
Niewielu 
Europejczyków 

wie, że w swoich 
łazienkach, 
kuchniach, 

samochodach 
i warsztatach ma 
produkty polskiej 
firmy SPLAST s.2

Jakimi wartościami kieruje się Dębno?
Na pewno jest to zabezpieczenie potrzeb miesz-
kańców, ale również szeroko rozumiany rozwój 
gminy. Młode pokolenia liczą na nowe miejsca 
pracy i temu również staramy się sprostać. Miesz- 
kańcy cenią sobie przede wszystkim położenie wśród 
lasów i jezior, bliskość i dogodny dojazd do dużych 
ośrodków miejskich, a głównie bliskość granicy 
polsko-niemieckiej. Największym autem jednak 
są nasi aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy – 
jest to dla nas wartością nadrzędną. Pracują na 
miejscu, ale też w Kostrzynie i za granicą. Dojazdy 
jednak są męczące i bardzo utrudniają życie, 
dlatego tak bardzo zależy mi na zapewnieniu im 
miejsc pracy na terenie Dębna.

Powiedzmy o sukcesach…
Dzięki modernizacji infrastruktury, w szczegól-
ności transportowej, poprawiły się warunki do 
inwestowania w gminie. W Dębnie przeważa sek- 
tor prywatny z dominującą działalnością hand 
-lową i usługową. W przemyśle wiodącą rolę odgry- 
wa przetwórstwo drzewne w większości są to małe 
rodzinne firmy. Ogółem jest tu zarejestrowa- 
nych ok. 2,5 tys. przedsiębiorstw.

Czy gmina posiada jeszcze wolne tereny 
inwestycyjne, aby ulokować nowych inwestorów? 
Posiadamy jeszcze 11 hektarów 
wolnych i – co najważniejsze 
– w pełni uzbrojonych tere- 
nów, które w części są objęte 
statusem Kostrzyńsko-Słubic- 
kiej Specjalnej Strefy Ekonomi- 
cznej. Położenie na obrzeżu  
miasta stwarza odpowiednie wa- 
runki do prowadzenia działal-
ności gospodarczej tj.: zakłady  
produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, 
składy, hurtownie, usługi komer- 
cyjne, techniczne oraz handel. 
Obecnie zbroimy kolejne 10 hek- 
tarów i to są działki dla na- 
szych lokalnych, mniejszych przed- 
siębiorców, aby mieli przestrzeń 
na swój rozwój. Dębno oferuje 
niższe stawki podatkowe niż sąsiednie gminy, 
zwolnienie z podatku od nieruchomości dla 
nowych inwestycji produkcyjnych na okres 
5 lat, a w przypadku przedsiębiorstw działa- 
jących w branży przetwarzania i obrotu pro- 

duktami rolnymi – na okres ośmiu lat. Kolej- 
nym atutem jest przestrzeń miasta oraz rozbu-
dowana infrastruktura społeczna. 

Jakie są najprężniej działające przedsiębiorstwa 
w regionie?
W gminie dominują branże: drzewna, spożywcza, 
metalowa. Najprężniej działające zakłady w Dębnie 
to m.in. firma Larix Spółka Jawna Waldemar 
Czepułkowski & Sylwester Rymar – reprezen-
tująca branżę drzewną. Firma Larix Spółka Jawna 
jest stosunkowo „młodym” (rok założenia 2002), 
ale nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym 
się zakładem stolarskim; firma Mahoń Stolarnia, 

zajmująca się produkcją schodów i drzwi drew-
nianych; PPH Ekodarpol Zbigniew Zubala – firma 
prowadzi działalność od 1993 r. w dziedzinie pro- 
dukcji nawozów. Ich produkty są doceniane i na- 
gradzane w wielu konkursach w Polsce. Powstało 

także Laboratorium Ekodarpol w ramach nau- 
kowo-badawczego rozwoju przedsiębiorstwa. Prowa- 
dzi ono działalność w zakresie analiz, poboru 
próbek oraz doradztwa rolniczego. Posiada specja- 
listyczne wyposażenie pomiarowe, wykwalifiko-
wany personel oraz nowoczesne metody badaw-
cze. Firma JOKŚ Budowa Maszyn – istnieje od 
1990 r., dostarcza usługi i produkty w branży 
metalowej. Obsługuje różne gałęzie przemysłu 
w zakresie projektowania oraz budowy maszyn 
i urządzeń. KAMA Zakład Produkcyjno-Hand-
lowy Jan Kuśmierkowski jest producentem ste-
laży drewnianych i mebli tapicerowanych, a także 
producentem szerokiej gamy konfekcji lekkiej tj. 
odzieży ochronnej dla szpitali, piekarni, masarni, 
sklepów na rynek krajowy i zagraniczny.

Jak kształtuje się turystyka w regionie?
Na pewno atrakcją turystyczną jest najstarszy 
w kraju maraton, który jest jednym z pięciu 
przystanków w „koronie polskich maratonów”. 
Na rzece Myśli organizowane są spływy kaja-
kowe. Płynąc Myślą kajakarze muszą pokonać 
różne przeszkody, czasami o dużym stopniu trud- 
ności. Ze względu na duże zalesienie terenu 
(ponad 50 proc.) w gminie znajduje się wiele szla- 
ków rowerowych oraz trasy nordic walking, które 
połączone są historycznie i przyrodniczo. 

Plany na przyszłość…
Aby gmina była przede wszystkim silna gospo-
darczo i zintegrowana. Uwzględniając posiadane 
zasoby, Dębno będzie mogło oferować wysoką 
jakość życia mieszkańcom i turystom.

Wybiegać w przyszłość
Dębno to niewielkie miasto w woj. zachodniopomorskim, 
ale drzemie w nim duży potencjał. Otaczające je lasy i jeziora 
dają szeroki wachlarz możliwości turystycznych. Gmina jest 
także otwarta na wszelkiego rodzaju inicjatywy gospodarcze, 
społeczne i kulturalne.  O sukcesach i planach na przyszłość 
mówi burmistrz Piotr Downar.

Rozmawiała Martyna Motylska

Jak kształtuje się synergia nauki z biznesem 
w Państwa spółce?
Temat nie jest nam obcy. Rozumiemy potrzebę  
rozwoju techniczno-technologicznego, dlatego wspo- 
magamy się wiedzą naukową i możliwościami 
specjalistycznych badań naukowych w ramach 
projektów Innotech z Politechniką Poznańską  
i Politechniką Szczecińską. Współpracując z nau- 
kowcami zrealizowaliśmy dwa projekty naukowo- 
badawcze, w ramach których powstały modele 
stołu obrotowo-uchylnego naszej własnej konstrukcji 
– jako uzupełnienie oferty produkowanych przez 
nas centrów pionowych – oraz tokarki do toczenia 
gwintów falistych, zataczania powierzchni owal-
nych i toczenia niekołowego. Obecnie jesteśmy 
w trakcie realizacji kolejnego projektu małej, 
przenośnej tokarki pionowej.

Co decyduje o atrakcyjności i konkurencyjności 
Państwa produktów?
Jeśli mowa o produkcji obrabiarek standardo-
wych, to powiedziałbym, że nie odbiegają one od 
wyrobów konkurencji. Jednak możliwość indy- 
widualizowania naszych maszyn i dostosowywania 
ich do konkretnych potrzeb klientów, uzbrajanie 
ich w specjalizowane systemy załadunku, czy 
gotowość do projektowania i szybkiej realizacji 
maszyn specjalnych, są istotną przewagą w sto-
sunku do dużych producentów obrabiarek, na-
stawionych na standardową produkcję seryjną. 
Najciekawsze i największe kontrakty, które reali- 
zujemy, zazwyczaj związane są z ciężkimi maszy- 
nami specjalnymi. Chociaż udało nam się rów- 
nież pozyskać bardzo ciekawy kontrakt na kilka 
automatycznych linii dla przemysłu motoryza-
cyjnego oraz specjalną ciężką tokarkę pionową 
do obróbki elementów z materiału trudno skra-
walnego. Każdy taki nietypowy kontrakt jest 
z jednej strony dużym wyzwaniem, a z drugiej 
strony ważnym doświadczeniem dla firmy. 

Jak udaje się łączyć tak bogatą historię i tradycję 
spółki z rozwijaniem nowoczesnych rozwiązań?
Niewątpliwie historia firmy to zdobywanie wiedzy 
i doświadczenia poprzez rozwiązywanie różnego 
typu zagadnień konstrukcyjnych i technologicz-
nych. Ta tradycja tworzy twarde zaplecze dla 
możliwości sprostania nowym wyzwaniom zwią- 
zanym z coraz szybciej zmieniającym się rynkiem 
obrabiarek zarówno w Polsce, jak i na świecie. 
Wieloletnie konsultacje z użytkownikami naszych 
maszyn pozwalają nam na wybór najbardziej 
zbliżonego do oczekiwanego przez rynek kierunku 
innowacyjnych zmian naszych konstrukcji. Takie 

połączenie tradycji, rozumianej jako doświad- 
czenie i wiedza, z potrzebami rynku oraz coraz to 
nowszymi możliwościami technicznymi, wydaje 
się warunkiem przetrwania i dalszego rozwoju 
przedsiębiorstwa w branży. Tokarka do toczenia 
gwintów falistych z założenia jest adresowana 
do niszowego sektora produkującego na potrze- 
by przemysłu wydobywczego. Niemniej opraco-
wywane rozwiązanie może mieć zastosowanie 
we wszystkich robotach tokarskich, w których 
wymagane są operacje zataczania. Również pro-
jekt pięcioosiowego centrum jest odpowiedzią 
na rosnące zapotrzebowanie rynku na tego typu 

produkty. Nowe rozwiązania wprowadzamy częs- 
to we własnym zakresie, dzięki zdobytemu wcześ-
niej doświadczeniu. Wchodząc jednak w nieznane 
nam do tej pory obszary wiedzy, korzystamy  
z doświadczenia fachowców specjalizujących się 

w wybranych zagadnieniach. Wspomniane wyżej 
prototypy powstają w ramach projektów Inno- 
techu we współpracy z politechnikami w Pozna-
niu i Szczecinie – to doskonale obrazuje synergię 
nauki z biznesem.

Kluczowym elementem innowacyjnych techno-
logii jest ich wpływ na środowisko. Czy jest tak 
również w produkcji obrabiarek?
Z całą pewnością. Ekologia nabiera bardzo du- 
żego znaczenia również w przemyśle maszy-
nowym i nie mamy wyjścia, musimy nadążać za 
światowymi trendami i szukać rozwiązań eko-
logicznych. Trudno mi wyliczać wszystkie apli- 

kacje podnoszące ekologiczność naszych obra- 
biarek, ale pozwolę sobie wspomnieć o dwóch 
najbardziej istotnych. Po pierwsze, są to systemy 
smarowania. Wszędzie tam, gdzie jest to tech-
nicznie uzasadnione, staramy się stosować zam- 
knięte układy smarowania smarem stałym – zarów- 
no wrzecion, jak i prowadnic tocznych. Takie  
systemy zapobiegają mieszaniu się oleju wycie-
kającego z otwartych układów smarowania do 
emulsji chłodzących stosowanych w przestrzeni 
obróbczej. W emulsjach chłodzących zanieczysz-
czonych olejem rozwija się bowiem flora bakte-
ryjna zdecydowanie skracająca żywotność chło- 
dziwa. Duże znaczenie ma także poziom zużycia 
energii – w naszych maszynach stosujemy nie 
tylko najnowsze rozwiązania napędów cyfrowych, 
zużywających jej relatywnie mniej, lecz także 
opcje sterowań numerycznych, które potrafią 
odzyskiwać część energii, np. przy hamowaniu 
wrzeciona, a także sterować dynamiką napędów 
w kierunku optymalizacji uzyskiwanych przy-
spieszeń w funkcji zużycia energii. Mówiąc 
prościej, gdy czas cyklu nie jest krytyczny, ma-
szyna może zmniejszyć dynamikę napędów (czyli 
przyśpieszenia jednostek posuwowych i napędu 
głównego). Niewątpliwie wydłuży to sumaryczny 
czas cyklu obróbczego, ale jednocześnie zmniejszy 
zużycie energii. Obecnie, w nowych sterowniach 
producenci oferują nawet oprogramowanie pozwa- 
lające pokazać rzeczywiste zużycie energii w prze-
liczeniu na emisję dwutlenku węgla.

Plany na najbliższą przyszłość?
Celem na najbliższy rok jest oczywiście zwiększe-
nie wydajności zakładu, a tym samym produkcji, 
poprzez optymalizację pewnych procedur. Chce- 
my zwiększyć udział w rynku i wyprzedzić kon- 
kurencję w zakresie nowych rozwiązań, które 
wprowadzamy. Liczymy także na zwiększenie przy- 
chodów ze sprzedaży na rynku zewnętrznym. Na-
sze produkty cieszą się renomą, którą doceniają 
już nie tylko krajowi klienci, ale co raz częściej 
także zagraniczni.

Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A. to jedna z najstarszych fabryk przemysłowych 
w Polsce, a także wiodący producent obrabiarek skrawających. Istotną cechą maszyn 
z punktu widzenia użytkownika końcowego jest ich trwałość – to ona decyduje 
o konkurencyjności. O tym, jak łączyć bogatą historię i tradycję z dążeniem w kierunku 
innowacji mówi Artur Bartkowiak – prezes zarządu AFM DEFUM. 

Konkurencyjni na rynku

Rozmawiała Martyna Motylska

WWW.BIZNES-PLUS.PL

Maraton Dębno - najstarszy bieg maratoński w Polsce fot. M. Pereć

www.afm.com.pl

nr 1 (18)  15 LUTEGO 2018



Ambicje i pomysły, których pozazdrościć mogą 
najlepiej rozwijające się firmy z branży recyklingu 
w Europie przełożyły się na nagrodę gospodarczą 
Ekostrateg 2017 dla PPHU POLBLUME. 
Nagrodę jak najbardziej zasłużoną?
Nagroda jest potwierdzeniem naszej wieloletniej 
działalności w branży odpadów i recyklingu. 
Już sama nominacja do nagrody Ekostrateg była 
dużym wyróżnieniem dla naszych osiągnięć. 
Z kolei wręczenie nam tej statuetki podczas 
V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości wiązało
się naprawdę z wieloma pozytywnymi wraże-
niami. Nagroda jeszcze bardziej motywuje nas do
realizowania kolejnych, projektów recyklingowych.

Nie jest żadną tajemnicą, że chcą Państwo w re-
cyklingu jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła. Na 
jakie projekty firma chce postawić w przyszłości?
Na bieżąco opracowujemy nowe technologie dla 
potrzeb recyklingu. Jesteśmy w grupie KIS-11,
gdzie mówimy o gospodarce obiegu zamkniętego 
czyli, mając odpad musi z niego powstać pro-
dukt. Przykładem, o którym mówiłem podczas 
Kongresu jest osiągnięcie przez nas procesu peł- 
nego recyklingu baterii litowo-jonowych. Nała- 
dowanej, czy też nienaładowanej, która zostaje
zamieniona w proszki, te następnie rozpuszczane 
są w kwasach i w efekcie wydobywane z tego 
sole metali. Tę technologię chcemy opatento- 
wać. Złożyliśmy już wniosek patentowy na tech- 
nologię odzysku aluminium z opakowań wielo- 
materiałowych.

W ostatnim czasie firma opracowała inwestycję 
recyklingową, na którą chce pozyskać środki zew- 
nętrzne. Co to za przedsięwzięcie?
Staramy się o dofinansowanie inwestycji zwią-
zanej z bateriami do przetwarzania dużych mas, 
ale równocześnie prowadzimy badania nad 
osiągnięciem produkcji olejków eterycznych pozys- 
kiwanych z drzew, dla potrzeb chociażby rol-
nictwa. Obecnie w opryskach rolnych stosowane 

są kancerogeny, które możemy tymi olejkami 
zastąpić. Staramy się opracowywać i wdrażać 
technologie ułatwiające codzienne życie, ale przede
wszystkim najlepsze zagospodarowanie odpadów, 
według najnowocześniejszych technologii. Wszy- 
stko po to, żeby przyczynić się do zmniejszenia 

zanieczyszczenia w otaczającym nas środowisku. 
Jesteśmy jednym z niewielu, a być może jedynym 
zakładem w Polsce, który prowadzi pełen recy-
kling elektroniki. Zużyty sprzęt elektroniczny 
potrafimy przerobić i odzyskać z niego metale 
szlachetne i pierwiastki ziem rzadkich. Rozbiór 
całego sprzętu odbywa się w pierwszej hali 
w systemie taśmowym. Druga hala zajmuje się 
typowym recyklingiem. Wszystko, co zostało ro- 
zebrane lub pozyskane z rynku od naszych part- 
nerów, zostaje przerabiane na masę z odzyskiem 
metali szlachetnych, takich jak złoto metaliczne 
czy chlorek srebra, przetwarzany na srebro meta- 
liczne. W naszym zakładzie odzyskujemy także 
tlenek europowy i itr z luminoforów, cynę i neo- 
dym. Również kolejny etap naszej działalności 
związany z recyklingiem baterii umożliwia pozys-
kiwanie metali, które są bardzo rzadkie, i których 
brakuje producentom baterii litowo-jonowych.

Firma została założona w 1989 r. przez Tadeusza 
Sanockiego, który do dziś jest prezesem zarządu. 
Uruchomił on wtedy pierwszą wtryskarkę produ- 
kując detale z tworzyw sztucznych dla klienta  
z branży motoryzacyjnej. W 1993 roku rozpoczęto 
produkcję profesjonalnego sprzętu ręcznego do 
utrzymywania czystości, a rok później firma zapre- 
zentowała na poznańskich targach Polagra pier- 
wszy wózek do sprzątania. SPLAST od samego 
początku swojej działalności funkcjonuje jako 
firma rodzinna ze 100 proc. kapitałem prywatnym. 
Obecnie jest to jeden z najnowocześniejszych za- 
kładów przetwórstwa 
tworzyw sztucznych
w Polsce, a także klu- 
czowy dostawca dla 
branży motoryzacyjnej, 
elektronicznej, AGD, 
meblarskiej i kosme- 
tycznej. To również czo- 
łowy polski i europej- 
ski producent profesjo- 
nalnego sprzętu ręcz- 
nego do utrzymywania 
czystości, który znaj- 
duje szerokie zastoso- 
wanie w efektywnym sprzątaniu biur, hoteli, 
szpitali, szkół, zakładów przemysłowych itp. 
Oprócz rynku krajowego, firma eksportuje 
swoje produkty do wielu krajów UE, w tym 
Niemiec, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, 
Włoch, Finlandii, Grecji, Czech, Słowacji, Litwy, 
Węgier, a także do Norwegii, Rosji, Białorusi  
i Ukrainy. Spółka posiada trzy zakłady produk-
cyjne, pierwszy przy siedzibie firmy w Krośnie
– otwarty w 2014 roku, drugi w Jedliczu, a trzeci  
– najnowszy to ostatnia inwestycja SPLAST: zakład 
produkcyjny w węgierskim Miskolcu. W 2017 r. 
otwarto Centrum Badawczo-Rozwojowe SPLAST, 
które wyposażone jest w najnowsze urządzenia 

badawcze, w tym m.in. w maszynę wytrzymało-
ściową, skanery pomiarowe, maszynę współprzęd- 
nościową, multisensorową maszynę pomiarową 
czy maszynę do spiekania metalu.

Innowacje wpisane w rozwój

SPLAST jest firmą innowacyjną, na bieżąco korzysta z 
najnowszych komputerowych systemów organi- 
zacyjnych, pozwalających nadzorować proces 
produkcji w trzech najważniejszych jej zakresach: 
jakościowym, technologicznym i produkcyjnym. 

Spółka wdrożyła centralny system zarządzania 
procesem produkcji klasy MES, obejmujący m.in. 
jej planowanie, nadzorowanie istotnych dla za-
pewnienia jakości parametrów technologicznych, 
utrzymanie ruchu i serwisowanie. Komputerowo 

sterowany jest również przepływ surowców i wy- 
robów gotowych, co umożliwia optymalne wyko- 
rzystanie magazynu z zachowaniem pełnej identy- 
fikowalności tych ostatnich. Pomaga w tym również 
zastosowanie transportu pneumatycznego, który 
wyeliminował – znacznie mniej wydajny – wózkowy. 
Ponadto firma wdrożyła elektroniczny system obie- 
gu dokumentów, usprawniając przepływ informacji. 
SPLAST posiada w swoich zakładach produkcyj-
nych nowoczesne laboratoria pomiarowe, wypo- 
sażone m.in. w maszyny pomiarowe 3D Zeiss/
Minolta, przestrzenne skanery optyczne 3D Atos, 
optyczny mikroskop służący do bezstykowego 
pomiaru poszczególnych elementów, czy spektro- 
fotometry umożliwiające dokładny pomiar koloru. 
Zakłady SPLAST wyposażone są w nowoczesny 
park maszynowy mając duże możliwości produk-
cyjne i oferując swoim klientom szeroki wachlarz  
technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych m. in.: 

wtryski od jedno- do czterokomponentowych, 
zgrzewanie (wibracyjne i ultradźwiękowe), różnego 
typu nadruki, montaże, klejenie czy plazmowanie. 
SPLAST w ramach swoich struktur posiada rów- 
nież nowoczesną narzędziownię z doświadczonym 

zespołem projektantów oraz konstruktorów reali- 
zując projekty od idei do produktu czyli poprzez 
proces projektowania 3D, analizy przedwdroże-
niowej (m.in. Moldflow), produkcję narzędzia, 
produkcję detali aż po finalny montaż. 

Synergia nauki z biznesem

SPLAST współpracuje m.in. z Politechniką Rze-
szowską,  Wydziałem Form Przemysłowych ASP 
w Krakowie czy PWSZ w Krośnie. Działania te 
nie pozostają bez echa. W ubiegłym roku zarząd 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK 
MIELEC docenił wieloletnią współpracę SPLAST 
z uczelniami technicznymi oraz lokalnymi szko-
łami średnimi w kwestii tworzenia kierunków 
kształcenia oraz programów nauczania dostoso-
wywanych do realnych potrzeb gospodarki i przy- 
znał firmie wyróżnienie w kategorii Promocja 
Kształcenia Zawodowego. To nie jedyne wyróż-
nienie. Prezes SPLAST, Tadeusz Sanocki, został 
odznaczony medalem Zasłużony dla Politechniki 
Rzeszowskiej. Przyznane przez Senat PRZ wyróż-
nienie to ukoronowaniem wieloletniej i bardzo 
udanej współpracy z uczelnią. 

Rzetelny Pracodawca

Dzięki prężnemu rozwojowi firma mocno inwes- 
tuje w ludzi, szkoląc i zatrudniając nowych pra-
cowników. Innowacje i rozwój pracowników to 
siła napędowa firmy. SPLAST stawia na młode 
i otwarte umysły, które pod czujnym okiem 
doświadczonych fachowców mogą w pełni roz-
winąć swoje skrzydła. Taka współpraca nabiera 
charakteru symbiozy pomiędzy pokoleniami – mło- 
dzi pracownicy mają możliwość poszerzenia po-
siadanej wiedzy, natomiast ich nauczyciele uczą się 
przełamywać utarte schematy rozwiązań. Firma 
motywuje pracowników do zgłaszania ulepszeń  
w miejscu pracy, dając przy tym możliwość dosko- 
nalenia ich umiejętności i dostęp do specjalisty- 
cznych szkoleń. Każdy kolejny rok jest dla Grupy 
SPLAST lepszy od poprzedniego, odnotowywany 
jest wzrost produkcji i sprzedaży. Celem firmy 
jest utrzymanie tej tendencji. Zakład pracuje 
przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu. 
Codziennie zużywa się tu około 45 ton surow-
ców dziennie, a prawie ¾ powstałych z nich 
produktów, trafia na eksport.

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. są nomino-
wane do nagrody Rzetelny Pracodawca 2018. 
Jakie działania spółka podejmuje w celu podno-
szenia kompetencji i kwalifikacji pracowników?
Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności 
zespół Wrocławskich Mieszkań tworzą specjaliści 
w różnych dziedzinach m.in.: obsłudze klienta, 
zarządzaniu nieruchomościami oraz technice budow- 
lanej. Przy tak różnorodnych stanowiskach, szcze-
gólną uwagę przykładamy do odpowiedniego 
doboru szkoleń. W latach 2015-2017 spółka 
przeszkoliła półtora tysiąca pracowników, co 
oznacza, że średnio w ciągu roku każdy pra- 
cownik brał udział w więcej niż dwóch szko-
leniach. Oprócz odpowiedniej tematyki szkoleń, 
dobranej do specyfiki wykonywanych zadań, 
staramy się zapewnić, aby prowadziły je uznane 
podmioty. Korzystaliśmy już z usług Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Academy of 
Business Ernst & Young i Grupy Falco. Naszych 
pracowników szkolili wysokiej klasy eksperci 
w swoich dziedzinach, tacy jak znany filolog 
prof. Jan Miodek, specjalista z zakresu prawa zamó- 
wień publicznych dr Włodzimierz Dzierżanowski 
oraz Marek Gabriel – ekspert prawa budowlanego. 
Zmiany w przepisach prawa oraz tendencje w rea- 
lizowanej polityce miast zobowiązują nas do za-
pewnienia kadrze odpowiednich szkoleń.

Tych nie zabraknie również w tym roku. W jakich 
szkoleniach pracownicy podwyższą kwalifikacje?
Wszyscy pracownicy przeszkoleni zostaną w zakre- 
sie ochrony danych. Wiąże się to ze zmianą prze-
pisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
tzw. RODO. Pierwsze dwie grupy pracowników 
już uczestniczyły w szkoleniach pod koniec stycz-
nia. Pozostałe sześć grup weźmie w nich udział 
do czerwca tego roku. Z kolei dla inspektorów 
nadzoru terenów zieleni zaplanowane są szko- 
lenia z praktycznymi warsztatami w Arboretum. 
Kursy te mają podnieść świadomość pracow-
ników w tak istotnym obszarze jak ochrona zie-

leni, który dla Wrocławia jest bardzo ważnym 
aspektem. Szkolenia te planowane są na trzeci  
i czwarty kwartał 2018 roku, jednakże ze wzglę- 
du na ich wysoki koszt spółka poszukuje możli-
wości dofinansowania zewnętrznego. Taka poli-
tyka podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych pra- 
cowników stwarza środowisko społecznej odpowie- 
dzialności naszej firmy.

Spółka gwarantuje m.in. stabilne warunki zatrud-
nienia. Co jeszcze przemawia za tym, że warto 
podjąć pracę we Wrocławskich Mieszkaniach?
Przede wszystkim wskazać należy, że praca we 
Wrocławskich Mieszkaniach pozwala zdobyć bo- 
gaty wachlarz doświadczeń i wiedzy, bo zarzą-
dzając ponad 13 tys. mieszkań, ponad tysiącem 
lokali użytkowych, ponad milionem metrów 
kwadratowych terenów zielonych, obsługując blis- 
ko tysiąc wspólnot oraz wynajmując lokale we 
własnym biurowcu CB Grafit, pracownicy zdoby- 
wają szerokie doświadczenia w codziennej pracy. 
Cenimy doświadczenie i zaangażowanie, dlatego 
często zatrudniamy osoby powyżej 50. roku życia. 
Mocno zróżnicowana struktura wieku naszych 
pracowników przynosi wiele korzyści. W tym 
dostrzegamy potencjał naszej organizacji.

Szlachetne efekty recyklingu

Konkurencyjność tkwi w detalach

Rozwojowa praca w solidnej spółce
O odzyskiwaniu tego, co najszlachetniejsze z elektroodpadów wiedzą 
chyba wszystko. Jednak recyklingowe aspiracje PPHU POLBLUME 
są znacznie większe. Więcej na ten temat w rozmowie z właścicielem 
firmy – Zbigniewem Miazgą.

W wielu samochodach montowanych w Europie znajdują się detale z tworzyw sztucznych 
produkowane w zakładach SPLAST.  Niewielu Europejczyków wie, że w swoich łazienkach, 
lodówkach i warsztatach posiadają produkty polskie  – a konkretnie z Krosna, bo tam właśnie 
znajduje się siedziba spółki. SPLAST to również największy polski i czołowy europejski producent 
profesjonalnego ręcznego sprzętu do utrzymywania czystości.

Zatrudniają 200 pracowników, którzy mogą liczyć nie tylko na stabilne 
zatrudnienie i pakiety socjalne, ale też systematyczne podwyższanie 
swoich kwalifikacji. O zaletach pracy we Wrocławskich Mieszkaniach 
mówi Monika Tendaj-Bielawska – prezes zarządu spółki.

Rozmawiał Marcin Pawlenka

Martyna Motylska

Rozmawiał Marcin Pawlenka

Zbigniew Miazga odbiera nagrodę Ekostrateg 2017

Siedziba i hala produkcyjna firmy SPLAST

Monika Tendaj-Bielawska
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Nagrodę gospodarczą Ekostrateg najczęściej otrzymują spółki 
komunalne i samorządy. Jesteście Państwo pierwszą spółdzielnią, 
która znalazła się wśród podmiotów nominowanych. Dlaczego 
„Metalowiec” jest „eko”?
Wynika to z wieloletniego dorobku spółdzielni. Tak naprawdę 
nie mamy już zbyt wiele do zrobienia w tym zakresie. Jako jedna 
z niewielu, a może i jedyna spółdzielnia w kraju zakończyliśmy 
docieplenie wszystkich budynków już w 2009 roku. Całkowicie 
zlikwidowaliśmy też azbest w naszych zasobach. Wymieniliśmy 
wszystkie okna na klatkach schodowych oraz we wszystkich 
pomieszczeniach, którymi spółdzielnia bezpośrednio dysponuje. 
Wspieraliśmy finansowo miesz- 
kańców, którzy wymieniali okna 
w swoich mieszkaniach. Wszystkie 
proekologiczne inwestycje, zwią-
zane z oszczędnością energii zrea- 
lizowaliśmy z własnych pienię-
dzy. Tylko w niewielkim zakresie 
skorzystaliśmy z premii termo- 
modernizacyjnej. Ktoś by mógł 
zapytać: dlaczego nie skorzysta-
liśmy z dotacji, tak jak inne spół- 
dzielnie w Polsce? Z prostej przy- 
czyny – rozpoczęliśmy prace termo- 
modernizacyjne w latach 2005-- 
2006, kiedy pominięto spółdziel-
nie w przyznawaniu dotacji unijnych na takie przedsięwzięcia. 
Cieszymy się, że w tej chwili spółdzielnie mieszkaniowe mogą 
korzystać z dotacji unijnych i ze środków z Wojewódzkich 
Funduszy Ochrony Środowiska. Tłumaczymy naszym członkom, 
że pieniądze, które wtedy wyłożyli na docieplenie zasobów przy-
niosły przez te lata realne oszczędności i zwrot kosztów inwestycji 
z nawiązką. Teraz nawet nie mamy podstaw do tego, żeby starać 
się o wsparcie unijne, ze względu na kryteria przyznawania tych 
środków, bo we wniosku o dotację trzeba wykazać efekt, który 
można uzyskać. My ten efekt uzyskaliśmy już dawno. Od 10 lat nie 
ma problemu z niedogrzewaniem budynków.

Oprócz docieplenia budynków i wymiany okien, spółdzielnia może 
się też pochwalić innymi proekologicznymi przedsięwzięciami. 
Osiągnęliśmy znaczące oszczędności w energii elektrycznej, dzięki 

wymianie oświetlenia na ledowe. Zostaliśmy zresztą za tę inwestycje 
wyróżnieni nagrodą. Wymiana oświetlenia była inicjatywą naszych 
członków. Część zasobów to budynki z lat 60. minionego wieku, 
gdzie są nie tylko ślepe kuchnie, ale również klatki schodowe bez 
okien. Przez całą dobę były oświetlone. Dlatego zainstalowaliśmy 
w nich oświetlenia led z czujnikami ruchu, co przyniosło olbrzymie 
oszczędności. Ponadto w ostatnich latach mocno angażujemy się  
w tworzenie nowych terenów zielonych. Powstają skwery, a na nich 
nowe place zabaw. Powodem do chluby jest bardzo duży plac 
zabaw połączony z siłownią pod chmurką na osiedlu „Muchobór 
Mały.” Zresztą na łamach wydawnictwa spółdzielczego „Tęcza” został 

opisany i uznany za jeden z naj- 
większych i najlepiej zaprojekto- 
wanych placów w kraju. Tego 
typu działań staramy się reali- 
zować jak najwięcej, bo decydują 
one o ekologicznym charakterze 
spółdzielni i komforcie zamiesz- 
kania. Tym bardziej, że Wrocław 
jest miastem, w którym, podobnie 
jak w innych metropoliach, wy- 
stępuje smog. Dlatego odtwarzanie 
 zieleni, sadzenie drzew i krzewów 
jest bardzo ważne. W tej kwestii 
mamy bardzo dobrą współpracę 
z wrocławskim samorządem.

SM „Metalowiec” już w przyszłym roku będzie świętować 60-lecie 
istnienia. Nie jest tajemnicą, że już teraz trwają przygotowania 
do uroczystości tego jubileuszu, ale jego zwieńczeniem są też 
większe inwestycje. 
Uroczystości rozpoczną się w lutym 2019 roku, jednak jeszcze  
w tym roku zorganizowane będzie spotkanie wszystkich obecnych 
i byłych działaczy SM „Metalowiec” – przedstawicieli samorzą- 
dów osiedli i rad osiedli. Będzie ich ok. 400. Zwieńczeniem tej 
wieloletniej działalności, takim pomnikiem z okazji zbliżającego 
się 60-lecia, było otwarcie galerii Tarasy Grabiszyńskie w czerwcu 
zeszłego roku. Nie jest to typowa galeria handlowa, tylko obiekt, 
który jest ściśle powiązany z osiedlem i wpisany w jego życie. Jest 
tam wszystko, co potrzebne mieszkańcom.

Docieplenie budynków, nowoczesne oświetlenie oraz tworzenie terenów zielonych i placów 
zabaw, to tylko część inwestycji, które wpłynęły na nominację do nagrody gospodarczej 
Ekostrateg 2018 dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” we Wrocławiu. Więcej 
o proekologicznych przedsięwzięciach w rozmowie z prezesem zarządu – Jerzym Krukiem.

W elitarnym, ekologicznym gronie

Turystyka
1. Malownicze położenie miasta w południowej części woj. opol- 
skiego, blisko granicy z Republiką Czeską, u podnóży Gór Opawskich. 
2. Miasto jest przyjazne turystom, co potwierdza przyznana w 2015 r. 
nagroda za najlepszy produkt turystyczny woj. opolskiego „Prudnicka 
granica cudów – niezapomniana przygoda w Górach Opawskich”.
3. Wieża Woka to najstarsza wieża prywatnego zamku w Polsce.
4. Sanktuarium św. Józefa to miejsce szczególne, związane z postacią 
Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Inwestycje
1. Gmina Prudnik może poszczycić się jednym z najlepszych wskaź-
ników pozyskiwania środków zewnętrznych w województwie.
2. Zrealizowano trzy etapy rewitalizacji miasta, stworzono infra-
strukturę turystyczną, wyremontowano zabytki, a obecnie dobiega 
końca budowa kompleksu sportowego.

Przedsiębiorczość
1. Dzięki zaangażowaniu władz Gminy Prudnik część terenów 
została włączona do Wałbrzyskiej SSE.
2. W zabytkowym kompleksie dawnego zakładu włókienniczego 
ulokował się światowy potentat Henniges Automotiv produkujący 
elementy samochodowe.
 
Ludzie
1. Z Prudnikiem związane są takie postacie jak o. Jan Góra OP 
twórca ośrodków duszpasterskich w Jamnej i Polach Lednickich 
oraz Stanisław Szozda znany kolarz.
2. Prudniccy turyści zrzeszeni w PTTK są najaktywniej działającym 
oddziałem w woj. opolskim organizując każdego roku wiele imprez. 
3. Aktywnie działające stowarzyszenia senioralne były inicjatorami 
włączenia Prudnika do Krajowej Sieci Miast Cittaslow, co osta-
tecznie udało się zrealizować w 2015 r.

Imprezy
1. Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego zalicza 
się do największych wydarzeń tego typu w naszym kraju.
2. Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter Region „Dom i Ogród” 
to największa impreza w woj. opolskim związana z asortymentem 
budowlano-ogrodowym.
3. Memoriał im. Stanisława Szozdy organizowany na pamiątkę 
znanego kolarza, raz na dwa lata przekształca się w Mistrzostwa 
Polski w Kryterium Ulicznym.

Wszystko to sprawia, że Prudnik jest miastem przyjaznym i każdy 
poczuje się tu dobrze.

Są Państwo nominowani do nagrody Rzetelny Pracodawca 2018. 
Na czym opiera się polityka personalna WAKO Sp. z o.o.? Co spra-
wiało i sprawia, że zatrudnieni w spółce ludzie cenią sobie tę pracę?
Myślę, że istotne było dla nas zawsze poszanowanie zatrudnionych 
ludzi. Staraliśmy się zawsze przytrzymać pracownika nie tylko 
komfortowymi warunkami pracy, ale także wsparciem socjalnym, 
np. dopłatą do wczasów czy pożyczkami dla pracowników. W tej 
chwili na rynku pracy jest bardzo trudno o dobrego pracownika, 
dlatego staramy się mieć stabilną kadrę. Pracowały i pracują u nas 

całe rodziny – na przykład ojciec z synem czy brat z bratem. Nato- 
miast najważniejsza jest dla nas rzetelne podejście do wynagro-
dzenia. Nigdy w ciągu 30 lat funkcjonowania firmy nie zdarzyło 
się nam opóźnienie wypłat dla pracowników fizycznych. Raz spóź- 
niliśmy się o dzień czy dwa z wynagrodzeniami dla kadry tech-
nicznej, ale pracownicy fizyczni byli przez nas zawsze traktowani 
priorytetowo. Oni doskonale wiedzą, że ta rzetelność jest gwarantem 
ich zatrudnienia. Również kwestie BHP były i są dla nas bardzo istot- 
ne. Zatrudniamy pracowników, którzy szkolą, kontrolują bezpie- 
czną realizację budów i przez ostatnie trzy lata nie było wypadków 
na naszych budowach. Oczywiście pracownicy się starzeją, z nabo- 
rem młodych niestety nie jest łatwo. W tej chwili zatrudniamy 
około 40 pracowników, jednak odczuwamy bardzo duży kłopot 
z zatrudnieniem w zawodach takich jak zbrojarz, cieśla czy 
murarz. Są to w tej chwili profesje deficytowe.

Czy to efekt emigracji zarobkowej pracowników fizycznych?
W tej chwili nie ma już tak widocznej tendencji emigracyjnej. 
Chociaż w ostatnich latach pracownicy fizyczni się wykruszyli 
i uzupełnienie tych braków kadrowych poprzez pracowników 
z zewnątrz, na przykład z Ukrainy czy Białorusi, wcale nie jest takie 
proste. Jest to problem, który dotyka nie tylko firm z naszej branży. 
Wynika on między innymi z zaniechań w szkolnictwie zawodowym. 
Łatwiej w tej chwili o inżyniera albo technika ze średnim czy wyż- 
szym wykształceniem niż o wykwalifikowanego pracownika z fachem 
w ręku. Oprócz tego, że na budowach zatrudniamy 40 osób, 
korzystamy ze wsparcia dwóch zaprzyjaźnionych firm z Nowego Sącza. 

Wybudowaliście Państwo ponad 500 mieszkań i apartamentów 
w Krakowie. Co tak naprawdę jest największą siłą WAKO?
Staramy się przede wszystkim bardzo rzetelnie wykonywać nasze 
obiekty. Oprócz licznych nagród gospodarczych, które spółka 
zdobyła, mamy naprawdę wiele pozytywnych opinii od naszych 
klientów. Są zadowoleni, opiekujemy się przekazanymi do użytku 
lokalami jeszcze przez okres rękojmi i gwarancji.  

Oprócz realizacji drugiego etapu inwestycji Słowiańskie Wzgórze, 
której twarzą reklamową jest CLEO, postawili Państwo także na 
budowę obiektu mieszkalnego Willa Słowicza. Co więcej można 
powiedzieć o tych dwóch inwestycjach?
Słowiańskie Wzgórze 2 to obiekt, który jest zupełnie inny pod 
względem projektu niż ten z pierwszego etapu. W pierwszym po- 
wstało 56 mieszkań, a w drugim jest ich 107. W inwestycji z pier- 
wszego etapu zostało nam dosłownie pięć apartamentów na sprze-
daż. Drugi etap jest w trakcie realizacji – na razie to stan surowy. 
Już w tej chwili widzimy bardzo duże zainteresowanie inwestycją 
Słowiańskie Wzgórze 2, tym bardziej, że jest to bardzo spokojne 
i ciche miejsce w dobrej lokalizacji – w niedalekim sąsiedztwie 
aquaparku, kina oraz centrum handlowego. Z kolei z obiektem 
Willa Słowicza wychodzimy już z ziemi. Został wybudowany do 
pierwszej kondygnacji, mamy już część podziemną czyli garaże 
i parter. Trwają właśnie prace na pierwszym piętrze. Inwestycja 
będzie gotowa w styczniu przyszłego roku. Będą to mieszkania 
bardzo ustawne, od 40 do 60 m2. Myślę, że nieźle się wkomponują 
w okolicę. Jest tam wprawdzie duże nasycenie budynków, ale 
lokalizacja przy Rondzie Olkuskim jest wyjątkowo atrakcyjna, bo 
obsługuje północno-zachodnią część Krakowa.

Od 30 lat działają na rynku budowlanym i deweloperskim. Mają na koncie setki 
nowoczesnych mieszkań i apartamentów. WAKO Sp. z o.o. od początku istnienia cieszy 
się dużym zaufaniem swoich pracowników. O solidności pracodawcy i najnowszych 
inwestycjach mówi Jan Wasilewski – prezes zarządu.

Kilka powodów, 
dlaczego Prudnik

Rzetelni nie tylko w inwestycjach

Rozmawiał Marcin Pawlenka

Wizualizacja nowej inwestycji “Willa Słowicza”

W Tarnowie Podgórnym wielki przemysł funkcjonuje obok ma-
łych, dynamicznych, rodzinnych przedsiębiorstw. Jednocześnie 
samorząd wielką wagę przykłada do oferty kulturalnej i sportowo-
rekreacyjnej, dlatego poza obszarami wielkoprzemysłowymi 
funkcjonuje również obszar chronionego krajobrazu. Główną war-
tością, która przyświeca gminie, jest zrównoważony rozwój. 
Bliskość Poznania, przecinająca gminę droga ekspresowa nr 11 oraz 
łatwy dojazd do zachodniej granicy Polski spowodowały, że gmina 
jest dzisiaj atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych inwestorów. 
Powstał tu największy rynek pracy w otoczeniu Poznania (ok. 55 
tys. miejsc pracy), drugi w Wielkopolsce pod względem liczby osób 
dojeżdżających, ale w Tarnowie Podgórnym nadal jest wiele wol-
nych, dobrze ulokowanych terenów inwestycyjnych, dzięki którym 
ten rynek może się jeszcze powiększyć. Chociaż są one własnością 
prywatną, to gmina aktywnie pośredniczy w kontaktach między 
inwestorem a właścicielem przez cały czas trwania procesu 
inwestycyjnego. Pomaga w tym – działające w strukturach urzędu – 
Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. 
Ogromnym sukcesem dla gminy było przyciągnięcie Centrum 
Logistycznego Amazon, tym bardziej, że amerykański gigant sfinan-
sował również budowę węzła na drodze krajowej nr 92. Z nowego 
rozwiązania komunikacyjnego korzystają mieszkańcy i okoliczne 
firmy, wzrosła też atrakcyjność pobliskich wolnych terenów 
inwestycyjnych. Warto zauważyć, że ten imponujący projekt został 
zrealizowany w niespełna dziesięć miesięcy, co dowodzi dobrej 
komunikacji na linii biznes-samorząd.  
Duża liczba przedsiębiorców przekłada się na wysokie wpływy do 
budżetu gminy, a to z kolei umożliwia władzom realizację wielu 
potrzeb i usług kierowanych w stronę mieszkańców, w takich 
obszarach jak edukacja, kultura czy sport. Priorytetem inwesty-
cyjnym samorządu jest w ostatnich latach rozwijanie warunków dla  
aktywnego wypoczynku – powstają nowe ścieżki pieszo-rowerowe, 
boiska, siłownie zewnętrzne i place zabaw.  
 – Nie waham się stwierdzić, że na przestrzeni lat Tarnowo Podgórne 
osiągnęło niesamowity poziom rozwoju gospodarczego. Oczywiście 
naszym nadrzędnym celem jest dalszy jego wzrost, przede wszystkim 
po to, by stale podnosić komfort życia mieszkańców – podsumowuje 
wójt Tadeusz Czajka.

Gmina Tarnowo Podgórne to atrakcyjny 
region Wielkopolski. Dobrze się tu 
inwestuje, pracuje, mieszka i wypoczywa. 
Niebywałym osiągnięciem tej społeczności 
stało się stworzenie marki gminy przyjaznej 
inwestorom, co z kolei zaowocowało 
sukcesem gospodarczym.

Poziom wyżej

Martyna Motylska

Ekologiczne i ekonomiczne oświetlenie w zasobach SM “Metalowiec”

Rozmawiał Marcin Pawlenka
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Jakimi proekologicznymi przedsięwzięciami może się pochwalić 
MKUO ProNatura Sp. z o.o.?
Istniejąca od 10 lat spółka zarządza nowoczesnym Zakładem 
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, wybudo- 
wanym w latach 2013-2015. Ta ekologiczna spalarnia unie-
szkodliwia odpady komunalne i jednocześnie wytwarza energię 
elektryczną oraz cieplną dla mieszkańców. Jest to istotne ogniwo 
w nowoczesnym systemie gospodarki odpadami Bydgoszczy i re- 
gionu. Co ważne, dzięki zastosowanej technologii jest w pełni 
przyjazna dla środowiska, bo jej parametry emisyjne są znacznie 
niższe, niż przewidują to dopuszczalne w tej chwili normy.

Planujecie Państwo modernizację Stacji Segregacji Odpadów. Jak 
będzie realizowana ta inwestycja i co zmieni w funkcjonowaniu 
instalacji?
Pierwszy etap prac obejmie montaż dwóch separatorów 
(fotopneumatycznego, separatora metali żelaznych i nieżelaznych), 
a także przebudowę kabiny sortowniczej oraz przenośnika taśmo-
wego. Jest to dla nas bardzo ważna inwestycja, gdyż w wyniku 
modernizacji SSO podniesie się efektywność w procesie wysortu 
surowca ze zmieszanych opakowań odpadowych produkowanych 
przez mieszkańców Bydgoszczy. 

Spółka nie od dziś mocno stawia na edukacje ekologiczną. Jakiego 
typu są to działania i komu są dedykowane?
Prowadzona przez ProNaturę edukacja ekologiczna ma na celu 
rozwijanie wśród mieszkańców dobrych praktyk postępowania 
z odpadami, począwszy od świadomych zakupów i ograniczania 
wytwarzanych śmieci, przez ich segregację, aż po budowanie 
świadomości, że odpady mogą być wykorzystane jako surowiec 
energetyczny. Funkcjonująca na terenie ZTPOK ścieżka edukacyjna 
uświadomiła już setkom osób, jak ważna jest nowoczesne gos-
podarka odpadami. W 2017 r. łącznie ponad 5000 osób zostało 
objętych edukacją ekologiczną w ramach wizyt studyjnych. Na 
szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie linii gadżetów w postaci 
zestawów klocków, z których można złożyć śmieciarkę. Takie dzia-
łanie udowadnia, że można połączyć zabawę, edukację i troskę 
o środowisko naturalne.

Jak kształtował się rozwój Państwa spółki od jej powstania?
Początki kształtowały się w dwóch obszarach. Po pierwsze spotkanie 
z dr Zbigniewem Pióro i Marcinem Osiniakiem. Po drugie kata-
strofa chorzowska znana jako katowicka – te dwa zdarzenia skutko- 
wały narodzeniem się idei, aby stworzyć rozwiązanie, które w przy- 
szłości będzie zapobiegać tego typu tragediom. Przeanalizowaliśmy 
ofertę krajową i światową, proponowane technologie i ku na-
szemu zdziwieniu nie znaleźliśmy żadnej adekwatnej propozycji. 
Rozpoczęliśmy zatem prace w 2008 roku nad rozwiązaniem dedy- 
kowanym do tego zadania. W 2010 roku założyliśmy spółkę 
WISENE, by w 2011 roku wyposażyć pierwsze obiekty w nasz 
system. Reasumując, bodźcem do powstania WiSeNe było pozna- 
nie się trzech ludzi i katastrofa katowicka.

Jak działają tworzone przez Państwa systemy monitoringu? 
Działanie jest zaskakująco proste – dach wielkopowierzchniowy ugina 
się pod wpływem wody lub śniegu, co jest naturalnym zjawiskiem. 
Jeśli jesteśmy w stanie wiarygodnie określić, w jakim stopniu 
konstrukcja dachu się ugina, to jesteśmy również w stanie określić 
stopień jej wytężenia – te wielkości są jednoznacznie powiązane. 
Na tym polega genialność naszego pomysłu. Jeżeli umiemy zmierzy
ugięcie w sposób wiarygodny i bezpośredni, możemy monitorować 
konstrukcję dachu wielkopowierzchniowego. Ze względu na uni-
kalność rozwiązania, oprócz sprzedaży świadczymy kompleksowe 
wsparcie techniczne i użytkowe. Podsumowując, oferujemy uni- 
kalny system automatycznego monitoringu konstrukcji dachów 
wielkopowierzchniowych, realizowanego poprzez bezpośredni 
pomiar przemieszczeń pionowych z wykorzystaniem Laserowych 
Urządzeń Pomiarowych lub przemieszczeń kątowych z wykorzy- 

staniem Inklinometrycznych Urządzeń Pomiarowych. Urządzenia 
są opracowane i produkowane przez nas.

W których krajach są Państwo obecni i jakie są plany rozwoju?
Jesteśmy obecni w Polsce, w Czechach i na Łotwie, monitorując 
ponad 1,3 mln m2 dachów. Od tego roku wprowadzamy 
dodatkowo usługę wynajmu systemu WISENE i tak chcemy zdo- 
być Amerykę Północną i Niemcy. W tym roku realizujemy fanta- 
styczne otwarcie w Niemczech. Zatrudniliśmy również współpra-
cownika w Ameryce Północnej – Toronto, gdzie planujemy otwo- 
rzyć oddział lub firmę. Jeśli wykorzystamy umiejętnie swoje za- 
soby intelektualne, będziemy mieli nasze pięć minut.

Czym wyróżniają się Państwo na tle konkurencji?
Wdrażając system WISENE budujemy de facto nowy światowy 
rynek o gigantycznym potencjale – na całym świecie jest potrzeba 
i oczekiwanie bezpieczeństwa i generowania oszczędności, a na 
tym rynku brak jest adekwatnej oferty monitorowania dachów 
(dach to główne źródło zagrożenia i duży koszt utrzymania). Takie 
oczekiwania może spełnić jedynie dedykowany „Aktywny System 
Bezpieczeństwa”, którym jest WISENE. W tej perspektywie patrzymy 
na konkurencję niestandardowo: z jednej brak oferty mogącej 
w sposób wiarygodny dołączyć do rozwoju tego nowego rynku, 
z drugiej zaś strony jesteśmy przekonani, że pojawienie się realnej, 
technicznie wiarygodnej konkurencji będzie dla nas zbawienne, 
jako kluczowy czynnik sukcesu. Rynek jest potencjalnie ogromny 
i potrzeba kilku „aktorów”, aby szybko i dobrze go zbudować.

Realizują Państwo również projekt dofinansowany ze środków UE. 
Tytuł projektu to „Bezprzewodowy i bezobsługowy, ‘wieczny’ 
system monitoringu wielkopowierzchniowych obiektów budowla- 
nych zgodny z koncepcją IoT (Internet of Things)”. Jestem 
przekonany, że największy potencjał w obszarze IIoT (Industrial 
IoT) leży w systemach monitorowania różnorodnych wielkości fi- 
zycznych i chemicznych w obiektach przemysłowych z wykorzy- 
staniem komunikacji radiowej spełniającej surowe kryteria 
koegzystencji. Rezultatem prowadzonych prac R&D w ramach 
tego projektu będzie zupełnie nowa jakość oferowanego przez nas 
systemu, w szczególności w aspektach energooszczędności, zdalnej 
i automatycznej obsługi. „inteligencji” oraz w przyszłości możliwości 
monitorowania różnorodnych wielości fizyczny i chemicznych 
 w ramach jednego systemu.
 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania 
Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy 
należy do czołówki branży. O nowoczesnych 
rozwiązaniach w spółce mówi prezes zarządu 
– Konrad Mikołajski.

WiSeNe jest firmą, której celem jest 
opracowywanie, rozwój i sprzedaż aplikacji 
wykorzystujących technologię WSN
 – Sieci Bezprzewodowych Czujników. 
O unikalnej w skali świata myśli 
technologicznej i sukcesach spółki, mówi 
prezes Edward Antoszkiewicz. 

Recykling 
to ich specjalność

Sensory w służbie 
człowiekowi

Rozmawiał Marcin Pawlenka

Rozmawiał Paweł Wala

Jakie proekologiczne inwestycje zrealizowane przez 
PEC w Mławie zasługują na szczególną uwagę?
Przyłączyliśmy kolejny budynek komunalny do 
sieci ciepłowniczej, dzięki czemu wyeliminowa-
liśmy kolejne źródło niskiej emisji w Mławie. 
Oprócz tego wyeliminowaliśmy bardzo poważne 
zagrożenie awarii sieci ciepłowniczej docierającej 
do pięciu budynków. Była to najstarsza sieć  
w mieście. Wybudowaliśmy tam nową sieć w tech- 
nologii preizolowanej. Dotychczas budynki ogrze- 

wane z tej sieci były ogrzewane z węzła grupo-
wego, w związku z tym przesyłanie ciepła i ciepłej 
wody powodowało duże i niepotrzebne straty 
energii. Jednocześnie we wszystkich tych budynkach 
zastosowaliśmy podłączenie do indywidualnych 
węzłów ciepłowniczych. Kolejną inwestycją jest 
podłączenie zupełnie nowego budynku użytko-
wanego przez sieć handlową Jysk. Podłączenie go 
do naszej sieci oznacza korzystanie z ciepła wytwa- 
rzanego w sposób ekologiczny, o dużej sprawności. 

Czy to efekt wprowadzenia nowoczesnych roz-
wiązań na terenie przedsiębiorstwa?
Dotychczasowy proces wytwarzania oparliśmy 
o mechanizację robót. Udało się to między innymi 

z wywozem żużlu, który do tej pory odbywał się 
w sposób ręczny. Od dwóch lat wykorzystywane 
są w tym celu przenośniki taśmowe. Poprawi-
liśmy także – od strony jakościowej – sposób poda- 
wania węgla. Wcześniej odbywało się to trzema 
taśmociągami – dwoma taśmowymi i jednym ku- 
bełkowym. Zamieniliśmy ten ostatni na taśmowy, 
dzięki czemu z chwilą zakończenia podawania 
węgla na górę, system jest gotowy do nowej 
operacji i nie wymaga czyszczenia. W efekcie 
zmniejszyliśmy pracochłonność, zużycie energii 
elektrycznej oraz zagrożenie wypadkami. Poza 
tym wprowadziliśmy komputerowy system stero- 
wania kotłów, który obsługiwany jest przez do-
świadczonego informatyka. Wprowadzenie takich 
innowacji było możliwe, dzięki pożyczce z Woje- 
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
W przyszłości zamierzamy naszą sieć unowocześniać. 

Jakie inwestycje będą w przyszłości dla spółki klu- 
czowe, biorąc pod uwagę normy nałożone przez 
Komisję Europejską?
Przede wszystkim chcemy zwiększyć skuteczność 
odpylania, oczyszczania spalin z frakcji stałych. 
Z prowadzonych badań przy opracowywaniu 
Miejskiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej re- 
jon ciepłowni i otaczające ją osiedle jest najczyst- 
szym miejscem w Mławie. W tym roku zamie-
rzamy wdrożyć dwa polskie patenty, które jeszcze 
bardziej podwyższą sprawność wytwarzania ciepła 
i zmniejszenie zapylenia, a tym samym obniżenie 
kosztów. Rozważamy jeszcze wprowadzenie recyk- 
lerów, które będą odzyskiwały ciepło ze spalin. 
Spowoduje to zarówno oszczędność ciepła oraz 
kolejne, przyjazne środowisku naturalnemu dzia- 
łanie. Tymi działaniami uzyskamy dwa cele: po- 
prawę stanu powietrza i niższe koszty ogrzewania, 
co jest szczególnie oczekiwane przez odbiorców 
ciepła i innych mieszkańców Mławy.

Jak dużym problemem jest arytmia?
Arytmie są bardzo popularne, można powiedzieć, 
że każdy człowiek powyżej 40. roku życia cierpi 
na jakąś jej formę. Badanie wykonywane jest 
często kilkukrotnie w ciągu życia człowieka zdro- 
wego. Liczba ta zwiększa się, jeśli choroba zosta- 
nie u pacjenta zdiagnozowana. W trakcie lecze-
nia trzeba na bieżąco monitorować stan arytmii 
i skuteczność jej leczenia. Na arytmię może cier-
pieć nawet 10 milionów Polaków. Samo badanie 
holterowskie jest bardzo złożone ze względu na 
złożoność analizy sygnału EKG. Jedno badanie 
trwa co najmniej 24 godziny. Przez ten czas pacjent 
musi być podpięty do niewygodnej aparatury 
i przeżywać swój typowy dzień. 

Jak pomocna może być tu telemedycyna?
Ta dyscyplina rodzi się w Polsce w trzech dzie-
dzinach: kardiologii, radiologii i patomorfologii. 
Właśnie w tej pierwszej telemedycyna rozwija się 
najprężniej. Wykorzystuje się ją do diagnostyki 
zaburzeń rytmu serca, jak i w leczeniu za pomocą 
rehabilitacji kardiologicznej. Jeśli spojrzymy na 
refundowane przez NFZ procedury, to właśnie 
rehabilitacja telemedyczna jest dziś najczęściej 
refundowana – to o czymś świadczy. Kardiolodzy 
są na nią bardzo otwarci, oczekując dużego 
usprawnienia swojej pracy.

I tu pojawia się pomysł na rozwijanie cardio.link…
Dokładnie. Chcemy produktem cardio.link S.A. 
odpowiedzieć na oczekiwania kardiologów. Fir- 
ma docelowo będzie miała za zadanie zajmować 
się systemami do diagnostyki chorób układu krą- 
żenia i zaburzeniami rytmu serca. Zaczynamy 
od arytmii, ponieważ to jedna z najczęściej spoty-
kanych chorób serca. Przez najbliższe miesiące 
będziemy pracować nad diagnozowaniem jej za 
pomocą innowacyjnego systemu holterowskiego. 
Model działania urządzenia i badań będzie wy-
jątkowo elastyczny. Nasz produkt holterowski 

będzie można oferować zarówno indywidualnym 
lekarzom, którzy mają prywatną praktykę, jak 
i całym klinikom. System który będziemy ofero-
wać będzie się składał z urządzenia, które będzie 
przesyłać specjalistom  pełny sygnał EKG z całego 
badania. Będą one trafiać na specjalną platformę 
cyfrową, która przeanalizuje i przedstawi prze-
bieg arytmii  lekarzowi.

Co będzie największym wyzwaniem w pracach 
nad tym rozwiązaniem? 
Zdecydowanie będzie to ilość danych pozyska-
nych w czasie badań. Muszą być one szybko ana- 
lizowane i przetwarzane. Do tego w dalszej perspe- 
ktywie pojawia się konieczność ich przechowy-
wania i sprawnego udostępniania klientom. Im 
większa placówka, tym większą ilość informacji, 
jakie musi „kontrolować”. Sprawny przepływ infor- 
macji miedzy urządzeniem, platformą cyfrową 
i kontem lekarza to podstawa. W tym i nadcho- 
dzącym roku będziemy intensywnie współpra-
cować z uniwersytetami medycznymi i szpitalami 
uniwersyteckimi nad jego rozwojem. 

Macie Państwo doświadczenie w takich badaniach?
Cardio-Link to spółka córka Infoscan S.A., który 
zajmuje się wykorzystaniem telemedycyny w le- 
czeniu bezdechu. Wielu naszych specjalistów współ- 
tworzyło ich system Med-Recorder. Choć bezdech 
od arytmii bardzo się różni, to doświadczenia 
pozyskane z prac dla Infoscanu będą nieocenione.

Wygodne i tanie ciepło Początek długiej drogi
Stawiają na najnowsze rozwiązania i systematycznie podłączają 
kolejne budynki do sieci ciepłowniczej. O ekologicznych 
osiągnięciach spółki mówi Jan Tadeusz Przybyłek – prezes zarządu 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. zo.o.

Arytmia serca to choroba, z którą na co dzień zmagają się miliony 
Polaków. Badania nad nią należą do najbardziej wyczerpujących 
i czasochłonnych. Jednak jedna z najmłodszych gałęzi medycyny 
– telemedycyna – może w tej sprawie dużo zmienić. O tym, jak 
można to zrobić, mówi prezes cardio-link S.A. – Miłosz Jamroży. 

PEC w Mławie na bieżąco wdraża nowoczesne technologie

4

Rozmawiał Marcin Pawlenka Rozmawiał Krzysztof Kozioł


