
Radomsko stawia 
nie tylko na dużych 

przedsiębiorców,  
ale także na 

młodych ludzi  
z pomysłami na 

biznes.
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Mobilny dom – co to dokładnie oznacza w przy-
padku Państwa firmy?
Jarosław Mentel: Dom mobilny to dom, który 
nie jest na stałe związany z gruntem, na którym 
stoi – tak według litery prawa w wielu krajach 
jest definiowana konstrukcja, taka jak nasza. Są to 
normalne domki wypoczynkowe o powierzchni 
kilkudziesięciu metrów kwadratowych, które są 
podłączone do mediów. To, co je odróżnia od 
zwykłych domów jednorodzinnych to fakt, że 
dzięki swojej konstrukcji mogą być przeniesione 
gdzie indziej. Plan zagospodarowania terenu 
w wielu europejskich samorządach dopuszcza 
umieszczenie takiej zabudowy przy plażach czy 
lasach. W Chorwacji nasze domki stoją w odleg- 
łości 10-15 metrów od morza, czyli tam, gdzie 
standardowy dom nie mógłby powstać. 
Leszek Surowiec: Z punktu widzenia prawa bu- 
dowa takiego domku skraca prace administra-
cyjne, bo jest on po prostu mniej wymagający 
technologicznie i prostszy konstrukcyjnie. Dzięki 
temu nie wymaga tylu zezwoleń, co budowa tra-
dycyjnego domu. Oczywiście po zakończeniu jego 
budowy, odbywają się tradycyjne odbiory przez 
lokalnych specjalistów od gazu, elektryki itp. 
Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że chcielibyśmy, 
aby polskie prawodawstwo bardziej czerpało  
z europejskich i światowych wzorców. U nas, nad 

Wisła, domem mobilnym jest kamper albo inna 
konstrukcja, którą można swobodnie przenieść 
natychmiast.

Jak wygląda rynek domków wypoczynkowych? 
Czym Miller zamierza go zdobyć?
JM: Chcemy zdobyć klienta wysokim standar-
dem naszego produktu. Pracujemy nad innowacją 
na skalę światową. Tradycyjne domki z drewna 
czy plastiku mogą wytrzymać kilka lat, da się 
w nich mieszkać tylko w sezonie letnim. Nasza 
konstrukcja to domek całoroczny, a  jego trwałość 
szacujemy na 15-20 lat. Do zajęcia się tematem 
domków wypoczynkowych zachęciło nas badanie 
rynku w Chorwacji. Sprawdzanie realiów jasno 

pokazało, że tam właśnie “wysokich standardów” 
brakuje, jeśli chodzi bazę turystyczną. Dalmacja, 
mimo że atrakcyjnością nie ustępuje innym rejo- 
nom turystycznym w Europie, przez to traci. Nasz 
domek jest wykończony jak hotel, a nie jak cam-
ping. Do klienta trafia w pełni wyposażony – od 
sztućców po kołdry. Przyciągamy tych, którym 
zależy na obsłudze na poziomie przynajmniej 
czterech gwiazdek.

LS: Właściciel domków dostaje od nas wszystko 
– stworzenie domków, dostarczenie ich na miej-
sce, montaż i późniejszy serwis. Nadmienię tutaj, 
że produkcja komponentów odbywa się od po-

czątku do końca w Polsce, u nas w Czechowicach. 
Dopiero potem wysyłamy instalatorów z mate-
riałami na miejsce. Rozpoczęliśmy w tym modelu 
budowę 35 domków mobilnych w Chorwacji  
w dwóch lokalizacjach, w miastach Vodice i Piro- 
vac w Dalmacji, między Splitem i Zadarem. Nasz 
plan ma dwa etapy: inwestycyjny – czyli budowa-
nie domków – i turystyczny, który polega na 
krótkoterminowym wynajmie domków dla turys-
tów. Naszym targetem są głównie Polacy oraz 
klienci z Europy, zwłaszcza ci z zasobniejszymi 
portfelami, bo taki domek to koszt ok. 40 tys. 
euro. Coraz bardziej tym rozwiązaniem interesują 
się Włosi. Eksperci od turystyki jasno stwierdzili, 
że takich domków u nich nie ma. Następny etap 
naszego biznesplanu jest rozpisany na 3-5 lat, do-
celowo chcielibyśmy leasingować 500 domków.

Na czym polega przewaga Państwa technologii?
LS: Panele, z których tworzymy domki są wyko-
nane w technologii Structure Insulated Panel. 
Produkowane są przez firmę LS Tech Homes. 
Taki panel to dwie płyty magnezowe, a w środku 
znajduje się styropian. Domki zbudowane w tej 
technologii są całoroczne, Grubość ścian to zaled- 
wie 10 cm, ale doskonale utrzymują ciepło nawet 
w niskich temperaturach.
JM: Od roku mamy własny dział badawczo-
rozwojowy. Chcemy, aby domki od 2019 r. miały 
zainstalowane systemy solarne i fotowoltaiczne 
dla większej niezależności energetycznej. Te roz- 
wiązania mają ogromną przyszłość – nie tylko 
w zastosowaniu turystycznym, ale również jako 
innowacyjne i nowoczesne rozwiązanie mieszka- 
niowe dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego.

Mobilny dom nie musi mieć kół
Amerykańska technologia w połączeniu z polskim pomysłem na biznes zdobywa uznanie nad Adriatykiem. 
W tym roku pod Zadarem powstało trzydzieści pięć domków mobilnych projektu firmy Miller Sp. z  o.o. 
działającej w Czechowicach-Dziedziach. Zarząd firmy – prezes Jarosław Mentel i wiceprezes  
Leszek Surowiec mowią o swoim nowatorskim podejściu do biznesu i innowacyjnych technologiach  
na rynku domów wypoczynkowych.

Rozmawiał Krzysztof Kozioł

Jaka jest skala działalności przedsiębiorstwa?
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie w różnych for- 
mach organizacyjnych działa od ponad 40 lat. W tym czasie nas-
tępował stały, chociaż nie zawsze w zadawalającym tempie, rozwój 
systemu ciepłowniczego. Obecnie ogrzewamy ok. 110 obiektów, 
w tym 99 mieszkalnych wielorodzinnych. Według szacunkowych 
danych w tych budynkach zamieszkuje około 1/3 mieszkańców 
Mławy. Pozostałe to szkoły i trzy budynki handlowe. Zużycie ener- 
gii w 2017 roku przekroczyło 101 tysięcy gigadżuli i było naj-
większe od przeszło 5 lat.

Co musiałoby się stać, aby zwiększyć obszar na 
jakim dostarczacie Państwo ciepło w mieście?
Nie ma możliwości technicznych, żeby wszys- 
tkich objąć. Mamy bardzo poważną konku-
rencję w postaci gazu ziemnego i w wielu wy-
padkach wyjście do następnych odbiorców wią- 
że się z ekonomicznie nieuzasadnioną budową 
sieci ciepłowniczych. Należy analizować, co dla 
spółki jest opłacalne i łączyć z tym możliwości 
dalszych inwestycji. 

Jakie inwestycje z ostatnich lat były naj-
ważniejsze? 
Z punktu widzenia spółki do najważniejszych 
inwestycji zaliczyłbym kilka zadań: inwestycje 
rozwojowe zezwalające na przyłączenia do 
systemu ciepłowniczego kolejnych odbiorców, 
poprawa warunków BHP dla pracowników 
poprzez mechanizację robót związanych 
z odżużlaniem oraz nawęglaniem kotłów 
grzewczych oraz wdrożenie nowego systemu 
komputerowego sterującego pracą kotłów węglowych. To poz- 
woliło na zwiększenie sprawności całego systemu ciepłowni-
czego o 7 proc., co oznacza mniejsze zużycie węgla i zmniej- 
szenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wdrażając system dla 
swoich potrzeb spółka zadziałała na korzyść mieszkańców.

Planujecie Państwo w najbliższym czasie kolejne? Z jakich źródeł 
można je finansować?
Planujemy w tym roku, tak jak dotychczas, podpisać umowę na 
wdrożenie na przełomie 2018/2019 opatentowanego rozwiązania 

skutkującego dalszym zwiększeniem sprawności wytwarzania 
ciepła i zmniejszeniem emisji o kolejne 4-5 proc. Może wydawać 
się, że to mała liczba, ale dla środowiska to naprawdę duża wartość. 
Chcemy nawiązać współpracę z Urzędem Miasta w Mławie  
w kwestii budowy magistrali, która pozwoli doprowadzić ciepło 
do dotychczas niedostępnych dla nas rejonów Mławy. Przyniesie 
to korzyści nie tylko mieszkańcom, ale również środowisku, bo 
obniży emisję CO2. Dodatkowo, planujemy dalszy rozwój systemu 
ciepłowniczego i kolejne przyłączenia. Inwestycje będą realizowane 
z własnych środków oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Co decyduje o Państwa sukcesach? 
Wydaje mi się, że determinacja działania 
na rzecz środowiska, w którym funkcjo-
nujemy. Nasza ciepłownia znajduje się w środ- 
ku dużego osiedla mieszkaniowego i normalną 
rzeczą jest, aby nasze sąsiedztwo nie było 
uciążliwe dla odbiorców i innych mieszkań-
ców Mławy. Poza tym, pracownicy sami są 
mieszkańcami Mławy, wielu z nich mieszka 
bardzo blisko ciepłowni i to jest dodatkowym 
bodźcem do działania, aby środowisko, w któ-
rym mieszkają było czyste. Pracując na lepszą 
przyszłość atmosfery – pracują dla siebie.

PEC w Mławie zostało nominowane do 
nagrody Ekostrateg 2018. Jakie działania pro-
ekologiczne zasługują na szczególną uwagę? 
Myślę, że działania na rzecz ograniczania 
niskiej emisji oraz poprawy powietrza atmos-
ferycznego są głównymi powodami nomi-

nacji. Jest to dla nas dodatkowy bodziec do wydajniejszej pracy  
i satysfakcja, że inni zauważają naszą pracę i jej pozytywne efekty. 
Poza rozbudową i modernizacją sieci najważniejszym naszym na-
rzędziem jest dialog z mieszkańcami, aby ich uświadamiać. 
W ubiegłym roku zostaliśmy wyróżnieni tytułem Ekostrateg za 
wcześniejsze działania na rzecz poprawy środowiska. To wyróż-
nienie utwierdziło w nas przekonanie, że warto działać dla społe-
czeństwa i otaczającego środowiska.

Mława to jedno z największych miast północnego Mazowsza.Zamieszkuje je ponad 
trzydzieści tysięcy mieszkańców. Walka z emisją CO2 to prawdziwe wyzwanie,  
z którym od ponad 40 lat mierzy się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie. 
O sukcesach PEC mówi prezes zarządu Jan Przybyłek. 

101 tysięcy powodów do dumy

Rozmawiała Marta Radaj

 – Za każdym razem niezmiernie cieszy nas zaufanie klientów. 
To najlepszy dowód, że praca nad tym, by nieustannie podnosić 
jakość naszych wyrobów i szukać odpowiedzi na coraz to nowsze 
potrzeby konsumentów, przynosi efekty – dodaje.
Veera konsekwentnie rozwija zastosowanie innowacyjnych tech- 
nologii w kolejnych produktach. Wykorzystanie wiedzy anato- 
micznej pozwoliło stworzyć wyroby o działaniu przeciwżyla-
kowym. Teraz dzięki technologii plastra miodu rajstopy zachowują 
swoje właściwości uciskowe i przynoszą ulgę w upalne dni. Mimo 
grubości zaczynającej się od 70 den, pozostają w pełni transparentne 
i „oddychają” o wiele swobodniej niż zwykłe rajstopy. Dodatkowo 
specjalny splot gwarantuje wyjątkową trwałość.
 – Nie chodzi jednak tylko o zdrowie i wygodę – zauważa 
Nasierowski. – Wbrew powszechnemu przekonaniu, że działanie 
lecznicze i wygoda nie idą w parze z pięknem, Veera udowadnia, że 
można mieć wszystko: poczucie komfortu, efektywne rozwiązania 
przeciwżylakowe i piękne wzornictwo. I to w rozsądnej cenie. 
Myślę, że właśnie to połączenie szczególnie cenią klienci, dlatego 
też chętnie polecają nasze produkty innym – podkreśla.
A rekomendacja klientów jest istotna w realizacji celu, jaki wyz-
naczyła sobie firma: szerzyć wiedzę o profilaktyce i leczeniu chorób 
układu krążenia. – Jesteśmy dumni z tego, że klienci doceniają 
prowadzoną przez nas kampanię informacyjną na ten temat. 
Wierzymy, że dzięki odpowiedniej znajomości zasad postępowania 
w przypadku tych schorzeń można łatwiej i skuteczniej prze-
ciwdziałać ich konsekwencjom, na przykład przez dobór odpo-
wiednich rajstop, pończoch czy podkolanówek uciskowych. Utrzy- 
manie wysokiego poziomu zadowolenia klientów przez tyle lat było 
możliwe jedynie dzięki współpracy ekspertów z różnych dziedzin. 
 – Marka Veera korzysta z wiedzy sprawdzonych i doświadczonych 
producentów, poza tym nieustannie śledzi rozwój medycyny  
i modowe trendy. To przekłada się bezpośrednio na jakość pro- 
duktów – wyjaśnia Tomasz Nasierowski. – Chcę również pogra-
tulować zespołowi Kati – zaangażowanie, wiedza i chęci naszych 
handlowców oraz przedstawicieli medycznych odgrywają ważną 
rolę w rozpowszechnianiu wiedzy na temat profilaktyki niewy-
dolności żylnej. Cieszę się, że nasi klienci te działania dostrzegają  
i doceniają. Ich uznanie motywuje nas do jeszcze bardziej wytężonej 
pracy.

Veera nie uwiera
– Czy można się przyzwyczaić do uznania klientów? 
– zastanawia się Tomasz Nasierowski, prezes 
zarządu spółki Kati, dystrybutora produktów 
przeciwżylakowych marki Veera, które właśnie 
po raz piąty otrzymały złoty „Konsumencki Laur 
Jakości”. – Zdecydowanie nie. 

Opracował Aleksander Kluba
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Organizatorzy konferencji „Życie bez ograni-
czeń”, która odbędzie się 27 października we Wroc- 
ławiu mają marzenie, aby dać uczestnikom inspi-
rację do zmiany, która wpłynie na całe pokolenie. 
 – Wierzymy, że postawa jaką zaprezentują prele- 
genci będzie wyjątkowym preludium do kształ- 
towania takich wartości jak: miłość, wiara, czło-
wieczeństwo wśród ludzi – mówią organizatorzy.
Od trzech edycji tego wydarzenia, udowadniają, 
że inspiracja może mieć wymiar światowy. Być 
może po raz pierwszy na świecie uczestnicy 
zobaczą show, które łączy w sobie wyjątkowe 
prelekcje światowej klasy liderów. To próba 
połączenia przemówień z równie ważnymi 
występami artystycznymi – inspirująca całość 
opowiadająca historię o marzeniach.
Główną gwiazdą planowanego wydarzenia 
jest Nick Vujicic – obecnie największy mówca 
motywacyjny na świecie. – To określenie to 
za mało, by oddać wielkość tego człowieka. 
Jak bowiem określić kogoś kto urodził się bez 
rąk i nóg, a nie tylko nie przeszkodziło mu to 
w normalnym życiu, ale i stało się siłą do inspi-
rowania milionów ludzi? – pytają inicjatorzy.
Nick Vujicic to australijski mówca motywacyjny 
pochodzenia serbskiego, urodzony z rzadką cho- 
robą znaną jako zespół tetra-amelia, czyli całko- 
witym wrodzonym brakiem kończyn. Na całym 
świecie prowadzi wykłady na temat niepełno-
sprawności, motywacji i wiary w Boga.
 – Aktywnie prowadzi ponad 36 kanałów na 
YouTube, ma ponad 4 miliony fanów na Face-
booku. Ten człowiek to gigant życia, który odwie- 
dza na drugim końcu świata wioski pełne dzieci 
zarażonych HIV po to, aby dodać im siły w walce 

o życie. Wszędzie tam, gdzie innym zagląda 
strach w oczy, pojawia się Nick. Jego życie i to 
kim jest, niesie niezwykle ważne przesłanie – żyj 
bez ograniczeń bez względu na sytuację, w której 
się aktualnie znajdujesz. Pragniemy, aby jego 
wyjątkowa historia stała się również podstawą 
wyjątkowego widowiska artystycznego – tańca, 
muzyki i śpiewu, które pobudzą wszystkie zmysły 
i dadzą ludziom energię do przezwyciężenia 
swoich ograniczeń – z entuzjazmem mówią gos-
podarze.
 – Urodził się jako najstarsze dziecko pastora 
i pielęgniarki. Rodzice byli zszokowani, gdy 
okazało się, że nie ma obu rąk ani nóg, jedynie 
jedną zdeformowaną stopę. Początkowo nie mógł 
chodzić do zwykłej szkoły, ponieważ prawo 
stanu Wiktoria zakazywało tego dzieciom 
niepełnosprawnym fizycznie. Jednak gdy prawo 
się zmieniło, Vujicic był jednym z pierwszych 
niepełnosprawnych uczniów uczęszczających do 
szkoły razem z pełnosprawnymi – kontynuują.
Wydarzenie skierowane jest do każdego bez 
względu na wiek, wiarę, ograniczenia. Uczestnicy 
poprzednich edycji mówią o nim jak o wyjątkowej 
podróży do świata, w którym takie wartości, jak 
miłość, uczciwość i prawda są najważniejsze.
 – Poczuj niesamowite emocje i zobacz niezwykłą 
sztukę, która opowiada autentyczną historię  
o pokonywaniu przeszkód, by zainspirować pozy- 
tywne zmiany w twoim życiu. Grupa ponad 
1000 wspaniałych osób, która pracuje nad tym 
wydarzeniem: organizatorzy, prelegenci, artyści 
by sprawić, że 27 października 2018 r. będzie 
twoim dniem – zapraszają organizatorzy.

Pracownik ufający swojemu pracodawcy i pewny 
swojej pozycji w firmie to jej fundament. Jak 
spółka dba o swoich pracowników? 
Rynek pracownika, duże nagromadzenie korpo-
racji, centr obsługi oraz krajowych i zagranicznych 
podmiotów sprawia, że Wrocław jest miejscem 
bardzo atrakcyjnym dla pracowników. Firmy 
oferują szereg benefitów. Wobec takiej konku-
rencji, oferujemy: stabilność zatrudnienia, ciekawą 
pracę, możliwość rozwoju zawodowego i zdo-
bywania doświadczenia w wielu obszarach, wew- 
nętrzne rekrutacje i możliwości awansu. Oferu-
jemy miejsca pracy dla osób początkujących, 
bez doświadczenia, współpracujemy z Urzędem 
Pracy, chętnie zatrudniamy stażystów. Jesteśmy 
otwarci dla młodych mam i osób po 50. roku 
życia. W ramach benefitów zapewniamy imprezy 
firmowe, dopłaty do letniego wypoczynku i świąt 
bożonarodzeniowych oraz dofinansowanie na 
cele kulturalne i sportowe.

Co jest największym wyzwaniem w tej pracy? 
Duży zakres powierzonych zadań, duża odpo-
wiedzialność i praca pod presją czasu – to główne 
wyzwania w codziennej pracy. W większości, 
pracownicy mają na co dzień kontakt z klientami, 
są poddawani ich ocenom. Obecnie zatrudniamy 
ok. 200 osób – ta liczba utrzymuje się na zbliżo-
nym poziomie, prowadzimy kilkadziesiąt rekru- 
tacji rocznie i poszukujemy specjalistów z bran- 
ży budowlanej, inspektorów, techników, pracow-
ników windykacji, księgowych, specjalistów ds. 
zarządzania projektami. Ze względu na duży za- 
sób mieszkaniowy poszukujemy administratorów.

Jak spółka rozwija kwalifikacje pracowników?
W latach 2015-2017 spółka ze środków włas-
nych, pozyskanych źródeł zewnętrznych oraz przy 
współpracy z podmiotami publicznymi przepro-
wadziła szkolenia dla ponad 1500 pracowników, 

co wskazuje, że średniorocznie jeden pracownik 
brał udział w więcej niż 2 szkoleniach w danym 
roku. Oprócz odpowiedniej tematyki szkoleń, 
dobranej do specyfiki wykonywanych zadań, 
staramy się zapewnić, by były one prowadzone na 
wysokim poziomie przez uznane podmioty. Za-
pewniamy szkolenia stanowiskowe, wynikające 
z konieczności adaptacji do zmieniających się 
przepisów oraz szkolenia dla menedżerów  
z miękkich kompetencji.

Jakie w tym roku były inne wyzwania, z którymi 
musieli zmierzyć się pracownicy?
Nowe wyzwania są zbieżne z wyzwaniami dla 
miasta. Temat likwidacji niskiej emisji, inwen-
taryzacji lokali ogrzewanych na węgiel, poszu-
kiwania źródeł finansowania na remonty i termo- 
modernizacje kamienic. Zachęcanie mieszkańców 
do korzystania z programów miejskich KAWKA 
i KAWKA+ na wymianę pieców na ogrzewanie 
gazowe, elektryczne. Negocjacje z operatorem 
sieci miejskiej o przyłączenie kamienic. Również 
remonty lokali na zasobie, remonty wnętrz pod-
wórzowych w ramach rewitalizacji Przedmieścia 
Oławskiego oraz kwestia zieleni, którą bardzo 
restrykcyjnie uwzględniamy przy planowanych 
inwestycjach – to nasze wyzwania na najbliższy 
czas. Przygotowujemy się na wdrożenie e-usług, 
a to wymaga ujednolicenia i ustandaryzowania 
wielu przepisów. Przed nami jeszcze wiele pracy.

Duża dawka inspiracji Kadra to podstawa
Życie bez ograniczeń to trudna sztuka i niełatwo ją opanować.  
W zdobyciu tej wiedzy pomaga Firma Milewski & Partnerzy, które 
organizuje wydarzenia o unikalnym na skalę światową charakterze.

Rynek nieruchomości dynamicznie się rozwija, a rywalizacja 
nabiera rozpędu. O sukcesie decyduje sprawdzona kadra.  
O tym, dlaczego Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. są o tę kwestię 
spokojne mówi prezes Monika Tendaj-Bielawska.

Żaden rejon w Polsce nie kojarzy się z piłką noż- 
ną tak mocno, jak Górny Śląsk. To z tamtejszych 
familoków wywodzili się piłkarze, którym repre- 
zentacja zawdzięcza najlepsze lata. Jednak nie 
jest to jedyna rzecz, jaka łączy Śląsk z tym spor- 
tem. Spółka S-Sport miała udział w stawianiu naj- 
ważniejszych obiektów sportowych w tym kraju. 
Początki firmy były jednak związane z czymś 
kompletnie innym. Na początku swej działal- 
ności firma zajmowała się tworzeniem mate- 
riałów promocyjnych i organizowaniem akcji 
marketingowych dla firm i samorządów. Sta- 
wiając na jakość i profesjonalizm, firma z cza- 
sem wypłynęła na szerokie wody, przystępując 
do przetargów o ogólnopolskim zasięgu. 
Sytuację zmieniło największe wydarzenie spor- 
towe, jakie miało miejsce w Polsce – Mistrzostwa 
Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. W trakcie 
przygotowań, w całym kraju powstawały nowo- 
czesne areny sportowe. Jako firma podwykonawcza 
realizowała prace przy budowie Stadionu 
Narodowego w Warszawie. Od tego momentu 
S-sport zaczął swój dynamiczny rozwój. Na swoim 
koncie mają między innymi udział w budowie 

Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, prze-
budowę Stadionu Miejskiego w Zabrzu – który 
może obecnie pomieścić ponad 24 tysiące kibi- 
ców, Stadionu Bruk-Bet Termalika Nieciecza, 
Stadionu Widzewa w Łodzi oraz Stadionu 
Śląskiego w Chorzowie.
Z czasem S-Sport rozszerzył swoją ofertę o mo- 
dernizację i zarządzanie obiektami sportowymi. 
Obecnie firma jest w trakcie realizacji marzenia 
tysięcy kibiców z Białej-Podlaskiej. W maju ru- 
szyły prace związane z modernizacją stadionu 
miejskiego. Według magistratu to największa inwes- 
tycja w mieście. Budową całkowicie nowego 
stadionu zajmie się właśnie firma S-Sport.  
W ramach inwestycji zbudowany zostanie par-
king, trybuna z 3 tys. miejsc siedzących oraz 
sale fitness, odnowy biologicznej oraz szatnie. 
Zmodernizowana zostanie też płyta boiska. Do-
datkowo zbudowana zostanie hala sportowa,  
z której będzie mógł korzystać Zespół Szkół 
Zawodowych nr 1, mieszczący się niedaleko sta-
dionu. Wartość tej inwestycji to ponad 39 mln zł. 
Pierwsza część obiektu ma być gotowa we wrześ- 
niu 2019 roku. Niespodziewane są żadne opóźnienia. 

Kolejnym aktualnie realizowanym przez spółkę 
dużym projektem inwestycyjnym w trybie „zapro-
jektuj i wybuduj” jest modernizacja istniejącego 
stadionu piłkarskiego im. E. Szymkowiaka Bytom- 
skiego Sportu Polonii Bytom, na którym to sta-
dionie Klub Sportowy Polonia Bytom będzie mógł 
rozgrywać swoje mecze już  od 2021 roku. War-
tość inwestycji opiewa na 38 mln zł. 
S-Sport jest również kompleksowym wykonawcą 
boisk piłkarskich o nawierzchni sztucznej i hy- 
brydowej oraz bieżni lekkoatletycznych z cer-
tyfikatem IAAF. To autoryzowany przedstawiciel 
włoskiej firmy „Italgreen”. Sama nawierzchnia 

hybrydowa PowerGrass, którą stosuje w swoich 
projektach, wygląda jak murawa w pełni naturalna. 
Trawa naturalna rośnie lepiej i jest mocniejsza  
w sąsiedztwie trawy syntetycznej, wyznaczając 
nowe standardy dla systemów boisk hybry-
dowych. PowerGrass zapewnia trawie naturalnej 
korzystne warunki wzrostu i umożliwia grę już od 

samego początku, nawet w ciężkich warunkach, 
takich jak częste użytkowanie, warunki pogo-
dowe, czy błędy w utrzymaniu. Jest lepszą alter- 
natywą dla zwykłych boisk syntetycznych. Za-
pewnia wystarczającą liczbę godzin gry w celach 
treningowych oraz oficjalnych rozgrywek.
Spółka S-Sport na bieżąco monitoruje i oraz 
bierze aktywny udział w przetargach publicznych 
ogłaszanych przez miasta w całej Polsce, jak i bez-
pośrednio przez kluby sportowe.
Firma proponuje też bardzo duży zakres usług, 
od systemów wygrodzeń po siedziska stadionowe 
renomowanych firm europejskich. Na dużą uwa- 

gę zasługuje autorski projekt 
stadionów modułowych, które 
da się rozbudować wraz z roz- 
wojem klubu i rosnącymi 
potrzebami. 
S-sport od początku swojej 
działalności przyczynia się do 
rozwoju regionalnego w całej 
Polsce. Poprzez swoje realizacje, 
rozwinęła pasję sportową w wie- 
lu polskich miastach, a także 
wpłynęła na rozwój przedsię-
biorczości.
Biorąc pod uwagę bardzo dużą 
ilość wygranych przetargów, 
profesjonalizm i nowoczesne 
podejście do biznesu, Rada 

Programowa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości 
postanowiła wyróżnić S-Sport nominacją do presti- 
żowej nagrody Lider Rozwoju Regionalnego 2018. 
Przedstawiciele firmy będą również obecni na VI Pol- 
skim Kongresie Przedsiębiorczości jako partner 
merytoryczny podczas debaty „Biznes w sporcie”.

Infrastruktura, która 
wspiera sportowców
Firma S-Sport powstała w 2011 roku z pasji i zaangażowania.  
Nie jest przesadą stwierdzenie, że na boisku zostawia swoje serce  
– a dokładniej na wielu boiskach, bo spółka brała udział  
w projektach, dzięki którym polskie stadiony stoją na wysokim, 
europejskim poziomie. 

Marta Radaj

Stadion Widzewa to jedna z licznych realizacji w portfolio S-Sport Sp. z o.o.

Rozmawiał Krzysztof Kozioł
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Czym zajmuje się Fundacja Centaurus?
Fundacja działa od 2006 roku i prowadzi naj-
większy azyl dla koni w Europie. Aktualnie pod 
jej opieką pozostaje ponad 500 zwierząt. Od lat 
prowadzimy dziesiątki najważniejszych kampanii 
prozwierzęcych w tej części Europy. Poza co- 
dziennymi działaniami interwencyjnymi, eduka-
cyjnymi oraz sprawowaniem opieki nad azylem, 
nasz działania ukierunkowaliśmy w stronę zmian 
legislacyjnych w zakresie traktowania zwierząt 
w Europie. Obecnie budujemy ośrodek terapii 
kontaktowych, w tym hipoterapii dla dzieci 
cierpiących na schorzenia przewlekłe.

Czy uświadamianie społeczeństwa wpływa  
w wymierny sposób na sytuację zwierząt Polsce?
Uświadamianie to trochę za mało, trzeba jesz-
cze działań. My znamy 896 historii złego trak-
towania zwierząt. To historie podopiecznych na- 
szego azylu. Po 12 latach charytatywnej dzia-
łalności na rzecz ratowania zwierząt, z pełną 
świadomością mogę powiedzieć dwie rzeczy: 
po pierwsze potrzeba silnej pasji i wiary, że świat 
można zmieniać na lepsze – wtedy nic nie jest w 
stanie tych dobrych działań powstrzymać.

Co jest największym, dotychczasowym sukcesem 
Fundacji Centaurus?
Ratujemy konie, dając im drugie życie. Mimo całej 
krzywdy, jakiej doznały od ludzi, dalej potrafią 
darzyć nas zaufaniem. Pomagamy cierpiącym 
dzieciom metodami terapii kontaktowej, w tym 
hipoterapią. Setki tysięcy dzieci w Polsce mają 
szansę na nieprawdopodobny progres w ramach 
choroby, z którą się zmagają – dzisiaj to szczęście 
ma zaledwie niewielki procent z nich, ponieważ 
w całym kraju takich ośrodków jest zaledwie 
kilka, a na terapię stać wyłącznie zamożnych. 
Chcemy tę sytuację zmienić, mamy odwagę po- 
wiedzieć każdemu dziecku w Polsce, że może 
na nas liczyć. Nasze dotychczasowe doświad-
czenia hipoterapeutyczne pokazują, że cel jaki 
obraliśmy, czyli budowa najprężniej rozwijającego 

się ośrodka terapii kontaktowych oraz hipo-
terapii, dostępnego także dla dzieci z rodzin naj-
uboższych, jest możliwy, a wręcz konieczny.

Jak Fundacja realizuje swoje założenia?
Wszystkie dokonania Centaurusa to zasługa na- 
szych darczyńców. Bez ich wielkich serc i zau-
fania nic nie byłoby możliwe. Zapraszamy wszys-
tkich do budowy tego przepięknego dzieła. 
Przed nami wiele miesięcy starań o sponsorów, 
dofinansowania, partnerów... czy nas to przeraża? 
Tak, ale nie chodzi o trudności, a raczej o to, że 
mówimy o wielkiej potrzebie społecznej. 

Jakie wyznaczyliście sobie Państwo cele na 
najbliższe lata?
Chcemy zbudować najprężniejszy w Polsce ośro-
dek terapii kontaktowych z udziałem zwierząt  
i zrobimy to. Jesteśmy otwarci na pomoc wszys- 
tkich, którzy chcą mieć swój udział w tym wiel-
kim dziele. Poszukujemy partnerów, sponsorów, 
darczyńców. Konie są całym naszym życiem  
i wiemy, że ich miłość do człowieka potrafi być 
bezgraniczna.  Nasi końscy terapeuci są gotowi 
do działania. Potrzebujemy jedynie ludzkiego 
wsparcia, aby nasz ośrodek mógł nieść radość, 
szczęście, zdrowie i czynić cuda.

Drugie życie konia
Ewa Mastyk – Prezes Fundacji Centaurus, mówi o realizowaniu wielkiej misji 
społecznej, nadającej ratowaniu zwierząt dodatkową, ogromną wartość. Jest nią 
niesienie pomocy dzieciom ze schorzeniami przewlekłymi, poprzez angażowanie 
uratowanych zwierząt w terapie kontaktowe oraz hipoterapię.

Kiedyś kojarzyły się z blaszanym pudłem stojącym na środku 
placu budowy. Czasy się zmieniły i kontenery to prawdziwe 
„mózgi” projektów inżynieryjnych. Dzięki rozwiązaniom prze- 
niesionym z powierzchni biurowych, tj. klimatyzacja czy wi-fi, 
z powodzeniem służą jako biura, sklepy, zaplecze imprez spor- 
towych i kulturalnych, a nawet całoroczne placówki admi-
nistracyjne lub edukacyjne. Ze względu na swoją konstrukcję 
kontenery można na bieżąco, w zależności od aktualnych pot- 
rzeb, zmniejszać lub powiększać. Stabilna rama ze stali z kształ-
towników zimnogiętych umożliwia także „podnoszenie” ich do 
trzech kondygnacji. Postawienie nowego obiektu jest możliwe 
w zaledwie kilka tygodni, co jest niezwykle konkurencyjne  
w porównaniu z tradycyjnym budownictwem.
Doskonałym przykładem takiego nowatorskiego podejścia do 
tego tematu jest kielecki producent kontenerów – Spec-hall. 
Najwyższa jakość komponentów, terminowe wykonanie zleceń 
i indywidualne podejście do każdego zlecenia to trzy filary 
sukcesu firmy prowadzonej przez Izabelę Kusak. Firma od 
lat działa na wymagającym rynku budownictwa modułowego 
i przemysłowego. W jej szerokiej ofercie znajdują się nie 
tylko pojedyncze kontenery, ale całe zespoły złożone z kilku 
kontenerów, w którym każdy pełni osobną funkcję. Można 
wyróżnić pięć podstawowych rodzajów kontenerów: biurowe, 
mieszkalne, socjalne, sanitarne oraz techniczne.
Doskonałym przykładem ich uniwersalności są domy z konte- 
nerów, które są często wykorzystywane jako miejsce odpo-
czynku dla pracowników budowlanych. Ściany, dach i podłoga, 
mimo że na zewnątrz wykonane z blachy, w środku są specjalnie 
ocieplone. Na podłodze wyłożone są odporną na ścieranie, 
wytrzymałą wykładzinę PCV. Termoizolacja, obecność łazienki 
i kanalizacji w zamówionym obiekcie nie jest nadzwyczajnym 

wymogiem, podobnie jak dostęp do internetu. Co więcej, 
wszystkie domy z kontenerów tworzone są indywidualnie na 
drodze konsultacji specjalistów firmy z klientem.
Nieustanne powiększanie się miast i tworzenie osiedli miesz-
kaniowych powoduje, że wraz ze wzrostem liczby domów 
i mieszkań powstaje zapotrzebowanie na działające w ich pob- 
liżu sklepy i inne obiekty, np. gastronomiczne. Kontener jest 
w pełni przystosowany do sprzedaży towarów i obsługi klienta. 
Ponadto możliwość łączenia ze sobą modułów pozwala stwo-
rzyć duże obiekty. Sprawia to, że jednym z najdynamiczniej 
rozwijających się rodzajów kontenerów są te, które służą za 
sklepy. Coraz więcej firm tworzy na ich bazie całe obiekty 
handlowe. Dzięki temu, obniżają koszty i skracają czas budowy, 
w porównaniu do tradycyjnego budownictwa, nie tracąc nic na 
funkcjonalności. Właśnie te czynniki sprawiają, że kontenerami 
zainteresowani są coraz częściej klienci indywidualni. Koszt 
pojedynczego kontenera może wynieść kilkanaście tysięcy 
złotych. Dlatego Spec-hall wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, oferując „leasingowanie” kontenerów.
Dynamiczny rozwój tego sektora rynku sprawa, że firma musi 
intensywnie działać, by nie zostać w tyle. Obecnie pracuje nad 
projektem unijnym innowacyjnego składanego kontenera o naz- 
wie „Smartpack”.
Stawianie na najwyższą jakość produkcji pozwoliło firmie 
Izabeli Kusak jako jednej z niewielu firm w branży zdobyć 
certyfikaty CE oraz TUV. Wyróżnienia te są przyznawane 
wyłącznie firmom dbającym o najwyższą jakość swoich pro-
duktów. Dzięki tym osiągnięciom, firma odnosi sukcesy nie 
tylko na polskim rynku, ale i na rynkach europejskich.

Jak rozwija się Państwa podstrefa ekonomiczna? 
Podstrefa SSE w naszym mieście dynamicznie rozwija się już od 
wielu lat. Zainwestowało  w nią już kilkanaście różnych firm: od 
producentów sprzętu AGD po firmy zajmujące się opakowaniami 
z tektury. Kolejnych chętnych nie brakuje, na bieżąco jesteśmy  
w kontakcie z firmami. Obecnie inwestorzy zajmują 140 hektarów 
i zatrudniają ponad 5 tys. osób. Do końca tego roku chcielibyśmy 
rozszerzyć strefę o kolejne 40 ha. 

A jak Państwo dbają tych, którzy dopiero chcą założyć swoją firmę?
Poprzez program „Starter Radomsko”. To zadanie, które od po-
czątku mojej kadencji chciałem zrealizować, dając szanse młodym 
przedsiębiorcom na otworzenie własnej działalności gospodarczej. 
Ten inkubator przedsiębiorczości ma być bazą wiedzy i miejscem, 
gdzie przyszli biznesmeni znajdą pomoc. Chcieliśmy w pierwszym 
etapie wejść z nimi w dyskusję, żeby wiedzieć czego potrzebują  
i co miasto musi dla nich zrobić. Chcieliśmy być z nimi w stałym 
kontakcie – stąd decyzja o umieszczeniu siedziby w urzędzie miej- 
skim. Mają tam do dyspozycji kilka pomieszczeń, gdzie odbywają 
się regularnie szkolenia z zakresu motywacji, wzrostu przedsię-
biorczości i szkoleń wprowadzających dla tych, którzy myślą  
o własnym biznesie.

Jakie działania są podejmowane, aby podnieść komfort mieszkańców? 
Priorytetem dla nas jest budowa parku wodnego Radomsko. Ma to 
być kompleks złożony z kilku basenów. Naszym zdaniem to jedna 
z największych potrzeb miasta w danym momencie. Mamy na ten 
cel zarezerwowane 7 mln zł z funduszy unijnych. Przygotowaliśmy 
już koncepcję i wizualizację oraz ogłosiliśmy przetarg. Pierwsza 
łopata przy budowie tego parku zostanie wbita w ziemię jesienią 
tego roku. Chcemy wyremontować główną ulicę starego miasta 
– ulicę Reymonta zwężymy kosztem chodników. Dodatkowo 
wprowadzimy elementy małej architektury. Zamierzamy również 
w tym roku przebudować 17 przystanków autobusowych, aby 
przekształcić je w przystanki informacyjno-multimedialne. Na to 
pozyskaliśmy 9 mln zł z RPO. Darmowa komunikacja dla uczniów 
działa u nas od 1 stycznia tego roku, od początku wydaliśmy ponad 
2 tys. kart elektronicznych uprawniających do korzystania z niej. To 
zaowocowało zwiększonym zainteresowaniem komunikacją miej- 
ską. Musieliśmy pomyśleć o nowych rozwiązaniach – na przykład 
w 8 autobusach hybrydowych pojawią się ładowarki do telefonów.

Twórcy centrum dowodzenia Do biznesu, gotowi, start
Można je zobaczyć na każdym placu budowy. Są centrami dowodzenia przy realizacji 
każdego  ambitnego projektu inżynieryjnego albo deweloperskiego. Jednak firma  
Spec-Hall z Kielc w województwie świętokrzyskim udowadnia, że kontenery mają o wiele 
więcej zastosowań niż tylko w budownictwie.

Radomsko stawia nie tylko na dużych 
przedsiębiorców, ale także na młodych ludzi  
z pomysłami na biznes. O tym, jak samorząd 
wspiera mieszkańców w osiąganiu swoich celów 
mówi prezydent Jarosław Ferenc.

Więcej szczegółów na www.centaurus.org.pl/hipoterapia

Rozmawiał Krzysztof Kozioł

Czym wyróżnia się Państwa technologia głębo- 
kich wierceń w stali systemem trepanacyjnym?
Mniej więcej od 10 lat, w związku z rosnącym 
zainteresowaniem odnawialnymi źródłami ener-
gii, polskie firmy rozpoczęły produkcję wałów 
turbin wiatrowych na niespotykaną dotychczas 
skalę. W trakcie wzrostu zainteresowania bu-
dową wiatraków energetycznych, koniunkturę 
postanowiła wykorzystać firma Cesla, właściciel 
huty w Ostrowcu, którego byłem podwykonawcą 
w tym projekcie. Takie wały muszą mieć wyko-
nany  otwór  o odpowiednich parametrach. Właś- 
nie wtedy zauważyliśmy, że tradycyjne wyko-
nywanie otworów dużych średnic powyżej fi 240 
mm jest bardzo czasochłonne, gdyż polega na 
rozwiercaniu wykonanego wstępnie otworu aż 
do żądanej średnicy, poprzez zastosowanie kilku 
głowic. Postanowiliśmy rozwiązać ten problem 
wykonując otwory dużych średnic metodą trepa-
nacyjną. To pozwoliło na znaczne ograniczenie 
czasu ich wykonywania, a tym samym redukcję 
kosztów co potwierdziły wyniki naszych badań. 
Dodatkowo znaleźliśmy sposób na spożytkowanie 
odpadów, jakie powstają w trakcie wiercenia. 
W naszej technologii oprócz wiórów powstaje 
stalowy „rdzeń”, który jest wycinany ze środka 
materiału, jako użytkowy odpad powstały w pro- 
cesie produkcji wału. Po wykonaniu badań nie- 
niszczących „rdzenia” udowodniliśmy, że nadaje 
się on do dalszego użycia w produkcji. To roz- 
wiązanie daje ogromne oszczędności materia-
łowe. Korzyści dla firmy są znaczące, gdyż mo-
żemy odzyskiwać bardzo wartościowy wsad sta- 
lowy w gatunkach stopowych obrobiony ciep-
lnie. Można go więc wykorzystać w procesie pro-
dukcji np. części maszyn dla przemysłu ciężkiego.

Jak ważnym momentem w historii Pana firmy 
było wdrożenie tej technologii?
Dzięki takim działaniom mojej firmie udaje się 
przetrwać na trudnym rynku przemysłu ciężkiego. 

W tej specyficznej branży, zwłaszcza na polskim 
rynku, każdą niszę trzeba wykorzystywać. Bada-
nia B+R w przemyśle ciężkim to ogromna inwes-
tycja czasu i pieniędzy. Opracowane rozwiązanie 
daje przewagę na lata. Co nie znaczy, że można 
zatrzymać się na jednej innowacji – zaprzestanie 
rozwijania się w tej branży to prosta droga do 
zamknięcia firmy. Nam ta inwestycja się opłaciła. 
Byliśmy jedną z pierwszych Polskich firm, która 
postanowiła zająć się tym tematem. Naszą jedyna 
konkurencją są zagraniczne firmy. Podobne roz-
wiązania stosuje najwyżej kilka z nich.

Czy to oznacza, że firma jest liderem na rynku  
i z każdego przetargu wychodzi zwycięsko? 
Absolutnie nie. Ostatnie 10 lat to walka o przet-
rwanie. Ten przemysł w światowym ujęciu nigdy 
nie będzie zdominowany przez polskie firmy  –  to, 
czy będą na nim miały silną pozycję też stoi pod 
znakiem zapytania. Polska ma zaległości, które są 
naprawdę duże. W ciągu ostatnich 50 lat przemysł 
ciężki z Ameryki Północnej i Europy Zachodniej 
opanował świat. Chińczycy i Rosjanie też nie 
zostają w tyle. Do tej pory Polska jedynie kilka 
razy wygrała przetargi na budowę maszyn do 
przemysłu górniczego kopalni odkrywkowych 
(Indie, Serbia): koparek oraz zwałowarek, do 
których byłem wykonawcą podzespołów.

Innowacje wagi ciężkiej
Nazwa “przemysł ciężki” w Polsce odnosi się nie tylko do jego 
produktów, ale również do rynkowych realiów. Nie zniechęca  
to jednak PH Metalowiec z Ostrowca Świętokrzyskiego,  
intensywnie działającego już od 13 lat, aby rozwijać innowacje.  
O tych najnowszych mówi Robert Gawron – właściciel firmy.

Rozmawiał Krzysztof KoziołPaulina Wieczorek
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Co Krzyżanowice proponują inwestorom?
Przede wszystkim doskonałą infrastrukturę komu- 
nikacyjną: bezpośrednie sąsiedztwo Autostrady 
A1, która w pobliskich Czechach przechodzi 
w Autostradę D1, Drogi Krajowe 78 i 45, 
przy których zlokalizowane są nasze tereny 
inwestycyjne. Dodatkowo, przez Gminę przebiega 
międzynarodowa trasa kolejowa E59 z Malmo, 
przez Wiedeń i Budapeszt na Bałkany. Zarówno 
ciągi kolejowe, jak i autostrady są w pełni 
zmodernizowane, zapewniając najwyższy stan- 
dard przepustowości transportu. Realizowany 
jest również projekt, wspierany przez polski 
i czeski rząd, polegający na przygotowaniu 
kanału Odra-Łaba-Dunaj. Ta kluczowa droga 
żeglugi śródlądowej będzie przebiegał przez naszą 
gminę, a my zabezpieczyliśmy tereny pod np. 
miejsca przeładunku. Kolejnym naszym, nieza- 
przeczalnym atutem jest lokalizacja: gmina 
graniczy bezpośrednio z Republiką Czeską  
i przygranicznym Ostrawskim Okręgiem Prze-
mysłowym. Natomiast dzięki rozwiniętej sieci 
dróg – w tym autostrad – i kolei posiadamy 
dogodny i szybki dojazd do aglomeracji kato-
wickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Na 
terenie gminy znajdują się złoża żwiru i piasku, 
silnie rozwija się sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw. Mieszkańcy mają wysokie kwali- 
fikacje i są chętni do zatrudnienia. Ponadto,  
w gminie funkcjonują ulgi dla przedsiębiorców, 
którzy rozwijają swój biznes i zatrudniają 
pracowników. Dla nowo powstałych firm mamy 

dwuletnie zwolnienie z podatków bez żadnych 
warunków, następnie oferujemy aż do siedmiu lat 
ulgi z podatku od nieruchomości, z warunkiem 
zatrudnienia mieszkańców gminy.
Gmina wspiera lokalną przedsiębiorczość: ofe- 
rujemy biura dla firm rozpoczynających dzia- 
łalność gospodarczą, nie tylko start-upowych, 
w bardzo korzystnych cenach. Jedna z firm 
będzie rozwijać się w takim biurze, wyposażonym 
w odpowiednią infrastrukturę, media, a nawet 
opłaconego pracownika sekretariatu Wynajmo- 
wać biura będzie można w formie elastycznej np. na 
spotkanie czy obsługę. Wierzę, że to przyczyni się  
do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Gmina leży tuż przy czeskiej granicy. Jaki ma to 
wpływ na mieszkańców?
Od dwudziestu lat współpracujemy z czterema 
czeskimi gminami, z jedną węgierską i nie- 
miecką, a w ubiegłym roku podpisaliśmy kolejną 
umowę partnerską z gminą z Austrii.
Od sześciu lat systematycznie organizujemy dla 
młodzieży i młodych przedsiębiorców szkolenia 
z prowadzenia start-upów. Mam nadzieję, że 
te pomysły niedługo zostaną wdrożone, bo są 
naprawdę warte uwagi.

Czy korzystają Państwo ze środków unijnych na 
rozwój gminy?
Pozyskujemy środki zewnętrzne z każdego moż-
liwego programu, zarówno europejskiego, jak  
i w ramach środków krajowych. Diagnozujemy 

problem, który doskwiera mieszkańcom gminy 
i poszukujemy funduszy, z pomocą których 
będziemy w stanie mu przeciwdziałać – środki 
krajowe bywają tu bardzo pomocne. Niemniej, 
środki europejskie, zwłaszcza Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, stanowią główne źródło 
dofinansowań działań realizowanych przez sa- 
morząd. W ostatnich latach udało nam się zrea-
lizować dużo projektów infrastrukturalnych, jak 

drogi, chodniki, sieć światłowodowa. Mamy 
wiele projektów oświatowych, kulturalnych, 
sportowych, aktywizujących naszych mieszkań-
ców. Poruszamy także ważną tematykę bezpie-
czeństwa – udało nam się doposażyć straż 
pożarną w nowy wóz, defibrylator i pompy.  
W ciągu siedmiu lat zrealizowaliśmy przeszło 
70 projektów, a wartość dofinansowań wyniosła 
przeszło 50 mln zł. Realizowane projekty inwes-
tycyjne przyczyniają się do zwiększenia jakości 
infrastruktury gminy – to duży plus dla inwestora. 

Który z tych projektów jest najważniejszy dla 
Państwa?
Ważniejszymi projektami są te drogowe, jak 
poprawa bezpieczeństwa, mniejsza uciążliwość 
ruchu, wzrost dostępności do terenów inwes-

tycyjnych i przedsiębiorstw. Gmina staje się 
atrakcyjna turystycznie – zbudowaliśmy wiele kilo- 
metrów ścieżek rowerowych, mamy pozyskane 
środki na kolejne. Te środki to także przys- 
tanie kajakowe na meandrach Odry oraz wieża 
widokowa, która cieszy się zainteresowaniem 
turystów, które przeszyło moje najśmielsze 
oczekiwania. Ta turystyka napędza oczywiście 
gospodarkę. Zmodernizowaliśmy wszystkie przy-

szkolne obiekty, mamy boiska wielofunkcyjne, 
korty tenisowe. Nawet najmniejsze projekty 
budują aktywność i więzi mieszkańców. Budynki, 
które budujemy oparte są o nowoczesne techniki, 
co znacznie ułatwi ich późniejszą eksploatację.
Dbamy o każdą grupę wiekową. Od przed-
szkola uczymy języków obcych, w szkołach 
podstawowych wprowadziliśmy innowacyjny 
program nauczania narzędziowego. Uczymy myś- 
lenia krytycznego i systemowego rozwiązania 
problemów. Jest to nasza inwestycja w ka- 
pitał ludzki, która kiedyś zaowocuje. Te projekty, 
podobnie jak ten ze start-upami, zmienia przede 
wszystkim mentalność – widzimy, że ludzie wyzby- 
wają się pewnych ograniczeń czy barier  
w tworzeniu biznesu, budzi się ich kreatywność.

Inwestycje na granicy
Krzyżanowice to niewielka gmina pełna kreatywnych mieszkańców. 
Łączą się tu szlaki komunikacyjne, rozwija się sektor średnich 
przedsiębiorstw, kwitnie współpraca transgraniczna. – To także miejsce, 
gdzie można aktywnie odpocząć – mówi wójt Grzegorz Utracki.

Rozmawiała Paulina Jaworska
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