
– Gamma Knife® dopełniło ofertę
szpitala bródnowskiego, a przede
wszystkim Kliniki Neurochirurgii.
W przychodni pracuje zespół
neurochirurgów, który przyjmuje
i kwalifikuje pacjentów do właści-
wego sposobu leczenia. Przypadki
chorób są różne, niekiedy zdarza
się, że pacjent ma trzy guzy, dwa
mogą być napromieniane, a trzeci
musi być usunięty w szpitalu
– mówi profesor Mirosław Ząbek.
Posiadane przez na urządzenie jest
jego najnowocześniejszą w pełni
zautomatyzowaną wersją. Komora
napromieniania  jest większa, dzięki
czemu można napromieniać guzy
położone niżej – nawet w górnej części
kręgosłupa szyjnego. W tradycyj-
nej metodzie leczenia najpierw
pojawiają się  objawy, później na-
stępuje diagnostyka, w efekcie jest
przeprowadzana operacja, anga-
żowanie wielospecjalistycznych
ludzkich zespołów, hospitalizacja
na OIT-cie i oddziale, następnie
rekonwalescencja wraz z rehabi-
litacją, finalnie powrót pacjenta
do domu. Natomiast korzystając
z metody Gamma Knife® tylko
początek jest ten sam, czyli są ob-

jawy, potem diagnostyka, następ-
nie pacjent przyjeżdża na napro-
mieniani i wraca tego samego dnia
do domu. Nie ma potrzeby otwie-
rania głowy, nie ma ścinania wło-
sów. Omija się wszystko to, co na-
stępuje po przeprowadzeniu operacji

tradycyjną metodą oraz ogromne
emocje, jakie towarzyszą poddaniu
się zabiegowi – wyjaśnia profesor
Mirosław Ząbek, który jako jeden
z nielicznych na świecie przepro-
wadził serię operacji mózgu w krą-
żeniu pozaustrojowym i głębokiej
hipotermii. Wszczepił stymulator
mózgu leczący dystonię oraz elek-
trody do głębokich struktur mózgu

w zespole Tourette’a, jak również
przeprowadził u chorych z cho-
robą Parkinsona serię operacji
głębokiej stymulacji mózgu w sil-
nym polu magnetycznym.  – Rok
temu wykonaliśmy pierwszą w Europie
serię operacji w czasie rzeczywis-

tym z zastosowaniem
silnego pola mag-
netycznego, to znaczy,
że pacjent był ope-
rowany pod bez-
pośrednim podglą-
dem trwającego bada-
nia rezonansu magnety-
cznego. Jest to bar-
dzo skomplikowane,
ponieważ do jej
wykonania trzeba
mieć sprzęt, który
umożliwia wykona-

nie całej operacji w polumagnetycz-
nym – bez metalowych elementów
w oprzyrządowaniu, które zakłó-
ciłyby rejestrowany obraz – tłu-
maczy profesor. Wraz ze swoim
zespołem ofiaruję swoją wiedzę,
doświadczenie i pracę pacjentom
cierpiącym z powodu chorób no-
wotworowych i nienowotworo-
wych mózgu, głowy i szyi.

– Pacjenci wybierają nas ze
względu na nowoczesny ośrodek
radiochirurgii i neurochirurgii,
który wykonuje wszystkie opera-
cje jakie są im potrzebne. Gamma
Knife® to nie tylko onkologia, le-
czymy drżenie, zastępując bardzo
skomplikowane i kosztowne ope-
racje finansowane z NFZ polega-
jące na  wszczepianiu elektrod do
mózgu. Gamma Knife® leczy rów-
nież neuralgię nerwu trójdzielnego,
dzięki czemu chory unika opera-
cji, leczy naczyniaki mózgu, któ-
rych jednorazowe napromienienie
zastępuje wieloetapowe leczenie
wewnątrznaczyniowe. Mamy 24-
godzinny ośrodek leczenia we-
wnątrznaczyniowego w którym
leczymy pacjentów z samoistnymi
krwawieniami do czaszki. Posia-
damy również, doskonały heli-
port z nawigacją przed szpitalem.
Pacjenci przyjeżdżają na konsul-
tacje, które odbywają się zarówno
w ambulatorium w Centrum Gamma
Knife® Warszawa, jak i w szpitalu
bródnowskim. Codziennie wy-
bieramy dla pacjentów najlepszą
drogę leczenia. Centrum Gamma
Knife®kończy obecnie w Radomiu

budowę  kompleksowego szpitala
onkologicznego. Wybór miejsca
budowy szpitala wynika z potrzeb

chorych bowiem w regionie tym
nie ma szpitala wykonującego radio-
terapię onkologiczną. Najbliższe
ośrodki znajdują się w Kielcach 
i w Warszawie, każdy oddalony 
o ponad 100 kilometrów. Napro-
mienianie, poza metodą Gamma
Knife®, które jest jednorazowe,
trwa do 5 tygodni. Oznacza to że
chory codziennie dojeżdżać musi

na ten jeden „strzał”– jedną frak-
cję, co dla chorych leczonych 
w ten sposób, a mieszkających 

w Radomiu jest bardzo trudne.
Dlatego właśnie powstała koncepcja
stworzenia tego dużego, pełnopro-
filowego szpitala onkologicznego.
Będzie to kompleksowa placówka
onkologiczna z hotelem do dys-
pozycji pacjentów i ich bliskich
– podkreśla profesor Ząbek.

Alicja Knapik

Centrum Gamma Knife® Warszawa wraz ze szpitalem bródnowskim jako pierwsze w Polsce rozpoczęło leczenie pacjentów tą nowoczesną metodą wykorzys-
tującą bardzo skoncentrowaną dawkę promieniowania gamma. W efekcie pacjent unika operacji chirurgicznej wiążącej się z otwarciem czaszki.

Innowacyjne leczenie chorób mózgu
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Innowacyjną metodą skutecznie leczono już 4 tysiące pacjentów

Obecnie współwłaścicielami spółki jest
10 samorządów: gmina Połczyn-
Zdrój, gmina Czaplinek, miasto
Szczecinek, gmina Sławoborze,
gmina Świdwin, gmina Rąbino,
gmina Barwice, gmina Borne Su-
linowo, gmina Biały Bór, miasto
Świdwin. Zintegrowanie i prze-
konanie do pójścia wspólnie ob-
raną drogą tak licznego grona
reprezentantów to w dużej mie-
rze zasługa obecnej prezes, która
zarządza przedsiębiorstwem od 
7 lat. Lecz, jak sama przyznaje,
początki były trudne. Spółkę po-
wołano w 2004 roku z inicjatywy
Starostwa Powiatowego w Świd-
winie, przy udziale pięciu innych
samorządów. Motorem napędo-
wym inicjatywy byli Duńczycy.Pro-
jekt realizowano m.in. dzięki 5
mln zł przyznanym w postaci
grantów przez Duńską Agencję
Ochrony Środowiska, dotacjom
unijnym (ponad 11 mln zł), a ta-
kże pożyczce zaciągniętej w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. W efekcie w 2007roku
oddano do użytku dobrze wypo-
sażony i nowoczesny obiekt.
– Otrzymaliśmy za tę inwestycję

wyróżnienie Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego. Mogło
się wydawać, że czeka nas świet-
lana przyszłość. Lecz nie do końcatak
było – podkreśla szefowa MPGO.
Przepisy w gospodarce odpadami
były wtedy zupełnie inne niż dzi-
siaj. Jolanta Jabłońska-Wojciul
dzieli więc swój czas spędzony 
w spółce na dwa okresy – ten przed
2013 rokiem i ten od 1 lipca tamtego
roku. Dlaczego? W myśl obowią-
zujących wtedy przepisów – opie-
rających się na umowach cywilno-
prawnych między operatorem
działającym na rynku odbioru
odpadów, a pozostałymi podmio-
tami wytwarzającymi odpady –
wynikało, że ten pierwszy decy-
dował, gdzie zawiezie odpady.
– Oznaczało to, że nie miało zna-
czenia, jak i czy w ogóle dany za-
kład jest nowoczesny – wyjaśnia
zarządzająca spółką w Połczynie-
Zdroju. –  A w tamtych czasach
istniały jeszcze tzw. wysypiska
śmieci. To sformułowanie niestety
pokutuje do dzisiaj, a odkąd
weszła dyrektywa składowiskowa
i jesteśmy podporządkowani pra-
wom unijnym, mamy już do czy-
nienia z innymi instalacjami. To są

rzeczywiście instalacje, ale takich
w okolicy wtedy było dosłownie
kilka. W świetle rozumienia prze-
pisów prawa, pozostałe miejsca
nie były składowiskami, tylko wy-
sypiskami. I niestety z takimi pod-
miotami przyszło nam konkurować –
tłumaczy. Sytuacja była bardzo
trudna, ponieważ przedsiębior-
stwo nie posiadało strumienia od-
padów, na którym mogłoby pra-
cować. A to w konsekwencji
oznaczało brak pieniędzy. Dla-
tego spółka otworzyła się na ry-
nek zewnętrzny. Składowisko szy-
bko się wypełniało, ale dzięki te-
mu firma „trwała”. W końcu
nadszedł jednak 1 lipca 2013r. 
i zmiana w przepisach gospodarki
odpadami komunalnymi stała się
faktem. Dzięki nim gminy udzia-
łowe podjęły decyzję, że ogłaszają
przetargi na odbiór ze wskaza-
niem konkretnej instalacji. To był
ten moment zwrotny. – Naszym
celem już przed wejściem nowego
systemu w 2013 roku, było lobbowanie
w tych samorządach, które nie
posiadały własnych instalacji, aby
przyłączyły się do spółki, stały się
współwłaścicielami, i mogły świa-
domie podejmować decyzję, gdzie

kierują odpady. W latach 2013-
2015 przystąpiły do nas cztery
nowe samorządy, natomiast już 
w 2012 r. zmieniła się struktura
właścicielska, gdyż powiat świd-
wiński zbył swoje udziały na rzecz
miasta Szczecinek, czyli gminy,
która ma mieszkańców. Mieszka-
niec to wytworzone odpady, 
a odpady to pieniądze. To gwa-
rantuje nam utrzymanie się na
rynku i umożliwia planowanie in-
westycji – informuje Jolanta Jabłońska-
Wojciul. Zakład jest cały czas 
w trybie modernizacji, rozbudowy 
i planów inwestycyjnych. W tej
chwili spółka ma status regionalnej in-
stalacjido przetwarzania odpadów
komunalnych w zakresie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania, kompo-
stowania odpadów zielonych, 
a także status instalacji zastępczej
w składowaniu – W przypadku
składowiska, dopiero się moder-
nizujemy – mówi prezes. – Prze-
pisy mówią wyraźnie, że składo-
wanie musi być zabezpieczone na
15 lat. Takie są wymogi prawne,
żeby można było uznać dane skła-
dowisko za instalację regionalną,
więc mam nadzieję, że nam się to
uda i będzie ono dedykowane tylko

tym odpadom, które w myśl prze-
pisów obecnie obowiązujących,
są do składowania, a więc stabili-
zowanej frakcji odpadów orga-
nicznych, które osiągają odpowiednie
parametry. Spółka skutecznie po-
zyskuje dotacje na inwestycje,
które są konieczne w przypadku
instalacji regionalnych – między
innymi na modernizację sortowni
czy zakupu sprzętu specjalistycznego.
– Wychodzę z założenia, że jeżeli
są programy, a my mamy pienią-
dze na wkład własny do nich, to
korzystajmy z tych źródeł finan-
sowania – nie ukrywa Jolanta 
Jabłońska-Wojciul. Istnieją, zatem
ambitne plany względem nowej

perspektywy. Trwają przymiarki
do drugiego etapu budowy kwa-
tery, modernizacji części mecha-
nicznej, rozbudowy placów
technologicznych z drogami do-
jazdowymi i placami manewro-
wymi, czy bardziej nowoczesnej
technologii stabilizacji biologicz-
nej. W 2014 roku spółka nabyła
6 ha dodatkowych terenów pod
rozwój. Z kolei gmina Barwice
wchodząc do spółki w 2014 roku
wniosła aportem 38 ha gruntów
przekształconych pod gospodarkę
odpadami. Plany przedsiębior-
stwa związane z modernizacją
i rozbudową sięgają do 2025 roku.

Damian Baran

Określenie wspólnej strategii udziałowców i zarządu spowodowało, że mamy dzisiaj zakład, który bardzo dobrze funkcjonuje i jest stabilnym pracodawcą.
To duży sukces, biorąc pod uwagę początki jego funkcjonowania – mówi Jolanta Jabłońska-Wojciul, prezes Międzygminnego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym (gmina Połczyn-Zdrój) – laureata programu Lider Rozwoju Regionalnego 2015.

Optymalne działanie drogą do sukcesu
LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2015 - LAUREAT

Zakład jest w trakcie nieustannej rozbudowy i modernizacji

POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI  2015 - LAUREAT

Radomskie Centrum Onkologii będzie kompleksową placówką onkologiczną
z hotelem do dyspozycji pacjentów
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Jak udało się tak skutecznie wyko-
rzystać potencjał niewielkiej gminy?
Specyficzna lokalizacja gminy, na
terenie której znajdują się Elektrownia
Bełchatów i Kopalnia Węgla 
Brunatnego „Bełchatów”, przeło-
żyła się na fakt doskonałej orga-
nizacji logistycznej dostępnych
gruntów. Gmina jest zaludniona
głównie w południowej części,
lecz niewiele ponad 5 tys. miesz-
kańców w żadnym wypadku nie
umniejsza znaczenia Kleszczowa.
Wręcz przeciwnie – przelicznik
dochodów na mieszkańca jest
najwyższy w Polsce. Kleszczów
bezsprzecznie jest jednym z naj-
lepszych miejsc dla rozwoju inwe-
stycji. Atrakcyjność inwestorów
jest oceniana na wielu płaszczy-
znach. Zdarza się, że są to nie-
wielkie firmy, rozpoczynające
działalność – czasem nawet start-
upy, co wiąże się z  ryzykiem in-

westycyjnym, lecz
z drugiej strony
umożliwia rozwój
myśli technologi-
cznej. Poza firmami
nowymi, które sta-
wiają swoje pier-
wsze kroki w biz-
nesie, rozmawiamy
ze znaczącymi in-
westorami, którzy
posiadają ugrunto-
waną pozycję na
rynku, a także sta-
bilność finansową.
Ich wypracowana

linia technologiczna gwarantuje
wysoki poziom zatrudnienia. 

Jakiego profilu inwestycje są 
w Kleszczowie najlepiej widziane?
Fundacja posiada tereny zorgani-
zowane w czterech w strefach
przemysłowych o powierzchni ponad
400 ha. Część z nich objęta jest
Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Inwestor może wybrać, czy chce
inwestować w strefie ekonomicz-
nej, czy strefie gminnej. W mo-
mencie zadeklarowania chęci ku-
pna konkretnej działki, po zaak-
ceptowaniu inwestora przez Fundację
oraz Radę Gminy, zostaje mu sprze-
dany ten grunt bez konieczności
organizowania postępowania prze-
targowego za jawną, publicznie
podaną, konkretną kwotę. Na
chwile obecną cena gruntu jest
niezwykle atrakcyjna - jest to 15 zł/m2.
Są to grunty w pełni uzbrojone 

w media oraz doskonale przysto-
sowane do prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Strefa 
w Bogumiłowie przeznaczona jest
na przedsięwzięcia o charakterze
dużych inwestycji. Pozostałe strefy
dają pełen wachlarz możliwości
inwestycyjnych o charakterze prze-
mysłowo-usługowym również
mniejszym przedsiębiorcom. 

Zarządzanie licznymi terenami
inwestycyjnymi to nie jedyne za-
danie Fundacji. Jakie działania
przekładają się na rozwój kapi-
tału ludzkiego?
Fundacja jest organizacją, która
dopomaga gminie w generowa-
niu atrakcyjnych miejsc pracy. To
prospołeczne podejście można
dostrzec w skuteczności zapew-
niania zrównoważonego rozwoju
w gminie. Należy wspomnieć 
o finansowaniu różnorodnych kursów
– począwszy od kursów języko-
wych realizowanych w wybra-
nym kraju, poprzez liczne kursy
specjalistyczne. Mamy program
stypendialny dla najzdolniejszych
uczniów i studentów. Realizujemy
program innowacyjności społecz-
nej opartej na założeniach CSR.
Chciałbym podkreślić, że Kleszczów
– pomimo tego, że administracyj-
nie jest gminą wiejską, jest ośrod-
kiem, w którym na każdym
kroku można dostrzec potencjał
oraz ambicje jego mieszkańców. 

Dziękuję za rozmowę.

O odpowiedzialności społecznej, potencjale ekonomicznym oraz wysokim
poziomie innowacyjności w najlepiej rozwijającej się gminie w Polsce 
z prezesem Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, Michałem Mazurem, 
rozmawia Magdalena Kałużyńska.

Magnes na inwestorów

Uczestnicy tego projektu, który
realizuje należąca do Grupy Energa
spółka Enspirion, mają szansę nie
tylko obniżyć swoje rachunki za
energię elektryczną i nauczyć się,
jak świadomie z niej korzystać, ale
także przetestować najnowsze
rozwiązania energetyczne. Kon-
trolę nad rachunkami, bieżącym
zużyciem i planowaniem zużycia
energii ułatwiają im wielostrefowe
Programy Cenowe, oferujące zmienne
stawki za energię w ciągu doby
oraz innowacyjne usługi, takie jak
raporty na temat zużycia energii
oraz Inteligenta Sieć Domowa –
nowoczesny system zarządzania
energią elektryczną w domach.
Optymalizacja zużycia energii do-
celowo przyczyni się również do
poprawy jakości środowiska na-
turalnego poprzez redukcję emisji
CO2. Enspirion jest pierwszą 
w Polsce firmą, która rozpoczęła
świadczenie usługi zarządzania
popytem na energię elektryczną.

Polega ona na zmniejszeniu zuży-
cia energii przez klientów i prze-
niesieniu części popytu poza
szczyt zapotrzebowania, na inny
okres doby. Spółka umożliwia
dobrowolną redukcję poboru
energii elektrycznej, oferując swoim
klientom biznesowym (m.in. dużym
firmom, jak huty, fabryki) wyna-
grodzenie za przesunięcie zużycia.
Tzw. negawaty, czyli niewykorzy-
stane megawaty, są skutecznym
sposobem wsparcia systemu elek-
troenergetycznego w sytuacjach
deficytu energii. – Rozwiązania,
które wprowadzamy to przyszłość,
kierunek, w którym podąża branża
energetyczna – mówi Katarzyna
Grzejszczak, dyrektor Departa-
mentu Realizacji Projektów w fir-
mie Enspirion. W ten światowy
trend wpisuje się projekt Energa
Living Lab, w którym w zarzą-
dzanie popytem zaangażowani są
klienci indywidualni. Wybrani
odbiorcy energii elektrycznej, od

kwietnia 2015 roku, testują pilo-
tażowe produkty energetyczne 
i technologie do zarządzania energią
w swoich gospodarstwach domo-
wych. To rozwiązania cenowe 
i usługi, które pomagają im korzystać
z energii elektrycznej w świadomy
sposób. W projekcie bierze udział
blisko 300 gospodarstw domo-
wych. Aby znaleźć się w tym gro-
nie, należało spełnić trzy warunki
– mieszkać w Gdyni, posiadać
licznik zdalnego odczytu (AMI)
oraz być klientem Energa z taryfą
ze stałą ceną. Gospodarstwa ob-
jęte testami posiadają taryfę wielo-
strefową, zawierającą różne stawki za
energię w zależności od pory dnia,
dnia tygodnia czy pory roku. 
150 spośród nich, oprócz taryfy
wielostrefowej posiada również
Inteligentną Sieć Domową. ISD,
nazywana inaczej „smart home”
lub „inteligentnym domem”, jest
nowoczesnym systemem zarzą-
dzania energią elektryczną w do-

mach i mieszkaniach. Dzięki niemu
łatwiejsze jest zwiększenie efek-
tywności wykorzystania energii, co
może przełożyć się na niższe ra-
chunki za prąd i mieć pozytywny
wpływ na poprawę stanu środo-
wiska. – Uczestnicy projektu otrzy-
mali gotowe scenariusze, najbar-
dziej użyteczne dla każdego gos-
podarstwa domowego. Na przy-
kład scenariusz „wychodzę z domu”
pozwala użytkownikowi zdalnie
zgasić światło w domu oraz wyłą-
czyć urządzenia zużywające ener-
gię w trybie czuwania, wszystko
jednym kliknięciem na smartfonie
lub tablecie – wyjaśnia Andrzej Szady,
koordynator merytoryczny w pro-
jekcie Energa Living Lab. - Otrzy-
mali również czujniki ruchu,
które wyłączają światło podczas nie-
obecności oraz czujki otwarcia
okna informujące o np. dłuższym
wietrzeniu pomieszczenia i ko-
nieczności wyłączenia ogrzewa-
nia. Wszystkie te urządzenia po-

zwalają zarządzać sprzętem do-
mowym i oświetleniem, a w kon-
sekwencji ograniczać zużycie energii
i wysokość rachunków za nią.
Dane testowe zbierane są z ponad
2,5 tysiąca urządzeń zainstalowa-
nych u uczestników projektu. Sys-
tem monitorujący projektu pozwala
na bieżąco sprawdzać, w jaki  spo-
sób użytkownicy korzystają z taryf
wielostrefowych i dostosowują
korzystanie ze sprzętów gospo-
darstwa domowego do ceny energii
elektrycznej w określonych dla
danej taryfy godzinach. Miesz-
kańcy gospodarstw domowych
objętych testami mają także do
dyspozycji portal informacyjny
projektu. Otrzymują miesięczne
raporty, z których dowiadują się,
w jaki sposób korzystają z energii
elektrycznej. Oszczędności wyni-
kające z projektu dla poszczegól-
nych gospodarstw domowych
mogą sięgnąć nawet 10 procent.
Oprócz generowania oszczędności,

edukacji i wdrażania najnowszych
technologii, głównym celem pro-
jektu jest redukcja CO2 przez gos-
podarstwa domowe. Skąd wziął się
pomysł zaangażowania klientów
w takie testy? – We wcześniej
realizowanym przez nas teście
trzech programów wielostrefo-
wych w Kaliszu brało udział tysiąc
osób. Zastanawialiśmy się wtedy,
jak wykorzystać zebrane informa-
cje i w jaki sposób bardziej zaan-
gażować odbiorców energii.
Śledząc światowe rozwiązania
dostrzegliśmy, że taryfa wielostre-
fowa to tylko jeden z wielu aspek-
tów. Tym, co może pomóc użytko-
wnikowi w efektywnym jej wyko-
rzystaniu, jest nowoczesna techno-
logia – podkreśla Katarzyna Grzejszczak.
– Na bazie tych obserwacji po-
wstała koncepcja kompleksowego
projektu łączącego testy taryf i techno-
logii.

Damian Baran

Energa Living Lab to pierwsze w Polsce laboratorium nowoczesnej energetyki, stworzone przez i dla mieszkańców. W ramach projektu 300 gospodarstw
domowych w Gdyni testuje najnowsze pilotażowe rozwiązania do zarządzania i świadomego zużycia energii elektrycznej. 

Energa Living Lab, czyli żywe laboratorium energetyczne w Polsce 
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Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach Instrumentu LIFE+

Służba z pasją
Aby zabiegać o inwestora, trzeba mu dać konkretną i pewną propozycję, która go zachęci do inwestowania na
terenie naszej gminy, a tym samym do stymulowania rozwoju gospodarczego. I my ją dajemy – mówi Wojciech
Dereszewski, wójt położonej w województwie warmińsko-mazurskim gminy Kurzętnik. 

LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2015 - LAUREAT

Gmina dysponuje własnymi kil-
kudziesięcioma hektarami terenów
pod inwestycje położonymi 
w Kurzętniku i Nielbarku. Do
tego dochodzą grunty należące
do osób prywatnych.
– Wciąż je uzbrajamy w nie-

zbędną infrastrukturę, uatrakcyj-
niamy i w ten sposób wzma-
cniamy ich potencjał – tłumaczy
wójt. Dlatego stworzono system ulg
dla przedsiębiorców. Firmy, które
decydują się zainwestować 

w Warmińsko-Mazurskiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej  są
zwolnione z podatku dochodo-
wego do 70 proc. Dodatkowo
gmina wprowadziła uchwałę zwalnia-
jącą przedsiębiorców z podatków 
i opłat lokalnych nawet do 10 lat.
Tereny znajdują się w niedużej
odległości od dużych szlaków ko-
munikacyjnych i lotniska – 70 km
od autostrady A1 i 100 km od
lotniska w Szymanach. Jednak
Wojciech Dereszewski wybiega

już w przyszłość. – W najbliższych
dziesięciu latach chciałbym wybu-
dować w Kurzętniku małe lądo-
wisko, pełniące funkcję szybkiego
komunikatora łączącego przed-
siębiorców z największymi lotnis-
kami w Polsce i na świecie. Dzięki
temu skróci się czas przejazdu do
zakładów pracy – zapowiada. Wójt
nie ukrywa, że postrzega gminę 
w kontekście biznesowym. Pięć
lat temu rozpoczął ze swoimi
współpracownikami działania

zmierzające do gospodarczego
ożywienia miejscowości.
– Chcemy, aby powstawały nowe,
atrakcyjne miejsca pracy, które
dadzą ludziom chleb. Natomiast
później będziemy zaspokajać po-
trzeby wyższego rzędu, jak sport,
turystyka czy kultura – informuje. 
Dla Dereszewskiego bardzo waż-
nym aspektem jest również edu-
kacja od najmłodszych lat.
– Chcemy na wysokim standar-
dzie kształcić młode pokolenie,

wybudzić proces samozatrudnie-
nia i wskazać, jeśli istnieje taka po-
trzeba, kierunki kształcenia pod
potrzeby lokalnego rynku pracy.
Bo dla mnie, włodarza gminy,
największą wartość stanowią lu-
dzie, mieszkańcy tego regionu
– zaznacza Dereszewski. 
Dla władz Kurzętnika głównym
wyzwaniem na dzisiaj jest opra-
cowanie strategii promocji gospo-
darczej opartej na długofalowej
współpracy z biznesem. Rządzący

chcą przeciwdziałać korupcji, 
a także pokazać jasne i przejrzyste
zasady.
– Władza powinna się zmieniać,
ale biznes zostaje i musi mieć za-
gwarantowaną stabilizację. Samo-
rządowiec to sługa, który wyko-
nując swoją pracę z pasją, znajdzie
inwestora – podsumowuje wójt
Kurzętnika, laureata programu
Lider Rozwoju Regionalnego 2015.

Damian Baran
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Kleszczów daje młodym ludziom wiele możliwości rozwoju

Pana zakład może poszczycić się
wieloletnim doświadczeniem oraz
stabilnością finansową, co w obe-
cnie ukształtowanym rynku bu-
dowlanym jest ewenementem.
Co stanowi o Pana sukcesie w branży?
Sztab specjalistów oraz niewątpli-
wie najlepsze rozwiązania budo-
wlane jakie stosujemy, np. przy
docieplaniu poddaszy, są od lat
fundamentem naszej pracy. To
bardzo ważne, aby budowę po-
wierzać w ręce specjalistów. Po-
zwala to uniknąć dodatkowych,
często nieprzewidzianych kosz-
tów podczas prac budowlanych.
Poza tym moja firma zawsze ko-
rzysta ze sprawdzonych dostaw-
ców, z którymi od lat ma wypra-
cowane najlepsze ceny. Należy
pamiętać również o perspektywie
długoterminowej – w Polsce nadal
najczęściej stosuje się tradycyjne
budownictwo, trend budynków
pasywnych wzbudza nadal dużo
niejasności i problemów formal-
nych. Uważam, że decydując się
na budowę, inwestorzy wybierają
sprawdzone, ponadczasowe roz-
wiązania – oczywiście zachowując
odpowiednie standardy doty-
czące ekologii.

Czyli budownictwo standardowe
jest nadal najczęściej wybieranym
rozwiązaniem?
To korzystna alternatywa dla trendu
pasywnego. Jest stabilniejsza i prze-
de wszystkim nie rodzi pytań, czy
dom przetrwa pokolenie. Mate-

riały pozwalają na najwyż-
szy standard wykończe-
nia, a w połączeniu z odpo-
wiednią ekipą budowlaną
i prawidłowym nadzorem
jesteśmy w stanie stworzyć
najlepsze warunki miesz-
kaniowe. O ile w Europie
Zachodniej powstało już
ponad kilkadziesiąt ty-
sięcy budynków pasyw-
nych, o tyle w Polsce jest
to temat wciąż jeszcze
traktowany w kategoriach
ciekawostki. Nadal bo-
wiem panuje przekonanie, że
koszt domu pasywnego jest wie-
lokrotnie wyższy niż wykonanie
domu standardowego. 

Często młodych ludzi nie stać na bu-
dowę własnego domu. Jaka jest Pana
zdaniem alternatywa dla tej kwestii?
W tej kwestii idealnym rozwiąza-
niem jest adaptacja poddaszy.
Wiele spółdzielni mieszkaniowych
posiada wciąż takie lokale. Przy 
o wiele niższym nakładzie finan-
sowym można doskonale zaaran-
żować przestrzeń, która często
jest dostępna w dużym metrażu.
Umożliwia to rozwiązania archi-
tektoniczne, które poparte dobrym
wykończeniem dają pożądany
efekt. Każde poddasze to wyjąt-
kowy przypadek, ale wiele zagad-
nień związanych z remontem
i adaptacją jest wspólnych. Żeby
adaptacja poddasza nie sprawiła
niespodziewanych problemów,

przed remontem należy spraw-
dzić stan strychu. Warto też
zwrócić się po pomoc do fachow-
ców. Nowoczesne technologie
oraz szeroki wybór materiałów
wykończeniowych spowodowały
zmianę spojrzenia inwestorów na
użyteczność poddasza. Wyko-
rzystanie poddasza z jednej strony
jest dużym wyzwaniem dla in-
westora i może sprawić nie lada
kłopoty, z drugiej natomiast sta-
nowi atrakcyjną przestrzeń dla
projektantów. Ta koncepcja wy-
kończenia daje dobry start dla
osób, które nie mogą sobie po-
zwolić na budowę domu, a pra-
gną cieszyć się porównywalną
wielkością przestrzeni. Dysponu-
jemy odpowiednim doświadcze-
niem, profesjonalizmem kadry 
i przede wszystkim dostępnością
do najlepszych materiałów gwa-
rantując najwyższy standard usług. ■

Zakład Remontowo-Budowlany Wiesław Bors z Łodzi ma za sobą ponad 30-letnie
doświadczenie w branży, co doskonale przekłada się na standard pracy oraz jakość
wykonania. O najlepsze rozwiązania w budownictwie, będące szansą dla młodych
ludzi, w rozmowie z właścicielem pytała Magdalena Kałużyńska.

Nowoczesne budownictwo
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Wiesław Bors podkreśla wagę doświadczenia w branży budowlanej
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Systematycznie i kompleksowo
realizowana strategia rozwoju in-
frastruktury technicznej oraz po-
dejmowane działania, mające na
celu poprawę stanu środowiska
naturalnego i warunków życia
mieszkańców wyróżniają gminę
na arenie ogólnopolskiej. Przez
świadomą oraz sukcesywną poli-
tykę władz, gmina została w pełni
zwodociągowana, skanalizowana
i zgazyfikowana. Funkcjonują dwie
oczyszczalnie ścieków, realizowany
jest plan selektywnej zbiórki od-
padów oraz liczne programy kszta-
łtujące postawy proekologiczne
wśród mieszkańców. Wspólnie ze
Starostwem Powiatowym w Pile
wybudowano 6 km drogi Kaczory-
Piła. Znacznie skróciła ona miesz-
kańcom gminy czas i poprawiła
warunki dojazdu do pracy i do
szkół w Pile. Przy udziale środ-
ków z programu SAPARD zmo-
dernizowano większość ulic 
w Kaczorach, a w późniejszych
latach ze środków własnych drogi
w pozostałych miejscowościach
gminy. 

Sport i oświata na wysokim poziomie

Powstanie nowoczesnych, funk-
cjonalnych hal sportowych w Ka-
czorach oraz Śmiłowie i Dziembowie
zapoczątkowało dynamiczny roz-
wój sportu w okolicy. W  każdej
wsi sołeckiej mieszkańcy mogą
korzystać z  boisk do piłki nożnej,
siatkowej i  koszykowej, a w Kaczo-
rach,Prawomyślu i  Dziembówku
– także do gry w  piłkę plażową.
W  2015 roku gmina wzbogaciła
się o wielofunkcyjne boisko przy
szkole w Kaczorach. Sportowym

hitem gminy jest wybudowana 
w  2013 roku kryta pływalnia
„Relaks”, oferująca dwa baseny,
zjeżdżalnię, jacuzzi, kompleks
saun oraz grotę solną – za którą

gminie został przyznany tytuł 
„Inwestor na Medal”, w ogólno-
polskim konkursie Budowniczy
Polskiego Sportu za całokształt
działalności na rzecz rozwoju
sportu i rekreacji.  Dzięki budo-
wie pływalni dzieci i młodzież 
z całej gminy mają możliwość do-
skonalenia swoich umiejętności
pływackich. Na wszystkich obiektach
sportowych regularnie odbywają
się zajęcia z wychowania sporto-
wego kształtujące pasje mieszkań-
ców, oraz zachowania fair play.
Młodzież trenuje w  czterech Ludowych
Zespołach Sportowych. Każdy
klub posiada pełnowymiarowe
boisko z szatniami, na trzech
obiektach wybudowano trybuny
–  w  1992 r. na stadionie w Kaczorach,
w 1996 r. w Śmiłowie i w 2002 r.
w Dziembowie – zmodernizo-
wane w 2015 r. W gminie działa
także trzecioligowa drużyna pił-

karska dziewcząt, prowadzona
przez pasjonatkę tej dyscypliny,
byłą kadrowiczkę.  Piękną trady-
cją szczyci się drużyna ligowa bry-
dża sportowego. Gmina Kaczory

ma doskonale zorganizowaną
oświatę. Funkcjonuje tutaj gim-
nazjum, trzy nowoczesne, dobrze
wyposażone szkoły podstawowe 
o klasach I-VI, jedna szkoła pod-
stawowa o klasach I-III oraz
szkoła filia o tej samej strukturze.
Działa siedem przedszkoli, które
od 1990 r. są dostępne dla wszyst-
kich chętnych dzieci. Wszystkie wy-
posażone są w bezpieczne place
zabaw, dostępne  także po godzi-
nach pracy placówek. Samorząd
w minionym 25-leciu zrealizował
szereg inwestycji w zakresie
oświaty. 

Społeczny potencjał 

Mieszkańcy gminy chętnie podej-
mują różnorodne inicjatywy an-
gażując się i spełniając w różnych
społecznych rolach. W gminie
działa pięć jednostek Ochotniczej

Straży Pożarnej. W dziewięciu
miejscowościach funkcjonują Koła
Gospodyń Wiejskich. W salach
wiejskich z pełnym zapleczem 
kuchennym i sanitarnym członki-
nie KGW organizują spotkania,
uroczystości rodzinne, często do-
towane i wspierane przez samo-
rząd. Obiekty te są systematycznie
remontowane i modernizowane
– w latach 2011-2012 w Prawomyślu,
Dziembówku i Rzadkowie, 
a wcześniej w pozostałych wsiach.
W 2013 roku powstał nowy
Wiejski Dom Kultury w Jezior-
kach. Szerokie pole aktywności
daje mieszkańcom Gminny Ośrodek

Kultury w Kaczorach, w którym
odbywają się różnorodne formy
zajęć sportowych oraz artystycz-
nych rozwijając potencjał społecz-
ności lokalnej. Działający przy
GOK zespół wokalny „Sonata” 
i orkiestra dęta uświetniają arty-
stycznie gminne imprezy. Do naj-
bardziej prestiżowych należą:
Dożynki Gminne, Gminny Turniej
Wsi i Bieg Uliczny - Kaczorska 10. 
Gmina została wielokrotnie wy-
różniona i nagrodzona w różnych
konkursach. Do najważniejszych
należą certyfikat „Gmina Fair Play
– Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji
2015” oraz miejsce w „Złotej Setce
Samorządów” – rankingu zorga-
nizowanym przez „Rzeczpospolitą”
i Centrum Badań Regionalnych
w Warszawie. W tym roku Kaczory
zostały Liderem Rozwoju Regio-
nalnego.

Magdalena Kałużyńska

Gmina Kaczory jest liderem we właściwym inwestowaniu środków oraz roz-
woju potencjału regionu. Jako jedna z pierwszych gmin stelefonizowała
swój obszar, objęła siecią wodociągową oraz doprowadziła transport
i stan dróg do perfekcji – a to wszystko dla dobra i komfortu mieszkańców.

Mieszkańcy są najważniejsi

Jakie działania podejmują Państwo
w dobie emigracji, aby zachęcić
ludzi do pozostania w gminie?
Przede wszystkim przygotowa-
liśmy tereny inwestycyjne o pow.
ponad 100 ha, które uzbrojono 
w niezbędne sieci. Scalono w tym
celu ponad 700 działek. Pierwsze
inwestycje już się rozpoczęły.
Trwają prace wykończeniowe przy
budowie pierwszego zakładu
– Orizonte, z kapitałem polsko-

włoskim – produkującego osprzęt
dla zakładów ceramicznych. 
Starachowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna objęła teren swoim
zasięgiem, dzięki czemu przedsię-
biorcy mogą liczyć na przywileje
strefowe.

Jakie są najważniejsze walory in-
westycyjne gminy?
W krótkim czasie można zapro-
jektować i wybudować zakład
produkcyjny. Ponadto lokalizacja:
stosunkowo niewielkie odległości
do dużych miast Polski centralnej
i południowej. Układ komunika-
cyjny jest w dobrym stanie i stale
ulega przeobrażeniu: właśnie
przebudowana została droga nr
728 wraz z odcinkiem obwod-
nicy a w trakcie opracowywania
jest dokumentacja na dalszą część,
pozwalającą na całkowite wyłą-
czenie z ruchu tranzytowego cen-
trum miasta. Tereny inwestycyjne
już mają autonomiczny i szybki
dojazd ze wszystkich kierunków.
Bardzo prężnie działa Krajowe
Stowarzyszenie Wspomagania
Przedsiębiorczości specjalizujące
się w szkoleniach i pomocy dla
przedsiębiorców, pełniące rolę
funduszu pożyczkowego.

Jakie inne ważne projekty były
realizowane w gminie?
Za chwilę podsumowujemy jeden
z największych projektów w woj.
świętokrzyskim – „Uporządkowanie
Gospodarki Wodno-Ściekowej”.
W jego wyniku gmina zapewniła
dostęp do kanalizacji zbiorczej
ponad 98% mieszkańcom. War-
tość projektu to ponad 170 mln zł.

Przez gminę przebiega Wschodni
Szlak Rowerowy Green Velo...
Trochę wyprzedziliśmy ideę tego
szlaku – już w 2003 rozpoczęliśmy
przygotowania zlecając opraco-
wanie dokumentacji na budowę
obwodnicy na trasie łączącej Grójec
z Jędrzejowem. W 2007 r. uzys-
kaliśmy na projekt dofinansowa-
nie z Programu Rozwoju Polski
Wschodniej, co wiązało się ze
zmianą założeń – zapadła decyzja
o budowie ścieżki rowerowej przy
nowobudowanej drodze na trasie
Końskie-Sielpia. Pomysł został za-
adoptowany przez projekt Green
Velo. Niedawno "autostrada ro-
werowa" na odcinku koneckim
została otwarta jako pierwsza 
w Polsce z przetestowaniem prak-
tycznym – przejazdem ponad trzy-
stuosobowej grupy rowerzystów.

Jakie są inne działania integrujące
mieszkańców?
Jesteśmy w trakcie rozstrzygania
budżetu obywatelskiego. W tym
roku wzorujemy się na rozwiąza-
niach przyjętych w Gdyni i Kiel-
cach – zaprosiliśmy mieszkańców
do przedkładania pomysłów in-
westycyjnych, podając ogólne ramy
i kryteria. Na cel przeznaczyliśmy
500 tys. zł. Zatwierdzono już 12
pomysłów. ■

Aktywne Końskie
Gmina Końskie liczy ok. 38 tys. mieszkańców. O roz-
woju, który nastąpił w ostatnim czasie, z burmistrzem
Krzysztofem Obratańskim rozmawia Aleksandra Gil.

Umiejscowiona w Centrum baza
laboratoryjna i unikalne stanowiska
badawcze posłużą całemu  środo-
wisku naukowemu oraz firmom za-
interesowanym energią odnawialną
i wzrostem efektywności energe-
tycznej budynków i osiedli. Posia-
damy aparaturę, stanowiska oraz
instalacje demonstracyjne, które
powstały w naszym Instytucie, ale
zakupiliśmy również sprzęt z in-
nych firm i ośrodków o światowej
renomie – mówi dyrektor Instytutu
Maszyn Przepływowych, prof. dr
hab. inż. Jan Kiciński. – Instalacje
te, spełniające także rolę obiektów
wystawowych, umiejscowione będą
w głównym budynku Centrum.
Odwiedzający nas zobaczą, jak
one pracują. Nic bowiem bardziej
nie przemawia do wyobraźni, jak
bezpośredni ogląd instalacji przez
potencjalnych klientów i inwes-
torów. Teraz budujemy tzw. "mo-
dele rynkowe” i prowadzimy ro-
zmowy biznesowe. Przedstawiciele
różnych firm przyjeżdżają i oglą-
dają możliwości laboratorium. Li-
czymy, że te wizyty zakończą się
konkretnymi zleceniami – dodaje.  
Przy Centrum działa już Rada ds.
Niekonwencjonalnych Źródeł
Energii. Powołana przez prezesa
PAN Rada zrzesza prezesów du-
żych firm energetycznych, rekto-
rów uczelni, dyrektorów instytu-

tów badawczych i przedstawicieli
innych organizacji powiązanych 
z OZE. Rada w swych założe-
niach wyznaczać będzie  kierunki
prac badawczych i dalszego roz-
woju  Centrum. Jego dewizą są
innowacyjne rozwiązania dla bu-
downictwa plus-energetycznego,
a więc  instalacje solarne, mikro-
siłownie kogeneracyjne małej mocy,
pompy ciepła, fotowoltaika, si-
łownie wiatrowe czy wreszcie maga-
zyny ciepła. – Chcemy uzyskać
efekt synergii wynikający z połą-
czenia tych technologii – wyjaśnia
dyrektor. Efektywność ener-
getyczna, efekt synergiiposzczegól-
nych technologii oraz dopasowanie
się odbiorcy i jegoźródeł do moż-
liwości technologicznych to głó-
wne cele, jakie stoją przed nowo
otwartym ośrodkiem. W ich osią-
gnięciu na pewno pomoże wyso-
kiej klasy sprzęt znajdujący się na
wyposażeniu. Symulator słońca,
drukarka 3D rzeźbiąca elementy
z twardych materiałów, kamery
termowizyjne umieszczone na
dronie czy unikalne magazyny
ciepła – to te najważniejsze urzą-
dzenia. – Dzięki symulatorowi
słońca zbadamy szczegółowe pa-
rametry wszystkich instalacji so-
larnych. Możemy zaoferować
usługi nie tylko badawcze, ale
również polegające na określaniu

parametrów ogniw już istnieją-
cych, jak również badać zupełnie
nowe technologie. Nie ma dru-
giej takiej aparatury w kraju – in-
formuje profesor. Przed Instytutem
Maszyn Przepływowych im. 
R. Szewalskiego otwiera się teraz
wiele nowych możliwości, zwią-
zanych z synergią ekonomii
z nauką. – Duże projekty są ukie-
runkowane na potrzeby gospo-
darki, a przedsiębiorstwa wystę-
pują jako koordynatorzy i wnio-
skodawcy tych projektów. Nam
zależy, aby przedstawiciele prze-
mysłu gościli u nas i korzystali 
z bazy laboratoryjnej, bo ma ona
służyć nie tylko badaniom i pub-
likacjom naukowym, ale również
ściśle gospodarce – nie ukrywa
prof. Jan Kiciński. Dyrektor insty-

tutu przyznaje, że coraz więcej
wizyt składają w Jabłonnej przed-
stawiciele firm. – Mam nadzieję,
że wyjdzie z tego nie tylko dobra
praca badawcza, ale i praca na
potrzeby gospodarki – przyznaje.
Dyrektor planuje także ścisłą
współpracę z Centrum Energetyki
przy AGH. – Widzimy doskonały
potencjał synergii obu centrów:
energetyki odnawialnej, prosu-
menckiej i tej wielkoskalowej
opartej na czystych technologiach
węglowych. Mamy tu duże wza-
jemne pole do współpracy, my-
ślimy o dużych wspólnych między-
narodowych projektach, o zain-
teresowaniu firm naszymi wspól-
nymi możliwościami w ramach
programów sektorowych, gdzie
głównie przemysł kreuje potrzeby
– zauważa.

Damian Baran

Plus-energetyczne 
technologie jutra
Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego
PAN w Gdańsku, przy współpracy władz PAN 
i Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego,
we wrześniu otworzył w Jabłonnie największe 
i najnowocześniejsze w kraju Centrum Badawcze
„Konwersja Energii i Źródła Odnawialne”. Centrum
to nakierowane jest  m.in. na generowanie no-
wych technologii w budownictwie plus energetycznym.
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Gmina Kaczory jest jedną z nielicznych gmin wiejskich w Polsce, która może poszczycić się krytą pływalnią

W wielu krajach populacja płazów
drastycznie się zmniejsza. Jest to
głównie wynikiem degradacji ob-
szarów podmokłych. Wszystkie
niewielkie zbiorniki wody, które
nie są co pewien czas czyszczone,
zarastają. A są to miejsca rozrodu
płazów. Buduje się potężną sieć
dróg, które przecinają szlaki mi-
gracyjne zwierząt i w tych miejs-
cach występuje duża śmiertelność
płazów. Dlatego konieczna jest
ochrona tych zwierząt podczas
wędrówek sezonowych. – Wszystkie
te elementy skłoniły nas do dzia-
łań. Początkowo były to tylko miejsca
rozrodu płazów, które chroniliśmy
poprzez ich oczyszczanie i pogłe-
bianie. Silnie zarastając stanowiły
pułapkę dla zwierząt wodnych
czy wodno-błotnych, gdyż woda
utrzymywała się w nich tylko przez
bardzo krótki okres wiosenny, co
nie pozwalało na pełny rozwój
tych zwierząt – mówi dr Lech
Krzysztofiak, prezes stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadziło rów-
nolegle działania informacyjno-
edukacyjne. – W  późniejszym okre-
sie dostrzegaliśmy większe możli-
wości. Zwłaszcza wejście do UE
otworzyło nam naprawdę szero-
kie perspektywy – zaznacza prezes.
– Staraliśmy się od tego momentu
realizować przedsięwzięcia znacz-
nie większe, np. budowę systemów
przepustów dla płazów. Od wielu
lat mówi się o pułapkach antro-
pogenicznych, które powstają przy
okazji budowy dróg czy budyn-
ków. To pułapki, w które mogą

wpaść rozmaite zwierzęta i już się
z nich nie wydostać. Wtedy giną.
– Opracowujemy jednak konstru-
kcje, które pozwalają wyjść pła-
zom z pułapki, nawet jeśli tam
wpadną. Czasem wystarczają nie-
wielkie zmiany – podkreśla Lech
Krzysztofiak. Prezes zwraca rów-
nież uwagę na inny bardzo ważny
aspekt – zimowanie płazów. Ist-
nieje potrzeba badań mających na
celu ustalenie wymagań, jakie
mają poszczególne gatunki i okre-
ślenie szczegółowych działań, które
mogą ratować płazy w okresie
spoczynku zimowego. Stowarzy-
szenie "Człowiek i Przyroda" or-
ganizuje również sieć monitoringu
płazów przy szlakach komunika-
cyjnych, korzystając z tzw. moni-
toringu społecznego. – Próbujemy
wdrożyć go wśród szkół, parków
krajobrazowych, parków naro-
dowych oraz wszystkich zaintere-
sowanych ochroną przyrody, żeby
wykorzystać informacje o new-
ralgicznych punktach do ich za-
bezpieczenia i kontroli. Chodzi
np. o miejsca, gdzie płazy masowo
giną na drogach w czasie wiosen-
nych lub jesiennych wędrówek –
informuje prezes. Na wybranych
drogach Stowarzyszenie na bie-
żąco prowadzi monitoring sku-
teczności działań ochronnych.
– Wyniki są bardzo dobre. Na

odcinkach zabezpieczonych mamy
nawet 100-procentową skutecz-
ność – cieszy się dr Lech Krzysztofiak.

Damian Baran

Pełna skuteczność
Zmniejszenie śmiertelności płazów podczas migracji
sezonowych, zwiększenie miejsc ich rozrodu, a także
ograniczenie śmiertelności związanej z tzw. pułapkami
antropogenicznymi, są najważniejszymi zadaniami sto-
jącymi przed Stowarzyszeniem "Człowiek i Przyroda",
które w ramach programu LIFE realizuje projekt
„Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w pół-
nocno-wschodniej Polsce” (LIFE12 NAT/PL/000063).
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Budowa niebieskich korytarzy ekolo-
gicznych wzdłuż dolin i dopływów
lokalnych rzek jest innowacyjnym,
pilotażowym projektem ZZMiUW,
odbywającym się w ramach unij-
nego programu LIFE+. W przy-
padku Iny projekt zaczął się we
wrześniu 2011 roku. Zakończe-
nie zaplanowano na pierwszy
kwartał 2017 roku. Do głównych
zadań należała budowa 28 prze-
pławek i sztucznego tarliska dla
ryb łososiowatych, obsadzenie 23 km
brzegurzeki Iny, monitoring przy-
rody oraz stworzenie portalu geo-
przyrodniczego. – Zrealizowaliśmy
już główne założenia. Mamy
komplet przepławek, działa już
portal, a brzeg rzeki Iny obsadzi-
liśmy sadzonkami olchy i wiązu.
W maju otworzyliśmy zlewnię
dla swobodnej migracji. Teraz jes-
teśmy w trakcie badań. Prowadzimy
monitoring przyrodniczy – tłuma-
czy Elżbieta Typańska, koordy-
nator projektu wzdłuż rzeki Iny.  
– Na koniec realizacji projektu

zobaczymy rzeczywiste rezultaty
ekologiczne naszych prac – infor-
muje. Prace na Inie i Redze to
dwa bliźniacze projekty. Ten drugi
rozpoczął się później. W jego ra-
mach powstaną 23 przepławki, 

a wzdłuż 47 km brzegów pojawią się
drzewa. Zacznie działać również
Centrum Informacji Przyrodni-
czej z punktem monitoringu bio-
logicznego. Pomogą w tym cztery
urządzenia do monitoringu ryb
oraz cztery kolejne do kierowania
zachowaniem się ryb. – Sprzęt już
zakupiliśmy. Jeszcze go nie zain-
stalowaliśmy, ponieważ nie zakoń-
czyliśmybudowy wszystkich prze-
pławek z pierwszego etapu, więc
na razie nie miałoby to sensu –
wyjaśnia Elżbieta Radwan, koor-
dynator projektu na Redze. – Cen-
trum posłuży jako miejsce propa-
gujące działania proprzyrodnicze, 
a takżebaza, w której magazyno-
wane i obrazowane będą wyniki
monitoringu. W związku z pro-
jektem w pażdzierniku ruszył
konkurs „Rega for Life”, skiero-
wany do gimnazjalistów. Osoby
odpowiedzialne za przedsięwzię-
cie chcą przez działania promocyjne
zwiększać też świadomość ekolo-
giczną wśród społeczeństwa, szcze-
gólnie wśród młodych osób.
Zachodniopomorski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych
realizuje oba projekty wraz z Regio-
nalną Dyrekcją Ochrony Środowiska
w Szczecinie. ■

Dobre praktyki dla
polskich rzek
Gdy założenia dwóch przedsięwzięć realizowanych
przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Szczecinie – wzdłuż dolin rzek Iny i Regi –
przyniosą oczekiwany efekt, będzie można łatwo 
je przetransferować na dużo większe cieki w całym
kraju, na przykład do Wisły.
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Staszów wciąż się rozwija, o czym
świadczyć mogą działania na rzecz
poszerzenia oferty terenów inwe-
stycyjnych. Gmina  zakończyła reali-
zację zadania pn. „Utworzenie
kompleksowych terenów inwestycyj-
nych w ramach Staszowskiego
Obszaru Gospodarczego – Strefa A”.
Zakres przedsięwzięcia obejmował
przygotowanie terenów inwestycyj-
nych o powierzchni około 15 ha, 
w kompleksowe uzbrojenie terenu
w infrastrukturę drogową i wszel-
kie media. Na terenie „Strefy A”
wydzielono 16 działek inwestycyj-
nych o powierzchniach od 0,34-
1,14 ha. – Mamy już pierwszych
zainteresowanych inwestowa-
niem na terenie Staszowskiego
Obszaru Gospodarczego, zarówno
z kraju jak i spoza granic Polski.
Obecnie trwa procedura włącze-
nia SOG do Starachowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej – mówi
burmistrz Leszek Kopeć. Gmina
Staszów oferuje bogate otocznie
biznesu, w tym dobrze przygoto-
waną i elastyczną ofertę edukacyjną
szkolnictwa zawodowego, centra
konferencyjne, organizacje poza-
rządowe działające na rzecz prze-
dsiębiorców oraz firmy świa-
dczące usługi z zakresu rachunko-
wości, transportu, remontowo-
budowlane i inne.
W gminie Staszów działa wiele
firm i przedsiębiorstw, a wśród
wiodących są: Huta Szkła Gospo-

darczego, Grupa Azoty Kopalnie
i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol”.
Ponadto władze pracują nad kon-
cepcją utworzenia Wielofunkcyjnego
Obszaru Aktywności Gospodar-
czej, w skład którego wejdą Staszowski
Park Technologiczno-Przemysłowy
z Inkubatorem Przedsiębiorczości
w Staszowie i Centrum Technologicznym
w Grzybowie oraz wybudowane
zostaną nowe tereny inwesty-
cyjne: Strefa B i C. Obecnie trwa
procedura tworzenia i przygoto-
wywania korzystnych warunków
poprzez określenie rodzajów ulg
i zasad udzielania pomocy inwes-
torom  – podkreśla burmistrz. To,
co wyróżnia Staszów pod kątem
przyciągania inwestorów, to przede
wszystkim lokalizacja: południowo-
wschodnia część województwa
świętokrzyskiego jest dużym atu-
tem. Ponadto bliska odległość
dróg krajowych, autostrad oraz
linii kolejowych powinna także
wpłynąć na zainteresowanie tere-
nami Staszowa. W ramach pro-
mocji zostały zorganizowane konfe-
rencje na terenie Grzybowa ma-
jące na celu przedstawienie po-
tencjalnym inwestorom naszej
oferty – dodaje włodarz miasta.
Wdrażając nowe plany Staszów
równocześnie dba o środowisko po-
przezorganizowanie licznych spo-
tkań edukacyjnych.

Barbara Szczepanek

Najlepszy czas
na inwestycje
Region staszowski ma bardzo duży potencjał 
i ugruntowane tradycje gospodarcze. Staszów od
wieków stanowi lokalne centrum gospodarcze 
i ekonomiczne. Na terenie miasta i gminy dobrze
prosperują liczne firmy  zajmujące się produkcją,
przetwórstwem chemicznym i budownictwem.

Detonacja prawie 10 tysięcy sztuk
przedmiotów wybuchowych i niebez-
piecznych, a także trwająca jeszcze
wycinka drzew i krzewów to najważ-
niejsze elementy projektu pt.
„Kompleksowa ochrona nieleśnych
siedlisk przyrodniczych na terenach
wojskowych w obszarze Natura 2000”
– realizowanego od 2013r. na Pustyni
Błędowskiej przez RZI w Krakowie
w ramach programu LIFE+. Jest
to pierwszy projekt na rzecz ochrony
przyrody realizowany przez Wojsko
Polskie dzięki pozyskanym fun-
duszom z Unii Europejskiej. Zespo-
łowiodpowiedzialnemu za zadanie
zależy na przywróceniu siedlisk
wydm śródlądowych z murawami
napiaskowymi oraz ciepłolubnych,
śródlądowych muraw napiaskowych,
charakterystycznych dla obszaru
Pustyni Błędowskiej. – Mowa
o dwóch bardzo cennych przyrod-
niczo siedliskach – mówi Edyta
Mazur, menedżer przedsięwzię-
cia. – Pustynia jednak naturalnie,
sukcesywnie zarasta, dlatego mu-
simy usunąć zadrzewienie. To prio-
rytet, przy realizacji głównego celu
– tłumaczy. Całość pustyni zaj-
muje 1963,90 ha, a część użytko-
wana przez wojsko, czyli obszar
objęty projektem to prawie 375
ha. – Wszystkie działania prowa-
dzimy w oparciu o plan zadań ochro-
nnych dla obszaru Natura 2000 –
Pustynia Błędowska PLH 120014
ustanowiony przez Regionalnych
Dyrektorów Ochrony Środowiska
w Krakowie i w Katowicach. Taki
dokument został przyjęty w 2014

roku i idealnie współgra z naszymi
planami – informuje Edyta Mazur.
Praca na Pustyni Błędowskiej
idzie pełną parą, ale to w żaden
sposób nie zakłóca cyklu szkoleń
żołnierzy na placu ćwiczeń.
– Przez cały czas planujemy prace
terenowe mając na uwadze po-
trzeby ćwiczących tam jednostek
wojskowych, współpraca prze-
biega doskonale – podkreśla nasza
rozmówczyni. W związku z faktem,
iż obszar ekologicznego działania
użytkuje Wojsko Polskie – Rejonowy
Zarząd Infrastruktury w Krakowie
rozpoczął cykl pięciu warsztatów
(dwa się już odbyły) kierowanych
do przedstawicieli resortu obrony
narodowej – pracowników wojska
i samych żołnierzy. W czasie spot-
kań przedstawiciele RZI koncen-
trują się głównie na ochronie przy-
rody na poligonach. Edyta Mazur
zapowiada również powstanie
przystępnego dla czytelnika po-
radnika ochrony przyrody w języku
polskim i angielskim, oraz utwo-
rzenie terenowego punktu infor-
macyjnego na Pustyni Błędowskiej.
Niebawem ukażą się artykuły 
i reportaże na temat realizowa-
nego projektu, przyrody i sieci
Natura 2000. Projekt znajduje się
w tym momencie na półmetku.
Według założeń potrwa do połowy
2017 roku. Jego wartość to ponad
9 mln zł. Koszty po połowie pokrywa
Unia Europejska (Instrument finan-
sowy LIFE+) wraz z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.■

Dla dobra wojska
i pustyni
Plac ćwiczeń żołnierzy na Pustyni Błędowskiej jest już
wolny od niewybuchów. Rejonowy Zarząd Infrastruktury
w Krakowie oczyścił teren należący do obszaru Natura 2000
z pozostałości po okresie II Wojny Światowej, a następ-
nie przystąpił do renaturyzacji cennych przyrodniczo siedlisk.

Firma powstała w 2007 roku. Po-
czątki działalności spółki to 3 oso-
by zatrudnione w garażu. Dziś
firma zatrudnia ponad 40 osób,
a roczne przychody przekraczają
50 mln zł. Ponieważ jednym ze
strategicznych celów firmy było
uzyskanie przewagi konkurencyj-
nej poprzez inwestycje w kadry
oraz systematyczne budowanie
know-how opartego o nowe techno-
logie, a także wysoką jakość świa-
dczonych usług, firma szybko zys-
kała renomę. Zmiany, które nastą-
piły w rozwoju ML System – prze-
kwalifikowanie z firmy instalacyj-
nej, wykonującej proste usługi
projektowania i wykonawstwa 
w zakresie budynkowej energii
odnawialnej (BIPV), w firmę wy-
konującą bardzo zaawansowane
badania  nad nowymi materia-
łami wykorzystywanymi w foto-
woltaice. Funkcjonujący w ML System
Dział Transferu Technologii  z po-
wodzeniem realizuje  komercjali-
zację produktów i wprowadzanie
ich na rynek. 
W 2012 roku ML System utwo-
rzyła  Fotowoltaiczne Centrum
Badawczo-Rozwojowe, w którym
znajduje sięlaboratoriumwyspecja-
lizowanego w badaniach i proto-
typowaniu ogniw fotowol-
taicznych III generacji (drukowa-
nych na szkle lub foliach) – wyko-
rzystujących takie materiały jak:
barwniki, perowskity czy kropki
kwantowe. Dziś firma posiada

ochronę patentową dla 14 wyna-
lazków będących efektem włas-
nych prac badawczo-rozwojowych.
ML System aktywnie rozwija
współpracę naukowo-badawczą 
z jednostkami w kraju i za granicą.
Do stałych partnerów ML System
w ramach prowadzonych projek-
tów B+R zaliczyć można między
innymi: Instytut Fraunhofera,
Uniwersytet Jagielloński, Polską
Akademię Nauk, Akademię Górniczo-
Hutniczą, Uniwersytet Rzeszowski,
Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę
Wrocławską, EIT+, 3DNano,
Dyesol i wiele innych. W 2016
roku do standardowej  oferty firmy
wejdą transparentne ogniwa foto-
woltaiczne wykonywane metodą
sitodruku na szkle. 
Prawdopodobnie będzie to pier-
wsze zastosowanie tego typu pro-
duktu przeznaczone dla budow-
nictwa.

Michał Pomarański

Ogniwa nowej
generacji
ML System to jedna z firm, której doświadczenie
w projektowaniu i realizacji systemów pozyski-
wania energii ze źródeł odnawialnych sprawia, że
to właśnie Rzeszów staje się centrum innowacji
sektora OZE.

Jak wygląda relacja gminy z miesz-
kańcami?
Jeśli chodzi o mieszkańców, jes-
teśmy otwarci na wszelkie inicja-
tywy oddolne mieszkańców oraz
licznych organizacji działających
na terenie gminy. Staramy się rea-
lizować ich pomysły oraz wspie-
rać w działaniach, jakie inicjują.
Na uwagę zasługuje fakt, że gmina
nie narzuca mieszkańcom kon-
kretnych działań, jakie mają rea-
lizować w ramach danego projektu.
Inicjatywa obywatelska na naszym
terenie działa bardzo prężnie. Do
szczególnie aktywnych organizacji 
należą przede wszystkim Koła
Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza
Straż Pożarna, a także kluby spor-
towe. Gmina pośredniczy również
oraz pomaga w uzyskaniu oraz
rozliczeniu dofinansowań unij-
nych, przede wszystkim na stwo-
rzenie bazy rekreacyjnej, organi-
zowanie wystaw okolicznościo-
wych lub dofinansowanie Klubu
Seniora. Szereg działań jest reali-
zowana m.in. z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. Wiem, że rozwój jest
najważniejszy – dlatego środki, które
mogłem przeznaczyć na osobne
instytucje, wolałem rozdzielić w ra-
mach inicjatyw społecznych.
Oszczędności przekładają się na
liczbę konkretnych działań miesz-
kańców nie generując kosztów
związanych z dodatkową biurokracją.

Czy współpraca z inwestorami układa

się równie dobrze, jak z mieszkańcami?
Urząd jest otwarty we współpracy
z przedsiębiorcami. Jedną z ostat-
nich inicjatyw jest utworzenie 
Lokalnego Funduszu Pożyczkowego
dla przedsiębiorców już funkcjo-
nujących i tych, którzy dopiero rozpo-
czynają swoją działalność. Można
uzyskać pożyczkę do kwoty 100 tys. zł,
oprocentowaną na bardzo do-
godnych warunkach. Jest to dosko-
nała szansa na rozwój gminy, oraz
możliwość otwarcia drogi w stronę
specjalizacji oraz praktycznego
wykorzystywania innowacyjnych
rozwiązań. Poza tym, przy Urzę-
dzie chcemy powołać Radę Przed-
siębiorców, w celu konsultacji działań
podejmowanych przezurząd. Oczy-
wiście jesteśmy elastyczni pod
kątem współpracy z przedsiębior-
cami również w zakresie udzielenia
ulg podatkowych – są to już indywi-
dualne rozmowy.

Co sprawia, że mieszkańcy tak chętnie
uczestniczą w życiu gminy?
Uważam, że trzeba rozmawiać 
z mieszkańcami – o ich potrzebach,
tym co chcieliby zmienić, a przede
wszystkim, jak mogą to zrobić.
Należy wspierać społeczność 
w działaniach oraz umożliwić do-
stęp do sztabu profesjonalistów,
którzy usystematyzują działania
oraz pomogą zdobyć założony cel. To
właśnie wyróżnia gminę Zarszyn
na tle pozostałych.
Dziękuję za rozmowę.

Kolebka inicjatyw
obywatelskich
Znaczne osiągnięcia Zarszyna w zakresie szerzenia idei
inicjatyw społecznych, jak również dynamiczne wspie-
ranie wszelkich działań mieszkańców na wielu polach
dają obraz przyjaznej oraz nowoczesnej gminy. W roz-
mowie z Magdaleną Kałużyńską o obywatelskości
mówi wójt gminy Zarszyn – Andrzej Betlej.

Murawy kserotermiczne są cie-
płolubnymi, nieleśnymi zbioro-
wiskami  o charakterze stepowym
z cennymi gatunkami storczyków.
Wykształciły się przy udziale czło-
wieka poprzez przemienną gos-
podarkę rolniczo-pasterską.
Utrzymanie wartości przyrodni-
czych muraw wymaga dziś podej-
mowania wielu działań z za-
kresu czynnej ochrony przyrody.
Tego zadania podjęła się Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Krakowie wspólnie z właścicie-
lami gruntów i lokalnymi samo-
rządami. Projekt jest realizowany
na Wyżynie Miechowskiej od
dwóch lat w ramach unijnego
programu LIFE +.
Przedsięwzięcie jest na półmetku.
Do głównych zadań należy ocena
wartości przyrodniczych 12 ob-
szarów i opracowanie dla nich
Planów Zadań Ochronnych oraz
wykonanie zabiegów ochronnych
tj.: usuwanie drzew i krzewów,
koszenie, zakup i wypas owiec
olkuskich oraz wykup najcenniej-
szych przyrodniczo siedlisk w ob-
szarach Natura 2000.
– Wykonaliśmy już inwentaryza-
cje przyrodnicze roślin i zwierząt.
Przygotowujemy Plany Zadań
Ochronnych. Do końca 2015
roku zakończymy odsłanianie
muraw kserotermicznych poprzez
usuwanie drzew i krzewów oraz
koszenie – informuje Jakub Kałużny,

ekspert ds. promocji projektu.
Do tej pory zakupiono 87 owiec
olkuskich i 6 kóz. Są one wypa-
sane w 5 obszarach: Kaczmarowe
Doły, Kalina Mała, Cybowa Góra,
Sławice Duchowne oraz Chodów-
Falniów. Dla tych obszarów  uda-
ło się uzyskać zgody na wypas 
i znaleźć rolników chętnych do
jego prowadzenia. 
– Stale poszukujemy osób chęt-

nych do prowadzenia wypasu na
siedmiu kolejnych obszarach. Do-
celowo, do 2017 roku chcemy
wprowadzić na Wyżynę Miechowską
200 zwierząt – 180 owiec olkuskich
i 20 kóz – dodaje Izabela Banaszewska,
koordynator projektu. 
Grunty położone na obszarach
objętych działaniami ochronnymi
należą w większości do właścicieli
prywatnych. Dla nich organizu-
jemy spotkania informacyjne w gmi-
nach, na terenie których znajdują
się obszary Natura 2000. Właściciele
gruntów są informowani o podej-
mowanych działaniach i proszeni
o wyrażenie zgody na wykonanie
zabiegów ochronnych – wyjaśnia
Banaszewska. Choć zdarzają się
właściciele gruntów, których ciężko
przekonać do idei ochrony przy-
rody, to dzięki temu projektowi
spotykamy się z coraz większąakcep-
tacją dla naszych działań wśród
mieszkańców Miechowszczyzny – pod-
sumowuje Jakub Kałużny.

Damian Baran

Ochronią cenne
siedliska
Zanik tradycyjnych form gospodarowania oraz gos-
podarki związanej z wypasem owiec, zaorywanie, 
zalesianie, oraz zarastanie przez drzewa i krzewy 
powodują ubożenie składu gatunkowego muraw 
kserotermicznych – jednych z najbogatszych pod 
względem florystycznym siedlisk roślinnych Polski. 
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