten sposób try- 
bunę oraz uzyskuje pod nią powierzchnię 
użytkową, która pozostaje do dyspozycji zarządcy 

stadionu. Może ona liczyć nawet 2,7 tys. m2. 
Pozyskana powierzchnia może zostać przezna-
czona na lokale użytkowe pod wynajem. Goto-
wa, „pełna” trybuna może pomieścić 3 tys. osób. 
Istnieją również rozwiązania techniczne pozwala-

jące przekroczyć tę liczbę. Zastosowanie powyż-
szych rozwiązań to przede wszystkim ogromna 
oszczędność czasu.

Czy są Państwo w stanie postawić mniejsze trybuny?
Tak, nasze koncepcje przewidują również mniej-
sze trybuny boczne zbudowane w technologii 
modułowej. Są one dostosowywane do potrzeb 

użytkowników i istnieje możliwość ich mody- 
fikacji np. powiększenia. Mamy opracowane 
koncepcje, pozwalające wbudować w nie strefy 
biurowe oraz strefy VIP. Zarówno w przypadku 
dużych jaki małych obiektów idea ich wznoszenia 
jest taka sama. Gotowy stadion razem z trybuną 
główną i trybunami bocznymi może pomieścić 
około 10 tys. kibiców, a powierzchnia użytkowa 
przekracza 20 tys. m2. Całość przykryta jest 
nowoczesnym dachem.

Jakie jeszcze innowacyjne rozwiązania można 
zastosować w Państwa stadionach?
Stadion przez nas wybudowany może wy-
korzystywać odnawialne źródła energii. Istnieje 
możliwość założenia paneli fotowoltaicznych na 

dachach trybun oraz 
na słupach oświetlenio-
wych. To ogromne osz- 
czędności dla zarządcy 
obiektu. S-Sport jest rów- 
nież kompleksowym 
wykonawcą boisk pił- 
karskich o nawierzchni 
sztucznej i hybrydowej 
oraz bieżni lekkoatle-
tycznych z certyfikatem 
IAAF. Jesteśmy autory-
zowanym przedstawi-

cielem włoskiej firmy „Italgreen”. Sama na- 
wierzchnia hybrydowa PowerGrass, którą stosu-
jemy w naszych projektach, wygląda jak murawa 
w pełni naturalna. Trawa naturalna rośnie lepiej  
i jest mocniejsza w sąsiedztwie trawy syntetycznej,   
co wyznaczają nowe standardy dla systemów boisk 
hybrydowych. PowerGrass zapewnia trawie 
naturalnej korzystne warunki wzrostu i umoż-

liwia grę już od momentu otwarcia stadionu, 
nawet w ciężkich warunkach, takich jak częste 
użytkowanie, warunki pogodowe, czy błędy  
w utrzymaniu. Jest lepszą alternatywą dla zwyk-
łych boisk syntetycznych. Zapewnia wystarczającą 
liczbę godzin gry w celach treningowych oraz 
oficjalnych rozgrywek.

A co z infrastrukturą wokół stadionu?
Oferujemy również kompleksowe zagospo-
darowanie przestrzeni wokół stadionu. Nasze 
projekty przewidują parkingi, których lokalizacja 
po obu stronach stadionu podwyższa komfort 
jego użytkowania. Dodatkowo jeśli pojawi się 
taka potrzeba, nasza koncepcja może zostać roz- 
szerzona o dodatkowe boiska umieszczone obok 
stadionu, które mogą być centrum treningowym. 

Co wydarzyło się w S-sport w ostatnich 
miesiącach?
Na chwilę obecną jednym z głównych zadań, na 
jakich się skupiamy jest modernizacja stadionu 
piłkarskiego Bytomskiego Sportu Polonii Bytom 
im. E. Szymkowiaka. Wygraliśmy przetarg na 
modernizację tego obiektu. Staraliśmy się o ten 
kontrakt od marca zeszłego roku i w końcu 
nam się udało. Na chwilę obecną trwają prace 
projektowe oraz budowlane związane z rozbiórką 
i demontażem starej infrastruktury. Na razie nie 
chcemy zdradzać szczegółów, ale zapewniam, 
że zrobimy wszystko, by stadion był jednym  
z najnowocześniejszych tego typu obiektów  
w województwie. Całkowity koszt inwestycji 
to około 40 mln zł. Robimy wszystko, by Klub 
Sportowy Polonia Bytom mógł rozgrywać swoje 
mecze na nowym stadionie już od 2021 roku.

Za nami pierwszy dzień VI Polskiego Kongresu 
Przedsiębiorczości. Jak Pan ocenia to, co do tej 
pory wydarzyło się na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich?
Zaskoczyła nas frekwencja – dużo wyższa niż ocze- 
kiwaliśmy. Jak pokazują statystyki, w kongresie 
uczestniczy ok. dwóch tys. osób decyzyjnych 
z poszczególnych sektorów. Jest to dla nas 
potwierdzenie, że formuła Polskiego Kongresu 
Przedsiębiorczości sprawdza się z roku na rok 
coraz lepiej. Głównym założeniem i czynnikiem 
determinującym powstanie tego wydarzenia by- 
ła idea przedsiębiorczości. Staramy się być naj- 
większym wydarzeniem gospodarczym jedno-
cześnie zachowując pewną elitarność. Dziś jestem 
pewien, że ta formuła się sprawdza.

Hasło tegorocznej edycji kongresu to „Nowo-
czesna gospodarka – kapitał dla przyszłości”. 
Jakie według Pana są najważniejsze kierunki dla 
nowoczesnej gospodarki w Polsce?
Tak jak wspominałem podczas sesji inaugura-
cyjnej, należy zdać sobie sprawę z tego, że no-
woczesna, innowacyjna gospodarka to nie tylko 
wynalazki. To także rozwój usług, usprawnienie 
procesów, podnoszenie jakości produktów. 
W tym kontekście powinniśmy rozmawiać o in- 
nowacjach, które powstają w Polsce. Mamy dzi- 
siaj w kraju projekty, z których możemy być 
dumni, natomiast musimy pamiętać o warunkach 
ekonomicznych. Potrzeba dużych nakładów, żeby 
innowacyjne projekty miały szansę realizacji. 
Na zachodzie komercjalizacja jest czynnikiem 
determinującym do samego stworzenia projektu, 
w Polsce środki lokuje się najpierw na badania. 
Dopóki nie odwrócimy tej sytuacji, wzorując się 
na zachodnich modelach, będziemy dalej sta- 
wiać bariery rozwojowe. Jako Polska Agencja 
Przedsiębiorczości staramy się pomagać znajdo-
wać takie modelowe rozwiązania decydentom. 

Jeżeli chodzi o innowacje, to Polska ma się czym 
pochwalić. Nie są to tylko wynalazki, które są na 
tyle nowatorskie, żeby trafić na czołowe miejsca 
rankingów, ale działania systemowe poprawiające 
kondycję gospodarki. Takie innowacje są pre-
zentowane na naszym kongresie. 

Kto jeszcze, z partnerów wyróżniających się  
w swoich dziedzinach, uczestniczy w tego-
rocznym kongresie?
Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli du- 
żych firm, takich jak Volkswagen, średnich 
przedsiębiorstw produkcyjnych oraz podmio- 
tów działających lokalnie. To nasza misja: móc 
zaprezentować i łączyć podmioty z każdego 
sektora. Wszelkich naszych partnerów można 
było w ciągu roku znaleźć na łamach Biz-
nes Plus w Gazecie Wyborczej czy Forum 
Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej.  

Dlaczego prezentacja medialna tych partnerów 
jest ważna, zarówno tych z sektora MŚP, jak 
i dużych firm, znanych szerszej publiczności? 
Media mało czasu poświęcają polskiemu biz-
nesowi, nauce czy działaniom samorządów. 
W naszych artykułach można poznać dorobek 
naukowców, ale także rozwiązania proponowane 
przez polskie gminy. Przykładowo, odkręcając 
kurek w domu nie zdajemy sobie sprawy, jak 
dużo nowoczesnych technologii stoi za tym, 
żeby woda w naszych kranach była najwyższej 
jakości. Powinniśmy pokazywać, że w każdym 
sektorze są przedsiębiorczy ludzie, którzy zmie-
niają naszą codzienność. Chcemy docenić ich 
pracę, nowatorskie spojrzenie, przekazać to sze- 
rokiej opinii publicznej. Polski Kongres Przed-
siębiorczości jest podsumowaniem tych działań. 
Goszcząc tak ciekawych ludzi, chcemy zaczerpnąć 
jak najwięcej pozytywnej energii i wzajemnie 
napędzać się do dalszych działań. 

To już szósta edycja Polskiego Kongresu Przed-
siębiorczości, wydarzenie cały czas się rozwija.  
Przed jakimi wyzwaniami stoi to wydarzenie?
Barierą rozwojową są przede wszystkim kom-
pleksy. Spotykając się z przedsiębiorcami oraz 
administracją od sześciu lat słyszę, że największym 
naszym problemem, chyba narodowym, są kom- 
pleksy. Napotkaliśmy je również w tym roku, 
organizując wydarzenie. Wsparli nas przede wszys-
tkim regionalni przedsiębiorcy i całe środowisko 
akademickie – serdeczne podziękowania dla Poli- 
techniki Poznańskiej i rektora, prof. Tomasza 
Łodygowskiego, dla Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego. 
Problemy pojawiły się na szczeblu administracji 
regionalnej. Przy wydarzeniu na taką skalę, brak 
jakiegokolwiek zaangażowania przedstawicieli 
władz województwa odbieram jako niepotrzebną 
złośliwość, wynikającą właśnie z kompleksów. 
Staramy się odkłamywać pewne stereotypy, po- 
kazywać, że jeżeli odwiedzamy jakiś region, 
tak jak w poprzednich latach Zieloną Górę czy 
Lublin, to liczymy na wsparcie i zaangażowanie 
władz, bo przecież pracujemy na jego promocję 
i rozwój. Zapraszamy podmioty z całego świata, 
by pokazać rodzimą przedsiębiorczość. Jeżeli ktoś 
odbiera to jako ingerencję w rynek i konkurencję, 
to niestety tworzy barierę rozwojową. Dokumenty 
dotyczące środków unijnych jasno deklarują, że 
tego typu wydarzenia powinny być finansowane 
zewnętrznie. Wystarczy znaleźć jeden wspólny 
cel, czyli w tym wypadku wielkopolski biznes.  
Co roku wydarzenie odbywa się w nowym 
mieście wojewódzkim. Wierzę, że po naszym wy-
jeździe, zaczniemy pracę nad kolejną lokalizacją 
i już pod koniec roku będę się mógł tym  
z Państwem podzielić. 

Sport przez wielkie “S”

Kapitał dla przyszłości

Żaden rejon w Polsce nie kojarzy się z piłką nożną tak mocno, jak 
Górny Śląsk. To z tamtejszych familoków wywodzili się piłkarze, którym 
reprezentacja zawdzięcza najlepsze lata. Jednak nie jest to jedyna 
rzecz, jaka łączy Śląsk z tym sportem. S-Sport Sp. z o.o. z Zabrza to 
dynamicznie rozwijająca się Firma dla której sport to więcej niż pasja. 
Prezes Marek Gaweł mówi o budowie stadionów i nie tylko.

Dziś drugi dzień VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. W Poznaniu spotkali się ambasadorzy, 
naukowcy, przedsiębiorcy i samorządowcy, by wspólnie odpowiedzieć na pytanie, czym jest nowoczesna 
gospodarka w dobie digitalizacji. Czym jest tytułowy „kapitał dla przyszłości”? 
Na to i inne pytania odpowiada prezes Wojciech Pomarański, prezes zarządu Polskiej Agencji 
Przedsiębiorczości, inicjator wydarzenia.

Rozmawiał Krzysztof Kozioł

Redakcja Biznes Plus

Stadion Arena Zabrze
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TALMEX istnieje na rynku już kilkanaście 
lat. Jak zmieniała się firma od początku swojej 
działalności?
Pierwszy przełom miał miejsce w czasie, gdy 
TALMEX, który na początku zajmował się che- 
moodpornymi zabezpieczeniami instalacji, zde-
cydował się na rozwój w kierunku budowy 

instalacji wykorzystywanych w przemyśle. Były 
to lata kiedy na rynku pojawiły się tworzywa 
sztuczne wykorzystywane w energetyce i prze-
myśle, głównie chemicznym. Później zaczęliśmy 
wykonywać rurociągi dla energetyki i przemysłu, 
montaż instalacji uzdatniania wody i ścieków  
oraz magazynowania i gospodarki chemikaliami. 
Wyspecjalizowaliśmy się w tych obszarach, gdzie 
panują wysokie wymagania jakościowe. Pojęcie 
jakości w usługach to nie to samo, co pojęcie 
jakości w aspekcie technicznym. Myślę, że na 
to zagadnienie należy spojrzeć zdecydowanie 
szerzej. W usługach istotne jest to, aby zaspokoić 
potrzeby klienta zgodnie z jego oczekiwaniami. 
Bardzo istotnym czynnikiem, który zawsze 
dostrzegam w naszej działalności są ludzie. Sukces 
spółki to przede wszystkim zasługa grupy ludzi, 
którzy są bardzo zaangażowani, identyfikują się 
z tym, co robią i mają podobne cele. TALMEX 
to inżynierowie, pracownicy techniczni i mon-
tażyści, którzy dobrze ze sobą współpracują 
i rozumieją to, co dzieje się w branży, dzięki 

czemu są w stanie osiągnąć zamierzony efekt. 
Jestem dumny, że udało mi się zintegrować gru- 
pę wyspecjalizowanych inżynierów o otwartych 
umysłach, którzy widzą swój rozwój w po-
łączeniu z rozwojem firmy. To właśnie dzięki 
temu chętniej przychodzimy do pracy i osiągamy 
określone rezultaty.

Czy TALMEX prowadzi działalność badawczo-
rozwojową?
W miarę możliwości kadrowych, zasobów 
finansowych czy zaplecza technicznego od zaw-
sze prowadziliśmy swego rodzaju działalność 
B+R, bo ciągle poszukujemy nowych rozwiązań. 
Pierwszym przejawem rozpoczęcia działalności 
w sferze badań, był moment kiedy zaczęliśmy 
stosować hybrydowe zastosowania materiałowe 
nie opierające się na ich jednorodnym doborze. 
Zaczęliśmy aplikować  tworzywa sztuczne w po- 
łączeniu ze stalą wysokostopową czy stalą węg- 
lową zabezpieczoną różnego rodzaju powłokami, 
co przyniosło bardzo dobre efekty. Oczywiście 
nie jesteśmy firmą, która produkuje materiały, 
ale kwestia doboru tych materiałów, a później 
stosowania ich w różnych obszarach jest uni- 
katowa. Mamy na tym polu  sukcesy w oparciu 
o nasze rodzime produkty, starając się funkcjo-
nować w tych obszarach, gdzie klienci mają 
bardzo wysokie oczekiwania. Dlatego stale moni- 
torujemy swoje aplikacje, prowadzimy badania, 
szeroko współpracujemy z różnego rodzaju in- 
stytucjami naukowo-badawczymi, co w ostate-
cznym rozrachunku przynosi dobre rezultaty. 
Bardzo ważnym aspektem w dziedzinie działań 
badawczo-rozwojowych są nasze osiągnięcia w ob- 
szarze oczyszczania wody i ścieków dla energetyki 
i przemysłu. Jakiś czas temu postawiliśmy sobie 
za zadanie, że nie będziemy się tylko zajmować 
kluczowym produktem, jakim jest strumień 
wody uzdatnionej, ale zwrócimy przy tym 
uwagę, co się dzieje ze ściekami i odpadem  
z całego procesu. Z tego powodu rozpoczęliśmy 
projekt, pt. „Opracowanie innowacyjnej techno- 
logii odzysku wody na cele bytowo-gospodarcze 
ze strumieni wodnych obciążonych substan-
cjami organicznymi i nieorganicznymi z jedno- 
czesną eliminacją mikrozanieczyszczeń antropo- 
genicznych”. W trakcie produkcji na bazie 
dostępnych źródeł wody dla energetyki czy 
przemysłu pozyskujemy strumień, który jest 
bardzo istotny z punktu widzenia technolo-
gicznego. Jednak przy tym powstają strumienie 
wód odpadowych, które niestety z powrotem 
trafiają do środowiska. Postawiliśmy sobie za 
zadanie zagospodarowanie również wody z odpa- 
dów. Przepisy oraz wymagania w tej materii 

coraz bardziej się zaostrzają, stąd też klienci 
poszukując tego typu rozwiązań, zaczynają na to 
zwracać szczególną uwagę. Nam udało się wybiec 
w przyszłość i przygotowaliśmy się do tego już 
dziś. Przeprowadziliśmy serię badań realizując 
wspomniany projekt, który jest już na ostatnim 
etapie. Dzięki temu jesteśmy gotowi, aby służyć 
klientom w tych obszarach. W ramach tego 
projektu zbudowaliśmy pewną liczbę urządzeń 
pilotowych o skali półtechnicznej i potrafimy  
w warunkach rzeczywistych wykazać skuteczność 
i trafność naszych wyborów. Dziś już możemy 
się pochwalić różnego rodzaju osiągnięciami, 
ponieważ potrafimy z wód odpadowych i ście-
ków odzyskiwać znaczące ilości wody, która 
trafia wtórnie do obiegów technologicznych.

Gdzie można komercyjnie wykorzystać wyniki 
tego projektu?
Niemal w każdym przemyśle. Przede wszystkim 
jesteśmy zorientowani na energetykę i na prze-
mysł chemiczny, który ma różnego rodzaju 
odnogi. Warto wspomnieć o farmacji, przemyśle 
spożywczym czy ciężkiej chemii, takiej jak 
produkcja kauczuków, produkcja nawozów czy 
o zakładach zajmujących się przeróbką ropy 
naftowej. Te potrzeby i możliwości są bardzo 
duże, wszędzie tam, gdzie zużywa się duże 
ilości wody. Energetyka potrzebuje wody do 
celów kotłowych, chłodniczych czy związanych 
z ochroną środowiska, chociażby w kontekście 
odsiarczania spalin. Sam przemysł chemiczny 
potrzebuje wody technologicznej. Zastosowanie 
jest bardzo szerokie i niezwykle istotne, mowa 
tu o strumieniach wody liczonych w setkach 
metrów sześciennych na godzinę. 

Można powiedzieć, że udało się Państwu spojrzeć 
w przyszłość. Jaka była geneza projektu?
Z racji tego, że instalacje związane z wodą  
i ściekami są w naszej działalności codziennością, 
zaobserwowaliśmy problem, na który zdecydo-
waliśmy się odpowiednio zareagować. Realizo-
wany projekt jest kwintesencją filozofii naszej 
firmy – odpowiedzią na realne zapotrzebowanie 
rynku. W całym kraju mamy problemy z wodą:  
za dużo jej zużywamy, produkujemy ogromne 
ilości ścieków. Dlatego w naszej ocenie ten 
projekt jest istotny dla gospodarki i biznesowo 
powinien się obronić. Obserwujemy, że coraz  
więcej firm poszukuje tego typu rozwiązań. 
Wielu klientów poszukuje szybkich aplikacji, po- 
legających na dostarczaniu układów kompak-
towych, które są łatwo konfigurowane w za- 
leżności od rodzaju potrzeb, jakie trzeba zas-
pokoić oraz wygodne w transporcie i aplikacji 
w różnego rodzaju warunkach. W najbliższej 
przyszłości chcemy dobrze wykorzystać rezultaty 
prac badawczo-rozwojowych i umocnić się na 
rynku w aspekcie dostawcy tych rozwiązań. 
Chcemy w dalszym ciągu rozwijać firmę i bu-
dować relację z firmami, które poruszają się  
w bliskim nam obszarze (głównie z partnerami 

z dziedziny projektowania). W ramach projektu 
udało nam się nawiązać wiele kontaktów ze 
światem nauki i chcemy te relacje pielęgnować 
i rozwijać. W dalszym ciągu będziemy inwes-
tować w powstałe w ramach projektu własne 
laboratorium, które przy współpracy z jednos-
tkami partnerskimi będzie stanowiło pewnego 
rodzaju całość, umożliwiając wszystkim dalszy 
rozwój technologii, które udało się opracować 
i aplikować w różnych rozwiązaniach tech-
nicznych. Bardzo ambitnym krokiem, który 
być może uda się wykonać, jest dalszy rozwój  
w kierunku budowy instalacji do odzysku wody. 
Tym razem pochodzącej z odkraplania mokrych 
strumieni gazów, czyli w tych obszarach, gdzie 
tracimy wodę w postaci pary. Mamy na to 
pewien pomysł, który rozważamy w kontekście 
kolejnego projektu badawczo-rozwojowego.

29 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy we Wroc-
ławiu orzekł o zniesieniu współwłasności pawilonu  
położonego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 159. 
Dzięki temu prawo użytkowania wieczystego gruntu 
wraz z prawem własności budynku przyznano 
SML-W „Energetyk” we Wrocławiu. Na rzecz 
spółki Tekton, a więc byłego już współwłaściciela, 
zasądzona została spłata z tytułu udziału wynosząca 
43,27 proc. Decyzją sądu zarządca miał wydać 
nieruchomość w terminie trzech miesięcy od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia. „Energetyk” spła-
cił byłego współwłaściciela w terminie wskazanym 
przez sąd. Zadziwiające jest to, że ten sam sąd  
w ostatnich dniach, zapewne nie sprawdzając 
faktu spłaty współwłaścicieli wydaje postanowienie  
o zabezpieczeniu nieruchomości wstrzymując jakie- 
kolwiek działania w zakresie swobodnego korzys-
tania z niej. Oceny prawników w kontekście skargi 
kasacyjnej są jednoznaczne. Sąd Okręgowy wydał 
właściwe orzeczenie po przepracowaniu akt z kil- 
kunastu lat. W ostatnich dniach odbyło się posie-

dzenie sądu rejonowego, na którym nie stawił 
się ani prezes spółki Tekton, ani pełnomocnik. 
W tym dniu sąd wydał postanowienie o upadku 
zabezpieczenia dotyczącego zarządcy, natomiast 
pełnomocnik  po rozprawie wystąpił do spółdzielni  
o wydanie obiektu zarządcy. 
Przez wszystkie lata sprawozdania zarządcy były 
przez sąd przyjmowane. Zarządca oświadczał, że 
np. na remont schodów potrzebuje 500 tys. zł. 
Prawda jest taka, że spółdzielnia jest aktualnie po 
usunięciu schodów i naprawie chodnika co łącznie 
kosztowało ok. 30 tys. zł. Zadziwiające jest działanie 
zarządcy oraz sądu rejonowego, który przyjmował 
sprawozdania, w których zarządca potwierdzał, 
że nie wydawał nam należności z tytułu pożytków  
tłumacząc to  w dziwny sposób – dodaje prezes 
Maria Nowak. Mieszkańcy spółdzielni to w dużej 
mierze ludzie niezamożni i emeryci, którzy nie 
mają dużych dochodów. Ci ludzie mają moż-
liwość korzystania z dopłat do czynszów, które 
zapewnia spółdzielnia zgodnie z ustawą, poprzez 

wypracowywanie pożytków. Walka nie toczy się 
o dochody dla zarządu czy pracowników, ale na 
dopłaty dla kilkunastu tysięcy zamieszkałych osób, 
mieszkańców – członków spółdzielni. Spółdzielnie 
mają wpisane w statut działania na rzecz członków 
i taką politykę „Energetyk” skutecznie podtrzymuje 
– dodaje M. Nowak. Władze spółdzielni wniosły 
do sądu rejonowego o udostępnienie informacji,  
w jakich terminach i kwotach współwłaściciel otrzy- 
mywał od zarządcy pożytki z obiektu. Jak na razie 
brak jest odpowiedzi na to pytanie. 
Budynek o który trwa ten spór, cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. Od przejęcia do chwili obecnej 
wynajęto wszystkie powierzchnie na poziomie par- 
teru i pierwszego piętra, pozostawiając kilka wol-
nych na drugim piętrze. Podniesiono stawki najmu 
co jest wskazaniem na aktywność spółdzielni jako 
zarządcy. Wyremontowano podpaloną klatkę scho- 
dową, która straszyła swoim wyglądem osoby 
uczęszczające na fitness i sztuki walki. – Informacja 

zarządcy, jakoby pozyskanie najemców miało być 
niemożliwe, okazała się nieprawdziwa. Nie wkła- 
dano w to należytego zaangażowania, aby ta nie-
ruchomość przynosiła korzyści. Naszym głównym 
celem na przyszłość jest wieloletnia dzierżawa oraz 
rozbudowa lub modernizacja tego obiektu. Mamy 
w planach wiele rozwiązań, które po szczęśliwym, 
ostatecznym wyroku Sądu Najwyższego przyniosą 
korzyści finansowe mieszkańcom spółdzielni 
– podkreśla M. Nowak.
Oprócz tej walki „Energetyk” nie zapomina na 
bieżąco o swoich mieszkańcach. W styczniu 2018 
roku spółdzielnia podpisała umowę oraz pozyskała 
środki unijne na kompleksową termomodernizację 
sześciu budynków. Aktualnie w pierwszym obiek- 
cie rozpoczęła się już wymiana izolacji ścian, a do- 
celowo we wszystkich budynkach zostanie przepro-
wadzona renowacja według indywidualnych 
potrzeb.
Realizacja programu ma się zakończyć do końca 
2022 r., a całkowity koszt projektu ma opiewać na 
17,8 mln zł. – Cieszę się, że możemy realizować tak 
potężną inwestycję, przy tak niedużym wkładzie 
finansowym. Dziś nasza Spółdzielnia prowadzi 
jedną z najważniejszych inwestycji w swojej 60-let- 
niej historii. Cieszę się również z faktu, że miesz-
kańcy z ogromną życzliwością podchodzą do prac 
– dodaje prezes Maria Nowak. Działalność 
„Energetyka” dowodzi, że tradycje spółdzielcze to 
najlepszy wybór dla ludzi pragnących się osiedlić i 
związać z jednym miejscem na lata. To gwarancja 
bezpieczeństwa, komfortu oraz stabilności.

„Sprawiedliwość jest ostoją…
…mocy i trwałości Rzeczypospolitej” – te słowa Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, uwiecznione na Sądzie Okręgowym w Warszawie, 
w kontekście wielu spraw mogą być gorzką ironią. Jedną z nich 
jest trwający ponad 11 lat spór o budynek pawilonu między SML-W 
„Energetyk” we Wrocławiu a spółką Tekton.

O tym, jak wykorzystać odpady
Firma TALMEX specjalizuje się w budowie instalacji technologicznych dla przemysłu i energetyki, 
a jedną z ich kluczowych dziedzin jest technologia uzdatniania wody i ścieków. Kilkanaście lat 
doświadczenia i stabilnego rozwoju budowanego w oparciu o własne zasoby, pozwoliło stworzyć 
podmiot liczący się w skali kraju. O specyfice swej działalności i pracach badawczo-rozwojowych mówi 
prezes zarządu, Leon Garbaczewski.

Rozmawiał Wojciech Grabarczyk

Część pilotażowej instalacji do uzdatniania wody

Leon Garbaczewski - prezes zarządu

Termodernizacja zasobów odbywa się przy wsparciu środków unijnych
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Na czym dokładnie polega działalność Grupy?
EJ: Górażdże prowadzą obecnie działalność  
w trzech liniach biznesowych. Spółką macierzystą 
i główną linią biznesową jest Górażdże Cement, 
dostarczająca na rynek szeroki asortyment ce-
mentów, produkowanych w dwóch zakładach: 
Cementowni Górażdże zlokalizowanej w Cho- 
ruli koło Opola i Przemiałowni Ekocem w Dąb-
rowie Górniczej. Nasza druga linia biznesowa 
to Górażdże Kruszywa, która prowadzi eksplo-
atację żwirów i piasków w 18 kopalniach zloka-
lizowanych na terenie południowo-zachodniej  
i północno-wschodniej Polski. W ramach trzeciej 
linii biznesowej Górażdże Beton zarządzamy po- 
nad 40 wytwórniami betonu towarowego zlo- 
kalizowanymi na terenie całej Polski. Fundamen- 
tem naszej działalności są zasady zrównoważonego 
rozwoju. 

Czym jest Quarry Life Award?
EJ: Koncern Heidelberg Cement ma określoną 
politykę, która jest nakierowana na realizację 
strategii Zrównoważonego Rozwoju, której zało- 
żenia są spójne z celami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Quarry Life Award to przedsię- 
wzięcie naukowo-dydaktyczne, organizowane w 20 
krajach na całym świecie. Jego celem jest pog- 
łębianie wiedzy dotyczącej walorów przyrod-
niczych na terenach górniczych. Koncern wraz 
z cementownią Górażdże korzysta z surowców 
naturalnych, dlatego nasze kopalnie eksploato-
wane i rekultywowane są w taki  sposób, aby 
zminimalizować negatywne oddziaływanie na śro- 
dowisko naturalne. W ramach konkursu Quarry 
Life Award wspieramy projekty naukowo-ba-

dawcze w zakresie bioróżnorodności i dzielimy 
się najlepszymi praktykami ze środowiskiem 
naukowym, organizacjami pozarządowymi  
i władzami. 

Czy Grupa Górażdże współpracuje z uczelniami 
i szkołami?
EJ: Tak, bardzo mocno współpracujemy z oś-
rodkami akademickimi. Celem tej współpracy jest 
głównie wykorzystywanie potencjału naukowego 
uczelni i praktycznego doświadczenia Grupy 
Górażdże. Aktywnie współpracujemy m.in.  
z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, 
Politechniką Śląską, Uniwersytetem Opolskim, 
jak również z Uniwersytetem Zielonogórskim.
Poprzez praktyki studenckie wspieramy młode 
pokolenie, aby w przyszłości Polska posiadała wy- 
soko wykwalifikowanych specjalistów i nau-
kowców. Zatrudniamy dużą ilość absolwentów, 
którzy potem mają możliwość podjęcia pracy  
w zagranicznych zakładach koncernu na terenie 
UE. Doceniamy pracowników chętnych do ciąg-
łego rozwoju.

Czym jest Fundacja Aktywni w Regionie i na 
czym polega jej działalność?
EJ: Nasza Fundacja ma na celu wspieranie 
inicjatyw, które mają służyć rozwojowi lokalnej 
społeczności. Głównymi obszarami działań jest 
sport, kultura, nauka i edukacja. Jesteśmy ak-
tywni w temacie ochrony środowiska, zdrowia  
i szeroko rozumianej działalności charytatywnej. 
W minionych latach łącznie fundacja dofinan-
sowała projekty kwotą aż 3,7 mln zł.

Nowatorskie rozwiązania firmy APA, dzięki któ- 
rym automatyka przemysłowa stała się inteli-
gentna – dostosowana do nawet najbardziej wy- 
magającego klienta – zasługują na miano inno-
wacyjności. To wszystko dzięki intuicyjności i nie- 
zawodności oferowanych produktów Vision BMS 
i platformy Nazca oraz usług APA Smart. 
Siedziba APA znajduje się w Gliwicach. Prezes 
Artur Pollak nazywa ją kreatywną przestrzenią 
dla przemysłu. Została ona bowiem podzielona 
na dwie części. W pierwszej znajdują się biura, 
w których pracownicy Działu Automatyki  
i Robotyki zajmują się automatyzacją procesów 
– wdrażane są nowe projekty i rozwiązania dla 
przemysłu z całego świata. W drugiej części 
powstaje ogromna hala do testów z gniazdowymi 
stanowiskami robotów przemysłowych. Będzie 

to nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe 
dla biznesu, w którym firmy będą mogły testować 
technologie i zobaczyć na czym w praktyce 
polega Przemysł 4.0.  
Grupą docelową są nie tylko polskie przedsię-
biorstwa, ale także osoby prywatne, gminy czy 
instytucje zagraniczne. Firma składająca się z doś- 
wiadczonych inżynierów i jednocześnie pasjo-

natów w swej dziedzinie, sprawiła, że automatyka 
budynkowa stała się ponadczasowa.
Przełomowym momentem spółki APA było 
przeobrażenie wizji w realny obiekt, który teraz 
można zobaczyć i dotknąć, a dotychczasowe ma-
rzenia o wygodnej codzienności urzeczywistnić. 
Tym sukcesem jest słynny APA Black House 
– prawdopodobnie najbardziej inteligentny dom 
w Polsce. 
Kilka kliknięć w smartfonie sprawia, że wystrój 
pokoju zmienia się poprzez dobór odpowiedniego 
oświetlenia, temperaturę, zapach czy efekty 
audiowizualne. Każdej z nowych technologii, 
wybiegających w przyszłość można doświadczyć 
właśnie w Black House – otwartym domu, który 
nigdy nie został i nie zostanie ukończony, po-
nieważ technologia nigdy nie stanie się barierą  
w poznawaniu tego, co nowe. 
Zgodnie z założeniami, APA Black House ma 
służyć nie tylko pracownikom firmy, ale rów-
nież partnerom biznesowym i podmiotom zew- 
nętrznym, które szukają kreatywnej i nowoczesnej 
przestrzeni na własne potrzeby. Klienci mogą 
zarezerwować poszczególne pokoje za pomocą 
specjalnego systemu rezerwacji i osobiście prze-
konać się, czy budynek jest naprawdę inteligentny. 
Na tym fenomen spółki się nie kończy. Firma 
ciągle się rozwija i stawia sobie coraz to nowsze 
zadania. Przykładem jest realizowany projekt do- 
finansowany z funduszy unijnych. Specjaliści z APA 
opracowują na drodze zaawansowanych prac B+R 
platformę optymalizacji energetycznej budynków, 
która współpracuje z systemem BMS i jest w pełni 
zgodna z normami ISO 5001. Platforma będzie 
oferowała codzienny dostęp do danych energe-
tycznych, co oznacza stałą gotowość do audytu 
energetycznego. Pomoc w podejmowaniu decyzji 
i zmniejszenie zużycia energii, a także wykrywanie 
anomalii energetycznych to tylko niektóre z ko- 
rzyści, jakie za sobą niesie. Projekt ma szansę otwo- 
rzyć nowy rozdział w automatyce budynkowej. 

Dania od wielu lat zajmuje czołową pozycję nie 
tylko w rankingach dotyczących poziomu szczęścia 
obywateli, ale również w tych dotyczących dos-

tępności kapitału oraz innowacyjności. Polskie 
firmy współpracują z tamtejszym biznesem, ale 
czasami ta współpraca kończy się dużym bólem 
głowy. – W Danii nie ma jednolitego aktu praw-
nego, kodeksu pracy w rozumieniu prawa pol- 
skiego, który regulowałby relacje między praco- 
dawcami i pracownikami wszystkich grup za-
wodowych. Obowiązki pracodawcy wobec pra- 
cownika regulują układy zbiorowe w poszcze-
gólnych branżach i związki zawodowe – wy-
jaśnia Jacek Wójcikowski z Centrum Obsługi 
Inwestorów i Eksporterów Województwa Za-
chodniopomorskiego. 
Właśnie dlatego mocno wspierające zachodnio-
pomorski biznes COIE, zorganizowało specjalne 
szkolenie, gdzie poruszono kwestie duńskich 
związków zawodowych, warunków pracy i płac, 
jakie należy zapewniać pracownikom. Sporo 
uwagi poświęcono także możliwym kontrolom 

ze strony tamtejszej inspekcji pracy, czy urzędu 
skarbowego. Case study przybliżyli prawnicy, 
eksperci duńskiego rynku budowlanego i tamtejsi 

przedsiębiorcy. 
Pomorze Zachodnie regularnie spo-
tyka się także z duńskimi inwestorami 
obecnymi w regionie. Formuła tzw. 
„okrągłego stołu” weszła na stałe 
do kalendarza marszałka Olgierda 
Geblewicza. Gośćmi szerokich roz-
mów o warunkach prowadzenia biz- 
nesu na Pomorzu Zachodnim są nie 
tylko duńscy przedsiębiorcy, ale i Am- 
basador Królestwa Danii. – Doceniamy 
duńskie inwestycje w naszym regionie. 
Te przedsiębiorstwa idealnie wpisują 
się w regionalne specjalizacje Pomo- 
rza Zachodniego, czyli m.in. takie 
sektory gospodarki, jak biotechno-

logia, logistyka czy przemysł stalowy. Wprowa- 
dzają do naszego regionu nie tylko miejsca 
pracy, ale i takie wartości, jak społeczna odpo-
wiedzialność biznesu. Chcemy być tak blisko 
i wspierać tak mocno, jak to tylko możliwe, 
wszystkich, którzy chcą się rozwijać na Pomorzu 
Zachodnim i chcą rozwijać Pomorze Zachodnie 
– powiedział marszałek Geblewicz.
W Polsce jest już ponad 500 duńskich firm, które 
dają pracę ponad 50 tysiącom osób. Najwięcej  
z nich lokuje się właśnie na Pomorzu Zachodnim, 
gdzie doceniają pomocność administracji samo-
rządowej. Dyskusje obejmują m.in. tematykę 
rynku pracy czy edukacji zawodowej. Trzecią 
edycję zaplanowano na 25 września 2018 r. W pla- 
nach jest m.in. dyskusja dotycząca kwestii delego-
wania pracowników w branży transportowej.

Dlaczego firmy inwestują na Pomorzu Zachodnim?
W ostatnich latach mieliśmy wielki przypływ 
inwestycji zagranicznych, ale i tych dokonywanych 
przez rodzimych przedsiębiorców. Mamy praco-

witych i dobrze wykształconych mieszkańców. Pod- 
nieśliśmy jakość obsługi inwestycyjnej i zbudowa-
liśmy atrakcyjną ofertę. Region zaczyna dobrze 
wykorzystywać położenie na szlakach handlowych 
północ-południe czy wschód-zachód, gdyż ko- 
rzystamy z coraz lepszej infrastruktury transpor-
towej. Jeszcze kilka lat temu nasze położenie 
było problemem. Dla dużych korporacji byliśmy 
miejscem na obrzeżach Europy Środkowo- 
Wschodniej. Dzięki rozwojowi branży e-commerce, 
jesteśmy dziś świetnym zapleczem dla rynków 
niemieckich i skandynawskich.

Dawniej o sile Pomorza Zachodniego mówiła 
gospodarka morska, rybołówstwo, przeładunki, 
przemysł stoczniowy. Jaka dziś jest zachodnio-
pomorska gospodarka? 
Cały czas kochamy wodę i chcemy wykorzystywać 
potencjał z nią związany. Każdy nowy kilometr 
drogi w regionie i na południu Polski to wzrost 
przeładunków w portach w Szczecinie i Świno-

ujściu, większy ruch na terminalach promowych 
ze Skandynawią. Mocno lobbowaliśmy za po-
głębieniem toru wodnego do 12,5 metra, który 
jeszcze poprzedni rząd wpisał do Kontraktu Tery- 
torialnego i zaczął realizować. My ze środków 
regionalnych wspieramy podobne inwestycje w Po- 
licach czy w Stepnicy, po to by mogły tam wpły- 
wać większe jednostki. Przemysł stoczniowy, oczy- 
wiście ten prywatny, rozwija się. Kilka lat stara- 
liśmy się, by KE dała zielone światło dla uru- 
chomienia środków unijnych dla tego sektora. 
Dziś firmy produkujące statki, ich elementy lub 
konstrukcje związane z branżą morską, aplikują 
po regionalne wsparcie. Dzieje się to po raz pier- 
wszy w historii Polski, gospodarka morska będzie 
rosła w siłę. To jedna z naszych specjalizacji, do której 
kierujemy znaczne środki na nowe technologie czy 
badania naukowe. Silna logistyka, biogospodarka, 
przemysł metalowo-maszynowy, turystyka i sek-
tor zdrowia oraz branża IT sprawiają, że region ma 
dziś więcej mocnych punktów, stoi na kilku silnych 
nogach, które napędzają naszą gospodarkę.

Co zrobiono, aby ułatwić przedsiębiorcom życie?
To inwestycje w parki przemysłowe, instytucje 
wspierające przemysł, czy w dotacje dla przedsię-
biorców. Jako jedni z pierwszych wykorzystaliśmy 
inicjatywę JEREMIE i uruchomiliśmy atrakcyjne 
pożyczki dla przedsiębiorców. Wsparliśmy w ten 
sposób ponad 5,5 tys. inicjatyw. Zbudowaliśmy 
mechanizm wsparcia dla Specjalnej Strefy Włą-
czenia, czyli obszaru gdzie do tej pory było 
mało inwestycji. Inwestujemy miliony złotych 
w szkolnictwo zawodowe, m.in. poprzez tzw. 
Kontrakty Samorządowe. To same gminy i powiaty 
decydują czy chcą uzbrajać działki, czy doposażyć 
szkoły. To nasze autorskie pomysły, doceniane  
w analizach dla rządu i polecane jako skuteczne.

Zrównoważony rozwój 
produkcyjnego lidera

Kreatywne rozwiązania dla biznesu

Rynek duński bez tajemnic

Wzrastać jak Pomorze Zachodnie

Grupa Górażdże Cement S.A. jest częścią światowego koncernu 
HeidelbergCement. Jest firmą o wieloletniej tradycji w branży 
materiałów budowlanych, swoją działalność zaczęła w latach 70. 
Aktualnie aktywnie ją rozwija poprzez inwestycje w innowacyjne 
technologie i badania w trzech sektorach: produkcji cementu, 
betonu towarowego i wydobyciu kruszywa. Ważnym elementem jej 
codziennego funkcjonowania jest troska o środowisko naturalne. 
O działalności Grupy Górażdże mówi prezes zarządu Ernest Jelito. 

Gliwicka spółka Apa Group jest światowym liderem inteligentnej 
automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami. 
Rozwiązania firmy, których pomysłodawcą jest prezes Artur Pollak, 
idealnie wpasowują się w ideę Przemysłu 4.0. 

Jeśli wiedza i doświadczenia, to tylko od praktyków. 
Zachodniopomorskie firmy z branży budowlanej i stoczniowej chcą 
zaistnieć na rynku duńskim, a dzięki wsparciu Centrum Obsługi 
Inwestorów i Eksporterów wiedzą jak. Z duńskim biznesem Pomorze 
Zachodnie współpracuje bardzo aktywnie.

Najszybciej w kraju spadające bezrobocie, imponująca dynamika 
wzrostu PKB i aktywności gospodarczej mieszkańców. Gospodarka 
Pomorza Zachodniego przechodzi pełną metamorfozę, bo 
współpracuje z samorządami i słucha przedsiębiorców.

Wojciech Grabarczyk

Wojciech Grabarczyk

Rozmawiała Katarzyna Woźniak

Anna Cieśla

W 2016 r. marszałek Geblewicz i Kostrzyńsko-Słubicka SSE zacieśnili współpracę

Rynek Duński bez tajemnic - szkolenie
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W najbliższych latach powstanie wiele tras tramwajowych, które 
ułatwią warszawiakom codzienne podróżowanie. Spółka przy-
gotowuje aktualnie trzy inwestycje, współfinansowane przez Unię 
Europejską, które będą prowadzone w aż sześciu dzielnicach 
stolicy. W niecałe 5 lat powstanie kilkanaście kilometrów tras 
– do Wilanowa, na Gocław i w ciągu ul. Kasprzaka. W planach jest 
również zakup 213 nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych. 
Ponadto w przygotowaniu są kolejne trasy tramwajowe: od Metra 
Wilanowska do Ronda Unii Europejskiej oraz z Bródna na Zieloną 
Białołękę.
Niedawno Spółka podpisała porozumienie z PKP PLK w sprawie 
budowy trasy tramwajowej do dworca Warszawa Zachodnia. 
Dzięki temu będzie mógł powstać pierwszy podziemny przystanek 
tramwajowy w Warszawie wraz z konstrukcją dla przyszłego tunelu 
tramwajowego pod zmodernizowaną stacją Warszawa Zachodnia. 
Przystanek będzie jednym z głównych punktów przesiadkowych 
na nowej trasie tramwajowej z Woli do Wilanowa. Łączna długość 
zaplanowanych tuneli wraz z rampami zjazdowymi wyniesie 2 120 m. 
Nigdy wcześniej w Polsce nie zbudowano tak długich tuneli 
przeznaczonych dla tramwaju.
Komisja Europejska potwierdziła, że budowa trasy tramwajowej 
do Wilanowa otrzyma dofinansowanie z funduszy UE. Inwestycja 
została zweryfikowana i przeszła pełną kontrolę merytoryczną. Jej 
całkowita wartość przekroczy 293 mln zł, a dofinansowanie UE 
wyniesie 170 mln zł. 
Cały projekt obejmuje również budowę zajezdni tramwajowej na 
Annopolu i zakup 50 dwukierunkowych wagonów.  Zajezdnia bę- 
dzie przygotowana do garażowania oraz obsługi ponad 150 
tramwajów wieloczłonowych o długości do 33 m. Dzięki tej 
inwestycji będzie mógł nastąpić dalszy rozwój układu tras tram- 
wajowych na terenie miasta poprzez możliwość obsługi zwięk-
szającej się liczby taboru tramwajowego. Na zajezdni będą wy-
korzystywane Odnawialne Źródła Energii. To będzie jedna z naj-
nowocześniejszych zajezdni  w Europie.

Trzy lata temu Katarzyna Gut z przyjaciółką chemiczką, Katarzyną 
Wolińską, dostrzegły niszę w branży perfumeryjnej. Ich wspólna 
znajoma narzekała na skład dostępnych na rynku perfum. Zawarty 
w nich alkohol to składnik drażniący, niewskazany dla osób  
o wrażliwej skórze, kobiet w ciąży czy karmiących piersią. Gut  
i Wolińska wpadły na pomysł, jak stworzyć perfumy bez alkoholu, 
a przy tym trwałe i przyjemne w użytkowaniu. 
We współpracy z Politechniką Krakowską opracowały serię 
transparentnych perfum na bazie wody wytworzonych z zas-
tosowaniem nanotechnologii. – W naszych buteleczkach znajdziemy 
tylko trzy główne składniki: wodę, naturalne stabilizatory i kom-
pozycje zapachowe. Te ostatnie posiadają zredukowaną ilość aler- 
genów i powstały w kooperacji z najsłynniejszym na świecie domem 
perfumeryjnym w Grasse – wylicza Wolińska.

Cztery zapachy wzbogacone o se-
rię dwunastu produktów do cia- 
ła tworzą markę Tiyati. Kosmetyki 
są naturalne, wegańskie i nie tes- 
towane na zwierzętach. Idealnie 
spełniają wymagania współczes- 
nego, świadomego, odpowiedzial-
nego klienta. Zrywają też ze ste- 
reotypem skromnych, minimalis- 
tycznych eko-kosmetyków. Zapachy 

marki Tiyati są zmysłowe i dystrybuowane w eleganckich opako- 
waniach. – Naszym pierwszym rynkiem docelowym jest Wielka 
Brytania. Następnie kraje Bliskiego Wschodu, w których alko-
hol jest ideologicznie zakazany, również w kosmetykach. 
Stworzyłyśmy świetny, rewolucyjny wręcz produkt. Aktualnie 
finalizujemy pierwsze kontrakty. Wiemy, że przed nami długa 
droga związana z ekspansją na wymagające rynki, tworze-
niem sieci sprzedaży, finansowaniem przedsięwzięcia, a przede 
wszystkim dbaniem o satysfakcję naszych klientów, ale właśnie 
ta perspektywa jest dla nas najlepszą motywacją – podkreśla 
Katarzyna Gut.

W ostatnich latach do użytku mieszkańców 
oddano kilometry wyremontowanych 
torowisk, setki nowych niskopodłogowych 
klimatyzowanych wagonów. To jednak dopiero 
początek największych inwestycji  
w komunikację tramwajową w Polsce od 60 lat. 

Ich perfumy to produkt unikatowy w skali 
światowej. Dlaczego? Wyjaśnia Katarzyna 
Gut, dyrektor ds. rozwoju firmy Finea Sp.z o.o. 
i współtwórczyni marki kosmetyków Tiyati.

Rewolucja 
tramwajowa
w Warszawie

Innowacja 
inspirowana naturą

Krzysztof Kozioł

Zuzanna Jędrys

Polska jest krajem coraz ciekawszym dla obcokrajowców. Na mapie 
kraju pojawiają się miejsca, które zarówno lokalni entuzjaści, jak  
i zagraniczni turyści zaznaczają jako obowiązkowe do odwiedzenia. Już 
niedługo nowym punktem na tej mapie stanie się Pałac Małachowskich 
w Nałęczowie. Będzie to wyjątkowe, kompleksowe miejsce dla osób 
ceniących sobie artystyczny klimat na wysokim poziomie. Hotel, 
kawiarnia i restauracja to fundamenty, na których zostanie zbudowane. 
W założeniu osób zaangażowanych w projekt, pałac ponownie stanie się 
centrum życia towarzyskiego uzdrowiska.
Marka Cisowianka jest związana z regionem Nałęczowa, świadoma jego 
wyjątkowości i pięknych, ponad 200-letnich tradycji uzdrowiskowych. 

Spółka zainwestowała w odbudowę miejsca, które zarówno dla 
mieszkańców, jak i dla koneserów kultury i sztuki jest bardzo ważne  
i wyjątkowe. Pałac stoi w centrum Parku Zdrojowego i z upływem lat 
wymaga coraz więcej prac remontowych. Wykonanie ich w najbliższym 
czasie stanie się realne dzięki nowemu właścicielowi.  
W czerwcu tego roku Krzysztof Weka – prezes Nałęczów Zdrój 
SA wraz z małżonką Dorotą Weka zorganizował uroczysty obiad,  

w którym wzięli udział m. in. przedstawiciele władz miasta, osoby 
silnie z nim związane, dziennikarze, artyści i pracownicy firmy. Jak 
sam zauważył, zakup pałacu jest wartością dodaną zarówno dla firmy, 
jak i przede wszystkim dla miasta Nałęczów. To działanie dla dobra 
lokalnej społeczności i kultywowania polskich tradycji oraz wspieranie 
wizerunku marki Cisowianka jako silnie zakorzenionej w tym regionie.

O pierwszych gości nowego gospodarza zadbał zespół Water & Wine 
– własny koncept restauracyjny marki Cisowianka. Jak powiedziała 
Dorota Weka, dyrektor marketingu i PR w spółce Nałęczów Zdrój, 
w restauracji, która w przyszłości powstanie w Pałacu, mają być 
wykorzystywane warzywa i owoce z regionalnych upraw ekologicznych 
i produkty z ogrodu, pasieki, stawu oraz winnicy, które zostały założone 
przy znajdującym się w pobliżu zakładzie.
Pałac, jak zapewniają właściciele współpracujący z konserwatorem 
zabytków i władzami miasta, zachowa swój wygląd zewnętrzny 
odzyskany po przebudowie na początku lat 60. W planie pomieszczeń 
nastąpią niewielkie zmiany, natomiast charakter wnętrz pozostanie  
w zgodzie z ich wcześniejszym przeznaczeniem. Pałac Małachowskich 
pierwotnie był budynkiem barokowym, lecz po licznych przebudowach 
zachowały się w nim jedynie niektóre elementy, m.in. oryginalne 
medaliony w Sali Różowej, drzwi z epoki w Sali Zielonej oraz wysoka 
boazeria z okiennicami, lustrami oraz złoconymi gołąbkami z czasów 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Jest to najokazalszy obiekt w nałęczowskim Parku Zdrojowym, 
wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku według projektu 
królewskiego architekta Ferdynanda Naxa. Spółka Nałęczów Zdrój SA 
informuje, że zakończyły się badania konserwatorskie w budynku. Teraz 
Pracownia Architektoniczna - Boris Kudlička i WWAA – we współpracy 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków pracują nad koncepcją 
projektu rewitalizacji pałacu.

Pałac Małachowskich 
w dobrych rękach
Nałęczów Zdrój SA – właściciel marki 
Cisowianka – planuje rewitalizację 
zakupionego przez firmę Pałacu 
Małachowskich w Nałęczowie. Cel jest 
jasny – przywrócić miejscu klimat dawnych 
czasów z nowoczesnym akcentem. 

Zuzanna Jędrys

„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,   Oś priorytetowa I
Wykorzystanie działalności badawczo rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność 
badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw  numer projektu RPMA.01.02.00-14-5729/16.
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Pałac Małachowskich w nałęczowskim Parku Zdrojowym


