
Rzetelnego 
Pracodawcę 

charakteryzują 
konkretne 
przykłady. 

Najcenniejsze dla 
mnie jest, gdy 

pracownik 
przychodzi 

i mówi: 
dziękuję 

s.5

Zostali Państwo laureatem Polskiej Nagrody 
Innowacyjności 2017. Czym dla Państwa jest to 
wyróżnienie?
Jest to dla nas przede wszystkim jasny komunikat, 
że powinniśmy dążyć do rozwoju telemedycyny 
nie tylko w regionie lubuskim, ale na terenie całej 
Polski. Przez codzienne borykanie się z przeciwno-
ściami losu, czasami nie zauważamy tego, jak fajne 
rzeczy robimy. Nasz projekt jest dużym krokiem 
w przyszłość i daje pacjentom nadzieję na to, że 
w niedalekiej przyszłości otrzymają profesionalną 
opiekę zdrowotną bez czekania w kolejkach. Sama 
nagroda przypomina nam o tym, że ktoś cały 
czas patrzy na to, co robimy.

Nagroda została przyznana dokładnie za projekt 
pn. “Prace B+R mające na celu stworzenie 
prototypu urządzenia telemedycznego i jego opro- 
gramowania do podstawowej zdalnej diagno-
styki medycznej”. Na jakim etapie obecnie jest 
realizacja działania?
Wszystko wskazuje na to, że najpóźniej w 2018 r. 
będziemy ze świadczeniem naszych usług teleme-
dycznych wychodzić już poza teren województwa 
lubuskiego w ramach tego projektu. Pierwszym 
kierunkiem będzie województwo wielkopolskie, 
a dokładnie Poznań, gdzie zamierzamy otworzyć 
placówkę telemedyczną. Równolegle planujemy 
realizację kilku pilotażowych telemedycznych wizyt 
domowych. Warto wspomnieć, że obecnie prowa- 
dzimy rozmowy biznesowe z przedstawicielem 
tego sektora medycznego na rynkach Europy 

Zachodniej. Jeśli współpraca ułoży się po naszej 
myśli, to niebawem również nasz produkt będzie 
dostępny u naszych sąsiadów zza zachodniej gra-
nicy. Jest to dla nas na tyle komfortowa sytuacja, 
że w Niemczech system ubezpieczeniowy jest 
już rozbudowany o usługi telemedyczne i łatwiej 
wdrożyć w życie produkt taki, jak nasz. W Polsce 
dopiero te drogi przecieramy. Przy pomocy odpo-
wiednich instytucji, takich jak Ministerstwo 
Zdrowia, czy konkretne stowarzyszenia, staramy 
się tę drogę skrócić i ułatwić, bo nie łatwo jest prze- 
bić do świadomości urzędników, że taki projekt 
może zostać traktowany jak normalne świadczenie 
medyczne. Mimo wszystko, w społeczeństwie nadal 
jest zakorzeniona wizja, że wizyta u lekarza musi 
wyglądać tak, jak do tej pory. Nasz projekt pozwala 
na odbycie tej wizyty na dwa sposoby: online lub 
podczas wizyty domowej asystenta telemedyka. 
Lekarz widzi przeprowadzanie konkretnego bada- 
nia przez telemedyka w czasie rzeczywistym u siebie 
na komputerze, te dane są przesyłane i specjalista 
wydaje diagnozę w czasie rzeczywistym. Dzięki  
takiemu systemowi, pacjent otrzymuje pełne rozwią- 
zanie swoich problemów oraz skierowanie na dal- 
sze leczenie. Wdrożenie tego rozwiązania w naszym 
kraju zrewolucjonizuje system opieki zdrowotnej.

Wiemy, że rozwijają Państwo coraz bardziej dom 
seniora. Co już można powiedzieć o tej usłudze?
Nasz dom seniora jest mocno powiązany z pla-
cówką w Gorzowie i rzeczywiście mało jest tego 
typ miejsc w naszym kraju. Głównie dlatego, że 

zgodnie z przepisami, Zakłady Opiekuńczo-
Lecznicze nie muszą być pod ścisłym nadzorem 
lekarza. Natomiast u nas jest to bardzo synergiczne 
działanie, mocno połączone z gabinetem lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej w samym domu 

seniora. Dotychczas przyjmowaliśmy pacjentów 
na osiem godzin dziennie, a od początku przy-
szłego roku będziemy już brać pod opiekę cało-
dobową starszych pacjentów do naszej nowej pla-
cówki pod Gorzowem Wielkopolskim.

Zajmują się również Państwo wynajmem i sprze- 
dażą gabinetów lekarskich. Na czym to polega?
Mówiąc wprost, mamy bardzo duży budynek  
i chętnie dzielimy się powierzchnią wraz ze sprzę- 
tem, który posiadamy. Rozwiązania są w zasadzie 
trzy, ponieważ rozważając najem,  mamy do wyboru 
krótkoterminowy, w którym udostępniamy gabi- 
net lekarski na kilka godzin lub najem wyłączno-
ściowy. Trzecią opcją jest sprzedaż tej powierzchni. 
Jesteśmy potentatem na rynku gorzowskim pod 
względem powierzchni i jakości infrstrukturalnej 
budynku. Dostajemy bardzo dużo zapytań od 
lekarzy i śmiało można stwierdzić, że najem na 
godziny jest jednym z bardziej przełomowych  
i korzystnych roziwązań. Dla przykładu, jeśli jest 
specjalista, który przyjmuje pacjenta co 10 minut, 
to pod względem ekonomicznym najem godzinowy 
powierzchni wraz z niezbędnym sprzętem jest 
korzystniejszy niż opłacanie miesięcznego czynszu. 

Rok 2017 dobiega końca. Co Medi-Raj planuje 
na kolejny?
Napewno zapewnienie dwóch ośrodków cało-
dobowych dla seniora z pełnym obłożeniem. 
Nawiązanie pełnej współpracy z niemieckimi 
firmami ubezpieczeniowymi, które chcą z nami 
rozwijać usługi telemedyczne i opiekę senioralną 
pacjentów z Niemiec. Także tutaj w Polsce mamy 
nadzieję, że w 2018 roku telemedycyna wybije 
się, jako najbardziej rozwijająca się dziedzina. 
Oczywiście, nie zapominając o bieżącej działal-
ności naszej placówki, chcemy wprowadzić nowe 
specjalistyczne technologie, poszerzyć zakres dostę- 
pnych specjalistów, rozszerzyć usługi o bardziej 
skomplikowane zabiegi i poprawić jakości opieki 
zdrowotnej naszych pacjentów. 

Bez kolejek do lekarza? To możliwe!
O rewolucyjnych rozwiązaniach w polskiej opiece zdrowotnej, wprowadzanych przez  
Gorzowskie Centrum Medyczne Medi-Raj Sp. Z o.o. mówi dyrektor placówki – Szymon Jankowski.

Rozmawiał Paweł Wala

Zostali Państwo laureatem Polskiej Nagrody 
Innowacyjności 2017. Jakie znaczenie ma dla 
Państwa ta nagroda?
Dla nas ta nagroda ma ogromną wartość. Bardzo 
cieszymy się, że ktoś zauważył to, co robimy. 
Nie jesteśmy przecież instytucją naukową, tylko 
normalną firmą produkcyjno-usługową, ale tu 
też powstają innowacje. Oczywiście nie zawsze 
tak było. El-Box istnieje na rynku od 25 lat, 
dzięki zdobytemu doświadczeniu i współpracy  
z Politechniką Warszawską mamy możliwość two- 
rzenia nowatorskich przedsięwzięć. Dochodzenie 
do momentu, gdy firma może pochwalić się 
opracowaniem innowacyjnych rozwiązań, to efekt 
wielu prób, poszukiwania odpowiednich ścieżek, 
ale też popełnianych błędów, z których należy 
wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość. 
Należałoby też wspomnieć o dotacjach unijnych, 
które bardzo pomagają i wspierają polską myśl 
technologiczną. Zawsze powtarzałem, że dzięki 
wsparciu z Unii Europejskiej w Polsce firmy 
bardzo się rozwinęły w ostatnim czasie, a co ważne 
dotacje w coraz większym stopniu obejmują prace 
badawczo-rozwojowe. O tym trzeba mówić i warto 
z tego korzystać. To właśnie ten rozwój i inno-
wacje sprawiają, że jesteśmy liczącym się na 
zagranicznych rynkach graczem.

Nagroda została przyznana za wdrożenie nowej 
technologii, a dokładniej za „Synchroniczny proces 
technologiczny profili zamkniętych”. Na jakim 
etapie realizacji jest projekt?
To jest dosyć duży projekt. Realizujemy go w ramach 
programu „Kredyt na innowacje” prowadzonego 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z którego 
otrzymaliśmy dotację. Dla naszej firmy jest to naj-
większe w historii działanie rozwojowe i kolejny 
krok w przyszłość. Zakłada jednocześnie budowę 
nowej, większej siedziby wraz z halą produkcyjną 
w miejscowości Konotopa. Ponadto projekt obej-
muje zakup części technologii i wyposażenie na- 

szego parku technologicznego. Finalnie – oczywiście 
już w nowym obiekcie, gdzie wszystko będzie 
dopięte na ostatni guzik –  odbędzie się wdrożenie 
całego procesu technologicznego, przy którym 
pomaga nam Politechnika Warszawska. Jest to na 
tyle przełomowa dla nas realizacja, że w spółce 

konieczna będzie pewna dywersyfikacja i wpro- 
wadzenie nowych rozwiązań. Sam synchroniczny 
proces technologiczny obróbki profili zamknię-
tych polega na wykonaniu jednocześnie kilku ope- 
racji, takich jak cięcie z kształtowaniem rur i pro- 
fili, przy zamocowaniu w jednym gnieździe 
produkcyjnym. Takie rozwiązanie sprawia, że 
cały proces jest zautomatyzowany i pozwala 
zaoszczędzić czas potrzebny do wyprodukowania 
ostatecznej wersji produktu. Nasza innowacja daje 
możliwość cięcia szerokiego zakresu materiałów, 
takich jak stal, miedź, mosiądź i aluminium. Ta 
autorska nowość jest adresowana do praktycznie 
wszystkich gałęzi przemysłu, a zastosowana techno- 
logia pozwala na jednoczesną obróbkę profili 

zamkniętych i kształtowników z różnych rodza- 
jów materiałów. Jej cechy to przede wszystkim: 
szybkość wykonania – dzięki czemu możemy produ- 
kować więcej w krótszym czasie. Zwiększona dokła- 
dność podczas produkcji, możliwość łączenia 
profili bez konieczności spawania i nitowania,  

z wykorzystaniem połączeń 
kształtowanych, znikoma 
ilość niepoprawnie wykona- 
nych detali w trakcie obróbki 
(poniżej 1 proc), szeroki 
zakres obrabianych metali 
i ich stopów.

Co uważa Pan za swój 
największy sukces jako 
założyciela firmy?
Największy sukces to fakt, 
że firma ma już 25 lat  
i wciąż pnie się do góry. 
Nie stoimy w miejscu. Cały 
czas rozwijamy naszą dzia- 
łalność, czego dowodem 
mogą być między innymi 
realizowane projekty unijne. 
Dzięki temu śmiało można 

stwierdzić, że w naszej branży jesteśmy w czołówce. 
Trzeba to też głośno przyznać, że w branży 
obróbki metali polskie firmy są liderami w na 
skalę europejską, a to że Elbox jest wśród tych 
najlepszych, jest dla mnie osobiście bardzo 
dużym sukcesem.

Co sprawia, że Państwo wygrywacie z konkurencją? 
To jest proces dość złożony, jednak postaram się 
to ujednolicić. Przede wszystkim zespół, który 
w naszym przypadku jest zróżnicowany wiekowo. 
Zatrudniamy i ludzi z bardzo dużym stażem, jak 
i osoby świeżo po szkole. Dzięki takiej strukturze 
zachodzi ta wymiana doświadczeń pokolenia 
tradycyjnego rzemiosła z obecną nowoczesnością. 

Nie da się ukryć, że młodzi ludzie wnoszą do 
zespołu powiew świeżości, a ich kreatywność nie 
jest naznaczona rutyną wieloletniego doświad- 
czenia. Ponadto, zawsze stawialiśmy na najnowsze 
technologie dostępne na rynku, aby nasz park 
technologiczny był jak najbardziej nowoczesny, 
tak jak ma to miejsce obecnie. Na pewno sama 
współpraca z uczelnią pomaga wyprzedzać konku-
rencję. Warto wspomnieć, że sporo studentów, 
którzy przychodzą na praktykę, zostaje w firmie. 
To oczywiście daje obopólne korzyści. Również 
to, że w branży obróbki plastycznej blach mamy 
szeroki wachlarz usług. Nie zajmujemy się tylko 
cięciem laserowym, ale również wykrawaniem. 
Robimy bardzo precyzyjne gięcia, wszystkie spa- 
wania i szlifowania. Klient przychodząc do nas 
wie, że obsłużymy go kompleksowo i nie musi 
się martwić, gdzie szukać dodatkowych usług.  
Po prostu dostaje gotowy produkt w pełni dosto-
sowany do jego potrzeb. 

Czego możemy się spodziewać po El-Box  
w najbliższych latach?
Czuję się spełnionym przedsiębiorcą. To jednak 
nie oznacza, że zamierzam spocząć na laurach. 
Wręcz przeciwnie. Chcę, by firma cały czas się 
rozwijała. Teraz zaczniemy inwestować w prace 
badawczo-rozwojowe. Żeby za kilka lat – gdy zmieni 
się struktura w przemyśle i bardziej pożądane będą 
własne wyroby niż same usługi – w pełni odpo-
wiadać na potrzeby rynku i nie zostać w tyle za 
konkurencją. Trzeba rozwinąć dział badawczo-
rozwojowy, do stanu w którym El-Box stanie 
się naprawdę samodzielną firma, która nie tylko 
świadczy usługi dla innych, ale sama tworzy 
nowoczesne produkty i nie obawia się wahań na 
rynku.

Przyszłość precyzyjnie kształtowana
W ciągu 25 lat swojego istnienia zyskali przewagę w branży plastycznej obróbki metali  
na rynku europejskim, wdrażają innowacje i budują nową siedzibę firmy. O swoich sukcesach 
i przełomowych działaniach w spółce mówi założyciel i prezes zarządu firmy El-Box 
– Krzysztof Kraszewski.

Rozmawiał Paweł Wala
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Jakimi proekologicznymi działaniami i inwesty-
cjami może pochwalić się ZUO w Myślenicach?
Poczyniliśmy szereg bardzo znaczących inwestycji, 
nie tylko w samych Myślenicach, ale również  
w skali całego woj. małopolskiego. Przede wszystkim, 
na uwagę zasługuje budowa Zakładu Utylizacji 
Odpadów z nowoczesną sortownią, kompostownią 
i składowiskiem odpadów. Ostatnie przedsięwzięcie 
dotyczy odgazowania, a dokładnie wykorzystania 
energii z gazu ze składowiska odpadów i wykorzy- 
stanie energii cieplnej, która powstaje jako produkt 
uboczny w tym procesie.

Te i inne przedsięwzięcia przełożyły się w efekcie 
na przyznanie spółce nagrody Ekostrateg 2017.
Cieszę się, że działania podjęte w naszej firmie dały 
efekt i znalazły uznanie w postaci tak prestiżowej 
nagrody jak Ekostrateg. Jest to dla mnie ogromna 
nobilitacja i mobilizacja na przyszłość, ale też 
wyróżnienie dla naszej spółki i Myślenic.

Co dla spółki jest priorytetem w kwestii gospodarki 
odpadami oraz działalności proekologicznej?
Staramy się na bieżąco uzyskać te poziomy recyklingu, 
które nakładają na nas przepisy. Ale oprócz inwes- 
tycji i dostosowywania się do tego, czego wymaga 
od spółek takich jak nasza ustawodawca, mocno 
angażujemy się w propagowanie szeroko pojętej 
edukacji ekologicznej. Od siedmiu lat organizu-
jemy piknik ekologiczny w Myślenicach. W ramach 
tej imprezy, za przyniesione przez uczestników 
posegregowane odpady rozdajemy sadzonki roślin. 
Cieszy się to naprawdę dużym powodzeniem 
wśród starszych oraz młodszych mieszkańców 
miasta i gminy. Co roku na pikniku jest bardzo  
atrakcyjna oferta rekreacyjno-sportowa. Próbujemy 
z edukacją ekologiczną poprzez zabawę dotrzeć 
szczególnie do najmłodszych. Na tym jednak nie 
koniec, bo regularnie odwiedzamy szkoły, w  których 

organizowane są zbiórki surowców wtórnych i jest 
to również propozycja nauki poprzez zabawę.

Czy działania koncentrujące się na edukacji eko- 
logicznej przynoszą jakieś realne efekty? Czy przekła- 
dają się na większe zaangażowanie mieszkańców 
w dbałość o środowisko?

Edukację ekologiczną trzeba zaczynać od najmłod- 
szych pokoleń. Wiadomo, że nie przynosi ona 
efektów natychmiast. Myślę, że duże jej efekty  
widoczne będą dopiero za kilka lat. Natomiast widzę, 
że ta świadomość ekologiczna w społeczeństwie 
jest coraz bardziej wyraźna. Widoczne jest to m.in. 
w zwiększających się regularnie ilościach posegre-
gowanych surowców.

Podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości 
w Zielonej Górze zostaliście Państwo wyróżnieni 
prestiżową nagrodą gospodarczą EKOSTRATEG 
2017. W jaki sposób postrzegacie ten sukces?
Przede wszystkim jesteśmy zobligowani do dalszych 
działań w kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, jego 
postępu technologicznego i ekologicznego. Odebranie 
nagrody  EKOSTRATEG 2017 to tak naprawdę 
szczególne wyróżnienie dla działań całej spółki 
MZEC „EKOTERM” w Żywcu, która znajduje 
się w strukturach samorządu. Już kilkanaście lat 
temu postawiliśmy na nowe technologie, wykorzy- 
stując przekształtniki i falowniki, skupiając się na 
ograniczeniu zużycia energii elektrycznej potrze- 
bnej do wytwarzania energii cieplnej oraz jej 
przesyłu. Przeprowadziliśmy gruntowne modernizacje 
systemu, w tym wymianę i modernizację kotłów 
wraz z układami oczyszczania spalin, a także wpro- 
wadziliśmy technologię „twin pipe” przy budowie  
sieci ciepłowniczych. Ciągle modernizujemy i wpro- 
wadzamy nowe rozwiązania technologiczne. Obec- 
nie postawiliśmy na fotowoltaiczne źródła wytwa- 
rzania energii elektrycznej na potrzeby własne. 
Działania prowadzimy równolegle na wszystkich 
etapach: wytwarzania, przesyłu i dystrybucji.

Promowanie odnawialnych źródeł energii to jeden 
z głównych priorytetów dla EKOTERM. Na co 
Państwo stawiacie w promowaniu OZE? 
Jednym z pierwszych etapów rozwoju przedsię-
biorstwa w kierunku odnawialnych źródeł energii 
jest wdrożenie fotowoltaiki, kolejnym zaś pomp 
ciepła. Energia wiatru i geotermia uzależnione 
są w dużej mierze od warunków geograficznych 
i geologicznych, ukształtowania terenu oraz usytu- 
owania zakładu. Zapasy paliw kopalnych na razie 
wystarczają, natomiast nie możemy stanąć w miej-
scu i powiedzieć: „jak się skończą, to będziemy 
myśleć dalej”. W tej chwili już myślimy, aby włą-
czać do systemu takie elementy odnawialnych 
źródeł energii jak: fotowoltaika, panele słoneczne 
czy pompy ciepła.

Działania proekologiczne to mocny akcent 
działalności całego zakładu. Jakie rozwiązania 
możemy wyróżnić? 
Naszą podstawową działalnością jest oczywiście 
produkcja, przesył i dystrybucja ciepła. My jednak 
wychodzimy poza ramy, łamiąc wszystkie stereo-
typy. Zależy nam na zmianie wizerunku zakładu 
na taki, do którego warto się podłączyć (myślę  
o cieple systemowym i sieciowym). Chcemy rów-
nież wyjść do najmłodszych: przedszkolaków, ucz- 
niów szkół podstawowych, gimnazjalnych czy 
średnich. Udało nam się w tym roku pozyskać fun- 
dusze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
w Katowicach i obecnie realizujemy tzw. miękki 

program edukacyjny. W działania projektu wpisane 
są zarówno warsztaty edukacyjne realizowane 
we wszystkich przedszkolach, szkołach podstawowych 
i gimnazjach w Żywcu, jak i konkursy plastyczne 
czy Dni Otwarte EKOTERMU. Wprowadziliśmy 
także konsultacje społeczne dla wszystkich miesz-
kańców, tak aby każdy mógł zasięgnąć rady w jaki 
sposób zmodernizować swoją kotłownię, jak spalać 
mniej, czyściej i lepiej, a przede wszystkim na co 
zamienić niekorzystne paliwo typu złej jakości 
węgiel, flot czy muł.

ZGO został uhonorowany prestiżową nagrodą 
Ekostrateg 2017. Jakie znaczenie ma dla Państwa 
to wyróżnienie?
Nagroda Ekostrateg 2017 jest dla nas ogromnym 
wyróżnieniem, gdyż potwierdza słuszność przyjętej 
przez naszą organizację strategii zrównoważonego 
rozwoju. Wprowadziliśmy wiele nowoczesnych 
rozwiązań i technologii, aby uzyskać z odpa- 
dów komunalnych jak największy strumień 
surowców wtórnych. Kompleksowo zajmujemy 
się odpadami komunalnymi wytwarzanymi  
przez mieszkańców miasta Bielska-Białej i oko- 
licznych gmin. Minimalizujemy ilości odpadów 
trafiających na składowisko. Nasza działal-
ność skupia się przede wszystkim na ochronie 
środowiska. Dodatkowo, dbamy o bezpie- 
czeństwo pracy oraz zaangażowanie pracowników. 
Obok naszej głównej działalności związanej 
z przetwarzaniem odpadów, prowadzimy 
działania edukacyjne, które kształtują prawidłowe 
postawy ekologiczne mieszkańców z obsłu- 
giwanego przez nas terenu. Prowadzimy 
również dialog z otoczeniem, wspieramy lokalne 
inicjatywy i wydarzenia kulturalne.

Proekologiczna działalność i inwestycje w znacznym 
stopniu przyczyniły się do otrzymania Ekostratega 
2017. Jakiego typu są to przedsięwzięcia i jakie 
spółka zamierza zrealizować jeszcze w najbliższej 
przyszłości?
Ostatnio prowadzone przez nas inwestycje to przede 
wszystkim rozbudowa i hermetyzacja kompostowni 
polegająca na dobudowie czterech nowych bio- 
reaktorów, budowie hermetycznej hali przyjęcia i 
przygotowania odpadów do procesu oraz herme-
tycznej hali dojrzewania kompostu. Realizacja 
tych inwestycji spowodowała, że kompostownia 
jest obiektem w pełni hermetycznym. Kolejną 
inwestycją była budowa nowoczesnej podczyszczalni 

odcieków składowiskowych metodą MBR. Przed 
nami kolejne wyzwania skierowane na zwiększenie 
poziomów odzysku. W związku z tym przygoto-
wujemy się do rozbudowy instalacji sortowania 
mechanicznego w sortowni.

Po raz kolejny organizujecie Państwo akcję 
„Torba za surowce”. Na czym ona polega i jaki 
jest cel tego przedsięwzięcia?
Od kilku lat wraz z Fundacją Arka oraz Biurem 
ds. Gospodarki Odpadami prowadzimy akcję 
„Torba za surowce”, która cieszy się dużym zainte- 
resowaniem. Polega ona na tym, że uczestniczy 
przynoszą do PSZOK-u makulaturę, szkło opako-
waniowe lub puszki aluminiowe, a w zamian za nie 
otrzymują materiałowe torby z grafikami o tema- 
tyce ekologicznej, zaprojektowane przez znanych 
i lubianych artystów lokalnych lub krajowych. 
Po zakończeniu akcji wszystkie surowce wtórne 
są sprzedawane, a równowartość przekazywana 
na zakup rowerów dla dzieci z lokalnych świetlic 
środowiskowych.

PEC w Mławie Sp. z o.o. to jeden z laureatów nagrody 
Ekostrateg 2017. Co szczególnie decyduje o ekolo- 
gicznym charakterze spółki?
To wyróżnienie potwierdziło przyjęty przez spółkę 
kierunek działania, zmierzający do poprawy i dba- 
łości o otaczające nas środowisko. Ekostrateg jeszcze 
bardziej nas utwierdził w tym, żeby realizować 
kolejne, proekologiczne inwestycje. Dotychczas  
stawialiśmy na przedsięwzięcia ukierunkowane 
głównie na ograniczanie poziomu niskiej emisji. 
Jednym z nich jest zainstalowanie filtrów nowej 
generacji, które przy normie 200 mg/m3 osiągają 
wyniki w granicach 80-90 mg zanieczyszczeń, 
a przed modernizacją uzyskiwaliśmy 400 mg. 
Kolejnym działaniem, które wpłynęło na otrzymanie 
Ekostratega było także wprowadzenie kompu- 
terowego systemu sterowania kotłów, który 
zwiększył sprawność wytwarzania ciepła 
o 5 do 7 proc, w skali roku, co przekłada 
się na zużycie o ok. 350 ton węgla mniej. 
Jest to wymierna oszczędność, która potwierdza, 
że warto było w ten system zainwestować. 
Wiąże się to wszystko z niższymi kosztami 
zakupu węgla, ograniczeniem niskiej emisji 
i co istotne, przynosi zadowolenie mieszkańców 
Mławy, którzy za wytwarzane przez nas ciepło 
płacą mniej. Postawiliśmy też na działania, które 
zmniejszyły zużycie energii elektrycznej, przez 
zmianę technologii podawania węgla do kotłów. 
Do tej pory były trzy przenośniki taśmowe, teraz 
jest jeden. Zmniejszyło to zapotrzebowanie na prąd 
o ok. 10 kW. W tym roku podłączyliśmy również 
dwa nowe budynki do sieci ciepłowniczej. Do tej 
pory były one ogrzewane tradycyjnymi piecami.

Na tym jednak nie koniec inwestycji.
W przyszłym roku, oprócz co najmniej trzech 
kolejnych budynków mieszkalnych, będziemy też 
podłączać do sieci ciepłowniczej budynek Komendy 
Powiatowej Policji w Mławie. Cały czas trwają 

prace projektowe budowy nowej sieci. Wiąże się 
to z osiągnięciem podwójnego efektu, bo z jednej 
strony systematycznie ograniczamy poziom niskiej 
emisji w mieście, ale pozyskujemy też nowych 
klientów, przy równoczesnym obniżaniu opłat za 
dostarczanie ciepła. Mamy zatwierdzony wielo- 
letni plan rozwoju spółki, w którym jest zapisane 
między innymi podłączenie do sieci w latach 2019-20 
pierwszego kwartału budynków jednorodzinnych. 

PEC w Mławie brało udział w V Polskim Kongresie 
Przedsiębiorczości w Zielonej Górze. Jak ocenia 
Pan to wydarzenie?
Podczas kongresu uzyskałem bardzo wiele cennych 
informacji. Myślę, że jest to wydarzenie, które 
wyróżnia się na tle innych organizowanych w kraju, 
wysokim poziomem merytorycznej dyskusji, pomiędzy 
przedstawicielami biznesu, nauki i samorządu.

Eko-nauka poprzez zabawę

EKO jak EKOTERM

Więcej niż przetwarzanie

Po pierwsze ekologia...

Ekologiczne inwestycje, akcje promujące działania na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego oraz uświadamianie mieszkańców miast  
i gmin w woj. małopolskim o tym, jak ważny jest recykling.  
Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach mocno stawia na 
edukację ekologiczną i chce te działania rozwijać. Więcej  
o nagrodzonej Ekostrategiem 2017 spółce mówi prezes Jerzy Podmokły.

Rozwój, nowoczesność i dywersyfikowanie źródeł energii to cechy 
wyróżniające w branży energetyki cieplnej. O dostrzeganiu potrzeb 
rozwoju technologicznego mówi prezes Miejskiego Zakładu Energetyki 
Cieplnej „EKOTERM” w Żywcu – Jacek Spyrka. 

Skuteczne przetwarzanie odpadów, inwestycje, a także 
najnowocześniejsze technologie, to tylko część proekologicznych 
aspektów, które zadecydowały o przyznaniu Zakładowi Gospodarki 
Odpadami S.A. w Bielsku Białej prestiżowej nagrody gospodarczej 
Ekostrateg 2017. Więcej na ten temat mówi Wiesław Pasierbek 
– prezes Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku Białej.

Gruntowna restrukturyzacja spółki oraz inwestycje, które są nie tylko 
ekologiczne, ale przynoszą też realne korzyści ekonomiczne i w efekcie 
obniżenie opłat za dostarczanie ciepła. Taką politykę zarządzania 
konsekwentnie prowadzi Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
w Mławie Sp. z o.o., nagrodzone Ekostrategiem 2017. Więcej o obecnej  
i przyszłej działalności spółki mówi prezes Jan Tadeusz Przybyłek.

Rozmawiał Marcin Pawlenka

Rozmawiała Beata Jankowska

Rozmawiał Marcin Pawlenka

Rozmawiał Marcin Pawlenka

Prezes zarządu ZUO w Myślenicach odbiera nagrodę 
Ekostrateg 2017

Prezes Jacek Spyrka odbiera nagrodę Ekostrateg 2017

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej

Jan Tadeusz Przybyłek podkreślał wysoki poziom merytoryki 
podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości
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Są Państwo laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2017. 
Czym dla Państwa jest to wyróżnienie?
Muszę przyznać, że sama nominacja do nagrody już była dla nas 
ogromnym wyróżnieniem. Natomiast wiadomość o tym, że zosta-
liśmy laureatem była zaskoczeniem i jednocześnie radością. W tym 
roku obchodzimy czwarty rok funkcjonowania i traktujemy to jako 
ogromny sukces, że placówka z tak krótkim stażem została zauwa- 
żona i doceniona przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Traktu-
jemy to jako jasny sygnał, że kierunek rozwoju, który wybraliśmy 
jest słuszny, a zarazem wartościowy dla świata biznesu i nauki.

Nagroda gospodarcza została 
przyznana za innowacyjne 
laboratorium. Na jakim 
etapie obecnie jest realizacja 
projektu?
To jest kolejna koncepcja 
naszego rozwoju. W pier- 
wszych trzech latach skupi- 
liśmy się na medycynie 
specjalistycznej i estetycznej. 
Obecnie podążamy w kolej- 
nym kierunku, są to przed- 
kliniczne badania postaci 
leku. W tej chwili tworzymy 
infrastrukturę otwartą dla 
badaczy. Korzystamy z zaso- 
bów Uniwersytetu Medy- 
cznego im. Karola Marcin- 
kowskiego w Poznaniu, 
głównie z pomocy pracu- 
jących tam naukowców. Wspólnie z nimi staramy się stworzyć 
laboratorium, które będzie służyło badaniom dostępności 
farmaceutycznej leków generycznych. Jest to temat bardzo na 
czasie, gdyż kończą się patenty leków innowacyjnych, w związku 
z tym firmy farmaceutyczne poszukują tego typu usługi. My 
budujemy takie laboratorium, które pozwoli odtworzyć warunki 
zbliżone do tych panujących w organizmie człowieka.

Zajmują się Państwo również medycyną estetyczną. Jak wygląda 
kondycja tej dziedziny w Polsce?
Medycyna estetyczna ma długa historię, zwłaszcza we Francji. 
W Polsce również przyjęła się bardzo dobrze, natomiast jest to 

nadal młoda specjalizacja i istnieje potrzeba, by uświadamiać 
społeczeństwo. Część ludzi wciąż obawia się zabiegów. Dlatego 
ważne są media, by odkłamywać stereotypy i pokazywać prawdziwą 
twarz medycyny estetycznej. W odpowiedzi na te potrzeby powstał 
program “Metamorfozy”, gdzie pokazujemy nie tylko efekty naszych 
działań, ale również to, że zabiegi nie wiążą się z bólem czy znacznym 
dyskomfortem oraz nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia 
pacjentów. Nie należy więc się bać i z powodu strachu rezygnować 
z czegoś, co może znacznie poprawić jakość naszego życia. My sto- 
sujemy medycynę estetyczną przede wszystkim w oparciu o kompe-
tencje naszych lekarzy. Posiadamy interdyscyplinarny zespół profes- 
jonalistów, którzy normalnie wykonują swoje specjalizacje, a w ramach 
tego świadczą również usługi z zakresu medycyny estetycznej. Na 
razie nie stosujemy zabiegów chirurgii plastycznej. Staramy się 
wykorzystać naturalne skłonności drzemiące w naszym organizmie, 
które pobudzamy – dla przykładu,  wprowadzamy osocze bogatopłytkowe 
w organizm, powodując jego odbudowę tego, co w nas najlepsze.

Co Państwa wyróżnia jako placówkę medyczną na tle konkurencji 
w naszym kraju?
Przede wszystkim, trzeba zaznaczyć, że my nie konkurujemy z nikim. 
Staramy się odpowiedzieć na potrzeby pacjentów, wsłuchiwać w ich 
oczekiwania, ale także ich edukować. Z racji wprowadzanych 
innowacyjnych technologii, takich jak wzbogacenie badania USG 
o elastografię, nasi diagności są w stanie stwierdzić na podstawie 
obrazu ultrasonograficznego czy dany guz ma charakter nowo-
tworowy. Jeśli wymagane są bardziej specjalistyczne badania, prze- 
prowadzamy je również w ramach naszej przychodni. W Zbąszyniu 
świadczymy wysokospecjalistyczną usługę medyczną, opartą o zaawan- 
sowaną technologię i najwyższej klasy sprzęt. Nasi pacjenci często 
nie wiedzą o tym, że medycyna tak prężnie się rozwija i jednym  
z naszych zadań jest informowanie o naszych możliwościach.

Jak w najbliższych miesiącach Regionalne Centrum Zdrowia  
w Zbąszyniu będzie się rozwijać?
Marzy nam się ośrodek badań klinicznych. Następnym poważnym 
etapem będzie stworzenie w ramach naszej działalności “szpitala 
jednego dnia”. Chcemy wprowadzić zabiegi jednodniowe przepro-
wadzane na w pełni profesjonalnej sali operacyjnej. Jednocześnie 
będziemy rozwijać w naszym laboratorium badania przedkliniczne 
prowadzone metodami in vitro, pozwalające obserwować 
uwalnianie danej substancji czynnej z postaci leku.  

O przełamywaniu schematów, innowacyjnych laboratoriach i rozwoju placówki opieki 
zdrowotnej mówi Zdzisław Podrez, prokurent Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu. 

Rozwój wpisany w DNA

Piastów, Rząśnia i Lubiewo. To wąskie i prestiżowe grono samo-
rządów, które poszczycić się mogą Ekostrategiem 2017.
Jestem pod wrażeniem, bo nasza gmina jest niewielka – zaledwie 
6 tys. mieszkańców i 163 km2 powierzchni. Ponad 40 proc. jej 
obszaru stanowią lasy. Tym bardziej cieszę się, że nasza codzienna 
działalność została doceniona i dziękuję kapitule Polskiej Agencji 
Przedsiębiorczości za to wyróżnienie.

Jednak ekologiczne działania to dla gminy mimo wszystko priorytet...
Tak, ponieważ systematyczne i rzetelne działania w zakresie 
podwyższania standardów ekologicznych dają gwarancję zachowania 
danego nam środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Mimo 
przewagi terenów zielonych, sadzimy nowe drzewa, tworzymy 
nowe miejsca rekreacji, inwestujemy w nową infrastrukturę 
wodno-kanalizacyjną i modernizację już istniejącej. Ponadto, 
konsekwentnie rozwijamy infra- 
strukturę turystyczną, sportową 
i społeczną, by gmina była jeszcze 
bardziej przyjazna dla mieszkańców 
i odwiedzających nas gości.

Lubiewo jest „eko”, co potwier-
dza nie tylko ta nagroda, ale rów- 
nież naturalne walory gminy. 
Dlaczego warto Państwa odwiedzić? 
Bo to gościnna i atrakcyjna 
Kraina Trzech Wież nad Borami 
na trasie Łódź-Koszalin, ukryta 
w południowej części jednego z naj- 
większych w Europie kompleksu 
leśnego „Bory Tucholskie”. W zwar- 
tych kompleksach leśnych, domi- 
nuje sosna, której olejki eteryczne 
zbawiennie wpływają na układ oddechowy. Urokliwą monotonię 
borów urozmaicają liczne jeziora, a przyległy Zalew Koronowski 
z przeprawą promową i licznymi ośrodkami wczasowymi oraz 
wyjątkowe walory rzeki Brdy stanowią doskonałe warunki do 
organizacji spływów kajakowych.

Jakie działania prowadzone są przez gminę w obszarze ekologii? 
Pierwszym poważnym bodźcem, aby iść w tym kierunku był zakoń-
czony w roku 2012 projekt „Słoneczne dachy Gminy Rząśnia”, 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, o wartości prawie 
14 mln zł. Kolejnym ważnym elementem jest ciągle wdrażane 
„Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rząśnia”, 
które umożliwia przede wszystkim realizację funkcjonującego od 
dwóch lat programu dotacyjnego dla mieszkańców. Ekologiczne 
inwestycje to ostatnio nasze podstawowe zadanie. Doświadczenie 
pokazuje, że jest to dobry kierunek i zainteresowanie mieszkańców 
jest duże. Nie trudno w Rząśni znaleźć domy z zamontowanymi 
panelami słonecznymi. Bardzo mocno inwestujemy w fotowoltaikę, 
na które mieszkańcy mogą uzyskać duże dofinansowanie. To wszy-
stko powoduje, że mamy coraz czystsze powietrze i świadomość 
dbania o ekologię, ale prowadzi to również do dużej oszczędności 
w budżetach gospodarstwa domowego. W planach zakładamy, 
że do 2020 roku wszystkie gospodarstwa będą mogły skorzystać  
z dofinansowania na źródło ekologiczne. Z kolei w przyszłym 
roku rozpoczynamy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  
z dofinansowaniem samorządu.  

Jak ocenia Pan Polski Kongres Przedsiębiorczości? 
Spotyka się tutaj świat samorządu, biznesu oraz nauki. To ważne, 
aby te trzy środowiska wspólnie pracowały na rozwój danych 
regionów i całego kraju. Samorządy przez swoje innowacje i 
inwestycje powodują rozwój regionów i gospodarki. To jest bardzo 
twórcze i niezmiernie potrzebne, aby wypracować wspólne trendy 
na przyszłość, a takie wydarzenia temu służą.

Za działania w obszarze ochrony środowiska Gmina w tym roku 
została uhonorowana nagrodą EKOSTRATEG 2017. Jak odbiera 
Pan to wyróżnienie?
To ogromne wyróżnienie – nie tylko dla mnie, ale również dla całej 
gminy. Tym bardziej cieszę się, że uhonorowane zostały te działania, 
na które jesteśmy najmocniej ukierunkowani – to niewątpliwie moty- 
wuje nas do dalszych planowanych działań. Patrząc na ostatnią 
dekadę mogę powiedzieć, że nasza gmina dokonała ogromnego 
skoku rozwojowego. To był udany czas i mam nadzieję, że przed 
nami co najmniej tak samo dobra przyszłość.

Nie ulega wątpliwości, że SML-W Jelcz Laskowice uzyskała 
Filar Spółdzielczości 2017 dzięki szerokiemu frontowi inwestycji 
mieszkaniowych i nie tylko. 
Wyróżnienie, które nas w tym roku spotkało nie dotyczy tylko 
zarządu, ale kadry ludzi pracujących w spółdzielni już ponad 25 lat. 
Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu potrafimy pracować tak, 
że mieszkańcy są zadowoleni, a stan techniczny zasobów coraz 

bardziej satysfakcjonujący. Od 2006 roku inwestujemy w miesz-
kania, których wybudowaliśmy ponad 500. W tej chwili realizujemy 
kolejną inwestycję – stawiamy cztery budynki, w każdym po 40 
mieszkań. Będą to bloki pięciokondygnacyjne z windami, w centrum 
osiedla powstanie piękny plac zabaw. Już teraz wiemy, że całość 
będzie robiła wrażenie. Aktualnie zakończyliśmy budowę dwóch 
budynków, trzeci jest w połowie wybudowany, a realizacja czwar-
tego rozpoczęła się w miesiącu listopadzie. Całość inwestycji praw- 
dopodobnie zakończy się w roku 2019. Jesteśmy dumni, że będziemy 
mieli kolejne osiedle, z którego mieszkańcy będą zadowoleni. 

Czy inwestycja realizowana jest w systemie deweloperskim czy 
zgodnie z nową ustawą dotyczącą prawa spółdzielczego?
Budowę osiedla realizujemy zgodnie z prawem spółdzielczym. 
Konsekwencją tego jest atrakcyjna cena jednego metra kwadra-
towego wybudowanego mieszkania, gdyż nie zawiera ona marży 
jaką dolicza sobie deweloper. Cena zawiera tylko koszt inwestycji, 

dlatego u nas cena jednego metra kwadratowego wynosi 3580 zł. 
Jest to bardzo atrakcyjna cena, choćby z racji tego, że jako miej-
scowość podwrocławska mamy sporo chętnych ze stolicy Dolnego 
Śląska. Prosta kalkulacja – zamiast kupować 40-metrowe mieszkanie 
we Wrocławiu, w tej samej cenie można kupić mieszkanie u nas 
70-metrowe, położone ok. 20 km od Wrocławia. 

Czyli nie odczuwa Pan różnicy po zmianach prawnych?
Pracuję w spółdzielni mieszkaniowej już 26 lat i przez ten czas 
prawo zmieniało się kilkakrotnie. Za każdym razem wszyscy musie- 
liśmy się porządnie nagimnastykować by wprowadzić w życie 
pewne standardy, żeby przede wszystkim nie zaszkodzić miesz- 
kańcom, a jednocześnie dobrze funkcjonować organizacyjnie. Niestety 
muszę przyznać, że obecna zmiana wprowadza więcej bałaganu 
i formalności, niż pomocy przy codziennej pracy. Ustawa miała  
z założenia bardziej upodmiotowić członka spółdzielni – mieszkańca, 
a w efekcie wcale tak nie jest. Decyzyjność zarządów spółdzielni 
została ograniczona, w związku z czym większą część decyzji trzeba 
uzgadniać z mieszkańcami każdego budynku osobno. Doprowadzi 
to do paraliżu wykonywania prac remontowych. W kwestii orga-
nizacyjnej to dość kłopotliwe. Do tej pory w spółdzielni działał 
solidaryzm w finansowaniu remontów, więc jeśli był potrzebny  
remont lub modernizacja, to każdy mieszkaniec z osiedli spół-
dzielczych się do tego dokładał. Trudność polega na tym, że w krót-
kim okresie czasu trzeba wydatkować znaczne sumy pieniędzy.   
W momencie kiedy wszyscy członkowie spółdzielni wydawali 
środki na jeden blok – inwestycję można było zakończyć w rok. 
Natomiast w chwili obecnej wygląda to tak, ze mieszkańcy jednego 
bloku będą dbali tylko o swoje – wszelkiego rodzaju większe remonty 
i usprawnienia modernizacyjne mogą trwać latami. Będą budynki 
mieszkalne, które będą długo czekały na swoje remonty mimo tego, 
że są one już potrzebne.

Czyli można założyć, że gdyby politycy nie mieszali się w pracę 
spółdzielców, wszystkim mieszkańcom żyło by się lepiej?
Uważam, że właśnie na takich wydarzeniach jak Polski Kongres 
Przedsiębiorczości, możemy pokazać, że spółdzielnie mieszkaniowe 
są dobrze zorganizowane i idą z duchem czasu, dbając szczególnie  
o dobro mieszkańców. Filar Spółdzielczości 2017, który otrzymaliśmy 
jest efektem tego, że wizerunek polskiej spółdzielczości się zmienia 
na plus i przestajemy być odbierani jako relikt przeszłości.

Ekostrateg to nagroda, która trafia zazwyczaj 
do firm i spółek komunalnych. Dlatego 
przyznanie jej Gminie Lubiewo ma szczególny 
charakter, tym bardziej, że to jeden z tylko 
trzech polskich samorządów, które otrzymały 
jąw tym roku.  O ekologicznych walorach 
gminy mówi Michał Skałecki – wójt Lubiewa.

Nowoczesne i proekologiczne rozwiązania 
sprawiły, że Gmina Rząśnia jest pionierem  
w pozyskiwaniu energii odnawialnej w swoim 
regionie. Wójt Tomasz Stolarczyk podkreśla, 
że Rząśnia od kilku lat konsekwentnie 
przeobraża się w gminę ekologiczną.

Jelcz-Laskowice to niewielka miejscowość położona pod Wrocławiem. Liczy ok. 15 tys. 
mieszkańców, z czego aż 2/3 jest członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej, która ma znaczący wpływ na życie mieszkańców oraz rozwój regionu.  
O nietuzinkowym zarządzaniu i planach inwestycyjnych mówi prezes zarządu Jerzy Worwa.

Tucholski eko-raj

Realny wpływ na środowisko Nowocześnie dla tradycji

Wójt Lubiewa odbiera Ekostratega 2017

Rozmawiał Marcin Pawlenka

Rozmawiała Martyna Motylska Rozmawiał Michał Tkocz

Jerzy Worwa odbiera Filar Spółdzielczości 2017 

Zdzisław Podrez odbiera Polską Nagrodę 
Innowacyjności 2017

Rozmawiał Paweł Wala
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InfoSCAN dba o spokojny sen pacjentów od 2007 
roku. Spółka stworzyła urządzenie automatycznie 
diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu. 
Schorzenie to powoduje zatrzymanie na kilka 
sekund przepływu powietrza przez drogi oddechowe 
na poziomie gardła. Przez to często mylone ze 
zwykłym chrapaniem lub nadciśnieniem krwi. 
Pomyłki wynikają właśnie z tego, że te dwie 
przypadłości to najczęstsze 
objawy bezdechu sennego. 
Najczęstszymi powodami 
bezdechu jest otyłość oraz 
nadużywanie tytoniu i alkoholu. 
Prowadzi on do zmniejszenia 
wysycenia krwi tlenem, a niele- 
czony do takich chorób, jak 
miażdżyca, choroba wieńcowa 
czy depresja. Właśnie przeciwko 
nim powstał  MED. Recorder. 
Składa się on z aparatury, 
którą pacjent może „założyć” 
we własnym domu bez po- 
mocy przeszkolonego perso- 
nelu. Do odczytania danych 
pozyskanych i przesłanych 
przez urządzenie służy plat- 
forma informatyczna, zainsta- 
lowana na terenie placówki 
medycznej. Odległość między 
domem pacjenta a kliniką 
czy szpitalem może wynieść nawet kilkadziesiąt 
kilometrów, dane są następnie analizowane,  
a pacjent po kilku dniach otrzymuje kompleksowy 
raport na temat swojego zdrowia. W tym roku 
firma poprzez emisję swoich obligacji pozyskała 
dwa miliony złotych które planuje przeznaczyć 
na rozwijanie systemu i tworzenie nowych 
systemów telemedycznych.

W sierpniu tego roku otrzymaliście Państwo list 
intencyjny od Białostockiego Uniwersytetu Medycznego 
w sprawie współpracy i przeprowadzenia nawet 
5 tys. badań. Jak będzie wyglądać ta współpraca?
Badania kohortowe, czyli takie przeprowadzane 
na dużej grupie badanych to podstawa w naszej 
branży. Okazja do współpracy z renomowaną uczel- 
nią medyczną, która zajmuje się telemedycyną jest 

tym bardziej atrakcyjna, bo 
będziemy mieli możliwość 
wymiany doświadczeń. W paź- 
dzierniku wygraliśmy postępo-
wanie ofertowe na badania, 
a w listopadzie ruszyliśmy już  
z pierwszymi procedurami. 
Uczelnia za pomocą urządzenia 
MED. Recorder przebada gru- 
pę około pięciu tysięcy osób 
pod kątem bezdechu sennego 
w ciągu najbliższych 6 lat. 
Wśród zadań, jakie będą spo- 
czywać na spółce można wy- 
mienić: dostawę urządzeń, ak- 
wizycję danych, analizę danych, 
sporządzenie raportów, zapew- 
nienie „surowych” danych do 
celów naukowych dla uczelni. 
Pomimo, że większość przy- 
chodów spółka planuje 
uzyskiwać dzięki badaniom 

w USA, to  widzimy, że rynek polski może zapew- 
nić nam istotny strumień przychodów, dzięki 
kontraktom z uczelniami.

Powołali Państwo w tym roku spółkę zależną 
Cardio.link. Nazwa podpowiada czym ma się ona 
zajmować. Jak to wpisuje się w działania firmy?
To jest część szerokiej strategii, jaką realizujemy. 
Jako firma technologiczna mamy ogromną wiedzę 

i zasoby potrzebne do rozwijania urządzenia do diagno- 
styki telemedycznej. Na bazie naszego doś- 
wiadczenia powstał pomysł, aby stwo- 
rzyć urządzenie do diagnostyki 
medycznej służące do badań 
holterowskich i EKG. 
Będzie ono miało 
jeszcze jedną 
funkcjonalność, 
której na razie 
nie chcemy zdra- 
dzać przed kon- 
kurencją, ale już 
wiemy, że bę- 
dzie to rozwią- 
zanie pionier- 
skie. Planujemy 
wprowadzić je na rynek 
we wrześniu przyszłego roku.

Amerykańska agencja żywności i leków poinfor- 
mowała INFOSCAN S.A., że system MED. Recorder 
będzie mógł być używany na terenie USA. Jakie 
szanse i wyzwania wiążą się z tym faktem?
To jeszcze nie jest tak, że otrzymaliśmy ten 
certyfikat. Zakończyła się pierwsza faza przygoto- 
wawcza, obecnie trwa faza merytoryczna. Planujemy, 
że ona się zakończy mniej więcej w pierwszym 
kwartale przyszłego roku. Byliśmy już z wizytą  
w Stanach Zjednoczonych, aby przygotować grunt 
pod nasze działania. Udało nam się wstępnie 
porozumieć się z dwoma „Sleep Labami”, które 
byłyby zainteresowane systemem Med-Recorder. 
Znaleźliśmy też ścieżkę, w jaki sposób te badania 
realizować już w fazie przygotowawczej. Możemy 
zawierać ewentualne kontrakty tam na miejscu 
na zasadzie testowania naszego systemu przez 
laboratoria zajmujące się bezdechem. Wykorzystamy 
możliwość działania jako „experimental device” – 

prawo amerykańskie to dopuszcza. W grudniu 
rozpoczęliśmy badania pilotażowe we współpracy  
z pierwszymi dwoma klinikami snu. Znaleźliśmy nowe 
ścieżki dystrybucyjne, a to ważne, bo tam rynek 
telemedyczny jest bardzo mocny – to cztery miliony 
badań rocznie w całym kraju. Będziemy konty- 
nuować te działania jeszcze zanim otrzymamy 
certyfikat.

Nadążycie Państwo za tempem jakie narzuci 
amerykańska konkurencja?

Będzie to wyzwanie, ale 
mamy kilka asów  

w rękawie. 

MED. Recorder ma istotną przewagę technolo-
giczną – daje klientowi możliwość sprawdzania 
wyników badań i ich kompletności na bieżąco  
w systemie online. Jest bardzo kompatybilny i łatwo 
„dopasuje się” do systemów, jakie wykorzystuje 
klient. Po naszej stronie jest też elastyczność 
polityki licencjonowania.  

Obecnie realizujecie Państwo projekt promocji 
firmy w ramach programu „GO TO BRAND”. 
Jak wyglądają działania i plany?
W ramach tego programu planujemy udział w kilku 
dużych imprezach targowych związanych z branżą 
medyczną. Pierwsze dwie takie imprezy mamy już 
za sobą. Jedna z nich – National Health Care – 
miała miejsce w Republice Południowej Afryki. 
Do tego Targi Medica, gdzie zaprezentujemy 
urządzenie i nasze usługi.

Odległość nie ma znaczenia
Niezależnie od tego, czy chodzi o dystans między szpitalem a pacjentem, czy o zdobywanie 
nowych rynków – InfoSCAN pokazał w tym roku, że odległość nie jest dla firmy barierą.  
Jej innowacyjny system do badania bezdechu sennego MED. Recorder otrzymał  
Polską Nagrodę Innowacyjności 2017. Prezes zarządu InfoSCAN Jacek Gnich mówi o tym,  
jak firma rozwijała się w 2017 roku.

Kolejny raz zostali Państwo uhonorowani tytułem 
Filar Spółdzielczości 2017. Czym jest dla Państwa 
to wyróżnienie?
Każde kolejne wyróżnienie jest potwierdzeniem 
naszej dobrej pracy oraz tego, że potrafimy się 
odnaleźć w nowej rzeczywistości. Różne już zapa-
dały wyroki nad spółdzielczością. Natomiast my 
sami jesteśmy przykładem tego, jak szybko i skute- 
cznie można wykorzystać otaczającą nas rzeczy- 
wistość i osiągnąć sukces. Niezależnie czy mówimy 
o działalności inwestycyjnej, remontowej, czy 
jakiejkolwiek innej dziedzinie. Nawet pracując przy 
tak niedoskonałym akcie prawnym, jak znoweli- 
zowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Jak Pan ocenia tę ustawę oraz inne pomysły, 
które się dotyczą spółdzielczości?
Tak naprawdę to najlepiej, gdyby nic nie robili, 
tylko przywrócili ustawę do pierwotnego kształtu. 
Wydaje się, że ustawa – a powstała ona przed II wojną 
światową – to naprawdę była bardzo dobra forma 
wspierania budownictwa mieszkaniowego. Nato-
miast te wszystkie pomysły, które idą w kierunku 
tworzenia czy wyodrębniania od razu wspólnot 
mieszkaniowych – to absolutnie rozwojowi spół- 
dzielni nie służy. Wręcz odwrotnie, każda następna 
nowelizacja, pomimo zapewnień polityków psuje 
nam rzeczywistość, w której mamy się poruszać. 

Czyli należy powrócić do sprawdzonego sposobu?
Tak jest. To wcale nie jest żadna postkomunistyczna 
forma. Posiadam dokument, skierowanie do żoł- 
nierskiego klubu spółdzielczego, działającego jeszcze 
w 1938 roku. Nie ma mowy o żadnych postkomu- 
nistycznych praktykach. To po prostu sprawdzona 
metoda na zarządzanie nieruchomościami.

Obecnie realizują Państwo projekt “Lazurowe 
ogrody”. Na jakim jest etapie i na kiedy plano-
wane jest jego zakończenie?

To inwestycja składająca się z czterech budynków 
mieszkalnych z częścią usługową. Pierwszy z nich 
– budynek B1 – planujemy oddać w czerwcu przy- 
szłego roku, a cała inwestycja zakończy się jesienią. 
Należy podkreślić, że sprzedaż idzie nam rewe- 
lacyjnie. Z 218 mieszkań zostało nam tylko jedno. 
Jeśli chodzi o lokale usługowe, to podpisaliśmy 
umowy z najemcami na wszystkie. Ich łączna 
powierzchnia to około 1 500 m2. To bardzo nowo- 
czesne nieruchomości, do budowy których użyli- 
śmy materiałów o najwyższych parametrach izo- 
lacyjności. To naprawdę ciekawie rozwiązane osiedle.

Mają Państwo w planach już kolejną inwestycję, 
tj. “Lazurowa Przystań”.
Tak, chcieliśmy nawet już rozpocząć projekto-
wanie. Niestety miasto stołeczne Warszawa zafun- 
dowało nam plan zagospodarowania przestrzen-
nego. Po wielu latach powstał taki plan dla Jelonek

 
południowych. Musimy się więc teraz skupić na 
składaniu uwag do projektu planu miejscowego, 
gdyż jest on opracowany w sposób tak odbiegający 
od naszych potrzeb i nie uwzględnia wydanych 
wcześniej warunków zabudowy, że nie pozostaje 
nam nic innego, jak odwołanie się od niego, co 

niestety chwilowo wstrzyma projektowanie tej 
inwestycji. Planujemy rozpocząć jego realizację 
jesienią przyszłego roku. Mimo wszystko ten 
termin jest wciąż możliwy do osiągnięcia.

Ten projekt mocno ingeruje w Państwa plany?
Bardzo mocno. Właściwie zmienia nam cały układ 
komunikacyjny tamtej części osiedla i tak naprawdę 
nie uwzględnia naszych potrzeb, jeżeli chodzi  
o budownictwo mieszkaniowe i część usługową. 
Jak gdyby urbaniści przewidzieli trochę inne funkcje 

dla tej części miasta.

A jakie są założenia tej 
inwestycji?
70 lokali mieszkalnych 
z częścią usługową oraz 
dwukondygnacyjnym 
garażem podziemnym. 
Niestety urbaniści nie 
przewidują takiej inwe-
stycji po tej stronie ul. 
Sterniczej, tak jak mie- 
liśmy to w założeniu. 
Chcą, żeby organizować 
tam tylko budownictwo 
mieszkaniowe z usłu- 
gami na parterze, a mnie 
to kompletnie nie pasuje. 

Wiele się u Państwa 
dzieje, podczas gdy spółdzielnie świadomie nie 
inwestują, powołując się na swoje rozumienie 
istniejącego prawa. 
Do tej pory w tych uwarunkowaniach prawnych 
potrafiliśmy się odnaleźć i realizowaliśmy inwes-
tycje, bo nam to się opłaca. Przede wszystkim 
poszukiwaliśmy środków na remonty starych 
zasobów. Trudno w tym przypadku znaleźć inną 
metodę, jak podwyższanie opłat. My od kilku lat 
nie podwyższamy opłat na fundusz remontowy, 
bo na ten cel przeznaczamy nadwyżkę, którą 
osiągamy dzięki realizowanym inwestycjom. Na 
 tym to polega i dzięki temu znajdujemy zrozu-
mienie wśród wszystkich spółdzielców – i tych 
którzy budują mieszkania i tych, którzy ich nie 
budują, ale mają z tego określony profit, czyli 
środki na realizację nowych inwestycji. Ludzie 
zgadzają się, żeby przeznaczyć wolne tereny na 
własne budownictwo mieszkaniowe lub sprzedaż.

Na przekór obecnej władzy, która stara się „ulepszyć” przepisy dotyczące spółdzielczości – 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” stawia na swoim. Luksus, nowoczesność i nastawienie 
na potrzeby mieszkańca, to główne cechy marki, pod którą realizowane są inwestycje  
na Warszawskim Bemowie. O trudach codziennej pracy, nowych aktach prawnych  
i planowanych inwestycjach mówi prezes zarządu – Zbigniew Gaca-Richter.

Dajcie nam spokojnie pracować
Rozmawiał Krzysztof Kozioł

Prezes zarządu InfoSCAN podczas wręczeń 
Polskiej Nagrodę Innowacyjności 2017
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Firma ma kolejny sukces na koncie, została 
laureatem programu Rzetelny Pracodawca 2017. 
Jak odbiera Pan to wyróżnienie?
Jako firma staramy się, aby pracownicy byli trak- 
towani w sposób wyjątkowy. Szczególnie cieszę się 
z tegorocznego wyróżnienia, ponieważ uważam, 
że powinno się dbać o dobry wizerunek polskiego 
przedsiębiorcy. Zwłaszcza teraz, kiedy jest bardzo 
wielu dobrych menadżerów, którzy czasami po 
prostu nie mówią o tym, jak ważnym jest, aby 
inwestować w kadrę oraz w jaki sposób sami to 
robią. Jeśli chcemy, aby na naszym rynku coś się 
zmieniało, to oczywistym jest, że musimy poka-
zywać ten wysiłek, jaki pracodawcy wkładają 
w tworzenie nowych miejsc pracy i rozwijanie 
dotychczasowych. To dla nas potwierdzenie słusz- 
ności wszystkich działań, które organizujemy i staramy 
się promować na rynku pracy. Otrzymane wyróż- 
nienie jest dla nas bardzo cenne, ale powiem 
szczerze, że dużo bardziej cenną rzeczą jest, gdy 
wieloletni pracownik przychodzi i dziękuje za to, 
że dzięki pracy u nas zakupił mieszkanie czy wybu-

dował dom. Właśnie te indywidualne sukcesy 
pracowników, dopełniają naszą satysfakcję ze 
starań o rozwój kadry. Rzetelnego pracodawcę 
charakteryzują właśnie takie pojedyncze przykłady, 
kiedy pracownik przychodzi i mówi: dziękuję. 
Można powiedzieć, że oprócz gestów podziękowania 
ważne jest dla nas również zaangażowanie w sport 
młodzieżowy, zapewnienie odpowiedniego stan- 
dardu dzieciom pracowników. To element składowy 
satysfakcji, jaką przynosi mi praca i realizowana 
przez spółkę misja. Można powiedzieć, że biznes 
nie jest oparty wyłącznie o efekt ekonomiczny, 
który oczywiście jest bardzo istotny, ale dzisiaj firmy 
powinny  jeszcze czuć tę misję, powinny służyć 
lokalnej społeczności – tam, gdzie mają swoją sie- 
dzibę.  Myślę, że Ventor stara się, aby wszystkie te 
części składowe, których wypadkową jest sukces 
spółki, były sumiennie realizowane. Pomimo swojej 

25-letniej działalności nie stajemy w miejscu,  
a działamy dalej. W biznesie niezwykle istotna jest 
transparentność i postępowanie zgodne z pewnymi 
przyjętymi zasadami. Dlatego wprowadziliśmy w życie 
firmy kodeks postępowania i zasady etyki. Ma on 
przybliżyć naszemu pracownikowi standardy postę- 
powania etycznego w zakresie przestrzegania 
prawa krajowego i międzynarodowego. Celem 
firmy Ventor nie jest jedynie zapewnienie zgodności 
prawnej, ale dążenie do bycia uczciwym pod wzglę- 
dem odpowiedzialności biznesowej, praktykowania 
dobrej firmowej postawy obywatelskiej wszędzie 
tam, gdzie Ventor prowadzi swoje interesy.

Jakie cele udało się zrealizować przez te 25 lat 
działalności?
Ventor to przedsiębiorstwo, które od początku 
swojej działalności ogromną wagę przywiązuje do 
polityki personalnej i jakości.  Od samego początku 
przyświecał mi jeden cel, aby to co wykonujemy, 
przekładało się na zadowolenie klienta z naszych 
usług. Sytuacja, która jest wynikiem naszej pracy, 
w tym między innymi ilość pracowników, była 
kompletnym zaskoczeniem. Uważam, że naszym 
sukcesem jest to, że z roku na rok, potrafimy być 
na tyle elastyczni, że jesteśmy w stanie szybko się 
zmobilizować i zrealizować projekty klientów  
w taki sposób, żeby byli w pełni usatysfakcjonowani 
z naszej pracy. Reasumując pomimo tego, że przy- 
było nam pracy i pracowników, nieustannie udaje 
nam się zachować najwyższą jakość, a ta jest dzisiaj 
podstawą pojawiających się kolejnych zleceń.

Jakie może dać Pan rady innym przedsiębiorcom, 
aby byli lepszymi pracodawcami?
Uważam, że aby być rzetelnym pracodawcą 
należy poświęcić się pracy, ale przede wszystkim 
mieć czas rozmawiać z ludźmi. Pracownicy muszą 
wiedzieć, że nie zostają sami ze swoimi proble-
mami. Trzeba koło siebie zbudować krąg zaufa-

nych osób, pracowników z dużym stażem, odda-
nych pracy. Żeby osiągać sukcesy, trzeba stworzyć 
po prostu fajną drużynę, będącą prawie jak 
rodzina, która chce brać udział w wyznaczonych 
celach i pomimo pojawiających się przeciwności, 
iść do przodu. Poprzez wypracowanie właściwych 
postaw i sposobu postępowania, firma nie tylko 
zyskuje przewagę rynkową i staje się coraz bar-
dziej konkurencyjna, ale przede wszystkim stwa-
rza przyjazne i bezpieczne warunki pracy.

Jak wygląda proces rekrutacji i jakich ludzi 
potrzebuje firma Ventor Sp. z o.o.? 
Proces rekrutacji ma wymiar interdyscyplinarny 
 – po pierwsze z grona kandydatów wybieramy tych, 
którzy, według naszego specjalisty ds. rekrutacji, 
mają najlepsze kwalifikacje do objęcia danego sta- 
nowiska oraz charakteryzuje ich dobra komuni-

kacja w grupie. Wybrani kandydaci poddawani 
są analizie pod względem umiejętności teorety- 
cznych i praktycznych. Istotne jest dla nas zado- 
wolenie naszych klientów, co warunkuje dobór 
najlepszych pracowników na stanowiska robotnicze 
– potwierdza to nasze dwudziestopięcioletnie doś- 
wiadczenie. Profil idealnego kandydata w dużej 
mierze kształtują wymagania naszych kontrahentów 
co do umiejętności i kompetencji pracowników. 
W procesie rekrutacji istotna jest specyfika stano-
wiska. Efektywny proces rekrutacji zapewnia ana- 
liza i podsumowanie każdego etapu, przez jaki 
przechodzi potencjalny pracownik. Choć wiemy, 
że nim okaże się czy rekrutacja przebiegła pomyśl- 
nie, należy czekać czasem nawet kilka miesięcy, 
to wierzymy, że tylko takie procesy dostarczają 
biznesowi najlepszych ludzi, którzy dzięki swojemu 
potencjałowi intelektualnemu, doświadczeniu oraz 
umiejętnościom wniosą niepowtarzalną wartość. 
Unikatowość kapitału ludzkiego jest bezcenna,  
a jego rozwój przynosi wymierne korzyści finan-
sowe dla organizacji. Staramy się zapewnić naszym 
wszystkim pracownikom ustawiczny rozwój przy 
jednoczesnym kształtowaniu właściwych, harmonij- 
nych stosunków partnerskich. Ventor jako praco-
dawca stosuje metody zarządzania prowadzące do 
zwiększania zaangażowania pracowników, oparte 
na zasadzie, że pracownicy są cenionymi człon- 
kami organizacji. Wiem, że nasi klienci wewnę-
trzni stanowią grupę zróżnicowaną pod wzglę-
dem indywidualnych i grupowych potrzeb, stylu 
pracy i aspiracji, dlatego organizacja odpowiada 
za zapewnienie równowagi między pracą a życiem 
osobistym. Swoich pracowników poszukujemy 
natomiast głównie w województwie podkarpackim. 
Chcemy, by nasi pracownicy traktowali firmę 
Ventor jako pracodawcę na lata – by tutaj odnosili 
swoje sukcesy i rozwijali się na naszych oczach. 
Zatrudnianie osób z innych rejonów Polski, odda- 
lonych od Dębicy, może – choć oczywiście nie musi 
– wiązać się z traktowaniem pracy w Norwegii 
jako chwilowej przygody, mającej na celu pod-
reperowanie domowych funduszy. 

Jaki powinien być dobry pracownik?
Dobry pracownik to taki, który jest za swoją pracę 
odpowiedzialny. Nawet jeśli powierzone zadanie 
sprawia mu jakikolwiek kłopot, który często jest 
od pracownika niezależny, nie zbywa tym pracy, 
tylko chce ją wykonać jak najlepiej, informuje  
o zaistniałych problemach, identyfikuje się z firmą, 
a gdyby coś źle wykonał, byłoby mu wstyd. 
Dlatego ja wiem, że na swoich pracowników 
mogę liczyć w każdej sytuacji i nigdy mnie nie 
zawiodą. Taki „skarb pracowniczy” nie bierze się 
znikąd – trzeba sobie go wypracować.

Jakie działania podejmujecie Państwo na rzecz 
lokalnej społeczności?
Firma Ventor od wielu lat podejmuje działania 
filantropijne mające na celu wspieranie lokalnej 
społeczności, a w szczególności dzieci i młodzież 
uczącą się. Przez ostatnie lata aktywnie wspiera-
liśmy zarówno finansowo, jak i rzeczowo wiele 
organizacji, m.in. dębickie kluby sportowe oraz 
wiele szkół. Ponadto corocznie „gramy” dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszys-
tkie działania wspierające sport mają na celu 
propagowanie zdrowego trybu życia, poprawę 
zaplecza rekreacyjnego powiatu, pomoc w orga- 
nizacji wolnego czasu dla lokalnej społeczności.  
Wspierając edukację Ventor ma na celu poprawę 
sytuacji na lokalnym rynku pracy, poprzez 
zapewnienie dostępu do wiedzy technicznej oraz 
zdobycie umiejętności praktycznych. Biorąc powyż- 
sze na uwagę, objęliśmy patronatem dwie klasy 
zawodowe przy ZSZ nr 1 w Dębicy i dodatkowo 
wyposażyliśmy pracownię języka angielskiego  
w wysokiej jakości sprzęt multimedialny, niezbę-
dny podczas przeprowadzania zajęć, zapewniając 
tym samym bardzo wysoki poziom nauki. W tros- 
ce o polepszenie usług medycznych dla lokalnej 
społeczności udzieliliśmy wsparcia rzeczowego dla 
oddziału chirurgii ogólnej Szpitala Powiatowego  
w Dębicy, dostarczając oraz montując klimatyzatory 
w salach zabiegowych i pooperacyjnych oraz 
sprzęt komputerowy. Ponadto, firma stawia na 
kształcenie potencjalnych pracowników już we 
wczesnych latach edukacji. Uczniowie Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1, którzy zdali egzamin 
z języka norweskiego oraz wyróżnili się podczas 
warsztatów zawodowych z blacharstwa, odbyli 
wycieczkę ufundowaną przez firmę Ventor. Mają 

oni także szansę na zatrudnienie w tej firmie po 
ukończeniu nauki. Młodzi mieszkańcy powiatu 
zwiedzili skocznię narciarską w dzielnicy Holmen-
kollen oraz centrum Oslo z parlamentem, operą, 
ratuszem, Centrum Pokojowym Nobla, słynnym 
kompleksem parkowym z ponad 200 rzeźbami 
Gustava Vigelanda z brązu i granitu oraz innymi 
atrakcjami stolicy Norwegii. Ventor jako jedna 
z pierwszych firm podpisała z „Mechanikiem” 
umowę patronacką, dzięki której młodzież kształci 
się w zawodzie monter izolacji przemysłowych 
oraz blacharz instalacji przemysłowych.

Co buduje siłę marki Ventor?
Poprzez nieustanny rozwój oraz indywidualne, 
profesjonalne i lojalne podejście do każdego 
klienta staramy się budować siłę naszej marki. 
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że każdy zado- 
wolony klient, będzie stanowił o naszej facho-
wości. Jesteśmy otwarci na zmiany, innowacyjne 
rozwiązania. Staramy się działać elastycznie w sto- 
sunku do warunków panujących w projekcie, 
pamiętając równocześnie o sprawach zdrowia i życia, 
które stanowią dla nas zawsze priorytet.

Przedsiębiorstwo powstało w 1992 roku, 
 a jego główna siedziba mieści się w Dębicy  
w województwie podkarpackim. Założycielem 
firmy oraz prezesem zarządu jest Janusz Urbanik, 
który od początku istnienia firmy wyznaczał 
jej kierunki działania. Początkowo terytorium 
działania była głównie Skandynawia, z czasem 
spółka rozpoczęła działalność także na rynku 
krajowym. Cenne doświadczenia uzyskane 
podczas projektów poza granicami kraju 
pozwoliły na przeniesienie wielu nowatorskich 
rozwiązań w zakresie zarządzania oraz poprawy 
bezpieczeństwa pracy.  Ventor Sp. z o.o. oferuje 
kompleksową obsługę w zakresie budownictwa 
przemysłowego. Do głównych obszarów 
aktywności spółki należy wykonywanie 
wszelkich prac (projektowanie, dostawa 
materiałów, montaż) związanych z izolacjami 
termicznymi i akustycznymi każdego typu. 
Dzięki własnym warsztatom i nowoczesnemu 
parkowi maszynowemu, firma specjalizuje 
się również w produkowaniu systemów 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wieloletnie 
doświadczenie zdobywane przy kompleksowych 
remontach platform wiertniczych sprawiło,  
że Ventor to także lider w dziedzinie spawania 
konstrukcji stalowych oraz montażu rurociągów. 
Bardzo istotnym wsparciem działalności firmy 
jest leasing pracowniczy. Wachlarz usług w tym 
zakresie obejmuje głównie osoby zatrudnione 
przy specjalistycznych pracach budowlanych 
związanych z montażem rusztowań, izolacji, 
konstrukcji stalowych i rurociągów, wentylacji 
oraz spawaniem i malowaniem konstrukcji 
stalowych. Ventor gwarantuje także własne 
zaplecze szkoleniowe i treningowe niezbędne 
przy tego rodzaju profesjach. Spółka bardzo 
intensywnie działa nie tylko na polskim rynku 
budownictwa przemysłowego, ale także  
w Skandynawii, zwłaszcza w Norwegii,  
która jest jej wieloletnim i strategicznym 
partnerem handlowym.

Jakość. Lojalność. Profesjonalizm.
Ventor Sp. z o.o. to lider branży budownictwa przemysłowego, który kolejny raz potwierdza swój status również poprzez 
politykę zatrudnienia. O tym, co charakteryzuje dobrego pracodawcę oraz dlaczego w dzisiejszych realiach rynkowych  
należy inwestować w pracowników i ich nieustanny rozwój, mówi prezes zarządu Janusz Urbanik.

Rozmawiała Martyna Motylska
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Wdrażanie nowych pracowników Ventor traktuje 
bardzo poważnie



Obchodzą Państwo jubileusz 25 lat działalności. 
Jak wyglądały jej początki? 
Nie były łatwe – SM „Śródmieście” przejęła z dawnej 
GSM nie tylko najstarsze domy spółdzielcze w mieście, 
ale także spłatę kredytów z okresu powstania 
budynków. Po trudnych początkowych latach 
działalności, związanych m.in. z długoletnim 
procesem likwidacji GSM, spółdzielnia weszła  
w trwający do dziś okres stabilizacji organizacyjnej  
i ekonomicznej. SM „Śródmieście” przejęła najstarsze 
budynki spółdzielcze w Gliwicach, zgrupowane 
w pięciu oddalonych od siebie administracjach: 
Centrum, Chorzowska, Warszawska, Operetka, 
Góry Chełmskiej. Przejęła też liczną grupę członków 
oczekujących. Dziś jesteśmy właścicielem lub współ- 
właścicielem 68 budynków, nadal zgrupowanych 
w pięciu osiedlach, a bezpośredni nadzór nad ich 
bieżącym funkcjonowaniem pełnią administratorzy. 

Jak wygląda kwestia inwestycji i planów na 2018 r.? 
Jesteśmy firmą, która zajmuje się zarządzaniem, ale 
przy okazji dbamy o nasz wizerunek i zmieniamy 
otoczenie naszych zasobów – wymiana elewacji, 
termomodernizacja, likwidacja azbestu – dążymy 
przede wszystkim do tego, aby osiedla były miejską 
perełką i żeby mieszkańcom żyło się tutaj dobrze. 
 
W jaki sposób budujecie Państwo dobre relacje  
z mieszkańcami?
Mieszkańcy mają swoje wymagania, o których musi- 
my wiedzieć, aby móc je skutecznie realizować. 
Powinni przede wszystkim wiedzieć, na co przez- 
naczane są ich pieniądze i w konsekwencji muszą 
widzieć zmiany na lepsze. Pojmujemy spółdzielnię 
jako zintegrowaną grupę mieszkańców i pracow- 
ników, działającą na rzecz wspólnego dobra. Chcemy 
traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być 
traktowani, dlatego najwyższy standard usług oraz 
nieustanny rozwój prowadzący do zadowolenia 

mieszkańców są dla nas priorytetami. Takie podej- 
ście spotyka się z aprobatą społeczną i wyróżnieniami. 

W tym roku spółdzielnia otrzymała nagrodę 
Filar Spółdzielczości 2017. Jak odbiera Pan to 
wyróżnienie?
1 kwietnia minęło 25 lat od chwili rozpoczęcia 

działalności SM „Śródmieście” w Gliwicach. Jak 
wszystkie jubileuszowe daty, dwudziesta piąta 
rocznica to znakomita okazja do podsumowania 
wieloletniej działalności. Uważam, że Filar Spół-
dzielczości 2017 jest doskonałym zwieńczeniem 
tego okresu, a dla nas – pracowników – niebywałym 
wyróżnieniem. Zdobyta nagroda wspiera budowanie 
wizerunku, na który sumiennie pracujemy. 

Lider Rozwoju Regionalnego to nagroda gospodarcza, 
która przyznawana jest najbardziej wyróżniającym 
się samorządom i spółkom miejskim w kraju. Na 
ile istotne jest to wyróżnienie dla Państwa?
Monika Tendaj-Bielawska: Jest to dla nas na pewno 
duże wyróżnienie, tym bardziej, że zarządzamy 
naprawdę dużymi zasobami mieszkaniowymi 
we Wrocławiu. Powoduje to, że musimy nadążać 
za oczekiwaniami mieszkańców. Traktujemy to 
wyróżnienie jako potwierdzenie, że idziemy we właś- 
ciwym kierunku i cały czas się rozwijamy. 

Koniec roku to czas podsumowań. Jakimi roz-
poczętymi i już zakończonymi inwestycjami w 2017 r. 
spółka może się pochwalić?
MTB: Zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane  
w tym roku inwestycje. Z kolei przedsięwzięć, które 
rozpoczęliśmy w tym roku, a ich zakończenie 
przewidziane jest na przyszły rok jest stosunkowo 
niewiele. Warto wspomnieć o tym, że tych zadań 
co roku nam przybywa i wiele z nich to inwestycje 
finansowane ze środków zewnętrznych. Naszym 
celem jest utrzymywanie budynków w niepogor-
szonym stanie, cały czas rozwijamy ich stan tech- 
niczny. Jesteśmy również włączani w takie ważne 
dla miasta kwestie, jak na przykład likwidowanie 
tradycyjnych pieców w zasobach mieszkaniowych. 
Zarządzamy także wspólnotami mieszkaniowymi. 
Mamy również swoje zasoby, takie jak Centrum 
Biznesu, które z sukcesem wynajmujemy. Obiekt 
przejęliśmy w 2013 roku, najpierw w dzierżawę, 
a później na własność. W tym momencie ponad 
80 proc. powierzchni w Centrum Biznesu jest 
wynajętych. Cały ten projekt zaczyna się finansować. 
Wiąże się to z tym, że wciąż wchodzimy na nowe 
rynki i robimy wszystko, żeby na nich przetrwać.

Chociaż nie raz musicie Państwo sprostać wciąż 
zmieniającym się przepisom, co nie jest łatwe  
w prowadzeniu biznesu przez spółki komunalne.

Juliusz Zieliński: To prawda. Szczególnie jeśli 
chodzi o orzecznictwo prawne w kwestii prowadzenia 
działalności komercyjnej przez spółki takie, jak nasza. 
Wiąże się to dla nas z niekorzystnymi konsek-
wencjami organizacyjnymi i finansowymi. Tym 
bardziej, że co najmniej trzy nurty działalności 
naszej spółki mają charakter komercyjny. Dotyczy 
to wynajmu własnych powierzchni, prowadzenia 
usług remontowo-budowlanych oraz zarządzania 
wspólnotami. Kierujemy się, jak każda spółka, 
rachunkiem ekonomicznym i kryteriami takimi, 
jak obowiązują w biznesie. Niestety wszystko 
podąża w tym kierunku,  żeby spółki komunalne 
nie miały więcej niż od 10-20 proc. przychodów 
z działalności komercyjnej.

Ciekawym przedsięwzięć spółki jest park senso-
ryczny. Co można o tym projekcie powiedzieć?
MTB: Inwestorem tego przedsięwzięcia jest 
deweloper. Będzie to pierwsze takie miejsce w dziel- 
nicy Oławskie Przedmieście, gdzie naprawdę wiele 
się dzieje. Cały czas modernizowane są tam 
budynki i wnętrza podwórzowe. Park sensoryczny 
będzie miejscem, które połączy komunalną przes-
trzeń miasta z nowoczesnym osiedlem. 

Po raz czwarty zostali Państwo uhonorowani 
nagrodą Filar Spółdzielczości. Jakie uczucie 
towarzyszy wielokrotnemu laureatowi? 
Za każdym razem jest uczucie spełnienia i radości. 
Co roku świadomość tego, co nas prowadzi do 
sukcesu jest większa i doceniamy fakt, że jesteśmy 
zauważalni na arenie ogólnopolskiej. Nasza praca, 
misja i specyfika niewątpliwie wyróżniają nas na 
tle innych spółdzielni mieszkaniowych. 

Nie tylko modelowe zarządzanie przyczyniło się 
do przyznania tej nagrody, ale również Państwa 
oczko w głowie. Co nowego może Pan powie-
dzieć o Nowym Werdonie?
Inwestycja jest w trakcie budowy. Optymistyczne 
jest to, że realizacja robót jest całkowicie zgodna 
z założonym harmonogramem. Mury już widać, 
jesteśmy na poziomie kolejnej kondygnacji, więc 
zarys budynku jest już widoczny. Prowadzimy  
kampanię marketingowo-reklamową, jednocześnie 
myśląc o kolejnej inwestycji. W zamierzeniu jest 
budowa nowego, ekskluzywnego osiedla i do jego 
projektowania chcemy się przymierzać. Niewątpliwie 
jesteśmy bogatsi o wiedzę, doświadczenia i pewne 
przemyślenia. Teraz wiemy, czego uniknąć, a co 
z pewnością przyśpieszy i ułatwi pracę w przy-
szłości. Rozważamy również przeznaczenie części 
lokali do wykorzystania komercyjnego.
 
Wszystko wskazuje na to, że aktualnie wdrażany 
plan to właściwa droga.
Jesteśmy tego pewni. Trzeba mieć świadomość, 
że po wejściu w życie ustawy o nowelizacji prawa 
dot. spółdzielni mieszkaniowych, będziemy mieli 
poważny problem z prowadzeniem inwestycji. 
Oczywiście będzie można to robić, ale w formule 
opartej o prawo spółdzielcze, a nie rynku dewe-
loperskiego. Problem pojawia się w momencie 
podpisania umowy z potencjalnym nabywcą o budowę 

lokalu, bo staje się on od razu członkiem spół-
dzielni. W związku z czym formuła deweloperska 
nie może znaleźć zastosowania, co powoduje pewne 
obostrzenia prawne. Pozostaje nam budowa lokali 
w trybie spółdzielczym, tym niemniej nie porzu-
camy założeń inwestycyjnych.

Poruszył Pan kontrowersyjny temat nowej ustawy 
o spółdzielczości. Jak Państwo chcą się do tego 
dostosować?
Mamy do czynienia z legislacją o niskiej jakości – 
trzeba to powiedzieć wprost. Formuła tych prze- 
pisów jest taka, że pojawiają się wewnętrze sprze-
czności i trudności z ich interpretacją. Na pewno 
na tym gruncie powstanie praktyka, którą w razie 
zaistnienia sporów będą później weryfikować 
sądy. Jestem pewny, że za kilka lat będziemy 
wiedzieć, jak się w tym obszarze poruszać.

Lider Konkurencyjności 2017 to nagroda, którą 
spółka otrzymała między innymi za inwestycje 
zrealizowane w ciągu ostatnich 30 lat. Jakie zna-
czenie ma dla spółki to wyróżnienie?
Jan Wasilewski: Osiągnęliśmy wiele sukcesów w ciągu 
ostatnich lat w konkursach ogólnopolskich. Zdoby- 
liśmy już Oskara Budownictwa 2014, 
ale też nagrodę w ogólnopolskim konkursie 
Budowa Roku 2015. Zostaliśmy zauwa- 
żeni wśród wielu firm budowlanych i jest 
to dla nas wielki zaszczyt. Zarówno te 
wyróżnienia, jak i Lider Konkurencyjności 2017 
motywują nas, żeby pracować dalej na co 
najmniej tym samym poziomie.
Zbigniew Kowalik: Jesteśmy bardzo mile 
zaskoczeni tym wyróżnieniem. Podczas 
wręczania nagród laureatom docenio-
nych zostało wiele branż, w różnych kate- 
goriach – ekologia, transport i innowacje. 
To, co nas wyróżnia jako firmę dewe-
loperską, to fakt, że poprzez nasze inwes- 
tycje mówimy o Krakowie trochę inaczej 
niż to miasto faktycznie wygląda. Jest to 
stary gród, który my trochę zmieniamy 
stawiając na nową architekturę, upięk-
szamy go, dlatego też serdecznie wszystkich 
zapraszamy do Krakowa. Tym bardziej, że budu- 
jemy i będziemy dalej budować, by miasto wyglądało 
jeszcze piękniej.

I już wygląda. Nie tylko za sprawą nowoczesnych 
osiedli i apartamentowców, ale też wybudowanej 
przez WAKO restauracji Hard Rock Cafe w Krakowie. 
Na jakie inwestycje spółka postawi teraz?
JW: Realizujemy już inwestycję, która na razie 
jest na etapie dokumentacji projektowej. Zakupi- 
liśmy działkę w centrum Krakowa tuż przy Wielopolu, 
gdzie znajdował się stary budynek PKO. Tam 
będziemy budować obiekt o łącznej powierzchni 
użytkowej 3 500 m. kw., w takiej klasycystycznej,  
eleganckiej formie architektonicznej. Będą to miesz- 
kania małe i średnie, które oddamy do użytku 

pod koniec 2019 r. Projekt jest już gotowy, trafił 
do Wydziału Architektury w Urzędzie Miasta Krakowa. 
Czekamy na procedurę pozwolenia na budowę.

Czy Panowie odczuwają jeszcze niedosyt i marzą 
o zrealizowaniu naprawdę wyjątkowej inwestycji?

JW: Marzenia oczywiście mamy, jednak możliwości 
w naszym kraju są nieco ograniczone. Jeżdżę ostatnio 
dużo po świecie i obserwuję pod kątem architek- 
tury różne obiekty. Ostatnio zachwycił mnie Dubaj, 
a dokładnie Burdż Chalifa. To budownictwo w Emi- 
ratach Arabskich sięga do sklepień boskich – 829 m. 
Jest to niesamowite. Dojeżdżaliśmy tylko do połowy, 
bo takie są możliwości turystyczne. Obiekt został 
wykonany w znakomity sposób. I trzeba tylko 
podziwiać to, że bogaci inwestorzy potrafią zreali-
zować najwspanialsze wizje architekta. Nie sztuką 
jest przenieść „na deskę” coś niesamowitego pod 
względem kształtu i wizji estetycznej. Potrzebne 
są środki i technologia, które pozwolą te wizje 
zrealizować.

25 lat skutecznego zarządzania

Kreują przyjazne miasto

Sukces murowany

Liderzy wśród deweloperów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Gliwicach od 25 lat 
stawia na rosnący standard nieruchomości, poprawę komfortu życia 
mieszkańców i walory estetyczne osiedli. Za skuteczność swoich działań 
spółdzielnia została uhonorowana nagrodą Filar Spółdzielczości 2017. 
O początkach, planach na przyszłość i budowie relacji z mieszkańcami 
mówi prezes zarządu Stanisław Kolanus.

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.  to przykład spółki komunalnej, 
która nie tylko zarządza miejskimi nieruchomościami, ale również 
z powodzeniem prowadzi działalność biznesową. O połączeniu 
działalności samorządowej z biznesową i najnowszych inwestycjach 
mówią prezes zarządu Monika Tendaj-Bielawska oraz wiceprezes 
zarządu Juliusz Zieliński.

Nie od dzisiaj wiadomo, że „Perspektywa” z Rudy Śląskiej to spółdzielnia 
wyróżniająca się nie tylko na Górnym Śląsku, ale i w całym kraju. 
Innowacyjne budownictwo i nowoczesne podejście do spółdzielczych 
tradycji nadal gwarantuje sukces. O inwestycjach, trudnościach 
codziennej pracy i nowej ustawie o prawie spółdzielczym mówi  
prezes zarządu MGSM “Perspektywa” – Krzysztof Skrzymowski.

WAKO Sp. z o.o. to jeden z sześciu tegorocznych laureatów prestiżowej 
nagrody Lider Konkurencyjności. W efekcie jest jedyną firmą 
deweloperską w kraju, do której trafił ten tytuł. O jej sukcesach mówią 
prezes Jan Wasilewski oraz wiceprezes Zbigniew Kowalik.

Rozmawiała Martyna Motylska Rozmawiał Michał Tkocz

Rozmawiał Marcin Pawlenka

Stanisław Kolanus - prezes zarządu SM “Śródmieście” 
w Gliwicach, odbiera Filar Spółdzielczości 2017

Zarząd spółki Wrocławskie Mieszkania odebrał tytuł 
Lidera Rozwoju Regionalnego 2017

Krzysztof Skrzymowski odbiera Filar Spółdzielczości 2017

Wspólnicy z WAKO Sp. z o.o. odbierają Lidera Konkurencyjności 2017 
z rąk prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości
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Connectis zostało laureatem Polskiej Nagrody 
Innowacyjności 2017. Czym dla Państwa jest to 
wyróżnienie?
To pierwsza nagroda za projekt C_school dla naszej 
spółki. Nasza szkoła to nowoczesny model edukacji 
technologicznej, w której stawiamy na praktyczną 
naukę programowania. Teraz możemy z dumą 
powiedzieć, że sukces, z którego dziś się cieszymy, 
miał swój początek pod koniec 2016r. Obecnie 
mamy trzy oddziały C_school w Warszawie, 
Gdańsku i Katowicach. A w planach są już kolejne 
placówki. Jest to wielka radość dla mnie, gdyż 
odpowiadam za ten projekt od samego początku.
 
Zajmują się Państwo outsorcingiem IT. Jakie 
dokładnie to usługi?
Nasze usługi można podzielić na trzy główne moduły. 
C_school to najmłodszy z nich. Przygotowujemy 
tu programistów do pracy dla naszych klientów. 
Szkolimy ich zazwyczaj w technologiach niszo-
wych, w których często brakuje specjalistów na 
rynku pracy. Nasi klienci zmagają się właśnie z tym 
niedoborem, a projekt jest odpowiedzią na ich 
potrzeby. Udział w C_school jest bezpłatny dla 
uczestników i dzięki temu możemy dotrzeć do 
najbardziej utalentowanych ludzi. Naszych absol- 
wentów zapraszamy do długoletniej współpracy, 
która zapewnia ciągłość realizacji projektów klien- 
tów, ale także możliwość zwiększenia skali w czasie. 
Zbudowaliśmy model nauczania, w którym 
ludzie chętniej angażują się w technologie wdra- 
żane w projektach komercyjnych. Dzięki metodom 
nauczania peer-to-peer możemy wdrożyć priorytety 
otwartej edukacji w naszym programie nauczania.  
Drugim modułem działalności firmy Connectis 
jest outsourcing specjalistów. Budujemy zespoły 
informatyczne pod potrzeby naszych partnerów 
biznesowych i takie usługi świadczymy obecnie 
w 14 krajach. Trzecim filarem jest nasz wewnę-
trzny software house, który z miesiąca na miesiąc 
jest coraz większy i rośnie w siłę. Nasza firma 
rozwija się dynamicznie. Jestem pewna, że kolej- 
ne projekty będą dla Państwa kolejnym miłym 

zaskoczeniem. Wszystko dzięki odwadze biznesowej 
i kreatywności pracowników, dzięki którym możemy 
iść coraz dalej w świat.
 
Co Państwa wyróżnia na tle konkurencji?
Przede wszystkim to, za co odebraliśmy nagrodę 
– innowacyjność. Jesteśmy firmą, która wychodzi 
ponad outsourcing, patrzymy szerzej i głębiej na 
różne inne aspekty. Realizujemy projekty techno- 
logiczne, tworzymy aplikacje, mamy też wewnętrzny 
software house. Jesteśmy tak naprawdę firmą tech- 
nologiczną, która łączy różne moduły biznesu  
i IT na rynku polskim i zagranicznym, aż po same 
Stany Zjednoczone. Kładziemy duży nacisk na 

utrzymywanie standardów, które obejmują jakość 
i bezpieczeństwo. Myślę, że naszą największą mocą 
jest to, że bardzo prężnie rozszerzamy naszą dzia-
łalność o kolejne obszary. Jesteśmy otwarci na 
wszystkie nowości i pomysły.
 
Czym Connectis zaskoczy nas w przyszłości?
Nasze kolejne projekty są na różnych etapach 
wdrożeń. Napewno już niedługo będą mogła więcej 
powiedzieć na ten temat. Teraz najważniejsze jest 
dla nas  ciągle się rozwijać. Jestem przekonana, 
że z naszym zespołem jesteśmy w stanie utrzymać 
obecną efektywność.

O prężnym rozwoju spółki, tworzeniu własnej szkoły dla programistów, 
wdrażaniu coraz odważniejszych projektów w życie i podbijaniu 
świata mówi Monika Paliwoda – Head of C_school w Connectis.

Connectis zaczyna z wysokiego C

Jakie znaczenie ma dla Państwa to wyróżnienie?
Wyróżnienie ma dla nas bardzo duże znaczenie bo pomysł EKO-
FABRYKA ma już źródła finansowania i wszystko idzie w kierunku 
realizacji projektu. Jesteśmy ciekawi, jaki będzie odbiór społeczny  
i innych zakładów komunalnych w kraju naszej realizacji. Wynika 
to z faktu, że jeśli działanie będzie cieszyć się pozytywnym odbiorem 
w branży i wśród mieszkańców Wejherowa to są duże szanse na 
powielanie naszego pomysłu w innych miastach, co przełoży się na 
większą troskę ludzi o środowisko naturalne. Gospodarka odpa-
dami to branża, w którą ludzie niechętnie się angażują, a my mamy 
nadzięję, że dzięki EKO-FABRYCE nastawienie ludzi się zmieni.

Na jakim etapie realizacji jest obecnie nagrodzony projekt?
EKO-FABRYKA jest już zaawansowanym projektem. Zakupiliśmy 
już teren z fabryką, którą przywracamy do życia. Obecnie 
jesteśmy na liście rankingowej Nardowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a więc jest bardzo duża szansa, 
że otrzymamy dofinansowanie projektu ze środków UE. Nieza-
leżnie od tego ogłosiliśmy przetarg na realizację prac budowalnych  
i wszystko zmierza w odpowiednim kierunku. 

Do walki z odpadami niezbędna jest edukacja ekologiczna spo-
łeczeństwa. Jakie działania ZUK prowadzi w tym kierunku?
Organizujemy różne konkursy specjalnie dedykowane dla miesz-
kańców osiedli i domów jednorodzinnych. Angażujemy w nie również 
najmłodszych, począwszy od przedszkolaków, a na zwycięzców 
czekają nagrody zbiorowe i indywidualne. Taki sposób edukacji 
w naszym regionie jest bardzo efektywny. Sama EKO-FABRYKA 
ma być właściwie swego rodzaju “uniwersytetem ekologii”, gdzie 
nabywa się wiedzę przez wizualizację i aktywne uczestnictwo.  
W ramach projektu powstaną ścieżki edukacyjne, które będą zachęcały 
do troski o środowisko. Chcemy pokazać wszystkim mieszkańcom, 
że zamiast generować śmieci można stosować tzw. upcycling – czyli 
przetwarzanie odpadów na produkty o wyższej wartości.

ZUK budował boisko przy ul. Sikorskiego w Wejherowie. Czy to 
pierwsze takie zlecenie?
Działamy nie tylko w branży odpadowej. Budujemy również infra- 
strukturę drogową i sportowo-rekreacyjną w tym boiska. W ramach 
projektów z Budżetów Obywatelskich chętnie wykonujemy takie 
prace i właśnie zakończyliśmy kolejną realizację przy ul. Sikorskiego 
w Wejherowie.

Strategia rozwoju Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. 
opiera się na wieloletnim planie rozwoju i modernizacji opraco-
wanym m.in. na rok 2017, w którym  ujęto wiele nowych  inwestycji. 
Budowa nowej sieci wodociągowej, która pozwoli uzbroić w wodę 
kolejne działki, to szczególnie ważna inwestycja ze względu na obser- 
wowany wzrost zainteresowania terenami pod rozwój budowni-
ctwa mieszkaniowego – mówi Jerzy Józef Ryziński. – Ale to nie jedyne 
tegoroczne przedsięwzięcie – dodaje. 
Obecnie największą i najbardziej potrzebną inwestycją dla Ciecha-
nowa jest budowa sieci wodociągowej przy ulicach Opinogórskiej, 
Kąckiej i Pułtuskiej. Zadanie to zostało wybrane przez mieszkańców 
w ramach budżetu obywatelskiego Urzędu Miasta Ciechanów. 
Zaprojektowany i wykonany został odcinek o długości 1252 m  
i średnicy 16 cm łączący ulice Kącką i Pułtuską, który pozwoli zasi- 
lić w wodę m.in. Rodzinne Ogródki Działkowe „Sona”, gdzie na 
powierzchni około 40 hektarów znajduje się 1019 ogródków dział-
kowych, należących głównie do ciechanowian. „Sona”, to piąty co 
do wielkości Rodzinny Ogród Działkowy w Polsce, a ze względu na 
stale obniżający się poziom wód gruntowych działkowcy borykali 
się do tej pory z dużymi problemami i ograniczonym dostępem do 
wody niezbędnej do upraw. Dzięki owocnej współpracy ZWIK  
z Urzędem Miasta, oczekiwana od lat inwestycja doszła w końcu 
do skutku. Została zrealizowana metodą tradycyjnego wykopu otwar- 
tego oraz metodami bezwykopowymi. Przewierty sterowane zgodnie 
z decyzją zarządców dróg zostały wykonane na ulicy Kąckiej oraz  
w poprzek ulicy Pułtuskiej, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod 
bezwykopowych na tych odcinkach nie została naruszona jezdnia. 
W mieście zostanie wybudowany również nowy kolektor kanali-
zacji sanitarnej pomiędzy ulicą Spółdzielczą a dworcem PKP. Zapla- 
nowana została również nowa przepompownia ścieków w rejonie 
targowiska miejskiego, która zastąpi stary wysłużony obiekt. Kolej- 
nymi dużymi inwestycjami, jakimi może pochwalić się zakład są m.in.: 
 budowa sieci wodociągowej przy ulicy Kolonia Niechodzka, która 
pozwoli zasilić w wodę mieszkańców, którzy do tej pory korzystali  
z prywatnych studni oraz budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od 
ulicy Tatarskiej do ulicy Fabrycznej wraz z przepompownią ścieków. 
Warto podkreślić, że spółka wiele inwestycji prowadzi nowoczes-
nymi metodami bezwykopowymi, które pozwalają skrócić czas trwania 
budowy i nie są uciążliwe dla mieszkańców.

Prestiżową statuetkę odebrał Jerzy Kruk – prezes zarządu SM 
„Metalowiec” – podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości 
w Zielonej Górze. – Po raz kolejny jest to dla nas potwierdzenie, 
że decyzje, które podejmujemy przekładają się na realne korzyści, 
dla naszych mieszkańców. Filar Spółdzielczości 2017 to dla nas 
nie pierwszy tak prestiżowy laur. Potwierdzeniem dobrej opinii  
o działalności spółdzielni są wyróżnienia, takie jak Odznaka za 
Zasługi dla Spółdzielczości nadana przez Krajową Radę Spółdzielczą 
oraz medale: im. Króla Kazimierza Wielkiego przyznane przez 
Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami oraz Konfe-
derację Budownictwa i Nieruchomości. Dwukrotnie otrzymaliśmy 
też Złoty Laur Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Możemy 
się też pochwalić wysokimi notami w rankingach organizowanych 
przez Domy Spółdzielcze – wymieniał Jerzy Kruk. 
To, co odróżnia SM „Metalowiec” we Wrocławiu od innych, 
jest fakt, że inwestycje termorenowacyjne realizowane teraz 
w większości spółdzielczych zasobów w kraju, laureat Filaru 
Spółdzielczości zakończył już w 2008 roku. Do tego czasu 
docieplone zostały wszystkie budynki, z których usunięto również 
azbest. „Metalowiec” realizował te inwestycje wyłącznie z własnych 
środków finansowych, a nie tak jak większość spółdzielni, które 
teraz takie przedsięwzięcia rozpoczynają lub dopiero starają się  
o unijne dofinansowania inwestycji. – Wydaliśmy na to dużo pie-
niędzy, ale uzyskaliśmy na tym zmniejszenie mocy zamówionych  
i kosztów ogrzewania w granicach 20-30 proc., nie licząc poprawy 
komfortu zamieszkania. Nasi członkowie to zauważyli i – to czym 
zawsze się chwalę – sami zdecydowali się opodatkować. Rzadko 
się to zdarza, że członkowie sami proponują, że zdecydują się płacić 
za metr kwadratowy o 20-30 groszy miesięcznie więcej, żeby tylko 
przyspieszyć docieplenie budynków – dodaje prezes. 
Jednym z większych przedsięwzięć, które na początku czerwca 
tego roku zrealizowano na terenie należącym do spółdzielni jest 
galeria handlowo-usługowa o powierzchni 10 tys. m kw. Powstała 
dzięki nawiązaniu współpracy biznesowej z inwestorem i już jest 
ukoronowaniem 60-lecia SM „Metalowiec”, którego obchody 
rozpoczną się już w przyszłym roku.

Z wykształcenia jest Pan górnikiem i ukończył AGH. Skąd wziął 
się pomysł na rozpoczęcia działalności w branży spożywczej? 
Z zamiłowania do dobrego jedzenia. U nas, w Ludwinie, na rodzinnym 
obiedzie nigdy nie mogło zabraknąć rosołu z makaronem, który był 
zawsze świeży i ręcznie robiony. Taką mamy tradycję. Z biegiem lat 
jednak na codzienne wyrabianie makaronu zwyczajnie brakowało 
nam czasu. Rodzina stawała się coraz większa i pojawiały się nowe 
obowiązki, a że trudno było w latach 90. kupić dobry domowy 
makaron w sklepie, to pomysł na biznes nasunął się samoistnie.

Możecie się Państwo pochwalić 20-letnią obecnością na rynku.  
Jak w tym czasie zmieniała się firma? 
Od 20 lat łączymy doświadczenia i wiedzę poprzednich pokoleń. 
Tradycja jest dla nas najważniejsza. Makaron wyrabiamy niezmiennie 
według przepisu babci Heleny. Dziś zmieniają się gusta konsumentów, 
ale jakość jest zawsze w cenie. Klienci chcą mieć w sklepach coraz 
większy wybór form makaronów, których używają do najróż-
niejszych dań. Niektórzy preferują makaron miękki, inni zaś wycią- 
gają go z wody, gdy jest jeszcze twardy. A rodzina Polaków potrzeby 
klientów rozumie najlepiej. Dlatego rozwijamy swoją ofertę, wprowa- 
dzając kolejne nietypowe makaronowe kształty, które robimy również 
z mąki durum i pełnoziarnistej.

Pol-Mak stawia na innowacyjne technologie wytwarzania makaronu. 
Jako konsumenci, czego możemy spodziewać się na półkach sklepowych? 
Naszą chlubą od początku istnienia firmy są makarony jajeczne.  
W produkcji tych makaronów odwzorowujemy możliwie najdokła- 
dniej domowy sposób wyrabiania ciasta. Oczywiście ręce naszych 
babć zastąpiły maszyny, a nad jakością surowców i gotowego maka- 
ronu czuwają specjaliści. Szacunek do tej tradycyjnej, lokalnej recep-
tury doceniła Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, odzna- 
czając makarony „Tradycyjne z Ludwina” znakiem „Jakość Tradycja”, 
przyznawanym wysokiej jakości produktom tradycyjnym. Polscy 
konsumenci cenili, cenią i zawsze będą cenić smak jajecznych 
makaronów, które sprawiają, że rosół zawsze smakuje „jak u mamy”. 
  
Jakie są Państwa plany na przyszłość?
Właśnie zakończyliśmy ogólnopolską kampanię reklamową. Słu-
chamy naszych konsumentów, obserwujemy trendy i z początkiem 
nowego roku zaproponujemy kilka smacznych nowości. Tak jak 
dobra gospodyni chroni swoje popisowe przepisy, tak i my nie 
zdradzimy naszych sekretów.

O kolejnych krokach w realizacji EKO-FABRYKA 
i edukacji ekologicznej mówi Roman Czerwiński, 
prezes zarządu Zakładu Usług Komunalnych 
w Wejherowie – laureata Ekostratega 2017.

ZWiK w Ciechanowie, to jedno z najbardziej 
wyróżniających się przedsiębiorstw 
branżowych tego typu w Polsce. 
Dzięki realizowanym inwestycjom oraz 
modernizacjom został wyróżniony Liderem 
Rozwoju Regionalnego 2017. Nagrodę 
odbierał prezes zarządu Jerzy Józef Ryziński.

Docieplenie budynków, usuwanie azbestu 
i duże inwestycje – jak budowa galerii 
handlowej – ale przede wszystkim wzorcowe 
zarządzanie zasobami oraz obsługa 
mieszkańców na najwyższym poziomie.  
To najważniejsze atuty, które przełożyły się na 
nagrodę Filar Spółdzielczości 2017 dla  
SM „Metalowiec” we Wrocławiu. 

Od lat niezmiennie stawiają na najwyższą 
jakość, tradycję i innowacyjność. O pomyśle 
na biznes, który rozwija się od dwóch dekad, 
mówi prezes zarządu Pol-Mak Wytwórni 
Makaronów Domowych S.A. – Grzegorz Polak.

Eko-strategia w Wejherowie

Stawiając na rozwój Inwestują dla mieszkańców Z przepisu babci Helenki
Rozmawiał Paweł Wala

Marcin Pawlenka Rozmawiała Beata JankowskaBeata Jankowska

Nagrodę dla Connectis wręczył prof. Andrzej Pieczyński z UZ

Rozmawiał Paweł Wala
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Nagroda gospodarcza Ekostrateg 2017 to nie 
pierwsze wyróżnienie dla MPEC we Włocławku. 
Na ile jest ono znaczące i prestiżowe dla Państwa?
Tego typu wyróżnienia są bardzo miłe, a otrzymy- 
wanie ich ma naprawdę pozytywny wymiar zarówno 
dla mnie, jak i wszystkich pracowników. Jest to 
nagroda dla przedsiębiorstwa, nie tylko za zarzą-
dzanie, ale też ciężką, codzienną pracę zespołową 
wielu ludzi, dzięki którym firma funkcjonuje tak 
dobrze i jest dostrzegana przez media.

Priorytetem dla Państwa są inwestycje, które 
mają zmniejszyć poziom niskiej emisji. Jakie pro- 
ekologiczne przedsięwzięcia spółka zrealizowała?
Robimy naprawdę dużo w tym obszarze. Czasy są 
nieszczególne, ale chyba nie ma takiego momentu, 
w którym można by powiedzieć, że mamy pełny 
komfort. Stawiamy na bardzo wiele działań, które 
przyczyniają się właśnie do walki ze smogiem. To 
może dziwnie brzmi w ustach prezesa MPEC-u, 
spółki, która produkuje ciepło z węgla. Jednak 
wszystkie badania naukowe wskazują na to, że smog 
– czyli to zjawisko, które trapi większość miast 
w Polsce, powstaje w wyniku pojedynczych nis-
kich kominów i pieców, w których mieszkańcy 
palą różnymi rzeczami i niskiej jakości węglem. 
Przyłączając się do ciepła systemowego, po prostu 

likwiduje się te czynniki, które są emitowane do 
natury przez małe paleniska. Dlatego tylko w tym 
roku, MPEC we Włocławku przyłączył do sieci 
140 nowych odbiorców. Jest to bardzo dużo dla 
spółki, która obsługuje ok. 60 proc powierzchni 
Włocławka, tym bardziej, że w poprzednich 
latach przyłączaliśmy ok. 20 odbiorców rocznie. 

Wszystko jednak wskazuje na to, że nadal będzie-
cie Państwo podłączać wielu nowych odbiorców 
do sieci ciepłowniczej.
W tym roku doprowadziliśmy do likwidacji kotło- 
wni na jednym z osiedli, z której było emitowane 
rocznie do atmosfery ok. 3200 różnego rodzaju 
pyłów. Ruszyliśmy z pracami na osiedlu, które nie 
było objęte dotychczas ciepłem systemowym i tam 
będziemy się mocno rozwijać. Bardzo intensywnie 
przygotowujemy się do wdrożenia dyrektyw 
europejskich, które wejdą w życie po 2021 r. 
Będą one nakładać na całą branżę ciepłowniczą 
bardzo restrykcyjne normy w zakresie emisji do 
atmosfery substancji niekorzystnych. Wszystkie 
przedsiębiorstwa w Polsce muszą taki proces przy- 
stosowawczy przejść. Ja z kolei jestem takim czło-
wiekiem, który lubi podejmować ryzyko i lubi 
robić coś jako pierwszy. Dlatego przez cały rok 
2017 przygotowywaliśmy się do tego procesu. 

W zasadzie to już kończymy dokumentację, uru-
chamiamy przetarg i robimy inwestycję. Będzie 
to kosztowne, ale niezbędne.

I dzięki temu być może będziecie Państwo 
pierwszą spółką w kraju, która sprosta wymogom 
dyrektyw unijnych. Jednak jakie kwestie prawne 
powinny zostać rozwiązane, żeby takie spółki 
ciepłownicze, jak włocławski MPEC, były jeszcze 
bardziej ekologiczne i innowacyjne?
Przede wszystkim trzeba otworzyć takim przedsię- 
biorstwom możliwość ubiegania się o dotacje. 
Dzisiaj ok. 90 procent spółek z naszej branży nie 
może z nich pozyskiwać środków na kreowanie 
innowacji w sektorze ciepłowniczym. Nie speł-
niamy norm prawnych i przepisów. Dlatego trzeba 
przesądzić o długofalowej polityce energetycznej, 
o tym na czym będzie oparta polska gospodarka 
w sektorze energetycznym. Czy ciepło będzie 
wytwarzane z węgla, czy też z innych paliw. Na 
razie jest taki dysonans, bo Unia Europejska na-
rzuca swoje przepisy, które ewidentnie wskazują 
na to, żeby odchodzić od węgla, a polski rząd 
reprezentuje zupełnie inną strategię. Poza tym, 
cała polityka związana z rynkiem energetycznym, 
a dokładnie produkcją energii elektrycznej przy 
okazji produkcji ciepła również wymaga zmiany. 

Na razie jesteśmy na etapie przygotowania takich 
rozwiązań prawnych. A przy produkcji ciepła 
można przecież produkować też energię elektry-
czną. W branży ciepłowniczej borykamy się z ogro- 
mnym problemem dostępu do węgla. Wydawać 
by się mogło, że sektor górniczy w Polsce daje 
nadmiar tego surowca, a okazuje się, że dzisiaj 

go nie ma. To oczywiście wynik tego, że sektor 
górniczy był drenowany przez ostatnie lata i przez 
to mamy problem nie tylko z dostępem do paliwa, 
ale z jego rosnącymi cenami. Dlatego konieczne 
jest wprowadzenie jasnej polityki w tym zakresie.

Trzymając się założonej filozofii i etosu pracy, zarząd 
SML-W „Energetyk” we Wrocławiu nieustannie 
pozyskuje środki zewnętrzne na działania popra- 
wiające byt mieszkańców. – Dzięki sprawnym  
i wykwalifikowanym służbom technicznym potra-
fimy przygotować profesjonalną dokumentację, 
która przechodzi opiniowanie odpowiednich 
podmiotów. Tak się składa, że tylko niewielki 
odsetek spółdzielni mieszkaniowych spełnia wszy- 
stkie warunki już na etapie przygotowania wnio-
sku o dofinansowanie. Jestem dumna, że udało nam 
się uzyskać pozytywny wynik z oceny formalnej 
dla konkursu nr POIS/1.3.2/1/2016 dla Działania 
1.3 Poddziałania 1.3.2 w ramach Osi Priorytetowej 
I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na realizację projektu dotyczącego termomoder- 
nizacji sześciu wielorodzinnych budynków miesz-
kalnych będących pod naszym zarządem – mówi 
prezes zarządu, Maria Nowak. Warto dodać, że 
SML-W „Energetyk” we Wrocławiu jest liderem 
w punktacji w kwestii pozytywnie ocenionych 
projektów dla konkursu POIiŚ/1.3.2/1/2016, gdzie 

koszt całkowity projektu to 17,6 mln zł, a reko-
mendowana kwota dofinansowania to 11,5 mln zł. 
Projekt dotyczy wspierania efektywności energe- 
tycznej wielorodzinnych budynków mieszkanio-
wych. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 
15.11.2017. – W ramach przedsięwzięć moderni-
zacyjnych zostanie wykonane ocieplenie stropów 
nad piwnicami, stropodachów wentylowanych, 
ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, cokołu 
i elewacji, wymiana okien i drzwi wejściowych  
w budynku gdzie dotąd nie były wymieniane oraz 
instalacji wodnych i centralnego ogrzewania.  
Z uwagi na bardzo duże nakłady finansowe, za- 
danie podzielono na etapy i realizowane będzie 
do roku 2024. Swoim funkcjonowanie dajemy 
dowód, że jesteśmy przedsiębiorstwem i to wyją-
tkowym, nie tylko zarządcą w zakresie  spełniania 
minimalnych potrzeb – dodaje Maria Nowak.
 – Spółdzielnia wykazuje się niebywałą kreatywno- 
ścią w kontekście obniżania kosztów ponoszonych 
przez mieszkańców. Od pozyskania korzystniejszych 
taryf dostaw gazu, do odpowiedniego gospodaro-

wania terenami zielonymi. Osobiście staram się 
przekonywać mieszkańców do rozwiązań, które 
oprócz warunków estetycznych, spełniają kryteria 
czysto ekonomiczne. Przez ostatni czas ograniczy- 

liśmy zużycie energii bierniej poprzez montowanie 
falowników, za co otrzymaliśmy białe certyfikaty 
i częściowy zwrot poniesionych kosztów – mówi 
prezes zarządu. Jak widać, przedsięwzięcie zwią- 
zane z działaniami energooszczędnymi przynosi 

wymierne korzyści. Dzięki przetargowi na przy- 
znanie białych certyfikatów, który został rozstrzy-
gnięty w III kwartale bieżącego roku, pozyskane 
środki mogą sięgnąć nawet 300 tys. zł. Dzięki 
ostatnio pozyskanym środkom z giełdy, fundusz 
remontowy poszczególnych nieruchomości został 
zasilony o 150 tys. zł. Kolejne certyfikaty będą 
sukcesywnie sprzedawane na giełdzie towarowej. 
Nie wszystkie inwestycje służące poprawie efekty- 
wności energetycznej, które zostały w ostatnich 
latach zrealizowane przez spółdzielnię, mogły zo-
stać zgłoszone do przetargu. Takimi inwestycjami 
były termomodernizacje budynków, dla których 
pozyskane zostały premie oraz rozdzielenie insta- 
lacji gazu dzięki czemu udało się zmienić taryfę 
na tańszą. Łączna kwota wartości białych certy-
fikatów  to ponad 400 tys. zł.
Niestety nie wszystko idzie po myśli zarządu. 
Partycypant, który nabył udziały majątkowe 
budynku przy ul. Powstańców Śląskich, gdzie od 
55 lat mieściła się siedziba zarządu, wygrał sprawę 
o własność majątkową. Sąd przyznał siedzibę w 
całości współwłaścicielowi. – Po orzeczeniu Sądu 
I instancji, legła w gruzach myśl o przeznaczeniu 
w całości powierzchni w Galerii Pilczyckiej na 
zorganizowanie oczekiwanych przez naszych miesz- 
kańców usług medycznych. Z troski o dobro ich 
oraz spółdzielni, zarząd podjął decyzję o złożeniu 
apelacji. Dziś tymczasowo zajmujemy lokale, które 
docelowo miały służyć naszym mieszkańcom jako 
punkt świadczenia usług medycznych. Nasi miesz- 
kańcy to w dużej mierze ludzie starsi, którzy 
potrzebują takiej placówki blisko domu – sumuje 
Maria Nowak. 

Potrafią walczyć ze smogiem

Wyjątkowi w spółdzielczości

Skutecznie walczą ze smogiem, podłączając do sieci ciepłowniczej kolejnych odbiorców. 
Systematycznie wprowadzają też restrykcyjne normy UE. Kolejne, innowacyjne inwestycje 
wdrażają z własnych pieniędzy, wychodząc na przeciw niejasnym przepisom dla PEC.  
Więcej w rozmowie z Jackiem Kuźniewiczem – prezesem zarządu MPEC Sp. z o.o. we Włocławku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
„Energetyk” z Wrocławia, jak każda w kraju, musi dostosować 
się do zmieniających się realiów, ale jak żadna inna potrafi 
je wykorzystać. Działania termomodernizacyjne, obniżanie 
kosztów ponoszonych przez mieszkańców, skutecznie 
pozyskiwanie środków zewnętrznych – to cechy zarządu 
SML-W „Energetyk”.

Rozmawiał Marcin Pawlenka

Opracował Wojciech Grabarczyk

Prezes zarządu MPEC we Włocławku odbiera Ekostratega 2017

Maria Nowak po raz kolejny odbiera Filar Spółdzielczości


