
EWE energia Sp. z o.o. istnieje od
blisko 20 lat, wypracowując po-
zycję jednego z liderów branży
energetycznej w Polsce. Jakie
czynniki wpłynęły na ten sukces?
Działalność operacyjną rozpoczę-
liśmy od rozbudowy sieci gazo-
wych w obszarze białych plam na
polskiej mapie gazociągów. De-
cyzja o inwestycji poprzedzona
była analizą ekonomiki przed-
sięwzięcia z uwzględnieniem moż-
liwości rozwoju. Niezmiernie is-
totne były dla nas relacje z samo-
rządami lokalnymi każdego szcze-
bla. Dobra współpraca, realizacja
oczekiwań owocowała szybkim
tempem rozwoju sieci i poziomem
sprzedaży gazu. Nasza oferta do-
tyczyła każdego segmentu odbior-
ców. Począwszy od klientów in-
dywidualnych poprzez komunal-
nych do przemysłu. Oferowa-
liśmy profesjonalną obsługę, szyb-
kie tempo realizacji. Budowa-
liśmy zaufanie otoczenia. Zmiany
na rynku energii, jego liberalizacja
zmotywowały nas do aktywności
w obszarze obrotu gazem na za-
sadach TPA i obrotu prądem.
Zebrane doświadczenie, determi-

nacja, profesjonalizm i wychodze-
nie naprzeciw oczekiwaniom ryn-
ku, myślę że to najważniejsze czyn-
niki wpływające na sukces.

Obecne na polskim rynku firmy
podejmują wiele działań innowa-
cyjnych, aby sprostać oczekiwa-
niom swoich klientów. Jak wy-
gląda Państwa działalność na tym
polu?
Jako firma energetyczna oferujemy
naszym klientom przede wszystkim
prąd i gaz. Mając jednak świado-
mość rosnących ich potrzeb po-
szerzyliśmy portfolio ofertowe 
o doradztwo energetyczne i usłu-
gi ciepłownicze. Dostrzegliśmy na
lokalnym rynku potrzebę i moż-
liwości rozwojowe w tym obsza-
rze. Potencjał rynku oceniamy
relatywnie wysoko. Liczymy przy
tym na regulacje prawne dające
możliwości stabilnego inwestowa-
nia oraz uruchomienie programów
wsparcia. Ponadto w oferowanych
klientom produktach zapewnia-
my też takie „szyte na miarę” od-
powiadające ich indywidualnym
potrzebom. Indywidualne podej-
ście do klienta wymaga większego

zaangażowania z naszej strony, ale
efekty i satysfakcja dla obu stron
są współmierne do tego wysiłku.

W Polsce prognozuje się
podwyżkę cen gazu, na-
tomiast Państwo idą zu-
pełnie w odwrotnym kie-
runku. W jaki sposób
udało się wypracować ta-
kie rozwiązanie?
Zakupy gazu dla naszych
klientów realizujemy po-
przez giełdy energii 
w Polsce i Niemczech.
Portfel zakupowy jest tak
skonstruowany, aby po-
ziom cenowy był jak naj-
bardziej optymalny. Sto-
sowana strategia zakupu
umożliwia przy zastoso-
waniu produktów termi-
nowych i sportowych wy-
generowanie korzystnych
cen. Bazujemy na dostępnych
mechanizmach rynkowych.

Podejmują Państwo szereg dzia-
łań związanych z ochroną środo-
wiska. Które z nich zasługują na
szczególne uznanie?

W roku bieżącym przeprowadzi-
liśmy wraz z Urzędem Miejskim
w Wieluniu w województwie łódz-

kim kampanię antysmogową.
Podczas kampanii rozdaliśmy 5
tys. półmasek antysmogowych 
i broszur z informacjami na temat
zagrożeń, jakie niesie brak działań
w kierunku ochrony naszego śro-
dowiska. To co ważne staramy się

edukować i wskazywać na możli-
wości, jakie każdy z nas ma 
i może wykorzystać, żeby nasze
środowisko w przyszłości mogło
służyć naszym dzieciom i wnu-
kom. Zasadziliśmy również po
kampanii tysiące tulipanów, 
z których każ-de 100 oznacza 
1 budynek jednorodzinny, który
w tym okresie zrezygnował 
ze stałego źródła ogrzewania 
i przestawił się na gaz ziemny.

Obecność na rynkach regional-
nych to możliwość wspierania lo-
kalnej społeczności. Jakie dzia-
łania podejmują Państwo w tym
zakresie?
Przez lata obecności na regional-
nych rynkach przeprowadziliśmy

wiele działań wspierających miej-
scową społeczność. Były to dzia-
łania o charakterze edukacyjnym,
kulturalnym, sportowym, m.in.:
organizujemy szereg kampanii in-
formacyjno-edukacyjnych, np. do-
tyczących ochrony środowiska 
i ograniczenia niskiej emisji czy
edukacji dzieci w szkołach pod-
stawowych w zakresie bezpie-
czeństwa na drodze. Dbamy rów-
nież o bezpieczeństwo mieszkań-
ców regionów, w których posia-
damy sieci gazowe corocznie or-
ganizując szkolenia dla Państwo-
wej i Ochotniczej Straży Pożarnej
z zakresu praktyki gaśniczej sieci 
i armatury gazowej. Przekazu-
jemy przy tym mieszkańcom urzą-
dzenia do wykrywania i ostrze-
gania przed ulatniającym się ga-
zem. Wspieramy także lokalne
wydarzenia sportowe, rozryw-
kowe i muzyczne.

Jak kształtują się Państwa plany
na najbliższy czas w kwestii roz-
woju firmy?
Najważniejsze jest to, że stawiamy
na rozwój. Podstawowe obszary
naszej działalności to obrót gazem
ziemnym i energia elektryczną.
Tu będziemy koncentrować nasze
wysiłki. Nie zapominamy także 
o rozwoju infrastruktury gazowej.
W obszarze inwestycyjnym przy-
gotowujemy projekty rozbudowy
sieci gazowej, korzystając m.in. ze
wsparcia środkami unijnymi 
z perspektywy 2014-2020. 

Spółka eWe energia konsekwentnie dąży do zapewnienia jak najlepszej obsługi swoich klientów,
działając na obszarze sześciu województw. O tym, jakie korzyści wynikają z indywidualnego podejścia
do klienta mówi prezes firmy – Dariusz brzozowski. 

Budować zaufanie otoczenia
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Każda ingerencja w naturę –
czy ona jest zupełnie naturalna
czy już przekształcona – powoduje
skutki, których nie jesteśmy w sta-
nie w pełni przewidzieć. Natura
działa na zasadzie samoregulacji.
Dąży do tzw. klimaksu, czyli sta-
nu dynamicznego, ale stałego. To
się może w pewnych granicach
wahać, widać to m.in. na przykła-
dzie liczebności zwierząt. Nato-
miast zawsze wraca do tego stanu
pośredniego. Gdy jednak coś się
zmieni w środowisku, np. zrobi-
my opryski i zlikwidujemy koma-
ry z innymi owadami – to momen-
talnie będzie to miało wpływ na
liczbę ptaków, a także na wzrost
gatunków, które są odporne na
ten oprysk. Każda taka ingerencja
to są poważne zaburzenia w śro-
dowisku. U nas jeszcze się tego
tak nie odczuwa, ale w dżungli
wycięcie dużego drzewa to jest
katastrofa. Takie drzewo jest miej-
scem życia około 100 innych ga-
tunków roślin, które na nim ros-
ną. W koronach są paprocie, epi-
fity, storczyki, glony, porosty,
masa mikrośrodowisk oraz mi-
kronisz, w których żyją inne ga-
tunki roślin i zwierząt. Jeżeli takie
jedno drzewo się wycina, niszczy
się całe środowisko, ponieważ
takie drzewo rośnie tysiąc lat.
Człowiek potrafi poświęcić w tej
chwili wszystko dla szaleńczego
rozwoju. Założenie korporacji
jest takie, że będziemy to robić 
w nieskończoność, a Ziemia jest
jedna – Ona nie rośnie.
Czy Ziemię można zużyć?

Oczywiście, my już ją zużyliśmy.
Jest takie wyliczenie, że Niemcy
konsumują siedem razy więcej niż
wynika z powierzchni ich kraju.

Czyli to tak, jakby "zjadali" jeszcze
sześć takich państw. 20 lat temu
było mnóstwo informacji i kon-
ferencji na temat przeludnienia
Ziemi i walki z tym. Teraz już nic
nie słychać na ten temat. Dziś, 
w związku z tak zwanym rozwo-
jem państwa, potrzebna jest mło-
da siła i promuje się rozród. Po
co? A kto kupuje nowe modele
różnych rzeczy? Młodzi ludzie.
Korporacje potrzebują sprzedać,
a żeby sprzedać muszą mieć stały
dopływ nowych ludzi, którzy to
kupią. Dlatego nie mówi się już 
o ograniczaniu populacji ludzkiej.
Nie ma takiej opcji, żeby Ziemia
wyżywiała coraz więcej ludzi.

Oczywiście, my to robimy, bo ist-
nieje GMO. To już się dzieje, 
że powstają super chwasty, o
coraz większej odporności. Jak się

uwolnią do środowiska, to znisz-
czą masę gatunków i nie będziemy
mogli nic zrobić. Z Barszczem
Sosnowskiego nie możemy sobie
poradzić, mimo że go zwalczamy.
Dlaczego się pojawił? Rosjanie
wymyślili, że będą z tego robić
ropę. On ma mleczko nieco przy-
pominające kauczuk. Jest zbudo-
wane z węglowodorów i można
je przy użyciu pewnych procesów
przerabiać na paliwo. Oni zaczęli
tworzyć duże plantacje ekspery-
mentalne na wypadek braku ropy.
Powstały one również w Polsce. 
I stało się tak, że się uwolnił i wie-
le osób doznało już przez niego
poparzeń.

Czy są jakieś sposoby na to, żeby
tę sytuację poprawić? Bo docho-
dzimy do paradoksu. Z jednej
strony mówimy, żeby zostawić

p r z y r o d ę 
w spokoju, 
a z drugiej już
i tak bardzo
mocno w nią
zaingerowa-
liśmy. Roz-
wiązanie jest
proste – nie sa-
dzić.Niektóre
z egzopów
nie rozsiewają
się naturalnie,
więc zosta-
wiając je sa-
mym sobie
możemy je
wytępić. Tak
samo jest z ry-
bami – np.

pstrąg tęczowy, który jest inwa-
zyjny, sam się w Polsce nie roz-
mnaża. W związku z tym,
gdybyśmy go nie zarybiali dla
wędkarzy, to on by wyginął. 

Czy zgodzi się Pan ze stwierdze-
niem, że wpływ na środowisko
dosyć mocno kształtuje też kwes-
tia kulturowa, która doprowa-
dziła nas do innowacyjnych roz-
wiązań i szybkiego dostępu do
wszystkiego.
Myślę, że to przyspieszanie jest
ogromne i pęd do tzw. wiedzy, ale
to jednak dowodzi nielogiczności
naszego gatunku. Nie boli nas, że
wysyłamy na jakąś kometę rakietę

i na końcu jest mała kulka, któ
ra tam ląduje, po czym okazuje się,
że wyczerpała się bateria, a cały
ten program kosztował 4,6 mld
euro. Ta kwota to jest dwuletni
budżet  ca łe j ochrony przy-
rody w Afryce. Boli nas to, że my
nie wiemy co na tej komecie się
dzieje. Jest masa gatunków zwie-
rząt, które nie były jeszcze foto-
grafowane. O których wiemy,
że istnieją lub istniały, bo mamy
dwa egzemplarze muzealne z XIX
wieku.I po dziś dzień nie ma środ-
ków, żeby prowadzić badania,
gdzie one żyją. Tu chodzi o dwa
czy trzy tysiące euro, a tych pie-
niędzy nie ma. My w tej chwili
prowadzimy taki desperacki pro-
gram w Wietnamie, który dotyczy
ochrony saola. Jest to zwierzę nie-
spodzianka, które zostało odkryte
w 1992 roku. Jest to duże zwierzę
kopytne o wadze wynoszącej
ponad 60 kg. Ma bardzo długie 
i piękne rogi. Ono wcześniej nie
było znane i zostało odkryte przy-
padkiem przez mojego kolegę,
Johna McKinnona. Do dziś,
według szacunkowych badań, ist-
nieje od 10 do 50 osobników,
rozrzuconych na terenie o długo-
ści 2 tysięcy kilometrów od Laosu
do Wietnamu. Środowisko sza-
lenie trudne – górska dżungla.
W tej chwili zaczynamy budowę
stacji hodowlanej w ParkuNarodo-
wym Bahman, za którą będzie
odpowiedzialne nasze zoo. Poza
tym mamy w tej chwili 16 pro-
jektów, które są przez nas teraz fi-
nansowane we współpracy z inny-
mi ogrodami w takich krajach jak
Paragwaj, Brazylia, Senegal,
Niger, Tunezja, RPA, Kongo, Fili-
piny, Indonezja, Laos, Wietnam,
Kazachstan. Tam nasze zoo współ-
działa, przekazując pieniądze. Tak-
że to, co się dzieje u nas nie służy
zarabianiu pieniędzy. To jest po
to, żebyśmy tworzyli rzeczywistą
ochronę.

Jak przeciętny człowiek może
pomóc?
Przede wszystkim pomaga cho-

dząc do zoo, ponieważ to są nasze
główne środki. Żyjemy w zupeł-
nie innym środowisku, mało kto
ma szansę zobaczyć dzikie zwie-
rzęta w naturze, to bardzo trudna
sprawa. Z reguły nie widzi się nic,
a już w ogóle w Azji, gdzie to wszy-
stko jest tępione i schorowane.
Tam jest już pusto. Po drugie ma-
my swoją fundację DODO, która
zbiera właśnie na te nasze proje-
kty fundusze. I bardzo liczę na to,
że podczas V Polskiego Kongresu
Przedsiębiorczości uda się prze-
konać parę firm, że niekoniecznie
najważniejszą kwestią w tej chwili
są ludzie.

Czy biznes i gospodarka też
wspierają zagrożone gatunki?
Niestety bardzo rzadko. To raczej
kwestia socjologii, gdzie łatwiej
znaleźć pieniądze na ofiary 
w Aleppo niż na zwierzę, którego
nikt nie zna i nikt nie widział. 
To jest bardzo trudne, ponieważ
my z zasady nie zajmujemy się też
charyzmatycznymi megakręgow-
cami – to grupa, do której należą
między innymi tygrysy, nosoro-
żce, duże zwierzęta. Na nie jest
dosyć pieniędzy i jest łatwiej ze-
brać te środki. My staramy się
ochronić te, które nie mają szczę-
ścia być białoczarnym niedźwiad-
kiem.

Dlaczego tak ważna jest ochrona
gatunków zagrożonych?
Ponieważ uważam, że nie mamy
prawa niszczyć tego, co w wyniku
wielu milionów lat ewolucji po-
wstało. Nikt nam tego prawa nie
dał i żaden gatunek istniejący na
świecie, włączając w to pasożyty,
nie dąży do zabijania innego ga-
tunku, bo wtedy sam zginie. Moż-
na z tasiemcem chodzić całe życie.
On nie zabije człowieka, bo z jego
punktu widzenia – jeżeli on w ogó-
le ma jakiś punkt widzenia – to
byłaby głupota ostateczna i samo-
bójstwo.

Rozmawiał
Michał Tkocz

Wrocławskie ZOO zachowuje różnorodność biologiczną w trosce o pełnowartościowy rozwój przy-
szłych pokoleń. Pełniąc rolę ambasadora zwierząt w świecie ludzi, angażuje się w ochronę przyrody
począwszy od hodowli „ex situ” gatunków zagrożonych, poprzez badania naukowe, propagowanie
idei proekologicznych, po ochronę „in situ” i reintrodukcję rozmnożonych okazów do ich środowiska
naturalnego. Stara się zapewnić swoim podopiecznym warunki hodowli zbliżone do naturalnych,
ciągle zmieniając infrastrukturę ogrodu oraz modernizując wybiegi. O ingerencji człowieka w środo-
wisko i jego skutkach mówi dyrektor ZOO Wrocław, Radosław Ratajszczak. 

Obudzić wrażliwość na przyrodę

Prezes zarządu Dariusz Brzozowski

Jak pomóc w ratowaniu ginących gatunków zwierząt? Zwyczajnie chodzić do zoo, dochód z biletów to ważna część budżetu większości programów ochrony
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Sukces ma wiele postaci – dla jed-
nych jest to innowacyjne rozwią-
zanie w gospodarce lub nauce,
dla innych to budowana przez
lata pozycja lidera w swoim re-
gionie. Równie dobrze może nim
być to, że w swojej codziennej
pracy przedsiębiorcy przykładają
wagę do stwarzania możliwie naj-
lepszych warunków dla swoich
pracowników albo troski o śro-
dowisko, w jakim działa jego
firma. Każdy z prowadzonych
przez redakcję programów wize-
runkowych to olbrzymi nakład
pracy przy wyszukiwaniu i wery-
fikowaniu najciekawszych infor-
macji ze świata polskiej gospo-
darki.

Innowacyjne podejście

Polska Nagroda Innowacyjności
to najdłużej prowadzony przez
Polską Agencję Przedsiębiorczości
program. Nagrodę otrzymują naj-
bardziej innowacyjne oraz krea-
tywne uczelnie, instytuty i firmy
działające w kraju. To podmioty,
których praca badawczo-rozwo-
jowa znajduje zastosowanie w róż-
nych gałęziach gospodarki, przy-
czyniając się do jej rozwoju.
Osiągnięcia nominowanych do
nagrody prezentujemy każdego
miesiąca na łamach „Biznes Plus”.

Udział w programie jest zatem
doskonałą okazją do promowa-
nia ciekawych, nowatorskich roz-
wiązań – między innymi tych z wy-
korzystaniem środków unijnych.
W dotychczasowych edycjach pro-
gramu wyróżniliśmy kilkadziesiąt
najlepszych jednostek badawczo-
rozwojowych, uczelni, a także in-
nowacyjnych firm w naszym kra-
ju. W tym roku o ten tytuł będą
ubiegać się między innymi:
- Infoscan
- West Technology&Trading 
- Regionalne Centrum Zdrowia
w Zbąszyniu
- Technologie Recyklingu 
Adam Hańderek
- Poradnia Grunwaldzka 
- Centrum Informatyczne 
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci
Komputerowej
- Bruk Bet 
- High Technology Glass Polska
- Carbon Fox
- KZK GOP
- Miejskie Zakłady Autobusowe
w Warszawie
- PWSZ w Legnicy
- Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej Uniwersytetu
Przyrodniczego z Wrocławia

- Uniwersytet Marii Skłodowskiej
Curie

Z myślą o środowisku

Sukces zeszłorocznej edycji pro-
gramu Ekostrateg zagwarantował
mu stałą obecność na Kongresie.
Jest on skierowany do firm z sek-
tora energetycznego oraz instytu-
cji publicznych, zajmujących się
ochroną środowiska. Na celu ma
nagrodzenie tych podmiotów,
które cechuje troska o środowi-
sko naturalne podczas wprowa-
dzania innowacyjnych rozwiązań
dla gospodarki, ale także tych,
których cechuje solidność oraz
dbałość w rozwijaniu ekologicz-
nych i innowacyjnych rozwiązań
w energetyce. W tym roku do te-
go elitarnego grona starają się do-
łączyć między innymi:
- Zakład Usług Komunalnych 
w Wejherowie
- EDF Polska
- Przedsiębiorstwo Komunalne
w Siemiatyczach
- Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej z Bytomia
- Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Mławie
- Średzka Woda 

- Fluid S.A.
- Zakład Gospodarki Wodno-
Kanalizacyjnej w Tomaszowie
Mazowieckim
- Miejsko-Przemysłowa 
Oczyszczalnia Scieków 
w Oświęcimiu
- Eppo 
- Miasto Piastów
- Zakład Gospodarki 
Odpadami S.A. w Bielsku-białej

Solidny fundament sukcesu

Tytuł Filaru Spółdzielczości otrzy-
mują najlepsze, najprężniej funk-
cjonujące spółdzielnie. „Filar” to
program promujący dobre stan-
dardy zarządzania oraz wzorce
funkcjonowania w spółdzielczo-
ści. Jego założeniem jest wyróż-
nienie i zaprezentowanie najlep-
szych spółdzielni mieszkaniowych,
spożywczych i banków spółdziel-
czych w naszym kraju – tych gwa-
rantujących najwyższą jakość
obsługi i komfortowe warunki
dla mieszkańców i klientów. Dru-
gim celem jest łamanie stereoty-
pów, czyli pokazanie, że wbrew
obiegowym opiniom, ruch spół-
dzielczyw Polsce ma się dobrze, a
spółdzielnie pozostają wiarygod-
nym partnerem.

Podczas tegorocznej edycji Kon-
gresu swoją pozycję postarają się
potwierdzić między innymi:
- Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
"Energetyk" we Wrocławiu
- Spółdzielnia Mieszkaniowo-
Lokatorska w Jelczu-Laskowicach
- Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Metalowiec" we Wrocławiu
- Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Chełm" w Gdańsku
- Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Bielawie
- Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Lazurowa" w Warszawie
- Koszalińska Spółdzielnia
Mieszkaniowa "Przylesie"
- Katowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa
- MGSM "Perspektywa" w Ru-
dzie Śląskiej
- Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Hutnik” w Sosnowcu
- Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Nadodrze” w Głogowie

Regionalna potęga

Przy okazji realizowania progra-
mu Lider Rozwoju Regionalnego
prezentujemy osiągnięcia oraz pla-
ny na przyszłość samorządów 
i spółek działających dla dobra lo-
kalnej społeczności – skutecznie
pozyskujących fundusze unijne na
inwestycje, realizujących je spraw-
nie i szybko. Tytuł ten trafia do
miejsc, gdzie sukces oznacza po-
zytywne zmiany w otoczeniu.
Otrzymują go podmioty, które
nie zapominają o potrzebach
mieszkańców swojego regionu.

Do nominowanych w tym roku
należą m.in.:
- Miasto Międzychód
- Miasto Łuków
- Gmina Ujazd
- Gmina Lesznowola
- Gmina Tomaszów 
Mazowiecki
- Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Ciechanowie
- Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
- Miejski Zakład Energetyki
Cieplnej w Żywcu
- Miejski Zakład Komunikacji
w Toruniu 

Mistrzowie rywalizacji

Walka o klienta to podstawa ka-
pitalizmu, skuteczne ich zdoby-
wanie i utrzymanie jest równie
ważne jak solidny produkt. Kam-
panie marketingowe, wyniki sprze-
dażowe oraz dobra opinia kon-
trahentów to wyróżniki nomino-
wanych do nagrody Lidera Kon-
kurencyjności. W tym roku do
ich grona zaliczamy m.in.:
- Lubiana S.A
- Wako Sp. z o.o.
- Adrian Fabryka Rajstop
- Vivid Store
- Porta KMI Poland Sp. z o.o.
- Unifreeze 

V Polski Kongres Przedsiębior-
czości rozpocznie się już 26 paź-
dziernika 2017 roku i właśnie
wtedy laureaci programów otrzy-
mają swoje wyróżnienia. 
Zapraszamy na stronę: 
www.polskikongres.pl, 
gdzie dostępna jest agenda i szcze-
góły wydarzenia.

Na kilka tygodni przed V Polskim Kongresem Przedsiębiorczości prezentujemy programy wizerun-
kowe, których rozstrzygnięcie odbędzie się podczas Gali wieńczącej pierwszy dzień wydarzenia. To
nie tylko prestiżowe wyróżnienia, które potwierdzają słuszność działań prowadzonych przez laurea-
tów, ale również złożony obraz dążeń przedstawicieli różnych sektorów do podnoszenia jakości życia
i rozwoju polskiej gospodarki.

Najlepszych warto doceniać

Jaka jest historia firmy CABANA?
Jakie były początki i jak teraz wy-
gląda jej działalność?
Firma „Cabana” działa na rynku
od 2009 roku, mój mąż postano-
wił, że odkupimy upadającą wów-
czas firmę, aby dać jej nowe życie.
Dawniej nasza firma była małym
przedsiębiorstwem, ale przez cały
okres istnienia intensywnie się roz-
wija co pozwala nam stale powięk-
szać park maszynowy. Odkąd na-
sza firma istnieje wiele się zmieniło.
Przełomem stało się powiększenie
hali produkcyjnej i magazynu do
stale zwiększającego się parku ma-
szynowego, który cechuję się wy-
soką wydajnością w połączeniu 
z ekologią. Tym sposobem także
staramy się tworzyć więcej miejsc
pracy na lokalnym rynku. W roku
2017 zadbaliśmy, aby jakość na-
szych produktów postawić na naj-
wyższym poziomie, poprzez bu-
dowę najnowocześniejszej stacji
uzdatniania wody. W ciągu kilku
lat pracy zyskaliśmy wielu zado-
wolonych klientów, którzy bardzo
chętnie rekomendują nasze usługi
kolejnym osobom. Zyskaliśmy za-
ufanie wśród przedsiębiorców, głó-
wnie poprzez indywidualne po-
dejście do Klienta. Ideą firmy Ca-
bana jest dbanie o najwyższą jakość
produktów i zadowolenie klientów.
Nowoczesna produkcja dostoso-
wana jest do warunków UE.

Skąd pomysł na wprowadzenie
syfonów, za które, przy zakupie

wody, płaci się kaucję?
Bardzo dziękujemy za nominację.
Poprzez wprowadzenie na rynek
butelek wymiennych typu syfon
przyczyniamy się do zmniejszania
ilości produkowanych odpadów.
Co jest ważne, przez to wspólnie
pielęgnujemy środowisko, w któ-
rym żyjemy. Jesteśmy naprawdę
dumni, że razem z naszymi klien-
tami dbamy o nasz ekosystem. 

Na razie firma działa na północy kraju.
Czy mają Państwo aspiracje, żeby
dostarczać swoje produkty do in-
nych regionów?
Oczywiście, że tak. Jak wspomnia-
łam wcześniej, stale się rozwijamy
wciąż powiększając grono naszych
odbiorców. Z roku na rok pozys-
kujemy nowych, usatysfakcjono-
wanych z naszych produktów kon-
trahentów. Dysponujemy własną,
wciąż także powiększającą się, flotą
o różnej ładowności. Pozwala nam
to dostarczać nasze wyroby na te-
renie całego kraju, jak również,
gdyby była taka potrzeba poza jego
granicami. Mamy nadzieję, że 
w przyszłości w Zielonej Górze ludzie
będą mogli skosztować naszych
produktów – nie tylko na V Polskim
Kongresie Przedsiębiorczości, lecz
będzie możliwość, aby nabyli wodę
gazowaną typu syfon w lokalnych
sklepach. Nasz produkt spośród
wielu zalet ma jedną najważniejszą
cechę –gaz, który utrzymuje się do
ostatniej kropli. ■

Sodowa 
z eko-syfonów
Jest nie tylko wyśmienita w smaku, ale też do ostatniej
kropli mocno gazowana. Co więcej, wodę sodową,
którą oferuje firma CABANA z Białogardu wyróżnia to,
że jest dystrybuowana w zwrotnych opakowaniach 
z plastiku. O  ekologicznym charakterze firmy oraz jej
planach rozwoju z Ireną Król – właścicielką CABANA
rozmawia Marcin Pawlenka.

W czym tkwi siła i pozycja Lubiany
na rynku europejskim?
Siła Lubiany to przede wszystkim
ludzie, którzy tworzą nasz zespół.
Nowatorskie kształty, bardzo wysoka
jakość, szeroka oferta i rozsądna
polityka handlowa to baza, która
pozwala nam na co dzień spełniać
oczekiwania klientów i pozostawać
konkurencyjnym na rynku. Lubiana
na swoją pozycję pracowała od wie-
lu lat. Dziś, po blisko 50 latach od
momentu uruchomienia produk-
cji, jesteśmy jedną z największych fa-
bryk porcelany w Europie. Stanowimy
dobrze zorganizowaną, nowoczesną
organizację, oferującą wyroby o bar-
dzo wysokiej jakości i szerokiej ga-
mie. Lubiana SA, to najwyższej klasy
park maszynowy, standaryzowane
surowce, własny dział wdrożeń i przy-
gotowania produkcji, ale to przede
wszystkim blisko 1500 osób, które
przy pomocy automatów i robo-
tów wytwarzają nasze produkty. 

Dokąd głównie trafia porcelana
Lubiany? Które zagraniczne rynki
są dla Państwa kluczowe?
Co miesiąc nasze linie produkcyjne
opuszcza około 3,5 mln sztuk wyro-
bów. To ogromny wolumen, któ-
rego sprzedaż jest wielkim wyzwa-
niem dla służb handlowych. Obok
sprzedaży w kraju, nasze strategi-
czne rynki to Niemcy, Włochy,
Francja, Holandia, Hiszpania, Bel-
gia, Dania, Rosja, Meksyk, Grecja,
Szwecja, USA. Łącznie eksport
firmy, to ok. 70 proc. wielkości
sprzedaży. 

Kim są klienci Lubiany?
Nasza porcelana trafia na stoły
domów, hoteli i restauracji około
40 krajów na całym świecie. Naj-

większym naszym odbiorcą jest
rynek krajowy. Około 30 proc. na-
szego wolumenu produkcyjnego
trafia do Polskich klientów. Fab-
ryka zaopatruje bardzo wielu kon-
trahentów z segmentu HoReCa
(Hotel, Restaurant, Catering/Café).
Poziom sprzedaży dla tego segmen-
tu, to około 60 proc. naszej produkcji.

Co w Pana ocenie jest najwięk-
szym sukcesem firmy?
Na sukces Lubiany składa się prze-
de wszystkim bardzo duża, zmie-
niająca się stale oferta asortymen-
towa, dopasowana do rynków 
i klientów. Fakt ten w połączeniu 
z bardzo wysoką jakością i odpo-
wiednią ceną daje nam możliwość
oferowania produktu, który jest
innowacyjny, praktyczny i funkcjo-
nalny. Fabryka posiada bardzo roz-
budowaną sieć sprzedaży w kraju,
jak i w wielu krajach Europy i nie
tylko.

Jakie są plany firmy na najbliższą
przyszłość?
W celu zapewnienia stabilnej przy-
szłości spółki musimy przede
wszystkim podążać za trendami
rynkowymi, a wręcz często je wy-
przedzać. Reakcja na zmieniające
się preferencje użytkownika po-
winna być możliwie szybka. Przy-
zwyczajenia części klientów są
jednak na-al niezmienne, co rów-
nież nas bardzo cieszy. Dla wielu z
nas wyroby porcelanowe to małe
dzieła sztuki. Mimo nowych ma-
szyn, pieców i innych urządzeń, to
często praca manualna dodaje na-
szym wyrobomostatniego „szlifu”,
którego efekt końcowy zachwyca
odbiorcę.
Rozmawiała Martyna Motylska

Tradycja 
i nowoczesność
O początkach Zakładów Porcelany Stołowej 
Lubiana S.A., pozycji na rynku europejskim i licznych
sukcesach mówi prezes Zbigniew Andrzejewski.
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Jak fabryka rozwijała się na prze-
strzeni wielu lat działalności?
Początki sięgają lat 50. W tamtych
czasach to państwo budowało
fabryki – wtedy było bardzo duże
zapotrzebowanie na proste silniki
elektryczne i w latach 50. i 60.
ubiegłego wieku cała fabryka
znajdowała się w samym centrum
Brzegu. Potem zapadła decyzja 
o przebudowie przedsiębiorstwa
i do teraz znajdujemy się na 
ul. Elektrycznej, która swoją nazwę
wzięła właśnie z naszej
działalności. W czasach
przełomu gospodarczego
w Polsce, najpierw była
to Jednoosobowa Spółka
Skarbu Państwa, póź-
niej zakupił nas Elek-
tium, co poskutkowało
wejściem spółki na gieł-
dę. Dużo eksportowa-
liśmy, między innymi na
rynek włoski, dlatego 
w latach 80. zaintereso-
wał się nami prof. Cantoni,
który wykupił wszystkie
nasze akcje i włączył
nas do Grupy Cantoni.

Jak to wpłynęło na
sytuację spółki?
Bardzo dobrze. Dzięki polityce
grupy, polskimi firmami zarzą-
dzają Polacy, co jest dużym uła-
twieniem we współpracy. Od
początku prof. Cantoni podkre-
ślał, że nigdy nie dopuszczał moż-
liwości sprzedaży polskiej części
grupy. To się rzadko zdarza, żeby
w biznesie sentyment grał zna-
czącą rolę przy podejmowaniu
decyzji, a z drugiej strony jest to
idealne świadectwo tego, że z Po-
lakami można zbudować tak silne
relacje.

W którym sektorze przemysłu
mają Państwo największe grono
odbiorców?
Praktycznie współpracujemy z ca-
łym przemysłem, oprócz górni-
ctwa specjalistycznego. W pier-
wszej kolejności są to producenci
maszyn i urządzeń. 60 proc. na-
szej produkcji trafia na eksport 
i spokojnie można stwierdzić, że
działamy globalnie. Od Europy,
przez obydwie Ameryki, Afrykę
aż po same Chiny – z których

większość świata importuje, a my
odwrotnie. Naszym zadaniem jest
realizacja koncepcji. Wykazujemy
się myślą techniczną i konstruk-
cyjną. Ogromną przewagę na
rynku daje nam fakt, że wszystkie
elementy produkujemy u siebie.
Mamy swoją odlewnię, dzięki
czemu możemy reagować na po-
tencjalne problemu u samego
źródła. Przełomowym momen-
tem w istnieniu fabryki było roz-
poczęcie współpracy z Boschem,
w 2005 roku zaczęły się pierwsze
rozmowy. Przez dwa lata byliśmy
testowani i na bieżąco udoskona-

laliśmy nasze produkty, co spra-
wiło, że staliśmy się bardzo inno-
wacyjnym przedsiębiorstwem.
Startowaliśmy z progu kilkuset
sztuk miesięcznie, a teraz dla Bos-
cha produkujemy 3-4 tys. sztuk.

Czym Besel zaskoczy nas w przy-
szłości?
Najbliższym celem jest nowa linia
produkcyjna do uzbrajania i wy-
twarzania silników elektrycznych
– inwestycja rzędu 1,5 mln euro.

Planujemy, żeby pierwsze ma-
szyny pojawiły się u nas w poło-
wie listopada. To rozwiązanie
pozwoli wdrażać nowsze techno-
logie i produkować więcej i szyb-
ciej dla naszych klientów. Będzie
to kolejny przełom w naszej dzia-
łalnosći. Ostatnio dużo rozma-
wiamy również o rynkach blisko-
wschodnich. Z racji obecnych
tam konfliktów, nieunikniona jest
odbudowa gospodarcza tych re-
gionów i tam chcemy skoncen-
trować nasze wysiłki.

Rozmawiał Paweł Wala

Polskie silniki napędzają świat
O tym, jak nawiązywanie relacji i innowacyjna myśl technologiczna owocuje
sukcesem w budowaniu marki na skalę globalną mówi Jerzy Waliński –
prezes Fabryki Silników Elektrycznych Besel S.A.

Ruszył pierwszy etap inwestycji
MGSM „Perspektywa” z Rudy Śląs-
kiej – „Nowy Werdon”. W pięcio-
kondygnacyjnym budynku miesz-
kalnym zaplanowano dwuspadowy,
kryty dachówką dach oraz elewa-
cję z czerwonej cegły. Wymiary bu-
dowli nie będą się różnić znacząco
od zabytkowych obiektów w oko-
licy, dzięki czemu idealnie wkom-
ponuje się w historyczny krajobraz
Górnego Śląska. – Choć wizualnie
budynek będzie przypominał za-
bytkowe kamieniczki, to znajdzie
się w nim dużo nowoczesnych roz-
wiązań, w tym m.in. winda. Oprócz
samych mieszkań w przyziemiu
budynku przewidziano miejsce na
garaże. Teren zostanie ogrodzony.  
– Jest też coś dla rodziców z dzie-
ćmi. Obok ma powstać plac zabaw
– mówi prezes zarządu, Krzysztof
Skrzymowski. Nowe mieszkania
w całości zostaną przeznaczone na
sprzedaż. W ofercie jest 5 aparta-
mentów w układzie szeregowym 
z garażem oraz 9 mieszkań z miejs-
cami postojowymi. Wiele lokali

posiada w przyziemiu własny taras,
ogród i garaż. Planowany termin
zakończenia budowy IV kwartał

2018 r. – Zadbaliśmy o to, aby na
terenie znalazło się miejsce aktyw-
ności dla dzieci, projektowany plac
zabaw w otoczeniu zieleni pozwoli

na odpoczynek zarówno młodszych
pociech, jak i dorosłych. Już dziś
jest możliwość podpisywania umów
o budowę lokalu mieszkalnego. Po
szczegółowe informacje zapraszam
na stronę internetową – dodaje
prezes.
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
nawiązuje bezpośrednio do domów
robotniczych wzdłuż ulic 1 Maja,

Katowickiej i Ściegiennego. Budy-
nek zaprojektowano w duchu no-
woczesności, jednakże użyty mate-
riał – czerwona cegła oraz jego
kształt stanowią odniesienie do tra-
dycji i charakterystycznej zabudowy
osiedli robotniczych Górnego Ślą-
ska. Lokalizacja inwestycji jest bar-
dzo atrakcyjna. Znajduje się zale-
dwie 5 minut od autostrady A4,
oraz 5 minut od Drogowej Trasy
Średnicowej. Ruda Śląska jest mia-
stem znakomicie skomunikowa-
nym z innymi ośrodkami miej-
skimi aglomeracji śląskiej, co po-
zwala zaoszczędzić cenny czas na
dojazd do pracy. Dodatkowym
atutem jest bliskość szkół, przed-
szkoli, sklepów, w pobliżu jest zlo-
kalizowane także centrum handlo-
we. Inwestycja spółdzielni w po-
staci budowy domów mieszkal-
nych jest ewenementem. Niewiele
spółdzielni mieszkaniowych decy-
duje się dziś na taki krok. 

Michał Tkocz

Wizualizacja inwestycji Nowy Werdon

Pierwszy szpadel wbity
MGSM „Perspektywa” z Rudy Śląskiej rozpoczęła właśnie długo planowaną
inwestycję. „Nowy Werdon” to projekt łączący ducha śląskiej tradycji z nowo-
czesnym budownictwem. To śmiały krok, który pozwala dołączyć spół-
dzielni do grona inwestujących, wyróżniając ją na arenie ogólnopolskiej.

Jakie były początki WAKO i co
można powiedzieć o obecnej dzia-
łalności spółki?
Nazwa WAKO powstała z począt-
kowych liter nazwisk dwóch wspól-
ników – Wasilewski i Kowalik.
Było to 29 lat temu, wtedy też po-
wstało logo firmy, które do dziś
jest wykorzystywane w materiałach
reklamowych. Zaczęło się od firmy
budowlanej. Warte zauważenia jest
to, że współpracujemy od 29 lat,
a wcale nie jest łatwo znaleźć do-
brego i lojalnego wspólnika. Do
firmy wprowadziliśmy również
naszych synów, którzy mają po
20 proc. akcji w firmie. Począt-
kowo realizowaliśmy różne zlece-
nia przemysłowe, jak również budo-
wnictwo mieszkaniowe i biu-
rowe. W pewnym momencie od-
ważyliśmy się podjąć działalności
deweloperskiej. Poszukiwaliśmy
gruntów inwestycyjnych pod za-
budowę na sprzedaż, podjęliśmy
współpracę z dobrymi firmami
projektowymi. Robiliśmy wszystko,
od budowy aż po sprzedaż miesz-
kań. Było to dla nas o tyle łatwiej-
sze, że jesteśmy inżynierami bu-
downictwa, potrafimy to robić,
mamy to we krwi i co ważne ma-
my swoją firmę budowlaną, która
realizuje wszystkie obiekty dewe-
loperskie dla spółek komandyto-
wych, które to spółki powstały do
każdego zadania inwestycyjnego.
W układzie finansowania to nam
bardzo odpowiada, szczególnie
banki wolą, żeby inwestycja była
inwestycją celową, rozliczaną od
początku do końca. 

Wybudowaliście Państwo przez
ostatnie lata ponad 500 mieszkań
w Krakowie. Komu dedykowana
jest oferta WAKO?

Są to mieszkania  o różnej wielko-
ści i o różnym standardzie. Sta-
ramy się w naszej strategii prowa-
dzić to w ten sposób, że stawiamy
na dobre lokalizację, na klienta
wymagającego, ale i dobre proje-
kty – współpracujemy z kilkoma
dobrze nam znanymi architek-
tami. Mamy duży wpływ na pro-
jekt, co też jest istotne. Również
cena rynkowa uwzględnia to, że
jest to wysoki standard. Mieścimy
się w tak zwanym przedziale cen
średnio-wyższych. Ale Kraków
jest znakomitym miejscem do te-
go typu działalności. Jest tu około
300 tys. młodzieży akademickiej
i to zapotrzebowanie na mieszka-
nia jest bardzo duże. Sprzedaż jest
realizowana przez nasz wewnę-
trzny dział, oczywiście pomagają
na w tym pośrednicy, ale w nie-
dużym zakresie, bo ok. 15-20 proc.
W ostatnim czasie zaczęliśmy rea-

lizować z własnych środków mnie-
jsze osiedle  na ul. Kwartowej. Jest
to 56 mieszkań, które budujemy
bez zaciągania kredytu. Oczywiście

zgodnie z ustawą deweloperską,
musimy prowadzić dla naszego
klienta konto powiernicze, które
chroni pieniądze wprowadzane
przez klienta. Pozostałe obiekty
realizowaliśmy z kredytów, współ-
pracuje z nami kilka banków. Nie
mamy żadnych problemów w po-
zyskaniu limitów kredytowych na-
wet do 25 mln. zł. Większość kre-
dytów spłacamy przed czasem.

Ze sprzedażą mieszkań i aparta-
mentów nie macie Państwo wię-
kszego problemu, ale reklama
jednak jest potrzebna. Twarzą
kampanii osiedla Słowiańskie
Wzgórze jest Cleo. Skąd pomysł
na tak trafioną kampanię marke-
tingową z udziałem artystki?
Być może właśnie to ona była in-
spiracją dla tego projektu, po-
przez jej pierwsze piosenki, które
były związane ze Słowiankami. Jej

stylizacja spowodowała to, że tak
to wymyśliliśmy. Było to w czasie,
kiedy kupowaliśmy działki inwe-
stycyjne. Pierwsza miała być prze-
znaczona pod budowę hotelu, ale
zmieniliśmy przeznaczenie tej in-
westycji pod budowę mieszkań
apartamentowych. Spotkaliśmy się
wtedy z Cleo, która przyjechała
do nas z Donatanem w poszukiwa-
niu mieszkania. Spodobało jej się
duże mieszkanie bo ponad 140-
metrowe, z przeznaczeniem do
produkcji muzyki. Stąd też pomysł,
żeby kontynuować taką wizuali-
zację, która polega na takich sło-
wiańskich motywach roślinnych.
I to się udało, pomysł okazał się
naprawdę trafiony, bo większości
klientów się to podoba. Jest to dwu-

etapowa inwestycja. Pierwszy  zo-
stał właśnie zakończony i budynek
jest przekazany do użytkowania.

Kolejną dopracowaną inwestycją
WAKO jest Wilga Park 2. Jakiego
typu jest to inwestycja?
Najpierw powstały trzy budynki

Wilga Park, a Wilga Park 2 jest
czwartym obiektem, zaprojekto-
wanym przez tego samego archi-
tekta. Wilga Park  to trzy budynki
o ciekawej architekturze. Elewa-
cja w okładzinach z cegły natural-
nej, z fragmentami wstawek z
białego tynku. Cała stolarka jest w
drewnie i w związku z tym ta
cegła, drewno i zieleń bardzo ład-
nie się komponują. Dodatkowo,
na górze od strony południowej
posiadamy duże tarasy. I tu wbrew
pozorom mieszkania duże z tara-
sami, powyżej 100 m. kw., sprze-
dały się bardzo szybko. Czwarty
budynek, Wilga Park 2, tego sa-
mego architekta był dla nas za-
skoczeniem, bo koncepcja była zu-
pełnie inna – w konwencji nowo-

czesnej architektury i tak to wyko-
naliśmy. Budynek jest usytuowany
przy rzece Wildze. Za obydwa ze-
społy mieszkaniowe otrzymaliśmy
państwowe nagrody pierwszej
kategorii – tak zwane Oskary Bu-
downictwa, a dokładnie Budowa
Roku 2014 i Budowa Roku 2015.

Jedną ze sztandarowych i bardzo
chlubnych inwestycji spółki jest
Hard Rock Cafe Kraków. Jak
wyglądała budowa tego klubu
muzycznego i restauracji?
To nie była łatwa inwestycja. Jest
to firma, która na świecie ma ok.
140 takich obiektów. Będąc 
w Nowym Jorku pod Hard Rock
Cafe zastanawiałem się, czemu nie
wykonywaliśmy takiego obiektu…
Inwestor stawiał naprawdę wyso-
kie wymagania przy realizacji.
Obiekt miał być dzierżawiony 
w kamienicy na okres 10 lat, ta-
kże właściciel też miał coś do po-
wiedzenia. Teren dość trudny, bo
znajduje się w ścisłym centrum
przy Kościele Mariackim, z ogra-
niczonymi możliwościami logis-
tycznymi. Te lokale na całym świe-
cie charakteryzują się tym, że ka-
żdy z nich posiada jakieś elemen-
ty, które były własnością czy
zespołów rockowych czy wyko-
nawców. W Hard Rock Cafe sufit
jest wyłożony płytami albo ele-
mentami instrumentów. Trzeba
było stworzyć całą instalację hyd-
rauliczną, kanalizację, ogrzewa-
nie, jak również wszystkie insta-
lacje elektryczne. Podjęła się tego
firma syna naszego wspólnika –
Digitec, która realizuje z nami
wszystkie inwestycje. Stworzy-
liśmy także zespół wykonawczy,
kompleksową realizację „pod klucz”.
Umowa była dość skomplikowana,
bo podzielona na trzy etapy. Ale
wszystko się udało i jest się czym
chwalić.

Rozmawiał 
Marcin Pawlenka

Kreują nową jakość w starym mieście
Wybudowali ponad 500 mieszkań, w  tym apartamentów, ale w swoim portfolio mają również klub muzyczny i restaurację Hard Rock Cafe Kraków.
Twarzą ich kampanii reklamowej jest Cleo, która promuje mieszkania jednej z nowszych inwestycji deweloperskich – Słowiańskiego Wzgórza. WAKO,
chociaż swoją działalność ogranicza do Krakowa, jest niekwestionowanym liderem wśród polskich firm deweloperskich. O zrealizowanych inwestycjach
oraz zaufaniu klientów, na które spółka pracowała przez ostatnie trzy dekady mówi Jan Wasilewski – prezes zarządu.
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Rozpoczęcie budowy Nowego Werdona

Kompleks przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie

Budynki przy ul. Ruczaj 43 w Krakowie
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Jaka jest geneza ZUO Sp. z o.o.
w Myślenicach?
Zakład został powołany w 2004
r., a obecnie jego stuprocentowym
udziałowcem jest Gmina Myślenice.
Na początku zajmował się gospo-
darowaniem odpadami z Myślenic
i zarządzaniem lokalnym składo-
wiskiem odpadów w gminie. 
W roku 2010 powstał projekt bu-
dowy profesjonalnego zakładu
gospodarowania odpadami, speł-
niającego wszelkie normy euro-
pejskie i dzięki temu środki na
jego budowę zostały pozyskane 
z Funduszu Spójności. Zakład
obejmuje profesjonalną sortow-
nię, kompostownię, a także nową
część składowiska odpadów. Inwe-
stycja została rozpoczęta w 2010 r.
i trwała dwa lata.

Jakimi nowymi inwestycjami
poza tym mogą się Państwo po-
chwalić?
W tej chwili kończymy odgazo-
wanie starego składowiska odpa-
dów. Inwestycję planowaliśmy już
od 2012 roku, gdy zostało ono
zamknięte. Udało nam się wygos-
podarować fundusze na realizację
tej inwestycji, która rozpoczęła się
w październiku zeszłego roku.
Polegała ona dokładnie na odga-
zowaniu starego składowiska od-
padów i wykorzystaniu tego gazu
do produkcji energii elektrycznej
i cieplnej. Wiązało się to z prze-

prowadzeniem odwiertów 12
studni w czaszy starego składo-
wiska, skąd pompowany jest gaz
do stacji zbiorczej. Następnie po
osuszeniu i oczyszczeniu gaz jest
przekazywany do dwóch genera-
torów o mocy 123 kW, gdzie wy-
twarzana jest energia elektryczna.
Oczywiście, dodatkowym produ-
ktem, przy wytwarzaniu energii
elektrycznej jest ciepło. To ciepło
zostało wykorzystane do celów
technologicznych. Powstały dwa
stanowiska do osuszenia paliwa
alternatywnego, które trafia do-
celowo do cementowni. Ta inwe-
stycja niewątpliwie wpłynęła na
ochronę powietrza, bo wiadomo,
że w wyniku procesów fizyko-
chemicznych wytwarzane są gazy
składowiskowe. W tym momen-
cie, te gazy zostały ujęte i wyko-
rzystane.

Dlatego też są Państwo nomino-
wani do prestiżowej nagrody
Ekostrateg 2017. Jakie znaczenia
ma dla Państwa to wyróżnienie?
Jest mi niezmiernie miło, że uzys-
kaliśmy tę nominację. Jest to na
pewno dla nas ogromne wyróż-
nienie i myślę, że zarówno dla za-
kładu, jak i mieszkającej tu spo-
łeczności lokalnej jest to napra-
wdę duża nobilitacja, tym bardziej
że Ekostrateg to nagroda o ran-
dze ogólnopolskiej.

Rozmawiał Marcin Pawlenka

Ekologiczni nie 
tylko u siebie
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach 
z powodzeniem zajmuje się   gospodarowaniem od-
padami i to nie tylko na swoim podwórku. Swoim
zasięgiem obejmuje gminy i miasta z powiatu lima-
nowskiego i myślenickiego. Więcej o jego działalno-
ści w rozmowie z Jerzym Podmokłym – prezesem
ZUO Sp. z o.o. w Myślenicach.

Innowacyjność to hasło,
które zawsze przyciąga
tłumy, a tym z pewnością
jest inwestowanie w przy-
szłych programistów. Do-
dając do tego doświad-
czenie i wiedzę przekazy-
waną przez najlepszych wy-
kładowców w Polsce, pow-
staje system nauczania, któ-
ry ma potencjał zrewolucjo-
nizować rynek edukacyjny.
Connectis ma świa- do-
mość zmian, jakie zachodzą
na rynku w ekspresowym
tempie. Dlatego na kursy
przyjmowane są osoby,
które albo ukończyły kie-
runki techniczne, albo chcą
przebranżowić się z innych
profesji. 

Szkoła z przyszłością

Pierwsza edycja C_school
w Gdańsku okazała się
ogromnym sukcesem.
Teraz nadszedł czas na War-
szawę - na kurs Java zgłosiło
się tutaj aż 60 chętnych na
jedno miejsce. Idąc za cio-
sem, Connectis postanowił
uruchomić kolejny nabór 
w stolicy, tym razem na Te-
sterów. Zajęcia na wszyst-
kich kursach trwają mini-
mum trzy miesiące i odby-
wają się w trybie zaocznym.
Podstawą jest nauka języka
Java oraz technik progra-
mowania. Po skończonym
kursie Connectis gwaran-
tuje dwuletni kontrakt 
w swojej firmie, która
obecna jest w branży IT od
ponad dekady. Dzięki swo-
jemu doświadczeniu wy-
pracowała nowatorskie

rozwiązania zarówno 
w modelu edukacji, jak 
i w nowoczesnej rekrutacji
kandydatów IT. 

Nie tylko edukacja

Connectis od lat pracuje
nad systemem wyszukiwa-
nia i dopasowywania kan-
dydatów do projektów 

z jakimi przychodzą klienci.
Z potrzeby podnoszenia
efektywności tego procesu
powstał C_cloud, poprzez
którą można wyszukać naj-
lepszego eksperta IT. W jaki
sposób? W chmurze
C_cloud znajduje się ok. 60
tys. różnych specjalistów 
z branży IT. Za sprawą fil-
trów: kompetencji, lokali-
zacji i doświadczenia
jesteśmy w stanie wyszukać
odpowiedniego kandydata.
Connectis ma ogromne
doświadczenie więc najle-
piej skorzystać z fachowej
obsługi. Firmy często wa-
hają się, czy wziąć specjalistę
w outsourcingu, bo mają
obawy przed kontrolą roz-
liczeń. C_cloud w tym po-

maga. Co z rozliczeniem
pracownika de facto za-
trudnianego przez Connec-
tis? Postępy pracy nad
projektem są na bieżąco
monitorowane. Rozwiąza-
nie jest wygodne i dla pra-
codawcy, i dla informatyka.
W chmurze rozliczane są
faktury oraz przyjmowane
wnioski urlopowe, dzięki

czemu obieg dokumentów
papierowych ograniczony
jest do minimum.

Jak AI usprawni rekrutację

Obecnie Connectis współ-
pracuje z Politechniką War-
szawską nad udosko-
naleniem chmury o nowe
algorytmy sztucznej inteli-
gencji. Machine learning,
web mining i web harves-
ting to procesy, nad którymi
obecnie pracują naukowcy.
Co one oznaczają? Ma-
chine learning to inteli-
gentna, samoucząca się
wyszukiwarka, która pro-
ponuje kolejnych kandyda-
tów odpowiadających
naszym wcześniejszym wy-

borom. Web mining aktua-
lizuje doświadczenie oraz
osiągnięcia, których infor-
matyk nie zawarł w swoim
CV, a które dostępne są 
w sieci. Web harvesting
zbiera informacje o kandy-
datach z forów interneto-
wych i portali, gdzie
wypowiadają się i pomagają
innym użytkownikom. 

- Nasza platforma zwiększy
wykrywalność niespójnych
lub nieprawdziwych da-
nych o ok. 90 proc. System
automatycznie sprawdzi
prawdziwość wszyst-
kich danych zawartych 
w CV  - mówi Michał
Gierczak, prezes Connectis. 
Znalezienie odpowied-
niego specjalisty IT jest
trudne. Często zdarza się, 
że  wysoko wykwalifiko-
wany pracownik otrzymuje
mało wymagające zlecenia,
przez co nie rozwija się i nie
jest zadowolony z pracy.
Dlatego tak kluczowe jest
dopasowanie kompetencji
specjalisty do wymagań
projektu.

Paweł Wala

Edukacyjna rewolucja
Rynek informatyczny zmaga się z ogromnym brakiem deweloperów. Na 
przeciw temu problemowi wyszedł Connectis otwierając C_school - bezpłatną
szkołę dla przyszłych programistów. Jest to trzecia taka szkoła na całym świecie. 
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Grójec położony jest w centralnej
Polsce, 45 km od Warszawy. Krzy-
żują się tutaj dwie arterie komu-
nikacyjne – drogi krajowe nr 7
Warszawa-Kraków i nr 50 Mińsk
Mazowiecki-Sochaczew. – Grójec
oferuje atrakcyjne tereny inwesty-
cyjne i na ich potencjale chcieli-
byśmy się skupić w przyszłości,
nie zapominając przy tym o pod-
noszeniu jakości życia mieszkań-
ców – mówi burmistrz Jacek Stolarski.
Korzystne warunki stwarzane są
zarówno mieszkańcom, jak i przed-
siębiorcom. Daje się tutaj wyczuć
dobry klimat do inwestycji, wido-
czne jest rozwinięte zaplecze prze-
mysłowe, a to stanowi solidny fun-
dament dla rozwoju przedsiębior-
czości. Posiadane przez miasto wol-
ne tereny inwestycyjne w Słom-
czynie to idealna lokalizacja pod
budowę centrum logistycznego,
magazynów, bądź zakładów pro-
dukcyjnych. O ich atutach świad-
czy bliskość stolicy i międzyna-
rodowego lotniska im. Fryderyka
Chopina oraz dobre połączenie
komunikacyjne z innymi regio-
nami kraju. W pobliżu oferowa-
nych terenów inwestycyjnych dzia-
łają: giełda samochodowa w Słom-
czynie, tor wyścigowy, Grójeckie
Centrum Logistyczne, na terenie
którego znajdują się – siedziba
Oddziału Celnego, agencji celnych
i Truck Arena Grójec, która ofe-
ruje kompleksową obsługę kie-
rowców i firm transportowych.
W rejonie grójeckim swój kapitał

zainwestowali już m.in. jeden 
z największych producentów fo-
teli samochodowych w Europie –
Faurecia Automotive Polska, Ferrero
Polska, Jadar PepsiCo, Peter
Renz. Gospodarka oparta jest tu
na przemyśle owocowo-przetwór-
czym i sadownictwie – 50 proc.
obejmuje powiat grójecki w skali
całego kraju – to tak zwane „za-
głębie sadownicze”. Region gró-
jecki należy zakwalifikować do
przodujących w Polsce w zakresie
produkcji, technologii, a także ja-
kości produkowanych owoców.
Jabłka grójeckie, które są produk-
tem regionalnym swoje zalety za-
wdzięczają warunkom glebowym
i klimatycznym, z których pocho-
dzą. Intensywnie rozwiniętymi sek-
torami są również handel i usługi. 
Władze systematycznie podwyż-
szają standard życia mieszkańców
poprzez poprawianie estetyki
miasta – dbanie o zieleń miejską 
i parki. W mieście prężnie rozwija
się budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne i jednorodzinne. 
Z podejmowanych działań miesz-
kańcy mogą skorzystać bezpośre-
dnio – gmina kreuje kulturę i sport.
Dużo wysiłku kładzie się na utrzy-
manie szkół i budowę dróg miej-
skich. Miasto i Gmina Grójec
liczy 25 tysięcy mieszkańców, któ-
rym w mieście żyje się dobrze, 
a co ważne znajdują w nim sta-
bilne miejsce zatrudniania. 

Martyna Motylska

Małe miasto 
– duży potencjał
Grójec to miasto powiatowe leżące w województwie
mazowieckim. Jego okolice to najważniejszy polski re-
gion uprawy i przetwórstwa jabłek, a jabłko grójeckie
to oficjalny produkt tradycyjny. Nieustanny wzrost zado-
wolenia mieszkańców oraz ciągły rozwój to wartości,
którymi kierują się pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
z burmistrzem Jackiem Stolarskim na czele.
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Zajęcia w C_school

Rząśnia to gmina wiejska, leżąca 
w województwie łódzkim. Gmina
znajduje się w obszarze działalno-
ści Kopalni Węgla Brunatnego
„Bełchatów”. O jej dobrej pozycji
w rankingu zamożności świadczą
dwa czynniki: przemysł i środki
zewnętrzne. Dochód gminy w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca to
ponad 8,5 tys. zł, dzięki czemu
mieszkańcy gminy mogą żyć w miej-
scu przyjaznym, z dobrze rozwi-
niętą infrastrukturą drogową, edu-
kacyjną i kulturalną. Podnosząc
atrakcyjność gospodarczą i inwe-
stycyjną gminy utworzona została
Strefa Aktywizacji Gospodarczej.
Strefa stwarza bardzo dogodne
warunki do inwestowania dla firm,
a pracownicy urzędu są dobrze
przygotowani do pomocy przed-
siębiorcom, chcącym rozpocząć 
u nas swoją działalność – podkreśla
wójt Tomasz Stolarczyk. Firmy,
które podjęły już działalność w Stre-
fie to te z branży włókienniczej,
recyklingu i produkcji nawozów
wapniowych. Jednym z głównych
obszarów rozwoju, na który sta-
wia Rząśnia jest ekologia. Pierw-
szy ze zrealizowanych w gminie
projektów, to „Słoneczne dachy
Gminy Rząśnia”. W projekcie wzię-
ło udział aż 85 proc. mieszkań-
ców, przez co w gminie poprawa
jakości powietrza jest wyraźnie
odczuwalna. Władze Rząśni, z my-
ślą o następnych pokoleniach, in-
westują w nowoczesne i innowa-
cyjne rozwiązania. Mieszkańcy

mogą tutaj liczyć na dofinansowa-
nie w wysokości 70-80 proc. do
wymiany starych pieców na kotły
gazowe, olejowe i pelletowe czy
na kotły ekogroszek klasy 5. Rów-
nież do montażu instalacji foto-
woltaicznych Gmina udziela dofi-
nansowania w wysokości 80 proc.
– a wszystko to w ramach realizo-
wanego Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej. Podejmowane projekty
i programy dotacyjne skutecznie
podnoszą komfort życia i jedno-
cześnie generują oszczędności 
w domowych budżetach miesz-
kańców. 
– Dziś Gmina Rząśnia to głównie
przemysł, ale następne pokolenia
będą żyły już w innej rzeczywis-
tości, związanej m.in. z turystyką
i innowacjami – zaznacza Tomasz
Stolarczyk. Obecnie to idealne
miejsce dla wszystkich, którzy ce-
nią spokój, a ten odnajdą space-
rując po lasach, czy jeżdżąc na ro-
werze. Na zwałowisku zewnętrz-
nym kopalni został uformowany
stok narciarski o długości zjazdu
1400 m, z czego 800 metrów to
trasa ekstremalna. Władze gminy
konsultują z Kopalnią przygotowa-
nie budowy tras biegowych i ro-
werowych oraz chcą w przyszło-
ści, aby na zwałowisku zewnę-
trznym zostały wybudowane tra-
sy dla off-roadu, motocrossu i in-
nych sportów ekstremalnych –
tak, aby w przyszłości przyciągnąć
do Rząśni aktywnych turystów.

Martyna Motylska

Gmina wielu barw
Dynamika rozwoju, wsparcie przedsiębiorczości
i przemysłu, budowa tras rowerowych, nowo-
czesne rozwiązania, panele fotowoltaiczne i ko-
lektory słoneczne na większości dachów i szereg
innych podejmowanych działań na rzecz ekologii,
to wyróżniki gminy Rząśnia, na której czele stoi
wójt Tomasz Stolarczyk. Czym charakteryzuje się Miasto 

i Gmina Kazimierza Wielka?
Burmistrz Miasta i Gminy Adam
Bodzioch: Jest to gmina typowo
rolnicza – wyjątkowo malownicze
miejsce na mapie województwa
świętokrzyskiego. Miasto, będące
ośrodkiem centralnym gminy
oraz siedzibą powiatu kazimier-
skiego, znajduje się  przy trasie
Kraków-Busko Zdrój, a dobra
dostępność komunikacyjna spra-
wia, że jest intensywnie powią-
zane zarówno z położonym 50 km
na południe Krakowem, jak i z odda-
lonymi o niespełna 100 km Kielcami,
jednocześnie będąc lokalnym ośro-
dkiem usługowym dla okolicznych
wsi. Na atrakcyjność  inwestycyjną
i  turystyczną tego miejsca wpływ
mają w głównej mierze walory
środowiska przyrodniczego, a szcze-
gólnie zróżnicowane ukształtowa-
nie powierzchni, wysokie walory
estetyczne krajobrazu oraz wody
siarczkowe.
Uzdrowiskowy charakter Kazimierzy
Wielkiej to istotny element oferty
inwestycyjnej oraz dominujący
czynnik prorozwojowy tego miej-
sca. Dziś staramy się o pozyskanie
statusu gminy uzdrowiskowej
(procedura jest już wysoce za-
awansowana w Ministerstwie
Zdrowia) oraz poszukujemy in-
westora, by utworzył na terenie
Gminy placówki lecznicze. W ra-
mach poszukiwań troszczymy się
o rozwój infrastruktury turystycz-
nej i rekreacyjnej, dbamy o infra-
strukturę drogową, np. w lipcu
podpisaliśmy 40-milionowy kon-
trakt na budowę obwodnicy.

Wszystkie te czynniki sprawiły, że
w ostatnim czasie obserwujemy
duże zainteresowanie krakowian
zakupem terenów w obrębie
Ogródków Działkowych „Olszynka”.
Biorąc dodatkowo pod uwagę
odkrycie złóż wód siarczkowych
i geotermalnych nie dziwi fakt, że
cała aktywność samorządu gmin-
nego nakierowana jest na utwo-
rzenie w Kazimierzy Wielkiej
uzdrowiska i nowych kierunków
leczniczych, które będą bardzo
innowacyjne.

Skąd się wziął pomysł na stwo-
rzenie w Kazimierzy uzdrowiska? 
Już w latach 60. XX w. mówiło
się tu o złożach wód termalnych,
których występowanie potwier-
dzono naukowo. W momencie
powstania samorządu, w 1990
roku, wiedzieliśmy że to jest nasz
potencjał, szansa dla Kazimierzy,
lecz wówczas jeszcze nie było
możliwości wykorzystania tej
szansy. Dziś jest inaczej, znakomi-
tym narzędziem pomocowym są
fundusze unijne. Właśnie wyko-
rzystując takowe, samorząd po-
przedniej kadencji dokonał od-
wiertów w celu pozyskania ciepłej
wody dla obiektu szkolnego.
Wówczas odnaleziono wodę ter-
malną na głębokości 700 metrów,
której jakość po badaniach okre-
ślono na poziomie słynnych uzdro-
wisk. Otworzyła się przed nami
wielka szansa na rozwój miasta 
i regionu. Powiem z całą stanow-
czością, że zamierzamy ją wyko-
rzystać.

Paulina Dudak

Szansa na uzdrowisko
Miasto i Gmina Kazimierza Wielka leży na skraju woje-
wództwa świętokrzyskiego i małopolskiego. Jej naj-
większym atutem są złoża wód termalnych, które
obecny samorząd zamierza wykorzystać i stworzyć na
terenie gminy uzdrowisko specjalizujące się w innowa-
cyjnych kierunkach leczenia.
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