
Na czym polega Państwa działal-
ność w Grudziądzu?
Spółka MPGN powstała 15 lat temu
z przekształcenia zakładu budżeto-
wego i wniesienia aportem nieru-
chomości do majątku spółki. Wyko-
nujemy zadania własne gminy w za-
kresie zaspakajania potrzeb miesz-
kaniowych osób najuboższych. 
W nasz zakres działalności wcho-
dzi również zapewnienie lokali so-
cjalnych, na podstawie wydanych
przez sąd wyroków o eksmisji. Pro-
wadzimy również Cmentarz Komu-
nalny oraz targowiska. Potencjał
spółki pozwala na rozszerzanie za-
kresu działalności o budowę bu-
dynków oraz wykonywanie innych
powiązanych czynności tj. zarzą-
dzanie nieruchomościami, pośred-
nictwo itd. Aktualnie powstają dwa
bloki, które kończą inwestycję bu-
dowy osiedla Nowe Tarpno, skła-
dającego się z 13 wielorodzinnych
budynków. W pierwszym, miesz-
kania przeznaczone będą na sprze-
daż, a w drugim będą mieszkania

komunalne. Lokale otrzymają wielo-
letni mieszkańcy naszych zasobów,
z dobrą historią oraz reputacją. 

Co sprawia, że mają Państwo tak
silną pozycję na rynku?
Dzięki posiadanemu majątkowi,
kadrze, dostępnym narzędziom i wdro-
żonym procedurom mamy stabilną
pozycję na rynku. Coraz więcej po-
dmiotów jest zainteresowanych współ-
pracą z naszą firmą z uwagi na wido-
czne efekty naszej pracy w postaci
remontu wielu budynków. Ponadto
z uwagi na formę prowadzenia dzia-
łalności w postaci spółki kapitałowej,
jesteśmy dość niezależności od czy-
nników zewnętrznych, dlatego coraz
lepiej możemy realizować swoje za-
dania. Jak wiadomo, gospodarka
mieszkaniowa zazwyczaj jest defi-
cytowa. Nigdy nie jest tak, że wszy-
scy płacą czynsz, efektem tego jest
rosnące w skali roku zadłużenie, któ-
rego przyrost roczny jeszce kilka lat
temu sięgał 2 mln zł, obecnie dzięki
konsekwentnej działalności zmnie-

jszony poniżej 1 mln zł. Dzięki przy-
chodom z innych gałęzi naszej dzia-
łalności możemy pokryć ten defi-
cyt i skupić się na remontach i inwe-
stycjach. Dynamiczny i efektywny
zespół, którym możemy się pochwa-
lić, również odgrywa dużą rolę w bu-
dowaniu pozycji. Prowadzimy najem
mieszkań komunalnych i realizu-
jemy „listę przydziałów” w całości
od 5 lat. To znaczy, że około 100 rodzin
rocznie otrzymuje u nas mieszkania.

Jak udaje się tego dokonać?
Sprawnie weryfikujemy uprawnie-
nia do mieszkań komunalnych.
Oczywiście nie zabieramy miesz-
kań, jeżeli komuś polepszyła się sy-
tuacja materialna. Przekwalifiko-
wujemy mieszkanie komunalne na
zasady mieszkania wolnego najmu,
dzięki czemu najemca nadal z niego
korzysta, ale płaci nieco wyższy czynsz.
Pozwala to na uzyskanie większych
dochodów na remonty pustostanów.
Przez ostatnie 2 lata realizujemy
program "KAWKA 2", dzięki któ-

remu wymieniamy 900 pieców
kaflowych na centralne ogrzewanie.
Budowa nowych mieszkań to kole-
jne lokale dla oczekujących rodzin. 

Jakie trudności napotykają Państwo
w codziennej działalności?
Potoczna świadomość na temat
naszych zadań, czyli oskarżenia o nie-
słuszne przyznanie lub nieprzyznanie
lokalu socjalnego. W rzeczywistości
to sądy wydają wyroki, a my jeste-
śmy zobligowani do ich wykonywa-
nia, by gmina nie płaciła odszkodo-
wań. W trakcie weryfikacji robimy
wszystko, co w naszej mocy, by cały
proces był jak najbardziej obiektywny.

Z których inwestycji są Państwo
najbardziej dumni?
Na pewno z rewitalizacji kamienic,
gdyż większość naszego zasobu mie-
szkaniowego to budynki z przełomu
XIX i XX wieku. Jedna z nich,
zbudowana w 1890 r.  przy ul. Focha 24,
została nie tylko odnowiona, ale
również udało nam się zrealizować
w niej c.o. w ramach programu
„KAWKA II”.  Kamienica jest zlo-
kalizowana w bardzo atrakcyjnym
i widocznym miejscu. W tym przy-
padku nasza praca spotkała się 
z szerszym uznaniem, ponieważ
budynek był laureatem Plebiscytu
„Modernizacja Roku 2015”.  

Nad czym teraz Państwo pracują?
W tym roku budujemy dwa bu-
dynki mieszkalne po 21 mieszkań.
Oddanie ich do użytku planowane
jest na drugi kwartał 2017 roku.

Co najmniej 10 kamienic będzie
poddane termomodernizacji. Za-
kupiliśmy również stary młyn – obiekt
z bardzo dużym potencjałem, który
będziemy remontować. Pozyska-
nie zabytku tego typu wyszło naprze-
ciw oczekiwań mieszkańców, któ-
rzy od wielu lat monitowali, aby
zagospodarować tę część miasta. 

Jakie mają Państwo plany na naj-
bliższe lata?
Przede wszystkim poprawienie stan-
dardów i warunków mieszkanio-
wych naszych najemców. Realiza-
cja eksmisji na bieżąco, tak żeby
uniknąć wypłaty odszkodowań,
sukcesywna odbudowa bądź remont
starych kamienic, jak i budowa no-
wych mieszkań. Próbujemy uświa-
domić mieszkańcom, jak ważne jest
również otoczenie, w którym się
mieszka. Remontujemy kamienice
oraz upiększamy teren wokół nich

nasadzeniami zieleni i obiektami
małej architektury w ramach pro-
gramu „Metamorfoza Podwórek”.
W tym roku zorganizowaliśmy
ogólnopolski konkurs na projekt
zagospodarowania podwórek. Na-
grodą główną była gratyfikacja fi-
nansowa. Konkurs wygrał student
Politechnki Gdańskiej. W najbliż-

szych miesiącach projekt zostanie
zrealizowany i będziemy mogli go
podziwiać przy ul. Focha 6-8. Mamy
też plan połączenia dwóch kamie-
nic krótką ścieżką turystyczną, gdyż
na ich terenie są zlokalizowane trzy
średniowieczne bramy i przewod-
nicy chętnie wplotą ścieżkę w swoje
trasy turystyczne. Największym
wyzwaniem jest budowa Osiedla
Centralnego w bardzo atrakcyjnej
lokalizacji Grudziądza z mieszka-
niami zarówno do najmu, jak i kupna
dla około 100 rodzin. ■

W pełni realizują listy przydziałów mieszkań komunalnych przez ostatnie 5 lat.
Wprowadzają zasady wolnego najmu. O nietuzinkowych rozwiązaniach związa-
nych z gospodarką mieszkaniową oraz nowych inwestycjach, z zenonem Różyckim
– prezesem zarządu MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, rozmawia Paweł Wala.

Sukcesy przedsiębiorczej 
gospodarki mieszkaniowej
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Kamienica po rewitalizacji przy ul. Focha 24, budynek został laureatem w Plebiscycie Modernizacja roku 2015

Weir Minerals® to światowy
producent najwyższej klasy roz-
wiązań przeznaczonych do pom-
powania najbardziej ściernych
i nietypowych mediów. Do kogo
przede wszystkim skierowana jest
oferta firmy i jakie produkty zasłu-
gują na szczególną uwagę?
Weir Minerals® to nie tylko pro-
dukty do pompowania mediów
ściernych. Posiadamy bardzo sze-
roką paletę produktów, które po-
wstały dzięki zaawansowanej inży-
nierii materiałowej – jednej z naj-
lepszych na świecie – co przekłada
się na ich przewagę konkurencyjną.
Asortyment pomp jest naprawdę
bardzo szeroki, począwszy od du-

żych pomp dla odsiarczania spalin,
a na hydrotransporcie suspensji
popiołu, żwiru i piasku kończąc,
nie wspominając o specjalnych
rozwiązanich dla przemysłu komu-
nalnego z linią pomp WEMCO®.
Oferta przeznaczona jest także dla
kopalni węgla i metali nieżelaz-
nych, takich jak np. kopalnie
cynku i ołowiu. Są to głównie od-
biorcy, którzy mają do czynienia
z ponadnormatywnym zużyciem
urządzeń z powodów technolo-
gicznych. Nasze materiały wyróż-
niają się dużą odpornością ‒
zarówno ścierną, jak i chemiczną.
Najbardziej popularne produkty,
które Weir Minerals® oferuje od

wielu lat, to oczywiście pompy.
Szczególnie te pod marką WAR-
MAN®, które przewyższają wszy-
stkie inne ze względu na najba-
rdziej zaawansowaną technologię
materiałową wykorzystaną przy
ich produkcji. Interesującym pro-
duktem są także wyroby z serii Li-
natex® – na bazie naturalnego
kauczuku. Są to produkty unika-
towe w skali światowej, odporne
na ścieranie, o fantastycznych wła-
ściwościach przeciwuderzeniowych
i przeciwhałasowych, także z za-
stosowaniem balistycznym w woj-
sku. Z materiałów na bazie natu-
ralnego kauczuku tworzymy pro-
dukty zarówno do pomp, jak i wsze-
lkiego rodzaju zsypów, np. węgla
albo żwiru. Produkujemy z nich
także ekrany chroniące przed ry-
koszetem przeznaczone dla strzel-
nic wojskowych i sportowych. 
W bieżącym roku otworzyliśmy
także magazyn kruszarek, przesie-
waczy i płuczek Trio® oraz powią-
zanych części zamiennych w na-
szym Centrum Serwisowym w Lesznie,
dzięki czemu będziemy mogli spro-
stać wymaganiom naszych klientów.

Co decyduje o wysokiej jakości 
i wydajności oferowanych przez
firmę pomp?
Przede wszystkim jest to inżynie-
ria materiałowa z koordynacją
hydrauliki w rozwiązaniach pom-
powych. Weir Minerals® skupia
się przede wszystkim na rozwoju
materiałów trudnościeralnych i odpo-
rnych chemicznie. W Australii,

w naszym laboratorium zajmu-
jemy się wyłącznie opracowywa-
niem materiałów, które będą pro-
dukowane w przyszłości. A jeśli
chodzi o rozwiązania hydrau-
liczne, możemy się pochwalić pro-
dukcją pomp szlamowych o spra-
wności działania na poziomie 90 proc. 

I mało jest firm z konkurencji,
które potrafią nas w tym zakresie
doścignąć. Jedną z ciekawszych
jest pompa WBH®, nominowana
do Polskiej Nagrody Innowacyjności
2016. To produkt, który poza
materiałami zastosowanymi pod
kątem hydrauliki, wykorzystuje
także rozwiązania pozwalające
eksploatować ją bez konieczności
obsługi serwisowej. Wynika to z ukła-
du regulacji hydrauliki pompy,
który jest możliwy z zewnątrz,
bez konieczności jej demontażu. 

Oprócz zawansowanych rozwią-
zań technicznych Państwa klienci
mogą też liczyć na wsparcie ser-
wisowe, które zgodnie z powsze-
chną opinią również stoi na naj-
wyższym poziomie.
Serwis zawsze stanowił dla nas
priorytet. Wynika to z aplikacji, 
w których pracujemy. Postój urzą-
dzenia, nawet kilkugodzinny, ozna-

cza dla naszych klientów ogro-
mne straty. Dlatego skupiliśmy się
szczególnie na tym obszarze dzia-
łania. W Polsce mamy silny zespół
serwisowy w Lesznie koło Poznania.
Tam właśnie zlokalizowane jest
centrum serwisowo-logistyczne,
które koordynuje wszelkie dzia-

łania na terenie całego kraju.
Działamy 24 godziny na dobę.
Co więcej, mamy zaplecze części
zamiennych dostępnych dla klie-
ntów. Dzięki temu zapewniamy
im pełne bezpieczeństwo eksplo-
atacyjne.

Oprócz wysokiej jakości produk-
tów Weir Minerals® stawia na
innowacyjne rozwiązania – co po-
twierdza już sama nominacja do
Polskiej Nagrody Innowacyjności
2016. Czy innowacyjność od po-
czątku była ważnym dla Państwa
aspektem?
Początki Weir Minerals® to lata
80. XIX wieku. Rozwój produk-
tów wynikał z potrzeby chwili.
Oczywiście nikt nie myślał o tym,
żeby to były produkty innowa-
cyjne, aczkolwiek idea była bar-
dzo nowoczesna w tamtych re-
aliach. To dało nam miejsce w czo-
łówce, jeśli chodzi o rozwiązania

służące pompowaniu hydromie-
szanin i trudnych mediów w tam-
tych czasach. Nie obawiałbym się
stwierdzenia, że firma od samego
początku istnienia dbała o inno-
wacyjność produktów.

Podczas IV Polskiego Kongresu
Przedsiębiorczości w Lublinie
Weir Minerals®będzie jednym z ucze-
stników konferencji „Przyszłość
polskiego górnictwa”, na której
oprócz kwestii naprawy tego sek-
tora, będzie poruszana tematyka
nowoczesnych rozwiązań w gór-
nictwie. Jakie zagadnienia po-
winny zostać na tej konferencji
szczególnie zaakcentowane?
W przemyśle wydobywczym bar-
dzo często spotykamy się z prak-
tyką rozstrzygania przetargów
wyłącznie na podstawie kryte-
rium ceny. Niewiele podmiotów
z branży bierze pod uwagę koszty
eksploatacji urządzenia i jest to,
moim zdaniem, bardzo duży pro-
blem polskiego górnictwa, bo
rozwiązania najtańsze najczęściej
są najdroższe w eksploatacji. My-
ślę, że polskich kopalń nie stać na
taką rozrzutność i należy zwrócić
uwagę na ten aspekt. Od tego za-
leży w dużej mierze rentowność
funkcjonowania polskich kopalń.

Wiele działań Weir Minerals®

koncentruje się również na spo-
łecznej odpowiedzialności biz-
nesu. Jakiego typu są to działania
i kto jest ich beneficjentem?
Wspieramy polski sport żużlowy.
Jesteśmy jednym ze sponsorów
Unii Leszno. Prowadzimy także
kampanie charytatywne dla dzieci
niepełnosprawnych. W każdym 
z oddziałów Weir Minerals® znaj-
duje się defibrylator dostępny dla
osób spoza firmy. Jesteśmy wska-
zani na stronach internetowych
jako firma, która posiada tego typu
urządzenia. Oprócz tego, firma
współfinansuje wydarzenia spor-
towe w skali globalnej. 

Rozmawiał Marcin Pawlenka

Najwyższa jakość materiałów oraz pełny serwis, doradztwo i obsługa 
posprzedażowa w pakiecie. Tak w jednym zdaniu można ująć najważ-
niejsze atuty światowego producenta pomp szlamowych, odwadniających 
i hydrocyklonów. Swoją ofertę Weir Minerals® od lat kieruje do klientów 
z branży przemysłu górniczego i mineralnego, ale także z sektora energe-
tycznego, branży chemicznej i ogólnospożywczej. O wieloletnim doświadczeniu
na rynku, pozycji światowego lidera, solidności oraz nowatorskich rozwiązaniach
mówi Jarosław Kukawski – prezes zarządu Weir Minerals Poland Sp. z o.o. 

Maszyny nie do zdarcia

Prezes Zarządu Weir Minerals Poland Sp. z o.o. Jarosław Kukawski

Pompa WARMAN®

to jeden z najbardziej 
popularnych 

produktów firmy



Co najbardziej charakteryzuje
Urząd Miasta w Siemiatyczach?
Jesteśmy doskonałym przykładem
nieszablonowej instytucji otwartej
na ludzi i ich pomysły. Przez jakiś
czas pracowałem w banku i nau-
czyłem się, że klient jest najważ-
niejszy. Tę praktykę postano-
wiłem wykorzystać w urzędzie.
Posiadamy certyfikat zarządzania
ISO, ale nie to jest najważniejsze,
gdyż nawet przed certyfikacją
mieliśmy przeprowadzony nieza-
leżny audyt, z którego wynikało,
iż 97 proc. klientów jest zadowo-
lonych z obsługi. Po certyfikacji
powinna nastąpić ewaluacja.
I – nie do uwierzenia – następne
badania opinii przyniosły wynik
100 proc. usatysfakcjonowanych
klientów. Certyfikaty wiążą się 
z pewnymi ramami i ogranicze-
niami. My pozbyliśmy się tych,
które usztywniały nasz kontakt 
z mieszkańcami. Życie, przy obe-
cnej dynamice zmian, wymaga
elastyczności. Musimy pamiętać,
że jesteśmy urzędnikami zatrud-
nionymi przez mieszkańców mia-
sta i to oni nam płacą, a my mamy
sprawnie działać na ich rzecz.
Dlatego staramy się pomagać roz-
wiązywać problemy, a nie sztucz-
nie je spiętrzać.

Czego mieszkańcy innych regio-
nów Polski nie wiedzą o Siemia-
tyczach?
Siemiatycze to piętnastotysięczne
miasto, bardzo nowoczesne i na-
stawione na rozwój. Jest miejs-
cem otwartym, doskonale skomu-
nikowanym z dużymi ośrodkami

miejskimi i tak np. mamy 150 km
do Warszawy, 100 km do Białe-
gostoku, 150 km do Lublina. Po
prostu – jesteśmy blisko. Miasto
tworzą mieszkańcy, którzy są nie-
zwykle otwarci na świat. Jest to
swego rodzaju fenomen, ale po-
party kilkudziesięcioletnim do-
świadczeniem emigracji zaro-
bkowej do Brukseli. Właściwie
każda rodzina w mieście ma ko-
goś bliskiego w Brukseli. I to skut-
kowało niejednokrotnie przeno-
szeniem pewnych wzorców z za-
granicy na własny teren. W tej
chwili miasto jest niezwykle bez-
pieczne, zielone i nastawione na
turystykę. I to jest nasz największy
atut. Posiadamy piękne trzy za-
lewy (35 ha wody), a okolice są
bogate w niepowtarzalne atrakcje
turystyczne. Ponadto posiadamy
piękną plażę, uważam że najpięk-
niejszą w województwie. Spośród
innych atrakcji warto wymienić
kino plenerowe z ogromnym
ekranem, a repertuar wybierają
mieszkańcy na Facebooku.

Czy droga do obecnego rozkwitu
była trudna?
Mieliśmy problem z oczyszcza-
niem zbiorników wodnych, za-
tem zastosowaliśmy taką innowa-
cyjną metodę – Emy, czyli Efek-
tywne Mikroorganizmy. Zwal-
czają one glony, sinice i inne
zanieczyszczenia, co spowodowało,
że od siedmiu lat mamy bardzo
czystą wodę. 

Dziękuję za rozmowę.

Siemiatycze to niewielkie miasto na Podlasiu, które 
w ostatnich latach rozwija się niezwykle dynamicznie
na wielu płaszczyznach. Walory turystyczne, tereny 
inwestycyjne i otwartość na pomysły mieszkańców
– o tym z burmistrzem Piotrem Siniakowiczem 
rozmawia Katarzyna Snochowska.

Miasto blisko ludzi

Gliwicka firma działa od 1974 roku.
Początkowo zajmowała się cera-
miką dekoracyjną i użytkową. 
Z czasem jej właściciel Pan Andrzej
Kleta rozpoczął poszukiwanie no-
wych rozwiązań w izolacji ciep-
lnej dla używanych w jego firmie
pieców. W tym celu odwiedzał wy-
stawy i targi w całej Europie. Wła-
śnie zza zachodniej granicy przy-
szła inspiracja dla tego, co z cza-
sem stało się specjalnością firmy
Kadet. W 1982 Andrzej Kleta po-
jechał do Monachium na odby-
wające się tam targi Ceramitec.
Na miejscu zetknął się z najnow-
szymi materiałami ogniotrwałymi
i izolacyjnymi. Mało wówczas
znane w kraju rozwiązania i po-
mysły związane z tą branżą zain-
spirowały go, aby przebranżowić
firmę w tym kierunku. Proble-
mem było pozyskanie ludzi do
realizacji tego projektu i znalezie-
nie odpowiedniego materiału. In-
stytut Materiałów Ogniotrwałych
z Gliwic właśnie opracował, 
a Kadet kupił licencję na produk-
cję nowoczesnych izolacji ognio-
trwałych. Podpisana wówczas umo-
wa była w tym czasie pierwszą
umową licencyjną między pry-
watną firmą a instytutem nauko-
wym w Polsce. Sukcesy w dosko-
naleniu technologii i nowo wybu-
dowany zakład sprawiły, że pro-
dukcję dla przemysłu Kadet uru-
chomił na początku lat 80. Mimo
ciężkich czasów dla gospodarki
firma stale podnosiła jakość pro-
dukowanych materiałów i rozsze-
rzała swoją ofertę rozwijając no-
we technologie. Jednak sukcesy
jakie odnosili, dały na swój sposób
negatywny skutek. Ściągnęły na

firmę Kadet uwagę brytyjskiego
koncernu Thermal Ceramics,
który również zajmował się izola-
cjami cieplnymi. Jego władze za-
proponowały właścicielowi prze-
dsiębiorstwa, jak i samej firmie,
funkcję przedstawicielstwa hand-
lowego. Andrzej Kleta propozycję
przyjął, ale dziś komentuje ją w ten
sposób: – Przespałem ten okres,
ponieważ działanie w takiej for-
mie było dochodowe i wygodne.
Nie wymagało ode mnie specjal-
nego zaangażowania i wysiłku,
przez to uśpiło moją działalność
innowacyjną i produkcyjną – tłu-
maczy. W 2000 roku firma bry-
tyjska postanowiła nagle zakończyć
współpracę i zwiększyć własne
zyski pozbywając się pośredni-
ków. Dla Kadeta była to kata-
strofa, ponieważ firma została
zostawiona sama sobie, z przesta-
rzałymi koncepcjami i technolo-
giami. Niezrażony klęską i sta-
wiając wszystko na jedną kartę,
właściciel postanowił postawić na
swoim i wrócić do korzeni. Po-
nownie nawiązano współpracę 
z Instytutem Materiałów Ognio-
trwałych, a posiadane jeszcze śro-
dki przeznaczono na innowa-
cyjne projekty. Pierwsze sukcesy
przyszły szybko, jeszcze tego sa-
mego roku opracowano metody
wykorzystania Perlitu, wulkanicz-
nej skały, która dała początek serii
lekkich zapraw dla budownictwa.
Perlit jest ognioodpornym, lek-
kim materiałem izolacyjnym nie-

zwykle przyjaznym środowisku
naturalnemu. W roku 2015 Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju
zaakceptowało wniosek firmy
Kadet o dofinansowanie projektu
dotyczącego opracowania tech-
nologii i uruchomienia produkcji
innowacyjnych wyrobów perlito-
wych oraz systemów ochrony
cieplnej i ogniowej wybranych
obiektów i konstrukcji budowla-
nych. Kolejną innowacją jest sys-
tem NOVOSIL EL. Jest to zestaw
pokrowców i urządzeń monito-
rujących temperaturę na maszyny
generujące duże ilości ciepła np.
turbiny. Szyte na miarę z materia-
łów ogniotrwałych, wypełniane
materiałami izolacyjnymi po-
krowce i materace charakteryzuje
to, że mogą być wielokrotnie
montowane na urządzeniach
cieplnych. Zespół młodych inży-
nierów z Politechniki Śląskiej 
i krakowskiej AGH projektuje
pokrowce na armaturę przemy-
słową w systemie CAD, przepro-
wadza audyt energetyczny i wy-
stępuje do URE o nadanie świa-
dectw efektywności energetycz-
nej (białe certyfikaty).
Wyciągając wnioski z 42-letniej
historii, Kadet uruchomił dział
R&D z nowoczesnym laborato-
rium, gdzie doświadczona kadra
naukowa może przekazać swoją
wiedzę i doświadczenia swoim
młodszym kolegom.

Krzysztof Kozioł

Walka z uzależnieniem od obcego kapitału, rozwijanie nowych branż 
w latach 70 i 80 oraz poszukiwanie własnych, innowacyjnych rozwiązań.
Dzieje firmy Kadet z Gliwic to 42 lata historii wyzwań i problemów polskich
firm prywatnych.

Postawić na swoim

Jednym z największych projektów
pilotażowych w Polsce w zakresie
odnawialnych źródeł energii jest
realizowany przez Związek Gmin
Dorzecza Wisłoki projekt pod nazwą
"Instalacja systemów energii odna-
wialnej na budynkach użyteczności
publicznej oraz domach prywat-
nych na terenie gmin należących
do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki",
współfinansowany w ramach szwaj-
carskiego programu współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi
Unii Europejskiej. Wartość projektu
wynosi 90,2 mln zł. Wniosek o do-
finansowanie projektu złożono
w 2009 r., umowę o dofinansowa-
nie podpisano w 2012 r., natomiast
zakończenie przewidywane jest 
w I kwartale 2017 r. Dotychczas,
na terenie 20 gmin uczestniczących
w projekcie zrelizowano ponad 6 tys.
instalacji kolektorów słonecznych,
liczba ta ostatecznie ma wynieść
ponad 8 tys. – Na początku zaintere-
sowanie ze strony społeczeństwa
nie pokrywało całości przewidzia-
nego zakresu. Chętnych do zakła-
dania solarów było poniżej 4 tys.
gospodarstw domowych. Teraz,
kiedy projekt dobiega już powoli
końca, w gminach ustawiają się
kolejki. Myślę, że liczba 8 tys. in-
stalacji może być niewystarczająca,
stąd też myślimy o kolejnym pro-
jekcie – mówi Andrzej Czernecki.
Co wpływa na wzrost zaintereso-
wania odnawialnymi źródłami ener-
gii? Jeśli chodzi o region działania
związku, na pewno są to liczne dzia-
łania mające na celu uświadamia-
nie społeczeństwa o potrzebie ochro-
ny środowiska, odnawialnych źró-

dłach energii i szerzenie wiedzy
z zakresu ekologii. – Byliśmy pre-
kursorami akcji edukacyjnych z udzia-
łem doradców domowych, które
realizowaliśmy współnie z Uniwer-
sytetem Jagiellońskim. Zespół prze-
szkolonych wcześniej młodych ludzi
– uczniów gimnazjów i szkół śred-
nich – odwiedzał mieszkańców na
zasadzie "door to door". Wtedy
głównie skupialiśmy się na promo-

cji segregacji odpadów. Teraz, z racji
tego, iż model się sprawdził, pro-
wadzimy taką akcję poruszając te-
matykę OZE. Nasi doradcy, po-
dczas takich spotkań, informują
mieszkańców o szkodliwości pyłów
zawieszonych, ale także o korzy-
ściach ekonomicznych płynących
z OZE – dodaje przewodniczący.
Co dalej jeśli chodzi o projekty?

W przygotowaniu jest już projekt
energetycznej modernizacji budy-
nków w ramach podkarpackiego
RPO, na kwotę 26 mln zł. Konty-
nuuowany będzie też program po-
prawy czystości zlewni rzeki Wisłoki.
Złożone zostały dwa wnioski o do-
finansowanie ze środków UE – na bu-
dowękanalizacji oraz modernizację
oczyszczalni ścieków. W planie są
kolejne projekty z zakresu OZE.
– Myślę, że podstawową przeszkodą
dla rozwoju tych projektów jest
aspekt ekonomiczny. Nie chodzi
tutaj, jak mogłoby się wydawać o świa-
domość proekologiczną społeczeńs-
twa, ochrona zdrowia i środowiska
są dla mieszkańców istotne. Jednak
gdy pojawia się sucha kalkulacja,
wygrywają tańsze, bardziej szkod-
liwe metody – przyznaje Czernecki.
Poza działaniami z zakresu ochro-
ny środowiska, związek dba też 
o rozwój turystycznej atrakcyjności
regionu podkarpacia. – Wspólnie
z Urzędem Marszałkowskim i wi-
niarzami z Jasła, w 2003 r. stwo-
rzyliśmy program szkoleniowy dla
winiarzy, bo nasze tereny są idealne
pod takie uprawy. Na początku
mieliśmy dwie winnice i nie było
widać żadnych prognoz na rozwój
tej sfery. Po zakończeniu programu
mamy na Podkarpaciu 160 funkcjo-
nujących winnic, co jest wynikiem
imponującym, a turyści chętnie
odwiedzają nasze szlaki winne –
sumuje Andrzej Czernecki.

Razem mogą więcej

Wisłoka za Jasłem, z lotu ptaka
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle swoją działalność rozpoczął w 1998 roku.
Na początku zrzeszał 12 gmin i jego podstawowym celem było uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związku. Teraz należą do niego 22
gminy, a wartość zrealizowanych projektów przekracza 340 mln zł. O odnawial-
nych źródłach energii, problemach na drodze do ochrony środowiska i winia-
rzach,  z Pauliną Dudak rozmawia przewodniczący zarządu Andrzej Czernecki.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu Polska
była potentatem i liderem w ich
produkcji, na wielu rynkach na przy-
kład w Azji była wręcz monopo-
listą. Te czasy należą do przeszłości,
stagnacja w branży i wynikający z niej
brak innowacji zahamowały pro-
dukcję. Zmieniły się też trendy na
rynkach światowych obecnie rów-
nież w Polsce poszukiwane są agre-
gaty na eko-paliwa. Mazowiecka
firma Horus-Energia postanowiła
wypełnić tą rynkową lukę. Obecnie
firma pracuje nad innowacyjnym
agregatem, dla którego paliwem
byłyby różnego rodzaju gazy odpa-
dowe. Chodzi tu o gazy powstające
przy wytwarzaniu i obróbce różnego
rodzaju sztucznych materiałów, spa-
laniu odpadów lub biomasy, a na-
wet wydobycia surowców. Od stro-
ny technicznej opracowanie spo-
sobu na ich spożytkowanie to ogro-
mne wyzwanie i innowacja na skalę
świata. Gazy odpadowe  to paliwa
o niskiej wartości energetycznej,
nieraz bardzo niebezpieczne, jak np.
metan. Ich sukcesywne wykorzy-
stywanie przy poziomie technolo-
gicznym większości agregatów jest
niemożliwe. Firma Horus Energia,
na czele z prezesem Janem Koblakiem,
mając za sobą 30 lat doświadczenia
w branży i pomoc naukowców z
Politechniki Krakowskiej, sukce-
sywnie rozwiązuje kolejne problemy.
Udało się jej opracować innowa-
cyjny prototyp agregatu, który jest
w stanie poradzić sobie z niektó-

rymi ze wspomnianych gazów. Jest
to o tyle trudne, że każdy rodzaj
surowca ma własna specyfikę i w mo-
mencie wchłaniania jest  mocno
zanieczyszczony drobinami i odpa-
dami. Ten problem rozwiązano
nowatorskim układem oczyszcza-
nia. Eko-agregat ma też unikalny
system paliwowo-powietrzny, który
umożliwia o wiele precyzyjniejsze
i szybsze sterowanie przepływem
mieszanki powietrza oraz pozyska-
nego gazu. Kieruje nawet momen-
tem jej zapłonu, jest to najistotnie-
jsze przy spalaniu niebezpiecznych
gazów, bo im szybciej trafia do ko-
mory spalania, tym lepiej. Ta ma-
szyna pozwala ograniczyć koszta
produkcji poprzez stworzenie efe-
ktywnego źródła energii spalają-
cego odpad z produkcji własnego
wyrobu. Dla zakładu to drastyczne
zmniejszenie kosztów oraz punkt
na rzecz działalności pro-eko, gdyż
zmniejsza szkodliwą emisję do at-
mosfery. Poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii i ogra-
niczanie szkodliwej emisji jest to
działanie podwójnie ekologiczne.
Projekt jest wart ponad 5 mln zł,
ostatnio otrzymał grant z NCBIR
na opracowanie sposobów spalania
kolejnych rodzajów gazów. Gotowy
prototyp ma być udostępniany po-
tencjalnym klientom, celem udo-
wodnia swojej efektywności. Pro-
dukt ma się pojawić na rynku
w przyszłym roku. 

Krzysztof Kozioł

Niezależnie źródło energii to niezbędnik w każdej
dużej instytucji od urzędu powiatowego po stacje
obsługi gazociągu. Tę funkcję pełnią najczęściej
agregaty od tych małych, niewiele większych od wa-
lizki po te wielkości kontenerów na placu budowy. 

Podwójnie 
ekologiczny 
i skuteczny
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Jak powstała firma Elwiz?
Pierwsze okna pod marką Elwiz
zostały wyprodukowane w 2003r.
Firma była wtedy niewielką manu-
fakturą. Od tamtej pory bardzo
wiele się zmieniło. Liczbę zatrud-
nionych mierzymy w setkach, na-
sze linie produkcyjne i technologie
bardzo szybko się rozwijają. Wła-
sne opatentowane rozwiązania spra-
wiają, że nasze produkty spełniają
najwyższe normy energooszczęd-
ności i pasywności. Okna marki
Elwiz sprzedawane są już do więk-
szości krajów Europy Zachodniej. 

Jakie produkty oferują dziś Państwo
swoim klientom?
Elwiz to przede wszystkim nowo-
czesne produkty zbudowane w opa-
rciu o najwyższej jakości kompo-
nenty, dobrze zaprojektowane i so-
lidnie wykonane. Dążymy do tego,
by nasze rozwiązania wyprzedzały
rynek, spełniając potrzeby klien-
tów nie tylko na teraz, ale i na
przyszłość. Okna oraz drzwi prze-
znaczone dla budownictwa pasy-
wnego i energooszczędnego mają
zadanie chronić przed stratami cie-
pła i nasze produkty spełniają naj-
wyższe normy potwierdzone certy-
fikatami. Dynamicznie rozwijamy
też dział produkcji stolarki alumi-
niowej. Wykonujemy tu alumi-
niowe fasady i ogrody zimowe.
Ramy naszych działań wyznacza
więc jedynie wyobraźnia klientów.  

Wprowadzają Państwo nowator-
skie rozwiązania. Na czym polega
ich innowacyjność?

Linia okien pasywnych – elwiz energio
passiv®, jest jedną z najcieplejszych
na rynku. Współczynnik Uw
0.65W/(m2K), świadczy o wyso-
kim odzysku cieplnym. To produkt
chroniony naszym patentem i po-
siadający certyfikat Passivhaus Insti-
tute Darmstadt. Stosujemy auto-
rskie technologie wklejania szyby,
pozwalające na uzyskanie lepszych
parametrów cieplnych i statycznych,
a także poprawiające bezpieczeń-
stwo. Dbamy o design. Do naszej
oferty wprowadziliśmy unikatowe
profile strukturyzowane, a także
metalizowane.

Jakie mają Państwo plany na przy-
szłość?
Elwiz przechodzi teraz wiele
zmian. Rozbudowujemy dział lo-
gistyczny. Modernizujemy linię
produkcji aluminium, a wkrótce
rozpoczniemy certyfikację alumi-
niowego okna pasywnego. Jednak
naszym głównym celem pozostaje
wychodzenie na przeciw potrze-
bom klienta i rozszerzanie oferty
produktowej. ■

Okno na
energooszczędność
Elwiz S.A. to producent najlepszej klasy okien pa-
sywnych i energooszczędnych. Firma wdraża własne
innowacyjne technologie – o planach i budowaniu
przewagi rynkowej z prezesem Przemysławem 
Wojtysiakiem rozmawia Martyna Motylska.

Radomskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego "Administrator" Sp. z o .o.
to jeden z czołowych deweloperów
w Radomiu. Już od 20 lat funkcjonuje
na lokalnym rynku nieruchomości.
Dowodem na wiedzę i doświadczenie
spółki jest fakt, że do użytku zostało
oddanych już ponad 600 mieszkań
komercyjnych. Do każdej inwesty-
cji wybierana jest dogodna lokali-
zacja, aby współtworzyć harmonijną
przestrzeń. Atutami budynków są
ciekawa architektura, najwyższy
poziom wykończenia, jak i bardzo
duży nacisk na bezpieczeństwo
mieszkańców.
Spółka powstała w 1996 roku.
Specyfika działania firmy polega
na budowie, nabywaniu oraz eks-
ploatacji mieszkań na wynajem.
Realizowane przez "Administrator"
inwestycje mają na celu udostępnie-
nie jak największej ilości mieszkań
o przystępnych cenach czynszu.
Mieszkania są przeznaczone głów-
nie dla mniej i średnio zamożnych
mieszkańców Radomia, jak i ludzi
młodych czy rodzin wielodzietnych,
dla których uzyskanie kredytu na
kupno własnego „M” jest niemoż-
liwe. To wszystko RTBS realizuje
dzięki wspólnym wysiłkom i zaan-
gażowaniu samorządu miasta Radomia
i Banku Gospodarstwa Krajowego
– Departamentu Krajowego Fun-
duszu Mieszkaniowego.  
RTBS "Administrator" jest również
specjalistą w zarządzaniu nierucho-
mościami. Wysoka jakość świad-
czonych usług sprawia, że spółka
zarządza prawie 150 budynkami
wspólnot mieszkaniowych w Radomiu
i Wierzbicy, jak i 34 budynkami
własnymi. System zarządzania, który
oferuje mieszkańcom, gwarantuje
im przede wszystkim bezepieczeń-

stwo, a w ramach tych usług zape-
wnia wspólnotom: obsługę prawną,
bankowo-księgową, administra-
cyjną i techniczną nieruchomości.
Oczywistością dla TBS-u jest, że
współpracuje tylko i wyłącznie ze
sprawdzonymi podmiotami rynku
nieruchomości (instytucje finan-
sowe, firmy budowalne, sprzątające,
hydrauliczne, itp). Ponadto wyko-
rzystuje nowoczesne metody ko-

munikacji z mieszkańcami za po-
mocą strony internetowej i systemu
"Weblokator". Warto tutaj wspom-
nieć również o wprowadzonym
przez spółkę programie lojalno-
ściowym "RTBSprofit", w ramach
którego lokatorzy mogą liczyć nawet
na 20 proc. zniżki na zakupy w skle-
pach objętych programem. Lista
partnerów jest bardzo długa, a
wśród nich są między innymi:
Praktiker, E.leclerc, Meble Heban,
Medica, Fightsport, Cafe de Paris,
Todom oraz stacje paliw Huzar.
Oferta jest niezwykle korzystna, bo
w sumie to kilkadziesiąt różnych

miejsc, gdzie rodziny robią na co
dzień zakupy. Sam program jest
bardzo dobrze przemyślanym i zrea-
lizowanym działaniem, a dostęp
do niego jest w zupełności dar-
mowy. 
Aktualnie spółka realizuje jedną 
z największych inwestycji w histo-
rii. Samo przedsięwzięcie będzie
kosztowało około 50 milionów
złotych i pozwoli na wybudowanie

około 350 mieszkań o powie-
rzchni od 32 do 126 m2. W każ-
dym z budynków znajdować bę-
dzie się garaż podziemny, a każda
klatka schodowa wyposażona bę-
dzie w cichobieżną windę. W bu-
dynkach zaprojektowano mieszka-
nia jedno- i dwukondygnacyjne, a
także mieszkania dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych
ruchowo. Mieszkania mają dostęp
do przestronnych balkonów lub
tarasów, a część lokali zlokalizowa-
nych na parterze posiada przyna-
leżne do nich ogródki. Jest to
największa dotychczas inwestycja

deweloperska realizowana przez
RTBS "Administrator". Warto za-
znaczyć, że projekt nie obejmuje
tylko i wyłącznie budowy miesz-
kań. Całe osiedle będzie terenem
zamkniętym, objętym całodobo-
wym monitoringiem. Zadbano
także o dzieci, dla których zostanie
wybudowany plac zabaw. Dla po-
trzeb mieszkańców budynków po-
wstanie plac rekreacyjny wypo-
sażony w alejki spacerowe skomu-
nikowane z chodnikami i osiedlo-
wymi terenami zieleni oraz ławki
parkowe. Niewątpliwym atutem
przyszłego osiedla jest doskonała
lokalizacja oraz niedalekie sąsiedz-
two ośrodka zdrowia, galerii han-
dlowych, marketów, przystanku
komunikacji miejskiej. Warto wspo-
mnieć, że w najbliższym sąsiedz-
twie znajduje się szkoła podsta-
wowa i gimnazjum. Zakończenie
prac przy pierwszym etapie inwe-
stycji planowane jest na II kwartał
przyszłego roku.
RTBS "Administrator" Sp. z o. o.
zatrudnia osoby ze specjalistycznym
wykształceniem (licencja zarządcy
nieruchomości), co w połączeniu 
z długoletnim doświadczeniem
stanowi gwarancję bezpieczeństwa
dla wspólnot i ich mieszkańców.
Warto zaznaczyć, że "Administrator"
jako jedyny na rynku radomskim
świadczy obsługę techniczną nie-
ruchomości.
Wszystkie te elementy spowodo-
wały, że RTBS "Administrator" zos-
tała w 2011 r. laureatem „Symbolu
2011”, a w roku 2015 otrzymała
tytuł "Lidera Rozwoju Regionalnego"
przyznawany przez Polską Agencję
Przedsiębiorczości.

Paweł Wala

W Radomiu dobrze się mieszka
Inwestycje o wartości 50 mln złotych, perfekcyjne zarządzanie, programy lojalnościowe, dbałość 
o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców to czynniki, które potwierdzają, że RTBS "Administrator"
Sp. z o. o. jest liderem w swojej branży.
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Na nadmiar wolnego czasu nie
narzekają również tutejsi przed-
siębiorcy – prężnie funkcjonuje tu
ponad 2 tys. działalności gospo-
darczych, w tym kilkadziesiąt firm
tworzących lokalny rynek pracy.
Poza turystyką, w której specjali-
zuje się wiele podmiotów z Andry-
chowa, biznes jest tu bardzo zróż-
nicowany branżowo. Szeroka gama
specjalizacji obejmuje zarówno
systemy zarządzania oświetle-
niem dla samorządów, jak i firmy
zajmujące się produkcją gaśnic.
To najmocniejsza obok przedsię-
biorczości i pracowitości strona
mieszkańców. Mnogość firm to
efekt wspierania ich działalności
przez samorząd. – Pomoc dla pra-
codawców i przedsiębiorców to
dla nas priorytet. Uruchomiliśmy
w urzędzie specjalną komórkę do
wspierania przedsiębiorców, od
momentu założenia działalności,
aż po pozyskiwaniu funduszy
unijnych – mówi burmistrz Tomasz
Żak.Do efektów tych działań na-
leży zaliczyć niską stopę bezrobo-
cia. 
Drugim filarem gospodarczego
rozwoju jest strefa ekonomiczna,
która działa tu od 6 lat. Obejmuje

14 ha uzbrojonych terenów, które
dziś są zagospodarowane w cało-
ści przez przedsiębiorców. Ich
dobór nie jest przypadkowy. 
– Jestem przeciwnikiem pozyski-
wania dużych inwestorów, bo
ewentualny upadek takiego za-
kładu powoduje nagły wzrost
bezrobocia. Dlatego staramy się
przyciągać mniejsze firmy, najle-
piej regionalne – przyznaje bur-
mistrz.
Ze względu na lokalizację, trudno
się dziwić, że jednym z najbardziej
rozwiniętych sektorów jest tury-
styka. Tylko w zeszłym roku 
Andrychów odwiedziło 500 tys.
turystów. To jeden z najlepszych
wyników w regionie. – Andrychów
to świetna baza wypadowa. Bli-
sko stąd do Zakopanego, Krakowa,
Wadowic czy Beskidów. Nawet
odwiedzający parki rozrywki 
w Zatorze, nocują u nas, bo tam
nie ma jeszcze bazy hotelowej –
dodaje Tomasz Żak. Tutejszą bazę
współtworzy kompleks hotelowy
na przełęczy Kocierskiej, który
może pomieścić nawet do 200
osób. Jedną z największych atrak-
cji samego miasta jest powszech-
nie znany park miniatur w Inwałdzie,

połączony w jeden kompleks ze
średniowieczną warownią, mini
zoo i parkiem dinozaurów. Nie
brakuje również zajęcia dla nar-
ciarzy. W najbliższych latach pla-
nowana jest rozbudowa komple-
ksu narciarskiego na Pracicy,
dzięki której dostępnych będzie
nawet kilkanaście wyciągów. Bur-
mistrz pracuje obecnie nad
zmianą w planie zagospodarowa-
nia terenu, aby te prace umożliwić.
Gmina stawia na zrównoważony
rozwój. Każdej zmianie w życiu
mieszkańców towarzyszą starania
o środowisko naturalne. Na chwilę
obecną większość budynków
użytku publicznego jest wyposa-
żona w instalacje fotowoltaiczne,
a oświetlenie na bieżąco jest wy-
mieniane na bardzie oszczędne
LED. Jedna z lokalnych firm
opracowała system kontroli
oświetlenia w mieście, który po-
zwolił obniżyć rachunek za ener-
gię z 1 mln zł w 2014 do 300 tys.
w ubiegłym roku. Władze planują
stworzenie farmy fotowoltaicznej
działającej dla miasta i gminy,
dzięki której Andrychów stanie się
energetycznie samowystarczalny.

Krzysztof Kozioł

Właśnie takim hasłem promuje się małopolski Andrychów. Biorąc pod
uwagę atrakcje turystyczne, czyli m.in. całoroczne stoki narciarskie, baseny
czy bliskość Beskidów, rzeczywiście trudno tu o nudę.  

Nuda się nie uda

Kiedy powstał Ekolobud?
W latach 80., jako Przedsiębiorstwo
Usług Melioracyjnych w Suwałkach.
W czasach transforamcji ustrojo-
wych został przekształcony w spó-
łkę z ograniczoną odpowiedzial-
nością, a poźniej w spółkę akcyjną.
Specjalizujemy się w realizacji obie-
któw inżynieryjnych środowiska
w charakterze generalnego wyko-
nawcy, jak i projektach infrastru-
kturalnych. Nasze największe rea-
lizacje to modernizacja oczysz-
czalni ścieków w Krośnie Odrza-
ńskim oraz budowa zakładów bio-
stabilizacji odpadów komunalnych
dla ZUOK Stary Las. Ostatnie dwa
lata poświęciliśmy głównie na ro-
zwój technologii własnych, czego
efektem jest stworzenie mobilnej
instalacji higienizacji osadów ście-
kowych. Zatrudniamy ok. 90 osób,
zależnie od projektów, które rea-
lizujemy. Skupiamy się na zatrud-
nianiu kadry inżynieryjnej, a przy
realizacji posiłkujemy się podwy-
konawcami.

Który segment działalności naj-
bardziej Państwa absorbuje?
Przede wszystkim higienizacja od-
padów ściekowych. Skupiamy się
na rozwoju tej technologii. Pracu-
jemy również nad projektem po-

zyskania wysokokalorycznego pa-
liwa z odpadów powydobywczych,
tj. muły węglowe. Chcemy też hi-
gienizować osad pochodzący z bio-
gazowni. Jednak każdy tych ob-
szarów wymaga modyfikacji, roz-
woju i dodatkowego nakładu
prac badawczo-rozwojowych.

Na jakim etapie jest projekt rea-
lizowany w ramach Programu
Operacyjnego Inteligenty Rozwój
2014-2020?
W opraciu o wsparcie z projektu
chcemy otworzyć zakład produk-
cyjny w Suwałkach. W tej chwili
czekamy na podpisanie umowy
wspierającej nasz projekt z PARP.
Dzięki temu będziemy mogli stwo-
rzyć nowe miejsca pracy w mie-
ście, z którego się wywodzimy i tym
samym pozytywnie wpłynąć na
region. Głównymi odbiorcami
naszych produktów i technologii
będą przede wszystkim oczyszcza-
lnie ścieków, jak i firmy zajmujące
się utylizacją odpadów. Natomiast
sama technologia jest na tyle at-
rakcyjna, że w ramach jej zabezpie-
czenia, została objęta ochroną pa-
tentową.

Czy działają Państwo wyłącznie
na rynku krajowym?

Poza działalnością w granicach
kraju, swoje usługi oferujemy w Euro-
pie, a nawet poza nią. Jesteśmy
sygnatariuszami porozumienia
między Kazachstanem, a przed-
siębiorstwami województwa war-
mińsko-mazurskiego. Obecnie ofe-
rujemy rozwiązania z zakresu bio-
stabilizacji odpadów dla Rio de
Janeiro i chcemy naszą działal-
ność w Brazylii rozszerzyć. Przy-
glądamy się także możliwościom
gospodarczym w kraju i pozysku-
jemy wiarygodnych partnerów
na lokalnym rynku. 

Jak kształtuje się najbliższa przy-
szłość spółki?
Chcemy rozwijać naszą technolo-
gię i kontynuować badania, aby
w przyszłości można było ich
efekty wykorzystać do produkcji
paliw w procesie fluidalnego spa-
lania węgla. Na pewno będziemy
podejmować wyzwania i realizo-
wać wymagające zlecenia. W nie-
dalekiej przyszłości zamierzamy
być także operatorem mobilnych
instalacji higienizacji osadów ście-
kowych, w oparciu o które bę-
dziemy świadczyli usługi na rzecz
oczyszczalni ścieków oraz zakła-
dów przemysłowych. 
Rozmawiał Paweł Wala

Ekologicznie i za pomocą najnowocześniejszych technologii utylizują osady ście-
kowe. Co więcej, Ekolobud S.A. w oparciu o wieloletnie doświadczenie promuje
swoje usługi oraz technologie nie tylko w Polsce, ale także w Ameryce 
Południowej oraz Kazachstanie. Więcej o nowatorskich rozwiązaniach z branży
wodno-kanalizacyjnej, w rozmowie z Patrykiem Michalakiem – prezesem 
zarządu Ekolobud S.A.

Eko-Biznes 
w skali światowej
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Polska zawsze była jednym z naj-
większych producentów mleka 
w Europie. Piętą achillesową bra-
nży, na początku lat 90., był brak
nowoczesnego sprzętu, niepoko-
jący w perspektywie otwarcia ry-
nków zagranicznych na polskie
produkty. Wtedy powstał pomysł
projektowania i budowy maszyn
i urządzeń dla branży mleczar-
skiej, który prof. Śmietana zapro-
ponował Januszowi Skowrońskiemu.
Założona wówczas firma Tewes-
Bis, w październiku tego roku świę-
tować będzie 25 lat swojego istnie-
nia. Firma początkowo zajmo-
wała się wdrażaniem niewielkich
projektów w przemyśle mleczar-
skim i modernizowaniem istnie-
jących linii. Z czasem, dzięki zwię-
kszaniu się zapotrzebowania na
usługi firmy, obroty i kapitał firmy
pozwoliły na ekspansję firmy i pier-
wsze większe inwestycje w inno-
wacje. Firma, chcąc wyróżniać się
na tle innych firm, zaczęła two-
rzyć urządzenia, maszyny oraz
całe linie produkcyjne, które ofe-
rują najlepszej jakości technologie
i przyczyniają się do wyproduko-
wania „smacznych” produktów.
A Tewes-Bis wie, że będą sma-
czne, jeżeli technologia będzie
optymalnie dobrana i wdrożona,
zgodnie z wymogami klienta i po-
trzebami konsumenta. Firma do
każdego klienta podchodzi indy-
widualnie. Każdy projekt jest inny.

Wraz z działem technologicznym
i konstrukcyjnym tworzymy wszy-
stko sami od podstaw. Oferowane
rozwiązania technologiczne są 
z duszą to znaczy, że Tewes-Bis nie
sprzedaje tylko urządzeń, ale prze-
de wszystkim  technologie wytwa-
rzania produktów  (twarogu, serów,
jogurtów, itp.), szyte na miarę i in-
dywidualne zapotrzebowanie
klienta.  

Okres największego rozwoju fi-
rmy to lata 2000-2012. Wtedy
pojawiły się nowe możliwości, no-
we innowacyjne projekty, dofi-
nansowania ze środków unijnych
na inwestycje i innowacje. Wów-
czas rozpoczęto rozbudowę hali
produkcyjnej i tworzenie nowo-
czesnego parku maszynowego,
którego koszt wyniósł kilkanaście
milionów złotych. Powstały naj-
bardziej obecnie znane produkty
firmy – kompleksowe linie dla pro-
dukcji twarogu formowanego, sy-
pkiego oraz cottage cheese. Ka-
żdy producent robi rozeznanie na
rynku. Obserwuje i weryfikuje, co
się sprzedaje na rynku i wówczas
zaczyna szukać producenta tych
urządzeń. Między innymi w ten
sposób, posiadając szeroką listę
referencyjną, Tewes-Bis pozyskuje
kolejnych klientów, u których po
przeprowadzeniu niezbędnego
audytu, wdraża się projekt dosto-
sowany do jego potrzeb. Cały

proces umaszynowienia, począw-
szy od przeglądu przyszłej lokali-
zacji linii do jej uruchomienia oraz
zależnie od stopnia zaawansowa-
nia, może trwać nawet 12 miesięcy.
Wszystko zależy od wielkości 

i złożoności projektu. W ciągu
jednego roku w zakładach firmy
w Barczewie realizuje się około
20-30 dużych projektów, których
jednorazowa wartość może sięgać
kilku milionów złotych. Zdarzają
się projekty, których wartość to
kilkanaście milionów. Dzięki temu
Tewes-Bis jest liderem w tej dzie-
dzinie w Europie Środkowo-
Wschodniej, szczególnie oferując
linie do produkcji twarogu. Firma
wdrożyła swoje projekty u takich
potentatów branży mleczarskiej
w Polsce jak Mlekpol, Mlekovita,

Grupa Łowicz, Polmlek czy Lacpol.
Firma posiada ustabilizowaną po-
zycję w Estonii, Łotwie, Rosji,
Białorusi, Niemczech, Rumunii
na Litwie i Ukrainie, i innych kra-
jach Europy. 

Linie do produkcji serów czy
twarogów to nie jedyne produkty
Tewes-Bis. Wśród jej propozycji
znajdują się takie unikatowe tech-
nicznie rozwiązania, jak linie pro-
dukcyjne dla jogurtów czy cottage
cheese, nowatorska kolumna for-
mująco-prasująca bezformowa 
o stałej wagowości oraz np.: roz-
wiązania dla przemysłu lodziar-
skiego. Ostatnio firma podjęła de-
cyzję o rozszerzenie swojej dzia-
łalności i wdraża projekty w prze-
myśle soków, napojów i piwo-
warstwie. Firmy współpracujące,
takie jak Tewes-Klima, od ponad
dziesięciu lat z sukcesem projek-

tują i wdrażają systemy w obsza-
rach klimatyzacji, chłodnictwa 
i wentylacji zarówno w przemyśle
spożywczym, jak i w innych gałę-
ziach przemysłu, np.: w hotelarstwie.
Równolegle powstają kolejne ro-
związania, poszerzające podsta-
wową ofertę firmy. Firma posta-
wiła na innowacje,  które  mają stać
się kamieniem milowym. Obec-
nie trwają prace m.in. nad uni-
kalną w skali świata, innowacyjną
technologią produkcji zagęszcza-
nia gęstwy twarogowej, która
przyczyni się w przyszłości do au-

tomatyzacji i mechanizacji procesów.

Dziś około 70 proc. produkcji
firmy trafia na eksport. Pod ko-
niec lat 90. firma podjęła decyzję
o ekspansji na rynki zagraniczne
wiedząc, że eksport to nie jest
sprawa prosta. W chwili obecnej
eksport skierowany jest na wiele
krajów Europy z akcentem jed-
nak na rynki wschodnie. Rynek
rosyjski, białoruski czy ukraiński
różnią się pod wieloma względami
od polskiego. O ile np. w Polsce 
z linii produkcyjnych firmy Tewes-
Bis wytwarzany jest twaróg  „for-
mowany”, to na rynkach wscho-
dnich preferuje się formę twaro-
gu „sypkiego”. Niuansów i wyjąt-
ków jest więcej, ale przez lata
obecności na rynkach zagranicz-
nych firma nauczyła się indywi-
dulanie podchodzić do klienta 
i jego zróżnicowanych potrzeb.

Tak powstały jedne z najnowszych
innowacji Tewes-Bis – automaty-
czna wanna do prasowania sera
zainstalowana na Łotwie, czy kom-
pleksowe linie na rynki wschod-
nie do produkcji twarogu „syp-
kiego” o stałej wagowości. Każda
z naszych maszyn czy urządzeń,
to autorski projekt firmy. Część
jest robiona na masową skalę, 
a większe i bardziej zindywiduali-
zowane projekty przygotowuje się
na potrzeby konkretnego odbiorcy. 

Obecnie obserwujemy w państwach

Europy Wschodniej ten sam pro-
ces modernizacji zakładów, jaki
przechodziła Polska w ostatnim
dwudziestoleciu. Intensywnie po-
szukuje się tam linii produkcyjnych
charakteryzującymi się energo-
oszczędnością oferowanych roz-
wiązań technologicznych, efekty-
wniejszych, o większych mocach
produkcyjnych niż używane obe-
cnie. Stanowiło i stanowi to wy-
zwanie dla firmy Tewes-Bis, któ-
rej specjalistyczne i kompleksowe
projekty są szyte na miarę. Do-
starczanie nowatorskich techno-
logii przez krajowych (np. ukra-
ińskich czy białoruskich) produ-
centów to nie lada wyzwanie, a to
daje przewagę naszej polskiej fir-
mie. Aby uzyskać pozycję lidera
na tamtych rynkach, firma otwo-
rzyła firmy Tewes RU oraz Tewes
BIEL, które mają za zadanie lep-
szą penetrację rynku oraz przy
globalnych rozwiązaniach firmy
uzyskać indywidualne dostosowa-
nie do lokalnych wymogów. W chwi-
li obecnej, z uwagi na 25-lecie dzia-
łalności firmy, opracowywana jest
strategia dynamicznego rozwoju,
która ma rozszerzyć portfolio
produktów i pozwoli rozwijać się
sektorowo i geograficznie. Zrów-
noważony wzrost sprzedaży po-
zwoli inwestować w innowa-
cyjność. Założona jest w strategii
2022 pełniejsza penetracja obec-
nych rynków, jak i wejście na ry-
nki nowe. Obecnie firma wdraża
swój pierwszy produkt w Mołdawii,
wspierając w projektowaniu i kom-
pleksowym wyposażeniu mleczarni
we wszystkie urządzenia. Planuje
też wejście na rynek węgierski
oraz amerykański, oferując spe-
cjalistyczne urządzenia firmy
Tewes-Bis. Z uwagi na elastyczne
podejście firma chce wejść na ry-
nek farmerski – małe i mikromle-
czarnie, zarówno w Polsce jak
i innych krajach Europy. Dalsze
plany obejmują również Koreę
Południową i Amerykę Połu-
dniową.

Krzysztof Kozioł

Nowoczesne podejście 
do branży z tradycją
Historia firmy rozpoczyna się w 1991 roku, w trudnym czasie transformacji
gospodarczej. Ćwierć wieku temu Tewes-Bis był niewielką rodzinną firmą
z Barczewa w woj. warmińsko-mazurskim, które zajmowało się  produkcją
prostych maszyn i urządzeń dla branży mleczarskiej. Dziś to wiodące przed-
siębiorstwo branży, którego produkty są wdrażane w wielu krajach świata.
Twarogi to ich core business. Atuty firmy to elastyczność, specjalizacja,
kompleksowość i zaufanie. 

Jakie były początki Węglo Smyk
Sp. z o.o. i jak teraz firma funk-
cjonuje na rynku dystrybutorów
węgla?
Firma powstała w 1992 roku z ini-
cjatywy mojego śp. ojca, wraz z po-
czątkiem tworzenia sieci Autory-
zowanych Sprzedawców Węgla.
Jako jedna z pierwszych firm ze-
wnętrznych zawarliśmy z KHW
umowę, określającą warunki dys-
trybucji węgla. Później nawiąza-
liśmy współpracę ze spółkami, któ-
re dziś tworzą Polską Grupę Górniczą
S.A. oraz Tauron Wydobycie. Od
prawie 25 lat głównym trzonem
działalności jest sprzedaż i dystry-
bucja węgla. Zarówno sprzedaż
hurtowa na bazie sieci własnych
odbiorców i realizacji zakupów 
u polskich producentów węgla
jak i sprzedaż detaliczna.  Staramy
się nadążać za bieżącymi tren-
dami obowiązującymi  na rynku
sprzedaży i dystrybucji. 

Co wyróżnia Węglo Smyk Sp. z o.o.
na tle innych autoryzowanych
dystrybutorów węgla?
Możemy się pochwalić  statusem
Autoryzowanego Sprzedawcy
Węgla wszystkich polskich spó-
łek, a to się rzadko spotyka na ry-
nku. Ponadto posiadamy nowo-
czesną, wysoce wydajną linię do
konfekcjonowania węgla oraz

zrobotyzowaną stację paletyzacji.
Naszym atutem jest również wie-
loletnie doświadczenie, własne
usługi transportowe oraz to, że
firma działa w niezmienionym
składzie udziałowców oraz wielo-
letnich pracowników, którzy współ-
tworzą nasz zespół. Uwzględ-
niamy w naszych działaniach za-
sady społecznej odpowiedzia-
lności biznesu i staramy się cecho-
wać tradycyjnymi zasadami ku-
pieckimi – myślę, że firma z tego
jest właśnie znana. Dzięki temu
będziemy mogli naszą markę stale
budować i rozwijać. 

Coraz częściej autoryzowani dys-
trybutorzy stawiają na sprzedaż
węgla za pośrednictwem sklepu
internetowego. Takie rozwiąza-
nia chyba nie są dla Państwa ni-
czym nowym…
To prawda, w dobie Internetu
oferujemy klientom możliwość za-
kupu węgla online. Wystarczy wejść
na stronę www.weglosmyk.pl 
w zakładkę sklep on-line, a nastę-
pnie wybrać odpowiedni produkt.
Zamówienia realizowane są błys-
kawicznie, dzięki temu, że dyspo-
nujemy zarówno wysyłką kurie-
rską, jak i własnym taborem tran-
sportowym. Węgiel trafia więc
wprost pod drzwi klienta. ■

Od prawie ćwierć wieku są wiodącym dystrybutorem
węgla na polskim rynku. Oferują opał najwyższej jako-
ści w preferencyjnych cenach. Co więcej klienci Węglo
Smyk Sp. z o.o. mają w czym wybierać, bo firma ma 
w swojej ofercie węgiel od wszystkich krajowych pro-
ducentów. Z prezesem Michałem Smyką rozmawia
Marcin Pawlenka.

Węgiel 
z dostawą 
pod drzwi

RSM im. Komuny Paryskiej otrzy-
mała, jako jedna z nielicznych spół-
dzielni mieszkaniowych w kraju,
dofinansowanie w ramach Białych
Certyfikatów. Jakie płyną z tego
korzyści?
Spółdzielnia otrzymała ponad 1,6 mln
zł dofinansowania w ramach tzw.
Białych Certyfikatów. Dzięki otrzy-
manym dofinansowaniom zmniej-
szają się koszty ponoszone przez
mieszkańców. Podział tych środ-
ków zależy od decyzji Walnego
Zgromadzenia. Jest kilka możli-
wości wykorzystania tych środków.
Zdaniem zarządu pozyskane śro-
dki należy przeznaczyć na inwesty-
cje np. budowę pawilonu handlo-
wego. Realizacja tej inwestycji spo-
woduje powiększenie majątku wspó-
lnego członków spółdzielni, który
poprzez najem będzie przynosił do-
chody, a te z kolei będą przez wiele
lat pokrywały koszty działalności
spółdzielni, zmniejszając obciąże-
nie mieszkańców z tego tytułu.
Taką propozycję zarząd przedłoży
Walnemu Zgromadzeniu jako opty-
malną. Ponadto już zostały złożone
dokumenty do kolejnego konku-
rsu na uzyskanie Białych Certyfi-
katów – nie ma jeszcze decyzji, ale
spodziewamy się kolejnego dofi-
nansowania. Na bieżąco śledzimy
możliwość pozyskania środków fina-
nsowych z innych źródeł np. 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla województwa pomor-
skiego czy Funduszu Ochrony
Środowiska.

Jakie inwestycje RSM im. Komuny

Paryskiej w Gdyni planuje w naj-
bliższej przyszłości? 
Spółdzielnia posiada atrakcyjne te-
reny inwestycyjne. W przyszłym
roku będzie realizowana budowa
pawilonu handlowego o powie-
rzchni ok. 200 m2. Ponadto, pro-
wadzimy rozmowy w zakresie reali-
zacji inwestycji budynku miesz-
kalno-usługowego. Jednak dla spół-
dzielni priorytetem są działania ter-
momodernizacyjne. Uruchamiane
są środki finansowe na pomoc
mieszkańcom w robotach docie-
pleniowych oraz modernizacji sieci
instalacyjnych. Dzięki temu miesz-
kańcy poszczególnych nierucho-
mości mieszkaniowych nie muszą
brać kredytów, a spółdzielnia otrzy-
muje z racji ponoszonych wydat-
ków na  prace termomodernizacyjne
korzyści finansowe. Należy pod-
kreślić również, że obecne uwaru-
nkowania ustawowe nie mobili-
zują spółdzielni do realizacji inwe-
stycji mieszkaniowych. Czekamy
na zmianę przepisów w tym zakre-
sie, chociażby w ramach programu
mieszkanie plus.

Jak Pańskim zdaniem powinna
być zarządzana spółdzielnia miesz-
kaniowa na miarę XXI wieku?
Spółdzielnia mieszkaniowa po-
winna wykazać, że jest najlepszym
zarządcą zasobów mieszkanio-
wych oraz inwestorem. W działa-
niu należy wykazywać się transpa-
rentnością. Należy stale kłaść na-
cisk na współpracę z organami sa-
morządowymi spółdzielni, by ucze-
stniczyli w jej rozwoju. ■

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni umiejętnie pozyskuje liczone w milio-
nach złotych dofinansowania na inwestycje. Więcej 
o tym, jak zarządzać spółdzielnią na miarę XXI wieku,
w rozmowie z prezesem Wiesławem Wawerem.

Zarządzanie na 
najwyższym poziomie

Jaka jest sytuacja na rynku pracy
w Makowie Mazowieckim i w jaki
sposób wspierane są osoby pozo-
stające bez pracy?
Według stanu na koniec lipca br. 
w urzędzie zarejestrowanych jest
3598 osób bezrobotnych z terenu
powiatu makowskiego. Jak wynika
z danych GUS, stopa bezrobocia
kształtuje się na poziomie 19,6 proc.
i na przestrzeni ostatnich miesięcy
systematycznie spada. Największe
zatrudnienie w powiecie makowskim
odnotowano w sektorze handlowym,
rolniczym oraz budowlanym. Osoby
zarejestrowane w PUP w Makowie
Mazowieckim, mogą liczyć na wszy-
stkie formy wsparcia przewidziane
przez ustawodawcę, w ramach
określonego profilu.

Na współpracę, z jakimi pracoda-
wcami mogą Państwo liczyć i czy
wśród nich są tacy, którzy wyjąt-
kowo się wyróżniają?
Poprzez pośrednictwo pracy sta-
ramy się być w stałym kontakcie 
z zainteresowanymi pracodawcami
jednakże częstotliwość kontaktów
i rodzaj współpracy uzależniony
jest od możliwości wsparcia ze stro-
ny PUP oraz potrzeb samych pra-
codawców. Urząd zadowolony jest
z dotychczasowej współpracy z urzę-
dami gmin powiatu makowskiego,
mając na uwadze stałą wymianę
doświadczeń i rzetelne wywiązy-
wanie się z zawartych umów.  

PUP w Makowie Mazowieckim
jest nominowany do nagrody

Lider Rozwoju Regionalnego 2016,
za wsparcie młodych osób na ry-
nku pracy. Jakie formy aktywizacji
były najczęściej wykorzystywane 
z myślą o młodych?
Od kilku lat najpopularniejszą fo-
rmą aktywizacji w powiecie mako-
wskim wśród osób młodych jest
staż zawodowy. Pozwala on na bli-
ższe poznanie stanowiska, ułatwia
zdobycie doświadczenia zawodo-
wego i kwalifikacji zawodowych,
a co za tym idzie – ułatwia wejście
na rynek pracy oraz podjęcie świa-
domej decyzji o przyszłej karierze
zawodowej. Przy organizacji stażu
pracodawca nie ponosi kosztów,
co jest szczególnie atrakcyjne dla
przedsiębiorców. Niesłabnącą po-
pularnością cieszą się również pra-
ce interwencyjne, które są okazją
do wyrwania się z bezrobocia i ze-
brania doświadczeń oraz kontaktów
zawodowych. 

Na jakie formy aktywizacji będą
chcieli Państwo postawić w najbli-
ższej przyszłości?
Urząd na bieżąco bada potrzeby
osób pozostających bez pracy po-
przez regularny kontakt tych osób
z doradcami klienta. Dzięki takim
kontaktom możliwe jest dobranie
najskuteczniejszych form aktywiza-
cji.W najbliższej przyszłości chcie-
libyśmy skupić się na formach, które
dają gwarancję zatrudnienia osobie
pozostającej bez pracy, takich jak
szkolenia, prace interwencyjne
i roboty publiczne.
Rozmawiał Marcin Pawlenka

Staże, prace interwencyjne oraz współpraca z praco-
dawcami – to tylko niektóre sposoby na zmniejszanie
bezrobocia z powiecie makowskim. O skutecznych
formach aktywizacji mówi Elżbieta Michalska 
– dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie
Mazowieckim.

Skutecznie walczą
z bezrobociem
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Firma dzieli się na trzy dywizje
produkcyjne. Czym charaktery-
zuje się każda z nich?
BorgWarner Poland Campus to
obecnie trzy dywizje produkcyjne,
w ich skład wchodzą: Turbo Systems
– produkcja turbosprężarek, Morse
Systems – produkcja łańcuchów
rozrządów, napinaczy i modułów
rozrządów ze zmiennymi fazami;
oraz Transmission Systems – pro-
dukcja przekładni automatycznych,
która w ubiegłym roku wyodręb-
niła się, tworząc BorgWarner Rzeszów
Sp. z o.o. W skład spółki wchodzi
również nowoczesne Centrum
Badawczo-Rozwojowe, dzięki któ-
remu większość projektów reali-
zujemy samodzielnie. Zdajemy so-

bie sprawę, jak ważne w motory-
zacji są nowoczesne rozwiązania,
dlatego jesteśmy otwarci na rozwi-
janie nowych technologii. Nasze
najnowsze inwestycje zapewniają
ulepszoną i szerszą ofertę dla bra-
nży automotive, wysoką jakość
wyrobów oraz zabezpieczenie pro-
dukcji na najbliższe lata, a co za tym

idzie gwarantują nowe miejsca
pracy.

Czy Podkarpacie to sprzyjający
region dla inwestorów? 
Podkarpacie to region, który na
pewno sprzyja inwestowaniu. Prze-
de wszystkim Jasionka jest dobrze
zlokalizowana – węzeł S-19, auto-
strady A4, rzeszowskie lotnisko, 
a przy tym bliskość uczelni wyż-
szych, z którymi ściśle współpra-
cujemy – Politechnika Rzeszowska,
Uniwersytet Rzeszowski czy Wyższa
Szkoła Informatyki i Zarządzania
– te wszystkie czynniki przekła-
dają się na wymierne dla nas korzy-
ści. BorgWarner Poland nie po-
zostaje w stagnacji, charakteryzuje

nas ciągły rozwój i dynamika.
Dzięki ciągłemu inwestowaniu 
w nowe technologie zwiększamy
zatrudnienie oraz poszerzamy ry-
nki zbytu. Na dzień dzisiejszy ma-
my ponad 960 pracowników w ca-
łym Campusie i nie zapominamy
inwestować w to, co dla nas naj-
ważniejsze – kapitał ludzki. Firma

w dalszym ciągu się rozbudowuje.
Obecnie trwają prace budowlane,
a powierzchnia firmy powiększy
się o kolejne 10 tys. m2. W najbli-
ższym czasie wzrośnie również
zatrudnienie do ok. 1200-1400
pracowników.

Rzetelny pracodawca dba o nieu-
stanny rozwój kadry. Jakie dzia-
łania Państwo podejmują w celu
podnoszenia kwalifikacji praco-
wników?
Zapewniamy systematyczny do-
stęp do szkoleń, których plan do-
stosowujemy do kierunku rozwo-
ju firmy oraz indywidualnych pre-
dyspozycji i oczekiwań pracowni-
ków. Realizujemy program „Turbo
Academy", który polega na szko-
leniu technicznym dla inżynierów
z Centrum Technicznego i prze-
kazaniu im szerokiej wiedzy na
tematy związane z konstruowa-
niem, działaniem i produkcją tur-
bosprężarek. Wszystkim zatrudnio-
nym zapewniamy poczucie stabil-
ności, możliwości autentycznego
rozwoju i co najważniejsze bezpie-
czeństwa. We wrześniu 2016 roku
po raz kolejny wspólnie osiągnę-
liśmy milion godzin bez wypadku.

Czy w BorgWarner funkcjonuje
specjalny system motywacji pra-
cowników?
Od początku istnienia postawi-
liśmy na bogaty pakiet świadczeń
pozapłacowych. Chyba jako je-
dyna firma na Podkarpaciu opła-
camy w stu procentach pakiet
ubezpieczeń grupowych. Oferujemy
także pakiet usług medycznych,
jak również współfinansujemy pro-
gram „Multisport” czy też premię
roczną dla wszystkich pracowników,
uzależnioną oczywiście od osiąga-

nych wspólnie wyników. Dofinan-
sowujemy studia podyplomowe,
kursy językowe, programy certy-
fikujące  –  szkolenia zarówno wewnę-
trzne, jak i zewnętrzne uzależnione
od bieżących i przyszłych potrzeb

biznesowych. Współpracujemy
zarówno z polskimi, jak i zagra-
nicznym firmami szkoleniowymi.
Staramy się być prekursorami in-
nowacyjnych rozwiązań, a ocenę
pozostawiamy rynkowi zewnę-
trznemu. W naszej firmie nie ma
z góry narzuconych zadań, nie
nazywamy się korporacją, a orga-
nizacją. Staramy się tworzyć prze-
strzeń dla pracowników, dbamy
aby pracownik integrował się z fi-
rmą, dajemy przy tym autonomię
i swobodę działania, a także duży
poziom niezależności, licząc na
to, że pracownicy wykażą się sa-
modzielnością, inicjatywą oraz sa-
mokontrolą. Duża swoboda dzia-
łania rozwija kreatywność. My
oferujemy środowisko i cele stra-
tegiczne, a sposób ich realizacji
określają sami pracownicy. Ci któ-

rzy od nas odchodzą, tęsknią wła-
śnie za takim stylem pracy. Jes-
teśmy też aktywni społecznie, wspo-
magając charytatywnie różne or-
ganizacje lokalne.

Jak pozyskać zaangażowanego
pracownika i sprawić, aby zwią-
zał się z firmą na długie lata?
Taki pracownik przede wszystkim
musi realizować w pracy swoje
ambicje. Ze swojej strony dajemy
pakiet zaufania nieograniczonego
i staramy się, aby kadra pracownicza
integrowała się z firmą po zatrud-
nieniu. Pozwalamy pracownikom
partycypować w procesie podejmo-
wania decyzji i wspólnym two-
rzeniu rozwoju całej organizacji.
Szczególnie doceniany jest indy-
widualny wkład każdego z praco-
wników w budowanie sukcesu prze-
dsiębiorstwa. Nie mamy przerostu

zatrudnienia – tu nikt nie jest ano-
nimowy, działamy jako rodzina.
Wychodzimy do pracowników,
słuchamy, co mają nam do powie-
dzenia i wspólnie rozwiązujemy
pojawiające się problemy

Jak trafnie w kilku zdaniach mo-
żna opisać kadrę pracowniczą
BorgWarner?
To młody, wysoko wykwalifiko-
wany, sprawnie działający i ukie-
runkowany na rozwój zespół, któ-
rego plan i praca uzależnione są
od naszych wspólnych celów. Do
tej pory z sukcesem osiągamy bar-
dzo dobre wyniki we wszystkich
obszarach funkcjonowania firmy.

Czy zatrudniają Państwo również
pracowników z zagranicy?
W naszej organizacji to kwalifika-
cje oraz postawa pełna zaangażo-
wania decydują o podjęciu współ-
pracy. Jesteśmy otwarci na pra-
cowników z innych krajów. Od 9
lat w naszym zespole jest jeden pra-
cownik z Korei, mamy też Czecha,
współpracowaliśmy również z oby-
watelem Brazylii. 

Jakie cele stawia przed sobą
BorgWarner Poland?
Jesteśmy konkurencyjni na rynku
poprzez stwarzane warunki pra-
cy, pakiet socjalny i wysokie stan-
dardy w każdym zakresie. Na-
szym celem jest bycie liderem te-
chnologii, dlatego cały czas sta-
wiamy na ludzi, inwestycje, ba-
dania i rozwój. ■

Badania, rozwój i innowacje to cele, które przyświecają spółce BorgWarner Poland, która jest częścią amerykańskiego koncernu BorgWarner Inc. 
Wiodący dostawca komponentów branży motoryzacyjnej na Podkarpaciu funkcjonuje od 2008 roku. Z dyrektorem Markiem Zabielskim i Senior HR
Managerem Anną Ledwożyw, rozmawia Martyna Motylska.

Polityka otwartych drzwi – BorgWarner Poland Sp. z o.o.

Bardzo dużą wagę przywiązuje się tu do bezpieczeństwa w trakcie pracy

Jak wygląda historia Kom-Eko, od
jej założenia do dziś?
Firma powstała w 1994 roku i od po-
nad 20 lat prężnie funkcjonuje na
rynku lubelskim. Zajmujemy się sze-
roko pojętą gospodarką komunalną,
a w szczególności odbieraniem i za-
gospodarowaniem odpa-
dów komunalnych. Ró-
wnie ważnym filarem dzia-
łalności jest oczyszczanie
miasta oraz jego zimowe
utrzymanie. Kom-Eko na
przestrzeni lat aktywnie
uczestniczyło w budowie
systemu gospodarki odpa-
dowej w mieście. W la-
tach kiedy gospodarka
odpadami nie była jeszcze
objęta ogólnymi regula-
cjami zwłaszcza przed ro-
kiem 2013 miasto Lublin
i Kom-Eko były liderami 
w gospodarce odpadami, zwłasz-
cza w systemie zbiórki, wyodręb-
nienia frakcji opakowaniowych,
sposobie zagospodarowania odpa-
dów, maksymalnego ograniczeniu
ilości odpadów podlegających skła-
dowaniu na wysypisku, a także w pro-
dukcji paliw alternatywnych wyko-
rzystywanych w przemyśle cemen-
towym. Za te działania w 2010 r.
miasto Lublin, a w 2011 r. Kom-Eko
zostały nagrodzone przez Ministe-
rstwo Środowiska statuetką Lider
Polskiej Ekologii. 

Jakie firma stawia przed sobą cele?
Naszą misją jest to, aby ludziom ży-
ło się dobrze – czysto, przyjemnie 
i bardziej komfortowo. Naszym
poprzednim hasłem było „odzysku-
jemy czysty Lublin” – teraz ta czys-
tość jest widoczna na każdym kro-
ku i postawiliśmy na kreowanie

świadomości w gospodarce odpa-
dami, stąd pomysł na nowe hasło:
„Razem dla jutra” – abyśmy razem
zadbali o wspólną i komfortową
przyszłość, a z tym niewątpliwie
wiąże się jakość środowiska i  czys-
tość otaczającego nas świata.

Jak ocenia Pan świadomość miesz-
kańców Lublina w zakresie potrzeby
segregacji odpadów?
Świadomość jest duża, zwłaszcza 
w mieście, w którym system selek-
tywnej zbiórki funkcjonuje od lat.
Na pewno segregacja odpadów le-
piej wychodzi u osób zamieszkują-
cych domki jednorodzinne, niż 
u mieszkańców zabudowy wielo-
mieszkaniowej, ale w mojej ocenie
wynika to głównie z możliwości
typowo logistycznych i przestrze-
nno-lokalizacyjnych. Na poziomie
domujednorodzinnego łatwiej jest
zarządzać kilkoma pojemnikami 
i łatwiej to nadzorować. Świado-
mość ekologiczna stale rośnie, to za-
sługa osób zarządzających miastem
– jak wspomniałem Lublin był lide-
rem w kreowaniu selektywnej zbiórki
odpadów.

W 2010 r. otworzyliście Państwo
pierwsze w Polsce „Centrum Edu-
kacyjno-Demonstracyjne” celem
popularyzacji selektywnej zbiórki
odpadów. Proszę o przybliżenie
historii tego przedsięwzięcia. Czy
wiąże się ono ze współpracą

z uczelniami?
Centrum Edukacyjno-
Demonstracyjne zloka-
lizowane jest na terenie
Zakładu Odzysku i Recy-
klingu. W jego powsta-
niu istotną rolę odegrał
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej,
który je współfinanso-
wał. Dostęp do tego za-
kładu jest otwarty, ko-
rzystają z niego studenci
z lubelskich uczelni, szko-
ły, przedszkola, a także

samorządowcy z różnych regio-
nów Polski oraz przedstawiciele sa-
morządów z Ukrainy i Białorusi,
którzy mogą zapoznać się z meto-
dami segregacji i zagospodarowa-
nia odpadów. 

Plany Kom-Eko na 2017 rok?
Czekamy na kolejne regulacje
prawne w zakresie zbiórki, jak i za-
gospodarowania w zakresie prawa
krajowego oraz planów wojewó-
dzkich. Na pewno będziemy in-
westować w zwiększenie pozio-
mów recyklingu, czyli doczyszcza-
nie frakcji opakowaniowej i kiero-
wanie jej do ponownego użytku.
Pracujemy również nad atrakcyj-
nym programem zbiórki dla szkół
oraz nad systemem umożliwiają-
cym wymianę zbędnych rzeczy
pomiędzy mieszkańcami.  ■

Kom-Eko S.A. to firma, która z powodzeniem dba o czystość Lublina i jego
wizerunek. Określa ją solidność i konsekwencja w działaniu, do czego na-
wiązuje też logo firmy – słoń, który na dobre wpisał się w krajobraz miasta.
O historii, celach, najważniejszych osiągnięciach i planach Kom-Eko na
przyszłość, z prezesem Ireneuszem Zimochem rozmawia Martyna Motylska.

Utrzymują czystość Lublina

Oferta SEVITEL Sp. z o.o. opiera
się na innowacyjnych technolo-
giach produkowanych głównie 
z myślą o bezpieczeństwie w gór-
nictwie. Jakiego typu są to pro-
dukty i które z nich zasługują na
szczególną uwagę?
Na szczególną uwagę zasługują
rozwiązania kompleksowe, takie
jak zintegrowany system bezpie-
czeństwa SMP-NT, system dyspo-
zytorski THOR, bezprzewodowy
system lokalizacji personelu i sprzę-
tu PORTAS oraz elektroniczny sy-
stem ewidencji środków strzało-
wych TRYTON. W systemach tych
wykorzystujemy urządzenia na-
szej produkcji, przy projektowa-
niu i wytwarzaniu których wyko-
rzystujemy najnowocześniejsze
rozwiązania i technologie stoso-
wane obecnie w przemyśle. W na-
szej ofercie znajdują się produkty
zapewniające niezawodną komu-
nikację w trudnych warunkach
panujących w podziemnych za-
kładach górniczych, takie jak is-
krobezpieczne kamery, kompu-
tery dołowe, konwertery sygna-
łów, switche czy górnicze punkty
dostępowe. Posiadamy w ofercie
także cały szereg urządzeń prze-
nośnych, jak iskrobezpieczne me-
tanomierze, lampy górnicze czy
radiotelefony.

W jaki sposób produkowane
przez SEVITEL Sp. z o.o. systemy
gazometryczne, teleinformatyczne
i zasilania przyczyniają się do
wzrostu bezpieczeństwa pracy?
Ciągły pomiar i monitorowanie
stężenia niebezpiecznych gazów,
takich jak np. metan, w wyrobis-
kach i rurociągach sieci odmeta-
nowania oraz bieżąca analiza
parametrów fizycznych i składu

powietrza w podziemnych zakła-
dach górniczych to podstawa
bezpiecznego prowadzenia ruchu
zakładu. Aby tego dokonać, po-
trzebne są niezawodne systemy,
dzięki którym informacja przeka-
zywana jest w czasie rzeczywis-
tym do dyspozytora. Nasze wie-

loletnie doświadczenie w budo-
waniu iskrobezpiecznej infrastru-
ktury teleinformatycznej i syste-
mów gazometrycznych pozwala
użytkownikowi na bieżącą kon-
trolę warunków panujących na
dole kopalni. W tym miejscu wa-
rto wspomnieć, że nasza firma na
zamówienie Wyższego Urzędu
Górniczego zaprojektowała i wy-
produkowała unikatowe w skali
świata urządzenie monitorujące
bezpieczeństwo w podziemnych
zakładach górniczych – Autonomi-
czny Zespół Rejestrująco Pomiarowy
(AZRP), czyli tzw. „czarną skrzy-
nkę”, pozwalającą zbierać newral-
giczne dla bezpieczeństwa górni-
ków dane niezależnie od apara-
tury kontrolnej kopalni.

Na rynku działacie już od 15 lat.
Jak przez te ostatnie lata branża
górnicza się zmieniała i co w tej
chwili na temat jej kondycji można
powiedzieć? Jak radzicie sobie
Państwo ze skutkami aktualnej
kondycji polskiego górnictwa?
Procesy restrukturyzacyjne, które

zaszły w ostatnich la-
tach sprawiły, że branża
górnicza-produkcyjna
zmniejszała swoje po-
trzeby inwestycyjne.
Wpływ na to ma ogra-
niczone zapotrzebowa-
nie na węgiel kamienny.
Firma SEVITEL w tym
okresie modernizowała
systemy bezpieczeństwa,
dostosowując je do wy-
mogów obowiązują-
cych przepisów. Przez
łączenie kopalń, zaró-
wno dla nas, jak 
i dla klienta bardzo
ważną kwestią jest do-

stosowywanie dokumentacji i urzą-
dzeń do nowych potrzeb. Słaba
kondycja polskiego górnictwa 
w zakresie produkcji, otwiera
nam nowe pole do działania. Lik-
widowane kopalnie oraz te skie-
rowane do procesu "wygaszania"
wymagają od nas zmian doku-
mentacyjnych i "łączenia-dziele-
nia" urządzeń w systemach be-
zpieczeństwa. Firma SEVITEL,
która buduje i serwisuje systemy
bezpieczeństwa, realizuje swoje
działania we wszystkich kopal-
niach, bez względu na to, czy pro-
dukcja się utrzymuje, czy jest
zmniejszana W tych ostatnich
nasi pracownicy realizują obsługę
systemów monitorujących bez-
pieczeństwo w kopalni. ■

Połączenie innowacyjności z bezpieczeństwem to dla SEVITEL Sp. z o.o. klucz
do konkurencyjnego działania w branży górniczej. Potwierdzają to najnowo-
cześniejsze na rynku systemy gazometryczne i teleinformatyczne. O ofercie
firmy oraz kondycji polskiego górnictwa z Grzegorzem Galowym – prezesem
SEVITEL Sp. z o.o. rozmawia Marcin Pawlenka.

Po pierwsze bezpieczeństwo
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Na Podkarpaciu BorgWarner działa już od 8 lat

Grzegorz Galowy - prezes zarządu Sevitel

Logo słonia w formie origami to trafne nawiązanie do idei recyklingu
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Czym zajmuje się ZTM Warszawa?
Zarząd Transportu Miejskiego 
w Warszawie powstał w 1992 r.
Został powołany przede wszyst-
kim, aby rozdzielić funkcje wyko-
nawcze od organizacyjnych w za-
kresie transportu miejskiego. W efe-
kcie ZTM organizuje i nadzoruje
komunikację, a usługi świadczą
przewoźnicy. Są to spółki miejskie
– Miejskie Zakłady Autobusowe,
Tramwaje Warszawskie, Metro
Warszawskie i Szybka Kolej Miejska
oraz firmy prywatne. Powierzenie
wykonywania usług przewozowych
w 30 proc. prywatnym operatorom
okazało się korzystne ekonomicznie.
Prawie ćwierć wieku temu ZTM
był pierwszym tego typu podmio-
tem w kraju i był wzorowany na
europejskich rozwiązaniach.

Jak zmienił się ZTM w ciągu  pra-
wie 25 lat?
Organizacja całej komunikacji miej-
skiej nadal spoczywa na naszych
barkach. Na początku jednak wszy-
scy pracowaliśmy w jednym bu-
dynku, razem z naszym poprzed-
nikiem – Miejskimi Zakładami
Komunikacyjnymi. Obecnie, po
przejściu różnych etapów organi-
zacyjnej ewolucji, jesteśmy także
inwestorem metra, budujemy par-
kingi, inwestujemy we współpracę
z Kolejami Mazowieckimi, dzięki
czemu przygotowaliśmy atrakcyjną
ofertę „Wspólnego Biletu” zachę-
cającą do korzystania z kolei zamiast
samochodu osobowego w dojeź-
dzie do centrum Warszawy.

Jakie efekty Państwa działań
można zaobserwować na ulicach

Warszawy?
Przede wszystkim obsługujemy nie
tylko ulice Warszawy, ale także 32
okoliczne gminy. Dziennie do nad-
zorowanych przez nas środków
transportu wsiada 3,1 mln pasaże-

rów. Dbamy o 6 500 przystanków
i 1 200 nowoczesnych wiat wybu-
dowanych w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego. Ogromnym
sukcesem jest fakt, że codziennie
uruchamiamy 1 500 autobusów,
420 tramwajów, 19 pociągów SKM,
a 48 pociągów metra odjeżdża 
w godzinach szczytów przewozowych
co 2 min 20 sek. na pierwszej i co
2 min 50 sek. na drugiej linii.
Nie da się także nie zauważyć zmia-
ny komunikacji w zakresie dosto-
sowania do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami. Wszystkie auto-
busy i ponad połowa tramwajów
to pojazdy niskopodłogowe. Sys-
tem informacji pasażerskiej z zapo-
wiedziami głosowymi przysta-

nków i oznaczeniami w alfabecie
Braille’a ułatwia podróż osobom
niewidomym. Systematycznie mo-
dernizowana jest także infrastruk-
tura przystankowa – przy krawę-
dziach peronów montujemy pasy
antypoślizgowe i ostrzegawcze 
z wypustkami. 

Czy trudno zarządza się tak roz-
budowaną siecią?
Jesteśmy bardzo skupieni na tym,
by analizować efekty naszych in-
westycji i działań. Przy współpracy
z uczelniami wyższymi prowadzimy
statystyki, które dają nam pełen
obraz, jeśli chodzi o efekty każdego
przedsięwzięcia. Obecnie w samej
Warszawie jest zarejestrowanych
ponad 600 samochodów osobo-

wych na tysiąc mieszkańców, dla
porównania w Berlinie aut jest
dwa razy mniej. Mimo to ponad
60 proc. podróży, oprócz pieszych,
odbywa się naszą komunikację
miejską, a 89 proc. podróżujących
uważa, że jakość przewozów jest
bardzo wysoka. Pozwolę sobie
stwierdzić, że naszą ciężką pracą
osiągamy zamierzone efekty.

Czy wzorują się Państwo na in-
nych europejskich miastach?
Nie jesteśmy jedyną tego typu in-
stytucją na świecie, więc jest szansa
na wymianę myśli, pomysłów i ro-
związań. Sami stworzyliśmy Forum
Organizatorów Transportu, które
obecnie liczy 16 polskich miast

członkowskich. Raz na kwartał
spotykamy się, aby poprzez dys-
kusję wzajemnie się uczyć i inspi-
rować przy wdrażaniu nowych
rozwiązań. Dodatkowo odwie-
dzamy wiele krajów Europy, które
często już mają za sobą wyzwania,
przed którymi my aktualnie sto-
imy. Jesteśmy także członkiem
EMTY (Europejskie Stowarzysze-
nie Metropolitarnych Zarządów
Transportu) i UITP (Międzynaro-
dowe Stowarzyszenie Transportu
Publicznego).

Coraz więcej ludzi wybiera rower
jako środek transportu. Na co mo-
gą liczyć rowerzyści w Warszawie?
To wielki sukces zespołu  Łukasza
Puchalskiego, pełnomocnika Prezy-
denta Warszawy ds. Komunikacji
Rowerowej i dyrektora Zarządu
Dróg Miejskich w Warszawie, 
a wcześniej pracownika ZTM od-
powiedzialnego za uruchomienie
systemu wypożyczalni rowerów
miejskich. W sierpniu 2012 r. uru-
chomiliśmy pierwszych 55 stacji 
z tysiącem rowerów. Dziś eksploa-
tujemy 220 stacji rowerowych 
i ponad 3 tys. rowerów, z których
skorzystało 375 tys. użytkowni-
ków wypożyczających rowery 7,5 mln
razy. Efekt jest spektakularny –
siedmiokrotny wzrost udziału ro-
werzystów w ruchu drogowym.
Przekłada się to również na infra-
strukturę – obecnie rowerzyści mo-
gą korzystać z ponad 500 km tras
rowerowych.

Jak ZTM zachęca do korzystania
z transportu publicznego miesz-
kańców okolicznych miejscowo-
ści, którzy codziennie przyjeżdżają
do Warszawy do pracy lub szkoły?
W tym aspekcie najważniejsza jest
współpraca pomiędzy Zarządem
Transportu Miejskiego a lokalnymi
samorządami. Obecnie rozbudo-
wujemy sieć linii lokalnych obsłu-
giwanych krótkimi autobusami.
Autobus objeżdża teren gminy i ko-
ńczy trasę w miejscu, gdzie może
przesiąść się do autobusu miejskie-
go lub pociągu. Pasażerowie ko-
rzystają także z biletu zintegro-
wanego, na podstawie którego

mogą podróżować 45 liniami lo-
kalnymi, miejskimi i pociągami. 
Zachętą dla kierowców z podwar-
szawskich miejscowości do prze-
siadania się w Warszawie do ko-

munikacji miejskiej jest także sieć
parkingów Parkuj i Jedź. Po dotar-
ciu do Warszawy mogą zostawić
samochód na parkingu i konty-
nuować podróż transportem pub-
licznym. Obecnie mają do dy-
spozycji 14 parkingów na ponad 
4 tys. miejsc. Obiekty są regularnie
modernizowane i unowocześniane.
Ostatnia nowość to miejsca „2+”
przeznaczone dla kierowców, któ-
rzy podróżują z co najmniej jed-
nym pasażerem. Planujemy także
uruchomienie stacji do ładowania
pojazdów elektrycznych. 
W tym roku oddaliśmy do użytku
również 6 stref postojowych Kiss
and Ride. Kierowcy mogą się na
nich zatrzymać na chwilę, aby wy-
puścić z samochodu pasażera po-
dwożonego do komunikacji miejskiej. 

Jak promują Państwo te rozwiąza-
nia wśród mieszkańców?
W tym obszarze jesteśmy bardzo
aktywni. Staramy się być na każ-
dym pikniku dzielnicowym i brać
udział w przeróżnych wydarze-
niach kulturalnych, by tylko do-
trzeć do jak największej liczby
ludzi, którzy mogliby wybrać tran-
sport publiczny zamiast samochodu.
Często pojawiamy się też w szko-
łach, gdzie organizujemy kampa-

nie edukacyjne. Współpracujemy
z miłośnikami zabytkowych środ-
ków transportu, co przekłada się
na promocję komunikacji zbioro-
wej poprzez przejażdżkę np. kul-
towym "ogórkiem". Ostatnio, we
współpracy ze Światowym Związ-
kiem Żołnierzy Armii Krajowej,
uruchomiliśmy Patriotyczną Grę
Komunikacyjną. Gra odbywa się
w oparciu o tabliczki z kodami
QR, rozmieszczone w 50 miejscach
pamięci Armii Krajowej w Warszawie
oraz na 2 400 przystankach tram-
wajowych i autobusowych oraz
stacjach metra. Podczas gry należy
dotrzeć środkami komunikacji miej-
skiej do wybranych miejsc pamięci.

Jak komunikacja będzie zmieniała
się w kolejnych latach?
Przede wszystkim przybędzie 10
nowych ekologicznych elektrobu-
sów, a w planach Miejskich Zakładów
Autobusowych jest zakup do 2020 r.
kolejnych 110 tego typu autobusów.
Rozpoczęliśmy rozbudowę centra-
lnego odcina drugiej linii metra
o 6 kolejnych stacji, z których mie-
szkańcy Targówka i Woli zaczną
korzystać w 2019 r. Do 2022 r.
planujemy dokończenie budowy
całej drugiej linii metra od Bródna
aż po Chrzanów wraz z budową
Stacji Techniczno-Postojowej w re-
jonie ulicy Połczyńskiej. Jednocześ-
nie mamy w planach budowę wy-
godnych węzłów przesiadkowych
przy nowych stacjach, m.in. Troc-
kiej, Kondratowicza, Lazurowej 
i Połczyńskiej. Bogaty program in-
westycyjny w tej samej perspekty-
wie unijnej posiadają Tramwaje
Warszawskie – dokończenie bu-
dowy linii tramwajowej do Winnicy
oraz budowa linii tramwajowych
do Wilanowa i na wschodnią Bia-
łołękę wraz z zakupem 120 nowo-
czesnych niskopodłogowych tram-
wajów. Przed nami także duże wy-
zwanie polegające na przebudowie
Dworca Południowego. Chcemy,
aby stał się on nowoczesnym, wy-
godnym i przyjaznym punktem
przesiadek pomiędzy różnymi śro-
dkami transportu zbiorowego. Bę-
dzie więc się sporo działo. ■

Ta liczba robi wrażenie – 1,13 miliarda. Tylu pasażerów
w ciągu roku obsługuje Zarząd Transportu Miejskiego
w Warszawie. O organizacji transportu zbiorowego na
szeroką skalę, sposobach zachęcania mieszkańców do
zamiany samochodu na autobus, tramwaj lub pociąg 
i komunikacji przyszłości, z dyrektorem ZTM 
Wiesławem Witkiem rozmawia Paweł Wala.

Miliard w podróży

Inwestorów mogą przyciągać tutaj
trzy rzeczy. Pierwszą jest korzystne
położenie Sycowa przy drodze ekspre-
sowej S8 prowadzącej z Warszawy
do Wrocławia. Dojazd do stolicy
Dolnego Śląska jest wygodny i szy-
bki – trasę pokonuje się w 40 minut.
Nieopodal przebiega także droga
krajowa nr 11 łącząca Katowice 
z Poznaniem. Do Sycowa zjeżdża
się aż trzema zjazdami z drogi eks-
presowej, przebiega tutaj także linia
kolejowa. Ta ułatwiająca logistykę
lokalizacja to wabik dla firm szuka-
jących dogodnych terenów pod swoje
inwestycje w zachodniej i centralnej
Polsce. Drugą mocną stroną Sycowa
są jego rozległe tereny inwestycyjne.
Tuż przy drodze ekspresowej S8
działa podstrefa Wałbrzyskiej Specja-
lnej Strefy Ekonomicznej, ponadto
na terenie gminy jest wiele tere-
nów przygotowanych do przyjęcia
dużych inwestorów. Trzecim powo-
dem, który może przekonać wła-
ścicieli i menadżerów firm do wy-
boru tej lokalizacji, jest otwarte i no-
woczesne spojrzenie samorządow-
ców na rozwój przedsiębiorczości. 

W gminie liczącej 16 tys. mieszka-
ńców działa już ponad 1200 pod-
miotów gospodarczych z różnych
branży. Inwestor to dla tutejszego
urzędu priorytet. I nie chodzi wy-
łącznie o organizację szkoleń z po-
zyskiwania funduszy. Wprowa-
dzone przez gminę ulgi dla przed-
siębiorców zakładają zwolnienie 
z podatku od nieruchomości przez
okres 6 lat. Do dziś wiele firm sko-
rzystało z tego wsparcia. Na ko-
rzyść Sycowa działa także racjo-
nalne podejście samorządowców
do planów zagospodarowania prze-

strzennego. Władze gminy obser-
wują i analizują rynek, dzięki cze-
mu plany wyznaczające tereny, na
których można inwestować, do-
stosowywane są do realnych po-
trzeb. Syców wspiera biznes i ma
konkretną ofertę dla tych, którzy
chcą tu zainwestować. 

Co jeszcze oferuje gmina? Można
tu nie tylko rozwijać swoją działal-
ność, wypoczywa się tu równie do-
brze. Sercem miasta jest park
urządzony w stylu angielskim z mnós-
twem starych drzew, polanami 
i pięknym stawem pośrodku. Od-
nowiony kilka lat temu za ponad 
5 milionów złotych przyciąga pik-
nikowym klimatem. Wizytówką
gminy jest tutejsze arboretum – po-
tężny, liczący ponad 150 hektarów
teren z unikatową roślinnością robi
ogromne wrażenie na zwiedzają-
cych. Z kolei kajakiem lub łódką
można popływać w Stradomii
Wierzchniej, pobliskiej miejscowo-
ści z zalewem i zadbaną plażą mo-
gącą pomieścić nawet kilka tysięcy
osób. 

Syców to również ważny ośrodek
kultury na mapie Dolnego Śląska.
Wydarzeniem są koncerty organi-
zowane w ramach Międzynarodo-
wego Festiwalu Wratislavia Cantans.
Co roku odbywa się tutaj także
Ogólnopolski Koncert Charyta-
tywny na Rzecz Pomocy Polakom
na Ukrainie i w Białorusi. Można
wówczas posłuchać zespołów zza
wschodniej granicy, spróbować
kuchni kresowej i spotkać się 
z Kresowianami. 

Krzysztof Kozioł

Syców to gmina położona na styku Dolnego Śląska,
Wielkopolski i Opolszczyzny. Rozległe tereny, bliskie
położenie Wrocławia i korzystne warunki dla przed-
siębiorców sprawiają, że te okolice stają się coraz
bardziej atrakcyjne dla inwestorów. 

Korzystne położenie

Rok 2016 powoli dobiega końca,
dla samorządów to czas podsumo-
wań. Jakie największe inwestycje
zrealizowaliście Państwo na prze-
strzeni ostatnich miesięcy?
Przede wszystkim inwestycje z wy-
korzystaniem środków zewnętrz-
nych. Z funduszy europejskich zmo-
dernizowaliśmy miejską oczyszcza-
lnię i przeszliśmy na zupełnie nową
technologię oczyszczania ścieków
oraz oddaliśmy do użytku nowy
pawilon sportowy na miejskim sta-
dionie, z fotowoltaiką oraz pompą
ciepła. Pierwsza  inwestycja warta
jest ponad 8,5 mln zł, a druga ponad
1,3 mln zł. Wprowadziliśmy do
planu rozwoju sieci dróg wojewó-
dzkich Województwa Lubelskiego
na lata 2012-2020 budowę wscho-
dniej obwodnicy miasta.

Jakie działania planują Państwo
jako następne?
Priorytetem jest wschodnia obwo-
dnica miasta, która usprawni funk-
cjonowanie terenów przemysło-
wych. Będzie ona łączyła drogę
wojewódzką z drogą krajową nr 2.
Przewidywany koszt inwestycji to
od 40 do 70 mln zł. Szereg inwe-
stycji będą także realizowali nowi
inwestorzy oraz podmioty już funk-
cjonujące na terenie Międzyrzeca.
W podstrefie Euro Parku Mielec
jedna ze spółek planuje budowę
zakładu za prawie 200 mln zł, co
zapewni tysiąc nowych miejsc pra-
cy. Planujemy rozwój sieci gazowej
średniego ciśnienia, czego efektem
jest zatwierdzenie projektu budo-

wlanego i wydanie  pozwolenia 
w obrębie jednej strefy działalności
gospodarczej. Sieć będzie rozbu-
dowywana. W ciągu dwóch lat za-
mkniemy kwestię uzbrojenia sieci
wodno-kanalizacyjnej obszarów
dotychczas nieobjętych programem.
Zakładamy modernizację: parku
Potockich, stadionu oraz pływalni
oraz oświetlenia.

Patrząc na profil miasta, można by
stwierdzić, że inwestorzy sami do
Państwa przybywają. Z doświad-
czenia wiemy jednak, że pozyska-
nie inwestora nie jest łatwym
zadaniem. Jak radzi sobie z tym
Międzyrzec?
Myślę, że jest to wynikiem prze-
myślanych działań, które prowa-
dzimy. Przede wszystkim ulgi w po-
datku od nieruchomości, które dają
gwarancję zwolnienia – w pierw-
szym roku działalności na poziomie
90 proc., drugim 70 proc. i trzecim
60 proc. rocznego wymiaru poda-
tku od nieruchomości, co powoduje,
że firmy lokują swoje bazy w naszym
mieście. Z pewnością przyciąga at-
rakcyjne położenie, ponieważ znaj-
dujemy się w węźle komunikacy-
jnym DK nr 19 i DK nr 2, projek-
towany jest tu węzeł autostrady
A2-S19, dysponujemy też dwiema
dużymi strefami gospodarczymi.
Co więcej, każdym inwestorem
zajmujemy się indywidualnie, pro-
wadzimy negocjacje w przypadku
dostaw energii, gazu i ciepła. Sta-
ramy się, żeby było im tu dobrze.
■

Międzyrzec Podlaski to 17-tys. miasto w woj. lubelskim.
Wyróżnia je m.in. znakomite położenie na skrzyżowa-
niu drogi krajowej nr 2 Świecko-Poznań-Warszawa-Te-
respol z drogą krajową nr 19 Kuźnica Białostocka-
Białystok-Lublin-Rzeszów. O wykorzystaniu tego atutu, 
z Pauliną Dudak rozmawia burmistrz Zbigniew Kot.

Otwarci na 
inwestora

Komunikacja miejska w Rzeszowie
rozwija się od wielu lat. Świadczą
o tym m.in. takie innowacyjne
projekty jak Rzeszowska Karta
Miejska. Co jeszcze można zali-
czyć do osiągnięć ZTM? 
Efektywne okazało się wdrożenie
współfinansowanych ze środków
unijnych projektów, które obejmo-
wały: rozbudowę układu komuni-
kacyjnego wraz z wprowadzeniem
buspasów i priorytetu dla autobusów
komunikacji zbiorowej na skrzyżo-
waniach, zakup nowoczesnego ta-
boru autobusowego oraz podawa-
nie na tablicach przystankowych
aktualnej informacji dla pasażerów.
Wprowadzono e-bilet i biletomaty.
Bieżąca analiza i prognozowanie
potrzeb w oparciu o ocenę ich za-
sadności skutkuje upłynnieniem
ruchu autobusów i zapewnieniem
dogodnych przesiadek poprzez
lepszą koordynację przewozów.
Poprawa jakości funkcjonowania
komunikacji miejskiej sprawiła, że
w Rzeszowie rośnie liczba pasażerów.
Warto dodać, że 29 września Rzeszów
otrzymał przyznaną przez Komisję
Europejską nagrodę CIVITAS
w „kategorii I”, jako jedno z najle-
pszych w Europie miast, które mają
realny wpływ na dobrobyt obywa-
teli europejskich. Składa się na nie-
go również komunikacja miejska.

Zarząd Transportu Miejskiego
stawia też na wiele ekologicznych
rozwiązań. Jakiego typu są to roz-
wiązania i jakie wymierne efekty
przynosi ich wdrożenie?
Planujemy zakup elektrycznych

autobusów mających na celu po-
prawę ochrony środowiska i jako-
ści powietrza, poprzez redukcję ha-
łasu oraz zwiększenie liczby pasa-
żerów transportu publicznego, co
w konsekwencji zmniejszy liczbę
osób użytkujących samochody oso-
bowe, a tym samym przyczyni się
do zmniejszenia negatywnego od-
działywania na środowisko, co prze-
łoży się na poprawę jakości życia
w mieście.

Na jakie inwestycje w rzeszowskim
transporcie publicznym chce w naj-
bliższej przyszłości postawić miasto?
Zakup kolejnych autobusów, który
znacznie wpłynie na zwiększenie
częstotliwości połączeń oraz popra-
wę dostępu do centralnych obsza-
rów miasta. Wpłynie to na efekty-
wność transportu wewnątrz Rzeszowa,
dodatkowo przyczyniając się do
zwiększenia potencjału rozwojowego
i atrakcyjności aglomeracji rzeszo-
wskiej, a tym samym wzrostu mo-
bilności mieszkańców. Po najba-
rdziej obciążonych liniach będą ku-
rsować autobusy elektryczne. Dal-
szą poprawę komfortu pasażerów
zapewnimy, zwiększając liczbę wiat,
w których zainstalowane będą urzą-
dzenia grzewczo-chłodzące, zasi-
lane w oparciu o fotowoltaikę. Bie-
rzemy udział w pracach nad syste-
mem kolei aglomeracyjnej, który
pozwoli pasażerom dojeżdżać do
miasta i przesiadać się do autobu-
sów miejskich, korzystając z jed-
nego zintegrowanego biletu.

Rozmawiał Marcin Pawlenka

Nowoczesne, ekologiczne autobusy oraz innowa-
cyjne rozwiązania komunikacyjne dają efekt w po-
staci rosnącej z miesiąca na miesiąc liczby pasa-
żerów. O rzeszowskim transporcie miejskim mówi
zastępca prezydenta Rzeszowa – Marek Ustrobiński.

Komunikacja 
przyszłości

Nowoczesna wiata na tle Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Wiesław Witek
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Historia firmy rozpoczęła się do-
kładnie 25 lat temu. W październiku
1991 roku Waldemar Biliński uru-
chomił swój zakład włókienniczy,
dysponując zaledwie kilkunastoma
pracownikami i jedna maszyną do
barwienia tkanin. Jednak lata cięż-
kiej pracy i nauki na własnych błę-
dach pozwoliły firmie na rozwój.
Pomogły również środki z UE, z któ-
rych Bilińscy skorzystali po wejściu
Polski do Unii. Już w 2005 roku
powstało laboratorium badawcze,
które zajmuje się badaniami nad
innowacyjnymi rozwiązaniami 
w branży włókienniczej. Przełom
w historii firmy nastąpił w czasie,
w jakim trudno się było tego spo-
dziewać. Doszło do niego po świa-
towym kryzysie z 2008 roku, wów-
czas właściciele skupili się na  eko-
logii poprzez wrażanie innowacyj-
nych instalacji obiegów zamknię-
tych wód i podniesieniu jakości
produktów poprzez modernizacje
parku maszynowego. Były to inwe-
stycje na poziomie kilkudziesięciu
milionów złotych. Największą zmia-
ną było pojawienie się maszyn do
druku cyfrowego, których pręd-
kości dochodzą już do 8mb/min,
zachowując najwyższą jakość dru-
ku nieosiągalną tradycyjnymi me-
todami. Jest to bardzo inno-
wacyjne rozwiązane dostępne je-
dynie u kilku dostawców w Europie.
Możemy tu wyróżnić dwa proje-
kty unijne: „Zakup ciągu do reak-
tywnego druku cyfrowego wysokiej
rozdzielczości z wprowadzeniem
nowych usług”  oraz „ Wdrożenie
BAT wraz z nowymi usługami w za-
kresie druku zawiesinowego w ZW
Biliński Sp.J.”. Przykładem ich prze-
dsiębiorczości i działań ekologicz-
nych może być jedyna na świecie
linia odnowy wody, zaprojektowana

przez Kamila Bilińskiego, która dra-
stycznie zmniejszyła jej zużycie 
w granicach 50m3/h. Na tym jed-
nak Bilińscy nie poprzestają, firma
dynamicznie się rozwija i w kolej-
nych latach chce zwiększyć pro-
dukcje do 45 ton dziennie. Droga

ku temu jest dwutorowa. Przede
wszystkim wymaga to kolejnych
modernizacji i wymiany sprzętu 
i wrażania nowych usług. 
Udało się to w dużej mierze po-
przez wdrożenie dwóch nowych
projektów unijnych, a mianowicie
„Wdrożenie innowacyjnej techno-
logii obróbki materiałów włókien-
niczych” należących do działania
4.3 Kredyt Technologiczny Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013, opiewa-
jącego na wartość dofinasowania
blisko 4 mln zł, oraz poprzez „Wdro-
żenie prac B+R celem zaoferowa-
nia materiałów tekstylnych o no-
wych lepszych właściwościach wi-
zualnych i użytkowych” należących
do poddziałania 3.2.1 Badanie na
rynek Programu Operacyjnego In-
teligentny Rozwój, 2014-2020,
opiewającego na wartość dofina-
sowania ponad 11 mln zł. Dzięki
tym zmianom, firma będzie za-
trudniać 250 osób i w ciągu doby
będzie produkować 45 ton wy-
kończonych tkanin i dzianin. W prze-

ciągu trzech najbliższych lat tego
typu działania mają dać efekt w po-
staci obniżenia zużycia energii, gazu
i pary wodnej o 50 proc. W 2010r.
powstała jednostka zakładowa B+R,
opracowująca innowacyjne pro-
cesy technologiczne i związane 

z opracowywaniem nowych inno-
wacyjnych procesów z dziedziny
inżynierii procesowej i ochrony
środowiska w obrębie przemysłu
włókienniczego. Zakład Włókienniczy
Bilińskich jest wyjątkowy nie tylko
dzięki innowacyjnym technologiom.
Fundamentem jej sukcesu jest fakt,
że jest ona firmą rodzinną. Ich zda-
niem bardzo ułatwia to wewnę-
trzną komunikację i poprawia orga-
nizację pracy. Niewielkie rozmiary
czynią firmę elastyczniejszą i po-
zwala jej łatwiej dopasować się do
nagłych zmian w branży. Na licze-
bność załogi nie wpływa nawet -
automatyzacja w branży. „Nie chce-
my być więksi” to zasada, jaka
przyświeca właścicielom, kiedy my-
ślą o przyszłości firmy. Waldemar 
i Kamil Bilińscy wierzą w to, że za-
chowanie firmy w obecnym roz-
miarze pozwoli im lepiej dbać o jej
interes – utrzymać najwyższą ja-
kość świadczonych usług i pozycję
lidera w branży na rynku krajo-
wym i Unii Europejskiej.

Krzysztof Kozioł

Dzięki łódzkim przedsiębiorcom, Polska jest w pierwszej dziesiątce producentów
wyrobów włókienniczych w Europie. Rodzina Bilińskich zajmuje wśród nich szcze-
gólne miejsce. Kamil Biliński, z pomocą ojca Waldemara, z sukcesami od lat kieruje
„Zakładem Włókienniczym Bilińscy Sp. J.” – jednym z największych i najnowocześ-
niejszych zakładów zajmujących się wyrobami włókienniczymi w Europie.

25 lat w jasnych barwach

Zakład Włókienniczy Bilińscy efektywnie korzysta z dotacji unijnych

Zanim porozmawiamy o Kon-
gresie – ludzie określają Pana jako
osobę otwartą, miła, ale też sta-
nowczą i bardzo konkretną. Jest
to dosyć nietypowe połączenie
cech charakteru. Czy właśnie w tym
braku stereotypowości znajduje
się recepta na sukces?
Myślę, że przede wszystkim trze-
ba lubić ludzi. Szanować drugiego
człowieka. Kiedy wymaga tego
dany moment schować głowę 
w piasek, pomimo, iż jest się pre-
zesem, i po prostu przeprosić,
może nie w oczywisty sposób, ale
tak, aby pracownik wiedział, że
cała nerwowość była spowodo-
wana sytuacją. Trochę tak, jak we
włoskiej rodzinie. Jak jest wybuch
to talerze pękają, ale potem każdy
wie, że idziemy wspólną drogą 
i trzeba się wspierać. Swoją dzia-
łalność zaczynaliśmy kompletnie
od zera. Był to pomysł jednego
człowieka, głęboko wierzącego 
w swoją ideę, dobierającego ludzi

do jej urzeczywistnienia. Organi-
zując pierwszy Kongres, nie mog-
liśmy jeszcze zobaczyć efektów.
Teraz jest to już czwarta edycja,
formuła się sprawdziła, coraz wię-
cej podmiotów chce z nami współ-
pracować, nie jest tak ciężko, jak
wtedy kiedy jedynym, co mie-
liśmy był pomysł i wielkie ambi-
cje. Jednak nawet dziś, kiedy
wszystko nabrało już sensownego
kształtu, bardzo dużo wymagam
od swoich pracowników, a prze-
de wszystkim od siebie. Praco-
dawca ma być mentorem, który
przemierza szlak, stoi na czele
brygady, a za sobą ma mocne
grono pracowników. Istotnym
jest, by widział też własne błędy.
Ja zawsze zaczynam zbawianie
świata od siebie, sadzę, że bez
realnego spojrzenia na siebie nie
da się być dobrym zarządcą. Sta-
ram się, by moi pracownicy pra-
cowali podobnie jak ja, bo ten
schemat się sprawdził, jednak

mam świadomość tego, iż każdy
człowiek jest inny. To, że ja myślę
w określony sposób, nie znaczy,

że mój pracownik musi myśleć
tak samo. On też ma jakieś swojej
bariery, które musimy wspólnie
pokonywać. Dużo z rozmawiam
z moją załogą, pomagam tyle, ile
jestem w stanie, dbam by te rela-

cje pracodawca-pracownik były
dobre, a moim pracownicy mieli
poczucie stabilizacji. Teraz jes-
teśmy w bardzo komfortowej sy-
tuacji jeśli chodzi o kadrę, sta-
nowimy zgrany zespół. Jesteśmy
na takim etapie, że dobieramy
sobie ludzi, którzy mają jakiś po-
mysł, projekt i realizują go konsek-
wentnie, a firma stanowi jedynie
filar do realizacji tych celów. 
Wizja, ambicja i odpowiednia
kadra doprowadziły do tego, iż
już po raz czwarty spotykamy się
w gronie włodarzy miast, rekto-
rów uczelni wyższych i najwięk-
szych przedsiębiorców z całego
kraju, by rozmawiać na tematy
gospodarcze. 

Czym kierujecie się przy tej edycji?
Często przy organizacji takich
wydarzeń głównym wyznaczni-
kiem staje się ilość uczestników.
W naszym przypadku jest nieco
inaczej. Naszym założeniem jest

to, by zaprosić do rozmowy ludzi,
którzy robią niesamowite rzeczy,
a o których nie pisze się na pierw-
szych stronach gazet. Jak na przy-
kład prof. Lange z Dolnośląskiego
Centrum Transplantologii Ko-
mórkowych. W tym roku prowa-
dzą badania dotyczące szcze-
pionek na nowotwór, które mia-
łyby zatrzymać proces starzenia
się komórek, co jest przyczyną
raka. Nie jest to temat kontro-
wersyjny, tzw. „human story”,
dlatego też ludzie tym nie żyją.
Dla nas jako organizatorów istotą
jest praca, to, co dana osoba zro-
biła i w jaki sposób, pokazanie
przy pomocy ogólnopolskich me-
diów tych najciekawszych roz-
wiązań. Myślę, że ta ciekawość
drugiego człowieka, nowych roz-
wiązań, innowacji jest powodem
tego, że ludzie przyjeżdżają na
nasz kongres. I ta sama ciekawość
stanowi istotę naszej pracy. Idea –
bo to z niej rodzą się najlepsze
rzeczy. 

Jedną z konferencji podczas IV
Polskiego Kongresu Przedsiębior-
czości będzie „Przyszłość pol-
skiego górnictwa”. Skąd pomysł,
żeby poruszyć temat, który wy-
wołuje w kraju tyle kontrowersji?
W codziennej pracy szukamy za-
potrzebowania na pewne tematy,
nie kierujemy się modą. W tym
roku o górnictwie nie mówił nikt,
a jeśli już mówił to o tym, że

upada. My staramy się wypełnić
tą lukę. Szczególnie ciekawe, że to
Lublin stanie się centrum roz-
mów o przemyśle kopalnianym,
a nie na przykład Górny Śląsk, bo
tak by kazała tradycja. Staramy się
w odpowiedni sposób badać ry-
nek i szukamy nowych rozwią-
zań. W zeszłym roku skupialiśmy
się na stoczniach, chociaż mówiło
się o stagnacji stoczni i upadku
przemysłu stoczniowego. My po-
kazaliśmy rozwój tego sektora,
realia, odkłamaliśmy stereotypy.
Okazało się, że to właśnie Polacy
wygrali z Niemcami czy Austra-
lijczykami i to my budujemy sta-
tki dla krajów skandynawskich.
Są to inwestycje przekraczające
200 milionów euro, a nikt o tym
nawet nie wspomniał. To samo
jest w przypadku górnictwa. 
O pewnych tematach się nie mó-
wi, bo są niewygodne czy nieren-
towne, a my się ich podejmujemy
i to procentuje, reagujemy na za-
potrzebowanie rynku. Idzie to 
w parze z coroczną zmianą loka-
lizacji Kongresu. Szukamy nowych
rynków, rozwiązań dla przedsię-
biorców, które daje konkretny sa-
morząd. Istotne jest to, że to wszy-
stko dzieje się w granicach nasze-
go kraju, chcemy wspierać polską
przedsiębiorczość, polskie regiony.
Przed nami jeszcze 13 województw,
w których może się odbyć Kon-
gres, więc jesteśmy dobrej myśli. 
Dziękuję za rozmowę.

Polska Agencja Przedsiębiorczości w tym roku już po raz czwarty staje się głównym organizatorem
jedynego mobilnego wydarzenia biznesowego w kraju – Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Tym
razem to Lublin stanie się centrum rozmów o biznesie, nauce i samorządach. O nowościach, jakie
czekają na uczestników, trudnych początkach i recepcie na sukces, w rozmowie z Pauliną Dudak,
opowiada prezes z ludzką twarzą – Wojciech Pomarański.

Sukces z ludzką twarzą
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Idealna lokalizacja (10 min od Lublina)
Komfortowe pokoje
Restauracja ze smakami Lubelszczyzny

Hotel Biesiada*** w Bogucinie k. Lublina I www.hotelbiesiada.pl I recepcja@hotelbiesiada.pl I tel. 502 502 500
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