
Nowe kierunki studiów, specjalno-
ści, a także rozwinięta infrastruk-
tura naukowo-techniczna oraz bo-
gata oferta praktyk powodują, że
potencjalny kandydat, stając przed
wyborem ścieżki edukacyjnej, bar-
dzo często decyduje się na studia
w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
W ostatnich dwóch latach uru-
chomiono tutaj takie kierunki, jak
Fizjoterapia – studia I stopnia – licen-
cjackie czy Bezpieczeństwo wewnę-
trzne oraz Finanse i zarządzanie
w przedsiębiorstwie – studia II sto-
pnia  –  magisterskie. W tym roku pla-
nowane jest otwarcie nowego kie-
runku Fizjoterapia – jednolite stu-
dia magisterskie. Uczelnia stara się
także dostosowywać swoją ofertę
edukacyjną do wymagań rynku
pracy, poprzez tworzenie nowych
specjalności, takich jak lean ma-

nagement, inżynieria motoryza-
cyjna czy programowanie aplika-
cji mobilnych i internetowych.
Jednak tym, co najbardziej przy-
ciąga studentów jest bogata oferta
praktyk. Dzięki współpracy z re-
gionalnymi pracodawcami oraz cią-
gły rozwój infrastruktury Uczelni
studenci mają do dyspozycji nowo-
czesną aparaturę i sprzęt, a ponadto
w ramach studiów zdobywają do-
świadczenie praktyczne w wiodą-
cych przedsiębiorstwach w kraju,
takich jak Winkelmann Sp. z o.o.,
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.,
KGHM Polska Miedź S.A., a także
urzędach czy instytucjach admi-
nistracji samorządowej. Ponadto,
w tym roku, w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy ruszył projekt płatnych
praktyk zawodowych dla studen-

tów, dzięki którym mogą oni uzy-
skać stypendium w wysokości na-
wet 11 500 zł. 
Jednym z głównych kierunków
działań Uczelni jest wspieranie 
i rozwój lokalnej gospodarki. W zwią-
zku z tym podejmowany jest sze-
reg działań mających na celu okre-
ślenie potrzeb lokalnego rynku pra-
cy, nawiązanie współpracy z prze-
dsiębiorcami oraz szkołami po-
nadgimnazjalnymi, a także ciągły
monitoring jakości kształcenia. 
W ramach porozumień praco-
dawcy angażują się i wspierają pro-
ces kształcenia poprzez dobór te-
matyki projektów – także transfero-
wych –  udostępnianie nowoczesnego
zaplecza technologicznego, koor-
dynowanie programów naucza-
nia oraz prowadzenie wybranych,
praktycznych form zajęć dydak-

tycznych. W praktyce oznacza to,
że studenci legnickiej uczelni są le-
piej przygotowani do pracy zawo-
dowej niż absolwenci studiów o pro-
filu ogólnoakademickim. Działa-
jący na Uczelni Konwent efekty-
wnie wspiera budowę legnickiego
ośrodka akademickiego oraz po-
maga w realizacji działań eduka-
cyjnych oraz inwestycyjnych. Czło-
nkowie Konwentu mogą propo-
nować uruchomienie nowych kie-

runków studiów, szczególnie is-
totnych dla gospodarki regionu,
opiniować efekty kształcenia oraz
przedstawiać, modyfikować i do-
skonalić programy kształcenia. 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa im. Witelona w Legnicy jest
członkiem Dolnośląskiego Klastra
Edukacyjnego, powstałego z ini-
cjatywy Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Klaster umożliwia
skoordynowanie działań nauki

oraz biznesu, tak aby rozwijać ideę
kształcenia dualnego. Dzięki temu
Uczelnia prowadzi praktyczne pro-
file na wszystkich 14 kierunkach
studiów, co umożliwia studentom
realizację znacznej części toku stu-
diów w formie praktyk, laborato-
riów, ćwiczeń, zadań projekto-
wych i transferowych oraz warszta-
tów. Ważną rolę w procesie kszta-
łcenia odgrywa biblioteka Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Witelona w Legnicy. Zgroma-
dziła ona już ponad 82 tys. wolu-
minów w języku polskim i języ-
kach obcych, prenumeruje 113
tytułów czasopism. Bibiloteka jest
architektonicznie i sprzętowo przy-
stosowana do obsługi osób nie-
pełnosprawnych. Wszystkie jej agen-
dy oznakowane są identyfikatorami
w języku Braille’a. Przygotowano
tu także stanowiska komputerowe
dla czytelników z dysfunkcją wzro-

ku, słuchu oraz niepełnospraw-
nością ruchową. Uczelnia wydaje
„Zeszyty Naukowe Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy” – czasopismo
znajdujące się na liście czasopism
punktowanych Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Zeszyty
figurują również w bazie Index
Copernicus Journal Master List
2015 z wynikiem ICV za rok 2015
wynoszącym 59,72 punktów (pra-
wie dziesięć punktów więcej niż
w roku 2014). Ponadto czasopismo
indeksowane jest w czterech bazach
naukowych; zostało też wprowa-
dzone do polskiej bazy cytowań
POL-index i dostępne jest w Dol-
nośląskiej Bibliotece Cyfrowej.
PWSZ im. Witelona w Legnicy
jest laureatką wielu wyróżnień i na-
gród, m.in. wyróżniona została
przez  Ministra Gospodarki za szcze-
gólne osiąnięcia w promowaniu 
i realizacji szkolenia zawodowego
i efektywną współpracę z praco-
dawcami w procesie kształcenia
młodzieży na rzecz lokalnego ryn-
ku pracy. Sześciokrotnie Uczelnia
została uhonorowana tytułem
„Uczelnia Liderów”, a także na-
grodami specjalnymi „Najwyższa
Jakość Studiów”. Rektor Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy, prof. dr hab.
Ryszard K. Pisarski, został wyróż-
niony nagrodą specjalną Aurea
Praxis za szczególne osobiste za-
angażowanie na rzecz rozwoju 
i promowania idei edukacji dla
rynku pracy i gospodarki. ■

Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa im. Witelona w legnicy od lat znaj-
duje się w czołówce polskich uczelni prowadzących studia o profilach prak-
tycznych. Wynika to przede wszystkim z tego, że władze uczelni starają się
odpowiadać na zapotrzebowanie gospodarcze regionu. bogata oferta edu-
kacyjna, mnogość realizowanych projektów i działania prowadzące do sy-
nergii nauki z biznesem zaowocowały kolejną nominacją do Polskiej
nagrody innowacyjności 2017. 

Uczelnia w synergii 
z gospodarką regionu
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Nowoczesne sale wykładowe

Na łamach ogólnopolskich me-
diów została Pani okrzyknięta
„rajstopową baronową”. Jak stwo-
rzyła Pani swoje biznesowe imperium?
To są 33 lata historii. Wielokrot-
nie już o tym mówiłam. Początki
były na studiach. Dorabiałam so-
bie pracując po nocach, w dzień
chodziłam na zajęcia. Po ukoń-
czeniu ekonomii uznałam, że się
nie nadaje za biurko. Jak już tro-
chę poznałam produkcję rajstop,
to powiedziałam sobie: „dlaczego
by  nie  spróbować?”. Zaczynałam
od pracy chałupniczej, dzięki któ-
rej poznałam maszynę, poznałam
tryb tworzenia, dziania tych raj-
stop. Jedyną trudnością po stu-
diach był fakt, że otworzyć zakład
dziewiarski mógł tylko dziewiarz.
Dlatego przez kilka miesięcy pra-
cowałam w Spółdzielni Inwalidów
Hanki Sawickiej, gdzie zdobyłam
dokument potwierdzający ukoń-
czenie kursu dziewiarskiego, dzię-
ki któremu mogłam otworzyć za-
kład.  Później był to czas, kiedy upa-
dały firmy z epoki PRL-u. Rozpa-
dał się Feniks, sprzedawano stare
maszyny, od czegoś trzeba było
zacząć, więc działałam krok po
kroku. W roku 2002 doszłam do
wniosku, że muszę uciec konku-
rencji i trzeba rozpocząć produk-
cję na maszynach wzorujących,
które pozwoliłyby wprowadzić na
rynek i sprzedawać nowe i wyróż-
niające się na rynku rajstopy.

I są to produkty, które w tej chwi-
i coraz bardziej cieszą się uznaniem

klientek nie tylko nad Wisłą. W jaki
sposób udało się pomyślnie prze-
prowadzić ekspansję na rynkach
zagranicznych?
Nie od dziś bierzemy udział w bar-
dzo wielu, różnego rodzaju targach,
które odbywają się i w Europie i za
oceanem, a nawet na południu
Afryki. To są targi, w których bie-
rzemy udział wielokrotnie. Przy-
kładem może być tutaj Japonia,
która jest w ogóle specyficzna, bo
pokazanie się tam raz czy dwa razy
nie gwarantuje żadnego sukcesu.
Japończycy są bardzo nieufni. Chcą
mieć pewność, że firma, która do
nich przyjechała, jest partnerem 

z prawdziwego zdarzenia, z którą
zwiążą się na lata i będzie praco-
wała tak, jak oni by sobie to wy-

obrażali. W efekcie byliśmy na czte-
rech edycjach targów w Tokio.
Dzisiaj mamy klientów, z którymi
współpracujemy. Nasze przedsta-
wicielki pojechały do RPA, do Jo-
hannesburga i tam mamy klienta,
który stworzył stronę internetową.
Dziwiłam się w ogóle, że w RPA,
przy panującej tam pogodzie, ktoś
może chodzić w rajstopach. Ale
jednak chodzą, bo są duże różnice
temperatur pomiędzy nocą a dniem,
poza tym jest obowiązek chodze-
nia w rajstopach w biurach albo
w miejscach publicznych. W zeszłym
roku braliśmy też udział w misji
gospodarczej do Iranu, gdzie rów-

nież pozyskaliśmy klienta. Rynek
jest specyficzny. Dzisiaj mamy mały
problem, związany z opakowaniami

rajstop, na których widnieją ko-
biety dość mocno odkryte. Ale
spróbujemy sobie z tym poradzić,
bo w końcu klient nasz
pan. Wejście na rynek
francuski, z którym
w tej chwili bardzo
dobrze się współpra-
cuje, pomogło nam 
z kolei bezboleśnie
przejść przez kryzys
gospodarczy. Niby
nikt nie chciał patrzeć
na produkty ze wscho-
dniej Europy, ale oka-
zało się, że produ-
kujemy bardzo do-
brze, że nie ma ża-
dnych kłopotów, że
można miećbardzo dobre marże.
I tak zaczęła się moja przygoda 
z Francją. Na początku jednak
dużą odmiennością było dla mnie
to, że Francuzi, którzy organizują
te wszystkie pokazy mody, kreują
modę, kochają generalnie kolor
czarny. A ja przyjechałam tam 
z opakowaniami  rajstop w jakieś
tam beże, czy ze złoceniami. Klient
powiedział mi wprost, że nie chcę
mnie obrazić, przepraszając mnie
wielokrotnie i wyjaśniając, że to
nie są opakowania na rynek fran-
cuski bo tu liczy się prostota, sza-
rość, czerń i tylko taką kolorystyką
na tym rynku mogłam zaistnieć.

Jakie nowe zagraniczne rynki ma-
rka Adrian może jeszcze podbić
w najbliższej przyszłości?
Na początku czerwca wyjeżdżam

do Chin, wraz z departamentem
przy Ministerstwie Rozwoju. W tej
chwili Chińczycy coraz lepiej za-
rabiają, kochają też to, co europej-
skie w związku z tym wierzę w to,
że znajdę tam klientów. Wiem, że
wiele firm jest tam już ulokowa-
nych, ale jest tam miliard ludzi,
więc dla takiej firmy jak moja, też
znajdzie się miejsce.

Skąd czerpie Pani pomysły na re-
klamy, nie da się ukryć, często
kontrowersyjne?
Pierwsza reklama firmy pojawiła
się w 2002 r. Było to wówczas 10
billboardów i zastanawiałam się,
dlaczego nikt nie widzi mojej re-

klamy. Te pierwsze były takie bar-
dzo klasyczne. Była ładna model-
ka, z ładnymi nogami i w ładnych
rajstopach. Doszłam w pewnym
momencie do wniosku, że to co
robię, jest takie tuzinkowe. Kiedyś
zastanawiałam się nad tym, będąc
w sklepie i przyglądając się rów-
nocześnie otoczeniu. Doszłam do
wniosku, że nie ma takich kobiet
w rozmiarze 34, są za to kobiety
w rozmiarze 40, 44 i więcej. Zde-
cydowałam się wtedy na reklamę
z kobietą size plus. To była ta pier-
wsza dziewczyna. Była fantasty-
czna, bo nie wymagała żadnego
retuszu. Na tę reklamę spadały
wszystkie najgorsze bluźnierstwa,
jakie mogłam przeczytać. Później
to już była pewna kontynuacja dzia-
łań, według reklamowego hasła
„Adrian Kocha wszystkie kobiety”.

Rajstopy promowała poruszająca
się na wózku Monika Kuszyńska,
Ilona Felicjańska, która ma pro-
blem z alkoholem, Klimakterium
– czyli kobiety w średnim wieku,
kobieta z nowotworem, posłanka
Anna Grodzka i w tej chwili naj-
nowsza kampania z udziałem naj-
mniejszej kobiety świata – Jyoti
Amge, która ma niecałe 63 cm
wzrostu i waży zaledwie 6 kg.

Marka Adrian jednak podbija nie
tylko serca wszystkich pań, bo 
w ofercie jest też kolekcja rajstop
Adrian Men. Czy faktycznie cie-
szy się ona zainteresowaniem
konsumentów?

Te rajstopy sprzedajemy głównie
do Niemiec i do Belgii. Tam ku-
pują ich dużo. Panowie wkładają
je pod strój narciarski. Natomiast
rynek polski okazał się w tym za-
kresie bardzo konserwatywny.
Boją się je wprowadzić osoby od-
powiadające za zakupy w sieciach
handlowych. Nie pomogło nawet
to, że zapewniałam dostawy ze
stuprocentowym prawem zwrotu,
że nikt nie ponosi żadnego ryzyka
finansowego i żeby tylko spróbo-
wali. Liczyłam też mocno na woj-
sko i policję, patrząc pod kątem
służby zimą. Niestety nic z tego nie
wyszło, chyba diabeł tkwi mental-
ności. Zaskoczona byłam także
negatywnie tym, że rynek francu-
ski, który jest taki otwarty, rów-
nież kolekcji Adrian Men nie za-
akceptował. ■

Są dostępne niemal we wszystkich sieciach handlowych w kraju. Cieszą się też coraz większym po-
wodzeniem i uznaniem klientów w Europie, a także w Afryce i Azji. Wysokiej jakości, w przystępnej
cenie i co istotne zaprojektowane ze smakiem oraz klasą - rajstopy marki Adrian to oferta nie tylko
dedykowana wszystkim paniom, ale i... panom. O amerykańskim śnie, który zaczął się od jednej
maszyny do produkcji rajstop, a w efekcie przeobraził się w globalny biznes, a także o kontrowersyj-
nych kampaniach reklamowych z Małgorzatą Rosołowską-Pomorską – właścicielką Adrian – Fabryki
Rajstop rozmawia Marcin Pawlenka.

Adrian kocha nie tylko kobiety...
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Małgorzata Rosołowska-Pomorska przy swojej pierwszej maszynie do produkcji rajstop
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Jaka jest historia Inneko Sp. z o.o.?
Artur Czyżewski: W tym roku
obchodzimy 25-lecie istnienia.
Spółka jest wystarczająco młoda
by nadal przecierać nowe szlaki,
jak dzieje się to w przypadku wy-
korzystania w realizacji zadania
komunalnego nowej unijnej for-
muły prawnej – zamówienia in-house,
jak i wystarczająco doświadczona,
aby profesjonalnie to zrobić. Przy-
pomnijmy, że Inneko (wówczas ZUO)
jako pierwsze w kraju uruchomiło
nowoczesną linię sortowniczą do
odzysku surowców wtórnych. Jest
to kolejny milowy krok i równo-
cześnie wyzwanie, przetarcie szla-
ku przez spółkę córkę: Inneko RCS,
poczynając od wygrania batalii
prawnej przed KIO po realizację
zadania, które rozpocznie się za
kilka miesięcy.

Na czym opiera się głównie dzia-
łalność spółki? 
AC: Inneko, to przede wszystkim
grupa kapitałowa poszukująca dla
swoich klientów elastycznych roz-
wiązań zagospodarowywania od-
padów i odzyskiwania surowców
wtórnych, z uwzględnieniem za-
równo korzyści środowiskowych
jak i  interesu ekonomicznego na-
szych partnerów. Poprzez kom-
pleksową obsługę i współpracę 
z innymi firmami uzupełniającymi
nasz pakiet, jesteśmy w stanie roz-
wiązać większość problemów z ja-
kimi zgłaszają się do nas klienci.
Równie wysoko jak oczekiwania
klientów przemysłowych, stawia-
my zadowolenie mieszkańców re-
gionu Gorzowa. Ofertę kierujemy
właśnie do nich. To nie jest wy-
łącznie selektywna zbiórka surow-

ców. Oferta jest cały czas posze-
rzana. 

Jako pierwsi w Polsce powołali
Państwo do zadań w trybie in-
house nową spółkę. Czy jesteście
gotowi, żeby sprostać temu wy-
zwaniu?
M.Cimochowska: Od ponad ro-
ku przygotowujemy się do tego
zadania. To wyzwanie zarówno
organizacyjne jak i prawne. Cie-
szymy się niezmiernie, że mamy
za sobą pierwszy etap, jakim było
korzystne dla nas rozstrzygniecie
w Krajowej Izbie Odwoławczej.
Wspierało nas tam miasto Gorzów.
Tym bardziej, że nasi oponenci
byli świetnie przygotowani. Dziś,
po wyroku, czujemy przed sobą
presję wyzwania. Wierzę, że udo-
wodnimy, że spółka komunalna
potrafi realizować także trudne
zadania. Jesteśmy praktykami wie-
lu wdrożeń, więc patrzymy na to
jak na każde inne zadanie. Trzeba
pokonać bariery tak, żeby miesz-
kańcy miasta byli zadowoleni.

Jakie są plany Inneko na najbliż-
szą przyszłość?
AC: Wracamy do naszych korze-
ni. Jest w naszym obszarze i mie-
ście jeszcze dużo do zrobienia.
Nominacja do tytułu Ekostrateg
2017 jest dla nas dodatkowo mo-
tywująca, bo nasz projekt zmienia
z jednej strony rynek komunalny
w całej Polsce, ale dla nas jest
przede wszystkim otwarciem na
przyszłość i dalsza możliwością
rozwoju. 

Rozmawiał Paweł Wala

Pionierzy in-house
Na rynku są od 25 lat i jako pierwsi w Polsce kom-
pleksowo zajmują się odbiorem odpadów. O syste-
mie in-house w gospodarce odpadami komunal-
nymi mówią Artur Czyżewski – prezes Inneko Sp. z o.o.
i Monika Cimochowska – prezes Inneko RCS Sp. z o.o. 

Ciechanowskie Zakłady Wodociągów
i Kanalizacji nastawione są na wpro-
wadzanie nowoczesnych rozwią-
zań technologicznych, sprzyjają-
cych głównie poprawie jakości
funkcjonowania zarówno gospo-
darstwom domowym, jak i przedsię-
biorstwom. 
Pierwsze inwestycje branżowe były
przeprowadzone w latach 1936-
38 roku i związane były z budową
miejskich wodociągów w samym
Ciechanowie. Przez kolejne lata
trwała rozbudowa sieci wodocią-
gowo-kanalizacyjnej, budowa stu-
dni głębinowych, modernizacja
stacji uzdatniania wody i budowa
nowej oczyszczalni mechaniczno-
biologicznej. 
W ostatnich latach ZWiK może
poszczycić się w pełni zrealizowa-
nym i ukończonym projektem bu-
dowy nowej kanalizacji sanitarnej
na kilku osiedlach oraz ulicach,
m.in.: osiedlu Krubin, Bielin, Kwia-
towe czy ulicach Fabrycznej, Płoń-
skiej, Przasnyskiej, Wojska Polskiego
oraz Gruduskiej. W tym czasie zo-
stała oddana również do użytko-
wania nowa stacja termicznej uty-
lizacji osadów ściekowych wraz 
z gospodarką cieplną i moderni-
zacją obiektów towarzyszących
na oczyszczalni ścieków. Dzięki
tym zmianom ograniczone do
minimum zostały uciążliwości zwią-
zane z aspektami „zapachowymi”,
a poprzez zastosowanie agregatu
kogeneracyjnego, wytworzone bio-
gazy zostały dodatkowo wykorzy-
stane do produkcji energii ciep-
lnej oraz energii elektrycznej. 
W efekcie tych działań została wy-
tworzona „zielona” energia elek-

tryczna w ilości ok. 8 000 kWh/d.
Zmniejszono także znacząco zu-
życie wody pitnej do zastosowań
technologicznych.
W wyniku przeprowadzonej mo-
dernizacji stacji uzdatniania wody
zwiększona została między innymi
wydajność stacji z 550 m3/h do
650 m3/h. Stworzono również
system naturalnego napowietrza-
nia wody surowej w celu utlenia-
nia związków żelaza i manganu,
a także usunięcia rozpuszczalnych
w wodzie podziemnej gazów, prze-
de wszystkim CO2 i H2S. Najisto-
tniejszym i najbardziej odczuwal-
nym dla mieszkańców efektem
przeprowadzonych inwestycji by-
ła zdecydowana poprawa jakości
wody. 
Na największej stacji uzdatniania
wody w Ciechanowie została za-
instalowana pakowarka typu
„Aquapack”, dzięki której woda
pitna z wodociągów pakowana jest
w jednolitrowe woreczki. Roz-
wiązanie to sprawdza się w przy-
padku awarii sieci wodociągowej
oraz w sytuacjach kryzysowych. 
Jakość wody jest kontrolowana
przez Państwowy Powiatowy Inspe-
ktorat Sanitarny, a ZWiK w Ciecha-
nowie codziennie dba o najwyż-
szy poziom jakości wody dla swo-
ich mieszkańców. 
– Dziś z pewnością możemy być
dumni z tego, co już nam udało
się zrealizować w ramach prze-
prowadzonych inwestycji, jednak
mamy świadomość tego jak wiele
jeszcze przed nami pracy – sumuje
wiceprezes.

Beata Jankowska

Czysta woda w kranach
Jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych
w dzisiejszych czasach jest woda. O stan i jakość
wody w Ciechanowie oraz okolicach, a także
ciągły rozwój ZWiK Ciechanów Sp. z o.o. dba
wiceprezes zarządu Jerzy Ryziński.

Gminę Babimost, wyróżnia prze-
de wszystkim atrakcyjne położe-
nie oraz sprawne wykorzystanie
tej sytuacji przez tutejszy samorząd.
Bliskość niemieckiej granicy oraz
działające tutaj lotnisko o obszarze
oddziaływania blisko 3 mln osób
sprawiają, że inwestorzy chętnie
lokują tutaj swoje przedsiębiorstwa.
Jednym z prężniej działających
podmiotów jest IKEA Industry.
Pracuje tu niemal co piąty dorosły
mieszkaniec gminy, a wartość dzien-
nej produkcji przekracza 2 mln zł.
Ponadto, władze gminy nie zapo-
minają także, że motorem gospo-
darki jest rozwój i stosują szereg
działań, które mają zachęcić przy-
szłego potencjalnego przedsiębiorcę
do inwestowania w Babimoście.
Gmina nie pobiera opłat od inwe-
storów za przyłączenie do mediów,
a także służy skuteczną pomocą
prawną w załatwianiu spraw zwią-
zanych z przygotowaniem inwe-
stycji. Co więcej, pośredniczy w kon-
taktach z innymi instytucjami w za-
kresie dostępu do mediów, które
nie są własnością gminy. W uza-
sadnionych przypadkach pozys-
kuje także niezbędne grunty, by
przyśpieszyć procesy inwestycyjne.

Konsekwentne inwestowanie w in-
frastrukturę przyczyniło się także
do podniesienia standardu życia
mieszkańców. Większość z nich
znajduje zatrudnienie u przedsię-
biorców, którzy zdecydowali się
ulokować tutaj swoje fabryki.
Jeszcze przed kilkoma laty Gmina
Babimost miała charakter woj-
skowo-rolniczy, natomiast teraz
dominuje tutaj nowoczesny prze-

mysł, w którym zatrudniona jest
większość mieszkańców. Dumą
gminy jest także kompleks spor-
towo-rekreacyjny wraz z halą
"Olimpa", przyległymi boiskami 
i kortami tenisowymi, budynkiem
Fitness Park czy najdłuższą w wo-
jewództwie lubuskim siecią utwar-
dzonych ścieżek rowerowych.
We wszystkich sołectwach znajdują
się także wyremontowane sale wiej-
skie, sprzyjające integracji miesz-
kańców oraz place zabaw dla naj-
młodszych. Działa tutaj także wie-
le stowarzyszeń i organizacji. Kul-
tywują one tradycję i kulturę re-
gionu poprzez działalność spor-
tową, edukacyjną i społeczną. Or-
ganizowany jest także szereg wy-
darzeń kulturalnych. Najhuczniej
obchodzone są Ogólnopolskie Dni
Pszczelarza, Dni Babimostu i Ogólno-
polski Turniej Tańca Towarzyskiego.

Piękne tereny zielone, lasy obfitu-
jące w grzyby oraz jeziora będące
rajem dla wędkarzy sprawiają, że
Babimost jest także miejscem nie-
zwykle atrakcyjnym turystycznie.
Dla turystów dysponuje ciekawą
i nowoczesną bazą noclegową.
Najokazalszym pomnikiem przy-
rody jest 200-letni dąb Kazimierz.
Można tu również zobaczyć naj-
większy gliniany garnek na świe-
cie, wpisany do Księgi Rekordów
Guinessa. Amatorzy sportowego
wypoczynku mogą skorzystać 
z oferty tutejszego ośrodka jeździe-
ckiego bądź przystani wodnej nad
jeziorem Wojnowskim, gdzie or-
ganizowane są pikniki żeglarskie.

Paulina Dudak

Aktywność procentuje
Babimojszczyzna jest niewielkim regionem w woje-
wództwie lubuskim, ale ambicje ma duże. Jego inten-
sywny rozwój umożliwia mieszkańcom realizację
życiowych planów, pracę, a także wypoczynek. Władze
Babimostu są otwarte na inwestorów, a bliskość lot-
niska sprawia, że jest to teren wysoce atrakcyjny dla
potencjalnych przedsiębiorców, a także turystów.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Metalowiec” z Wrocławia to
prawie 60-letnia tradycja. Jak
wyglądały początki spółdzielni, 
a jak funkcjonuje teraz?
Jesteśmy jedną z najstarszych spół-
dzielni mieszkaniowych we Wro-
cławiu. SM „Metalowiec” powstała
jako trzecia w mieście po Wrocła-
wskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz SM „Cichy Kącik”, z inicja-
tywy pracowników Wrocławskiej
Fabryki Urządzeń Mechanicznych.
Zebranie założycielskie odbyło się
6 lutego 1969 r. Największy roz-
kwit Spółdzielni nastąpił pod ko-
niec lat 70., kiedy to na studwuna-
stohektarowym obszarze rozpo-
częto budowę dwudziestodwuty-
sięcznego osiedla na Nowym Dworze.
Realizowane wówczas inwestycje
sprawiły, że SM "Metalowiec" sta-
ła się na początku lat 80. drugą
pod względem wielkości spółdzie-
lnią we Wrocławiu. W administra-
cji spółdzielni było 6 osiedli, 12
tys. mieszkań i 36 tys. mieszkańców.
W tych warunkach efektywne za-
rządzanie rozrzuconymi po całym
mieście osiedlami było bardzo

trudne. Dlatego też w 1983 roku
wydzieliły się z SM „Metalowiec”
dwie nowe spółdzielnie: SM „Nowy
Dwór” i SM „Kąty Wrocławskie”.
SM "Metalowiec" z 3 dużymi osie-
dlami pozostała jednak nadal je-
dną z największych wrocławskich
spółdzielni. W tej chwili spółdzie-
lnia skupia się na wykorzystaniu
wszystkich terenów stawiając bu-
dynki mieszkalne lub wydzierża-
wiając je na lokale użytkowe, re-
klamy. W sumie w zasobach
„Metalowca” jest teraz 7127 lokali,
w tym 159 użytkowych.

Jakimi największymi inwestycjami,
które przełożyły się na komfort
życia mieszkańców, mogą się
Państwo szczególnie pochwalić?
Przede wszystkim już w 2008 r.
zakończono ocieplanie wszystkich
budynków, z których został także
usunięty azbest. Zrobiliśmy to wy-
łącznie ze środków własnych (dzi-
siaj walczy się na to o pieniądze 
z Unii Europejskiej). Przełożyło
się to na komfort życia mieszkań-
ców w ten sposób, że skończyły
się problemy z niedogrzewaniem.

Faktycznie wydaliśmy na to dużo
pieniędzy, ale uzyskaliśmy na tym
zmniejszenie mocy zamówionych
i kosztów ogrzewania w granicach
20-30 proc. Nasi członkowie to
zauważyli i – to czym zawsze się
chwalę – sami zdecy-
dowali się dodatkowo
opodatkować. Rzadko
się to zdarza, że człon-
kowie sami proponują,
że zdecydują się płacić
za metr kwadratowy 
o 20-30 gr miesięcznie
więcej, żeby tylko przy-
spieszyć docieplenie bu-
dynków. W tej chwili
chwalimy się inwesty-
cją, której otwarcie na-
stąpi 9 czerwca – jest to
budowa galerii hand-
lowo-usługowej o po-
wierzchni 10 tys. m2.
Oczywiście nie mieli-
śmy środków na samodzielną re-
alizację, ale udało nam się pozy-
skać inwestora. Jest to dla nas ta-
kie ukoronowanie 60-lecia SM
„Metalowiec”, które obchodzić
będziemy w przyszłym roku.

Mają Państwo bogatą ofertę kul-
turalną. Co można na jej temat
powiedzieć i czy w jakiś sposób
wyróżnia się od tego, co propo-
nują inne spółdzielnie?
Od innych zarządców wyróżnia

nas to, że wciąż mocno stawiamy
na działalność społeczną i kultu-
ralną. Za pieniądze członków spół-
dzielni, bo nikt z zewnątrz nas nie
wspierał, odtworzyliśmy niemal
całą infrastrukturę społeczną. Wy-

budowaliśmy wielki dom kultury,
który niesamowicie rozwija tę dzia-
łalność kulturalno-oświatową. Ma-
my kluby seniorów, w których
działa aż 200 osób. Mają własny
teatr, chór. Ożywienie sfery kul-

turalnej, która na początku lat 90.
w naszej spółdzielni prawie za-
nikła, uważam za naprawdę wiel-
kie osiągnięcie. Jest to niejako
druga misja spółdzielni, zaraz po
tej polegającej na zapewnieniu

członkom jak najlepszych warun-
ków zamieszkania. Misja integru-
jąca małe społeczności, mieszka-
jące w naszych zasobach.

Działania, które były przez Pań-
stwa podejmowane w ostatnich
latach przełożyły się na liczne wy-
różnienia i nagrody. W tym roku
SM „Metalowiec” nominowana
jest do Filaru Spółdzielczości 2017.
Jakie znaczenie ma dla władz
spółdzielni nominacja do tej pres-
tiżowej nagrody?
Po raz kolejny jest to dla nas po-
twierdzenie tego, że decyzje które
podejmujemy przekładają się na
realne korzyści, dla naszych mie-
szkańców. Filar Spółdzielczości to
nie pierwszy dla nas tak presti-
żowy laur. Potwierdzeniem do-
brej opinii o działalności spółdzie-
lni są wyróżnienia takie jak Od-
znaka za Zasługi dla Spółdzielczości
nadana przez Krajową Radę Spół-
dzielczą oraz medale: im. Króla
Kazimierza Wielkiego przyznane
przez Ogólnopolską Izbę Gospo-
darki Nieruchomościami oraz
Konfederację Budownictwa i Nie-
ruchomości. Dwukrotnie otrzy-
maliśmy też Złoty Laur Instytutu
Gospodarki Nieruchomościami.
Możemy się też pochwalić wyso-
kimi notami w rankingach orga-
nizowanych przez Domy Spółdzie-
lcze. Od 2003 roku – utrzymu-
jemy certyfikat jakości ISO 9001.

Rozmawiał Marcin Pawlenka

Inwestycje, z których zyski przynoszą realne korzyści mieszkańcom, a także na bieżąco przeprowadzane remonty i moderni-
zacje zasobów to nie jedyne przesłanki, które decydują o nominacji do nagrody Filar Spółdzielczości 2017 dla Spółdzielni
Mieszkaniowej „Metalowiec” z Wrocławia.  O tym, jak zarządzać spółdzielnią na miarę dobrze prosperującego przedsiębiorstwa
mówi Jerzy Kruk – prezes zarządu SM „Metalowiec” we Wrocławiu.

Spółdzielnia z biznesowym zacięciem

Tarasy Grabiszyńskie SM Metalowiec
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Lada moment rozpoczynają Pań-
stwo planowaną od dłuższego in-
westycję „Nowy Werdon”. Co bę-
dzie ją wyróżniało spośród innych
projektów budowlanych na Śląsku?
Nowy Werdon to miejsce idealne
dla wszystkich osób, pragnących
połączyć wielkomiejskie życie z bli-
skością natury. Nie tylko nazwa,
lecz także architektura oraz lokali-
zacja nowopowstałego budynku,
nawiązują bezpośrednio do domów
robotniczych wzdłuż ulic 1 Maja,
Katowickiej i Ściegiennego. Budy-
nek zaprojektowany jest w duchu
nowoczesności, jednakże użyty ma-
teriał – czerwona cegła – oraz jego
kształt stanowią odniesienie do tra-
dycji i charakterystycznej zabudowy
osiedli robotniczych Górnego Śląska.

Jak wyglądać będzie proces reali-
zacji inwestycji?
Etap pierwszy obejmuje budowę
jednego pięciokondygnacyjnego
budynku mieszkalnego, jednakże
w późniejszym czasie jest plano-
wana rozbudowa osiedla o trzy kole-
jne. Oferujemy 14 apartamentów
i mieszkań, zaprojektowanych z my-
ślą o ich mieszkańcach i potrzebach.
Wiele lokali jest wyposażonych we
własny taras, ogród i garaż. Powie-
rzchnie oferowanych mieszkań za-
czynają się od 28 m2, a sięgają nawet
100 m2(kawalerki, lokale dwu- i trzy-
pokojowe oraz mieszkania w tzw.
zabudowie szeregowej znajdujące
się na trzech dolnych kondygnacjach).

Na górnych piętrach powstanie kilka
mieszkań dwupoziomowych z an-
tresolą. Ceny za metr kwadratowy
będą kształtować się od 3808,14 zł
za standardowe mieszkanie do 4950,59
złza szeregowiec z ogródkiem i ga-
rażem. Budynek dodatkowo zosta-
nie wyposażony  w instalację c.o. z sieci
miejskiej oraz w windę. Budowę
planujemy rozpocząć na przełomie
wiosny i lata br. i zakończyć za 1,5 roku.

Na jakie dodatkowe udogodnienia
mogą liczyć przyszli mieszkańcy?
Na terenie inwestycji zaprojekto-
wano parkingi wewnątrz budynku
oraz na zewnątrz, do całkowitego
użytku mieszkańców. Zadbaliśmy
o to, aby znalazło się tu miejsce ak-
tywności dla dzieci. Projektowany
plac zabaw w otoczeniu zieleni po-
zwoli na odpoczynek zarówno mło-
dszych, jak i dorosłych. Lokalizacja 
budynku jest bardzo dogodna, za-

ledwie 5 minut od autostrady A4,
oraz 5 minut od DTŚ. Ruda Śląska
jest miastem znakomicie skomuni-
kowanym z innymi ośrodkami miej-
skimi aglomeracji śląskiej, co po-
zwala zaoszczędzić cenny czas na
dojazd do pracy. Dodatkowym atu-
tem jest bliskość szkół, przedszkoli
i sklepów. W pobliżu zlokalizowane
jest także centrum handlowe.

MGSM „Perspektywa” to nie tylko
inwestycje, ale również dbałość o sta-
rsze zasoby. W jakim dziś są stanie?
Rewitalizację rozpoczęliśmy już kil-
kanaście lat temu, największe wy-
datki i zakres prac mamy za sobą.
Miasto Ruda Śląska objęło ochro-
ną konserwatorską dużą część bu-
dynków. Niektóre wpisano też do
rejestru zabytków, więc w tym mo-
mencie jest możliwość finansowa-
nia prac przez władze samorzą-
dowe i z tego korzystamy. Wyróż-
niamy trzy sfery naszej działalności.
Pierwsza to działalność remontowa
i w niej mieści się rewitalizacja za-
bytków. Druga to kwestia moder-

nizacji – docieplenia budynków z cen-
tralnym ogrzewaniem – czyli pod-
wyższenie standardów i termomo-
dernizacja, czyli zarówno wpro-
wadzanie centralnego ogrzewania,
jak i docieplanie budynków. Ta sfera
będzie nabierała rozpędu z racji na
obostrzenia w kwestii ograniczenia
niskiej emisji. Trzeci filar działalno-
ści to właśnie rozpoczynająca się
inwestycja „Nowy Werdon”. ■

Perspektywa buduje
„Nowy Werdon”
MGSM „Perspektywa” z Rudy Śląskiej dołącza 
w tym roku do grona inwestujących spółdzielni
mieszkaniowych. „Nowy Werdon” to projekt no-
woczesny, ale zachowujący historyczny, śląski cha-
rakter. Z prezesem Krzysztofem Skrzymowskim
rozmawia Michał Tkocz.
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Wizualizacja jednego z budynków osiedla „Nowy Werdon”

Nazwa West Technology & Trading
może sugerować jeden kierunek
rozwoju firmy, ale nic bardziej
mylnego. Opolska firma, mimo
tego, że jest niewielką firmą ro-
dzinną, działa na całym świecie.
Zajmuje się projektowaniem i bu-
dową nowoczesnych instalacji
z branży chemicznej, energetycz-
nej i ekologicznej. Obecnie głów-
nym przedmiotem działalności fi-
rmy jest opracowywanie i wdrażanie
innowacyjnych/ekologicznych
technologii przemysłowych i uni-
katowych instalacji w branży che-
micznej i energetycznej. Firma wy-
konuje projekty badawcze, wdra-
żanie technologii, kompleksowe
projekty techniczne i generalne
wykonawstwo. Jednym z priory-
tetów jest zagospodarowanie gazów
odpadowych powstających przy
produkcji. Stworzyła między in-
nymi pierwszą w Polsce instalację,
która jednocześnie oczyszcza i sta-
bilizuje gaz, produkując z niego
energię. Działa ona do dziś na te-
renie zakładów Azotowych w Kędzie-
rzynie-Koźlu. Tworzenie takich insta-
lacji to ogromne wyzwanie inży-
nierskie, ponieważ wymaga kom-
pleksowego i indywidualnego po-
dejścia do każdego projektu. Wpro-
wadzenie do użytku takiej insta-
lacji oznacza dla zakładu nie tylko
zmniejszenie zużycia energii i po-

zyskanie nowego surowca dla swo-
jej działalności, ale też znaczący
spadek kosztów produkcji. W cią-
gu wielu lat zajmowania się tym te-

matem WTT opracowała wiele
innowacyjnych technologii. W asor-
tymencie opolskiej firmy są auto-
rskie technologie oczyszczania ga-
zów poprocesowych, technologia
krystalizacji substancji organicznych
i nieorganicznych. W pracach nad
nimi, specjalistów firmy wspierają
uczeni między innymi z Politechniki
Wrocławskiej, Politechniki Kra-
kowskiej i Politechniki Opolskiej.
Z prezesem zarządu, Adamem
Zadorożnym, rozmawia Krzysztof
Kozioł.

W przyszłym roku firma obcho-
dzi 20-lecie działania. Gdzie widzi
Pan źródło jej sukcesu z tej per-
spektywy?

W tym, że nieustannie napędza
nas tworzenie innowacji. Na tym
polega nasza praca, bo każda rea-
lizacja jest inna. Działamy głównie
w sferze instalacji do oczyszczania
i stabilizacji gazów powstających
przy produkcji oraz instalacjach
do przetwórstwa odpadów. Po-
czątki były bardzo trudne i pat-
rząc z perspektywy dwudziestu lat,
nie wiem czy zdecydowałbym się
jeszcze raz na rozpoczęcie tej dzia-
łalności. Urzędnicy nie rozumieli
sposobu prowadzenia różnych pro-

jektów badawczych. Bezustannie
wtrącali się w koszty i zakres na-
szej współpracy z zagranicą. Teraz
zaczęło się to na szczęście zmieniać.

Jesteśmy gdzie jesteśmy dzięki lu-
dziom, którzy z nami pracują. Uda-
ło się nam stworzyć wspaniałą ro-
dzinną atmosferę, możemy swo-
bodnie się komunikować, dzięki
temu nasza praca jest skuteczniej-
sza i szybciej rozwiązujemy pro-
blemy, jakie pojawiają się podczas
realizacji projektów. Bycie skraj-
nym indywidualistą w biznesie to
tragedia, która pogrążyła już nie-
jedną firmę, my wiemy jak skute-
cznie współpracować zarówno w ra-
mach zespołu, jak i z innymi firmami.

Nad czym obecnie Państwo pracują?
Obecnie prowadzimy wart 12 mln zł
projekt z Politechniką Wrocławską.
Są to badania nad innowacyjną
technologią krystalizacji na bazie
nowego typu krystalizatora do
związków organicznych. Techno-
logia krystalizacji substancji orga-
nicznych w procesach chemicznych
będzie miała zastosowanie w che-
mii, farmacji i przemyśle kosmety-
cznym. Pozwoli ona uzyskać wy-
ższą czystość wydzielonej substa-
ncji po znacznie niższych kosztach
energetycznych. Zmniejszenie zu-
życia energii w procesie może
sięgnąć nawet 50 proc. Kluczem
do sukcesu jest doskonała kon-
trola temperatury w procesie, wiele
środków organicznych ma zbli-
żoną temperaturę krystalizacji z tem-
peraturą topnienia. Trzeba tu za-
znaczyć, że prekursorem badań i tym,
który opracował teorię i metodę
krystalizacji jest dr Sławomir Misztal 
z Politechniki Wrocławskiej. My
tylko stworzyliśmy urządzenie i opra-
cowujemy metody produkcji na ska-
lę przemysłową. Za 3-4 lata gotowe
rozwiązanie będzie można wdra-
żać na rynek. Wówczas, jako dru-
ga firma na świecie, będziemy dyspo-
nowali takim rozwiązaniem.

WTT zajmuje się również utyli-
zacją odpadów. Czy trwają obec-
nie prace nad rozwiązaniami z tej
dziedziny?
Od stycznia tego roku ruszyliśmy
pełną parą z projektem dotyczą-
cym tego sektora działań WTT.
Obecnie trwają prace badawcze 
i inżynierskie nad uruchomieniem

w Brzegu testowej instalacji opie-
rającej się o kompleksową  techno-
logię całkowitej utylizacji osadów
ściekowych. Z surowców organi-
cznych, które znajdują się w tamtej-
szych osadach, wytwarzana będzie
energia elektryczna lub cieplna,
która będzie potem użytkowana
przez zakład. Z pozostałości nie-
organicznej uzyskiwane będą pro-
dukty końcowe w postaci materia-
łów budowlanych takich jak: ba-
zalt, podsypka, kostka brukowa,
a woda będzie oczyszczana do
pierwszej klasy czystości. Wartość
tego projektu to ok. 15 mln zł.
Według analiz specjalistów, w Pol-
sce na chwilę obecną znajduje się
ponad dwa miliony metrów sze-
ściennych odpadów ściekowych.
Co gorsza ta liczba rośnie z roku
na rok. Dla ponad 1700 polskich
oczyszczalni ścieków i przedsię-
biorstw wodno-kanalizacyjnych
to ogromny problem. Tym bar-
dziej, że w nadchodzących mie-
siącach dojdzie do zmiany w prze-
pisach odnoście utylizowania od-
padów i osadów, a koszty z nimi
związane i bez tego rosną coraz
szybciej. Sytuacja w innych kra-
jach wygląda podobnie. Wartość
światowego rynku zagospodaro-
wania odpadów oscyluje na wy-
sokości 400 miliardów dolarów. 
Aby zrealizować planowane prze-
dsięwzięcia, WTT posiada pełen
potencjał projektowy we wszyst-
kich branżach, a także potencjał
w realizacji inwestycji „pod klucz”
jako generalny wykonawca. 

Dziękuję za rozmowę.

Przewaga dzięki technologii
Prawie 20 lat na rynku, 75 projektów o łącznej wartości 520 mln zł, zrealizowanych dla klientów 
z całego świata. To imponujący dorobek inżynierów z opolskiej firmy West Technology & Trading. 

WTT ma bardzo duże doświadczenie w realizacji inwestycji od projektu do wdrożenia technologii i uruchomienia instalacji

Jakie są podstawowe wartości,
którymi kieruje się Gmina? Jakie
główne cele przyświecają Krzyża-
nowicom?
Kierujemy się tymi wartościami,
które wynikają z potrzeb mieszkańców
i terenu, na którym leżymy. To ty-
powe śląskie wartości – przywiązanie
do porządku, pracowitość, rzetelność,
ale także silne przywiązanie do tra-
dycji. W pracy samorządu kieruję
się szeroko pojętym dobrem miesz-
kańców, zaczynając od tych najmło-
dszych i wszystkie działania, które
podejmuję nakierowane są na pole-
pszenie komfortu ich życia w gminie.
Staram się, aby gmina zmieniała się
na lepsze. Skutecznie dążymy do tego,
aby Krzyżanowice były otwartą do-
brze rozwiniętą europejską gminą. 

Co świadczy o atrakcyjności gmin-
nych terenów inwestycyjnych?
Mamy atrakcyjne tereny inwesty-
cyjne, chociaż jesteśmy gminą ty-

powo rolniczą. W Krzyżanowicach
inwestuje się dobrze, ogromnym
atutem jest sąsiedztwo z dużymi
aglomeracjami, dostęp do autostrad
A1/D1, trasy kolejowej E 59 łączą-
cej północ Europy z Wiedniem 
i Budapesztem, ale również dosko-
nale rozwinięta sieć komunikacyjna
z Wrocławiem, Opolem, czy Krako-
wem. Posiadamy aktualny, przyjazny
inwestorom plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy. Ze wzglę-
du na plany rozwoju i położenie,
jesteśmy jedną z bardziej atrakcyj-
nych gmin pod kątem inwestowa-
nia. Między innymi na naszym
obszarze budowany jest zbiornik
Racibórz, który wzbogaci ofertę turys-
tyczną w regionie. Poza tym, w na-
szej gminie funkcjonuje system ulg

podatkowych – korzystny zarówno
dla przedsiębiorców, którzy chcą
rozszerzyć swoją działalność, jak 
i dla tych, którzy planują postawić

pierwsze, biznesowe kroki.  

Krzyżanowice, w przeciwieństwie
do wielu gmin, mocno inwestują
w turystykę, ale nie tylko w foldery,
ale również infrastrukturę. Czy to
się opłaci?
U naszych czeskich sąsiadów wi-
dzimy, że turystyka, w różnych for-
mach aktywności, zaczyna poważnie
wpływać na lokalną gospodarkę.
Mamy Meandry Odry, pałace, naj-
starszą w Polsce kuźnię, stary młyn,
wyjątkowe kościoły, unikalne en-
klawy przyrody, rozwinięte sieci
ścieżek rowerowych, boom na tu-
rystykę wodną. Można długo wy-
mieniać. To zobowiązuje. Dlatego
nie tylko intensywnie promujemy
swoje atrakcje, organizujemy cie-
kawe imprezy, takie jak np. jarmark
na granicy z inscenizacją history-
czną, ale także inwestujemy w in-
frastrukturę. Obecnie budujemy
dwie wieże widokowe, w tym je-
dną wbudowaną w zabytkową wie-
żę pałacową.

Największy sukces gminy to…
To fakt, że poprzez nasze działania
wspomagamy lokalne społeczności
i że mamy dużą liczbę aktywnych
mieszkańców, co w efekcie inspi-
ruje i zobowiązuje samorząd do
działania. Wierzymy, że inwesto-
wanie w kapitał ludzki zwraca się
najszybciej, a jednocześnie integruje
z potrzebami samorządu. Sukce-
sem jest, że wprowadziliśmy no-
woczesne metody nauczania w przed-
szkolach i szkołach, ale także to, że
udało się zainspirować młodzież
do projektu start-up, gdzie uczymy
ich podejścia do biznesu i szukania
własnych pomysłów, stawiając przy
tym silnie na przedsiębiorczość. Dla
nas jako samorządu ogromnym
sukcesem jest wybudowanie sieci
światłowodowej, choć nie był to
łatwy projekt, pozwolił nam prze-
ciwdziałać zjawisku wykluczenia
cyfrowego, a w przyszłości pozwoli
na zapewnienie szerokopasmowego
Internetu, w całej naszej gminie.  

Rozmawiała Martyna Motylska

Położona na polsko-czeskim pograniczu gmina
Krzyżanowice, w miejscu, gdzie Odra wpływa do Polski,
a autostrada A1 łączy się z czeską D1, fascynuje bo-
gactwem zabytków i unikalnych wartości przyrody. 
Samorząd prowadzi aktywną współpracę transgra-
niczną i efektywnie sięga po fundusze unijne – o tym
wszystkim mówi Grzegorz Utracki – wójt Krzyżanowic.

Warto odwiedzić
i poznać

Krzyżanowice położone są na malowniczym pograniczu polsko-czeskim
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Jakimi zasobami zarządza Spółdzie-
lnia Mieszkaniowa „Nadodrze” 
i co można powiedzieć o jej obec-
nej działalności i kondycji?
W naszych zasobach znajduje się pra-
wie 15 tys. lokali, w których mie-
szka ok. 40 tys. osób. Jest to bli-
sko 2/3 mieszkańców Głogowa.
Zarządzamy ośmioma osiedlami,
każde z nich ma własną admini-
strację. Osiedla podzieliliśmy na
Wyodrębnione Nieruchomości.
Zebrania organizowane na tym
szczeblu sprawiają, że mieszkańcy
mają realny wpływ na to, co się
dzieje w ich najbliższym otoczeniu.
Poza tym zarządzamy siedemnas-
toma wspólnotami mieszkaniowymi
i garażowymi. Kondycja finan-
sowa spółdzielni jest dobra, a nad
jej odpowiednim funkcjonowaniem
czuwa Rada Nadzorcza. 

Jakimi inwestycjami, które wpły-
nęły na komfort życia mieszkań-
ców, mogą się Państwo pochwalić?
Od kilku lat realizujemy duży pro-
gram związany z termomoderni-
zacją budynków mieszkalnych.
W ciągu dwóch lat wykonano do-
cieplenie ponad 30 budynków. 
W poprzednim roku wystąpiliśmy
o środki z Unii Europejskiej na
kolejne prace w tym zakresie. Wszy-
stkie trzy przygotowane przez nas
projekty zostały pozytywnie oce-
nione i zakwalifikowały się do
dofinansowania, które wyniesie
5,5 mln zł. Całe zadanie oszacowano
na 12,5 mln zł. Innym z prioryte-
tów jest budowa parkingów ko-
mercyjnych. Ostatnio oddaliśmy

do użytku taki obiekt na prawie
100 miejsc – ogrodzony, oświet-
lony i monitorowany. Cieszy się
on dużym zainteresowaniem miesz-
kańców. W związku z tym takich
parkingów planujemy wybudować
jeszcze kilka. Zrealizowaliśmy rów-
nież budynek dla Centrum Tech-
nicznego Spółdzielni. W jego ra-
mach funkcjonuje między innymi
Pogotowie Awaryjne. Przez całą
dobę jest ono do dyspozycji na-
szych lokatorów, świadczy też
usługi innym zarządcom, firmom
i instytucjom. Inwestujemy także
w rewitalizację terenów zielonych.
Dzięki temu nasze osiedla zyskują
nowe oblicze, są ciekawie zaaran-
żowane zielenią i wyposażone w nowe
elementy małej infrastruktury. 

SM Nadodrze, oprócz bieżących
inwestycji, wspiera lokalną społe-
czność. Jakiego typu są to działania?
Jednym z naszych sztandarowych
działań jest program ”Wakacyjna
Praca dla Młodych”, w której co
rokubierze udział kilkudziesięciu,
a ostatnio ponad stu młodych
mieszkańców miasta. Wykonują
oni proste prace, polegające na
utrzymaniu czystości w budynkach
i na terenach zielonych. Te dzia-
łania nie tylko pozwalają uczest-
nikom zarobić pierwsze w życiu
pieniądze, ale też kształcą młodzież
i przygotowują ją do podjęcia w przy-
szłości stałej pracy. Najważniejszy
efekt jest jednak taki, że dzięki temu
programowi znacząco zmniejszyła się
liczba dewastacji.
Rozmawiał Marcin Pawlenka

Nie tylko na swoim
podwórku
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” z Głogowa nie
ogranicza swojej działalności wyłącznie do zarządzania
zasobami mieszkaniowymi. Jest firmą aktywną spo-
łecznie, która od lat czynnie uczestniczy w życiu miasta,
o czym mówi prezes Mirosław Dąbrowski.

Podstawowym problemem syg-
nalizowanym głównie przez małe
gminy w tej sprawie jest brak śro-
dków finansowych, sprzętu IT
oraz gminnych informatyków.
Zdaniem samorządowców roz-
wiązaniem może być polska tech-
nologia UseCrypt, która skute-
cznie szyfruje dane osobowe pod-
legające ochronie i nie wymaga
od gmin większych nakładów. 
– Funkcjonalności UseCrypt od-
powiadają wymogom bezpieczeń-
stwa rekomendowanym przez
czołowych polskich kryptologów.
UseCrypt to dedykowana polska
platforma kreowania, wymiany 
i współdzielenia zaszyfrowanych
plików, która została pomyślana
również pod katem wymagań
RODO. Naszym celem i ambicją
jest wspomaganie jednostek samo-
rządu terytorialnego na drodze
do wdrożeń i optymalizacji syste-
mów ochrony danych wrażliwych.
Jesteśmy dumni, że pierwszy wa-
żny polski samorząd, jakim jest
Ciechanów, właśnie wybrał nasze
rozwiązanie. Mamy nadzieję, że
w ślad za nim pójdą kolejne –
mówi Jakub Sierakowski, członek
zarządu spółki Cryptomind.
Wąskie gardła technologiczne i ko-
szty związane z wprowadzaniem
właściwych rozwiązań informa-
tycznych pod katem nowych regu-
lacji o ochronie danych osobowych
to na razie duży kłopot dla wielu
jednostek samorządu terytorial-
nego, a szczególnie mniejszych gmin.
Jednak zdaniem samorządowców
zastosowanie UseCrypt rozwią-

zuje ten problem i nie wymaga
większych ingerencji w istniejącą
strukturę IT u samorządowców,
ponieważ system dla nich działa
w chmurze IBM Cloud, i jest kompa-
tybilny z urządzeniami zarówno
stacjonarnymi jak i mobilnymi.
– Przykładamy duże znaczenie

do bezpieczeństwa i zabezpieczenia
danych przy jednoczesnym korzy-
staniu z różnego rodzaju rozwią-
zań w chmurze, zaś Cryptomind
SA skutecznie łączy te dwa ob-
szary – mówi Jakub Sierakowski,
członek zarządu Cryptomind SA. 
System szyfrowania danych Use-
Crypt jest jedynym w pełni pol-
skim systemem szyfrującym, który
uzyskał pozytywną opinię Wojskowej
Akademii Technicznej i Państwo-
wego Instytutu Łączności, jak rów-
nież jest prawnie chroniony przez
Urząd Unii Europejskiej ds.Włas-
ności Intelektualnej (EUIPO). 
– Dla nas nie bez znaczenia jest

również fakt, że system UseCrypt
jest oparty o autorskie i w pełni
polskie rozwiązania. To ważne, bo
poza przygotowaniem naszego mia-
sta  do skutecznego zarządzania da-
nymi wrażliwymi  naszych miesz-
kańców  przyczyniamy się również
do rozwoju polskich innowacyj-
nych technologii, które nawiązują
do wspaniałych przedwojennych
tradycji, m.in. złamania kodów
niemieckiej Enigmy przez trzech
genialnych polskich kryptogra-
fów, co skróciło – o przynajmniej
dwa lata – II wojnę światową –
mówi prezydent Ciechanowa
Krzysztof Kosiński.

Gotowi na RODO?
Niewiele czasu pozostało samorządom i całej admini-
stracji w Polsce na dostosowanie się do wymogów 
unijnego rozporządzenia w sprawie przetwarzania 
i przepływu danych osobowych (RODO), które wchodzi
w życie 25 maja 2018. W polskich samorządach wie-
dza na temat tych nowych, restrykcyjnych przepisów 
o ochronie danych osobowych jest nadal niewielka. Co charakteryzuje Państwa Gminę?

Wójt Gminy Robert Sidoruk:Zabór
cechuje przede wszystkim atrak-
cyjność turystyczna oraz wielolet-
nie praktyki na rzecz odbudowa-
nia zniszczonych po wojnie tra-
dycji winiarskich. Znajduje się
tutaj zamek z przełomu XVI w.,
w którym zamieszkiwała hrabina
Cosel czy pałac w Przytoku, w któ-
rym na ten moment znajduje się
ośrodek socjoterapeutyczny. Jeśli
chodzi o tradycje winiarskie to w tej
chwili na terenie Gminy działa
trzynastu winiarzy, którzy prowa-
dzą tutaj swoje zbiory. Z pieniędzy
unijnych wyposażono także Centrum
Winiarstwa w Zaborze, przy współ-
pracy z marszałek województwa
lubuskiego – Elżbietą Anną Polak. 

Jakie największe inwestycje w tym
roku planuje samorząd?
Jedną z większych inwestycji
będzie termomodernizacja czte-
rech obiektów użyteczności pub-
licznej na terenie Gminy Zabór –
szkoły, przedszkola, Urzędu Gminy
w Zaborze oraz szkoły w Droszkowie.
Jeśli chodzi o inwestycje drogowe,
w roku ubiegłym pozyskaliśmy 3 mln
zł dofinansowania, które uzupełni-
liśmy 4 milionami z własnego bu-
dżetu, co pozwoliło wykonać dwa
osiedla w Droszkowie oraz dwie
ulicew miejscowości Zabór. Dzia-
łamy także na rzecz ochrony śro-
dowiska. Na każdym z obiektów,
który poddamy termomoderniza-
cji zamierzamy zainstalować pa-
nele fotowoltaiczne. Ponadto sta-
ramy się także o pozyskiwanie do-
finansowań na budowę tych syste-
mów na budynkach prywatnych. 

Jakie działania podejmujecie Pań-
stwo w zakresie kultury? 
Wszelkie wydarzenia kulturalne
realizujemy poprzez działające na
terenie Gminy stowarzyszenia, któ-
rych obecnie działa tutaj 19. Jako
urząd ogłaszamy konkursy na at-
rakcje dla mieszkańców, a te zwy-
cięskie otrzymują od nas dofinan-
sowanie. Są to różne imprezy, kie-
rowane zarówno do osób starszych,
jak i kolonie dla dzieci i młodzieży.
Jako Gmina realizujemy oczywi-
ście takie atrakcje jak dożynki,
Noc Kupały, Jesienną Zadumę
czy wszelkiego rodzaju festyny. 

Otrzymaliście Państwo nomina-
cję do tytułu Lidera Rozwoju
Regionalnego 2017. Co stanowi
o najwyższej jakości działania
w Państwa urzędzie?
Kiedy zostałem wójtem swoją pra-
cę rozpocząłem od zmiany men-
talności pracowników urzędu.
Pokazałem, że to my jesteśmy dla
mieszkańców, a nie oni dla nas.
To sprawia, że mieszkańcy spoty-
kając mnie na ulicy mówią, że
jeszcze nigdy sprawy Gminy nie
były rozwiązywane w ten sposób,
i to jest coś co mnie cieszy i mo-
tywuje. Muszę się także pochwa-
lić moim pomysłem kwartalnika,
który jest dystrybuowany dla każ-
dego mieszkańca. Kwartalnik nosi
tytuł „Plotołamacz”, a jego celem
jest pokazywanie tego, co napra-
wdę dzieje się na terenie Gminy,
co będzie się działo i co działo się
w przeszłości.  

Dziękuję za rozmowę.

Gmina na 
winnym szlaku
Gminę Zabór zamieszkuje obecnie około 4 tys.
mieszkańców. Atutem jest usytuowanie Gminy 
w niedalekiej odległości od Zielonej Góry – 16 km.

Jaka będzie skala i koszt najno-
wszej inwestycji, którą będą Pań-
stwo niebawem rozpoczynać?
Leszek Majewski:Uzyskaliśmy po-
zwolenie na budowę dwóch pier-
wszych z jedenastu budynków, któ-
re planujemy wybudować w po-
łudniowej części naszego osiedla,
w pobliżu  rozległych terenów zie-
lonych. To bardzo atrakcyjna lo-
kalizacja. Szczególnie, jeśli chodzi
o budynki, które będą położone
najbardziej na południe z wido-
kiem z tarasu na piękny park. In-
westycję zaczynamy dosłownie za
chwilę. Jeszcze w maju chcemy ogło-
sić przetarg, a na początku lipca ma
ruszyć budowa dwóch pierwszych bu-
dynków. Całość planujemy prze-
prowadzić w czterech etapach.
Jeśli operat środowiskowy, nie-
zbędny w takich lokalizacjach, nie
wprowadzi zbyt wielu ograniczeń,
realizacja projektu dotyczyć bę-
dzie kolejnych dziewięciu budyn-
ków. Cała inwestycja to łącznie
550 mieszkań. Chcemy ją realizo-
wać przez najbliższe pięć lat, licząc
na ponad 25 mln zł zysku z tego
przedsięwzięcia. Oczywiście z ko-

rzyścią dla mieszkańców SM CHEŁM,  
bo środki finansowe z każdej inwe-
stycji są potem wykorzystywane
na bieżące remonty, modernizacje
i realizację nowych inwestycji w istnie-
jących już zasobach.

Co będzie wyróżniać te budynki
od innych, które są już w zasobach
SM Chełm?
Marek Majchrzak: Trochę inaczej
podeszliśmy do projektowania.
W niektórych budynkach, a do-
kładnie w szczytowych mieszka-
niach na parterze będą lokale dwu-
poziomowe z wyjściem zarówno
przez klatkę schodową, jak i bez-
pośrednim wyjściem przed budy-
nek. Na życzenie nabywców mie-
szkania te wyposażone będą w scho-
dy wewnętrzne umożliwiające komu-
nikację między piętrami. Z kolei
na ostatnim piętrze będą aparta-
menty z tarasem „schowanym” w bry-
łę budynku, co stworzy mieszkańcom
możliwość większej kameralności
tego miejsca.

Zyski, które spółdzielni przyno-
szą tego typu inwestycje są tak

wysokie, że nie powstydziłyby się
ich najlepiej rozwijające się firmy
z kraju.
Leszek Majewski:Kompletnie za-
skoczył nas ostatni ogólnopolski
raport firm i instytucji
pod względem ich przy-
rostu sprzedaży. Jes-
teśmy na 160. miej-
scu wśród ponad 450
sklasyfikowanych na
Pomorzu podmiotów,
a rywalizowaliśmy ta-
kże z  firmami  działa-
jącymi w specjalnych
strefach ekonomicznych.
Mamy 42 proc. przy-
rost przychodów, co
dało nam tytuł „Gazeli
Biznesu 2016”. Jest to
dla nas bardzo satysfak-
cjonujące, tym bardziej,
że w tym rankingu
znalazła się jeszcze
tylko jedna spółdzielnia mieszka-
niowa.

Jakie jeszcze, oprócz tej najno-
wszej inwestycji, przedsięwzięcia
chcą Państwo zrealizować?

Leszek Majewski: Mieliśmy na-
dzieję na wyburzenie naszej sie-
dziby Spółdzielni, wymagającej
kosztownego kapitalnego remo-
ntu i wybudowanie na jej miejscu

dwóch budynków mieszkalnych
z halą garażową, a zysk z tego prze-
dsięwzięcia planowaliśmy przezna-
czyć na sfinansowanie nowej sie-
dziby. Trudno jednak przekonać
do tego mieszkańców na walnych

zgromadzeniach. Próbowaliśmy
dwukrotnie, ale zabrakło kilku gło-
sów poparcia. Nie przemawiają
argumenty, że remonty starych
obiektów wiążą się z wydatkami

liczonymi w setki tysięcy złotych,
a decydując się na deweloperskie
przedsięwzięcie można po prostu
zaoszczędzić członkom tego wy-
datku. Jesteśmy w tym szczęśliwym
położeniu, że jako jedna z najwię-

kszych spółdzielni mieszkaniowych
w Gdańsku, dysponujemy jeszcze
rezerwą terenów inwestycyjnych.
Jest to o tyle korzystne przy inwe-
stycjach deweloperskich, że nie
musimy na dzień dobry wydawać
kilku milionów złotych na zakup
gruntu. To także sprzyja efekty-
wności tych przedsięwzięć.

W jaki sposób efekty tych przed-
sięwzięć mogą odczuć miesz-
kańcy SM CHEŁM w Gdańsku?
Marek Majchrzak:Milion złotych
z zeszłorocznego zysku przezna-
czyliśmy na coś na kształt budżetu
obywatelskiego – popularną ini-
cjatywę, którą proponują miasta 
i gminy. Członkowie spółdzielni
sami mogli zdecydować, jakie in-
westycje są dla nich priorytetowe.
W konkursie wygrały place za-
baw. W efekcie powstaje pięć du-
żych centralnych dla każdej naszej
jednostki administracyjnej placów
zabaw z prawdziwego zdarzenia.
Do końca maja wszystkie mają
być gotowe. Poprzez ogłoszony
konkurs chcieliśmy przede wszy-
stkim wciągnąć większą liczbę
mieszkańców w bieżące sprawy
spółdzielni. Na nasze walne zgro-
madzenia przychodzi nawet 500
osób, ale chcemy też zaktywizo-
wać młodsze pokolenia mieszkań-
ców, którzy będą mieli wpływ na
decyzje zarządu.

Rozmawiał 
Marcin Pawlenka

Są niekwestionowanym liderem w skali kraju wśród spółdzielni mieszkaniowych, które podejmują inwestycje deweloperskie
i osiągają z nich najwyższe zyski. Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEŁM w Gdańsku wybudowała już niejeden nowy, wielorodzinny
budynek, ale może się też pochwalić takimi inwestycjami jak zbliżająca się do finiszu budowa jednorodzinnych domów sze-
regowych. Teraz czas na jedną z największych i chyba  najważniejszych w historii Spółdzielni inwestycji. O szczegółach mówią
Leszek Majewski – prezes SM CHEŁM w Gdańsku oraz Marek Majchrzak – wiceprezes zarządu.

Budują z zyskiem dla mieszkańców

Zakończony ostatnio pierwszy projekt deweloperski SM Chełm
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