
Jako jedna z niewielu spółdzielni
w kraju rozbudowujecie Państwo
swoje zasoby. Co udało się już zrea-
lizować, a jakie inwestycje są na
etapie planowania?
Leszek Majewski – prezes zarządu:
W systemie członkowskim wybu-
dowaliśmy ponad 160 budynków
mieszkalnych. Realizując działal-
ność deweloperską kończymy teraz
czwarty budynek, przy czym dwa
pierwsze budynki zakończone
w ubiegłym roku sprzedały się z zy-
skiem ponad 6 mln zł. Myślę, że
jeśli ktoś stawia na alternatywne
rozwiązania dla spółdzielni, która
dysponuje średnio atrakcyjnie po-
łożonym terenem i staje przed wy-
borem, czy sprzedać działkę, czy bu-
dować samemu, to pokazuje to, że
jeśli na spokojnie i rozsądnie podej-
dzie się do tematu deweloperskiego,
to można na tym sporo zarobić.

Na jakie standardy mogą liczyć ci,
którzy zdecydują się zamieszkać 
w powstających właśnie domach
jednorodzinnych w zabudowie sze-
regowej przy ul. Szpora?
Leszek Majewski: Samo prawo
budowlane wymusiło zmianę tych

standardów. Dawniej największą
bolączka mieszkania w takiej zabu-
dowie szeregowej było bezpośred-
nie, bliskie sąsiedztwo z właści-
cielem domu obok, który zdarzało
się, że był uciążliwy poprzez hałas
albo po prostu nie ogrzewał swo-
jego domu. W tej chwili normy
budowlane zmieniły się o tyle, że
ściany, które nas oddzielają od są-
siada mają wyższe standardy ciep-
lne i akustyczne. Te domy, które
budujemy mają jeszcze dodatkową
zaletę – są świetnie położone. Wy-
gląda to mówiąc w skrócie tak, że
od strony ogrodu mieszkamy na
wsi, a od strony wejścia do domu
mieszkamy w mieście. Sprowadza
się to do tego, że od strony wej-
ściowej do przystanku tramwajo-
wego mamy około 300 metrów, 
a od strony ogrodowej do najbliż-
szych zabudowań ponad 800 met-
rów. Ta część ogrodowa to jest
ostatnia linia zabudowy, gdzie na-
stępuje duży spadek terenu, znaj-
duje się tam zbiornik retencyjny
oraz tereny rekreacyjne. Myślę, że
ta perspektywa wizualna ma duże
znaczenie w połączeniu ze świetnie
skomunikowaną lokalizacją.

Co trzeba zrobić, żeby w tej no-
woczesnej zabudowie zamieszkać
i kiedy będzie to możliwe?
Leszek Majewski: Trzeba mieć wła-
sne pieniądze albo zdolność kredy-
tową.  Wprowadziliśmy też dodat-

kowy element do procedury sprze-
daży w postaci umów rezerwacyj-
nych.Ma to być podpowiedzią dla
wykonawcy prac budowlanych.
Domy podzielone są na dwa sze-
regi i rozkład rezerwacji pozwoli
podjąć decyzję, na przykład od
której strony rozpocząć budowę.
Inwestycję dopiero zaczynamy, ale
cykl pracy, którą zaproponował wy-
konawca jest szybki. Wszystkie pra-
ce budowlane w stanie surowym

mają zostać wykonane do grudnia
tego roku. Z kolei na przełomie
kwietnia i maja mają być zakoń-
czone wszelkie procedury związane
z przeniesieniem własności tych
domów. Ten termin wynika głów-

nie z możliwości przyłączeń i do-
staw mediów. Jestem dobrej myśli,
te 27 domów powinno się sprze-
dać już w pierwszych tygodniach
od rozpoczęcia sprzedaży.

SM Chełm od lat zarządza zaso-
bami znacznie lepiej niż nie jedna
prywatna firma na polskim rynku.
Co jest kluczem do sukcesu i tak
wzorcowego  zarządzania?
Marek Majchrzak – zastępca pre-

zesa: Myślę, że wszystkie sprawy,
które na niwie spółdzielczej się
działy, zostały uporządkowane.
Zaufanie członków spółdzielni do
zarządu jest naprawdę duże. Nie
mamy sytuacji, w której poszcze-
gólne nieruchomości chciałyby się
wyodrębniać i tworzyć wspólnoty
mieszkaniowe. Mamy, co prawda,
dziesięć wspólnot, które powstały
z mocy ustawy. Zarządzamy tymi
wspólnotami na zlecenie i nikt spe-
cjalnie się nie zastanawia się nad
tym, żeby współpracować z innym
zarządcą niż SM Chełm. Nieru-
chomościami spółdzielni zarządzamy
na wysokim poziomie, przy rela-
tywnie niskich kosztach. Potrafimy
znajdować kompromis pomiędzy
tym, co zbieramy, a tym co za te śro-
dki finansowe, można uzyskać. Nie
ma co ukrywać – dzięki temu, że zysk
spółdzielni z ponad 1,5 mln zł wzrósł
do 8,5 mln zł. Jesteśmy w stanie
dofinansowywać koszty utrzyma-
nia spółdzielczych zasobów miesz-
kaniowych. Dodatkowo zyski z dzia-
łalności deweloperskiej pozwalają
realizować wiele innych przedsię-
wzięć wykraczających poza standardy
przeciętnej spółdzielni.

Jednym z nich jest konkurs na naj-
lepsze przeznaczenie kwoty miliona
złotych zysku. Na czym polega ten
projekt i jakim cieszy się zaintere-
sowaniem członków spółdzielni?
Leszek Majewski:Ten konkurs ma
dla nas dwojakie znacznie. Z jednej
strony na walne zgromadzenie spół-
dzielni przychodzi około 200 czło-
nków, którzy decydują o tym, na
co zostaną wydane zyski, więc chcie-
liśmy rozszerzyć ten krąg, który decy-
dowałby o tym, na jakie cele fak-
tycznie postawić. Z drugiej strony
jest to coś w rodzaju sondażu, czego
ludzie od nas oczekują. Na podsta-
wie ich wniosków, w drugim eta-
pie konkursu, trwa obecnie głoso-
wanie poprzez portal społeczno-
ściowy na trzy najbardziej potrze-
bne zdaniem mieszkańców inwe-
stycje, które miałyby zostać zreali-
zowane za milion złotych. Spół-
dzielcy wybierają czy mają to być
place zabaw, monitoring albo nowe
altany śmietnikowe. Nie będą ukry-
wał, że w tym głosowaniu prowa-
dzą na razie place zabaw.

Rozmawiał Marcin Pawlenka

27 nowych domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej powstanie w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm z Gdańska. i chociaż na deweloperskie
działania stawiają nieliczne spółdzielnie z kraju, to dla Chełmu to już nie pierwsza taka inwestycja. Domy sprzedane mają zostać na zasadach rynkowych,
a osiągnięte z nich zyski po raz kolejny zostaną przeznaczone na najważniejsze potrzeby – bieżące remonty i nowe inwestycje.

Deweloperskie standardy w spółdzielni
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Wizualizacja nowoczesnego osiedla domów szeregowych z ogródkami

Państwa doświadczenie owocuje
tym, że firma znana jest w kraju 
i za granicą. Jak wyglądały po-
czątki działalności?
Działalność rozpoczęliśmy w 1988
roku, natomiast pierwsza sprze-
daż miała miejsce w lutym 1989
roku. Byliśmy jedną z pierwszych,
jeśli nie pierwszą polską firma,
która weszła w branżę urządzeń
do mierzenia i wykrywania sub-
stancji gazowych. W tym czasie
jedyna konkurencja była za gra-
nicą. Wszystkie urządzenia, które
produkujemy od 1989 roku do
dzisiaj to nasze rozwiązania kon-
strukcyjno-programowe. Pierw-
sze mierniki przenośne, od któ-
rych zaczynaliśmy działalność
również oparte były o nasze au-
torskie rozwiązania. Patrząc z per-
spektywy tych prawie 30 lat to
były dość prymitywne urządze-
nia, ale na tamte czasy niewiele
różniły się od produktów firm za-
chodnich. Oni mogli mieć lepsza
stylistykę, ale zasady działania 
i dokładność była podobna. Ta-
kimi pierwszymi przedsiębior-
stwami, z którymi rozpoczęliśmy
współpracę były przedsiębiorstwa
wodociągów i kanalizacji i stop-

niowo tę bazę klientów po-
szerzaliśmy. Trzeba zazna-
czyć, że nasze urządzenia
były bardzo konkurencyjne
cenowo w porównaniu do
tych z zachodu.

Firma była wielokrotnie
wyróżniania za swoje pro-
dukty oraz zaangażowanie
we własną działaność. Na
czym polega tajemnica suk-
cesu Pańskiej firmy?
Rozpoczęliśmy działalność

dość mocno bazując na wystawia-
niu się na targach branżowych,
m.in. targi gazownicze czy wodo-
ciągów i kanalizacji. Na wszyst-
kich tych targach staramy się brać
aktywny udział. Ponadto zgłasza-
liśmy najnowsze produkty do
konkursów, a ze względu na to,
że były innowacyjne i konkuren-
cyjne względem innych, kapituły
doceniały nas sprzęt.

Na czym polega ta innowacyjność?
Głównie na oprogramowaniu
urządzeń i szerokim spektrum ba-
dania gazów. Zaczynaliśmy od
mierzenia substancji jednogazo-
wych – potem dwu-, trzy- i czte-
rogazowych, następnie weszliśmy
w systemy stacjonarne, wieloga-
zowe, urządzenia, które oprócz
pomiarów, mogły sterować urzą-
dzeniami peryferyjnymi i proce-
sami technologicznymi. W latach
90. byliśmy pierwsi, którzy takie
urządzenia na polskim rynku ofe-
rowali.

Co dzisiaj Państwo oferują swoim
klientom?
Można powiedzieć, że branża się

nie zmienia. To dalej są urządze-
nia do mierzenia i wykrywania
substancji gazowych, różnych od
tlenu i tlenku węgla, po takie gazy
jak fosgen, cyjanowodór, chloro-
wodór, chlor itd. Te urządzenia
przenośne przez prawie 30 lat
zmniejszyły oczywiście swoje ga-
baryty, poprawiła się ich stylis-
tyka, zwiększyły również swoje
możliwości programowe, bo op-
rócz pomiarów sygnalizacji można
zapamiętywać dane, które są tam
gromadzone. Zwiększyliśmy też
gamę wykrywalnych gazów –
wprowadziliśmy nowoczesne czuj-
niki, aby umożliwić wykrycie

tych najtrudniejszych do zlokali-
zowania.

Najważniejsi Państwa klienci?
Każdy klient dla nas jest bardzo
ważny, nawet ten który kupuje
jedną sztukę. Ale z takich dużych
koncernów warto wymienić Orlen,
wygraliśmy przetarg i wszystkie te
stacje, które maja LPG, czyli gaz
płynny do samochodów, wyposa-
żone są w zabezpieczenia naszej

produkcji. Ze znanych firm ob-
sługujemy również takie jak 
Amazon, Philips, Amica Wronki
czy Samsung. Tych dużych firm
jest sporo. Współpracujemy także
z przemysłem chemicznym i wo-
dociągami: warszawskimi, byd-
goskimi, poznańskimi oraz spół-
dzielniami mieszkaniowymi.

ALTER S.A. aktywnie włącza się
w inicjatywy i wydarzenia, które
budują więzi i relacje na poziomie
lokalnej społeczności. Jakie to
wydarzenia?
Oprócz pracy zawodowej anga-
żujemy się w działalności spo-

łeczne na terenie powiatu, jak 
i województwa. Firma jest głów-
nym sponsorem klubu kolarskiego
Tarnovia, oprócz tego wspoma-
gamy rożnego rodzaju imprezy
na terenie gminy – pikniki, za-
wody sportowe, imprezy kultu-
ralne. Współpracujemy również
w zakresie rynku pracy – przyj-
mujemy stażystów, organizujemy
szkolenia. Nie zamykamy się tylko
we własnej działalności, ale wy-

chodzimy z działalnością spo-
łeczną, która jest bardzo ważna –
wspieranie sportu i kultury pod-
nosi w pewnym stopniu prestiż
firmy. 

Jesteście Państwo również inicja-
torem tych społecznych działań.
Podjęliśmy dwie takie inicjatywy.
Pierwszą z rejonowym pogoto-
wiem ratunkowym w Poznaniu –
wyposażyliśmy ich w mierniki
tlenku węgla, który jest gazem
bezwonnym, a żeby taki ratownik
miał możliwość reakcji i pomocy
drugiemu człowiekowi, niwelując
także zagrożenie swojego życia.

Druga taka inicjatywa to działal-
ność z wydziałem zarządzania
kryzysowego powiatu poznań-
skiego – wyposażyliśmy ich w do-
mowe alarmy gazowe, dzięki cze-
mu powiat poznański z państwową
strażą pożarna i komendą miejską
organizuje co roku cykl popu-
larno-naukowy w zakresie ochrony
przed tlenkiem węgla. 

Zostali Państwo rekomendowani

przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Poznaniu do nagrody Rzetelny
Pracodawca 2016 – jak dobierają
Państwo i inwestują w kadrę?
Stosujemy dwa sposoby: pierwszy
– rekrutacja z wyższych uczelni 
w Poznaniu, drugi – współpraca
z PUP w Poznaniu. Po zakończe-
niu stażu, najlepsi mają realną
możliwość zatrudnienia, co roku
mamy również kilku studentów
na praktykach uczelnianych. Poza
tym organizujemy wewnętrzne 
i zewnętrzne szkolenia dla naszych
pracowników, a także wspoma-
gamy ich finansowo, jeśli chcą się
dokształcić i doskonalić. Co mie-
siąc kierownik produkcji, bądź
główny konstruktor prowadzi 
z naszymi pracownikami spotka-
nia szkoleniowe, w zakresie no-
wości, jakie zostały wprowadzone
w zakresie oprogramowania.  

Plany na przyszłość?
Dziś współpracujemy z Rosją,
Litwą, Ukrainą, Szwecją i Anglią.
Ostatnio podjęliśmy działania,
aby wejść na rynek afrykański,
rozpoczęliśmy przygotowania 
w tym kierunku, przeprowadzamy
rozmowy, zaczynamy się promo-
wać na tym rynku, szukamy kon-
trahenta – firmy, która będzie sprze-
dawała i serwisowała nasze pro-
dukty. Przymierzamy się do foto-
woltaiki, mamy podpisane wstę-
pne umowy z dostawcami solarów.
Szczerze powiedziawszy czekamy
tylko na przepisy, które mają
wejść w życie z początkiem lipca,
aby móc montować i serwisować
oraz promować zastosowanie od-
nawialnej energii. ■

Firma ALTER S.A. powstała w 1988 roku w Tarnowie Podgórnym. Dziś to najbardziej dynamicznie rozwijający się polski producent urządzeń 
do mierzenia i wykrywania gazów.  O początkach, sukcesach, celach firmy i planach na przyszłość oraz oferowanych produktach z prezesem
ALTER S.A. Grzegorzem Wasielewskim rozmawia Martyna Motylska.

Sukces podyktowany innowacyjnością
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Siedziba firmy znajduje się w Tarnowie Podgórnym
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Jakie działania podejmuje urząd
w celu zmniejszenia bezrobocia?
Mamy liczne narzędzia i możliwo-
ści działania. W celu przygotowa-
nia kadr pod potrzeby pracoda-
wców organizujemy szkolenia za-
wodowe bezrobotnych oraz staże.
W okresie stażu pracodawcy uczą
czynności zawodowych, a urząd
pracy tym osobom wypłaca sty-
pendium. Osoby przedsiębiorcze
otrzymują finanse na założenie
własnej firmy, zwłaszcza na zakup
sprzętu i wyposażenia do pracy.
Doradcy zawodowi organizują za-
jęcia przygotowujące do znalezie-
nia zatrudnienia. Liczne działania
urzędów pracy już wymagają mo-
dyfikacji, odbiurokratyzowania 
w celu usprawnienia ich działań. 

Czym charakteryzuje się złotow-
ski rynek pracy?
Złotowski rynek pracy charakte-
ryzuje jego usytuowanie i gospo-
darka. Funkcjonują tu liczne, bardzo
dobrze prosperujące duże gospo-
darstwa rolne, posiadające bardzo
zaawansowany technologicznie
sprzęty. Dominujące w powiecie
rolnictwo determinuje rynek pracy.
Największym pracodawcą jest
Media Expert, równie dużym jest
pieczarkarnia Okechamp. Kolej-
nym pod względem zatrudnienia
jest producent okuć okiennych
Romb, do wielkich należy firma
Rek-Swed, Amcor – producent
różnorodnych opakowań z two-
rzyw sztucznych, UNIMETAL –
producent urządzeń do komple-
ksowego wyposażenia stacji diag-
nostycznych kontroli pojazdów 
i dodatkowo mebli ogrodowych.
Stopa bezrobocia sezonowo zmie-

nia się i sukcesywnie maleje, ale
sięga 13 proc., mimo znaczącego
spadku z ponad 20 proc. 

Jak urzędy pracy są w stanie pro-
gnozować dalsze trendy oraz przy-
gotowywać ludzi do zapełniania
luk, które pojawiają się na rynku
pracy?
To jest bardzo złożony problem.
Dynamiczny postęp techniczny
wpływa na zmiany na rynku pra-
cy, potrzeby kadrowe i kwalifika-
cje potencjalnych pracowników.
Proces edukacji i przygotowania

nowych programów nauczania
wymaga unowocześniania. Noto-
wane są postępy, uczelnie i szkoły
zaczynają współpracę z pracoda-
wcami chętnymi do angażowania
się w edukację. W naszym powie-
cie prężnie działa cech zrzeszający
rzemieślników, którzy angażują
się w kształcenie zawodowe. Sy-
tuacja poszczególnych osób na
rynku pracy zależy w dużej mie-
rze od wychowania  i od zaanga-
żowania się w uczenie. Urzędy
pracy też wymagają przemian 
w świadczeniu usług. Konieczno-
ścią jest upraszczanie procedur na

rzecz efektywniejszej pracy z oso-
bami poszukującymi sposobu na
uzyskanie etatu. W urzędach pracy,
w obecnych warunkach ich dzia-
łania nie można stale zajmować się
osobami zainteresowanymi wy-
łącznie ubezpieczeniem zdrowot-
nym, świadczeniami z pomocy
społecznej i innymi jak status bez-
robotnego do celów alimentacyj-
nych. Kierowanie do pracy osób,
które zniechęcają pracodawców
do ich zatrudnienia utrudnia współ-
pracę urzędów pracy z pracoda-
wcami. Kandydaci do pracy po-

winni mieć wie-
dzę o elementar-
nych zasadach
funkcjonowania
firm, co mogłoby
ułatwić rozumie-
nie postaw pra-
codawców, ich
oczekiwań i wy-
magań. 

Co można w tej
kwestii zmienić?
Wprowadzanie

zmian wymaga rzetelnej wiedzy 
o tym, co jest i o tym, czego oczeku-
jemy. Ogólną wiedzę mamy – wiemy,
że rośnie zapotrzebowanie na pra-
cowników, w tym dobrze wykwa-
lifikowanych. Wiemy, że są chętni
do pracy, wiemy też, że są osoby
mające swoje preferencje zawo-
dowe i życiowe, częstoz istotnych
powodów osobistych. Warto po-
dejmować szersze dyskusje mery-
toryczne w gronie pracodawców,
nauczycieli, specjalistów o środ-
kach sprzyjających rozwiązywa-
niu problemów rynku pracy. ■

Na terenie powiatu złotowskiego zarejestrowanych jest ok. 3 300 bezro-
botnych, ale tendencja na przestrzeni kilku ostatnich lat jest spadkowa.
Stopa bezrobocia oscyluje w okolicach 13 proc. O sposobach znalezienia
pracy z dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie Łucją Greczyło 
rozmawia Martyna Motylska.

Skutecznie zmniejszają bezrobocie

Myślistwo to oprócz polowań,
kultywowanie bogatej tradycji
oraz ochrona środowiska. Na ja-
kie proekologiczne działania sta-
wia Polski Związek Łowiecki?
Ruszyliśmy z kilkoma dużymi pro-
gramami dedykowanymi ochro-
nie przyrody. Jednym z nich są
działania związane z ochroną te-
renów polnych oraz ratowania zwie-
rzyny drobnej. Jest to naprawdę
duże wyzwanie, ponieważ coraz
większa chemizacja rolnictwa ma
negatywny wpływ na drobną zwie-
rzynę tj. zające, bażanty i kuro-
patwy. Ich populacja spada. Polski
Związek Łowiecki podjął wiele
działań, żeby zahamować ten pro-
ces. Jednym z nich jest tworzenie
specjalnych miejsc, w których ta
zwierzyna drobna może się scho-
wać tzw remizy śródpolne. Po-
nadto myśliwi zaangażowali się 
w zakładanie oczek wodnych, gdzie
zwierzyna może pobierać wodę.
Poza tym systematycznie zasied-
lamy tereny zwierzyną drobną.

PZŁ prowadzi też wiele działań
edukacyjnych. Nie ograniczają się
one wyłącznie do działalności
Stacji Badawczej w Czempiniu,
ale również szeroko pojętych akcji
dedykowanych dzieciom i mło-
dzieży. Na czym one polegają?
Poza tym, że w Stacji Badawczej
w Czempiniu przyjmujemy kilka
tysięcy dzieci rocznie, mamy też
wiele projektów ogólnopolskich
i regionalnych, które cieszą się
podobnym zainteresowaniem. Je-

dnym z nich jest program aktyw-
nej edukacji ekologicznej „Ożywić
pola”, na którym wychowaliśmy
już całe pokolenia. W wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim pro-
wadzony jest także program
„Myśliwi dzieciom, dzieci zwie-
rzętom”. Polega on na tym, że dzie-
ci dokarmiają zwierzęta, budują
także budki lęgowe, uczą się kon-
taktu ze zwierzętami. Działalność
edukacyjną mają wpisaną w swój
statut wszystkie koła PZŁ. My-
śliwi spotykają się z dziećmi w szko-
łach, gdzie przekazują wiedzę, jak
zachowują się zwierzęta. Uczą też
najmłodszych, jak powinni się za-
chowywać na przykład w lesie.

Łowiectwo to elitarne hobby. Co
tak naprawdę trzeba zrobić i jakie
spełniać wymagania, żeby zostać
myśliwym?
Trzeba mieć pasję, trzeba kochać
przyrodę. Tak naprawdę najlicz-
niejszą grupą zawodową wśród
myśliwych są leśnicy i rolnicy.
Wbrew pozorom, nie jest to eli-
tarne i drogie hobby. Bardziej niż
pieniądze, potrzebne jest dużo wo-
lnego czasu. Samo polowanie to
tak naprawdę wierzchołek góry
lodowej, bo oprócz niego trzeba
wykonać ogrom pracy na przy-
kład związanej z ochroną upraw.
Są to często noce poświęcane na
dbanie o plony. I jak już wspomi-
naliśmy, wiele działań związanych
z ochroną środowiska oraz sze-
roko pojętą edukacją. ■

Znacznie więcej
niż polowanie
Ich działalność nie ogranicza się wyłącznie do ło-
wiectwa. Na co dzień dbają też o środowisko na-
turalne. Poza tym, członkowie Polskiego Związku
Łowieckiego stawiają na edukację dzieci. Więcej
na ten temat mówi rzecznik PZŁ – Diana Piotrowska.

Jastrzębie Zdrój dziś kojarzy się
bardziej z przemysłem kopalnia-
nym niż uzdrowiskiem. Na jaki
wizerunek Państwo stawiają?
Do tej pory miasto miało łatkę
blokowiska – sypialni. Na pierw-
szy rzut oka – kopalnie i bloki. A tak
naprawdę to miasto ma ogromny
potencjał – ciekawe rozwiązania
architektoniczne, doskonałą loka-
lizację, jest dużo zieleni. Mamy też
za sobą ciekawą, uzdrowiskową
historię. Na to warto stawiać. 

Jakie są alternatywy dla przemy-
słu górniczego dominującego 
w mieście?
W chwili obecnej priorytetem jest
stworzenie warunków do rozwoju
innych gałęzi przemysłu. Usytuo-
wanie Jastrzębia jest atrakcyjne
dla inwestorów – blisko nam do
granicy z Czechami, autostrady
A1, dróg wojewódzkich czy obwo-
dnicy. Stawiamy m. in. na trans-
port i logistykę, powstawanie ma-
gazynów i hal.

Dużo mówi się o miejskiej tożsa-
mości mieszkańców.
Mieszkańcy pochodzą z różnych
stron kraju, stąd problem z iden-
tyfikacją. Tożsamość chcemy bu-
dować na solidnych fundamentach
– m. in. sporcie, kulturze i historii.
Jastrzębie-Zdrój postrzega się jako
„Dom Solidarności” – miasto wal-
czyłoo wolność, godność i niepo-
dległość Polski, tu zostało podpi-
sane jedno z tzw. porozumień
sierpniowych. Ta idea wiąże się
ściśle z dużym projektem, nad któ-
rym pracujemy – budową Domu
Solidarności. Mamy nadzieję, że

przyczyni się on do zintegrowania
mieszkańców miasta.

Gdzie w mieście można wypocząć?
Kultowym miejscem jest budowany
kiedyś przez górników Ośrodek
Wypoczynku Niedzielnego. Pra-
cujemy nad tym, by znów zatętnił
życiem, bo w chwili obecnej opu-
stoszał. Staramy się o pieniądze 
z projektów transgranicznych.
Możemy się poszczycić także
pięknym Parkiem Zdrojowym 
z kompleksem budynków posa-
natoryjnych i starym drzewostanem.
Mamy również park za komple-
ksem „Dąbrówka”, który nie tak
dawno poddany był rewitalizacji.
Wierzę, że takim miejscem będzie
stara Łaźnia, jako obiekt postin-
dustrialny, w przyszłości również
stawy przy ul. Wodzisławskiej.

Czy Jastrzębie-Zdrój ma aspira-
cję, by stać się smartcity?
W 2015 r. powstał Jastrzębski
Klaster Innowacji. Wychodzą z nie-
go pomysły na innowacyjne roz-
wiązania, w tym zakresie współ-
pracujemy. Chcemy stworzyć coś
w rodzaju centrum nauki i inno-
wacji, które będzie zalążkiem wię-
kszego projektu, platformą inteli-
gentnego rozwoju. 

Jak żyje się przeciętnemu miesz-
kańcowi Jastrzębia Zdroju?
Myślę, że dobrze. Nie ma u nas
korków, mamy niskie podatki, ba-
rdzo dobrą i tanią wodę, ale też
niewykorzystany do tej pory po-
tencjał – na jego wykorzystanie się
nastawiam. ■

Miasto Solidarności
Atrakcyjne urbanistycznie, zielone i dobrze skomu-
nikowane. Takie jest – niegdyś zdrojowe, a dziś uprze-
mysłowione – Jastrzębie Zdrój. O potencjale miasta
i z Prezydent Anną Hetman, rozmawia Martyna
Motylska. 
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Opole Lubelskie coraz częściej
sięga po prestiżowe wyróżnienia
w ogólnopolskich konkursach.
Są Państwo również nominowani
do tytułu Lidera Rozwoju Regio-
nalnego 2016.
To prawda. Niedawno nasza Gmi-
na otrzymała pierwsze miejsce w ka-
tegorii „gmina miejsko-wiejska”
w konkursie „Perły Samorządu
2016” i jest to duże wyróżnienie.

Co sprawia, że Opole Lubelskie
kipi energią?
Jesteśmy niewielkim miastem, sto-
licą dużego powiatu. Mamy wie-
lowiekowe tradycje. Zakon pija-
rów zaszczepił w mieszkańcach
tych ziem pozytywistyczne i prak-
tyczne podejście do życia, z uwzglę-
dnieniem nauki zawodu i umie-
jętności handlowych. Te tradycje
przetrwały do dziś. Ponadto o ak-
tywności mieszkańców oraz zain-
teresowaniu inwestorów decy-
dują również aspekty infrastruk-
turalne. Do nich na pewno zaliczyć
należy piękną trasę łączącą gminę
z Lublinem, a z drugiej strony pro-
wadzącą na zachód kraju oraz no-
wowybudowany most na Wiśle.
To sprawia, że mamy rozwiniętą
komunikację z całą Polską. Po-
nadto znajdujemy się niedaleko
lotniska, co umożliwia ruch mię-
dzynarodowy

Co charakteryzuje Opole Lubel-
skie?
Gminę najlepiej obrazuje logo:
„Opole Lubelskie – Owocne inwe-
stycje”. I z jednej strony to inwe-
stycje w rynek owocowy, a z dru-

giej – korzystne inwestycje. Na te-
renie gminy uprawia się maliny –
w ogromnej  ilości. Produkcja tych
owoców jest nowoczesna, z za-
stosowaniem innowacji. Podkre-
ślić należy walor ekologiczny ta-
kich produktów. Znajduje się tu
także 900 ha stawów hodowlanych.
Zatem maliną, jabłkiem i rybą stoi
nasza gmina. Przyszli inwestorzy
powinni brać pod uwagę trzy
branże: rolno-spożywczą, meta-
lową oraz rybną. Taka jest specy-
fika naszego regionu.

Jakie stawia Pan sobie cele w dzia-
łalności samorządowej?
Jeden z prezydentów USA miał 
w swoim gabinecie motto „Gospo-
darka, głupcze!”. Kondycja Gminy
w znaczącej części uzależniona
jest od wpływów do budżetu z ty-
tułu podatków od przedsiębiorców,
zatem naturalnie ich wspieramy,
gdyż mają oni ogromny wpływ
na życie wspólnoty. I to jest de-
wiza, która towarzyszy mi 
w pracy. 

Jakie działania są
przez Państwa 
podejmowane,
aby podnieść
standard życia
mieszkańców 
i jednocześnie
przekuć na 
walory dla 
potencjalnych 
inwestorów?
Myślę, że działa
tu pewne sprzę-
żenie zwrotne.

Ważnym elementem dla biznesu
są zachęty fiskalne, ale z drugiej –
zaplecze infrastrukturalne i spo-
łeczne. Jakość życia przekłada się
bezpośrednio na atrakcyjność in-
westycyjną. Posiadamy piękny
ośrodek – Opolskie Centrum Kultury,
nowoczesne kino, zrewitalizowany
zabytkowy park i wiele innych,
cennych inicjatyw społecznych.
Obecnie przygotowujemy ogro-
mny projekt „Strefa rekreacji”,
który chcemy wzbogacić o walor
edukacyjny. Chcemy młodym lu-
dziom uświadamiać specyfikę re-
gionu, w tym również potencjał
rybackości. 

Czy oczekujecie Państwo zainte-
resowania Gminą ze strony dużego
przemysłu, czy raczej skupiacie
się na rozwoju gospodarki ekolo-
gicznej?
Siłą rzeczy poruszamy się w obrę-
bie gospodarki ekologicznej. Obe-
cnie jesteśmy na etapie zaawanso-
wanych rozmów z trzema poten-
cjalnymi inwestorami. Posiadamy
obwodnicę miasta i prowadzimy
intensywne prace nad nowym pla-
nem zagospodarowania przestrze-
nnego, aby stworzyć dogodne wa-
runki do inwestowania w tym
obszarze. 

Dziękuję za rozmowę.

Owocne inwestycje
na rynku z tradycjami
O wykorzystaniu naturalnego potencjalnego 
regionu i jego wielowiekowej tradycji z burmistrzem
Opola Lubelskiego Dariuszem Wróblem rozmawia
Katarzyna Snochowska.
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Jaka jest specyfika rynku pracy 
w powiecie staszowskim?
Od wielu lat rynek pracy powiatu
staszowskiego kształtowany jest
głównie przez przedsiębiorstwa
związane z wydobyciem i prze-
twórstwem siarki („Siarkopol”
Grzybów, obecnie Grupa Azoty)
oraz produkcją energii elektrycz-
nej (elektrownia w Połańcu). Te,
wydawałoby się, stabilne branże
również podlegały procesom res-
trukturyzacji oraz racjonalizacji
zatrudnienia, co w konsekwencji
zmniejszyło ich pozytywny wpływ
na lokalny rynek pracy. Posiada-
jące tutaj długą tradycję zakłady
odzieżowe także zmniejszyły swój
udział w rynku pracy. Jednak dzię-
ki nowym inwestycjom rynek wzbo-
gacił się o hutnictwo szkła. Zna-
czącą rolę odegrało też rolnictwo
z produkcją sadowniczą i warzy-
wniczą. Bezrobotni to głównie lu-
dzie młodzi, z wykształceniem
zasadniczym i średnim zawodo-
wym, zamieszkujący na wsi. Na
koniec 2015 roku stopa bezrobo-
cia w powiecie staszowskim wy-
nosiła 9,6 proc. i była niższa od
stopy bezrobocia w woj. święto-
krzyskim oraz w kraju.

W poprzednich latach PUP 
w Staszowie przeprowadził wiele
działań, które były znaczącym
wsparciem dla młodych osób po-
zostających bez pracy. Jakie są ich
efekty?
Wspieraliśmy podejmowanie pracy
przez bezrobotnych organizując
staże, prace interwencyjne, a ta-
kże refundując pracodawcom ko-
szty wynagrodzeń i składek ube-
zpieczeniowych oraz koszty two-

rzenia stanowisk. Finansowaliśmy
podejmowanie przez bezrobot-
nych działalności gospodarczej.
W minionych pięciu latach staż
podjęło 2405 osób, prace inter-
wencyjne 1387 osób, 320 osób
otrzymało środki na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej, 719 osób
skierowano na utworzone miejsca
pracy, 490 osób skierowano na
szkolenia. Łącznie w tym okresie
5897 osób objęto aktywnymi for-
mami aktywizacji, z których po
zakończeniu udziału w programie
około 60-70 proc. podejmowało
pracę. Nasze działania miały is-
totny wpływ na stałe zmniejszanie
się liczby osób młodych, pozosta-
jących bez pracy – szczególnie tych
w wieku 18-24 lata. 

Na jakie wsparcie mogą liczyć 
w tym roku bezrobotni dzięki
współpracy z Ośrodkiem Promo-
wania Przedsiębiorczości?
Ośrodek realizuje projekt „Przed-
siębiorczość bez barier” wspiera-
jący podejmowanie działalności
gospodarczej przez osoby znajdu-
jące się  w szczególnej sytuacji na
rynku pracy. Projekt adresowany
jest głównie do osób niepełnos-
prawnych, po 50. roku życia, dłu-
gotrwale bezrobotnych, z niskimi
kwalifikacjami i odchodzących 
z rolnictwa. Przewiduję wsparcie
szkoleniowo-doradcze oraz udzie-
lanie dotacji inwestycyjnych i fi-
nansowanie bieżących wydatków
związanych z funkcjonowaniem
firmy w początkowym okresie jej
istnienia.

Rozmawiał Marcin Pawlenka

Liderzy rynku pracy
Inwestycje oraz współpraca z pracodawcami prze-
kładają się na niską stopę bezrobocia. Więcej na
ten temat w rozmowie z dyrektorem Powiatowego
Urzędu Pracy w Staszowie – Benedyktem Koziełem.
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Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie



Polski Związek Wędkarski jest no-
minowany do Polskiej Nagrody
Innowacyjności 2016 za elektro-
niczny  rejestr członków PZW. Na
czym polega ten projekt?
Docelowo ma to być centralna ba-
za danych, po to, żeby pewne rze-
czy były możliwie jak najszybciej
przekazywane. Nasz statut przewi-
duje, że członek PZW musi być ze-
widencjonowany. W tej ewidencji
będzie imię nazwisko, data urodze-
nia – na jej podstawie (w zależności
od wieku) przyznawane są naszym
członkom ulgi. Zawierać ona bę-
dzie także numer karty wędkarskiej
– bo jest ona niezbędna i obowiązek
jej posiadania ustanowił ustawo-
dawca. Zewidencjonowana będzie
cała historia członkostwa – staż 
w PZW, zasługi, odznaczenia, za-
angażowanie w Społecznej Straży.
Dzięki temu PZW będzie też po-
siadał informacje, czy ktoś zrezyg-
nował z członkostwa, czy też nastę-
puje migracja członków, którzy zmie-
niają koło lub okręg na inne. W re-
jestrze będą też informacje o zasłu-
żonych i odznaczonych członkach
PZW, którym za wieloletnią pracę
przysługują zniżki w składkach

członkowskich. Istotna będzie też
ewidencja tych wędkarzy, którzy

popełniają wykroczenia. Niestety
w PZW są różni ludzie i rejestr bę-
dzie pomagał w ich ukaraniu,
a w najgorszych wypadkach wyklu-
czeniu ze związku. Elektroniczny
rejestr sprawi, że przenoszenie się
naszych członków z jednego koła
do drugiego będzie przejrzyste.
Często bywało, tak że ci, którzy
zostali wykluczeni z PZW za po-
pełniane wykroczenia nad wodą
po prostu przenosili się do innego
okręgu PZW i wstępowali pono-
wnie do Związku, rzekomo jako
nowi członkowie. Rejestr wyklu-

czy takie przypadki. Docelowo da
nam on obraz faktycznej liczby

członków.

Innowacyjne rozwiązania z
reguły ułatwiają życie. W ja-
ki sposób korzyści z wpro-
wadzenia elektronicznego
rejestru odczują członkowie
PZW i co tak naprawdę
zyskają?
Będą mogli opłacać składki
członkowskie drogą interne-
tową. W przyszłości chcemy
też dotychczasowe legity-
macje zastąpić bardziej wy-

godnym dokumentem plastikowym
w formie takiej jak ma na przykład
dowód osobisty. Oczywiście węd-
karze, którzy będą chcieli pozostać
przy tradycyjnych książeczkowych
dokumentach będą mieli taką mo-
żliwość. Kolejnym etapem będzie
możliwość wypełniania rejestru po-
łowów drogą elektroniczną lub przez
aplikację telefoniczną. W tej chwili
wędkarze ewidencjonują to co zło-
wią poprzez rejestr książeczkowy,
w którym długopisem trzeba wpi-
sywać datę połowu, numer łowiska
oraz ryby, które zabrali. Oczywi-

ście jeżeli w PZW będzie chociaż
jeden członek, który będzie chciał
korzystać z tradycyjnego rejestru,
podobnie jak w przypadku chęci
posiadania tradycyjnej legitymacji
członkowskiej – będzie miał taką
możliwość. Chodzi o to, żeby było
to łagodne przejście, głównie z myślą
o tych starszych członkach. Jestem
przeciwnikiem rewolucji bo rewo-
lucja pożera własne dzieci. Stop-
niowe wprowadzenie elektroni-
cznych rejestrów połowów, ułatwi
z czasem obliczenia ile ryb zostało
złowionych i zabranych. Na razie
liczone jest to co roku ręcznie, we
wszystkich okręgach PZW, w efek-
cie z rocznym opóźnieniem. Elek-
troniczna ewidencja złowionych 
i zabranych ryb umożliwi automa-
tyczne zliczenie i dokładniejsze ze-
stawienie jaka była faktycznie
presja wędkarska w danym roku
na konkretnych wodach. W przy-
szłości planujemy również rozsze-
rzenie aplikacji o panel „monito-
ringu wód” z możliwością zgłasza-
nia wszelkich zagrożeń i natych-
miastowym powiadamianiem odpo-
wiednich służb. 

Jakie są najważniejsze wyzwania
PZW na najbliższą przyszłość?
Czas najwyższy, żeby PZW, który
w zeszłym roku skończył 65 lat,
przeszedł na kolejny poziom, dał
wędkarzom możliwość korzysta-
nia z rzeczy, które są w XXI wieku
powszechne. Na przykład każdy
może sobie wykupić zezwolenie
przez internet umożliwiające węd-
kowanie w Szwecji. Chcemy, żeby
taka możliwość stała się powsze-
chna w Polsce. Żeby ci, którzy nie
są członkami PZW, mogli również
łatwo wykupić okresowe zezwo-
lenie na wędkowanie w naszych
wodach. 

Jakie kwestie, z punktu widzenia
PZW, powinny zostać poruszone
na Kongresie w Lublinie gdzie za-
proszeni zostali przedstawiciele
strony rządowej oraz wielu insty-
tucji państwowych?
Chcielibyśmy poruszyć temat, któ-
ry najbardziej nas nurtuje, a doty-
czy „niewinnego ptaszka” – kormo-
rana. Żebyśmy się dobrze zrozu-
mieli – PZW nie ma nic przeciwko
kormoranom. My jesteśmy za tym,
żeby one były, tyle że warunek jest

jeden – nie w takich ilościach. W cią-
gu ostatnich trzydziestu lat ich po-
pulacja wzrosła siedemnastokrot-
nie. Dorosły ptak potrafi zjeść
dziennie pół kilograma ryb. Kor-
moranów jest 150 tysięcy, więc
można łatwo policzyć straty. Pomi-
jam już fakt, jak wyglądają tereny
gniazdowe kormorana – przypo-
minają spaloną ziemię i martwy
las. Odchody kormorana niszczą
wszystko, a ich ilość, która przed-
ostaje się do wody czyni ją po pew-
nym czasie martwą. Rząd po-
dejmuje w tej sprawie działania, ale
nie są one na tyle zadowalające, że-
by problem rozwiązać. Z tą kwes-
tią chcemy się też zwrócić do
członków Komisji Rybołówstwa
Parlamentu Europejskiego. Tym
bardziej, że jest to zagrożenie do-
tyczące wód całej Europy. Polska
pod względem liczebności tych
ptaków jest na trzecim miejscu. ■

Od ponad 65 lat nie tylko chronią środowisko naturalne i polskie wody ale też dbają o to, żeby nie brakowało w nich ryb. Polski Związek Wędkarski
zrzeszający ponad 65 tys. członków i gospodarujący na 220 tys. ha wód, prowadzi działalność, której nie powstydziłaby się naprawdę duża i dobrze
prosperująca spółka. Dziś wdrażany jest elektroniczny rejestr wędkarzy. O tym jakie korzyści przyniesie ten projekt i na jakie jeszcze unowocześnienia
chcą postawić polscy wędkarze z Prezesem Zarządu Głównego PZW – Dionizym Ziemieckim rozmawia Marcin Pawlenka. 

Wędkarstwo w innowacyjnym wydaniu
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Gdzie tkwi źródło sukcesu SML-W
„Energetyk”?
Myślę, że nasza główna siła to
otwartość ludzi, którzy tu pracują
i moja wytrwałość w dążeniu ku
odmianie. Nie poprzestajemy na
wymagalnym minimum, bo nie
poznalibyśmy świata możliwości,
które można dać mieszkańcom.
Gdy spoczywa się na laurach,
traci się satysfakcję z wykonywanej
pracy. Dlatego patrzymy uważnie
na to co się dzieje wokół nas, na
nowości techniczne i różne rozwią-
zania związane z zarządzaniem 
i cały czas się uczymy. Nie dla
samej nauki, ale żeby spożytko-
wać nowe umiejętności i wyko-
rzystać szanse na rozwiązanie bie-
żących problemów. Moim zda-
niem mądrością jest naśladowa-
nie lepszych od siebie. Tego się nie
wstydzę i cały czas powtarzam, że
rozmawiając z profesjonalnymi 
i doświadczonymi zarządcami
nieruchomości, staram się wyko-
rzystywać ich wiedzę w swojej
pracy. Nie usiłujemy robić do-
świadczeń na żywej materii. Szu-
kamy rozwiązań, które są już spra-
wdzone. Ogromne znaczenie 
w funkcjonowaniu mają prawid-
łowe relacje z naszą Radą Nadzo-
rczą i Radami Mieszkańców Nie-
ruchomości.

Na czym polega przewaga spół-
dzielczości mieszkaniowej nad
wspólnotami?
Przede wszystkim działa tu efekt
skali. Duża spółdzielnia mieszka-
niowa, taka jak „Energetyk”, dys-
ponuje funduszem remontowym,
który pozwala na zaplanowanie 
i realizację prac modernizacyj-
nych na wszystkich zasobach bez

zaciągania kredytów, których
koszt obciążałby mieszkańców.
Akumulowane przez nas środki
umożliwiają nam radzenie sobie 
z zadaniami, które są znacznym
obciążeniem finansowym – np.
dostosowanie budynków do prze-
pisów przeciwpożarowych, któ-
rego koszty sięgają kilkudziesięciu
tysięcy złotych za budynek. Wspól-
nota mieszkaniowa, która skupia
dwie lub trzy nieruchomości, nie
jest w stanie przeprowadzić tych
prac bez finansowania zewnętrz-
nego (rzeczywistych kredytów ban-
kowych), które oznacza znaczny
wzrost opłat dla mieszkańców.
Oprócz tego, spółdzielnie często
zarządzają lokalami użytkowymi,
z których pożytki, czyli zysk z wy-
najmu, zgodnie z ustawą są prze-
kierowane na dopłatę do eksplo-
atacji mieszkań.

Jakie są główne założenia prowa-
dzonych przez spółdzielnię prac
modernizacyjnych?
Głównie ograniczenie naszych
wydatków. Inwestujemy w pod-
noszeniu standardu życia miesz-

kańców i na tym polu mamy
spore osiągnięcia. Jak choćby po-
zyskiwane premie termomoder-
nizacyjne lub białe certyfikaty.
Część mieszkańców już teraz po-
siada nieruchomości o wysokiej
klasie energetycznej, co przekłada
się na znaczące oszczędności.

Zanim przyjdą oszczędności, trzeba
jednak ponieść wysokie koszty.
To prawda, ale na tym polega in-
westowanie. Rzetelnie wykonane
prace powodują, że nakłady po
pewnym czasie się zwrócą, a war-
tość dodana w postaci wysokiego
standardu i zmniejszenia kosztów
c.o. i podgrzewu wody pozosta-
nie na lata. Wyraźnie widać to na
przykładzie falowników, które
montujemy na budynkach. Prze-
znaczamy na to jednorazowo du-
że środki, ale zwrot następuje już
po siedmiu pełnych miesiącach.
Planujemy również wdrożenie
systemu podziemnych pojemni-
ków na śmieci, który nie tylko
podniesie estetykę osiedli, ale
ograniczy koszty związane z bu-
dową i utrzymaniem wiat. Takie
pionierskie działania również wy-
magają kapitału, którym wspól-
noty zwyczajnie nie dysponują.

Ciężko musi być pracować nad
lepszą przyszłością dla mieszkań-
ców, gdy od 10 lat nad spółdziel-
nią wisi groźba utraty historycznej
siedziby.
W 2006 roku Spółka Tekton sp.
z o.o., która nabyła powstałe w wy-
niku podziału spółdzielni w 1999
roku część udziałów w nierucho-
mości przy ul. Powstańców Śląskich,
złożyła do Sądu Rejonowego wnio-
sek o zniesienie współwłasności 

i od tamtej pory usiłuje wykazać,
że najlepszym rozwiązaniem spo-
ru będzie wykupienie przez nią
udziałów SML-W „Energetyk”, 
a wskutek tego, usunięcie zarządu
spółdzielni z budynku, który od

momentu powstania czyli od 1959
roku był własnością jej członków.
Biorąc pod uwagę dotychczasowy
przebieg rozprawy, nie sposób je-
dnoznacznie przewidzieć jej roz-
strzygnięcia. Wiele jednak mówią
powtarzające się podczas rozpraw
pytania o możliwość przeniesie-
nia siedziby „Energetyka”, któ-
rego archiwa szczelnie wypełniają
piwnice pawilonu setkami tysięcy
gromadzonych przez lata doku-
mentów. Przeniesienie biura oba-
rczyłoby spółdzielnię, a przez to
jej członków, kosztem wynajęcia
ok. 500 m2powierzchni potrzebnej
do wydajnego zarządzania swoi-
mi zasobami i porównywalnej po-
wierzchni na archiwa. Przedłuża-
jące się od 2006r. znoszenie współ-
własności powoduje degradację
obiektu, co w perspektywie zna-
cznie podniesie koszty niezbęd-
nych remontów. Dziś na prowa-

dzeniu sporu tracą wszyscy, a prze-
de wszystkim mieszkańcy, dla któ-
rych pawilon jest nie tylko częścią
historii „Energetyka”, ale także
szansą na długo oczekiwane i tak
potrzebne wsparcie finansowe.

Wieloletnia praca na rzecz dobra
mieszkańców zaowocowała za-
ufaniem do zarządu i to w spółdzie-
lni, której jeszcze kilkanaście lat
temu groziła upadłość na skutek
ekscesów poprzednich zarządów.
Zaczynając tutaj swoją pracę,
miałam świadomość, że wszystkie
moje działania trafiają pod lupę
nadzoru społecznego. Ludzie po
prostu nie wierzyli, że ktokolwiek
może chcieć zrobić coś dobrego
dla nich. Każdy ruch był trakto-
wany jak kolejne marnowanie
pieniędzy. Przekonywanie i roz-
mowy o tym, że teraz będzie ina-
czej, było wyjątkowo trudne.
Trzeba było wytrwałości i ciężkiej
pracy, żeby uświadomić nadcho-
dzące zmiany. Gdy tylko miesz-
kańcy zobaczyli szansę na odbu-
dowanie spółdzielni, zaczęli ak-
tywnie włączać się w ten proces.
Brali na siebie ciężar przekonywa-

nia swoich najbardziej zniechęco-
nych do naszych posunięć sąsia-
dów. Ale najpierw sami musieli się
o tym przekonać i za to jestem im
wdzięczna.

Jakie mają Państwo plany na naj-
bliższą przyszłość?
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
uprzedził nas, że na przełomie
czerwca i lipca 2016 roku przyj-
mowane będą wnioski o dotację
na termomodernizację. Zgłosi-
liśmy sześć nieruchomości, w tym
dwie bardzo duże, kilkunastoklat-
kowe. Przed nami ogrom pracy 
i myślę, że będziemy się skupiać
głównie na tym działaniu, ponie-
waż większa efektywność energe-
tyczna, da nam obniżenie najdro-
ższego składnika czynszu. Jeżeli to
się uda, będzie to największy suk-
ces mojej pracy w spółdzielni 
i zwieńczenie wszystkich działań
termomodernizacyjnych. Poza
tym chcemy utrzymać poczucie
stabilności i pewności jutra u na-
szych mieszkańców, jednocześnie
stale się rozwijając i udoskonala-
jąc. Mieliśmy złą historię, więk-
szość spółdzielców przeszła już
nad tym do porządku dziennego,
natomiast są osoby, szczególnie 
w wieku starszym, które z lękiem
wspominają chwile zagrożenia
bezdomnością. Mieszkańcy muszą
mieć pewność, że wszystkie me-
dia zawsze będą dostarczane, że
koszty ich eksploatacji nie będą
wzrastały w sposób niewspółmie-
rny i że każdego dnia ktoś będzie
efektywnie i rozsądnie zarządzał
ich Spółdzielnią – to jest misja 
i plan na przyszłość „Energetyka”. ■

Wzorować się na najlepszych
Zarządzanie nieruchomościami to branża, w której zmiany są na porządku dziennym. Nowe regulacje, rozwiązania techniczne, metody zarządzania –
bardzo łatwo zostać w tyle. O złotym środku między pędem ku nowoczesności, a zapewnieniem stabilności mieszkańcom, z prezes SML-W „Energetyk”
z Wrocławia Marią Nowak, rozmawia Michał Pomarański.
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Na Kongresie w Lublinie prezes Ziemiecki chce poruszyć 
kwestię ochrony środowiska

Przestrzeń rekreacyjna na osiedlu Kozanów

Kozanów po termomodernizacji



Idea powstała stosunkowo nieda-
wno – na przełomie 2012 i 2013
roku. Zakładała dom kompletny,
czyli posiadający wszystkie pożą-
dane cechy i najnowsze dostępne
na rynku technologie. Domy
Hybrydowe mają pełnić w budo-
wnictwie taką rolę, jak iPhone na
rynku telefonów komórkowych,
a przy tym są dostępne w rozsąd-
nej cenie i tanie w eksploatacji.
Budownictwo hybrydowe jest opa-
rte na standardzie Multi-Comfort,
który określa odpowiednie para-
metry doświetlenia, energooszczę-
dności, estetyki, jakości komfortu
termicznego, natężenia głosu i ceny.
– Sztuka polega na tym, że nasze
domy powstają z najlepszych ma-
teriałów i projektują je najlepsi ar-
chitekci, a cena końcowa nie sięga
3 mln zł, tylko ok. 500 tys. zł –
tłumaczy Maciej Demków, prezes
Domów Hybrydowych. – Około
połowy produktów w ofercie na-
szego partnera strategicznego,
Grupy Saint-Gobain, to produkty
wymyślone lub wprowadzone 
w ciągu ostatnich pięciu lat. Na
tym w głównej mierze polega in-
nowacyjność – dodaje.

Domy Hybrydowe to także roz-
wiązanie dla osób, które nie za-
wsze chcą uczestniczyć w procesie
budownictwa. Oferta ma charak-
ter kompletny, a to znaczy, że w ce-
nie domu klient otrzymuje projekt,
usługę geodety i geologa, proces
dokumentacji, budowę oraz wszy-
stkie materiały aż po gotowy, po-
sprzątany dom do odbioru. Co
ważne, wnętrze budynku na dole
i górze to open-space. Oznacza

to, że można skorzystać z usługi
architekta wnętrz i samodzielnie
tę przestrzeń zaprojektować w za-
leżności od potrzeb i upodobań.
Sama budowa natomiast odbywa

się w sposób tradycyjny: dom jest
sadzany na tzw. ciepłej płycie fun-
damentowej, w której są wszyst-
kie instalacje hydrauliczne oraz
ogrzewanie podłogowe. Dzięki
temu jest wysoki – na parterze ma
3-3,15 m wysokości. Ściany w linii
Original to konstrukcja z bloczków
silikatowych o podwyższonych
parametrach akustycznych oraz
konstrukcja żelbetowa: szkielet 
i strop, w przypadku domu pięt-
rowego dodatkowo ocieplony
stropotermem i wyposażony w ogrze-
wanie podłogowe. Więźba dacho-
wa jest osadzona na ściankach ko-
lankowych. Budowa trwa ok. 10
miesięcy przy założeniu, że grunt
i dokumentacja są w pełni przy-
gotowane.

Każdy element domu (materiały
konstrukcyjne, izolacyjne, urzą-
dzenia: pompa ciepła, panele fo-

towoltaiczne, automatyka) jest do-
starczany przez inną firmę, która
jest liderem w swojej branży. Do
grona partnerów prócz firmy
Saint-Gobain należą m. in.: Stiebel

Eltron, Hörmann, Sokółka SA
czy Sharp. – Daje nam to pełną
wiedzę merytoryczną – mówi Maciej
Demków. – Partnerzy nie tylko
dostarczają materiały, ale każda 
z firm czuwa przy procesie pro-
jektowania i decyduje o tym, który
produkt z jej oferty będzie znaj-
dować się w danym domu. Budu-
jąc nasze domy korzystamy w 100 
proc.z wiedzy producentów i par-
tnerów, a wszystkie rzeczy, które
robimy, są zgodne z ich zalece-
niami. Materiały są oryginalne i na-
turalne – to bardzo ważne ze wzglę-
du na prozdrowotny charakter
domów – dodaje. Klienci mogą ko-
rzystać z tzw. programów korzy-
ści. – Mamy szereg programów,
np. domy pokazowe: jeżeli klient
ma działkę w atrakcyjnej lokaliza-
cji, może od nas otrzymać spe-
cjalny rabat za to, że ten dom 
w czasie budowy i trzy miesiące po

jej ukończeniu jest domem poka-
zowym. Korzyści oferują również
nasi partnerzy, m.in. możliwość
zakupu Lexusa lub Toyoty. W tej
chwili wprowadzamy 50 proc. rabat
na hybrydową Toyotę Auris (ok.
30 tys. zł) – objaśnia Maciej Demków.
Pierwszy Dom Hybrydowy w Polsce
został otwarty 3 września 2014
roku. Był to jednocześnie czterna-
sty budynek na świecie w standar-
dzie Multi-Comfort. Obecnie trwa-
ją budowy w okolicach Poznania,
Gdańska, Włocławka i Warszawy.
W maju wprowadzona została
nowa linia Luxury-Line. Ta linia
to coś więcej niż ekstrawaganckie
opcje wyposażenia Domu Hybry-
dowego. To połączenie eksklu-
zywnych projektów studia ADS
stworzonych dla Domów Hybry-
dowych i Standardu Multi-Com-
fort Grupy Saint-Gobain, wraz ze
sprawdzoną i najwyższej jakości
technologią znanych marek. To
połączenie sprawia, że każdy mie-
szkaniec czuje się wyjątkowo we
własnym domu. Precyzyjnie prze-
myślane projekty o ponadczaso-
wych bryłach, jasne przestronne
pomieszczenia, spersonalizowany
układ funkcjonalny i cała paleta
elewacji do wyboru to projekt
perfekcyjny. Wyjątkowy charak-
ter linii Luxury-Line zaznacza
również Piotr Barełkowski, zało-
życiel Studia ADS, odpowiedzia-
lny za projekt. 
– O jakości przestrzeni mieszkalnej
decyduje sposób, w jaki możemy
włączyć do niej przestrzeń zewnę-
trzną. Kompozycja ogrodu staje
się równie ważna, jak projekt wnę-
trza. Konfiguracja budynku na dzia-

łce powinna zapewniać maksyma-
lizację powierzchni ogrodu obser-
wowanej z wnętrza. Istotna jest
taka konfiguracja pomieszczeń na
działce, by słońce było obecne 
w przestrzeni dziennej oraz stano-
wiącym jej przedłużenie ogrodzie
od rana do wieczora. Garaż jest
ważnym uzupełnieniem przestrzeni
dziennej domu. Po wyprowadze-
niu samochodów staje się letnim
salonem. W najbliższym czasie
planowana jest również budowa
osiedli Domów Hybrydowych:
na początku w Trzaskowie k. Poz-
nania, Warszawie i Trójmieście.
W założeniu będą to niewielkie
enklawy, w których znajdzie się
od kilkunastu do 30 domów, a mie-
szkańców będzie łączyć podobny
styl myślenia. – Przy wyborze lo-
kalizacji ważna jest bliskość przy-
rody i cywilizacji, nie chcemy je-
dnak wchodzić bezpośrednio 
w przestrzeń miejską. Współpra-
cujemy z gminami, które chcą być
postrzegane jako proekologiczne
– podkreśla Demków. – Osiedla
powstaną zatem poza centrami
dużych miast, ale z możliwością
szybkiego i sprawnego dojazdu,

blisko infrastruktury, np. obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych.
Firma Domy Hybrydowe to sy-
nonim rozwoju. Stąd też wpro-
wadza na rynek kolejne dwie linie
– Future-Line oraz Sport-Line. Za
projekty obu tych linii odpowiedzia-
lne jest studio Arch-Deco z Gdyni,
założone przez Zbigniewa Reszkę
związanego z Twórczoścą Archi-
tektoniczną w Gdańsku oraz Mi-
chała Baryżewskiego, stypendystę
Fulbrighta w USA.  Studio posiada

liczne wyróżnienia i nagrody
m.in. główną nagrodę na Eurobuild
Awards 2015. Przy nieustającym
wyścigu technologicznym zada-
niem biura jest wykorzystywanie
najnowszych osiągnięć dla kreo-
wania współczesnych rozwiązań
architektonicznych z należytym 
szacunkiem dla lokalizacji i cha-
rakteru projektowanego obiektu.
Zamierzony rezultat to współcze-
śnie funkcjonalny obiekt o zdecy-
dowanej indywidualności, zreali-
zowany do maksimum w ramach
założonego budżetu i terminu reali-
zacji. Cel nadrzędny to satysfakcja
klienta, iż jego pieniądze inwesty-
cyjne zostały zagospodarowane 
w sposób maksymalnie efektywny,
a budynek spełnia z zapasem za-
równo jego oczekiwania jak i wy-
mogi czasów. 

Jaki jest przepis na sukces
Domów Hybrydowych? Firma
rozwija się zgodnie z przyjętą na
początku strategią. Nie opiera swo-
jej działalności na dofinansowa-
niach czy środkach zewnętrznych.
W tej chwili jest rozważane korzy-
stanie ze środków unijnych, ale dal-

szy rozwój firmy nie jest uzależniony
od ewentualnych dotacji – firma
prosperuje dzięki środkom własnym
oraz pomocy partnerów. – Mamy
wiedzę wielu międzynarodowych
koncernów, producentów, którzy,
tak jak my, myślą o wiele lat do
przodu. Wychodząc ich oczekiwa-
niom naprzeciw, budujemy firmę,
która ma przez wiele lat wyzna-
czać trendy w budownictwie eko-
logicznym w Polsce – sumuje Maciej
Demków. ■

Szykuje się rewolucja w budownictwie jednorodzinnym. W Polsce powstają domy o wysoko-
rozwiniętej technologii, które są jednocześnie ekologiczne, energooszczędne, inteligentne, 
wygodne, bezpieczne i prozdrowotne. Domy Hybrydowe, o których mowa, to nie tylko nazwa
firmy – to również nazwa nowej kategorii budynków.

Domy bez kompromisów

Dom Typ III z linii OriginalLine
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Dom Typ D700 z linii Luxury-Line zaprojektowany przez studio ADS specjalnie dla Domów Hybrydowych

Miejscem najbardziej obleganym 
i wzbudzającym największe zainte-
resowanie przyjezdnych jest ścisłe
centrum gminy. W otoczeniu za-
bytków sakralnych wyrasta Kościół
Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Ta perła architektury drewnianej
była pierwotnie cerkwią unicką,
wybudowano ją w latach 1739-42
z inicjatywy książąt Radziwiłłów. 
Z upływem lat przekształcona zos-
tała w cerkiew prawosławną, a osta-
tecznie w latach dwudziestych ubie-
głego wieku nastąpiła reaktywacja
parafii katolickiej. To przenikanie
się wielu kultur i wyznań wiąże się
z kilkusetletnią, niejednokrotnie
burzliwą historią tych okolic. Jed-
nak mimo wielu zawirowań we
wnętrzu kościoła zachowały się
kilkusetletnie zabytki. – Jest tutaj
pięć ołtarzy barokowych z dodat-
kami w stylu rokoko. Charaktery-
styczne są malowidła ścienne wyko-
nane na płótnie. Jest też piętnaście
obrazów, każdy z nich ma około
250 lat. Są też dwa obrazy – stacje
drogi krzyżowej – z czasów Śred-
niowiecza – wymienia proboszcz
Parafii Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Hannie, ks. Marek
Uzdowski. 
Perłą w koronie kościoła jest jed-
nak cudowny obraz będący kopią
ikony Poczajowskiej Matki Bożej.
Informacji na jego temat, potwier-
dzających cudowne zdarzenia jest
naprawdę wiele. Do dzisiaj naj-
starsi mieszkańcy Hanny i okolic
ujawniają cuda związane z tym
malowidłem. – Z przekazów wy-
nika, że obraz ten ofiarowany jako
dar za chleb, wisząc w prywatnym
mieszkaniu zaczął świecić, a na-
stępnie z obu oczu Matki Bożej

płynęły obfite łzy. Z tej racji cała
wioska przyniosła ten obraz w uro-
czystej procesji do kościoła w Hannie.
Działo się to około 1870 roku –
mówi ks. Marek Uzdowski.

Część z dawnych, drewnianych za-
budowań parafii w Hannie już
teraz przekształcona została w obie-
kty muzealne. Jednym z nich jest
dawny dom organisty, w którym

w tej chwili znajduje się centrum
informacji turystycznej oraz miejsce,
w którym zobaczyć można prace
lokalnych twórców. W Galerii
Twórców Ludowych są między in-
nymi obrazy, ręcznie szyte stroje
regionalne oraz twórczość lokal-
nych poetów i muzyków. Z kolei
w dawnych zabudowaniach gos-
podarczych znajduje się obiekt na
miarę muzeum XX wieku, gdzie
zobaczyć można narzędzia z po-
czątku zeszłego stulecia oraz przed-
mioty codziennego użytku. – W da-
wnym domu parafialnym, gdzie
znajduje się w sumie pięć pomiesz-
czeń zamierzamy stworzyć centrum
spotkania pięciu kultur. Oprócz
niego, przy parafii powstanie też

park miniatur, z których każda bę-
dzie reprezentować każdą z pięciu
kultur – wyjaśnia Grażyna Kowalik,
wójt Gminy Hanna.

Gmina Hanna znajduje się na
Nadbużańskim Szlaku Rowerowym
o długości 288 km. Z myślą o tych,
którzy odwiedzają podczas rowe-
rowych wycieczek tę nieco ponad
trzytysięczną gminą powstał punkt

obsługi rowerzys-
tów. Oprócz nie-
go dwie wieże wi-
dokowe, z których
obserwować mo-
żna malownicze
brzegi Bugu.
Nieuregulowana
rzeka nie od dziś
oblegana jest
przez amatorów
kajakowych spły-
wów. Jednak oprócz
przyciągania jesz-
cze większej liczby

turystów, ambicją wójt Grażyny
Kowalik jest ściągnięcie do gminy
jak największej liczby pań no-
szących imię Hanna. – Krystyny
mają swój zjazd, dlaczego nie mają
go mieć Hanki? Dlatego staram
się, żeby to właśnie tu raz w roku
spotykały się wszystkie Hanki,
również te najbardziej rozpozna-
walne, choćby takie jak Hanna Ba-
naszak, Hanna Suchocka, Hanna
Gronkiewicz-Waltz… – wylicza wójt. 
I chociaż to na razie plany, Hanek
w Hannie już przybywa, bo imię
za namową wójt Kowalik, coraz
chętniej nadają swoim nowonaro-
dzonym córkom mieszkańcy gminy.

Marcin Pawlenka

Perła wschodnich rubieży
Malownicze otoczenie, atrakcyjne ścieżki rowerowe i wartki nurt Bugu,
który kusi amatorów wędkarstwa i spływów kajakowych to tylko część tu-
rystycznych walorów położonej na wschodzie Lubelszczyzny Gminy Hanna.
Jednak tym, co do Hanny z roku na rok przyciąga coraz więcej turystów 
i pielgrzymów są unikatowe zabytki sakralne.
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Według przekazów obraz będący kopią ikony Poczajowskiej Matki
Bożej ma cudowne właściwości
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