
Wymienione inwestycje – zreali-
zowane w latach 2007-2010 – 
w bardzo znaczący sposób przy-
czyniły się do poprawy standardu
życia mieszkańców miasta. 
W wymierny sposób zwiększyła
się bowiem dostępność usług ofe-
rowanych przez Otwockie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji. Powstało ponad 7,5 tys.
przyłączy (4 tys. przyłączy wod-
nych i 3,5 tys. kanalizacyjnych).
Te wyniki złożyły się na możli-
wość podłączenia około 16 tys.
nowych odbiorców wody miej-
skiej, a także blisko 14 tys. osób,
których budynki można podłą-
czyć do kanalizacji. Roboty zwią-
zane z budową i modernizacją
kosztowały 230 mln zł. Wsparcie
unijne dla przedsięwzięcia wynio-
sło blisko 20 mln euro. Promoto-
rem projektu i beneficjentem było
miasto. Władze Otwocka rozpo-
częły projekt, a w lipcu 2007 r.,
po likwidacji zakładu budżeto-
wego pod nazwą Otwocki Za-

kład Wodociągów i Kanalizacji 
w celu przekształcenia w spółkę,
Ministerstwo Środowiska delego-
wało na nią obowiązki związane
z realizacją zadania, które pod ko-
niec grudnia 2010 r. zakończyło
się sukcesem. Wtedy nastąpił dru-
gi etap. Pojawiła się koncepcja ro-
zbudowy i przebudowy oczy-
szczalni ścieków. Modernizacja
ma zmierzać w trzech kierunkach
– zmniejszenia produkcji osadów,
zwiększenia produkcji biogazu,
jak również doprowadzić do
stanu, w którym obiekt spełni naj-
wyższe rygory unijnego prawa
dotyczące środowiska. W tym
momencie zaczęły się jednak kło-
poty OPWiK. Jak zaznacza prezes
spółki, Mieczysław Kostyra,
przez niespójność polskiego pra-
wa i nieprzychylność osób, któ-
rymi kierują pobudki polityczne,
a nie ekologiczne – spółka może
stracić kilkanaście milionów zło-
tych, które mogłyby popłynąć 
z Brukseli. – Złożyliśmy doku-

menty o dofinansowanie inwe-
stycji i dostaliśmy promesę Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Moglibyśmy wykorzystać te
pieniądze z myślą o poprawie
komfortu życia mieszkańców. Ale
od 2013 r. stoimy w miejscu, po-
nieważ blokują nas ruchy, jak ja to
określam „pseudoekologiczne”,
które mają w zamierzeniu działal-
ność przeciw władzom miasta 
i OPWiK-u, a nie na rzecz ekolo-
gii – tłumaczy prezes. Jak relacjo-
nuje, przez bezzasadne skargi
przedstawicieli jednego z lokal-
nych ruchów, który ma w statucie
działalność na rzecz ekologii,
przedsiębiorstwo nie może zrea-
lizować zadania, które pozytyw-
nie wpłynęłoby na środowisko,
ale także – ze względu na większą
produkcję biogazu – byłoby ko-
rzystne pod względem ekono-
micznym dla mieszkańców, bo
nie rosłyby ceny wody i odpro-
wadzania ścieków. A warto pod-

kreślić, że już od 2012 roku taryfa
opłat nie zmieniła się. 
– Mimo sądowych spraw, podję-
liśmy decyzję, że najważniejsze
urządzenia w oczyszczalni, które
już stały się przestarzałe – wymie-
nimy jeszcze w 2015 roku. Zmi-
nimalizujemy w ten sposób skutki
opóźnienia. Jednak nie przepro-
wadzimy generalnej moderniza-
cji, na którą mogliśmy
otrzymać środki unijne –
podkreśla Mieczysław
Kostyra. Zwraca też
uwagę na inne, jego zda-
niem, kuriozum – budowę
oczyszczalni ścieków w Jó-
zefowie, miejscowości ,
która  wchodzi w skład
aglomeracji Otwocka
i obecnie obsługuje jej
mieszkańców kierowane
przez niego OPWiK. 

– Nasza oczyszczalnia
produkuje od 2011 r. zie-
loną energię. W Józefowie
ma powstać malutki
obiekt, w którym nie ma
mowy o produkcji odna-
wialnych źródeł energii,
ado tego oczyszczone ścieki trafią
do rezerwatu przyrody – mówi
Kostyra. – Struktury państwa pol-
skiego wyraziły zgodę na budowę
tej oczyszczalni ścieków. Co cie-
kawe, ten sam ruch ekologiczny,
który kontestuje proekologiczną
modernizację oczyszczalni ście-
ków w Otwocku, popiera bu-
dowę nowej OŚ w Józefowie,
która jest krokiem wstecz w sto-

sunku do otwockiej oczyszczalni
ścieków. Ruch ekologiczny z na-
tury rzeczy powinien dbać o śro-
dowisko i negować powstawanie
jakichkolwiek nowych instalacji 
z rzutem ścieków do rezerwatu
przyrody. Dlaczego tutaj jest ina-
czej? – pyta Mieczysław Kostyra.
Prezes twierdzi, że wydane de-
cyzje należy ponownie przeanali-

zować pod kątem zgodności 
z prawem. Przywołuje w tym
miejscu ustawę o ochronie przy-
rody. – Mówi ona wprost: można
rozpocząć budowę liniową w re-
zerwacie przyrody, pod warun-
kiem, że nie ma innego wyjścia.
W tym przypadku istnieje alter-
natywa, tak jak w przypadku
Rospudy. Złożyliśmy w tej spra-
wie skargę do Ministra Środo-

wiska. Odpowiedzi brak – wyjaś-
nia Kostyra. Uważa on też, że nie
jest dobrym rozwiązaniem, by
kwestie związane z zarządzaniem
środowiskiem – wodami, powiet-
rzem, ziemią – leżały w gestii sa-
morządów. – Za te sprawy
powinni odpowiadać fachowcy
na szczeblu centralnym, którzy
potrafiliby zatrzymać działania na
szkodę państwa – zaznacza. 
Otwockie wodociągi obchodzą 
w tym roku 80-lecie działalności.
Od momentu przekształcenia 
w 2007 r. zakładu budżetowego
w spółkę, na jej czele stoi Mieczy-
sław Kostyra. Przez siedem lat
działalności przedsiębiorstwa –
dzięki inwestycjom i dobremu za-
rządzaniu – udało się doprowa-
dzić do znaczącej poprawy usług
świadczonych mieszkańcom
Otwocka i sąsiednich gmin. Nie
uszło to uwadze z zewnątrz. Pol-
ska Agencja Przedsiębiorczości
nominowała Otwockie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji do tytułu „Lider Rozwoju
Regionalnego 2015”. To ogólno-
polski program, który ma na celu
wyróżnienie i nagrodzenie pod-
miotów działających na rynkach
lokalnych, które dbają o standard
życia mieszkańców i przyczyniają
się do rozwoju w regionie swojej
własnej działalności. Rozstrzyg-
nięcie programu odbędzie się na
III Polskim Kongresie Przedsię-
biorczości, który odbędzie się je-
sienią tego roku.

Damian Baran

Pod koniec minionej dekady w samym Otwocku powstało ponad 130 km
sieci wodociągowej i 100 km kanalizacyjnej, zaś w całej aglomeracji 
16 nowych przepompowni ścieków. Uruchomiono nową stację uzdatniania
wody, a istniejąca została przebudowana. Miejscową oczyszczalnię ście-
ków także czeka modernizacja, ale w tym przypadku pojawił się problem.

Coztąoczyszczalniąścieków?

Prezes OPWiK, Mieczysław Kostyra.
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Pacjentom leczonym chemicznie
wzdecydowanej większości przy-
padków podaje się obecnie tzw.
„wolną” postać leku, który jest
bardzo stary (powstał w latach
70. ubiegłego wieku), ale prak-
tycznie nie wyparty przez żadną
inną terapię. – Często wywołuje
on u chorego kardiotoksyczność.
Wbardzo znaczący sposób uszka-
dza mięsień sercowy. Wszyscy
specjaliści doskonale zdają sobie
sprawę z tego skutku ubocznego
– mówi dr. inż. Magdalena Przy-
było, prezes Lipid Systems.
– W 1995 r. powstała jednak

inna koncepcja. Lek zamknięto 
w „nano-kapsułce” lipidowej,
która wędruje do guza, a przy
tym w ogóle nie osadza się 
wsercu. Specyfik równie skutecz-
nie leczy raka, jak wspomniana
wcześniej wersja, ale jednocześnie
znacząco zwiększa szanse czło-
wieka na przeżycie – wyjaśnia.
Monopol na produkcję liposo-
malnej doksorubicyny – bo o niej
mowa – posiada w tym momen-
cie tylko jedna firma na świecie.
Prawdopodobnie już niedługo.
Pierwszy lek nanomedyczny na
świecie chce także wprowadzić 
w 2016 r. Lipid Systems.
– W medycynie trwa właśnie

przełom jakościowy. My przesta-
jemy ciało traktować jak „worek
z wodą” – zaznacza prof. dr hab.
Marek Langner, członek rady
nadzorczej firmy. – Myślimy o or-
ganizmie, jako złożonej prze-
strzeni, do której można w różne

miejsca ukierunkować molekuły.
Tzw. nanomedycyna, czyli obszar,
w jakim działamy, jest bardzo is-
totna. Skala Nano dotyczy wsza-
kże obiektów, którymi możemy
manipulować.  Na tym „pozio-
mie” da się bardzo wiele osiągnąć
– zaznacza.
Stworzenie innowacyjnych tech-
nologii liposomowych w terapii
nowotworowej to główne przed-
sięwzięcie spółki z Dolnego Ślą-
ska, które realizuje w ramach pro-
gramu krajowego „Demonstrator
plus”. Jakie są powody, że wybór
padł akurat na to zadanie? Dwa
zasadnicze: rynek i produkcja.

Pomysłodawcy projektu, zakła-
dają, że po jego komercjalizacji
obroty wyniosą około 120 mln zł,
a to daje spółce stabilność i szansę
na rozwój. Jeszcze ważniejszym
motywatorem do działania jest
fakt, że nie ma komercyjnych ma-

szyn do produkcji specyfiku.
Trzeba je dopiero zbudować.
– Dlatego nikt nie produkuje

tego leku na masową skalę. To
jedna z przyczyn jego całkowitego
zniknięcia z rynku w 2012 roku
– informuje prezes Lipid Systems.
Marek Langner uważa, że po-
wolny rozwój preparatów nano-
medycznych wynika z faktu, iż
brakuje powszechnego myślenia
o materii w sposób, który umoż-
liwiłaby ich konstruowanie. – My
natomiast mamy sporą wiedzę na
ten temat, która pozwala opano-
wać wytwarzanie na skalę tech-
nologiczną tego i podobnych no-

woczesnych preparatów nano-
medycznych. Magdalena Przy-
było wraz z dr inż. Tomaszem
Borowikiem opracowali nową,
wysokowydajną metodę zamyka-
nia związków w liposomach.
Dzięki niej rozwój terapii geno-

wej oraz białkowej może zna-
cząco przyspieszyć – nie ukrywa
profesor. – Teraz pojawia się jed-
nak pytanie, czy tę ciężką pracę
uda się skomercjalizować i skon-
sumować. Jesteśmy w punkcie, 
w którym możemy stać się lide-
rem w pewnych grupach produk-
tów, których na rynku jeszcze nie
ma – podkreśla.
Innym ważnym aspektem posta-
wienia na ten lek jest zagwaran-
towanie spółce wiarygodności.
– Nie da się ukryć, że w tej chwili
jesteśmy mało wiarygodni jako
grupa naukowców. Lecz w mo-
mencie, gdy uda nam się stworzyć
„super generyk”, a wiemy, że tak
będzie, wtedy udowodnimy, iż
potrafimy pracować w wysoko-
zaawansowanych technologiach
farmaceutycznych. Uzyskamy
określony poziom jakości i po-
ziom ekspertyzy – mówi Magda-
lena Przybyło.
A będzie to produkt spełniający
wszystkie standardy światowe.
– Gdy ten cel osiągniemy – ma-
my produkcję, a w następnym
kroku tworzymy kolejne pro-
dukty własne, oparte o nowe my-
ślenie – zdradza plany profesor.
– W zasadzie to już się dzieje, bo

tzw. nanotechnologię spotykamy
w wielu działach gospodarki:
kosmetologii, produktach stoso-
wanych do niszczenia bakterii,
czy preparatach okulistycznych.
Zaczynamy już pracować w tych
obszarach. Mamy zlecenia róż-
nego typu. Są również przeciw-

ności – nasza kadra jest niewy-
starczająco liczna, a przestrzeni do
pracy brakuje – podkreśla członek
rady nadzorczej spółki.
W przypadku Lipid Systems
udaje się jednak pokonać prze-
ciwności. Lecz skuteczne łączenie
prowadzenia własnego biznesu 
z pracą naukową jest zdaniem
Marka Langera i Magdaleny
Przybyło rzeczą trudną. Profesor
twierdzi, że wpływ na to mają

strukturalne ustalenia, dotyczące
uczelni i administracji państwo-
wej, które w praktyce uniemożli-
wiają współpracę.
– Uczelnie otrzymują dofinanso-
wanie na kilka sposobów: z  Na-
rodowego Centrum Badań
i Rozwoju, w postaci grantów, 
z ministerstwa w formie dotacji
dydaktycznych, czy też wykonu-
jąc usługi dla gospodarki. Niestety
pracownik naukowy nie jest
w żaden sposób przyporządko-
wany poszczególnym działaniom.
Wefekcie taki człowiek musi wy-
wiązać się z obowiązków statuto-
wych, dydaktycznych, później 
z obowiązków grantowych.
Struktura rozliczania pracownika
generuje sytuację zniechęcającą
go do jakiejkolwiek współpracy 
z przemysłem – uważa Langner.
– Fakt, że nam się udało, jest 
w głównej mierze zasługą mło-
dych ludzi – pani prezes i dr To-
masza Borowika.

Magdalena Przybyło, która świet-
nie radzi sobie balansując między
karierą naukową na uczelni 
a prowadzeniem spółki, potwier-
dza, że współpraca z biznesem
wymusza na naukowcach, tak
bardzo wymaganą wśród przed-
siębiorców jakość, zachowując
kreatywność i swobodę myślenia,
niezbędną do rozwoju nauki 
i technologii. – W trakcie dziesię-
cioletniej współpracy z profeso-

rem Langnerem i  dokto-
rem Borowikiem osiągnęliśmy
poziom jakości pracy pozwalający
na pokonanie każdej bariery for-
malnej czy technologicznej, zys-
kując przekonanie, że to, co ro-
bimy, ma realne szanse powodze-
nia – mówi prezes.
Zaznacza, że prowadzenie firmy,
którą kieruje, jest możliwe też
dzięki uczelni, ponieważ w dru-
giej połowie poprzedniej dekady
powstało na Politechnice Wroc-
ławskiej laboratorium dedyko-
wane lekom liposomowym.
– Przez powstanie infrastruktury

analitycznej mogliśmy ruszyć.
Więc w tym wypadku współ-
praca biznesu z nauką spina się
bardzo dobrze. W momencie,
gdy pojawił się program Demon-
strator plus – byliśmy gotowi
z technologią na takim poziomie,
aby wystartować – kończy dr inż.
Magdalena Przybyło. 

Damian Baran

Zastosowanie standardowej chemioterapii w leczeniu raka piersi, czy nowotworu jajnika wiąże się
często z uszkodzeniem mięśnia sercowego. Na rynku obecna jest wprawdzie technologicznie za-
awansowana postać leku pozbawiona kardiotoksyczności, jednakże jego wysoka cena wynikająca
z monopolu obecnego producenta, znacząco ogranicza jej powszechne zastosowanie. Istnieje bar-
dzo duża szansa, że wkrótce się to zmieni, dzięki polskim naukowcom z Wrocławia. Zespół wcho-
dzący w skład spółki Lipid Systems intensywnie pracuje nad tą nowoczesną postacią leku.

Dolnośląska Dolina Liposomowa

Prototyp ekstrudera do wytwarzania liposomowej postaci doksorubicyny
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Cały lek zamknięty jest w liposomach, dzięki czemu trafia on do guza nie osadzając się w sercu
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Zadłużenie sięgające 200 mln zł,
tysiące wierzycieli, wstrzymana
budowa przeszło tysiąca miesz-
kań. Prawdziwy koszmar dla
przedsiębiorcy. Większość dewe-
loperów ogłasza w takiej sytuacji
upadłość, zostawiając właścicieli
nieistniejących jeszcze lokali z kre-
dytem na wiele lat. Andrzej Ślą-
zak, prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej PAX w Warszawie, objął
stery w ostatnim momencie przed
katastrofą i wyprowadził spół-
dzielnię na prostą. Oczywiście nie
było łatwo. – Musiałem trafić do
ludzi, którzy wpłacili pieniądze
zadłużając się w bankach i stracili
nadzieję na to, że ich mieszkania
wogóle powstaną – mówi prezes.
– Poprosiłem ich o czas. I o to,

żeby pomogli mi, najzwyczajniej
w świecie nie przeszkadzając.
Udało się – dodaje.
SM PAX zawarła umowy z fir-
mami budowlanymi, ustalając za-
płatę w metrach kwadratowych
powstających mieszkań. Był to
ewenement na skalę krajową.
Zdarza się, że inwestor dopłaca
wykonawcy w ten sposób, gdy 
w trakcie realizacji ma problemy
z płynnością finansową. W tym
przypadku, było to podstawowe
założenie umowy. Kolejnym kro-
kiem w stronę opanowania dłu-
gów było unikanie egzekucji ko-
morniczych. – Robiłem to wy-
łącznie w interesie społecznym.
Chciałem w ten sposób zwrócić
uwagę wierzycieli, żeby zamiast
bezrefleksyjnie zajmować majątek
spółdzielni, usiedli ze mną do roz-
mów. Poskutkowało – przyznaje
Andrzej Ślązak. Przedstawiony

plan wyjścia z kryzysowej sytuacji
nie przekonał jednak głównych
wierzycieli, wśród których był
jeden z największych banków 
w Polsce i duża firma budowlana.
Skończyło się sprawą upadło-
ściową. – Dopiero podczas roz-
prawy, uświadomili sobie, że
spółdzielnia nie ma tych 70 milio-
nów i jeśli doprowadzą do upad-
łości, to nie odzyskają swoich pie-
niędzy – tłumaczy prezes. – Ne-
gocjowaliśmy dniami i nocami, aż
w końcu podpisaliśmy odpo-
wiednie umowy, oddalając wi-
dmo upadłości. Po kilku miesią-
cach, jeden z wierzycieli podzię-
kował mi, że przekonałem go do
takiego rozwiązania – dodaje. 
Dziś płynność finansowa powoli,
ale sukcesywnie wzrasta. Dług
znacząco się zmniejszył, urosło
natomiast zadłużenie lokatorów
względem spółdzielni – obecnie
wynosi około 3,5 mln zł. Rozwią-
zując problemy zadłużenia o ta-
kiej skali, nie da się zadowolić
wszystkich stron, a to często skut-
kuje kontrolami. – Gościliśmy już

Państwową Inspekcję Pracy,
Urząd Skarbowy, Ministerstwo
Infrastruktury, pod które spół-
dzielnie mieszkaniowe podlegają
i kontrole nadzoru budowlanego
–wylicza Andrzej Ślązak. – Żadna
zkontroli nie wykazała jakichkol-
wiek nieprawidłowości. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX
dziś skutecznie zarządza swoimi
zasobami korzystając z nowoczes-
nych rozwiązań, takich jak za-
awansowane oprogramowanie
umożliwiające zautomatyzowanie
procesu naliczania należności
związanych ze zużyciem mediów,
czy wodomierze z odczytem ra-
diowym. Spółdzielnia założyła
kilkanaście spółek prawa handlo-
wego, bez których według pre-
zesa nie udałoby się wybrnąć 
z sytuacji kryzysowej. – Jedną ze
spółek sprzedaliśmy z dużym zy-
skiem. Biznesowe podejście jest
niezbędne w każdej firmie, która
jest zmuszona do działania w tak
trudnych warunkach, również 
w spółdzielni – sumuje.

Krzysztof Dyła

Upadek nie wchodził w grę
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Na temat zarządzania sytuacjami kryzysowymi napisano całe mnóstwo
prac naukowych, powstają nawet kierunki studiów poświęcone temu za-
gadnieniu. Sytuacja SM PAX sprzed kilku lat i kierunek jaki obrał zarząd,
żeby nie dopuścić do upadłości, może służyć za idealne studium przypadku.

Nowoczesne budynki mieszczące zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe to wizytówka Spółdzielni Mieszkaniowej PAX.

Spółdzielnia nie należy do du-
żych: 4 lokale użytkowe i 157 lo-
kali mieszkalnych. Do niedawna
zasoby wymagały gruntownej
modernizacji. Dzięki zaangażo-
waniu, przemyślanemu planowa-
niu, uporowi i ciężkiej pracy
władz spółdzielni od 2008 roku
przeprowadzono liczne prace
modernizacyjne: najpierw wyko-
nano węzły i  podłączenie budyn-
ków do sieci miejskiej, następnie
udrożniono kanalizację. Zasoby
docieplono i zmodernizowano
„od piwnicy po dach”, który 
w jednym z budynków wymagał
wymiany na nowy. Zadbano 
o szczegóły takie jak założenie
wentylacji mechanicznej  w piw-
nicach, wymianę rynien i rur
spustowych wraz z montażem
grzałek, wymianę   kaloryferów 
ioświetlenia  na klatkach schodo-
wych. We wszystkich budynkach
zamontowano lampy ledowe,
przynoszące około 50 % oszczęd-
ności zużywanej energii.  Zainsta-
lowano również 4 nowe  windy.
W jednym z budynków wybudo-
wano szyb windowy i doposa-
żono go w nowoczesny dźwig
osobowy.  Niektóre prace remon-
towe były pierwszymi od 60 lat,
czyli od powstania budynków. 
W ostatnich latach spółdzielnia
zaadaptowała wolne powierzch-
nie strychowe na lokale miesz-
kalne, a pozyskane z ich sprze-
daży środki finansowe przezna-
czyła na remonty. W lokalach
użytkowych mieszczą się przy-

chodnia lekarska, nowo powstała
poczta oraz kultowy „Bar na Sta-
lowej 20/22” pana Andrzeja
Naumowicza. Na sukces spół-
dzielni pracuje cały zarząd wraz 
z radą nadzorczą. Środki finan-
sowe na prace remontowe i mo-
dernizacyjne  pozyskano przede
wszystkim ze sprzedaży odzyska-
nych lokali mieszkalnych oraz
kredytów termomodernizacyj-
n y c h  wraz
z przyznaną
przez bank
premią.  Alicja
Kielich, pre-
zes spółdzielni,
często rozma-
w i a  z  l u -
dźmi i stara
się konstruk-
tywnie im po-
m a g a ć .
Z m i a n a 
w wyglądzie
zasobów spół-
dzielni zmie-
niła również
podejście mieszkańców – cieszą
się z nowego wyglądu ich najbliż-
szego otoczenia i z dumą prezen-
tują ich efekty swoim gościom.
Dobre praktyki przyciągają gości
z zewnątrz.
– Przychodzą do nas zarządy

wspólnot, którym staramy się do-
radzać i pomagać we wprowa-
dzaniu sprawdzonych rozwiązań
– mówi prezes. Dążenie do do-
skonałości przejawia się w licz-
nych planach na dalszy rozwój.

– W ciągu najbliższych pięciu lat
przewidujemy budowę dwóch
wind zewnętrznych w budynku
przy ul. Stalowej, z myślą o oso-
bach starszych i niepełnospraw-
nych. Planujemy również docie-
plenie stropów piwnic, aby tracić
możliwie jak najmniej ciepła.  Do-
datkowo czeka nas wymiana wo-
domierzy w lokalach na liczniki
nowszej generacji z modułem ra-
diowym. Od tego roku będziemy
się starać o pozyskanie funduszy
unijnych na nowe inwestycje –
dodaje Alicja Kielich. Prawdzi-
wym wyzwaniem będzie nadbu-
dowa piętra w budynku przy ul.
Konopackiej. – Dzięki niej moż-
liwe będzie utworzenie dwóch
apartamentów z przeszklonymi
na górze loggiami, skąd będą roz-
taczać się widoki na stronę praską
oraz centrum Warszawy. Przepro-
wadziliśmy wstępne badania geo-

logiczne, które wykazały, że są
warunki do rozpoczęcia takich
prac – podkreśla prezes. Spół-
dzielnia Budowlano-Mieszka-
niowa „Jawczyce” jest przykła-
dem na obalanie stereotypów 
o ograniczonych możliwościach
małych spółdzielni. Kreatywność,
nieustanna energia i determinacja
do działania przekładają się na
sukces w dzielnicy, która ciągle
uchodzi za zaniedbaną socjalnie.

Aleksandra Gil

Praga nowością stoi
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SBM „Jawczyce” z warszawskiej Pragi jest
jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających
się spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Jej
zasoby, choć nieliczne, wyróżniają się w oko-
licy wysokim standardem, a w najbliższych la-
tach planowane są kolejne modernizacje.

Termomodernizacjazasobów to nie tylko oszczędność energii, ale również poprawą estetyki budynków.

Jak Pan ocenia działania polity-
ków kierujących ustawę spół-
dzielczą do Trybunału Konsty-
tucyjnego?
Doskonale wpisują się one 
w trend panujący w polityce od
wielu lat. Opiera się on na nieu-
stannych próbach zlikwidowania
spółdzielczości mieszkaniowej 
w Polsce. Zaczęło się w momen-
cie, gdy wypracowany przez dzie-
siątki lat majątek spółdzielni
mieszkaniowych został wysta-
wiony na sprzedaż za koszty no-
tarialne. Ale na tym bynajmniej
się nie skończyło. Kolejne inicja-
tywy polityków i silny nacisk ze
strony lobby deweloperskiego 
i bankowego to niestety spółdziel-
cza codzienność, w której przy-
szło nam funkcjonować.

Mimo tych utrudnień Państwa
spółdzielnia funkcjonuje i ma się
coraz lepiej. 
To nie jedyne utrudnienia, z ja-
kimi musimy sobie radzić. Naj-
większym brzemieniem jest spłata
kredytów „starego portfela”, któ-
ra kwartalnie pochłania 300 tys.
zł. Przy 40% zadłużenia w opła-
tach czynszowych i takim kredy-
cie wiele spółdzielni by upadło.
My nie tylko utrzymujemy się na
powierzchni, ale jesteśmy w sta-
nie przeprowadzać remonty 
i utrzymywać czynsze na nie-
zmiennym poziomie.

Jakie prace udało się wykonać?
W ostatnich latach przeprowa-
dziliśmy szereg inwestycji oraz re-
montów na kwotę ponad 7 mln
zł. Największą inwestycją była bu-

dowa kotłowni gazowej wspo-
maganej bateriami słonecznymi
dla osiedla „Kądzielów”. Sukce-
sywnie prowadzimy termomo-
dernizację kolejnych budynków,
na którą mu-
simy zaciągać
kredyty. Nie ob-
ciążamy jednak
ich kosztami
mieszkańców.
Utrzymujemy
fundusz remon-
towy na bardzo
niskim pozio-
mie, przezna-
czając na te cele
więcej środków
niż otrzymu-
jemy wpływów.

Te działania owocują postrzega-
niem Państwa przez media jako
spółdzielni dobrze zarządzanej, 
w zeszłym roku zostali Państwo
Filarem Spółdzielczości 2014.
Dostrzeganie naszych działań
przez podmioty zewnętrzne jest
dla nas budujące, tym bardziej, że
spółdzielczość jako ogół, potrze-
buje dziś dobrych przykładów,
które będą bronić naszych warto-
ści przed swego rodzaju me-
dialno-polityczną propagandą.
Tych dobrych przykładów jest 
wPolsce naprawdę dużo, niestety
stacje telewizyjne decydują się na
pokazywanie wyłącznie patologii,
których nie da się w tak dużym
środowisku uniknąć.

Wychodzicie Państwo z tymi
wartościami do ludzi?
Staramy się. Organizujemy różne

wydarzenia, które ludzi do nas
przyciągają, jak Dzień Dziecka
czy Mikołajki. Nasza sytuacja fi-
nansowa nie pozwala na rozmach
w tych działaniach, ale na tyle na

ile możemy, chcemy spełniać rolę
społeczno-kulturalną w naszym
otoczeniu. Zbudowaliśmy nie-
wielką muszlę koncertową spe-
cjalnie na takie okazje.

W czym upatruje Pan szansy dla
przetrwania spółdzielczości i jej
dalszego rozwoju?
Przede wszystkim musimy pa-
miętać o zasadzie solidaryzmu,
która jest fundamentem spół-
dzielczości, a która często umyka
w tych trudnych realiach rynko-
wych. Poza tym uważam, że spół-
dzielczość obroni się swoimi
osiągnięciami i będzie mogła się
rozwijać, jeśli tylko ustaną ataki
natury czysto politycznej. Po-
zwólcie nam działać, a wszystko
będzie dobrze.

Dziękuję za rozmowę.

Pozwólcie nam działać
FILAR SPÓŁDZIELCZOŚCI 2015 - NOMINACJA

Tym, którzy uważają, że spółdzielnie mieszkaniowe to anachro-
niczny twór, dla którego nie ma miejsca w XXI wieku, warto przed-
stawić przykład SM „Hutnik” z Zawiercia. O tym, jak funkcjonować 
w warunkach dużego zadłużenia i utrudniających życie przepisów,
z prezesem Stefanem Markowskim, rozmawia Michał Pomarański.

Sukcesywnie modernizowane zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu
Drogowego istnieją od 17 lat. Jak
prezentuje się działalność Pań-
stwa ośrodka w tym czasie?
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu
Drogowego powstały w 1998
roku. Na podstawie ustawy z 20
czerwca 1997 roku – Prawo 
o Ruchu Drogowym. WORD
jest wojewódzką samorządową
osobą prawną, podlegającą pod
Urzędy Marszałkowskie. Po-
czątkowo ośrodki powstały 
w byłych miastach wojewódz-
kich, dzięki czemu powstało 49
Wojewódzkich Ośrodków Ru-
chu Drogowego. W 2013 ro-
ku  nastąpiły zmiany w tym za-
kresie. W 2014 roku otwarty zos-
tał oddział bydgoskiego
WORD-u w Inowrocławiu. 
W ośrodku kompleksowo prze-
prowadzane są zarówno egza-
miny teoretyczne, jak i prakty-
czne, a także kursy dla instrukto-
rów oraz egzaminatorów.

Jaka działalność jest prowadzona
w ośrodku poza podstawowymi
zadaniami?
Od 2007 roku do dnia dzisiej-
szego wydaliśmy na poprawę 
w bezpieczeństwie ruchu drogo-
wego około 8 mln zł. Bydgoski
ośrodek specjalizuje się w budo-
wie miasteczek komunikacyj-
nych, które powstają przy szko-
łach. W ramach projektu two-
rzymy sale do wychowania ko-
munikacyjnego, dające młodzieży
możliwość nauki przepisów ru-
chu drogowego od najmłodszych
lat. Wyposażamy szkoły między
innymi w komputery, programy
oraz oprogramowanie w zakresie

poprawy bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym. Na poziomie
czwartej klasy szkoły podstawo-
wej wprowadzono także zajęcia
pod nazwą wychowanie komuni-
kacyjne. Jesteśmy jedynym w Pol-
sce ośrodkiem, który posiada
swój profilowany kierunek nau-
czania w liceum ogólnokształcą-
cym – wychowanie o bezpiecze-
ństwie w ruchu drogowym.

WPolsce coraz częściej pojawiają
się propozycje zmian w ruchu
drogowym. Jak Pan ocenia te
działania?
Wszystkie te zmiany idą w kie-
runku poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Ma na to
wpływ znajomość przepisów ko-
deksu drogowego. Przed 2013
rokiem było 540 pytań w puli.
Były to pytania jawne i ogólnodo-
stępne. Obecnie są to pytania za-
dawane w czasie rzeczywistym,
zawierają także filmy, które mają
za zadanie zweryfikować znajo-
mość przepisów. Nowością, która
została wprowadzona w tym
roku i odróżnia poprzednie fo-
rmy egzaminów, to tzw. ekojazda.

Co wyróżnia Państwa ośrodek na
tle innych tego typu instytucji

w Polsce?
Jesteśmy pierwszym ośrodkiem
wkraju, który dostał od Krajowej
Izby Gospodarczej  certyfikat 
owdrożeniu System Przeciwdzia-
łania Zagrożeniom Korupcyj-
nym. Jesteśmy WORD-em, który
już w 2007 r. opracował i wdro-
żył  program losowego doboru
klientów na egzamin państwowy.
W późniejszym czasie z systemu
zaczęło korzystać 17 ośrodków.
Obecnie system ten obsługuje
wszystkie ośrodki w kraju. Za ca-
łość odpowiedzialna jest Pań-
stwowa Wytwórnia Papierów
Wartościowych.

Jak kształtują się Państwa plany
na przyszłość w zakresie działal-
ności ośrodka?
Najważniejsze dla mnie jest pro-
pagowanie  bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym. Będziemy ró-
wnież dalej realizować swój pro-
jekt dotyczący miasteczek ruchu
drogowego oraz tworzenia sal do
wychowania komunikacyjnego.
Naszym celem jest także rozbu-
dowa ośrodka w Inowrocławiu 
i przygotowanie go do pełnej
funkcjonalności.

Dziękuję za rozmowę.

Droga do bezpieczeństwa
BEST QUALITY 2015 - NOMINACJA

O potrzebie wychowywania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
już od najmłodszych lat i pionierskich rozwiązaniach edukacyjnych, z dy-
rektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy,
Tadeuszem Kondrusiewiczem, rozmawia Roman Kędzierski.

Bydgoski WORD angażuje się w edukację kandydatów na kierowców. O bezpieczeństwie w ruchu drogowym uczy w szkołach.
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Spółdzielnia powstała z podziału
Śródmiejskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w 1990 roku, począt-
kowo jej zasoby stanowiły jedynie
trzy budynki wielorodzinne wy-
budowane jeszcze w latach 70. 
i dużo terenów zielonych. 
Mimo nacisków ze strony dewe-
loperów, członkowie spółdzielni
postanowili ich nie sprzedawać 
i zrealizować własną inwestycję.
W ten sposób w 2003 roku po-
wstał budynek mieszkalny z loka-
lami usługowymi i dwupozio-
mowym garażem podziemnym
przy ul. Dzikiej 4A, w bezpośred-
nim sąsiedztwie siedziby spół-
dzielni. To jednak nie wyczerpało
planów inwestycyjnych warszaw-
skich „Stawek“. Nowoczesny, 
w pełni odpowiadający dzisiej-
szym trendom budynek przy ul.
Inflanckiej 11 ukończono w 2014
roku. Największą zaletą dla
członków spółdzielni jest cena za
metr kwadratowy nowopowsta-
łych lokali – 6 tys. zł, podczas gdy
ceny w tej dzielnicy standardowo
zaczynają się od 9 tys. zł.
Zarządzanie spółdzielnią to nie
tylko inwestycje, ale głównie re-
monty zasobów. Na tym polu SM
„Stawki“ również nie ma sobie
nic do zarzucenia. W latach
2008-09 został rozpoczęty proces
termomodernizacji budynków,
zaciągnięto kredyt z premią ter-
momodernizacyjną. Na tym jed-
nak się nie skończyło. Zostały

wymienione wszystkie dźwigi,
rozpoczęto wymianę oświetlenia.
Spółdzielnia otrzymała  dofinan-
sowanie z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na ten cel.
Środków na remonty dostarczają
również przychody z lokali użyt-
kowych. Wśród najemców znaj-
dują się: dyskont spożywczy,
bank, poczta, apteka, a w marcu
otwiera się również popularna
drogeria.
Stały rozwój i poprawę warun-
ków życia doceniają mieszkańcy,
którzy wspierają zarząd i radę
nadzorczą w codziennych działa-
niach, co potwierdza podsta-
wową zasadę, która wiąże się 
ze spółdzielczością – dobro wspó-
lne nad dobro jednostki. Spół-
dzielnia stara się służyć swoim
członkom w sposób najbardziej
efektywny poprzez współpracę –
przyznaje Beata Zmysłowska,
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
„Stawki“.Dziś SM „Stawki“ to
m.in. 1264 lokale mieszkalne,
438 wygospodarowanych miejsc
parkingowych i ponad 1300
członków, zadowolonych z bycia
częścią spółdzielni na tyle, że jak
dotąd z jej zasobów nie wydzieliła
się żadna wspólnota mieszka-
niowa.Wszystko to zaowocowało
nominacją spółdzielni do tytułu
Filaru Spółdzielczości 2015.

Roman Kędzierski
Krzysztof Dyła

Spółdzielnia jest
dla członków
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Mniejsze spółdzielnie mieszkaniowe coraz
częściej udowadniają, że mimo niewielkich
rozmiarów potrafią działać prężnie, a nawet
realizować nowe inwestycje. Idealnym przy-
kładem jest SM „Stawki“ w Warszawie.

3

Banki spółdzielcze funkcjonują 
w Polsce od 150 lat. Jak w tę bo-
gatą historię wpisuje się Vistula?
Nasza najstarsza placówka działa
od 1928 roku, więc wkładu 
w bankowość spółdzielczą nie
sposób nam odmówić. Prze-
trwaliśmy wszelkie zawirowania
historyczne i dziś świadczymy na-
szym klientom nowoczesne, do-
pasowane do rynku usługi.

Jak odnajdują się Państwo w wa-
runkach tak dużej konkurencji?
Przede wszystkim działamy zgod-
nie z naszymi wartościami, które
na pierwszym miejscu stawiają
ludzi, a nie biurokrację czy oder-
wane od rzeczywistości decyzje
systemów komputerowych. 
W bankach komercyjnych pod-
kreślany jest podział na klienta
zwykłego i zamożnego, czyli waż-
niejszego. Dla nas każdy klient
jest ważny i pokazujemy to na co
dzień. Nasza dewiza brzmi:
„Banki Spółdzielcze to ludzie, nie
systemy“. Każdy klient jest trak-
towany jak VIP.

Czy oferta banków spółdziel-
czych znacznie różni się od oferty
banków komercyjnych?
U nas nie różni się wcale. Łą-
czymy tradycje z nowoczesnością
i oferujemy m.in. takie usługi jak
bankowość mobilna, „sms ban-
king”, przelewy natychmiastowe
„blue cash”. Poza tym dysponu-

jemy rozmaitymi rodzajami lokat
i kredytów dla klientów indywi-
dualnych, firm oraz skierowa-
nych specjalnie dla sektora ro-
lniczego. Internetowe rozliczenia
oraz pełen wachlarz kart płatni-
czych i kredytowych to norma.
Bankomaty 24h oraz terminale
mamy nie tylko we wszystkich
naszych placówkach, ale również
w dwóch supermarketach.

Jak ważną rolę pełni kadra w roz-
woju Bank Spółdzielczy Vistula?
Pracownicy są naszą wizytówką.
Są dobrze wykształceni i wyszko-
leni, dzięki czemu obsługują
klientów sprawnie i przede wszy-
stkim profesjonalnie. Praca w ba-
nku wymaga stałego rozszerzania
swoich kwalifikacji i umiejętności,
tak aby zmiany w przepisach
nie były dla nikogo zaskocze-
niem. Nasza załoga wywiązuje się
ze swoich obowiązków bardzo
dobrze i cieszy się dobrą opinią
wśród naszych klientów.

Ostatnie lata upłynęły pod zna-
kiem rozwoju. Jak wyglądają
plany na przyszłość?
Przede wszystkim chcemy utrzy-
mać ten trend. Zamierzamy stale
dopasowywać nasze usługi do dy-
namicznej sytuacji rynkowej, aby
budować zadowolenie naszych
klientów. 

Dziękuję za rozmowę.

Bank to ludzie,
nie systemy
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Bank Spółdzielczy Vistula to 11 nowoczesnych
placówek świadczących usługi bankowe na naj-
wyższym poziomie. O ludzkiej twarzy bankowo-
ści oraz jej bogatej tradycji, z prezes Jolantą
Łukasiak-Malicką, rozmawia Roman Kędzierski.

Firma powstała w okresie apo-
geum światowego kryzysu gospo-
darczego – w 2008 roku. Zaczęła
od handlu otrębami pszennymi 
i żytnimi.
– Pracowałem całymi dniami,

stawiając małe kroki. Wynajmo-
wałem ciężarówki od firm spedy-
cyjnych. Dzisiaj dysponujemy 
6 pojazdami, od 1 kwietnia ich
liczba wzrośnie do 16, dodat-
kowo współpracujemy z 15 pod-
wykonawcami  – mówi Mariusz
Kozak, prezes firmy. – Kupujemy
otręby na terenie Czech, Litwy,
Słowacji i Węgier, gdzie mamy
stałych kontrahentów. Zaopatru-
jemy mieszalnie pasz, fermy dro-
biu i punkty sprzedażowe w całej
Polsce. Praca wymaga osobnego
śledzenia popytu i podaży na każ-
dym z rynków. Ceny wahają się
jak na giełdzie – dodaje.
Na początku roku firma zakupiła
naczepy typu „walking-floor”,
czyli ruchome podłogi, które są
przystosowane do transportu
otrąb luzem. Tak przygotowane
ładunki trafią m.in. na rynki za-
chodnie: do Danii, Holandii oraz
Niemiec. Oprócz handlu firma
świadczy także usługi logistyczno-
transportowe i spedycyjne na te-
renie Unii Europejskiej. Prze-
wożone są wszystkie materiały,
np. ubrania czy stal.
– W Europie Zachodniej wygra-
liśmy już klika przetargów na
stałą obsługę dużych firm, w Pol-

sce również mamy stałych part-
nerów, dla których świadczymy
usługi eksportowo-importowe –
podkreśla Andrzej Gamoń,
wspólnik od 2014 roku.
– Największym sukcesem było

wypracowanie pozycji na mocno
nasyconym rynku i utrzymanie
się. Obecnie wiele firm kupuje
otręby bezpośrednio u produ-
centa, jednak nasza pozycja na
rynku pozwala nam wynegocjo-
wać korzystniejsze ceny zakupu,
a co za tym idzie, zaoferować
klientom niższe ceny wraz z bez-
pośrednią dostawą – tłumaczy
Kozak. Podjęcie decyzji o prze-
kształceniu firmy w spółkę prawa
handlowego i szybka realizacja
założonego planu przełożyła się
na zwiększenie ilości zatrudnio-
nych osób i zaistnienie na rynku
europejskim. W tym roku firma
planuje poszerzyć działalność 
o stworzenie szerokiego zaplecza
logistycznego do obsługi branży
rolniczej oraz produkcję artyku-
łów rolnych opartą na otrębach.

Aleksandra Gil

Od ziarnka do…
sukcesu

BEST QUALITY 2015 - NOMINACJA

Konkretne cele i upór w ich realizacji to re-
cepta na przetrwanie trudnego czasu kryzysu
finansowego, a podejmowanie nowych wyzwań
umacnia pozycję rynkową. Dobrym przykła-
dem jest firma Polmar ForAgri, która zdobyła
nominację do tytułu Best Quality 2015.

Jak podkreśla prezes Krzysztof
Skrzymowski celem spółdzielni
jest realizacja przyjętego planu
ekonomiczno-finansowego oraz
szeroko zakrojone działania mo-
dernizacyjne. Poprzedni rok zos-
tał zwieńczony ukończeniem
prac, takich jak remonty elewacji,
wymiana stolarki okiennej, zagos-
podarowanie przestrzeni między
budynkami. 
Rok 2015 wypełniony będzie
działaniami rewitalizacyjnymi 
i modernizacyjnymi, przy wspar-
ciu m.in. Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska.
Spółdzielnia posiada 374 budynki
objęte ochroną konserwatora za-
bytków, z czego aż 48 wpisanych
jest na listę wojewódzkiego kon-
serwatora. W ramy zespołów za-
bytkowych wchodzi kompleks 
wRudzie Śląskiej przy ul. Wolno-
ści i Raciborskiej, tworzący kultu-
rową i architektoniczną wizy-
tówkę miasta. 
Starannie przygotowane daleko-
siężne plany nie dotyczą tylko 
obrębu spółdzielni, ale także
wspólnot mieszkaniowych. Cześć
majątku spółdzielczego stanowi
odrębną własność osób w nich
mieszkających, konsekwencją te-
go faktu jest możliwość powsta-
wania wspólnot. Sposobem osią-
gnięcia równowagi jest wypraco-
wany wspólny mianownik deter-
minujący skuteczne zarządzanie
zasobami. – Kluczem do zrozu-

mienia problemu jest przyjęcie 
i uświadomienie sobie zmian,
które w zakresie własnościowym
nastąpiły w spółdzielniach miesz-
kaniowych.
–Nie należy odwracać się od nie-
ruchomości, w których wspól-
noty mają powstać – podkreśla
Krzysztof Skrzymowski. Pogo-
dzenie się z konsekwencją trans-
formacji, dostosowanie do przy-
jętych reguł, fachowa kadra za-
rządzająca czynnościami formal-
nymi i technicznymi to schemat
pracy, który daje perspektywy
rozwoju.
– Grunt to traktowanie spół-

dzielni jak wszystkich innych
podmiotów, kierowanie się racjo-
nalnym, ekonomicznym tokiem
rozumowania i wyzbycie się ideo-
logicznego podejścia. Zmiany
własnościowe stały się faktem 
i trzeba się do nich umiejętnie do-
stosować, a czy ich tempo będzie
mniejsze czy też większe, to kie-
runek zawsze będzie jeden
iwspólny dla wszystkich – sumuje
prezes.

Agnieszka Polańska

Zarządzanie w
nowych realiach
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Liczące ponad 700 obiektów zasoby Spół-
dzielni Mieszkaniowej Perspektywa, umiejsco-
wione w 4 miastach aglomeracji śląskiej, 
są przykładem skutecznego przewodnictwa 
w dobie szybko następujących po sobie zmian.

Skuteczne zarządzanie i współ-
praca władz gminy z podlegają-
cymi im podmiotami to klucz do
rozwoju i dobrobytu mieszkań-
ców. Prowadzone przez Kraśnic-
kie PWiK działania, choć nie-
widoczne na pierwszy rzut oka,
mają niebagatelne znaczenie dla
społeczeństwa i zatrzymały efekt
ekologicznego domina.
Tytaniczną pracą udało się zsyn-
chronizować działania gminy
iprzedsiębiorstwa, aby skorzystać 
z kończącej się możliwości finan-
sowania modernizacji oczysz-
czalni ścieków. Umożliwiło to wy-
pełnienie zapisów dyrektywy
wodnej i ściekowej będącej czę-
ścią traktatu UE, bez konieczności
ponoszenia kar finansowych,
które, jak podkreśla prezes Wal-
demar Suchanek – obciążyłyby
mieszkańców.
Priorytetem przedsiębiorstwa jest
budowanie kanalizacji sanitarnej,
sieci wodociągowej, moderniza-
cja stacji wodociągowych, ujęć
wody i oczyszczalni ścieków. Brak
tych inwestycji mógłby doprowa-
dzić do katastrofy ekologicznej 
w zakresie odprowadzania nie-
bezpiecznych osadów. Niemo-
dernizowany od 1994 roku zbio-
rnik zapełniał się w zastraszająco
szybkim tempie, grożąc wylaniem
do rzeki Wyżnicy będącej pra-
wym dopływem Wisły. 
Przedstawiciele Kraśnickiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji stale podkreślają, że
aby zapewnić mieszkańcom nie-
zawodność funkcjonowania
oczyszczalni ścieków w mieście,
należy stale w nie inwestować. 
Z dofinansowania przydomo-
wych oczyszczalni ścieków oraz
podłączeń budynków do zbior-
czego systemu kanalizacyjnego
skorzystało ponad 100 posesji 
w Kraśniku – ponosząc przy tym
zaledwie 10% kosztów kwalifi-
kowanych. 
Wszystkie te działania udało się
zrealizować w bardzo krótkim
czasie, nie pozwalając na przega-
pienie kolejnych szans na rozwój.
Spółka przygotowuje dokumen-
tację budowy kanalizacji sanitar-
nej w aglomeracji Kraśnik,
inwestycji, która będzie realizo-
wana ze środków nowej perspek-
tywy 2014-2020.
Przedsiębiorstwo od kilku lat pro-
wadzi Dni Otwarte, prezentując
swoje zasoby oraz przedstawiając
skomplikowane procesy dające fi-
nalnie czystą wodę kranową, któ-
ra w przypadku miasta Kraśnik
pochodzi z ujęć głębinowych
okresu kredy i trzeciorzędu. Pro-
wadzone są działania w szkołach,
ukazujące jak ważne jest dbanie 
o ochronę środowiska już od naj-
młodszych lat. Wszystko po to,
aby zwiększać świadomość eko-
logiczną mieszkańców i uczyć
prośrodowiskowych postaw.

Agnieszka Polańska

Ekologiczny sukces
dzięki dotacjom
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Zapobiegnięcie ekologicznej katastrofie
dzięki dotacji unijnej uzyskanej w ostatnim
momencie przed zakończeniem perspektywy
– to tylko jedno z osiągnięć, jakim pochwalić
się może Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji. A jest ich wiele.
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Nowa inwestycja planowana
przez SM"Lazurowa" zakłada wy-
budowanie przy ul. Szeligowskiej
na terenie Bemowa zespołu wie-
loro- dzinnych budynków miesz-
kalnych. Koncepcja architekto-
niczna przewiduje powstanie na
działce o powierzchni ponad 14
tys. m² 5 budynków mieszkal-
nych o zróżnicowanej wysokości
i ilości kondygnacji, w których
znajdzie się 210 mieszkań oraz
część usługowo-handlowa o po-
wierzchni 1,2 tys. m² przezna-
czona pod wynajem dla popu-
larnej sieci dyskontowej. Przy bu-
dowie osiedla wykorzystane zo-
staną najnowocześniejsze rozwią-
zania architektoniczne i techno-
logie: inteligentne systemy roz-
liczeń zużycia mediów, baterie
fotogalwaniczne w pionowych
płaszczyznach, szkła na klatkach
schodowych, które będą uchylać
się w zależności od kąta padania
promieni słonecznych oraz ele-

wacja kumulująca i zwiększająca
wydajność cieplną, tak aby bu-
dynki spełniały wymogi tzw. cie-
płego domu. Oprócz tego w ra-
mach tej inwestycji wspólnie 
z gminą w partnerstwie pub-
liczno-cywilnym planowana jest
budowa 400-metrowego prze-
dszkola, co dodatkowo zwiększy
atrakcyjność osiedla, szczególnie
wśród rodzin z dziećmi, a także
tych dopiero planujących swą
przyszłość. Inwestycja pozwoli
również rozwiązać problem
miejsc postojowych dla miesz-
kańców. Na nowym osiedlu po-
wstaną liczne miejsca parkingowe
oraz dwupoziomowy parking na
250 pojazdów. Usunięcie samo-
chodów z osiedlowych uliczek
znacząco wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa pieszych.

Wykorzystać swoje atuty

Tereny inwestycje na warszaw-

skim Bemowie, których użyt-
kownikiem wieczystym jest SM
"Lazurowa" ze względu na lokali-
zację, bardzo dobre skomuniko-
wanie z pozostałymi dzielnicami
Warszawy oraz innymi miastami,
plany władz miasta dotyczące
rozwoju dzielnicy oraz duże na-
sycenie zieleni to tereny idealne
na do budowy osiedla mieszka-
niowego. W ciągu 5 lat plano-
wana jest tu również budowa
stacji metra, co znacznie podwyż-
szy atrakcyjność budowanych tu
lokali.  W chwili obecnej trwają
również prace przy budowie ko-
lejnego etapu ulicy Nowolazuro-
wej, dzięki której ulica Sze-
ligowska stanie się wewnętrzną
drogą, a zasadniczy ruch samo-
chodowy zostanie przeniesiony
kilkadziesiąt metrów dalej. 
–To niezwykle rokująca inwesty-
cyjnie część Bemowa, także przez
wzgląd na perspektywę roz-
budowy dzielnicy. W swojej dzia-

łalności staramy się maksymalnie
wykorzystać nasz potencjał, który
tkwi zarówno w postaci atrakcyj-
nych gruntów, jak i kadrze pra-
cowników spółdzielni. Stawiamy
na młodych, ambitnych pracow-
ników i wspieramy ich niezbęd-
nym doświadczeniem. Naszym
nadrzędnym celem, którym kie-
rujemy się w codziennej działal-
ności jest podnoszenie jakości
życia mieszkańców. Według mnie
możliwości działania w spółdzie-
lni są nieograniczone, wystarczy
wyjść poza schematy i poszuki-
wać nowych rozwiązań – mówi
Zbigniew Gaca-Richter, prezes
zarządu Spółdzielni Mieszkanio-
wej "Lazurowa".

Rewitalizacja posiadanych zasobów

Inwestycje realizowane przez SM
"Lazurowa" przynoszą korzyść nie
tylko mieszkańcom nowych bu-
dynków, ale również członkom
spółdzielni zamieszkującym stare
zasoby, ponieważ przychody ze
sprzedaży mieszkań inwestowane
są w rozbudowę infrastruktury
osiedli oraz w modernizacje zaso-
bów spółdzielni. Oprócz nowych
inwestycji spółdzielnia zarządza
1345 mieszkaniami w 15 budyn-
kach oraz 3 pawilonami handlo-
wymi. Zastosowane innowacyjne
i nowoczesne rozwiązania przy-
noszą mieszkańcom wymierne
korzyści w postaci podniesienia
komfortu zamieszkania i oszczęd-
ności. – Zakończenie sprzedaży 

w "Lazurowym zakątku", pozwo-
lił na wypracowanie nadwyżki fi-
nansowej. Już przed pierwszą
inwestycją wystąpiliśmy o indy-

widualną interpretację do Mini-
sterstwa Finansów zgodnie, z któ-
rą uzyskane nadwyżki zamiast na
podatki możemy przeznaczyć na
remonty starszych zasobów – do-
daje prezes zarządu SM "Lazu-
rowa". To pozwoliło na dyna-
miczną modernizację w ramach,
której wykonano pełną termo-
modernizację budynków miesz-
kalnych, zakończono remonty
elewacji, zmodyfikowano układy
oświetlenia klatek schodowych 
z zastosowaniem oświetlenia
LED-owego oraz zmoderni-

zowano windy. Plany dalszej re-
witalizacji zasobów przewidują 
w najbliższym czasie ocieplenie
stropodachów i stropów piwnic,

remont balkonów z wykorzysta-
niem nowoczesnych przesłon 
z polichlorku winylu oraz wy-
mianę zewnętrznego oświetlenia
na energooszczędne odpowied-
niki. Dodatkowo spółdzielnia, ja-
ko jedna z nielicznych w kraju,
ubiega się o środki z Unii Euro-
pejskiej i złożyła wniosek o zwrot
kosztów, które zainwestowano 
w energooszczędne rozwiązania
oraz planuje wykorzystać fundu-
sze w nowej perspektywie finan-
sowej 2014-2020.

Wojciech Pomarański

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lazurowa" swoją działalnością udowadnia, że
pomimo niepewności wynikających ze zmian w prawie, spółdzielnia może
się rozwijać i prowadzić działalność inwestycyjną. Po sukcesie osiedla "La-
zurowy zakątek", które w marcu 2015 roku zamieszkają nowi lokatorzy,
zarząd przygotowuje się do rozpoczęcia inwestycji  "Lazurowe ogrody".

LazurowewybrzeżeWarszawy

Wizualizacja nowoczesnego zespołu budynków mieszkalnych z garażem podziemnym przy ul. Szeligowskiej
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Już niedługo ruszy nowa per-
spektywa finansowania unijnego.
Czy SMLW „Energetyk” zamie-
rza skorzystać z dotacji?
Mamy przygotowane przeglądy,
z których jasno wynika, gdzie te
środki możemy ulokować. Na
razie jednak czekamy na więcej
informacji, żeby zakończyć przy-
gotowania i przymierzać się do
składania wniosków. Procedury
unijne należą do skomplikowa-
nych, co wyraźnie widać po ilości
środków, których nie udało się 
wPolsce wykorzystać w poprzed-
niej perspektywie.

Jakie prace chcieliby Państwo
zrealizować z pomocą tych fun-
duszy?
Głównie takie, które ograniczą
nasze wydatki. Inwestujemy głó-
wnie w podnoszenie standardu
życia mieszkańców i na tym polu
mamy spore osiągnięcia, jak cho-
ćby pozyskiwane premie termo-
modernizacyjne. Do tej pory
objęliśmy tymi działaniami 8 bu-
dynków. Mieszkańcy już teraz są
posiadaczami nieruchomości o
wysokiej klasie energetycznej, co
przekłada się na znaczące oszczę-
dności.

Przedsięwzięcia takie wymagają
dużego zaangażowania finanso-
wego, zanim osiągnie się pożą-
dany efekt.
To prawda, ale na tym polega in-
westowanie. Rzetelnie wykonane
prace spowodują, że nakłady po
pewnym czasie się zwrócą, a war-
tość dodana w postaci wysokiego

standardu i zmniejszenia kosztów
stałych pozostanie na lata. Wyraź-
nie widać to na przykładzie fa-
lowników, które montujemy na
budynkach. Przeznaczamy na to
jednorazowo duże środki, ale
zwrot następuje już po siedmiu
pełnych miesiącach.

Mówi Pani o spółdzielni jak o fir-
mie – nakłady, zwrot inwesty-
cji…
Jak każda firma, również po-
winna dążyć do realizacji swoich
założeń. Naszym jest wypracowy-
wanie środków na obniżanie
opłat mieszkańcom.

Czy mieszkańcy nie sprzeciwiają
się płaceniu wyższych składek na
fundusz remontowy podczas rea-
lizacji tych prac?
Coraz rzadziej. Przez ostatnie 10
lat nasze wysiłki i ogrom zrealizo-
wanych zadań zaowocowały wię-
kszym zaufaniem naszej społe-
czności. Ludzie wiedzą, że jeśli

dziś płacą trochę więcej, to za
chwilę otrzymają coś w zamian.
W tym przypadku, będzie to
oszczędność energii i lepszy kom-
fort życia.

Zaufanie to przywilej, o który
trudno w spółdzielni, w której
przed dziesięcioma laty rządził
kurator, próbując zaprowadzić
porządek po wyczynach po-
przednich zarządów.
To mało powiedziane. Gdy zaczy-
nałam swoją pracę w Spółdzielni
Energetyk, wszystkie moje dzia-
łania trafiały pod lupę nadzoru
społecznego. Ludzie po prostu

nie wierzyli, że ktokolwiek może
chcieć zrobić coś dobrego dla
spółdzielni i dla nich. Każdy ruch
był traktowany jak kolejne mar-
nowanie pieniędzy. Przekonywa-
nie i rozmowy o tym, że teraz
będzie inaczej, nie trafiłyby do ni-
kogo. Trzeba było wytrwałości 
i ciężkiej pracy, żeby uświadomić

nadchodzące zmiany. Budowanie
zaufania to proces, według mnie,
nigdy się nie kończący.

I udało się. Co z perspektywy
czasu było czynnikiem, który za-
decydował o sukcesie?
Przede wszystkim ludzie. Gdy
tylko zobaczyli szansę na odbu-
dowanie spółdzielni, zaczęli przy-
chodzić do mnie i aktywnie włą-
czać się w ten proces. Brali na sie-
bie ciężar przekonywania najbar-
dziej zniechęconych mieszka-
ńców, swoich sąsiadów do na-
szych posunięć. Ale najpierw sami
musieli w nie uwierzyć i za to jes-
tem im wdzięczna.

Nawet dziś, gdy działania za-
rządu nie napotykają na taki
opór, jak w przeszłości, stosuje
Pani szeroko zakrojoną politykę
informacyjną rodem z dużych,
zachodnich koncernów. Skąd to
nowoczesne podejście?
Z prostej prawdy, że z ludźmi
trzeba rozmawiać. My zawsze
otwarcie mówimy o naszych pla-
nach i zamiarach, żeby nasza spo-
łeczność dokładnie wiedziała, co
się dzieje w ich najbliższym oto-
czeniu – z jakimi utrudnieniami
będą musieli się liczyć, ale też jakie
będą z tego korzyści. Zarówno
Rada Nadzorcza, jak i Rady
Mieszkańców Nieruchomości
zwracają się do nas, gdy pewne
kwestie wymagają dodatkowych
wyjaśnień. Nie wszyscy przecież
muszą dokładnie orientować się
w dziedzinie zarządzania nieru-
chomościami. Jesteśmy po to, aby
wszystko wytłumaczyć.

Wspomniała Pani, że sukces to
przede wszystkim ludzie, ale to
pewnie nie ogranicza się do
mieszkańców. Potrzebna jest jesz-
cze fachowa kadra.
Dobrze dobrana i profesjonalna
kadra to podstawa, bez której
skuteczne działanie jest niemoż-
liwe. Od początku mojej pracy 
w Energetyku stawiam na ludzi,
którzy potrafią sprostać wyzwa-
niom. Chodzi nie tylko o kompe-

tencje, ale również o podejście.
Bez nastawienia na realizację za-
dań, jak trudne by one nie były,
nawet doświadczenie traci na
znaczeniu. Ja mam to szczęście, że

otaczają mnie fachowcy, którzy
nie boją się wyzwań. W poje-
dynkę nie osiągnęłabym niczego.

Jeśli mowa o kompetencjach, to
warto podkreślić ich poziom 
u wykonawców, z którymi Pań-
stwo współpracują.
Na kwalifikacjach i doświadcze-
niu nie należy oszczędzać. Wyko-
nawcy, z którymi chcemy pra-
cować aby uniknąć wszelkich nie-
porozumień otrzymują jasne wy-
tyczne. Tak wygląda początek
udanej współpracy. Jasne określe-
nie zamierzonego efektu to pie-
rwszy krok do odbioru rzetelnie
wykonanych robót. Wysokie sta-
ndardy stosujemy również przy
wyborze rzeczoznawców i eks-
pertów. Są to osoby z listy reko-
mendacji sądowej, których po-
dpis pod ekspertyzą oznacza, że
biorą za nią faktyczną odpowie-
dzialność.

Czy w otoczeniu ludzi dobrze
wykształconych, kompetentnych
i doświadczonych trudniej forso-
wać swoje własne rozwiązania?
Nie przywiązuję się do moich po-
mysłów. Niektórzy biorą to za sła-
bość, za brak pewności siebie, ale
bierze się to z czegoś innego. Ja

po prostu słucham ludzi. Osta-
tecznie nie chodzi o to, żeby rea-
lizować pomysły zarządu, tylko
żeby rozwiązywać problemy mie-
szkańców. Siedząc w biurze, nie

mamy pojęcia o tym, co im prze-
szkadza, co chcieliby zmienić.
Nawet jeśli to sprawa tak try-
wialna, jak hałas z rury, który nie
daje spać. Czasem to trudniejsze,
niż mogłoby się wydawać. Trzeba
okazać dużo zrozumienia w kon-
taktach z ludźmi, którzy przycho-
dząc najpierw wylewają swoją
złość i frustrację, a dopiero po ja-
kimś czasie są w stanie mówić 
o rzeczywistym problemie, który
chcieliby rozwiązać. Pracując 
w spółdzielni nauczyłam się cier-
pliwości w tych trudnych mo-
mentach i widzę tego efekty. Lu-
dzie, którzy kiedyś byli najbar-
dziej przeciwni moim działaniom,
dziś są jednymi z najbardziej mnie
wspierających.

Czy tego właśnie uczy praca 
w spółdzielczości? Cierpliwości 
i zrozumienia?
Mnie nauczyła przede wszystkim
wiary w mądrość ludzką. Miesz-
kańcy wiedzą, co jest dla nich
dobre i dziś potrafią ze mną o tym
rozmawiać. A okazane zaufanie
bardzo mocno mnie do nich
przywiązało. 

Dziękuję za rozmowę.

Na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
„Energetyk” z Wrocławia, jak nigdzie indziej, widać splot biznesowego po-
dejścia do realizowanych inwestycji i zaangażowania społeczności, na za-
ufanie której niełatwo było zasłużyć. O tym, jak bardzo wciąga praca 
w spółdzielczości, z prezes Marią Nowak, rozmawia Wojciech Pomarański.

Wiara w ludzką mądrość

Mieszkańcy budynków po termomodernizacji i montażu falowników, już niedługo będą cieszyć się
obniżonymi rachunkami za energię
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Nowoczesna przestrzeń rekreacyjna na osiedlu Kozanów


