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śląską tradycją s.3

Gmina Międzychód w tym roku przeznacza  
19 mln zł na inwestycje, z czego aż 10 na moder- 
nizację dróg. Plany sięgają również odnowienia 
byłego ośrodka wypoczynkowego w Mierzynie, 
które obejmie rewitalizację plaży oraz otaczają-
cych ją budynków, uzupełnionych małymi atrak- 
cjami wodnymi. Plaża ma zostać oddana do użyt- 
ku już na początku czerwca. Ponad 30 proc. 
wydatków gminy będzie przeznaczone na rozwój 
szkolnictwa. – Udało nam się pozyskać 2 mln zł 
na dodatkowe zajęcia z biologii, fizyki i chemii. 
Docelowo poprawi to warsztat nauczycieli,  
a przede wszystkim powinno powodować, że mło- 
dzież będzie chętniej uczęszczać na zajęcia – mówi 
burmistrz Międzychodu, Krzysztof Wolny. W tak 
małej, bo liczącej 18 tys. mieszkańców gminie, 
samorząd przeznacza ponad milion złotych na 
działanie stowarzyszeń i klubów sportowych. 
 – Nasza młodzież częściej i aktywniej spędza 
czas z rówieśnikami, integrując się, nie siedząc 
w domu przed komputerem czy telewizorem. 
Dzięki temu zauważyliśmy, że znacznie spadła 
liczba zgłoszeń dotyczących wandalizmu – mówi 
burmistrz. Miasto, położone pośród 100 jezior, 
dofinansowuje również naukę pływania na base-
nie dla ok. 900 dzieci rocznie. Matki mogą liczyć 

na becikowe dla ciąż mnogich, wprowadzone 
zostały w pełni finansowane wyprawki dla dzieci 
klas pierwszych oraz przedszkoli. Do przyszłego 
roku ma ruszyć budowa bloków wielorodzinnych 
na ok. 60 mieszkań. Ogromnym sukcesem samo- 
rządu jest zagospodarowanie terenów inwesty-
cyjnych. – Do końca roku będziemy mieli ponad 
1700 nowych miejsc pracy. W zeszłym roku na 
naszym terenie pracę rozpoczęła firma Balco ze 
Szwecji, a w tym roku amerykański koncern 
Marmite. Właśnie rozpoczyna się budowa kolej- 
nego nowego zakładu pracy niemieckiego kon- 
cernu mebli tapicerowanych. Będziemy potrzebo- 
wali ponad 700 pracowników i mamy nadzieję, 
że uda nam się ich sprowadzić – dodaje Krzysztof 
Wolny. Aktualnie pozostało jeszcze ok. 40 ha 
terenów inwestycyjnych z dostępem do wszystkich 
mediów, gotowych do zagospodarowania.

Ekologia też jest ważna

Władze Międzychodu wprowadziły dopłaty pro- 
ekologiczne. – Jesteśmy nastawieni na pomoc 
mieszkańcom we wprowadzaniu zmian. Korzy-
stają oni z dopłat do wymiany pieców na gazowe, 
pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, przydo-

mowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kana-
lizacyjnych, a w tym roku proponujemy jeszcze 
uchwałę o dopłatach do pieców piątej generacji 
– wylicza burmistrz. Konsekwentne i skrupulatne 
zarządzanie środkami finansowymi, inwestycje  
tylko w te elementy, które pomnażają kapitał, 

zaowocowały znacz-
nymi oszczędnościami, 
pozwalającymi na 
ogromne wsparcie dla 
mieszkańców.

Uczymy się od najlepszych

W przeciągu trzech lat wartość inwestycji wzrosła 
prawie trzykrotnie, od 6 do ponad 18 mln zł rocznie. 
Przez lata gmina nie wzięła ani złotówki kredytu, 
a udało się spłacić ponad 10 mln zł zadłużenia. 
Nadwyżka dochodów to ponad 20 mln zł, nie 

licząc dodatku w postaci 500+.
 – Działamy długoterminowo, ucząc się od naj-
lepszych – mówi burmistrz. Międzychodzianie 
od 100 lat mogą poszczycić się pysznymi, 
regionalnymi produktami spożywczymi, takimi 
jak regionalne gołąbki, tworzone według histo-
rycznej receptury czy dżemy. – Chcemy zacząć 
zdobywać rynek kanadyjski oraz afrykański na- 
szymi przetworami owocowo-warzywnymi. Prowa- 
dziliśmy już wstępne rozmowy z przedstawicielami 
ambasad w naszym kraju. Mamy nadzieję, że 
ludzie na całym świecie będą mieli możliwość 
zasmakować pysznych i zdrowych produktów  
z Międzychodu, bez jakichkolwiek konserwantów. 
Chcemy być ambasadorami lokalnego biznesu 
– z dumą dodaje K. Wolny. Otwartość, zaan- 

gażowanie i nietuzinkowe, biznesowe nasta-
wienie pracowników gminy wyróżnia się na arenie 
ogólnopolskiej. Przepisem na sukces gminy jest 
również unikanie zbędnej biurokracji, dzięki  
czemu mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą załat-
wiać większość spraw od ręki.

Ambasadorzy biznesu
Nazywana „małymi mazurami” Wielkopolski, malownicza  
i prężnie rozwijająca się Gmina Międzychód wciąż zaskakuje. 
Aktywni, myślący globalnie pracownicy samorządu i otwarci  
na zmiany mieszkańcy to mieszanka idealna.  
Powstaje pytanie, dlaczego takich gmin jest tak mało?

Rozmawiał Wojciech Grabarczyk

Technologie, jakie są wykorzystywane w zakładzie 
do projektowania i produkcji turbosprężarek, 
znacznie przyczyniają się do zmniejszenia zu-
życia paliwa i emisji substancji szkodliwych, 
jednocześnie poprawiając właściwości jezdne 
pojazdów. Mimo, że przemysł motoryzacyjny  
w Polsce głównie zlokalizowany jest na Górnym 
i Dolnym Śląsku, to decyzja o ulokowaniu firmy 
na Podkarpaciu okazała się strzałem w dziesiątkę. 
Głównie z powodu niskiej konkurencji w kwes-
tii pozyskiwania pracowników. Pokazano, że 
Podkarpacie to nie tylko przemysł lotniczy, ale 
i silna oraz prężnie rozwijająca się branża auto- 
motive. BorgWarner Poland w tym roku obcho-
dzi swoje dziesięciolecie, aktualnie zatrudniając 
ponad 1500 pracowników. Spółka stale poszerza 
zdolności produkcyjne, stawiając kolejne hale 
i budynki. W ubiegłym roku zakład się rozbu-
dował, dodając do swoich zasobów ok. 15 tys. m2 
powierzchni roboczej, dzięki czemu obecnie 
posiada 9 ha terenów zabudowanych.

Silna kadra

Dyrekcja zakładu duży nacisk kładzie na pozy-
tywne relacje z pracownikami.
 – Jesteśmy firmą produkcyjną, w której sercem 
spółki są obszary okołoprodukcyjne, a cała reszta 
jest tzw. mózgiem. Uważam, że jesteśmy młodym, 
zgranym i dynamicznym zespołem, który dobrze 
zmotywowany, potrafi zdziałać cuda. Stabilizacja 
potwierdza, że idziemy w dobrym kierunku i ma- 
my dobre warunki do pracy podkreślone odpo-
wiednią atmosferą i wartościami – mówi Anna 
Ledwożyw, senior HR manager BorgWarner 
Poland Sp. z o.o. – Mimo wszechobecnego prob- 
lemu, tzw. millenialsów, przychodzących do 
pracy z nieco innymi wartościami i celami, my 
jako kadra zarządzająca potrafiliśmy skutecznie 
dostosować się do zmieniających się warunków. 
Nie mamy problemów z rekrutacją pracowników, 
w związku z czym do 2020 roku chcemy 

zatrudniać około 2000 osób – dodaje.
Firma regularnie prowadzi ankiety satysfakcji 
pracy i kultury organizacyjnej. To, co wysuwa się 
na pierwsze miejsce, to otwartość na wyzwania  
i odpowiednio szybka reakcja na potrzebę roz-
woju każdego pracownika na każdym szczeblu. 
Pracownicy mogą zgłaszać inicjatywy i kierunki, 
w jakich chcieliby się szkolić, dzięki czemu każ- 
dy członek zespołu czuje przynależność do orga- 
nizacji, jaką jest BorgWarner Poland.
 – Nasi pracownicy są również otwarci na wspie- 
ranie lokalnych społeczności. Uważam, że wyzwo- 

lenie wśród ludzi zaangażowania wyrastającego 
ponad zwykłe obowiązki, daje poczucie silnej 
motywacji jako inicjatora, a nie zwykłego pra-
cownika – mówi Anna Ledwożyw.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Kadra zarządzająca prowadzi bardzo dużo działań 
w zakresie CSR. Inicjują je głównie pracownicy. 
– Istotnym elementem naszej organizacji jest 
budowanie świadomości bezpieczeństwa pracy. 
Poszczególne jednostki BorgWarner nagradzamy 
za przepracowanie miliona godzin bez wypad-

ków. Dywizja Turbo Systems pracuje już pra-
wie trzy lata bez wypadku – łącznie wszyscy 
pracownicy wypracowali 3 miliony godzin 
bez wypadku. Proszę sobie wyobrazić, na jak 
wysokim poziomie musi być bezpieczeństwo 
pracy i co najważniejsze, świadomość naszych 
pracowników – mówi Anna Ledwożyw. – To, 
co w tym momencie promujemy, to pewnego 
rodzaju zachowania i kulturę, żeby pracownicy 
sami sobie potrafili zwrócić uwagę, w momencie 
dostrzeżenia zagrożenia. Odpowiednia reakcja 
i przewidywanie niebezpieczeństwa znacząco 

obniżyło statystyki 
wypadów – dodaje.
Na uwagę zasłu- 
guje również inic- 
jatywa zbierania 
k i l o m e t r ó w 
poprzez jazdę na 
rowerze. Na po- 
mysł wpadli pra-
cownicy, a dzięki 
n i e w i e l k i e m u 
wkładowi środków 
f i n a n s o w y c h 
ze strony firmy, 
udało się sfinali-
zować projekt. 
Od kwietnia do 

października wszyscy pracownicy wychodzą na 
wspólny spacer, na ok. 15-20 minut, zbierając 
kilometry. W ubiegłym roku polski oddział był 
na drugim miejscu, spośród 13 zakładów dywizji 
Turbo Systems na świecie. Kilometry oczywiście są 
przeliczane na pieniądze, które są przekazywane 
lokalnym organizacjom dobroczynnym. Spółka 
wspiera wiele akcji charytatywnych, w tym na 
uwagę zasługuje coroczny program „Skrzydła” 
Caritas Polska, który firma regularnie wspiera, 
czy opieka nad Domem Dziecka w Strzyżowie. 

Środowisko też jest ważne

Firmie nie jest obojętna ochrona środowiska, 
czego dowodem są liczne certyfikaty, m.in. za 
zrównoważone budownictwo. Zakład produk- 
cyjny cechuje bardzo niska emisja, która w bu- 
dynkach, gdzie nie ma produkcji, jest prakty- 
cznie równa zeru.
 – Jeżeli chodzi o emisję typowo przemysłową, 
która oczywiście się pojawia, np. w centrum 
technicznym, to osiąga ona wartości minimalne. 
Pod ziemią posiadamy zbiorniki wody deszczowej, 
którą wykorzystujemy do podlewania terenów 
zewnętrznych. Wszystkie nasze budynki są 
certyfikowane normami ochrony środowiska. 
Spełniamy wiele wymogów, nie tylko polskich, 
ale i międzynarodowych. Wyprzedzamy regulacje 
prawne, które obowiązują w Polsce, pokazując 
całemu otoczeniu, że firma produkcyjna może 
też być przyjazna środowisku – dodaje Anna 
Ledwożyw.

Wciąż do przodu

BorgWarner Poland mimo, że jest częścią ogrom- 
nej korporacji stale pokazuje, że jego wewnętrzna 
kultura organizacyjna jest zupełnie inna, niż 
w większości tego typu korporacji. Tak jak 
mówi dewiza firmy, ludzie sami kreują obraz 
korporacji. Wystarczy zapytać pierwszego na-
potkanego pracownika, aby przekonać się, że 
mentalnie nikt nie czuje się jak członek dużej 
korporacji. Pozytywna atmosfera i przyjazne 
nastawienie do pracownika, pozwala osiągać 
niebanalne i zadziwiające efekty. Nie ma tzw. 
mikromanagementu, dzięki czemu jasno okreś-
lone cele pozwalają realizować codzienne obo- 
wiązki w sposób efektywny. Taki model opera-
cyjny wdrażany jest we wszystkich zakładach 
BorgWarner Inc. i przynosi dobre rezultaty.

BorgWarner Poland jest częścią światowego koncernu BorgWarner Inc., zajmującego się głównie produkcją komponentów 
i zaawansowanych systemów dla pojazdów samochodowych. Spółka powstała w 2008 r., jako trzecia dywizja korporacji na 
rynku europejskim, obok Niemiec i Węgier. Rocznie potrafi wyprodukować blisko dwa miliony turbosprężarek. Innowacyjne 
rozwiązania oraz nastawienie na rozwój to podstawa działania jednego z największych potentatów motoryzacyjnych na świecie.

Lider innowacyjnych technologii w motoryzacji

Wojciech Grabarczyk
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W tym roku RCZ otrzymało tytuł Hipokrates 
Wielkopolski oraz nominację do Lidera Rozwoju 
Regionalnego. Co to dla Państwa oznacza?
Istotą tych sukcesów jest sama idea powstania 
przychodni – nie ma placówki w regionie z tak 
dużą ilością specjalistów. Mamy blisko 30 lekarzy, 
z czego prawie 60 proc. posiada tytuł doktora 
nauk medycznych. Przez cztery lata działalności 
przyjęliśmy ponad 15 tysięcy pacjentów. Często 
prowadzimy spotkania ze społecznością lokalną 
oraz konsultujemy się z naszymi lekarzami w kwes- 
tii dalszego rozwoju placówki. Nasze działania 
opieramy o edukację pacjentów. Dzięki temu zos- 
tała powołana także Fundacja Ochrony Zdrowia  
„Opieka i Troska”, które realizuje zadania publi-
czne. O zaangażowaniu RCZ w życie lokalne 
świadczy fakt, że zostaliśmy zaproszeni na sesję 
rady miejskiej, podczas której otrzymaliśmy po- 
dziękowanie za kształtowanie rozwoju regional-
nego. Uczestnictwo w Polskim Kongresie Przed- 
siębiorczości i otrzymanie Polskiej Nagrody 
Innowacyjności odbiło się szerokim echem w re- 
gionie, przez co staliśmy się bardziej rozpoz-
nawalni i docenieni przez władze lokalne.

Czy tylko mieszkańcy Wielkopolski korzystają  
z Państwa usług?
Obserwujemy u nas zjawisko tzw. turystyki medy- 
cznej, najczęściej to pacjenci zza naszej zachodniej 
granicy. Zdarza się, że nie chodzi tylko o usługi 
refundowane. Zauważamy to w branży stomato-
logicznej, ortopedii, rehabilitacji oraz medycynie 
estetycznej. Jest to zapewne wynik stosunkowo 
niższej ceny, ale także wielu misji gospodarczych 
promujących polską medycynę. Co ciekawe, obser- 
wujemy również coraz większy napływ aplikacji 
lekarzy. Realizujemy w partnerstwie projekt szko-
leniowy dotyczący prowadzenia badań USG. Do 
pierwszej edycji warsztatów nabór trwał zaledwie 
dwa dni, a zgłoszenia przychodziły nie tylko  
z Wielkopolski, ale też np. Wrocławia czy Śląska.

Jednym z nowych zabiegów w RCZ jest blefaro-
plastyka. Na czym polega?
Jest to niechirurgiczny lifting opadającej powieki, 
przeznaczony dla każdego, kto boryka się z tym 
problemem, a także profilaktyczny dla osób ze 
skłonnością genetyczną do tej przypadłości. Wyko- 
rzystywany jest czwarty stan skupienia, czyli 

plazma azotowa. Azot pobierany z powietrza pod- 
dawany jest radiofrekwencji. Na skutek tego dzia-
łania pojawia się iskra elektryczna, która powoduje 
odparowanie zewnętrznych warstw naskórka. 
Jest to coś w rodzaju kontrolowanego poparzenia. 
Wszelkiego rodzaju mikrouszkodzenia na skórze 
powodują naturalną stymulacje komórek do ich 
autoregeneracji. Klasyfikowany jest jako zabieg 
małoinwazyjny, nie stosuje się w tym przypadku 
znieczulenia miejscowego. Może on być wyko-
nany kilkukrotnie u jednego pacjenta, a efekt 
wystarcza na mniej więcej dwa lata, w zależności 
od stanu wyjściowego powieki.

Jak stwarzają Państwo możliwości do prowa-
dzenia takich zabiegów?
Wykorzystujemy najnowszą dostępną na rynku 
technologię urządzeń, dzięki środkom unijnym. 
Jesteśmy w trakcie realizowania aż pięciu pro-
jektów, co daje nam możliwość czerpania z no-
winek na rynku urządzeń medycznych. Całą 

technologię dostępną obecnie na świecie mamy 
zamkniętą w naszej przychodni. Wszystkie nasze 
urządzenia posiadają certyfikaty medyczne, a nie 
jak w wielu przypadkach tylko kosmetologiczne. 
Niektóre z naszych rozwiązań w medycynie 
estetycznej są przetransferowane z tradycyjnych 
rozwiązań stosowanych w medycynie. Jeśli coś 
sprawdza się jako produkt leczniczy, możemy też 
wykorzystać jako procedurę poprawiającą stan 
wizualny. Wykorzystujemy zdolności regeneracji 
organizmu ludzkiego. Musimy pamiętać, że po- 
mimo innowacyjnego sprzętu, jedną z ważniej-
szych ról w trakcie zabiegu odgrywa człowiek 
– czyli nasz lekarz. W przypadku medycyny este-
tycznej najważniejsza jest informowanie pacjenta 
o prowadzonym zabiegu, trwałości jego efektu czy 
bólu, a także przeprowadzenie odpowiedniego 
wywiadu medycznego i spojrzenia na pacjenta  
w kontekście ogólnoustrojowym. 

Jak kształtują się plany na przyszłość RCZ?
Naszym marzeniem jest połączyć RCZ z pla- 
cówką naukową. Jest ku temu wiele przesłanek, 
mamy zarówno kadrę, jak i dotacje na działania 
innowacyjne. Oczekujemy na gotowość rodzimych 
uczelni na taką współpracę. Posiadamy odpo-
wiednią infrastrukturę – laboratorium, które pow- 
staje i będzie jednym z najnowocześniejszych 
w Polsce pod względem sprzętu i jego konfigu- 
racji. Kolejnym celem jest budowa samodzielnego 
budynku stomatologii wraz z pracownią rentge-
nowską. Posiadamy już plany architektoniczne 
i niezbędne decyzje administracyjne. Jest to dla 
nas inwestycja o znaczeniu strategicznym, która 
zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych 2 lat.

Stoicie Państwo przed realną szansą bycia pierwszym 
PEC w kraju, które spełni wszystkie normy unijne 
odnośnie emisji CO2. Na jakim etapie Państwo jesteście?
Jest to dla nas i wyzwanie i sukces, bo zaniedbania 
moich poprzedników nie stawiały nas w uprzywilejo- 
wanej pozycji. Nie można było dłużej czekać, więc ruszy- 
liśmy do przodu. Unia Europejska bardzo pilnuje spraw 
środowiskowych i presja na regulacje jest silna. Staramy 
się dywersyfikować produkcję ciepła, paliwo z którego 
produkowane jest ciepło pochodzi w dużej części z eko-
logicznych źródeł. Niestety, na razie żadna firma w Polsce 
nie spełnia kryteriów alternatywnego systemu ciepłow- 
niczego, czyli nie produkuje ciepła z odnawialnych źró- 
deł energii w 75 proc. w kogeneracji i to jest następna 
rzecz, jaką chcemy poprawić. Generalnie przepisy unijne, 
które weszły w życie kilka lat temu obligują takie 
przedsiębiorstwa, jak nasze do przestrzegania drastycznych 
zasad co do emisji dwutlenku węgla, jak i tlenków azotu. 
Do 2022 r. musimy dostosować nasze źródło ciepła do nowych 
standardów emisyjnych. To jest w tej chwili najpoważ- 
niejsze wyzwanie, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, 
może zapaść decyzja o zamknięciu spółki.

W jakie technologie planujecie Państwo wyposażyć 
zakład w najbliższych latach? Co będzie największym 
problemem przy ich wprowadzaniu?
Jako prawdopodobnie pierwsi w kraju uruchamiamy 
program modernizacji. Z tego, co wiem, reszta firm jest 
dopiero na etapie przygotowawczym. Dostawców potrzeb- 
nej nam technologii jest na rynku niewielu, a do tego 

sytuacja w branży budowlanej może spowodować, że in- 
westycja będzie kosztować więcej niż dziś nam się 
wydaje. Na inwestycje „dostosowawcze” nie ma dotacji, 
musimy się posiłkować środkami własnymi i kredytami 
oraz pomocą NFOŚiGW, z którym podpisaliśmy już 
umowę w zeszłym roku. W tej chwili przygotowujemy 
całą tę inwestycję do startu od strony formalnej.

Jakie sukcesy w zastosowaniu takich nowoczesnych 
rozwiązań mają Państwo na koncie? 
Jeśli chodzi o duże inwestycje, to parę lat temu zreali- 
zowaliśmy projekt odprowadzenia ciepłociągu do starej 
części miasta. Było to wielkim skokiem naprzód, bo nikt 
tam wcześniej z ciepła systemowego nie korzystał. 
W październiku zeszłego roku zakończyliśmy inwes- 
tycję „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla  
Mieszkaniowego Mielęcin”. Inwestycja została już zakoń- 
czona i funkcjonuje doskonale.

Żelechów to małe miasto o wielkich możliwoś-
ciach. Jak wspieracie Państwo rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości?
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości przez samo-
rząd rozumiem jako stwarzanie odpowiednich 
warunków dla inwestorów. Kluczowym instru-
mentem, jakim dysponuje samorząd, jest sporzą-
dzanie dokumentów lokalnych: miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, studia uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przes-
trzennego, strategia rozwoju gminy, lokalny 
program rewitalizacji miasta i gminy, gminny 
program opieki nad zabytkami. Najważniejsze 
w tym zakresie jest dla nas wykreowanie pozy-
tywnego wizerunku miasta Żelechów poprzez 
rewitalizację ratusza i płyty rynku. 

Rewitalizacja rynku i ratusza to największy tego 
typu projekt w historii gminy. 
Podstawowym założeniem było pogodzenie 
ochrony wartości kulturowych z wzbogaceniem 
walorów architektonicznych oraz stworzenie 
atrakcyjnej przestrzeni publicznej, ożywienie 
jej funkcjonalności oraz stworzenie nowej wi-
zytówki Żelechowa. Dzięki rewitalizacji ra-
tusza, a następnie otaczającej go płyty rynku, 
wykreowane zostało nowe miejsce, do którego 
warto przyjechać, gdzie można się spotkać, 
podejmować wspólne aktywności. Konsekwencją 
tego jest społeczna integracja i gospodarcze oży- 
wienie tej części miasta. Całkowity koszt rewi- 
talizacji wyniósł niespełna 9 mln zł. Inwestycja 
ta była zwieńczeniem moich zawodowych marzeń 
i największym sukcesem w pracy samorządowej.

W tym roku zmierzy się Pani z dwoma wyzwa-
niami - wyborami samorządowymi i plebiscytem 
Lidera Rozwoju Regionalnego. Jaka strategia 
będzie według Pani efektywna?
Liczą się konkretne zrealizowane działania i ich 
rezultaty. Nie sztuką jest przez kilka lat po prostu 
funkcjonować, a jak zbliżają się wybory to 
starać się dokonywać cudów. Pracowałam jako 
burmistrz przez całą kadencję, 
najlepiej, jak potrafiłam. 
Mimo kosztownych zadań nie 
rezygnowaliśmy z ważnych 
dla mieszkańców inwestycji.

Z jakimi innymi wyzwa-
niami w dzisiejszych cza-
sach mierzy się kobieta-
samorządowiec?
Myślę, że zarówno kobieta, 
jak i mężczyzna samorzą-
dowiec mają przed sobą takie 
same zadania. Koncentrują 
się na realizacji zadań oraz 
potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców.  
W dzisiejszych czasach tych zadań jest bardzo 
dużo, a ich różnorodność powoduje, iż w każdej 
dziedzinie wymagana jest znajomość zawiłości 

prawnych i organizacyjnych przedsięwzięć. Dla-
tego do skutecznej realizacji wyzwań stojących 
przed samorządowcami należy również budować 
wokół siebie zgrany zespół współpracowników 
oraz dbać o zrozumienie potrzeb i dobrą współ- 
pracę z radnymi. Uważam, że moja dotychczasowa 
praca jest potwierdzeniem tego wszystkiego, 
o czym wspomniałam. Zdecydowane i konsek-

wentne dążenie do postawionych sobie celów, 
realizacja ich mimo trudności, to jest kwintesencja 
dzisiejszych wyzwań stawianych samorządowcom.

Centrum Zdrowia 
Wielkopolski

Solidna praca przynosi efekty

Włocławski eko-eksperyment

W Zbąszyniu od czterech lat działa Regionalne Centrum Zdrowia. 
Jest to odpowiedź na realną potrzebę specjalistów medycznych nie 
tylko w skali regionu, ale także skali kraju.  
Piotr Napierała, prezes zarządu RCZ mówi o działalności centrum, 
które nie powstałoby bez wsparcia funduszy zewnętrznych. 

Położone we wschodniej Polsce malownicze miasto, o historii 
sięgającej aż do 1447 roku, to prawdziwe centrum edukacji,  
handlu i gospodarki. Żelechów to nie tylko niebanalna architektura, 
ale także profesjonalne podejście władz do biznesu.  
O sukcesach i planach gminy mówi burmistrz Mirosława Miszkurka.

MPEC we Włocławku ma szanse stać się pierwszym podmiotem w Polsce, który 
spełni wszystkie normy unijne odnośnie emisji CO2 i działań prośrodowiskowych. 
O wyzwaniach mówi prezes zarządu, Jacek Kuźniewicz.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Krzysztof Kozioł

Rozmawiała Marta Radaj

Zabiegi w RCZ przeprowadzane są przy użyciu najnowszych technologii

Zrewitalizowany ratusz i rynek to wizytówka Żelechowa

MPEC Włocławek idzie w stronę odnawialnych źródeł energii
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Jednym z sztandarowych haseł Pana firmy jest: 
„Pozwól sobie pomóc”. W jaki sposób Państwo 
 pomagają?
To trudny temat, pomagamy zadłużonym wyjść 
z problemów finansowych. Ta pomoc bywa 
naprawdę skuteczna, a korzyści z jej niesienia są 
obustronne. Dług jest sumowany i dzielony na 
wygodne raty. Niestety nie zawsze tak jest, czasem 
potrzebne są długie negocjacje z dłużnikiem, 
zanim pozwoli sobie pomóc. Nie każdy czło-
wiek z którym mamy do czynienia rozumie swoją 
sytuację, nie każdy chce wyjść z długów.

Dlaczego tak się dzieje?
Kiedy człowiek wpadnie w pierwszą zaległość, 
to najczęściej są to drobnostki – jedna rata na 
100 zł, jeden rachunek za kablówkę – nie zwraca 
się na to uwagi. Ale z czasem długi zaczynają się 
sumować i rosnąć i nagle budzimy się z długiem 
na kilkanaście tysięcy złotych. Wtedy właśnie 
zaczyna się obawa przed przyjściem komornika 
i wszystkimi tego konsekwencjami. Gorączkowo 
szuka się kredytów lub szybkich pożyczek  
z różnych źródeł. Dochodzi do etapu, że sięga 
się po pieniądze z firm, które pożyczają na  tzw. 
„lusterko”, czyli wystarczy udowodnić, że się 
oddycha, aby taką pożyczkę dostać – bardzo 
często w jednym dniu wysyła się wniosek do 
kilkudziesięciu firm. Obecnie w rejestrze firm 
pożyczkowych przy KNF zarejestrowanych jest 
obecnie ćwierć tysiąca podmiotów, które mogą 
pożyczyć każdemu od 500 do 3000 zł. Wystarczy 

założyć, że w każdej zawnioskujemy o 1000 zł, 
pomnożyć to przez 250 i łatwo można policzyć 
o jaką sumę człowiek może się w 14 dni doka-
pitalizować. Oczywiście potem trzeba to zapłacić, 
a kiedy 250 firmom trzeba oddać po 1000 zł, to 
robi się potężna suma. Kiedy przychodzi pierwszy 
windykator, który jest zwykłym człowiekiem  
i można się z nim porozumieć, ludzie reagują na 
dwa sposoby. Część dogaduje się i spłaca, a inni 
wiedzą, że wartość ich długu przekracza 
wartość majątku, który komornik mógłby zająć.  
W domu nie mają nic własnego, a świadczenia 
jakie otrzymują są tak niskie, że komornik może 
im zabrać tylko 50 czy 100 złotych. Wtedy nastę- 
puje w człowieku przemiana, zaczyna się korupcja 
własnej świadomości, a ostatecznie przestaje bać 
się komornika. Dług jest tak wysoki, że 
praktycznie niespłacalny i dłużnik nie odczuwa 
presji, aby go spłacić. Po co ma zaciskać pasa, 
szukać pracy, oszczędzać skoro przetrwał już 
wizytę komornika, której porządnie nie odczuł 
– i to właśnie najcięższa część naszej pracy. 
Przekonać takie osoby, że życie z takim długiem,  
to nie życie i warto go spłacić, aby móc funkcjonować.

Co Pan sadzi o zmianach w legislacji? Czy 
zwiększą Państwa szanse ściągania długów?
Sytuacja w branży jest ciężka. Pieniądze z poży- 
czek łatwo zdobyć, jeszcze łatwiej ich nie 
oddawać. W Polsce jest około 250 firm, które 
zajmują się udzielaniem pożyczek. Z punktu 
widzenia ustawodawczego branża windykacyjna 

jest na skraju poważnego kryzysu. W związku ze 
zbliżającym się rokiem wyborczym jestem pewny, 
że będzie tylko gorzej, a wszelkie kontrowersje 

związane z firmami windykacyjnymi, związkami 
pracodawców i obligacjami firm windykacyjnych 
zostaną bezlitośnie wykorzystane przeciwko 
windykatorom. Jedną z najbardziej dotkliwych 
zmian, jest zmiana okresu ważności sądowego 
nakazu spłaty. W tym roku została skrócona  
z 10 do 6 lat i można ją przedłużyć tylko raz na 
kolejne 6 lat. Według mnie, niedługo windykator 
nie będzie miał żadnych narzędzi prawnych do 
zmotywowania dłużnika do spłaty długu. Jeśli 
chodzi o zmiany przepisów dotyczących prze- 
dawnień, najbardziej uderzą w firmy skupujące 
największe pakiety długów i fundusze sekury-

tyzacyjne. Do tej pory nie trzeba było się spieszyć 
z pozwem czy nakazem zapłaty, ponieważ to 
dłużnik musiał wnieść zarzut przedawnienia, 
aby powództwo zostało oddalone. To nie jest też 
tak, jak często mówią media, że zły windykator 
skupuje długi, a potem czeka dziesięć albo dwa- 
dzieścia lat, żeby na długu urosły odsetki. Przy 
obecnych stawkach odsetki z długu musiałyby 
rosnąć pięćdziesiąt lat, żeby osiągnąć niektóre 
wartości przytaczane w mediach. Trzymanie długu 
tyle lat jest bezsensowne, choćby dlatego, że nie 
wiadomo czy dłużnik będzie wtedy jeszcze 
żył, a obecne przepisy dotyczące dziedziczenia 
długów wykluczają pasywa jeśli nie ma akty-
wów. Przedawniony dług wierzyciel jak dotąd 
może wyłącznie na drodze pozasądowej, polu- 
bownej, próbować odzyskać. Jeśli dłużnik nie 
będzie miał w sobie uczciwości, czy moralnego 
poczucia spełnienia dobrego obyczaju oddania 
długu to przepisy umożliwią mu bezkarne 
i etyczne niepłacenie.

Co dla Pana znaczy słowo „etyka” w branży 
windykacyjnej?
Społeczeństwo ma wykreowany obraz windy-
katora, który etyką nie zawraca sobie głowy, bo 
nie da się jej wycenić. Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumenta, Rzecznik Praw Obywatelskich  
i inne podobne instytucje edukują społeczeństwo, 
przez co rozumienie etyki się zmienia, z korzyścią 
dla konsumenta. Z kodeksem etyki jest tak, że 
powszechnie obowiązujące i zaakceptowane 
przez wszystkich zasady pisane były ponad dekadę 
temu i odbiegają od dzisiejszej rzeczywistości, 
mimo to windykatorzy muszą się do niej sto-
sować, nawet jeśli dłużnik jest nagradzany 
przez Państwo, przesadną ochroną, gdy nie 
płaci swoich zobowiązań. To bardzo wygodne 
dla dłużników, ponieważ daje to większe pole 
manewru i nadużyć z ich strony, a nasz sposób 
interpretacji, czy nawet zdroworozsądkowy 
sposób interpretacji, pewnych przypadków różni 
się na przykład od interpretacji UOKiK-u.  
To prowadzi do konfliktów, kiedy dłużnik skła- 
da odwołanie i często wygrywa. Dużo o tym 
pisałem w swojej książce „Zawodowy Windy-
kator”, a jeszcze więcej na ten temat piszę w mojej 
nowej książce „Co z tą windykacją?”, która 
ukaże się pod koniec tego roku.

VEX Corp - windykator z ludzką twarzą
Wedle stereotypu, windykator to osoba, która niewiele różni się od bohatera filmu „Komornik”. Wbrew niemu, 
stara się nie tylko odzyskiwać pieniądze wierzycieli, ale również pomaga dłużnikom odmienić ich życie.  
O wyzwaniach, jakie stoją przed windykatorami mówi Markus Marcinkiewicz, prezes zarządu VEX Corp sp. z o.o.

Mimo zmian w prawie spółdzielczym, które 
weszły w życie na początku września 2017 roku, 
pracownicy spółdzielni nie zwalniają tempa.
 – Zamiast dywagować, zaczęliśmy działać. Prze- 
szkoliliśmy pracowników odpowiedzialnych za wpro- 
wadzenie w życie postanowień ustawy, zaktu-
alizowaliśmy rejestr członków Spółdzielni,  
a 24 stycznia Rada Nadzorcza podjęła uchwałę 
w sprawie sposobu wyliczania wysokości wkładu 

budowlanego – mówi prezes zarządu, Krzysztof 
Skrzymowski. Jednocześnie spółdzielnia prowadzi 
zaplanowane działania remontowo-moderni-
zacyjne. W tym roku na te działania przeznaczono 
prawie 15 mln zł. Największe nakłady finansowe 
pochłoną roboty elewacyjne i docieplenia budyn-
ków. Następne pod względem kosztów są prace 
ogólnobudowlane, roboty dekarskie, stolarskie 
oraz wodno-kanalizacyjne. To również kolejny 
rok, gdy w zasobach spółdzielni będą wymieniane 
okna – prawie 500, oraz 16 dachów. Wymiana 
stolarki okiennej czeka piwnice w pięciu budyn-
kach i częściach wspólnych 22 budynków.

Perła Perspektywy

Zaledwie pięć minut od autostrady A4, blisko 
szkół, przedszkoli, sklepów i centrum handlowego, 
trwa budowa Nowego Werdonu – aktualnej inwes- 
tycji spółdzielni. To nowoczesne budownictwo, ze 
wszelkimi wygodami i udogodnieniami XXI w.,  
a jednocześnie wyraźnie widać tu charaktery-
styczną zabudowę osiedli robotniczych Górnego 

Śląska. Planowany do oddania w czwartym kwar- 
tale 2018 roku, Nowy Werdon to dziewięć miesz- 
kań i 5 apartamentów w układzie szeregowym 
z garażem. Apartamenty wyposażone są w przes- 
tronny taras i ogród. Parkingi umiejscowiono 
wewnątrz oraz na zewnątrz budynków i są przez-
naczone do wyłącznego użytku mieszkańców.
 – Zadbaliśmy o to, aby wokół terenu znalazło 
się bezpieczne miejsce dla dzieci, a plac zabaw 
w otoczeniu zieleni pozwoli na odpoczynek nie 
tylko młodszym, ale i starszym mieszkańcom. 
Nowy Werdon to nowa jakość życia na Górnym 
Śląsku – podsumowuje prezes Skrzymowski.

Politechnika Śląska to uczelnia z tradycjami. Jakie 
są najmocniejsze  strony  jednej z czterech najlep-
szych uczelni technicznych w Polsce wg rankingu 
„Perspektyw” z 2018 r.?
Rektor, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk: Naszą 
mocną stroną jest z pewnością bliskość przemysłu 
oraz dobre relacje z otoczeniem społeczno-gospo- 
darczym, których przykładem jest m.in. utworzenie 
studiów dualnych z firmami z KSSE oraz liczne 
programy badawcze w branżach IT i energetyce.  

Jakie znaczenie  dla rozwoju uczelni ma współpraca 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym?
Misją uczelni jest kształcenie specjalistów dla no- 
woczesnej i intensywnie rozwijającej się gospodarki 
oraz rozwijanie i wdrażanie technologii do śro-
dowiska gospodarczego. Tego nie jesteśmy w stanie 
zrobić bez dobrych relacji z otoczeniem społeczno-
gospodarczym. Stwarzamy wiele mechanizmów 
wspomagających transfer technologii. W naszej struk- 
turze funkcjonuje Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębior-
czości i spółka celowa. Politechnika Śląska jest 
udziałowcem Technoparku Gliwice i organizatorem 
wielu inicjatyw promujących rozwój przedsiębiorczości, 
jak np. „Mój pomysł na biznes”. Nasi studenci 
rozwijają swoje zainteresowania w blisko 160 stu-
denckich kołach naukowych.  

Uczelnia stanowi naturalne zaplecze kadrowe woje- 
wództwa, w którego sercu utworzono pierwszą 
w kraju metropolię. Jakie wyzwania nam to stawia?
Trudno sobie obecnie wyobrazić intensywny roz- 
wój regionu bez zaplecza w postaci sprawnie dzia- 
łającego systemu szkolnictwa wyższego. W aglome- 
racji działa blisko 40 jednostek szkolnictwa wyż- 
szego. To nie tylko sprawa kształcenia wysoko kwa- 
lifikowanych kadr, ale także rozwój prorozwo-
jowego myślenia i transfer technologii do całego 
otoczenia społeczno-gospodarczego. Uczelnie jednak 
nie będą w stanie sprawnie funkcjonować bez 

współpracy z samorządem oraz otoczeniem gospo-
darczym. Mamy ogromną szansę na rozwój  ponad 
dwumilionowej metropolii, która powinna stać się 

dominującym obszarem gospodarczym i bardzo 
dobrym miejscem do życia dla mieszkańców. Nie 
możemy zaprzepaścić tej szansy.

Jakie widzi Pan kierunki rozwoju technicznego 
szkolnictwa wyższego?
Udział szkolnictwa technicznego w systemie ca-
łego szkolnictwa wyższego wynosi ok. 20 proc., 
jednak udział w transferze technologii i rozwoju 
społeczeństwa jest znacznie większy. Rozwój tech-
nologiczny dostarcza siły napędowej rozwojowi 
cywilizacyjnemu. Jak już powiedziałem, świetnie 
widać to na Śląsku, który powoli staje się centrum 
zaawansowanych technologii, nie tylko sektora 
motoryzacyjnego, ale i technologii medycznych czy 
energetycznych. Trudno sobie wyobrazić skuteczny 
rozwój gospodarczy bez wyższego szkolnictwa 
technicznego.

Nowa jakość życia Serce Śląskiej Innowacji 
Jeżeli ktoś uważa, że spółdzielczość mieszkaniowa jest 
postkomunistycznym przeżytkiem, to musi wybrać się do  
Rudy Śląskiej na Górnym Śląsku. Nastawienie na potrzeby 
mieszkańców, niebanalne inwestycje i nowoczesne podejście  
do biznesu to sygnatura Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej.

Politechnika Śląska została założona w 1945 r. w regionie silnie 
uprzemysłowionym jako naukowe wsparcie dla przemysłu i gospodarki. 
Przez lata region przekształcał się z regionu przemysłu ciężkiego i górniczego 
w obszar o dominującym wpływie zaawansowanych technologii, w tym 
automotive oraz IT.

Nowy Werdon łączy trendy w budownictwie mieszkaniowym z tradycją Górnego Śląska

Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Markus Marcinkiewicz - prezes zarządu VEX Corp Sp. z o.o.

Rozmawiała Katarzyna Kuna-Szyszka
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Rodzinna firma ma własne biuro konstrukcyjne i przynajmniej 
raz w roku prezentuje na rynku nowy produkt. – Ciągły postęp 
w elektronice wymusza na nas pokazywanie naszym odbiorcom 
coraz to nowszych urządzeń. Odpowiadamy na zapotrzebowania 
rynku. Przez to, że jesteśmy małą firmą, jesteśmy bardzo elastyczni – 
realizujemy indywidualne zamówienia oparte na niestandardowych 
rozwiązaniach – podkreśla prezes zarządu Grzegorz Wasielewski.
Celem firmy jest oferowanie produktów i usług, które służą pod- 
niesieniu bezpieczeństwa, ochronie środowiska oraz zdrowia  
i życia ludzkiego. Spółka otrzymała Polską Nagrodę Jakości 2017 
za miernik Gas Hunter, który jest urządzeniem przenośnym, 
przeznaczonym do bezpośredniego pomiaru gazów: wybucho-
wych, toksycznych oraz tlenu. Wiedza, doświadczenie oraz 
ogromny potencjał techniczny spółki gwarantują najwyższą 
jakość, funkcjonalność oraz łatwość użytkowania produkowanych 
urządzeń. ALTER jest marką docenianą i wybieraną przez klientów 
nie tylko na rynku polskim, ale także europejskim. Nad najwyższą 
jakością czuwa laboratorium pomiarowe, w którym prowadzone są 
badania nad nowymi produktami oraz serwis i kalibracja urządzeń 
eksploatowanych przez klientów.
Misją firmy jest dostarczanie klientom wyrobów niezawodnych  
w każdych warunkach oraz bezpiecznych w działaniu. Dla speł-
nienia tej misji władze firmy wdrażają, utrzymują i ciągle doskonalą 
skuteczny system zarządzania jakością, oparty na normie PN-EN 
ISO 9001. Spółka spełnia wymagania klientów oraz wymagania 
prawne w przedmiocie działania. Ciągle doskonali system 
zarządzania, wyroby, usługi, procesy oraz zasoby.

Najważniejszym celem wydarzenia jest 
stworzenie platformy porozumienia 
i wymiany doświadczeń dla polskich 
przedsiębiorców, naukowców oraz samo-
rządowców. Motywem przewodnim 
tegorocznej edycji wydarzenia jest 
“Nowoczesna gospodarka – kapitał dla 
przyszłości.” 
Nadchodzący Kongres to ponad 25 
konferencji branżowych, które obejmą 
najistotniejsze kwestie związane z roz-
wojem ekonomicznym i społecznym jak, 
m.in. siłą polskich innowacji, szkolnic- 
twem wyższym, energetyką, medycyną, 
rozwojem regionalnym w perspektywie 
2014-2020, rynkiem mieszkaniowym  
w Polsce, współpracą biznesu oraz samo-
rządów, społeczną odpowiedzialnością 
biznesu, czy komercjalizacją badań.

Partnerami poszczególnych paneli dys- 
kusyjnych będą podmioty, które mają 
realny wpływ na funkcjonowanie da-
nych sektorów gospodarki. Wnioski 
z prowadzonych dyskusji trafią więc 
prosto do osób, które kreują politykę na 
wielu poziomach oddziaływania.
Mocnym punktem tegorocznej edycji 
Kongresu będą panele poświęcone cyfry-
zacji, ochronie środowiska, energetyce, 
rynkowi pracy w Polsce, medycynie, 
start-upom oraz samorządom. 
Zwieńczeniem wydarzenia będzie Gala, 
podczas której najprężniej działające pol- 
skie firmy i instytucje zostaną uhono-
rowane nagrodami przyznawanymi przez 
Polską Agencję Przedsiębiorczości. 

Szczególnie imponuje batalia Gminy o och- 
ronę środowiska. Nie jest łatwo mając za są-
siadów najbardziej zanieczyszczone smogiem 
śląskie miasta. Dlatego Jejkowice zadbały  
o w 100 proc. ekologiczne ogrzewanie we wszys- 
tkich budynkach użyteczności publicznej. 
Mieszkańcy mogą liczyć na 10 tys. zł dotacji 
na wymianę domowych pieców CO. Równie 
pokaźne sumy Gmina przeznaczyła na termo- 
modernizację budynków użyteczności publi-
cznej, instalacje pomp ciepła i montaż pieców 
na biomasę.
Jejkowice mogą się również pochwalić niez-
wykłą sprawnością w rozwijaniu regionu. 
Przygotowany w ubiegłym roku program 
rewitalizacji zakłada przede wszystkim wzrost 
poziomu społecznej integracji i aktywizację 
mieszkańców. W tym celu Gmina nie tylko 
prowadzi liczne projekty zwiększające dostęp-
ność do usług społeczno-rekreacyjnych, orga- 
nizuje wiele wydarzeń sportowych (np. dwa 
tygodnie temu odbył się kolejny Międzyna-
rodowy Marsz Nordic Walking w Jejkowi-
cach; w marcu – bieg charytatywny), ale dba 
również o aktywizację seniorów w obszarze 
kompetencji cyfrowych czy dostęp do kultury 
wyższej za pośrednictwem seansów filmowych 
w Gminnej Bibliotece Publicznej.
To tylko przykłady działań kierowanej przez 
wójta Marka Bąka Gminy, które przyczyniły 
się do nominacji do Nagrody Lidera Rozwoju 
Regionalnego 2018.

Zakłady Mięsne „POLSTAN” zostały założone przez 
Wiesława Stępnia w roku 2007. Siedziba firmy mieści 
się w Kielcach, a zakład produkcyjny w miejscowości 
Pijanów, w powiecie koneckim. Od początku funk-
cjonowania umiejętnie udaje się tu łączyć walory tradycji  
z nowoczesną technologią, produkując wyroby najwyższej 
jakości, której potwierdzeniem są uzyskane przez firmę 
nagrody i certyfikaty, ale przede wszystkim uznanie 
konsumentów. To firma z tradycjami przekazywanymi 
z pokolenia na pokolenie. W zakładzie szczególny na- 
cisk kładziony jest na wykorzystanie nowych roz-
wiązań technologicznych i przestrzeganie przepisów 
BHP. Tajemnica sukcesu tkwi w umiejętnościach pra-
cowników, możliwościach sprzętu produkcyjnego, tech- 
nologii, a przede wszystkim w najwyższej jakości 
surowca, pozyskiwanego od sprawdzonych krajowych 
dostawców.  Firma ciągle się rozwija, rozbudowuje linię 
produkcyjną. Korzysta przy tym ze wsparcia progra-
mów operacyjnych tj. Rozwój Przedsiębiorstwa Współ-
finansowany przez Unię Europejską. Dzięki nim zmo-
dernizowała zakład i wybudowała oczyszczalnię ścieków 
oraz zatrudniła dodatkową kadrę pracowniczą. Oferta 
zawiera pełną gamę wyrobów blokowych, wędzonek, 

kiełbas podsuszanych, jak i surowych oraz szereg wy-
robów drobiowych.  Wyroby POLSTAN to starannie 
skomponowane kolekcje aromatycznych smaków, któ- 
rych różnorodność jest odpowiedzią na gusta wyma-
gających klientów. Jak mówi Wiesław Stępień, właściciel 
Zakładów Mięsnych „POLSTAN”: Ogromną wagę 
przywiązujemy do bacznej obserwacji rynku i analizy 
sprzedaży – ten rok jest dla nas bardzo ważny, będziemy 
próbować wprowadzić nasze wyroby na rynek Wielkiej 
Brytanii. Jesteśmy elastyczni, dlatego też zakład rozwija 
się, produkcja rośnie, zdobywamy nowych klientów. 
Słowem – podążamy w dobrym kierunku.
Dzieje się tak dlatego, że filozofia Zakładów Mięsnych 
POLSTAN oraz wieloletni kontakt z klientami nigdy 
nie pozwoliły na odstąpienie od – towarzyszących po- 
czątkom firmy – wysokich standardów. 

ALTER S.A. to jeden z najbardziej 
rozwijających się polskich producentów 
urządzeń do mierzenia i wykrywania gazów. 
30-letnie doświadczenie wykreowało silną  
i rozpoznawalną markę, która wywodzi się  
z Tarnowa Podgórnego w Wielkopolsce. W tym roku to Poznań stanie się centrum rozmów 

o przyszłości polskiej gospodarki. VI Polski Kongres 
Przedsiębiorczości odbędzie się w Międzynarodowych 
Targach Poznańskich i zgromadzi ponad 1200 
przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki oraz 
administracji publicznej z całego kraju.

Jejkowice to najmniejsza 
gmina w Polsce, która swoimi 
działaniami mogłaby  
zawstydzić niejeden,  
o wiele większy samorząd.

Firma POLSTAN to prężnie rozwijający 
się zakład, znany nie tylko na lokalnym 
rynku spożywczym, ale również poza woj. 
świętokrzyskim. Kilkadziesiąt rodzajów 
wędlin i mięs produkuje się tu w oparciu  
o tradycyjne i sprawdzone metody.

Trzy dekady pracy Polski Kongres 
Przedsiębiorczości 
po raz szósty

Sprawna 
Gmina

Ich znak 
to dobry smak

Kinga Kokoszka Michał Janota
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