
Poradnia działa od grudnia 2016
roku. Skąd pomysł na jej otwarcie?
Pomysł wziął się z chęci stworzenia
miejsca, które poszerzy dostęp do
badań i porad specjalistycznych dla
każdego pacjenta, który nie może
lub nie chce czekać na odległy ter-
min świadczenia w publicznej pla-
cówce. Idea naszej poradni jest
taka, aby skrócić pacjentowi czas
oczekiwania na potrzebną mu po-
moc medyczną. Biorąc pod uwagę
niską dostępność niektórych urzą-
dzeń, dla przykładu: kolejki do ba-
dania rezonansem magnetycznym
refundowanego z NFZ sięgają roku,
a czasami dłużej – czułem się zobo-
wiązany stworzyć miejsce, gdzie
takie usługi będą dostępne z dnia
na dzień.

Na jaką pomoc specjalistyczną
można liczyć w Państwa poradni?
Dziś mamy do zaoferowania 24
rodzaje specjalizacji medycznych,
zaczynając od tych najbardziej pod-
stawowych typu: okulistyka, oto-
laryngologia, urologia czy gineko-
logia, kończąc na tych mniej popu-
larnych typu: gastroenterologia,
dietetyka, a przede wszystkim le-

czenia bólu. Robimy również sze-
rokie spektrum zabiegów specjalis-
tycznych: od gastroskopii, po dro-
bne zabiegi chirurgiczne i onkolo-
giczne np. usuwanie brodawek.
Jesteśmy małą poradnią z Zabrza,
ale robimy więcej niż niejedna eu-
ropejska klinika.

W medycynie jednym z najważ-
niejszych czynników jest personel.
Czym Państwo kierujecie się w do-
borze kadry?
Przede wszystkim renomą. To zna-
czy dobieramy personel, który świa-
dczy usługi na najwyższym pozio-
mie. Współpracujemy z lekarzami,

którzy cieszą się bardzo dobrą opi-
nią wśród pacjentów, do których
ludzie chętnie przychodzą po pomoc,
po prostu specjalistami z wyrobioną
marką. Ponadto u nas pacjent jest
przyjmowany przez miłą, uśmie-
chniętą obsługę i traktowany jak
gość, a nie jak petent.

Kolejnym równie ważnym elemen-
tem jest sprzęt. Czym wyróżnia się
Państwa przychodnia pod tym
względem?
Mamy się czym chwalić. Posiadamy
wspaniały aparat USG, którym
można wykonywać bardzo dokła-
dne badania. Mamy otwarty rezo-

nans magnetyczny, który jest przy-
jazny dla pacjenta, bo eliminuje pro-
blemy związane z klaustrofobią
przy badaniu, pozwala bez proble-
mu zbadać również osoby z nad-
wagą lub niepełnosprawne, dzięki
funkcji ruchomego stołu. Lekarz
przeprowadzający zabieg może kom-
puterowo manewrować stołem 
w taki sposób, by pacjent nie mu-
siał zmieniać swojej pozycji. Warto
tutaj dodać, że nasz rezonans ułat-
wia badanie dzieci. Dzięki swojej
półotwartej budowie rodzic może
towarzyszyć dziecku i tym samym
badanie staje się łatwiejsze do zrea-
lizowania. Posiadamy również no-
wy stół zabiegowy wyposażony 
w lampę z kamerą, która nie dość,
że powiększa obraz na ekranie, to
umożliwia lekarzowi nagrywanie
przeprowadzanego zabiegu. Oprócz
tego, mamy też nowoczesny sprzęt
chirurgiczny, urologiczno-gineko-
logiczny i okulistyczny. Mając tak
nowocześnie wyposażoną porad-
nię, wykonujemy zabiegi tak, by
pacjent po wybudzeniu mógł moż-
liwie szybko wrócić do domu.

Realizują Państwo projekt "Wdro-

żenie innowacyjnej usługi terapii
bólu z zastosowaniem najnowszych
rozwiązań technologicznych". Na
czym on polega?
Najprościej mówiąc, ten projekt to
usługa polegająca na komfortowym
dla pacjenta leczeniu bólu z wyko-

rzystaniem innowacyjnych techno-
logii. Dokładniej, pod kontrolą re-
zonansu magnetycznego wstrzy-
kuje się środki lecznicze w precy-
zyjnie wskazane miejsce, którym
jest ognisko bólu. Obecnie jako je-
dyni w kraju realizujemy taką tera-
pię. To rozwiązanie jest komple-
ksowe, ponieważ daje możliwość
diagnostyki i terapii podczas jed-
nego zabiegu. Po wstrzyknięciu leku
następuje natychmiastowa elmina-
cja bólu, często jest to alternatywa
dla ryzykowanych operacji. Po-
nadto nasz projekt gwarantuje naj-
wyższy poziom bez-
pieczeństwa z uwa-
gi na dokładny mo-
nitoring i obrazowa-
nie położenia igły, tj.
miejsca i ilości po-

dawanego leku oraz wyklucza
szkodliwe promieniowanie X
(rentgenowskie), na które niestety
są narażeni pacjenci podczas wy-
konywanych tego typu zabiegów
pod kontrolą aparatów TK za-
miast rezonansu magnetycznego.

W ramach tego samego projektu
są wdrażane e-usługi, program da-
jący możliwości zdalnego umawia-
nia się na wizyty i zabiegi, przy-
pominający o umówionych ter-
minach i gwarantujący szybki do-
stęp do wyników badań, bez wy-
chodzenia z domu. Projekt jest rea-
lizowany przy dofinansowaniu 
z Funduszy Europejskich, a zosta-
nie sfinalizowany najpóźniej z koń-
cem marca 2017 roku.

Rozmawiał Paweł Wala

Najnowocześniejszy sprzęt, renomowana kadra, wykonywanie zabiegów niedostępnych nigdzie 
indziej w Polsce – to cechy poradni specjalistycznej XXI wieku. O tej, która funkcjonuje w zabrzu
mówi wiesław Olszewski – Prezes zarządu Poradni Specjalistycznej Grunwaldzka Sp. z o.o.
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Nowy budynek Przychodni Specjalistycznej w Zabrzu przy ul. Knurowskiej 16

Metoda ta polega na wykorzysta-
niu nowoczesnych form transmi-
sji danych do przesyłania info-
rmacji o stanie pacjenta w czasie
rzeczywistym do centrali. Począ-
tek dynamicznego rozwoju tej
metody badań to lata 90. ubieg-
łego stulecia.  Jedną z najprężniej
rozwijających się  polskich przed-
siębiorstw jest InfoSCAN. W 2007
roku firma postanowiła wyko-
rzystać nowoczesne technologie
do walki z jedną z najmniej zna-
nych, ale i najniebezpieczniejszych
chorób cywilizacyjnych – chro-
nicznemu bezdechowi sennemu.
Schorzenie to powoduje zatrzy-
manie na kilka sekund przepływu
powietrza przez drogi oddechowe
na poziomie gardła podczas snu.
Przez to często mylone jest ze
zwykłym chrapaniem lub nadciś-
nieniem krwi. Pomyłki wynikają
właśnie z faktu, że te dwie przy-
padłości to najczęstsze objawy bez-
dechu sennego. Innymi sympto-
mami pozwalającymi odróżnić tę
chorobę od innych, jest ciągłe
uczucie przemęczenia towarzy-
szące choremu, a także przysypia-
nie w ciągu dnia. Bezdech pro-
wadzi do zmniejszenia nasycenia
krwi tlenem, nieleczony prowa-
dzi do takich chorób, jak miaż-
dżyca, choroba wieńcowa czy de-
presja. Jednym z najczęstszych po-
wodów tej przypadłości jest oty-
łość oraz nadużywanie alkoholu
i tytoniu.
Diagnostyka metodami tradycyj-
nymi jest bardzo trudna i czaso-
chłonna, wymaga „okablowania”
chorego czujnikami i całonocnej
obserwacji, koordynowanej przez
lekarzy i pielęgniarki. Obniża to
komfort snu chorego i wpływa na
wyniki badań. Dodatkowym pro-
blemem jest fakt, że takich badań

w Polsce co roku przeprowadza
się zaledwie kilkanaście tysięcy.
Wynika to zarówno z  ignorowa-
nia objawów i zbyt małej liczby
placówek, gdzie można tą przy-
padłość zbadać. Problem z bezde-
chem może dotyczyć nawet
miliona Polaków.
– Osoby z tym zespołem chorób
nie lecząc się lub po prostu nie
zdając sobie sprawy z choroby,
narażają na niebezpieczeństwo
nie tylko siebie. Osoby cierpiące
na bezdech 2,5 razy częściej po-
wodują wypadki samochodowe,
powodem jest stan przemęczenia
organizmu, jaki wynika z niedo-
tlenienia. Przez to stanowią za-
grożenie dla innych uczestników
ruchu drogowego. My chcemy
sprawić, aby badania diagnosty-
czne  były tanie, proste i dostępne,
a na to pozwala nasze urządzenie
Infoscan MED – dodaje prezes
firmy, Jacek Gnich.
System Infoscan MED to inno-
wacyjne rozwiązanie w branży te-
lemedycyny. Podstawą całego sy-
stemu jest urządzanie MED-Recorder.
Pacjent po krótkim przeszkoleniu
w klinice sam podłącza się do
urządzenia. Po zebraniu danych,
wysyła ono poprzez moduł GSM
dane o stanie pacjenta do siedziby
firmy. Są to informacje m.in. o ciś-
nieniu krwi, przepływie powiet-
rza, a nawet głośności chrapania 
i ruchach klatki piersiowej. Spe-
cjaliści opracowują na podstawie
zdobytych danych raport, który
trafia do lekarza prowadzącego
pacjenta. W razie problemów 
z urządzeniem czy danymi, Infoscan
kontaktuje się pacjentem. Dane
wszystkich przebadanych w ten
sposób pacjentów są dostępne dla
lekarza w platformie informaty-
cznej Medium24. Takie badanie

można sobie również zamówić
samemu na stronie firmy InfoScan,
wówczas urządzenie jest dostar-
czane pod wskazany przez pacje-
nta adres. Po przeprowadzeniu
badania dane są przekazywane
specjalistą z firmy, a pacjent w in-
formacji zwrotnej otrzymuje wy-
niki badań wraz z opisem. Praca
nad systemem trwała dwa lata, 
a w ciągu 1,5 roku pojawi się no-

wocześniejsza wersja. Jego prze-
waga nad tradycyjnymi rozwią-
zaniami polega na zmniejszeniu
kosztów badań, a łatwość proce-
dur daje możliwość przebadania
większej ilości ludzi mieszkających
nawet w dużych odległościach od
kliniki, bez udziału personelu. Po-
zwala to obniżyć koszty, zwięk-
szając komfort przy badaniu
pacjenta, co z kolei poprawia wy-
niki diagnostyki – skuteczność
wykrycia choroby sięga 98 proc.
badanych. Metoda ta jest dziś
wprowadzana w życie w całym
kraju – przebadano w ten sposób

już ponad tysiąc osób, a blisko 30
klinik z całego kraju zaczęło prze-
prowadzać taką telemedyczną
diagnostykę.
Pozwala to widzieć przyszłość
walki z tym schorzeniem w jaś-
niejszych barwach. Wcześnie wy-
kryta choroba może być wyle-
czona nawet poprzez dietę i ćwi-
czenia (w przypadku ludzi, u któ-
rych powodem jest otyłość) lub

terapię CPAP wykorzystującą
maskę tlenową. W bardziej za-
awansowanych przypadkach po-
trzebna jest operacja lub zabiegi
laryngologiczne.
Obecnie firma stara się zlikwido-
wać jedne z największych prze-
szkód, jakie stoją na drodze do
spopularyzowania projektu.
– Przeszkody dla rozwoju teleme-
dycyny są dwie. Obie wynikają 
z mentalności. Pracodawcy i firmy
ubezpieczeniowe nie wymagają
regularnych badań pod kątem
bezdechu. Na przykład w Wielkiej
Brytanii zawodowi kierowcy są

regularnie poddawani badaniom
na obecność bezdechu. W razie
wykrycia choroby, kierowca jest
zmuszony poddać się leczeniu
pod groźbą  utraty praw do wyko-
nywania zawodu. Drugim pro-
blemem jest stanowisko polity-
ków. Terapie telemedyczne, takie
jak nasze, mimo posiadania cen-
nych zalet nie są refundowane.
Zakup jednego urządzenia to

koszt kilku tysięcy złotych – to
duży wydatek dla placówek. Ma-
jąc to na uwadze wydzierżawiamy
współpracującym z nami klinikom
kilka MED-Recorderów. To po-
zwala spopularyzować projekt
niewielkim kosztem, ale to zdecy-
dowanie za mało – dodaje Jacek
Gnich. Dlatego Infoscan w 2017
roku postanowił problem braku
refundacji badań telemedycznych
przez NFZ nagłośnić i zapropo-
nować zmianę przepisów. Dla
porównania w USA roczna ilość
badań mających wykryć problemy
z bezdechem przekracza cztery

miliony, 80 proc. z nich jest wy-
konywanych w prywatnych kli-
nikach, zwanych „sleep labs”. Nie
oznacza to zamknięcia rynku
usług w tej dziedzinie. Od kilku
lat rynek stale się rośnie o kilka-
naście procent. Jest to istotna in-
formacja, ponieważ Infoscan pla-
nuje wejść  na rynek amerykański. 
Firma nie ustaje w rozwijaniu in-
nowacyjnych telemedycznych
rozwiązań. Ten sposób diagno-
styki może pomóc również oso-
bom z chorobami serca. Infoscan
niedawno odnotował ogromny
sukces z nowym projektem usług
telemedycznych dla kardiologii.
W ramach międzynarodowego
konkursu programu badań nau-
kowych „Profilaktyka i leczenie
chorób cywilizacyjnych STRATEG
MED”, konsorcjum, w którego
skład wchodzą między innymi:
Wojskowy Instytutu Medyczny,
InfoSCAN, Wojskowa Akademia
Techniczna i Uniwersytet Medyczny
we Wrocławiu, zaproponowało
projekt AMULET. Ma to być no-
wy model opieki medycznej 
z wykorzystaniem nowoczesnych
metod nieinwazyjnej diagnostyki
u chorych z niewydolnością serca.
Ten projekt może zrewolucjoni-
zować opiekę nad pacjentami 
z niewydolnością serca. Warsza-
wska firma jest jedyną prywatną
firmą z Polski, której udało się
wziąć udział w tym projekcie. Jej
zadaniem będzie stworzenie inno-
wacyjnego systemu i narzędzi tech-
nologicznych pozwalających na
objęcie opieką większej grupy pa-
cjentów. W ramach trzeciej edycji,
o dofinansowanie konkurowały
ze sobą 82 projekty. Autorski pro-
jekt polskiego konsorcjum znalazł
się w trójce najwyżej ocenionych.
Całkowity koszt projektu to po-
nad 13 mln zł, z czego Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju dofi-
nansuje 12,7 mln zł. Realizacja
projektu ma się zakończyć w roku
2020.

Krzysztof Kozioł

Dzięki nowoczesnej technologii, nawet skomplikowane badanie medyczne można przeprowadzić we własnym łóżku, z dala
od szpitalnej sali i pomocy lekarza. Umożliwia to system InfoSCAN, który jest przełomem w rozwoju telemedycyny w Polsce.

Leczenie z odległości kilku kilometrów
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MED-Recorder jest łatwy w obsłudze i nie przeszkadza podczas snu, dzięki czemu wyniki badania są wiarygodne

Otwarty Rezonans Magnetyczny używany w Przychodni Specjalistycznej „Grunwaldzka”
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W ubiegłym roku obchodzili Pań-
stwo swoje 40-lecie. Jak przez te
lata spółka się zmieniała i jaki cha-
rakter oraz zakres działalności ma
w tej chwili?
Nie wiadomo kiedy dokładnie na-
stąpiło pierwsze rozpalenie kotła 
i tym samym dostarczanie ciepła,
wiadomo jednak, że 30 grudnia
1976 roku została zakończona bu-
dowa ciepłowni i jej oddanie do
użytkowania. Największa zmiana
w historii działalności spółki wią-
zała się ze zmianami organizacyj-
nymi w państwie. Jako samodzie-
lny zakład zaczęliśmy funkcjono-
wać w 1992 roku. Wcześniej dzia-
łaliśmy w strukturach Wojewó-
dzkiego Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej w Ciechanowie. W tej
chwili ogrzewamy 114 budynków,
w tym 94 budynki mieszkalne
wielorodzinne, które zamieszkuje
ok. 1/3 mieszkańców Mławy. Od
ponad dwóch lat ,sprawując funk-
cję prezesa PEC w Mławie, staram
się zmienić wizerunek firmy po-
przez postawienie odbiorców na
pierwszym miejscu, wychodząc 
z założenia, że nasz odbiorca ciepła
jest dla nas, a nie my dla niego.
Dlatego też odbiorcy za dostawy
ciepła płacą mniej niż dotychczas. 

Z czego wynika lepsza kondycja
finansowa w odniesieniu do ubieg-
łych lat?
Przede wszystkim wprowadziliśmy
rygorystyczne procedury przetar-
gowe na dostawę składników
energetycznych, takich jak miału
węglowego, gazu ziemnego i ener-
gii elektrycznej. To spowodowało,

że zyskaliśmy surowce tańsze niż
dotychczas. Wcześniej odbywało
się to na zasadzie negocjacji tylko 
z jednym dostawcą. W tej chwili
wybieramy z kilku (często docho-
dzi do dziesięciu) oferentów tego,

który dostarczy surowce najwyż-
szej jakości i w jak najniższej cenie.
Poza tym zracjonalizowaliśmy też
liczbę pracowników zatrudnionych
w naszym przedsiębiorstwie z 35
do 27 osób. Z myślą o komforcie
życia mieszkańców, a także wydaj-
ności naszych urządzeń, w 2010
roku ciepłownia przeszła grunto-
wną modernizację dwóch kotłów,
przez co jest bardziej przyjazna dla
środowiska.

Jakimi jeszcze proekologicznymi
działaniami może się pochwalić
PEC w Mławie?
Systematycznie wprowadzamy au-

tomatyzację w ciepłowni. Działa-
niem, które przyniesie wymierne
efekty jest wdrożony w 2016 r.
komputerowego systemu sterowa-
nia pracą kotłów grzewczych. Ten
system nie tylko rejestruje, ale na

podstawie zarejestrowanych para-
metrów, analizuje i daje dyspozycje
do odpowiedniej pracy kotła. Po-
przez analizę trendu zmian tempe-
ratury powietrza na zewnątrz, sy-
stem z wyprzedzeniem oszacuje
zapotrzebowanie na ciepło i w efe-
kcie ogranicza zapotrzebowanie na
opał. Pod koniec 2014 roku wy-
mieniliśmy urządzenia odpylające
korzystając z pożyczki z WFOŚiGW.
Po spłaceniu pewnej jej części, re-
szta będzie umorzona z obowiąz-
kiem przeznaczenia jej na inne
działania proekologiczne.

Rozmawiał 
Marcin Pawlenka

Czystsze i tańsze ciepło
Gruntowna restrukturyzacja spółki, proekologiczne inwestycje oraz kon-
sekwentna polityka racjonalizacji kosztów – to klucz do sukcesu Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mławie. O tym, jakie zmiany
wprowadzono w spółce przez ostatnie lata opowiada prezes spółki
– Jan Tadeusz Przybyłek.
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Siedziba PEC Sp. z o.o. w Mławie

Niegdyś zaniedbane budynki, w cią-
gu ostatnich pięciu lat zmieniły się
nie do poznania. Tylko na prze-
strzeni lat 2013-2017 dokonano

kompleksowej termomodernizacji
18 budynków, przeprowadzono
prace polegające na utwardzeniu
terenu, w wyniku których powstało
ponad 300 nowych miejsc parkin-
gowych. Wymieniono również 109
wind osobowych i oświetlenie z tra-
dycyjnego na oszczędne LED-owe
z czujnikami ruchu – we wszystkich
111 budynkach. Działania obec-
nego zarządu Spółdzielni skierowane
są przede wszystkim na nowocze-
sne zarządzanie nieruchomościami.
Główne priorytety działalności to:
zwiększenie poziomu bezpieczeń-
stwa mieszkańców oraz obniżenie
kosztów, zarówno na poziomie
eksploatacji poszczególnych nieru-
chomości, jak i w ujęciu komple-
ksowym, pokazującym, że nowo-
czesne zarządzanie nie musi stać 
w sprzeczności z racjonalnym i osz-
czędnym funkcjonowaniem. Wpro-
wadzone metody zarządzania, do-
strzeżone zostały m.in. przez Urząd

Regulacji Energetyki, czego efek-
tem było przyznanie Spółdzielni
„białych certyfikatów”, będących
potwierdzeniem realnych oszczęd-

ności wynikających z poprawy
efektywności energetycznej. Za-
owocowało to wymiernymi ko-
rzyściami finansowymi, bowiem
dzięki odsprzedaży certyfikatów
do kasy Spółdzielni wpłynęło po-
nad 1,7 miliona złotych. Jeszcze 
w 2010 roku osiedla „Hutnika” 
w dzielnicach Zagórze, Klimontów
i Kazimierz Górniczy, kojarzyły się
z aktami wandalizmu oraz brakiem
bezpieczeństwa związanym z oku-
powaniem klatek schodowych 
i osiedlowych ławek przez poten-
cjalnie niebezpiecznych osobników.
Po wprowadzeniu programu
„Bezpieczne Osiedle”, zniszczenia
na klatkach schodowych, w windach
czy na placach zabaw zmniejszyły
się o niemal 80 proc. Tak znacząca
poprawa bezpieczeństwa to efekt
sprawnie funkcjonującego przy ka-
żdej klatce schodowej domofonu,
wprowadzenia monitoringu wizyj-
nego oraz doświetlenia najbardziej

niebezpiecznych miejsc. „Bezpie-
czne Osiedle” to także bezpieczeń-
stwo najmłodszych mieszkańców.
W zakresie tym zarząd dokonał
wymiany niemal wszystkich urzą-
dzeń na 14 placach zabaw, które
teraz są ogrodzone. Zgodnie z naj-
wyższymi standardami jakości na
placach zabaw, zamontowane zos-
tały tzw. „maty bezpieczeństwa”.
W najbliższych miesiącach place
zabaw zostaną również objęte mo-
nitoringiem kamer, których na osie-
dlach „Hutnika” działa już ponad
40. Spółdzielnia to jednak nie tylko
zarządzanie nieruchomościami.
SM „Hutnik” od ponad 5 lat stara
się uaktywnić mieszkańców, orga-
nizując dla nich zajęcia kulturalne
oraz akcje społeczne. Ogromnym
sukcesem zakończył się konkurs na
najpiękniejszy przyblokowy ogró-
dek. Mieszkańcy biorący udział 
w tym przedsięwzięciu nie tylko
integrowali się wzajemnie, ale rów-
nież wymieniali doświadczeniami,
zmieniając najbliższe otoczenie.
Dzięki społecznej pracy mieszkań-
cówSpółdzielni, dzielnice Zagórze,
Klimontów i Kazimierz Górniczy
stały się kolorowe i przyjazne
mieszkańcom. Kolejnym przykła-
dem spółdzielczych inicjatyw jest
działalność osiedlowego Klubu
„Bakcyl”, w szczególności klubów
Seniora i Malucha. Dowodem sku-
teczności inicjatywy jest zwiększa-
jąca się z roku na rok ilość uczest-
ników spotkań organizowanych
przez zarząd Spółdzielni Mieszka-
niowej „Hutnik”. Wspomniane dzia-
łania społeczno-kulturalne oraz pro-
wadzona obecnie polityka zarząd-
cza napawa członków spółdzielni
dumą i optymizmem. Tak powinna
wyglądać społecznie odpowiedzia-
lna spółdzielczość w Polsce.

Beata Jankowska

Nowe oblicze „Hutnika”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” z Sosnowca zarządza 8,7 tys. lokali,
w których mieszka ponad 20 tys. ludzi. Dzięki temu jest jedną z najwięk-
szych w woj. śląskim. Zaliczana jest również do najefektywniej zarządza-
nych podmiotów na rynku nieruchomości.

Jaka jest geneza i specyfika działal-
ności TBS Sp. z o.o. w Mławie?
Pod koniec 1999 roku Rada Miejska
w Mławie zadecydowała o utwo-
rzeniu tej spółki. Pół roku później
został podpisany akt założycielski.
Od 1 stycznia 2001 roku aż do dziś
TBS w Mławie funkcjonuje jako
spółka komunalna TBS. Rozpo-
częcie działalności naszej spółki
zbiegło się też z likwidacją ZGM  
i przekazaniem majątku tego zakła-
du TBS w Mławie. Od początku

naszej działalności byliśmy skupieni
na trzech podstawowych elemen-
tach, z których budowa mieszkań
na wynajem była w początkowej
fazie na samym końcu naszej dzia-
łalności. Wynikało to z tego, że za-
warliśmy z Miastem umowę na
zarządzanie nieruchomościami, 
a poza tym zarządzaliśmy wspólno-
tami mieszkaniowymi, które po-
wstały głównie na bazie dawnych
zasobów komunalnych, poprzez
sprzedaż mieszkań w tych zasobach.
W 2003 roku zaczęliśmy budować
pierwsze swoje budynki. Mamy 
w sumie pięć bloków, co przekłada
się na 131 mieszkań. Oprócz tego
mamy też mieszkania, które po-

wstały w wyniku nadbudowy za-
sobów wspólnot mieszkaniowych.
W efekcie mamy 144 mieszkania,
które stanowią podstawowe zasoby
TBS. Z kolei na mocy umowy 
z Miastem zarządzamy ok. 900 mie-
szkaniami. Ta liczba oczywiście się
zmienia, zależnie od tego, jak od-
dawane są do użytku nowe miesz-
kania. Oprócz tego zarządzamy
kilkudziesięcioma wspólnotami
mieszkaniowymi.

Są Państwo nomino-
wani do prestiżowej
nagrody Lider Roz-
woju Regionalnego
2017, co już jest po-
twierdzeniem dzia-
łalności na najwyż-
szym poziomie. Co
decyduje o jakości
działań TBS w Mła-
wie?
Decyduje o tym do-
świadczenie w zarzą-
dzaniu ok. 2000 mie-
szkań – naszych, wspól-

notowych i miejskich zasobów.
Oczywiście nie chcemy się tu rów-
nać z największymi graczami na
rynku, takimi jak np. spółdzielnie
mieszkaniowe. My jesteśmy mniejsi
i mamy swoje priorytety. Działamy
na rzecz Miasta i wraz z Miastem
tworzymy politykę mieszkaniową,
w efekcie zaspokajając potrzeby tej
części mieszkańców Mławy, którzy
sami nie są w stanie tego zrobić.
Dzięki przychylności burmistrza
Mławy udało nam się część tych
zasobów wyłączyć z eksploatacji 
i uzupełnić nowymi mieszkaniami
pozostałe sukcesywnie remontu-
jemy i odnawiamy.  To, co utrzy-
muje przy nas wspólnoty mie-

szkaniowe, to jakość świadczonych
przez nas usług. Kompleksowo za-
jęliśmy się termomodernizacją i re-
montami budynków. Od początku
diagnozowaliśmy wszystkie ich po-
trzeby, tworzyliśmy plany remon-
tów i sposób ich finansowania.
Dzięki wyzwaniom, które podjęli-
śmy wspólnie z mieszkańcami, po-
prawiliśmy stan techniczny nieru-
chomości zyskując przychylność 
i zaufanie mieszkańców. Co isto-
tne, udało nam się nie tylko pozys-
kać np. fundusze na termomoder-
nizacje i remonty, ale poprzez  uzy-
skanie świadectw efektywności ener-
getycznej, tzw. białych certyfikatów,
odzyskać część środków finansowych
wydanych na remonty. 

Na jakie jeszcze inwestycje chcą
Państwo postawić w najbliższej
przyszłości?
Jesteśmy już na ostatniej prostej
jeśli chodzi o najnowszą inwestycję
mieszkaniową. Czekamy na pozy-
tywną decyzję kredytową w Banku
Gospodarstwa Krajowego. Na prze-
łomie sierpnia i września planujemy
rozpocząć budowę nowego bloku
dla 24 rodzin. W przyszłości na są-
siedniej działce powstanie kolejny
budynek. W ramach walki z niską
emisją realizujemy wymianę pale-
nisk węglowych na gazowe. 
W Lokalnym Programie Rewitalizacji
wpisaliśmy kilka budynków do re-
montów kapitalnych. Wykorzys-
tując naszą wiedzę i doświadczenie
w tym zakresie będziemy starali się
aplikować po środki zewnętrzne
niezbędne do ich realizacji. Rewi-
talizacja ul. Słowackiego to bardzo
trudne i ambitne zadanie, w którym
chcemy uczestniczyć.  
Rozmawiał Marcin Pawlenka

TBS w Mławie zarządza ok. 2 tys. mieszkań

Termomodernizacja budynku przy ul. 11-Listopada 173-185

Wzorcowa obsługa i zarządzanie
Tym, co wyróżnia Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie od in-
nych tego typu spółek w kraju jest fakt, że zarządza nie tylko swoimi budynkami
mieszkalnymi, ale również zasobami miejskimi i wspólnotami mieszkaniowymi.
Więcej o modelowym zarządzaniu oraz zrealizowanych i planowanych inwestycjach,
w rozmowie z Andrzejem Więckowskim – prezesem TBS Sp. z o.o. w Mławie.
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Jednym z problemów, z którym
każdy z nas boryka się na co dzień,
jest kwestia warunków komunika-
cyjnych w centrach miast. Ogro-
mna liczba samochodów na pol-
skich drogach jest powodem kor-
ków, a także trudności ze znale-
zieniem miejsc parkingowych.
Tracimy więc czas, a ten – zgodnie
ze starym przysłowiem – to prze-
cież pieniądz. Jak się okazuje wcale
niemały. Specjalizująca się w do-
radztwie i audycie firma Deloitte
co roku przygotowuje raport do-
tyczący korków na polskich dro-
gach. Zdaniem jej specjalistów
w 2016 roku kierowcy z siedmiu
badanych miast łącznie tracili
14,6 mln zł każdego dnia, co w ska-
li roku daje kwotę ponad 3,8 mld
zł. W przeliczaniu na jedną osobę
to 3 350 zł. Oszczędności mogą
przynieść jedynie usprawnienia
w organizacji transportu publicz-
nego, które zachęcą ludzi do
zmiany przyzwyczajeń. Potrzebne
są nie tylko odpowiednie połą-
czenia między danymi punktami,
ale również infrastruktura – m.in.
centra przesiadkowe na obrzeżach
miast, gdzie możemy zostawić sa-
mochód i przesiąść się do tramwaju
czy autobusu. Na tym jednak nie
koniec rozwiązań, które przyniosą
oszczędności dla portfeli i środo-
wiska. Polskie przedsiębiorstwa
zajmujące się transportem pub-
licznym coraz przychylniej spog-
lądają na autobusy elektryczne.

Przykładem jest MZK w Zielonej
Górze i ogłoszony 1 lutego br.
przetarg na zakup aż 47 pojazdów.
Nic więc dziwnego, że jeden z pa-
neli V Polskiego Kongresu Przed-
siębiorczości będzie poświęcony
polskim autobusom elektrycznym,
jak i całej branży skupionej wokół
tematyki e-mobilności.
W koncepcji green city mieszczą

się również kwestie energooszczę-
dnego budownictwa. Zastosowa-
nie odpowiednich technologii po-
zwala na zmniejszenie zapotrzebo-
wania na energię, a co za tym idzie
– ograniczenie kosztów. Powstanie
takich budynków wiąże się jednak
z uwzględnieniem wielu elemen-
tów. To zadbanie o między innymi
odpowiednie uszczelnienie okien
oraz drzwi, optymalną wentylację
i wyeliminowanie mostków ciep-
lnych. Istotną kwestią jest nawet

położenie budynku pod wzglę-
dem kierunków świata. Ponadto
liczą się również materiały, z któ-
rych zbudowano budynek. Pod
względem parametrów cegły i be-
ton muszą ustąpić miejsca na przy-
kład betonowi komórkowemu.
Energię możemy jednak nie tylko
oszczędzać, ale również produko-
wać. Coraz częstszym widokiem
stają się panele fotowoltaiczne. Po
te rozwiązania sięgają zarówno
właściciele prywatnych domów,
spółdzielnie mieszkaniowe,ale rów-
nież przedsiębiorstwa, które chcą
zmniejszyć koszty wykorzysty-
wanej na potrzeby zakładu
energii. 
Energooszczędne budownictwo 
i transport publiczny to nie jedyne
kwestie, o których w gronie eksper-
tów będziemy debatować podczas
sesji "W stronę green city". Istotne
są również takie tematy, jak prze-
mysł rekreacyjny i turystyczny czy
też działalność przedsiębiorstw

wodociągowych. Każdy z tych ele-
mentów ma ogromny wpływ za-
równo na przedsiębiorców oraz
wypracowywany przez nich PKB,
jak i codzienne życie mieszkańców.
Czy rozwijamy się w dobrym kie-
runku i co nas czeka w najbliższej
przyszłości? Odpowiedzi na te
pytania będziemy szukać 26 i 27
października podczas V Polskiego
Kongresu Przedsiębiorczości
w Zielonej Górze.

Dawid Kwiecień

Dziś ekologia nie jest już traktowana tylko jako
modny temat, ale konieczność. Rośnie świado-
mość faktu, że nowatorskie technologie oprócz
niwelowania szkód dla środowiska mogą przyno-
sić również zyski ekonomiczne. Tematyka ta bę-
dzie szeroko omawiana podczas V Polskiego
Kongresu Przedsiębiorczości, który w tym roku
odbędzie się w Zielonej Górze.

Zielona Góra podąża 
w stronę green city
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Działania proekologiczne to wa-
żny temat dla Piastowa. Co do-
kładnie planują Państwo w tym
zakresie na najbliższy czas?
Grzegorz Szuplewski: Jest kilka
ważnych zadań, które chcemy zrea-
lizować. Mam na myśli przede wszy-
stkim budowę miejsc parkingo-
wych w modelu P+R oraz pierw-
szych odcinków sieci ścieżek rowe-
rowych. Ponadto trwają intensy-
wne prace projektowe w ramach
dużego programu rewitalizacji zie-
leni miejskiej, na który otrzyma-
liśmy dofinansowanie – z NFOŚiGW.
Podejmujemy także systematyczne
działania w zakresie poszanowania
energii, wszystkie projekty budyn-
ków będą realizowane w wysokim
standardzie energooszczędności.
Konrad Rytel: Właśnie wyłonili-
śmy wykonawcę i podpisaliśmy
umowę na budowę trzech budyn-
ków wielorodzinnych z mieszka-
niami komunalnymi. Na ukoń-
czeniu jest już projekt budynku
przychodni zdrowia, a kilka tygo-
dni temu otrzymaliśmy ostatnie
decyzje z pozwoleniem na rozbu-
dowę liceum ogólnokształcącego 
z nową halą sportową. Jeśli chodzi
o planowany klaster energii, to bę-
dzie miał on na celu stworzenie ta-
kiego porozumienia samorządu 
i różnych instytucji, które umoż-
liwi efektywne wykorzystanie ene-
rgii w naszym mieście. Rozpo-
czynamy od tego, co gminne. W tym
celu przygotowaliśmy koncepcję
pozyskania energii elektrycznej 
z paneli fotowoltaicznych umiesz-
czonych na 12 budynkach użyte-
czności publicznej. Idea jest taka,
żeby tę pozyskaną energię wyko-
rzystać na obniżenie kosztów
utrzymania placówki oświatowej,

domu kultury, stadionu. Przewidu-
jemy także pewne nadwyżki ener-
getyczne, które możemy spożytko-
wać np. na zasilenie oświetlenia
ulicznego LED, które będziemy
wkrótce systematycznie instalo-
wać w całym Piastowie.

Jakie działania podejmuje samo-
rząd w zakresie infrastruktury
miejskiej?
Grzegorz Szuplewski:Na inwesty-
cje drogowe i wodno-kanaliza-
cyjne przeznaczamy ok. 4 mln zł
rocznie. Dzięki temu, coraz więcej
ulic ma nowe nawierzchnie z od-
wodnieniem. Dbamy także o roz-
wój sieci wodno-kanalizacyjnej tam,
gdzie jej jeszcze brakuje. W tego-
rocznym budżecie nie zabraknie
kolejnych tego typu inwestycji.
Warto przypomnieć, że w ciągu
dwóch lat zbudowaliśmy rozległy
system odwodnienia ulicznego
obejmującego swym zasięgiem
prawie ¼ powierzchni miasta.
Konrad Rytel: Podejmujemy też
sporą inwestycję w zakresie bu-
dowy małej zachodniej obwodnicy
miasta. Zawarliśmy porozumienie
ze starostą, aby połączyć drogę po-
wiatową z drogą krajową. Zaowo-

cuje to powstaniem na granicy
Piastowa i Pruszkowa małej ob-
wodnicy, która połączy cały ruch
między miastami. Inwestycja warta
będzie kilka milionów, jednak po
dofinansowanie będziemy starto-
wać wspólnie ze starostą oraz pre-

zydentem Prusz-
kowa, więc szanse
na uzyskanie do-
tacji są spore. Chce-
my także wykorzy-
stać czas wyłącze-
nia z ruchu linii
kolejowej z powo-
du remontu i zbu-
dować wiadukt łą-
czący Pruszków
i Piastów. Wszyscy,
którzy na ten mo-
ment poruszają
się zatłoczonymi

Alejami Jerozolimskimi, będą mo-
gli łatwiej przedostać się na drugą
stronę torów, a ta połączona będzie
z zachodnią obwodnicą.

Czy w natłoku inwestycji, mają
Państwo czas na organizację wy-
darzeń kulturalnych i działań spo-
łecznych?
Konrad Rytel:Jesteśmy po uchwa-
leniu programu rewitalizacji mia-
sta, nasz projekt czeka już na za-
opiniowanie w Urzędzie Marszał-
kowskim. Jeśli to się uda, to na-
szym głównym projektem w ra-
mach tego programu będzie odno-
wienie prawie stuletniej tzw. Willi
Mullera. Jest to zabytkowy budy-
nek, który chcemy przeznaczyć w
całości na działalność kulturalną
i społeczną. Powstanie tam filia
biblioteki z czytelnią, klub seniora
oraz siedziba Hufca ZHP. ■

Proekologiczny samorząd
Władze samorządowe sąsiadującego z Warszawą Piastowa za główny cel 
w 2017 roku stawiają dalszy dynamiczny rozwój miasta realizowany w sposób
zrównoważony. O planach różnorodnych działań, z burmistrzem Grzegorzem
Szuplewskim i wiceburmistrzem Konradem Rytlem, rozmawia Paulina Dudak. 

Jaka jest specyfika Gminy Lubiewo
i jakimi walorami mogą się jej
mieszkańcy pochwalić?
Gmina Lubiewo położona jest
w północno-zachodniej części wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego
w powiecie tucholskim, przy dro-
dze wojewódzkiej Łódź-Świecie-
Chojnice-Koszalin. Zajmuje połud-
niową część największego w Europie
kompleksu leśnego – Bory Tucholskie.
Ma wielofunkcyjny charakter,
a najważniejsze funkcje pełnią rol-
nictwo i turystyka. Dysponujemy
największą liczbą miejsc noclego-
wych w powiecie tucholskim, a głó-
wne atuty gminy to: bogate walory
krajobrazowo-przyrodnicze (lasy
zajmują 42 proc. pow. gminy) rzeka
Brda, 21 jezior, rozległy Zalew Ko-
ronowski i kursujący po nim prom
pasażersko-samochodowy, czyste
powietrze oraz cisza.

Nie zmienia to faktu, że miesz-
kańcy Gminy Lubiewo narzekać
na komfort życia nie mogą i to
dzięki wielu pozytywnym działa-
niom samorządowców z gminy…
Robimy wszystko, żeby się rozwijać
i podwyższać standard życia miesz-
kańców. Ponieważ dochody własne
stanowią mały udział w budżecie
gminy, wykorzystujemy wszystkie
możliwości pozyskania środków 
z zewnątrz. Tylko z Unii Europej-
skiej udało nam się pozyskać po-
nad 30 mln zł. Aktywność w po-
zyskiwaniu środków zaowocowała
efektami w postaci m.in. skanali-

zowania prawie całej gminy po-
przez budowę kanalizacji siecio-
wych, przydomowych oczyszcza-

lni ścieków, budowę i moderniza-
cję dróg. Inwestujemy w infrastru-
kturę społeczną, mamy dwie sale
sportowe, Dom Kultury, 11 świet-
lic wiejskich zmodernizowanych 
z zatrudnionymi animatorami kul-
tury, dwa ośrodki zdrowia z od-
działem rehabilitacji, dwa Zespoły
Szkół i niepubliczną szkołę prowa-
dzoną przez Stowarzyszenie, gabi-
net stomatologiczny w szkole, ko-
rty tenisowe, place zabaw, siłownie
plenerowe i wiele innych, np. or-
kiestrę dętą. W latach 2014-2015
zrealizowaliśmy projekt dla osób
wykluczonych cyfrowo, którego
efektem było położenie 50 km
światłowodu, przekazano 40 proc.
ogółu mieszkańców nieodpłatny
dostęp do Internetu i zestawy kom-
puterowe z drukarkami, a szkoły,
biblioteki i świetlice wzbogacone
zostały o prawie 300 szt. kompu-

terów i urządzeń informatycznych.
Wartość projektu wyniosła ok. 15
mln zł i w 100 proc. została pokryta
z Unii Europejskiej. Dla naszej gmi-
ny to wielka sprawa przy ok. 26
mln zł budżetu. 

Lubiewo zostało nominowane do
prestiżowej nagrody Ekostrateg
2017. Jakimi działaniami proeko-
logicznymi, oprócz modelowej go-
spodarki wodno-ściekowej, gmina
może się pochwalić?
To, co nas wyróżnia spośród in-
nych gmin to fakt, że już wiele lat
temu doprowadziliśmy do miejs-
cowości Lubiewo gaz ziemny. 
W powiecie tucholskim są tylko
dwie takie miejscowości. Systema-

tycznie zmieniamy systemy grzew-
cze na ekologiczne, realizujemy
projekty związane z utylizacją az-
bestu. Dokonaliśmy rekultywacji
składowiska odpadów komunal-
nych, co roku prowadzimy nowe
nasadzenia przez co upiększamy
nasze miejscowości i zmniejszamy
ryzyko wystąpienia smogu. Bie-
rzemy udział we wszystkich dzia-
łaniach i programach organizo-
wanych przez państwo i instytucje
takie jak Narodowy czy Wojewó-
dzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Od lat
dbamy też o edukację ekologiczną
w szkołach, poprzez organizowa-
nie różnych imprez i konkursów, 
a przede wszystkim szanujemy to
co nam natura dała myśląc o na-
stępnych pokoleniach. 

Rozmawiał Marcin Pawlenka

Enklawa nie tylko
dla turystów
Lubiewo to jedna z tych wyróżniających się w kraju
gmin wiejskich, która jest otwarta nie tylko na turystów
poszukujących wytchnienia z dala od miejskiego
zgiełku. O tym, jak się wypoczywa i żyje w zlokalizowa-
nej w Borach Tucholskich enklawie, mówi Michał
Skałecki – Wójt Gminy Lubiewo.
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Lubiewo skutecznie pozyskuje środki unijne na działania, z których korzystają mieszkańcy

Samorząd Piastowa w działaniach kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju

Bruk-Bet® to nie tylko szeroka
oferta kostek brukowych oraz in-
nowacyjnych płyt tarasowych. Poza
szeroko pojętą działalnością w bra-
nży wyrobów betonowych, pod skrzy-
dłami firmy rozwijają się i podbijają
rynki również inne produkty.
– Firma wzięła swój początek z za-
interesowań i kierunku studiów
właściciela, czyli obecnego prezesa
zarządu, Krzysztofa Witkowskiego.
Od samego początku postawił on
na beton i wyroby wykonane w tej
technologii. Stopniowo, na prze-
strzeni lat, portfolio Bruk-Betu było
uzupełniane o kolejne marki, któ-
rymi firma teraz może się pochwa-
lić. Cały czas staramy się obserwo-
wać rynek, nie tylko krajowy, ale
przede wszystkim zagraniczny i wpa-
sowywać się w pewne nisze, które
znajdujemy. I tak na przykład, w roku
2009 zakończyliśmy inwestycję zwią-
zaną z budową nowego zakładu
przeznaczonego do produkcji blo-
czków i elementów z betonu komór-
kowego. Nowoczesna linia pro-
dukcyjna wyznaczają nową jakość
na rynku budownictwa energo-
oszczędnego.Termalica® o bardzo
dobrych właściwościach energo-

cieplnych został wdrożony, aby do-
pasować się do rynków naszych
południowych sąsiadów, m.in. Czech
i Słowacji. Warto wspomnieć o pre-
fabrykatach dla infrastruktury ka-
nalizacyjnej, drogowej i kolejowej,
które również znajdują się w gamie
naszych produktów pod marką
Intrac® oraz o marce Georyt® –
w ramach której powstają kruszywa
dla branży budowlanej, wydobywane
we własnych czterech kopalniach.
Dla nas grupą docelową nadal jest
klient indywidualny – domy jedno-
rodzinne, ale również wielkopowierz-
chniowe inwestycje – staramy się być
widoczni poprzez kształtowanie
powierzchni użytkowych w miastach
– mówi Edyta Witkowska-Grześkiewicz,
pełnomocnik zarządu.
Najnowszym produktem Bruk-Betu
jest Fotoline®. To innowacyjna tech-
nologia nadruku cyfrowego na spe-
cjalnie przygotowanej powierzchni
licowej, dzięki której możliwe jest
tworzenie wiernych replik różno-
rodnych kamieni naturalnych, ma-
teriałów drewnianych, metalowych
oraz wszelkich fotografii czy orna-
mentów. Szczegółowe odwzoro-
wanie obrazu zapewnia nieogra-

niczone możliwości twórcze za-
równo dla projektantów, jak i in-
westorów prywatnych. Techno-
logia ta znajdzie zastosowanie przy
produkcji płyt tarasowych, bloko-
wych stopni schodowych, ogro-
dzeń, a nawet płyt ściennych.

Fotoline® zaprezentowany został
po raz pierwszy podczas targów
GaLaBau 2016 w Norymberdze,
a następnie w Poznaniu podczas ta-
rgów Budma 2017, gdzie spotkał
się z ogromnym zainteresowaniem
projektantów, którym da niemal

nieograniczone możliwości pro-
jektowania.
– Dział Rozwoju Produktu poszu-
kuje, opracowuje i bada nowe tech-
nologie, które przyczyniają się do
wzrostu firmy. Jeśli mówimy o Fo-
toline to proces ten był bardzo dłu-

gi. Sama technologia produkcji jest
skomplikowana, ale najtrudniejsze
było zabezpieczenie finalnego pro-
duktu, mowa tu o specjalnych po-
limerowych powłokach ochronnych
Fotoline PERLON LAK. My dru-
kujemy cyfrowo na konkretne po-

wierzchnie, a nie przy pomocy
wałków, jak inni producenci – do-
daje Edyta Witkowska-Grześkiewicz.
Spółka jest również czołowym pol-
skim producentem modułów fo-
towoltaicznych, których całość pro-
dukcji odbywa się w Tarnowie. Ja-
kość jest wpisana w strategię roz-
woju – firma udziela 25-letniej gwa-
rancji na efektywność elektryczną
produkowanych modułów. Euro-
pejski rynek fotowoltaiczny boryka
się z zalewem produktów wątpli-
wej jakości, głównie z rynków az-
jatyckich. O możliwych konsek-
wencjach i zagrożeniach dla inwes-
tora mówi Paweł Bień – dyrektor
zarządzający Bruk-Bet Solar:
– Dobór dostawcy rozwiązań jest
kluczową sprawą, co często jest
niedowartościowane podczas ne-
gocjacji. Te urządzenia naturalnie
się zużywają, nawet przy zachowa-
niu norm produkcyjnych. Jeśli nie
zostaną one dochowane, to degra-
dacja będzie dużo szybsza, a insta-
lacja może nie dotrwać okresu
kontraktowego w systemie aukcji,
w trakcie których właściciel farmy
fotowoltaicznej jest zobowiązany
zagwarantować dostawy energii –

w przeciwnym wypadku jest nara-
żony na dotkliwe kary finansowe.
Najważniejszymi cechami produk-
tów Bruk-Bet Solar są wysoka
sprawność modułów, duża odpor-
ność na zanieczyszczenia solą i amo-
niakiem oraz powłoka przeciwod-
blaskowa o wysokiej absorpcji świa-
tła słonecznego, oraz ogromna wy-
trzymałość na obciążenia mecha-
niczne, nawet do 10 tys. Pa. Ogniwa
Bruk-Bet Solar przeszły również
pozytywnie testy odporności
ogniowej. 
Spółka aktywnie angażuje się także
w działania wspierające sport i kul-
turę w regionie. Doskonałymi przy-
kładami są Klub Sportowy BRUK-
BET TERMALICA Nieciecza, któ-
rego drużyna piłkarska w 2015 roku
awansowała do piłkarskiej Ekstra-
klasy. W ostatnich latach, w całości
ze środków własnych, sfinansowany
został nowy stadion w Niecieczy
oraz zespół boisk treningowych
Bruk-Bet Termalica. Na wsparcie
liczyć mogą także teatr i chór 
w Niecieczy, który firma Bruk-Bet
obejmuje swoim mecenatem.

Daniel Synecki

Ekstraklasa polskiej branży budowlanej
Na tytuł lidera pod względem innowacyjności prezentowanych rozwiązań, firma Bruk-Bet pracowała bardzo długo. Ponad 30 lat nieustannego rozwoju
i poszerzania portfolio oferowanych produktów, dały jej status potentata rynkowego. Dziś prawie tysiąc pracowników w dwunastu zakładach produ-
kcyjnych, wdraża w życie nowoczesne technologie materiałów budowlanych.
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Moduły fotowoltaiczne Bruk-Bet Solar powstają przy zachowaniu wszelkich norm jakościowych
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Przedsiębiorstwo specjalizuje się
m.in. w produkcji kręgów beto-
nowych i żelbetowych z możli-
wością wykonania kinet. W osta-
tnich latach siemiatyckie wyroby
zostały wykorzystane przy budo-
wie obwodnic Lublina, Augus-
towa i Puław. Spółka dostarczając
studnie kanalizacji deszczowej ma
również swój wkład w powsta-
wanie ważnej dla regionu drogi
krajowej S8. Co stoi za sukcesem
firmy? Przede wszystkim jakość
wyrobów. W procesie produkcyj-
nym wykorzystywane są wyłącz-
nie surowce posiadające certy-
fikaty jakościowe. Przedsiębior-
stwo produkuje wyroby zgodnie
ze zharmonizowanymi normami,
krajowymi specyfikacjami tech-
nicznymi, a także obowiązującymi
jeszcze aprobatami technicznymi,
co pozwala na znakowanie wyro-
bów znakiem CE i B . Aby spros-
tać tak licznym wymogom został
opracowany system Zakładowej
Kontroli Produkcji, nad którą
nadzór objął Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Betonów CEBET w Warsza-

wie. Ponadto, poprzez własne
laboratorium zakładowe firma
stale kontroluje jakość produko-
wanych wyrobów. Warto pod-
kreślić, że przez lata wypraco-
wane techniki procesów przygo-

towania mieszanki betonowej 
i formowania wyrobów zapew-
niają najwyższą jakość produk-

tów. Konkurencyjność oferty zape-
wniają również nowoczesne me-
tody produkcji – w 2011 r. uru-
chomiony został zautomatyzowany
węzeł betoniarski, natomiast w ro-
ku 2016 uruchomiona została no-
wa linia produkcyjna. Dzięki wy-
sokim parametrom, wyroby pro-
dukowane w Siemiatyczach mogą
być wykorzystywane we wszyst-
kich typach kanalizacji deszczo-
wej, sanitarnej i ogólnospławnej,
jak również w pasach drogowych
obciążonych ruchem kołowym
oraz do melioracji gruntów. – Na
każdym etapie produkcji dbamy
o wysokie standardy ponieważ
wiemy, że jakość to nie kwestia
przypadku – informuje Bogusław
Zduniewicz, prezes zarządu Prze-
dsiębiorstwa Komunalnego w Sie-
miatyczach. – Nieustannie uno-
wocześniamy naszą produkcję
stosując nową technologię i syste-
matycznie zmieniając park ma-
szynowy. Obecnie jesteśmy na
etapie wdrażania do produkcji
betonowych piwnic ogrodowych
– dodaje. Ważnym aspektem dzia-
łalności przedsiębiorstwa jest uwa-

ga poświęcona wy-
mogom środowisko-
wym – resztki be-
tonu podlegają re-
cyklingowi czyli se-
paracji piasku, żwiru
i wody szlamowej,
co umożliwia dalsze
korzystanie z tych
materiałów. Recy-
kling zmniejsza zu-
życie surowców do
produkcji betonu
i minimalizuje od-
pady. W skład spół-
ki wchodzą także
Zakład Energetyki
Cieplnej, Zakład Oczyszczania
Miasta i Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji, które od 24 lat, stale
podnoszą jakość życia w Siemia-
tyczach, jednocześnie minimali-
zując negatywny wpływ na śro-
dowisko. A jakie są dalsze plany
firmy? Oprócz rozbudowy hali
produkcyjnej, pozwalającej na
zwiększenie produkcji bez obawy
na warunki atmosferyczne i bu-
dowy myjni samochodowej przy
własnej stacji paliw spółka stara

się o dotację na budowę Małej
Elektrowni Wodnej. Będzie to ko-
lejna inwestycja z wykorzysta-
niem OZE po oddanej do użytku
w 2015 r. biogazowni pracującej
na osadach pościekowych. Plano-
wana elektrownia wodna na jazie
zalewu górnego będzie korzystała
z „hydroenergii” tj. siły spadu
wody z wysokości ponad 3,5m.
Przygotowaliśmy już stosowny
projekt i obecnie czekamy na
możliwość jego złożenia jako be-

neficjent Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Projekt ten bę-
dzie również obejmował panele
fotowoltaiczne, które zamontu-
jemy na stacji uzdatniania wody,
co znacznie obniży koszty jej funk-
cjonowania – dodaje prezes.

Za dbałość o jakość produktów 
i świadczonych usług, spółka 
z Siemiatycz została nominowana
do Polskiej Nagrody Jakości 2017.
– Informacja ta bardzo nas ucie-
szyła, ponieważ potwierdza, że
nasza codzienna praca i starania
w tym zakresie zostały zauważone.
Działalność komercyjna jest waż-
nym elementem wyniku finanso-
wego spółki, ponieważ gwaran-
tuje jej stabilność – sumuje Bogusław
Zduniewicz. ■

Ewenement w betonowej branży
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach oprócz działalności komunalnej zajmuje się produkcją szerokiej
gamy prefabrykatów betonowych i żelbetowych oraz betonu towarowego. Od wielu lat skutecznie konkuruje z firmami 
prywatnymi, dzięki czemu stanowi ewenement na mapie spółek miejskich.

KOMUNALNA SPÓŁKA PRODUCENTEM BETONOWYCH PREFABRYKATÓW 

PK w Siemiatyczach skutecznie pozyskuje środki unijne, aby unowocześniać linię produkcyjną

Jak wyglądała historia Zakładu
Usług Komunalnych w Wejherowie
Sp. z o. o. ? 
Początki działalności sięgają 1946
roku, gdzie wówczas został po-
wołany Zarząd Nieruchomości
Miejskich. Po licznych zmianach
nazw, dopiero w 1999 roku Za-
kład przyjął obecną nazwę i w gru-
dniu 2012 roku zaczęliśmy dzia-
łać jako spółka, co przyczyniło się
do dynamicznego rozwoju za-
kładu.

Co wchodzi w zakres Państwa
działalności ? 
Mamy bardzo szeroki zakres
usług. Oczywiście zajmujemy się
wywozem odpadów, lecz rów-
nież sprawujemy pieczę nad dro-
gami, zielenią czy terenami re-
kreacyjnymi. Budujemy place za-
baw, parkingi czy również inne,
nietypowe obiekty. Wszystko wy-
nika z posiadanego przez nas sprzę-
tu, który jest przystosowany do
tego typu prac.

Dbają również Państwo o eduka-
cję ekologiczną w Wejherowie.
Proszę przybliżyć Państwa osiąg-

nięcia na tym polu. 
Mamy kąciki w różnych czasopis-
mach, między innymi kącik ZUKo-
loga. Prowadzimy zajęcia w przed-
szkolach i szkołach, które wzbo-
gacają wiedzę na temat ekologii.
Uruchomiliśmy bibliotekę z od-
zysku, do której wszyscy mają do-

stęp. Uczestniczymy w wielu ak-
cjach i organizujemy różne kon-
kursy dla najmłodszych, dzięki
czemu poprzez zabawę – eduku-
jemy.

Co zalicza Pan do sukcesów ZUK? 
Najlepiej, żeby nas oceniali miesz-
kańcy. Na ten moment śmiało
można stwierdzić, że podejście
społeczne do tematu ekologii jest
coraz lepsze. Mamy nowe stroje
dla pracowników, co umożliwia
dostrzeżenie w jak wielu dziedzi-

nach życia bierzemy udział. Uwa-
żamy, że najlepiej jest działać
przez przykład – mieszkańcy wi-
dzą zaangażowanych w swoje za-
dania pracowników i dzięki temu
sami przywiązują większą wagę
do ekologii. Czynnikiem, który

również określa nasz sukces jest
fakt, że z roku na rok coraz więcej
turystów przyjeżdża do Wejhe-
rowa. 

Zostali Państwo nominowani do
tytułu Ekostrateg 2017. Co to dla
Państwa oznacza? 
To bardzo ważne dla nas wyróż-
nienie. Obsługa mieszkańców w za-
kresie gospodarki odpadami zos-
tała zauważona, co świadczy o tym,
że mamy coraz lepsze dotarcie –
coraz więcej ludzi się do nas zwra-
ca w zakresie selektywnej zbiórki
odpadów. Zbieramy tyle samo
elektroodpadów co Gdynia, która
jest kilka razy większym miastem,
a to dlatego, że wychodzimy na-
przeciw oczekiwaniom. Jesteśmy
otwarci dla mieszkańców codzie-
nnie (jako jedyni w kraju do godz.
20:00), również w soboty, dla-
tego ludzie chętniej korzystają 
z PSZOKu.

Jednym z nowatorskich projek-
tów jest budowa EKO-FABRYKI.
Jakie będzie zadanie tej inwestycji?
W największym skrócie, to miej-
sce przywracania życia odpadom.
Sam obiekt będzie zajmował
1800 m2 i powstanie na terenie
starej fabryki w Wejherowie. 
W EKO-FABRYCE będą miejsca
na przyjmowanie wszystkiego, co
można ponownie wykorzystać.
Między innymi stare przedmioty,
które mogą zyskać nowe życie
dzięki odrobinie kreatywności 
i chęci, ale także meble z odzysku

dające szansę na lepszy byt naj
uboższym. Chcemy, by było to
miejsce pośrednie, gdzie można
nabyć coś, co komuś jest już nie-
potrzebne i wykorzystać do włas-
nych celów. W samym obiekcie
będzie możliwość stworzenia,
bądź naprawy danego sprzętu
przy pomocy ludzi, którzy na miej-
scu będą pomagać i jednocześnie
szkolić. Będzie możliwy również
odbiór wszystkich innych odpa-
dów, między innymi gruzu. W ra-
mach tego projektu znajdzie się
również uniwersytet trzeciego wie-
ku, gdzie będziemy ratować zani-
kające profesje jak i również sale
edukacyjne, umożliwiające obsługę
zorganizowanych wycieczek.
Wychodzimy z założenia, że naj-
lepiej kształci się przez wizualiza-
cję i właśnie tu, na miejscu stwo-
rzymy do takiej edukacji możli-
wość. Planujemy specjalne bez-
pieczne strefy, by takie ścieżki
edukacyjne były interesujące i za-
chęcały do troski o środowisko.
Na obiekt planujemy przydzielić
od kilkunastu do ponad dwu-
dziestu pracowników, gdyż liczy-
my również na duże zaangażo-
wanie ze strony mieszkańców. 

Kto był pomysłodawcą tego
przedsięwzięcia? 
Cały projekt powstał dzięki mo-
jemu zamiłowaniu do ekologii.
Podróżuję po świecie w poszuki-
waniu najciekawszych rozwiązań
w zakresie gospodarki odpadami,
a EKO-FABRYKA jest efektem
tych działań. Wartość projektu to
12 mln zł, a chcemy go zrealizo-
wać już w 2018 roku, stąd też
wniosek o dofinansowanie ze śro-
dków unijnych. Warto podkre-
ślić, że dzięki determinacji Wejhe-
rowa, projekt niezależnie od de-
cyzji związanej z dotacją i tak po-
wstanie. Skala tego przedsięwzię-
cia jest tak duża, że sam pomysł
już cieszy się wielkim zaintereso-
waniem podmiotów zewnętrz-
nych, a gdy zostanie zrealizo-
wany, funkcją edukacyjną obej-
mować będzie całe Trójmiasto. 
Nidzie indziej w Polsce jeszcze nie
udało się zrealizować projektu na
tak dużą skalę, a naszym celem
jest być ekologiczną stolicą Kaszub,
by inspirować resztę kraju do po-
dobnych działań.

Rozmawiał
Paweł Wala

O kompleksowej gospodarce odpadami, wychodzeniu naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców i nowatorskim projekcie EKO-FABRYKA, mówi
Roman Czerwiński – Prezes Zarządu ZUK w Wejherowie Sp. z o.o.

Eko-stolica Kaszub
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Wizualizacja graficzna EKO-FABRYKI

Produkty spółki cieszą się uznaniem kontrahentów



Śląska Karta Usług Publicznych to
innowacyjny projekt, którego
możliwości i zasięg doceniają nie
tylko jej użytkownicy ale również
specjaliści z branży transportowej.
Co tak naprawdę decyduje o no-
woczesnym wymiarze ŚKUP?
Śląska Karta Usług Publicznych to
złożony system informatyczny, który
ułatwi zarządzanie usługami pub-
licznymi. Jego wykonawcą jest kon-
sorcjum Asseco oraz mBank. To
zupełnie nowy system, który został
stworzony od podstaw. To nie jest
proste przełożenie formy biletu 
z papieru na wersję elektroniczną.
To złożone narzędzie do zarządza-
nia, generujące precyzyjne dane,
które mogą być wykorzystane do
podejmowania konkretnych de-
cyzji. Użytkownicy karty ŚKUP
mogą używać jako nośnika bile-
tów komunikacji miejskiej,  płacić
nią za parkowanie i za przejazdy
jednorazowe bez konieczności ku-
powania biletów, a także opłacać
bilety wstępu do stu dwudziestu
instytucji kultury czy sportu, a ta-
kże płacić nią w urzędach miast.
Karta umożliwiła wprowadzenie
nowej taryfy, w której znalazły się
nowe, korzystne dla pasażerów
rozwiązania. 

Projekt systematycznie i na bieżąco
jest udoskonalany. Jakie korzyści
w ostatnim czasie mogą dostrzec 
i docenić użytkownicy karty?
System uruchamiany był od paź-
dziernika 2015 roku. W związku
z jego skomplikowaną budową 
i złożonością, zdecydowaliśmy, że
ten proces zostanie podzielony na
etapy. Rozpoczęliśmy od wydawa-

nia kart, następnie uruchomiono
możliwość używania w pojazdach
biletów okresowych KZK GOP,
od stycznia 2016 r. można było
płacić za przejazdy jednorazowe 
z portmonetki elektronicznej.
Równolegle uruchamiane były par-
komaty oraz możliwość używania
ŚKUP w jednostkach samorządo-
wych. Od kwietnia rozpoczęło się

wycofywanie ze sprzedaży kolej-
nych rodzajów papierowych bile-
tów okresowych. Ten proces za-
kończony został w sierpniu. Na-
stępnie do systemu ŚKUP włączył
się sąsiadujący z nami MZKP 
w Tarnowskich Górach. Obecnie
skupiamy się nad nadzorem nad
bieżącym funkcjonowaniem sys-
temu. Jeśli chodzi o najbliższą przy-
szłość, mamy podpisane umowy
intencyjne mówiące o wdrożeniu
systemu w pojazdach MZK Tychy
oraz w pociągach Kolei Śląskich.

Zabiegają Państwo o to, żeby zasięg
i możliwości ŚKUP jeszcze bardziej
poszerzyć. Jakie są faktycznie aspi-

racje KZK GOP?
KZK GOP jako związek między-
gminny chce jak najlepiej wywią-
zywać się ze swojego zadania, ja-
kim jest organizacja komunikacji
miejskiej na terenie naszych dwu-
dziestu dziewięciu gmin członkow-
skich. Współpracujemy również 
z gminami, które nie są w związku.
Tu przykładem może być MZKP

w Tarnowskich Górach, z którym
od kilkudziesięciu lat łączy nas unia
biletowa. Bardzo dobrze układa się
współpraca z Tychami oraz Kole-
jami Śląskimi. Aglomeracji nie da
się oddzielić granicami administra-
cyjnymi miast, tu konieczna jest
współpraca różnych podmiotów.
Warto tu podkreślić, że KZK GOP
jest związkiem dobrowolnym,
wszyscy członkowie już od 25 lat
współpracują ze sobą. Nasze aspi-
racje, to właśnie dobra współpraca
zarówno z gminami, jak i innymi
podmiotami w celu jak najlepszej
organizacji transportu w naszym
regionie.  

Rozmawiał Marcin Pawlenka

Bilety komunikacji miejskiej, parkowanie oraz wstęp do ponad stu placówek
kulturalnych. Śląska Karta Usług Publicznych to projekt, który wciąż się rozwija
i w efekcie jego użytkownicy mogą liczyć na coraz więcej udogodnień.
O zaletach ŚKUP mówi Roman Urbańczyk – przewodniczący Zarządu Komuni-
kacyjnego Związku Komunalnego GOP.

Wszystko jedną kartą
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Przygotowywali się Państwo do
wejścia na rynek afrykański. Kiedy
można się spodziewać współpracy?
Obecnie skupiamy się bardziej na
krajach Unii Europejskiej. Badamy
rynek północnoafrykański, skupia-
jąc się na Arabii Saudyjskiej. Chcemy
skonstruować nowocześniejsze urzą-
dzenia dedykowane dla nich i po-
wrócić do tematu za dwa lata. W tym
roku stawiamy na Rosję, gdzie zain-
westowaliśmy spore środki, ale mamy
również kontakt z innymi rynkami.
Opracowaliśmy nowy miernik, który
jest w fazie badań. Czekamy na wy-
niki i certyfikat z Głównego Insty-
tutu Górnictwa – to kwestia trzech
miesięcy. 

Który z krajów europejskich jest dla
Państwa najmocniejszym rynkiem?
Jeśli chodzi o Europę to Rosja, prze-
chodząc do Unii Europejskiej to
Szwecja i teraz Hiszpania – mamy
tam trzy firmy, z którymi chcemy
współpracować. Produkują podobne
elementy do naszych, ale w mniej-
szym zakresie. Z kolei są zaintereso-
wani, aby poszerzyć swoja ofertę 
o nasze produkty.

Jedną z grup docelowych są PWiK
– jakie produkty ALTER S.A. dedy-
kuje tej branży?
Tak naprawdę firma powstała na
bazie zapotrzebowania tych właśnie
przedsiębiorstw. Gama produktów
jest mocno rozbudowaną – są to za-
równo stacjonarne systemy mierze-
nia poziomu gazów, jak i urządzenia
przenośne. Nowy miernik, który
jest teraz w fazie badań, również jest
przystosowany do pracy w wod.-kan.

Jak realizują Państwo synergię
nauki z biznesem?
Współpracujemy z dwiema uczel-
niami poznańskimi – Uniwersytetem
Przyrodniczym w zakresie pomiaru
biogazów oraz Politechniką Poznań-
ską. Ta współpraca również wiąże
się z pomiarami dla ciepłownictwa,
ale po części też dla wodociągów.
Współpracujemy także z Politechniką
Warszawską w zakresie fotowoltaiki
oraz z Głównym Instytutem Gór-
nictwa w ramach badań i certyfikacji
naszych produktów.

Jak firma buduje przewagę rynkową?
Posiadamy własne biuro konstruk-
cyjne i przynajmniej raz w roku pre-
zentujemy na rynku nowy produkt
– ciągły postęp w elektronice wy-
musza na nas pokazywanie naszym
odbiorcom coraz to nowszych wer-
sji. Odpowiadamy na zapotrzebo-
wania rynku. Przez to, że jesteśmy
małą firmą, jesteśmy bardzo elasty-
czni – realizujemy indywidualne za-
mówienia oparte na niestandardo-
wych rozwiązaniach. 

Najważniejsze plany na rok 2017?
To wdrożenie do sprzedaży nowego
produktu. Liczymy, że w drugiej po-
łowie tego roku wdrożymy kolejne
urządzenie do mierzenia gazów 
w biogazie – jesteśmy na etapie pi-
sania oprogramowania i składania
prototypu. Ten nowy przenośny
produkt chcemy głównie skierować
do przedsiębiorstw wodociągowo-
kanalizacyjnych oraz pozostałych
użytkowników posiadających bio-
gazownie. ■

Do rynku podchodzą 
z wyczuciem
ALTER S.A. to firma rodzinna i innowacyjna, która od
prawie 30 lat obserwuje i szybko reaguje na potrzeby
rynku. O nowościach produktowych, synergii nauki 
z biznesem i podboju nowych rynków, z prezesem 
Grzegorzem Wasielewskim, rozmawia Martyna Motylska.

Samorząd Sycowa wie, jak wiel-
kie znaczenie na drodze do suk-
cesu mają dobrze zorganizowana
komunikacja i transport. Gmina
leży przy drodze ekspresowej S8,
przecinają ją trasy z Wrocławia do
Warszawy i z Poznania do Katowic.
Do stolicy Dolnego Śląska dojeż-
dża się w 40 minut. Władze robią
wiele, aby rozwijać, przyciągać 
i wspomagać biznes. Mocną stro-
ną Sycowa są jego rozległe tereny
inwestycyjne. Tuż przy drodze
ekspresowej S8 działa podstrefa
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, ponadto w gminie
jest wiele terenów przygotowanych
do przyjęcia dużych inwestorów.
Urząd nie spoczywa jednak na
laurach i przygotowuje kolejne
tereny inwestycyjne. Przedsiębio-
rców przyciąga również zwolnie-
nie z podatku od nieruchomości
na okres 6 lat.
Syców potrafi zadbać o właścicieli
firm, ale nie zapomina też o swo-
ich mieszkańcach. W 2017 roku
gmina we współpracy z samorzą-
dem województwa dolnośląskiego
rozpoczyna nowe działania w za-
kresie rozwoju infrastruktury. 
W miejscowościach Działosza,
Wojciechowo oraz Zawada po-
wstaną blisko 2 km chodników
i biegnących wzdłuż nich kanali-
zacji deszczowych. Całkowity koszt
przedsięwzięcia to ponad 1 mln
złotych.
Usprawniony zostanie również

ruch samochodowy, w tym roku
rozpocznie się gruntowna prze-
budowa drogi przebiegającej
przez miejscowość Wioska, a wraz
z nią powstaną nowoczesna ka-
nalizacja sanitarna, deszczowa 
i chodnik. Całkowita wartość in-
westycji to 9 mln złotych. Koszt
zostanie częściowo pokryty z fun-
duszy unijnych, wysokość dofinan-
sowania to ponad 2,7 mln złotych.
W 2017 roku planuje się również
budowę nowych dróg dojazdo-
wych do terenów wiejskich. Na
obszarach zurbanizowanych zo-
stanie polepszona jakość oświet-
lenia ulicznego, a w wybranych
miejscach zastosowanie znajdzie
także dodatkowe oświetlenie
lampami solarnymi.
Unijne fundusze zasilą nie tylko
rozbudowę dróg i chodników 
Sycowa. Władze miasta i gminy
dzięki swojemu zaangażowaniu
pozyskały środki na termomo-
dernizację obiektów użyteczności
publicznej. Teraz przyszedł czas
na modernizację przedszkoli, bu-
dynku Centrum Kultury oraz
Szkoły Podstawowej w Działoszy.
Na te zadania przeznaczono 1,7 mln
złotych. Ponadto powstaną nowe
place zabaw oraz siłownie zewnę-
trzne. Władze gminy wspierają
biznes i mają konkretną ofertę dla
tych, którzy chcą tu zainwestować.
Te działania pokazują, że gmina
Syców wie, którędy biegnie droga
do sukcesu. ■

Syców na drodze
do rozwoju
Syców to prężnie rozwijająca się gmina położona
na styku Dolnego Śląska, Wielkopolski i Opolsz-
czyzny. Mieszka tutaj ponad szesnaście tysięcy
osób. Władze regionu doceniają doskonałe poło-
żenie gminy i licznymi inwestycjami chcą ją roz-
wijać, przyciągać przedsiębiorców i zwiększać
komfort życia mieszkańców.

Jednym z kluczowych i na bieżąco
realizowanych projektów Spółdzie-
lni Mieszkaniowej w Nowym
Dworze Gdańskim jest humaniza-
cja osiedli. Jakiego typu inwestycje
są i będą w ramach tego projektu
realizowane?
Na podstawie wykonanego wcze-
śniej projektu, zaplanowaliśmy ta-
kie inwestycje jak parkingi, place
zabaw, monitoring i chodniki. Plan
humanizacji został zatwierdzony 
w mieście i systematycznie go rea-
lizujemy. Są to również nasadzenia
drzew i krzewów, których, wbrew
obecnym trendom, nie zamierzamy
wycinać. Tworzymy nowe miejsca
parkingowe, odbiegając od normy
sprzed lat, gdy budowano jedno
miejsce na trzy lokale. Dążymy do
tego, żeby może już w 2018 r.,
każdy nasz mieszkaniec miał swoje
miejsce parkingowe, niezależnie
od tego, o której godzinie wróci 
z pracy. 

Aspiracje są jednak znacznie więk-
sze, bo z myślą o mieszkańcach
mają zostać wdrożone najnowo-
cześniejsze energooszczędne i pro-
ekologiczne rozwiązania.
Zamierzamy m.in. gruntownie
zmodernizować system centralnego
ogrzewania. Chcemy zlikwidować
dwa węzły grupowe, które mają
już swoje lata, a ich sprawność zos-
tawia wiele do życzenia, biorąc
pod uwagę dzisiejsze standardy. 
W efekcie podgrzanie jednego
metra sześciennego wody to koszt
ok. 30-35 zł. To jest naprawdę bar-
dzo dużo. Myślę więc, że dzięki

modernizacji i zastosowaniu ko-
lektorów fotowoltanicznych, które
zasilałyby w prąd pompy ciepła
znacznie obniży opłatę za centralne
ogrzewanie, koszt ten mógłby
zmaleć do ok. 10 zł za metr sze-
ścienny. Nasze działania idą w tym
kierunku, żeby ludzie mieszkali 
w naszych zasobach taniej i żeby
wdrożyć wszelkie najnowocześnie-
jsze technologie, które funkcjonują
w stawianych dziś budynkach jed-
norodzinnych. Nie od dziś staramy
się o dofinansowania na proeko-
logiczne przedsięwzięcia, między
innymi na pompy ciepła, które mi-
nimalizują koszty eksploatacji, z tego
co wiem – centralnego ogrzewania
do mniej niż 1 zł/m2, a ciepłej wody
poniżej 5 zł/m3.

Oszczędności to jedno, ale czy są
pomysły na to, jak zwiększać do-
chody spółdzielni?
Mamy ponad 100 chętnych osób
na garaże, dlatego zamierzamy je
wybudować. Możliwe, że stwo-
rzymy też parking strzeżony. Jeden
z naszych budynków chcemy przy-
stosować na potrzeby przedszkola,
bo też są na to chętni. Dochody
spółdzielni można też zwiększyć
przez dostarczanie ciepła do innych
budynków. Prowadzę rozmowy 
z burmistrzem Nowego Dworu
Gdańskiego, żeby dostarczać cie-
pło nie tylko z dwóch kotłowni, ale
też z odnawialnych źródeł energii. 

Rozmawiał 
Marcin Pawlenka

Mieszkańcy przede
wszystkim
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Dworze Gdańskim
to nie tylko 50 lat tradycji, ale przede wszystkim dążenie
do bycia spółdzielnią na miarę XXI wieku. O realizowa-
nych i tych planowanych inwestycjach mówi Mirosław
Myszka – prezes zarządu.
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Automaty ŚKUP umożliwiają zakup biletów papierowych, jak i zakodowanie ich na karcie

Jaki jest zakres i skala działalności
Miejskiego Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej we Włocławku?
MPEC jest przedsiębiorstwem
komunalnym funkcjonującym lo-
kalnie. Działamy tylko we Włoc-
ławku, bo taka jest specyfika fi-
rmy. Dostarczamy ciepło do ok.
60 proc. odbiorców w mieście.
Do pozostałych 40 proc. dopro-
wadzenie sieci jest niestety nie-
opłacalne. Drugim dostawcą jest
ciepłownia Spółdzielni Mieszka-
niowej Zazamcze, która obsłu-
guje swoje osiedle.

Zostali Państwo nominowani do
nagrody Ekostrateg 2017. Jakie
działania i projekty proekologi-
czne spółki zasługują na szcze-
gólną uwagę?
Tych działań jest kilka, jednak sku-
piamy się na zasadniczych kwes-
tiach. Mierzymy się z tym, o czym
w Polsce jest ostatnio głośno, czyli
ze smogiem. Niektórzy uważają,
że to przedsiębiorstwa takie jak
nasze, są największymi trucicie-
lami, a to nie prawda. My pod-
legamy szczegółowym procedu-
rom z zakresu ochrony środo-
wisk, dokładnemu monitoringowi
tego, co z naszego komina jest
wypuszczane do atmosfery. I tutaj
nie ma żadnych zagrożeń i prze-
kraczania dopuszczalnych norm.

Natomiast zagrożenie smogowe
wynika z nadmiaru tak zwanej ni-
skiej emisji. Czyli z pojedynczych,
indywidualnych źródeł. I jedynym
sensownym rozwiązaniem jest popu-
laryzacja ciepła systemowego z miej-
skiej sieci i podłączania do niej, jak
największej liczby odbiorców. W tej
chwili realizujemy projekt budowy
sieci ciepłowniczej dla Osiedla

Mielęcin, na którym występuje
problem smogowy. Po zakończe-
niu tej inwestycji, skala problemu
znacząco się zmniejszy. Kilka lat
temu spółka zrealizowała, ze śro-
dków unijnych, projekt likwidacji
niskiej emisji w starym mieście.
Największym wyzwaniem dla nas,

jest dostosowanie się do dyrektyw
europejskich, które zostały wy-
dane 2010 r. Chodzi o dyrektywę
o emisjach przemysłowych. Wpra-
wdzie w przypadku PEC-ów bę-
dzie ona obowiązywać od 2023 r.,
ale wymaga wykonania szeregu
prac przystosowawczych, w za-
kresie ograniczenia emisji nieko-
rzystnych zjawisk do atmosfer.
Nad tym już pracujemy i będzie
to kosztowny wydatek, ale konie-
czny dla funkcjonowania przed-
siębiorstwa po 2023 r.

Z pomocą jakich źródeł wsparcia
finansowego realizują Państwo
inwestycje?
Niestety ze względu na niechęć
Unii Europejskiej do energii z wę-
gla, nie możemy korzystać z pie-
niędzy europejskich. Postawiono
wymagania, których nie spełnia
90 proc. PEC-ów w Polsce. Był
program KAWKA realizowany przez
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
ale został wygaszony. Postawiło
nas to w niekomfortowej sytuacji.
Musieliśmy szukać tych pieniędzy
gdzie indziej. Mamy środki wła-
sne, bo firma przynosi zyski i po-
siłkujemy się kredytem z Banku
Gospodarstwa Krajowego, dzięki
któremu inwestycje są finansowane
pół na pół.

Jednym z udogodnień dla klien-
tów MPEC we Włocławku jest
wprowadzenie aplikacji e-bok.
Dlaczego warto z niej korzystać?
To jest aplikacja, która wprowa-
dza firmę w XXI w. Dziś każdy 
z nas korzysta ze smartfona i kom-
putera i wiadomo, że mało kto do-
staje fakturę papierową, wszyscy
płacą online. My wyszliśmy z ta-
kiego założenia, że trzeba ułat-
wiać odbiorcom korzystanie z na-
szych usług. Nie będziemy druko-
wać setek ton faktur papierowych.
Każdy użytkownik e-bok może
sobie sprawdzić w systemie, jakie
ma dokładnie zużycie ciepła, jakie
terminy płatności. Temu właśnie
służy ta aplikacja. ■

Skutecznie walczą
ze smogiem
Dbają nie tylko o to, żeby innym było ciepło, ale żeby
oddychali też czystym powietrzem. Oprócz wielu działań
proekologicznych, Miejskie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej we Włocławku wspiera lokalną kulturę,
oświatę i sport, a także skutecznie wprowadza wiele
udogodnień dla swoich klientów. O najważniejszych
działaniach przedsiębiorstwa, z Jackiem Kuźniewiczem
– prezesem MPEC we Włocławku, rozmawia Marcin
Pawlenka.
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Siedziba MPEC we Włocławku
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Firma ma kolejny sukces na kon-
cie, została laureatem programu
Rzetelny Pracodawca 2016. Jak
Państwo odbierają to wyróżnienie?
MZ: Właśnie jako wyróżnienie. To dla
nas potwierdzenie słuszności wszy-
stkich działań, które organizujemy
i staramy się promować na rynku
pracy. Jesteśmy firmą, która jest
przyjazna dla pracowników, bu-

dujemy atmosferę wzajemnej współ-
pracy i jednoczenia ludzi wokół
wspólnego celu oraz przede wszy-
stkim dbałości o podstawowe wa-
rtości. Rzetelny Pracodawca utwie-
rdza nas w przekonaniu, że jes-
teśmy firmą opartą o solidny filar
w postaci najlepszej możliwej
kadry pracowników.

Co charakteryzuje Rzetelnego
Pracodawcę?
MZ:Rzetelny Pracodawca to nie tylko

wypłaty na czas – to ktoś, kto daje
ludziom przestrzeń do rozwoju,
pozwala na realizację własnych
aspiracji i sprawia, że ludziom naj-
zwyczajniej chce się przychodzić
do pracy. Jednocześnie musi jed-
nak potrafić skorelować te wa-
runki z osiąganiem biznesowych
celów. Rzetelny Pracodawca two-
rzy środowisko przyjazne dla pra-

cownika, nie ograniczając się je-
dynie do motywowania zwiększa-
niem wynagrodzenia.

Firma działa w Polsce już od 9 lat.
Co udało się przez ten czas osiąg-
nąć i jakie cele zrealizować?
MZ:Potwierdzeniem tego, że na-
sze plany były i są dobre oraz prze-
de wszystkim skutecznie zrealizo-
wane, jest chociażby liczba przy-
znanych firmie nagród. To, co
udało nam się osiągnąć widać po

bazie całego kampusu, ciągle in-
westujemy, nie ma miejsca na sta-
gnację. Oprócz inwestycji w park
maszynowy, rozwijamy również
otoczenie: budynki – powiększamy
powierzchnię produkcyjną oraz
socjalną i biurową. Otacza nas
bardzo dużo zieleni, to także ma
pozytywny wpływ na atmosferę
pracy. Od 9 lat nasze zatrudnienie

ciągle wzrasta, jesteśmy stabilni fi-
nansowo i to bez zaciągania kre-
dytów w bankach. Koszty inwe-
stycji pokrywamy z zysku wypra-
cowanego lokalnie. Mamy dobrą
opinię na rynku, nasi pracownicy
chcą wiązać się z firmą, a jeśli od-
chodzą, wracają do niej po kilku
latach. Myślę, że zmierzamy w pra-
widłowym kierunku – chcemy być
firmą dobrze rozpoznawalną i mieć
przyjazne środowisko pracy dla
osób zatrudnionych.

AL: Warto podkreślić, że my nie
szukamy poklasku, nagród czy
programów, w których możemy
zaprezentować się jako firma – to
się po prostu dzieje. Staramy się
skupiać na tym, co do nas należy
i realizować swoje obowiązki na
najwyższym poziomie. Te nagro-
dy, które przyznawane są przez
firmy, uczelnie, czy też redakcje,
biorą się stąd, że słychać o nas na
rynku. Jesteśmy taką organizacja,
która mniej mówi, a więcej działa.

BorgWarner Poland Sp. z o.o. to
część amerykańskiego koncernu
BorgWarner Inc. Jaką rolę od-
grywa w całej jego strukturze?
MZ: Model operacyjny w każdej
organizacji jest ten sam. W każdej 
z nich znajduje się ten sam plakat
przedstawiający bramę magazy-
nową – bo to miejsce najważniej-
sze w naszej firmie, stamtąd wyje-
żdżają produkty. Jak udamy się
do któregokolwiek z zakładów
ulokowanych gdziekolwiek na
świecie, to można zobaczyć ten
sam obraz w kilku miejscach. 

Staracie się Państwo być przy-
jaźni środowisku. 
AL: Jest wiele aspektów, które
można by do tego zagadnienia za-
liczyć. Pierwszy jest głównie wize-
runkowy – zieleń na kampusie, któ-
ra przełamuje stereotyp firmy ty-
powo przemysłowej. Natomiast
mamy wiele inwestycji związanych
pośrednio i bezpośrednio z ochro-
ną środowiska. Wszystkie budy-
nki powstają zgodnie z zasadami
budownictwa zrównoważonego,
a w tej chwili wszystkie z nich są

również certyfikowane. Mamy
też wiele instalacji, które poma-
gają nam oszczędzać wodę, czy
zużycie energii. Odzyskujemy ją
także z wielu linii technologicz-
nych. Ochrona środowiska to bez
wątpienia jeden z celów naszej
działalności.

Na jakim etapie jest rozbudowa
dywizji Turbo Systems?
MZ:Rozbudowa jest na ukończe-
niu, pierwsze maszyny znajdują
się już wewnątrz. Czekamy na
koniec zimy, aby móc ruszyć z in-
frastrukturą zewnętrzną. Liczymy,
że pod koniec marca wszystko
będzie już gotowe. 

Podejmujecie Państwo wiele dzia-
łań zorientowanych na społeczną
odpowiedzialność biznesu.

MZ: Myślę, że CSR jest u nas na
dobrym poziomie. To jest tak na-
prawdę nasza normalna działal-
ność, nie traktujemy tego, jako
czegoś specjalnego. Wartość na-
kładów, która przeznaczana jest
na pomoc społeczną i działania
charytatywne systematycznie wzra-
sta. Nagrody finansowe, które są
nam przyznawane, przekazujemy

innym – organizacjom charytaty-
wnym, głównie zajmującymi się
dziećmi – domom dziecka, fun-
dacjom lokalnym. Staramy się je-
dnak, aby to była darowizna ce-
lowa. Podejmujemy również takie
działania na terenie firmy, wspól-
nie z pracownikami – w zeszłym
roku za każdy kilometr pokonany
na kampusie, przekazywaliśmy pie-
niądze na dzieci. Planujemy na-
wiązanie współpracy z wioskami
dziecięcymi SOS – wybraliśmy już
jedną z nich, z którą będziemy się
niebawem kontaktować. Staramy
się reagować na pewne potrzeby,
jeżeli jest to tylko możliwe z na-
szej strony i wiemy o tym odpo-
wiednio wcześniej.

Dziękuję za rozmowę.

Dobre praktyki napędzają sukces
BorgWarner Poland Sp. z o.o., to lider branży automotive, który kolejny raz potwierdza swój status również poprzez politykę
zatrudnienia. Kształtowanie możliwości rozwoju, motywacja i budowa zaangażowania pracowników zaowocowały przyznaniem
tytułu Rzetelnego Pracodawcy 2016. Z dyrektorem BorgWarner Poland Sp. z o.o. Markiem Zabielskim oraz HR managerem
Anną Ledwożyw, rozmawia Martyna Motylska.

RZETELNY PRACODAWCA 2016 – LAUREAT

Projekt rozbudowy BorgWarner Poland

Wręczenie nagrody Rzetelny Pracodawca 2016 odbyło się w siedzibie firmy

Jelcz-Laskowice to miejscowość
położona w województwie dol-
nośląskim, nieopodal Wrocławia,
która liczy około 15 tys. miesz-
kańców, z czego aż 10 tys. mie-
szka w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Włas-
nościowej w Jelczu-Laskowicach.
– W tej chwili miasto przeżywa

intensywny rozwój, na tyle, że
powoli zaczyna brakować ludzi
do pracy w tutejszych zakładach.
Trend ten staje się coraz bardziej
widoczny na lokalnym rynku
mieszkaniowym. Warto podkre-
ślić, że miasto budowano od pod-
staw w szczerym polu, przezna-
czone głównie dla pracowników
fabryki Jelcza i ich rodzin, dzięki
czemu jego zabudowa jest dobrze
przemyślana i przejrzysta, nie ma-
my tu takiej różnorodności jak na
przykład we Wrocławiu. W Jelczu-
Laskowicach zdecydowanie do-
minuje budownictwo wielorodzi-
nne z wielkiej płyty zarządzane
przez Spółdzielnię Mieszkaniową
– dodaje. 
Posiada ona sprawną administra-
cję i rozbudowany dział techni-
czny. a w nim wykwalifikowanych

pracowników  wyposażonych w od-
powiedni sprzęt. – Mamy kilka
samochodów dostawczych pogo-
towia technicznego do obsługi za-
sobów mieszkaniowych (grupy
budowlanej, hydraulików i elek-
tryków), a także samochód cięża-
rowy, podnośnik koszowy, multi-
car, a nawet własny wielofunk-
cyjny traktor – wylicza prezes.
– Z przykładów komercyjnego

wykorzystania naszego działu tech-
nicznego, w zeszłym roku w sąsie-
dniej spółdzielni wykonaliśmy
usługę czyszczenia elewacji kilku
budynków wykorzystując własny
podnośnik koszowy oraz profes-
jonalny sprzęt do mycia pod ciś-
nieniem.   Wyczyszczoną powierz-
chnię zabezpiecza się środkami
chemicznymi, a następnie maluje,
taka operacja wystarcza na ko-
lejne 15 lat – podkreśla.
Spółdzielnia wszystkim zajmuje
się we własnym zakresie, nie sto-
suje outsourcingu. Jest to nieco
droższe rozwiązanie, pracowni-
kom trzeba uczciwie zapłacić, ale
jak przekonuje Jerzy Worwa, 
w mniejszych miejscowościach
jest to znacznie bardziej wygodne

i efektywne. 
Spółdzielnia mocno dba o swój
wizerunek, przykładem mogą być
chociażby trzy duże billboardy roz-
mieszczone na terytorium miasta
promujące SML-W i jej działal-
ność, co jest swego rodzaju ewe-
nementem. – Przez wiele lat nasze
stosunki z Miastem opierały się
na rywalizacji, ale to już przeszłość.
Od dłuższego czasu współpraca 
z urzędem miasta układa się bar-
dzo dobrze, prowadzimy wiele
wspólnych działań, zamieniliśmy
się gruntami, co umożliwia nam
budowanie następnych wieloro-
dzinnych budynków mieszkalnych.
W tym roku wspólnymi siłami
zbudujemy integracyjny plac za-
baw przystosowany również dla
osób niepełnosprawnych, finan-
sowany z funduszy Miasta i Gminy.
Urząd finansuje rady osiedlowe,
które inwestują pieniądze w roz-
wój osiedli podległych spółdzie-
lni, a sama współpraca z radnymi
jest bez zastrzeżeń – podsumo-
wuje Jerzy Worwa. Gdy obejmo-
wał stanowisko prezesa spółdzie-
lni, ta była na skraju bankructwa,
potrzeba było wielu lat intensyw-

nej pracy, aby doprowadzić ją 
do stabilnej sytuacji finansowej. 
W tamtym czasie ograniczano
wszystkie dodatkowe aktywno-
ści. Kosztem dalszej przyszłości
spółdzielni zrezygnowano m.in. 
z szeroko zakrojonych działań
społecznych i kulturalnych. – Jeśli
z czegoś raz już się zrezygnuje, to

później ciężko to z powrotem
uruchomić, tak też jest z działa-
niami stricte kulturalnymi. Sta-
ramy się jednak dbać o rozwój
kulturalny regionu, dofinansowu-
jemy działania kulturalne, w tym
roku dla przykładu dofinansowu-
jemy obchody 30-lecia miasta, 
a w przyszłym mamy zamiar ob-
chodzić 40-lecie założenia naszej
spółdzielni – mówi prezes. 

Mimo początkowej konieczności
zaciskania pasa, po 25 latach za-
rządzania przez obecnego pre-
zesa, spółdzielnia dobrze prospe-
ruje i nic nie wskazuje na to, aby
miał powtórzyć się czarny scena-
riusz. – Z kryzysu wyszliśmy dzię-
ki prowadzonej działalności gospo-
darczej, z której dodatkowo finan-

sujemy remonty i modernizacje
zasobów mieszkaniowych. Nie
żyjemy jedynie z czynszów, pie-
niądze z nich są tylko jednym ze
źródeł przychodów, które finan-
sują nasze działania. Dzięki temu
możemy utrzymywać niskie sta-
wki czynszu, a najlepszym wyzna-
cznikiem dobrej kondycji spół-
dzielni jest to, że stale powstają
nowe budynki mieszkalne i pawi-

lony handlowe. Ciągle staramy
się inwestować w rozwój – pod-
kreśla prezes. 
W ostatnich kilku latach Spółdzie-
lnia Mieszkaniowa w ramach do-
datkowej działalności gospodar-
czej utworzyła dział zajmujący się
zarządzaniem Wspólnotami Mieszka-
niowymi. Aktualnie zarządza już
szesnastoma o ogólnej powierzchni
użytkowej mieszkań około 50 tys.
m.kw., zapewniając sobie dodat-
kowy dochód.
Spółdzielnia nie szczędzi środków
na poprawę standardu życia mie-
szkańców. W ostatnich latach za-
instalowano sieć monitoringu, któ-
ra obejmuje niemal cały podległy
teren, co znacząco zwiększyło po-
ziom bezpieczeństwa. Obecnie ba-
rdzo duże środki finansowe wy-
datkowane są na budowę parkin-
gów i chodników, gdyż jest to
niezwykle ważny element estetyki
osiedli mieszkaniowych. W odpo-
wiedzi na coraz większą liczbę ro-
werzystów, przed wejściami do
klatek schodowych montowane
są stojaki rowerowe. Tradycyjne
oświetlenie przed budynkami zo-
stało zastąpione oszczędniejszymi
lampami ledowymi, aktywowa-
nymi na czujniki ruchu. – Jelcz-
Laskowice to urokliwe miejsce,
ciche i spokojne, otoczone sta-
wami i lasami. Dzięki podmiej-
skiej kolei dojazd do samego cen-
trum Wrocławia zajmuje około
pół godziny. Z tego powodu co-
raz więcej osób się tu osiedla, wspie-
rając rozwój miasta – sumuje prezes.

Daniel Synecki

W czasach, gdy trwa ożywiona dyskusja na temat przyszłości spółdzielni
mieszkaniowych w Polsce, SML-W w Jelczu-Laskowicach przełamuje
stereotypy i na swoim przykładzie pokazuje, że można dobrze zarządzać.

Nowoczesne podejście
do branży z tradycjami

Zasoby zarządzane przez SML-W w Jelczu-Laskowicach wyróżniają się estetyką i funkcjonalnością
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Zanim porozmawiamy o Kongre-
sie – pracownicy Polskiej Agencji
Przedsiębiorczości określają Pana
jako osobę otwartą, ale też stano-
wczą i bardzo konkretną. Jest to
dosyć nietypowe połączenie cech
charakteru. Czy brak stereotypo-
wości receptą na osiągnięcie suk-
cesu?
Myślę, że przede wszystkim trze-
ba lubić ludzi 
i szanować dru-
giego człowieka.
Kiedy wymaga
tego dany mo-
ment schować
głowę w piasek,
mimo tego, że
jest się prezesem
i po prostu prze-
prosić, może nie
w oczywisty spo-
sób, ale tak, aby
pracownik wie-
dział, że cała ner-
wowość była spo-
wodowana daną
sytuacją. Trochę
tak, jak we wło-
skiej rodzinie. 
Jak jest wybuch
to talerze pękają,
ale potem każdy
wie, że idziemy
wspólną drogą i trzeba się wspie-
rać. Swoją działalność zaczyna-
liśmy kompletnie od zera. Był to
pomysł jednego człowieka, głę-
boko wierzącego w swoją ideę,
dobierającego ludzi do jej urze-
czywistnienia. Na początku było
nas łącznie cztery osoby – ja oraz
trzech pracowników. Tym, czym

jako założyciel musiałem ich wte-
dy zarazić była ogromna wiara 
i determinacja, że to wszystko się
uda. Organizowaliśmy pierwszy
Kongres, nie mogliśmy jeszcze zo-
baczyć efektów. Teraz jest to już
piąta edycja, formuła się spraw-
dziła, coraz więcej podmiotów
chce z nami współpracować, nie
jest tak ciężko, jak wtedy gdy je-

dynym, co mieliśmy był pomysł 
i wielkie ambicje. Jednak nawet
dzisiaj, kiedy wszystko nabrało już
sensownego kształtu, bardzo du-
żo wymagam od swoich pracow-
ników, a przede wszystkim od
siebie. Pracodawca ma być men-
torem, który przemierza szlak,
stoi na czele brygady, a za sobą ma

mocne grono pracowników. Is-
totne jest, aby widział też własne
błędy. Ja zawsze zaczynam zba-
wianie świata od siebie. Sadzę, że
bez realnego spojrzenia na własną
osobę nie da się być dobrym za-
rządcą. Staram się, by moi pra-
cownicy pracowali podobnie jak
ja, bo ten schemat się sprawdził,
jednak mam świadomość tego, że

każdy człowiek
jest inny. To, że ja
myślę w określo-
ny sposób, nie zna-
czy, że mój praco-
wnik musi myśleć
tak samo. On też
ma jakieś swojej
bariery, które musi-
my wspólnie po-
konywać. Dużo
rozmawiam z mo-
ją załogą, poma-
gam na tyle, na ile
jestem w stanie.
Dbam również 
o to, by te relacje
na linii pracodawca-
pracownik były
dobre, a moi pra-
cownicy mieli po-
czucie stabilizacji.
Teraz jesteśmy 
w bardzo komfor-

towej sytuacji jeśli chodzi o kadrę,
stanowimy zgrany zespół i nie ma
większych rotacji wewnątrz firmy.
Jesteśmy na takim etapie, że do-
bieramy sobie ludzi, którzy mają
jakiś pomysł, projekt i realizują go
konsekwentnie, a firma stanowi
jedynie narzędzie do realizacji
tych celów.

Wizja, ambicja i odpowiednia ka-
dra doprowadziły do tego, że już
po raz piąty spotkamy się w gro-
nie włodarzy miast, rektorów ucze-
lni wyższych i największych prze-
dsiębiorców z całego kraju, by
rozmawiać na tematy gospodar-
cze. Czym kierujecie się przy tej
edycji?

Hasłem tegorocznej edycji jest
„Państwo XXI wieku – gospo-
darka oparta na wiedzy”. Często
przy organizacji takich wydarzeń
głównym wyznacznikiem staje się
ilość uczestników. W naszym przy-
padku jest nieco inaczej. Naszym
założeniem jest to, by zaprosić do
rozmowy ludzi, którzy robią nie-
samowite rzeczy, a o których nie
pisze się na pierwszych stronach
gazet. Dla nas jako organizatorów
istotą jest praca – to, co dana
osoba zrobiła i w jaki sposób, po-
kazanie przy pomocy ogólnopol-
skich mediów tych najciekaw-
szych rozwiązań. Myślę, że ta cie-
kawość drugiego człowieka, no-
wych rozwiązań, innowacji jest
powodem tego, że ludzie przyjeż-
dżają na nasz kongres. I ta sama

ciekawość stanowi istotę naszej
pracy, idea – bo to z niej rodzą się
najlepsze rzeczy. Pieniądze i zysk
są skutkiem ubocznym, nigdy od-
wrotnie.

Jedną z konferencji podczas V
Polskiego Kongresu Przedsiębior-
czości będzie Polska w kosmosie

– historia, marzeń, odkryć i do-
konań. Skąd pomysł na jednak
dosyć niestandardową tematykę
przy tego typu wydarzeniu?
Zawsze staramy się korzystać 
z dóbr regionu, w którym Kongres
ma miejsce. Województwo lubu-
skie, gdzie odbywa się tegoroczny
Kongres, może poszczycić się sze-
regiem dobrze prosperujących
firm właśnie z branży kosmicznej,
czego nie spotyka się tak często 
w innych regionach. Związane
jest to z projektem budowy Parku
Technologii Kosmicznych, który
ma być centrum wsparcia dla roz-
woju badań kosmicznych. W co-
dziennej pracy szukamy zapotrze-
bowania na pewne tematy, nie
kierujemy się modą. W tym roku
o branży kosmicznej nie mówi

nikt, my staramy się wypełnić tę
lukę i wspierać merytorycznie te
obszary, które tego wsparcia wy-
magają. Staramy się w odpo-
wiedni sposób badać rynek i szu-
kamy nowych rozwiązań. W ze-
szłym roku mówiliśmy o górnic-
twie, chociaż mówiło się o sta-
gnacji kopalni i upadku tego sek-

tora gospodarki. My pokazaliśmy
jego rozwój, realia, odkłamaliśmy
stereotypy. O pewnych tematach
się nie mówi, bo są niewygodne
czy nierentowne, a my się ich po-
dejmujemy i to procentuje – rea-
gujemy na zapotrzebowanie ryn-
ku. Idzie to w parze z coroczną
zmianą lokalizacji Kongresu. Szu-
kamy nowych rynków, rozwiązań
dla przedsiębiorców, które daje
konkretny samorząd. Istotne jest
to, że to wszystko dzieje się w gra-
nicach naszego kraju, chcemy
wspierać polską przedsiębiorczość,
polskie regiony. Przed nami jesz-
cze 12 województw, w których
może się odbyć Kongres, więc jes-
teśmy dobrej myśli.

Dziękuję za rozmowę.

Polska Agencja Przedsiębiorczości w tym roku już po raz piąty bę-
dzie głównym organizatorem jedynego mobilnego wydarzenia biz-
nesowego w kraju – Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Tym
razem to Zielona Góra stanie się centrum rozmów o biznesie, nauce
i samorządach. O nowościach, jakie czekają na uczestników, trud-
nych początkach i recepcie na sukces w rozmowie z Pauliną Dudak
mówi Prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości – Wojciech Pomarański.

Kongres po raz piąty

W ciągu następnych kilku lat Polski Kongres Przedsiębiorczości odwiedzi najważniejsze polskie miasta

Podczas IV Kongresu odbyły się 24 sesje tematyczne, podczas których wystąpiło ponad 
150 prelegentów


