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Największą dumą miasta i gminy jest Festiwal 
Trzech Kultur, którego pierwsza edycja odbyła 
się w 2016 roku. Jego korzenie sięgają czasów 
przedwojennych, kiedy mieszkali tu obok sie- 
bie Polacy, Żydzi oraz Niemcy, a Kępno było 
położone w odległości 12 kilometrów od ów-
czesnej granicy z zachodnim sąsiadem. Samorząd 
postanowił wykorzystać tę historię i z pomocą 
dofinansowania zrealizował pierwszą edycję, któ- 
rej program opierał się na przeżyciach Ruth 
Pardess – dziś znanej w Izraelu tancerki,  
a w czasach II Wojny Światowej młodej żydówki, 
która została uratowana przez mieszkańca jednej 
z podkępińskich wsi. – Pojawiły się tłumy gości, 
między innymi z Izraela, a także sama Ruth 
Pardess – wspomina burmistrz. Pozytywny od- 
biór – zarówno ze strony mieszkańców, jak  
i gości z zagranicy – spowodował, że odbyła się 
druga edycja. W tym roku Festiwal ma ponow-
nie łączyć różne kultury, jednak tym razem  
w ramach państw, w których Kępno ma swoje 
miasta partnerskie. Wydarzenie ma więc doty-
czyć czeskiej i węgierskiej twórczości, ale także 
ukraińskiej, ponieważ wielu obywateli wschod-
niego sąsiada Polski zdecydowała się osiąść właś-
nie tutaj. 
Oferta kulturowa jest jednak znacznie szersza. Jak 
przyznaje Piotr Psikus, w każdym działaniu stawia 

na dywersyfikację, bo to jest najlepszą drogą do 
sukcesu. Dlatego w 2015 roku samorząd odszedł 
od inicjatywy obchodów Dni Miasta i zamiast 
tego w okresie letnim co piątek na kępińskim 

rynku odbywają się wydarzenia kulturalne.
 – To zarówno występy naszych lokalnych 
artystów, jak i gości spoza gminy. Organizujemy 
również kino plenerowe. Natomiast ten rok za- 
powiada się wyjątkowo interesująco ze względu 
na inicjatywę „Muzyczna Wiosna”, która roz-
poczęła się Majówką. Przez cztery dni w Kępnie 

odbywały się wydarzenia związane z rocznicą 
wejścia Polski do Unii Europejskiej, Dniem Flagi, 
obchodami Konstytucji 3 Maja oraz Dniem Stra- 
żaka – wymienia burmistrz. – Na 27 maja zapla- 
nowane jest wydarzenie związanie z Dniem Sa- 
morządu Terytorialnego, a w czerwcu rozpocz-
niemy nasze piątkowe inicjatywy kulturalne. Ich 
zwieńczeniem będzie trzecia edycja Festiwalu 
Trzech Kultur, która odbędzie się w ostatni 
weekend sierpnia – dodaje.
Kępno stawia na kulturę. Od 2016 roku można 
cieszyć się filmowymi nowościami w kinie wy-
posażonym w najwyższej klasy sprzęt, jakim 
dysponuje nie więcej niż kilka sal w Polsce.

Komfort dla mieszkańców

Kępno stawia na budownictwo mieszkaniowe 
– powstały tu bloki w ramach programu 
Mieszkanie Plus z opcją dojścia do własności,  
a w planach są kolejne. Gminna Spółka „Wodociągi 
Kępińskie” prowadzi wielomilionową inwestycję  
w zakresie budowy kanalizacji aglomeracji Gminy 
Kępno, której realizacja zakończy się w 2021 r. 
W ubiegłym roku do użytku została oddana kryta 
pływania Qarium, a w planach jest duży obiekt 
sportowy, który w sezonie jesienno-zimowym 
będzie pełnił funkcję lodowiska, by wiosną i la-

tem stanowić zadaszony plac zabaw. W planach 
władz są kolejne sale gimnastyczne i boiska ze 
sztuczną nawierzchnią, dom kultury, skwery 
i park. Sport ma się tu bardzo dobrze, czego 
dowodem jest organizowane w październiku 
wydarzenie pod nazwą „Giganci siatkówki”. 
To turniej, w którym wystąpią pierwszoligowe 
drużyny z Polski i Włoch, a rozgrywki mają być 
transmitowane na antenie ogólnopolskiej stacji 
telewizyjnej. 
Te działania powodują, że Kępno – mimo konie- 
czności rywalizacji z tak poważnym konkurentem 
jak Wrocław – buduje własną markę i staje się 
atrakcyjnym miejscem do życia. Coraz więcej 
studentów po ukończeniu studiów wraca tu  
i zakłada rodziny. Dzięki świetnie rozwiniętemu 
biznesowi w Kępnie praktycznie nie ma bez-
robocia, a nawet brakuje rąk do pracy. Te po- 
zytywne aspekty dostrzegła społeczność ukraiń-
ska. – Obecnie w powiecie kępińskim mieszka 
i pracuje około 8 tys. Ukraińców. Natomiast po 
rozmowach z przedsiębiorcami wiem, że jest 
zapotrzebowanie na kolejne kilka tysięcy pra-
cowników i wiem, że oni tu przyjadą. To dla 
mnie dowód, że Kępno pod każdym aspektem 
jest dobrym miejscem do życia – stwierdza Piotr 
Psikus.
Za sukcesami i skutecznym rozwojem Kępna 
stoi dobre zarządzanie samorządem. Piotr Psikus 
pełni funkcję burmistrza od 1990 roku, z przerwą 
na jedną kadencję. W czasie sprawowania funkcji 
przez Piotra Psikusa zostało zrealizowanych 
wiele projektów, które pchnęły samorząd do 
przodu. Tylko w czasie obecności Polski w Unii 
Europejskiej miasto i gmina pozyskały na inwes-
tycje blisko 120 mln zł. 

Jak wyglądała droga prowadząca do umożli-
wienia realizacji tej inwestycji i co to oznacza dla 
całego środowiska spółdzielczego w Polsce?
Od lat walczę o przywrócenie możliwości bu-
downictwa lokatorskiego, zarówno u nas jak  
i w innych spółdzielniach w kraju. Prowadziliśmy 
wiele rozmów, szukaliśmy atrakcyjnych ofert 
kredytowania. W końcu udało nam się namówić 
Bank Gospodarstwa Krajowego, żeby w swojej 
ofercie umieścił również spółdzielnie mieszka-
niowe. Jednocześnie w 2016 roku dokonano 
zmian w ustawie dotyczącej takich podmiotów 
jak nasz. Wcześniej spółdzielnie mogły korzystać 
z finansowań w ramach pomocy publicznej, po 
aktualizacji przepisów pojawiła się opcja upra-
wiania budownictwa lokatorskiego w oparciu  
o kredyty bankowe.

Czego ma dotyczyć ta inwestycja?
Planujemy rozpocząć od budowy trzech budyn-
ków, w których będzie 120 mieszkań. Chcę 
jednak zaznaczyć, że do tej pory zgłosiło się 
ponad 400 chętnych. To świadczy o tym, jak 
duże jest zapotrzebowanie na rynku. To również 
konieczność wynikająca z naszej misji – zaofe-
rowania lokali dla ludzi mniej zamożnych, 
wybudowanie ich wspólnymi siłami po kosztach. 

Nasi odbiorcy nie muszą posiadać zdolności 
kredytowej, bo zobowiązanie zaciąga spółdziel-
nia. Wystarczy więc, by przyszły lokator złożył 
oświadczenie, że jest w stanie spłacać czynsz  
i swoją część kosztów związanych z inwestycją. 
Oczywiście musi pokryć koszty związane z wkła- 
dem własnym, ale w naszej spółdzielni w przy-
padku mieszkania o powierzchni 50 m2 mówimy 
o kwocie wynoszącej około 30 tys. zł. To bardzo 
atrakcyjne rozwiązanie, o wiele łatwiej dostępne 
niż kredyt hipoteczny. Należy podkreślić, że każda 
złotówka wpłacona przez lokatora pozostaje na 
jego koncie. Jeżeli w przyszłości będzie on chciał 
wyodrębnić mieszkanie na własność, wystarczy, 
że wyrówna różnicę między tym, co już wpłacił 
a pozostałą kwotą. I cały czas jest objęty prawem 
lokatorskim.

Jakim zobowiązaniem 
będzie obciążony loka- 
tor, który zdecyduje 
się na zakup miesz- 
kania w Państwa spół- 
dzielni?
W przypadku mieszka-
nia o wielkości 50 m2 

koszty związane ze spła- 
tą podjętego przez spół-
dzielnię zobowiązania 
kredytowego wyniosą 
około 750 zł miesię- 
cznie. Do tego należy 
doliczyć czynsz w gra- 

nicach 300 zł. Łączna kwota jest więc 
niższa niż w przypadku wynajmu, a lokator ma 
znacznie korzystniejszą sytuację.

Jak wygląda system zarządzania Państwa spół-
dzielnią?
Myślę, że nasze mechanizmy są bardzo meryto- 
ryczne i próbuję przekonać do nich innych pre- 
zesów. Na przykład pod koniec lat 90. zdecy- 

dowaliśmy o powołaniu funkcji gospodarza 
klatki. To on reprezentuje daną grupę miesz-
kańców i stanowi dla nich łącznik z zarządem. 
Gospodarze zgłaszają nam dane problemy i po-
trzeby, my z kolei przedstawiamy im nasze plany. 

To dialog, który przynosi niesamowite korzyści. 
Przez cały czas otrzymujemy informacje na te-
mat najważniejszych kwestii w danym miejscu. 
Nierzadko zdarza się, choć może trudno w to 
uwierzyć, że mieszkańcy sami zgłaszają chęć 
zwiększenia stawki funduszu remontowego, by-
leby tylko móc zrealizować określone działania.
Stawiam też na bezpośredni kontakt z miesz-
kańcami. Mam w zwyczaju spacerować po 
osiedlu i rozmawiać z ludźmi. Kiedyś jeden 
z mieszkańców zaczepił mnie i spytał czy nie 
możemy mieć tak ładnej zieleni jak na osiedlu 
domków jednorodzinnych. Odpowiedziałem, że 
możemy mieć ładniejszą i rzeczywiście przepro-
wadziliśmy konsultacje, wyłoniliśmy w przetargu 
firmę, która najpierw wykonała projekt, a potem 
podjęła się jego wdrożenia i dalszej pielęgnacji 
terenów zielonych. Teraz mieszkańcy są dumni ze 

swojego otoczenia, a koszty opłat dla przeciętnej 
wielkości mieszkania wzrosły zaledwie o 5 zł 
miesięcznie.
Przyjęliśmy również dość specyficzny model 
działania w sprawie sprawozdań zarządu i rady 

nadzorczej przed walnym zgromadzeniem człon- 
ków. Te dokumenty wysyłamy do każdego miesz- 
kania, zamiast informować o możliwości wglądu 
w siedzibie spółdzielni. Moim zdaniem to logi-
czne i uczciwe. Każdy zainteresowany ma czas, 
by bez pośpiechu i rzetelnie zapoznać się ze 
sprawozdaniem. Nie praktykuje się więc w naszej 
spółdzielni monotonnego odczytywania raportu 
podczas walnego zebrania członków, a spotkanie, 
które dzięki temu jest znacznie krótsze, możemy 
poświęcić merytorycznym dyskusjom.
Ten sposób zarządzania powoduje, że budujemy 
obustronne zaufanie i okazujemy sobie szacunek. 
Każda ze stron czuje się traktowana poważnie  
i wie, że ma realny wpływ na działania dotyczące 
naszego wspólnego majątku.

Tak dla biznesu, tak dla kultury

Wielka szansa dla spółdzielni mieszkaniowych

Kępno sprzyja rozwojowi biznesu i jest nieoficjalną stolicą polskiego przemysłu meblarskiego. 
Burmistrz jednak na tym nie poprzestaje. Piotr Psikus wie, że rozwijający się samorząd to nie 
tylko przedsiębiorczość, ale również przyjazne miejsce do życia. I dlatego z powodzeniem buduje 
region, w którym chce się mieszkać.

Tadeusz Derenowski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, nazywa siebie spółdzielcą z krwi i kości. Jego zdaniem każdy 
powinien mieć możliwość zdobycia własnego „M” bez potrzeby zaciągania kredytu hipotetycznego. Właśnie planuje rozpoczęcie 
budowy nowych bloków, a jego działania mogą spowodować, że spółdzielnie mieszkaniowe z całej Polski staną przed szansą 
wielkiego powrotu do budownictwa lokatorskiego.

Liczne wydarzenia kulturalne przyciągają mieszkańców Kępna na rynek

Bielawską spółdzielnię charakteryzują piękne tereny zielone

Polski Kongres  
Przedsiębiorczości 
odbędzie się 24-25 

października  
w Olsztynie.  

Więcej na
s.3
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Zarząd spółdzielni chętnie wdraża pomysły zgłaszane przez mieszkańców
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Obecnie zarząd oczekuje na decyzję o dofinan- 
sowaniu modernizacji i rozbudowy zakładu, 
który już teraz jest jednym z najnowocześniejszych  
w Polsce. W międzyczasie uzupełnia wyposażenie 
edukacyjne o kolejne środki dydaktyczne, które 
cieszą dzieci i młodzież licznie odwiedzające sie- 
dzibę firmy. Wydawać by się mogło, że przedsię-
biorstwo może śmiało się rozwijać, jednak pewne 
niedoskonałości prawne powodują, że ZZO 
Olszowa musi szczególnie ostrożnie planować 
podejmowanie kolejnych decyzji. 
Większość wytwórców odpadów zastanawia się 
czemu ma służyć ich segregacja. Specjaliści bran-
ży doskonale znają zalety i korzyści płynące z za-
gospodarowywania odpadów. Pozostaje pytanie: 
po co segregować, skoro odzyskanych materiałów 
nie ma kto odbierać? W Polsce zdecydowanie 
brakuje rozbudowanej branży recyklerów.
Marzena Koppenberg, prezes ZZO Olszowa 
zwraca uwagę na konieczność stworzenia odpo- 
wiednich uwarunkowań prawnych, które dopro-
wadziłyby do wprowadzenia realnego pojęcia  
rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). 
Producenci opakowań powinni ponosić odpo-
wiadające rzeczywistości koszty ich recyklingu. 
Tymczasem w Polsce, w porównaniu z innymi 
krajami, są one bardzo niskie. Problemem jest 
również brak rynku zbytu tych produktów.
Czy prywatne zakłady zajmujące się zagospo-
darowaniem odpadów są gorsze od tych zarzą-
dzanych przez samorządy? Prezes Koppenberg 
nie chce wydawać w tej sprawie wyroków, ale 
wskazuje na kilka kwestii, które warto wziąć pod 
uwagę. – Przede wszystkim należałoby określić  
w przepisach standardy działania tych instalacji. 
W przeszłości istniały już takie przepisy, jednak 
zostały uchylone. Tymczasem wprowadzenie od- 
powiednich regulacji prawnych zawęziłoby liczbę 
nierzetelnych podmiotów, które kierują się nie 
tyle względami ekologicznymi, co zyskiem – mówi 
prezes Koppenberg. – Będąc w 100 proc. włas-
nością jednostek samorządu terytorialnego mu-
simy być w pełni transparentni i działać zgodnie 
z prawem. Nie możemy pozwolić sobie na 

podejmowanie żadnych ryzykownych działań 
– tłumaczy Marzena Koppenberg. – Narzędziem 
w walce z nierzetelnymi podmiotami nie po-
winny być tylko kontrole upoważnionych do 
tego organów. Należy przede wszystkim zapo- 

biegać. Warto wprowadzić skrupulatne oceny 
wydawanych pozwoleń, zestawiając ze sobą dekla- 
rowane moce przerobowe z tymi faktycznymi. 
To pozwoliłoby na wstępie odsiać nierzetelne 
przedsiębiorstwa od tych, które chcą działać 
zgodnie z przepisami – dodaje prezes ZZO 
Olszowa.
Zakład należy do aż 13 samorządów znajdu- 
jących się w dwóch województwach – wielko-
polskim oraz dolnośląskim. Jak pogodzić inte- 
resy tylu podmiotów i efektywnie rozwijać przed- 
siębiorstwo? – Liczą się przede wszystkim właściwa 
komunikacja oraz chęci współpracy. Na bieżąco 
informuję włodarzy o sytuacji finansowej spółki,  
podejmowanych i planowanych działaniach czy 
zmieniających się dynamicznie, szczególnie w os- 
tatnich miesiącach, uwarunkowaniach prawnych. 
Należy się spotykać i rozmawiać o wszelkich 
aspektach, zarówno dobrych, jak i złych – 
odpowiada prezes Koppenberg.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie 
Mazowieckim Sp. z o.o. to niewątpliwie jedna z najbardziej 
innowacyjnych spółek komunalnych w Polsce, która sku-
tecznie i konsekwentnie wykorzystuje środki zewnętrzne do 
wprowadzania innowacyjności w codzienną pracę. – Maj 
jest wyjątkowo dobrym czasem do rozmów o naszej spółce. 
Tematem wiodącym w tym miesiącu jest Unia Europejska. 
Dla nas programy oparte na funduszach  unijnych są furtką, 
a właściwie szeroko otwartymi drzwiami do tworzenia nowo-
czesnej spółki, ukierunkowanej na ekologię i innowacyjność. 
Zrealizowany, przeszło dwustumilionowy projekt, pozwala 
na zarządzanie nowoczesną oczyszczalną ścieków, w której 
przebiegiem poszczególnych procesów technologicznych 
zachodzących w reaktorach biologicznych kieruje inteligentny, 
w pełni automatyczny układ sterowania – dobierający naj-
bardziej optymalne parametry technologiczne. Realizacja 
nowego projektu to między innymi wdrażanie Systemu 
Informacji Przestrzennej pozwalającego monitorować na 
bieżąco stan sieci dystrybucyjnych – mówi Maria Chilińska, 
prezes zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej  
w Tomaszowie Mazowieckim.
Cywilizacyjny postęp technologiczny, troska o środowisko 
przyrodnicze a także stale pogłębiająca się świadomość spo-
łeczeństwa dotycząca produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
stały się powodem podjęcia decyzji o budowie turbiny wodnej 
do odzysku energii. Mini elektrownia już w tym roku będzie 
elementem technologicznym odprowadzania oczyszczonych 
ścieków. Spółka jako lider Klastra Energii Tomaszów jest 
ukierunkowana na działania, które będą skutkowały 
zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. 
Działania na rzecz ekologii to także przygotowywanie firmy 
do podjęcia nowego zadania jakim jest gospodarowanie 
odpadami. Nasza przyszłość to wprowadzanie innowacyjnych 
i zaawansowanych technologicznie rozwiązań w obszarze 
wody, ścieków, energii i odpadów oraz starania o pozyskanie 
bezzwrotnych form ich finansowania. Ma to na celu zwięk-
szenie komfortu życia Tomaszowian – dodaje prezes M. 
Chilińska.

Rozwój mimo przeszkód

Innowacyjność  
i ekologia

Kierowany przez Marzenę Koppenberg Zakład Zagospodarowania 
Odpadów Olszowa Sp. z o.o. to przykład przedsiębiorstwa,  
które stawia na ciągły rozwój – zarówno pod kątem infrastruktury, 
jak i działalności edukacyjnej.

ZGWK Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim 
to jasny punkt na mapie proekologicznych 
spółek komunalnych. Działa skrupulatnie  
i konsekwentnie spełnia swoje podstawowe 
zadania, wychodząc naprzeciw kolejnym 
wyzwaniom.

Ścieżka edukacyjna Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa

Dawid Kwiecień

W ciągu dwóch lat spółka wprowadzi na ulice 
Warszawy aż 240 ultraekologicznych autobu-
sów. 24 nowoczesne autobusy gazowe już wy- 
jechały na trasy. Wkrótce stołecznego prze-
woźnika czeka też podpisanie jednego z naj- 
większych proekologicznych kontraktów w Euro- 
pie – na dostawę 130 autobusów elektrycznych.
W zajezdni przy ulicy Kleszczowej już zaczęła 
funkcjonować pierwsza z baz autobusów gazo-
wych CNG należących do Miejskich Zakładów 
Autobusowych. Na początku wakacji we flocie 
„Kleszczowej” będzie stacjonować w sumie 80 
autobusów na sprężony gaz ziemny. Jednocześnie 
wtedy ma ruszyć docelowa stacja tankowania 
podłączona bezpośrednio do magistrali gazowej, 
wyposażona w sześć stanowisk do szybkiego 
napełniania zbiorników i 110 punktów do ła- 
dowania wolnego w trakcie nocy.
Do marca przyszłego roku na „Kleszczową” 
dojedzie jeszcze 30 autobusów CNG, a w sumie 
zajezdnia będzie miała 110 tego typu pojazdów. 
Miejskie Zakłady Autobusowe jako pierwsze  
w stolicy zdecydowały się na inwestycje w nisko-
emisyjny napęd CNG. 
 – Wykorzystanie CNG do napędu autobusów 
to rozwiązanie, które istotnie wpływa na pop-
rawę warszawskiego powietrza – znacząco elimi- 
nuje emisję pyłów, a także zmniejsza ilość 
tlenków azotu oraz siarki. Nasza strategia dostaw 
autobusów niskoemisyjnych i bezemisyjnych wpi- 
suje się w politykę walki ze smogiem, jaką pro- 
wadzą władze miasta – przekonuje Jan Kuźmiński, 
prezes zarządu MZA.
Wcześniej Miejskie Zakłady Autobusowe jako 
drugi przewoźnik w Europie postawiły na skro- 
plony gaz ziemny. 35 autobusów LNG od czte- 
rech lat z powodzeniem obsługuje warszawiaków, 
jednocześnie przyczyniając się do ochrony śro- 
dowiska. Kolejną inwestycją MZA w ekologiczny 
napęd gazowy ma być w ciągu kilku najbliższych 
lat zupełnie nowa zajezdnia przy ulicy Spedy-
cyjnej. Spółka planuje, że znajdzie się w niej 

ponad 300 autobusów gazowych.
Równolegle z programem inwestycji gazowych 
Miejskie Zakłady Autobusowe inwestują w inny 
rodzaj ekologicznego napędu – autobusy elektry- 
czne. Te pojazdy nie emitują żadnych spalin, 
na dodatek są praktycznie bezgłośne. MZA  
w tej chwili posiada 31 takich pojazdów, a w naj- 
bliższych tygodniach zostanie podpisany z firmą 

Solaris kontrakt na dostawę 130 przegubowych 
autobusów elektrycznych. Dzięki temu już za dwa 
lata stołeczny przewoźnik będzie posiadał aż 
160 elektrobusów i znajdzie się w ścisłej czo-
łówce europejskich liderów w dziedzinie wdra- 
żania najnowocześniejszych rozwiązań proeko-
logicznych. Trakt Królewski dzięki inwestycji 
MZA stanie się pierwszą w Warszawie strefą 
bez autobusów spalinowych. Dla efektywnego 
wykorzystania elektrobusów powstanie sieć 20 
ulicznych ładowarek ulicznych. 

Jedną z flagowych inwestycji Tomaszowa jest Arena Lodowa. Jak 
wygląda jej działalność półtora roku od otwarcia?
Inwestycja w Arenę Lodową okazała się strzałem w dziesiątkę. Dzięki 
niej Tomaszów Mazowiecki wyróżnia się na mapie o wiele bardziej 
niż miało to miejsce dotychczas. W ubiegłym sezonie zimowym 
odbyły się tu Mistrzostwa Świata Juniorów w Short Track’u  
i zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. W ramach tych 
wydarzeń przyjeżdżało do nas kilkaset osób z rożnych zakątków 
świata. Transmisja juniorskich mistrzostw odbywała się za pomocą 
Internetu i oglądało ją kilkaset tysięcy osób, z czego zdecydowana 
większość z Japonii, Korei Płd czy Chin, natomiast podczas jedenastu 
godzin transmisji Pucharu Świata przed ekranami zasiadało 
345 tys. fanów. Zawody były także chętnie i licznie opisywane  
i komentowane w mediach. Poza wydarzeniami sportowymi na 
Arenie odbywają się również targi i koncerty. 

Biorą państwo udział w rządowym programie „Pakiet dla średnich 
miast”. Z czym to się dla Państwa wiąże?
Program ten dedykowany jest dla miast, które ulegają procesowi 
wyludnienia, degradacji systemu miejskiego i borykają się z dużymi 
problemami demograficznymi. Pakiet ma pomóc wzmocnić atrak-
cyjność miasta. Wiele się u nas w ostatnich latach zmieniło, zarówno 
ze strony infrastrukturalnej, jak i pewnego spojrzenia na miasto  
ze strony mieszkańców. Dzisiaj jesteśmy na bardzo dobrej drodze. 
Monitorujemy stan zadowolenia mieszkańców z życia w naszym 
mieście i wyraźnie widać, że zaczął on wzrastać. Największą bolączką 
miast średnich jest brak uczelni wyższych, bo to największy motor 
napędowy dla miasta. Uczestniczymy w projekcie Human Smart 
Cities, który pomaga nam badać takie czynniki jak natężenie ruchu, 
nośność samochodów ciężarowych czy jakość powietrza. Dziś miasto 
musi być atrakcyjne, konkurencyjne, nowoczesne i bezpieczne. Cały 
czas rozbudowujemy system monitoringu, dzięki któremu znacznie 
spadła liczba przestępstw oraz wzrosła wykrywalność, co plasuje nas 
wysoko w skali regionu. Dziś już nie wystarczy mieszkańcom dobra 
praca. Trzeba udostępnić ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego, 

dlatego inwestujemy w miejsca rekreacji, rewitalizujemy centrum 
Tomaszowa i parki miejskie. Te działania to także inwestowanie  
w kulturę, nasz flagowy Love Polish Jazz Festiwal wyróżnia nas na 
światowej mapie kulturalnej, a to wydarzenie sygnują takie nazwiska 
jak Leszek Możdżer czy Michał Urbaniak, który wystąpi w tym roku 
z raperem Adamem Ostrowskim (O.S.T.R.). 

Jaką mają Państwo strategię na ściągnięcie inwestorów do 
Tomaszowa?
Naszym pomysłem na przyciąganie inwestorów do serca Polski 
jest budowanie silnej marki miasta. Mamy świetną lokalizacje przy 
trasie S8, autostradzie A1, niebawem S74 łączącej Podkarpacie  
z centrum Polski. Wszystkie te elementy wskazują Tomaszów jako 
miejsce dogodne do zainwestowania. Zależy nam, aby były to 
inwestycje w nowoczesne technologie, generujące wyższe zarobki 
dla mieszkańców. Dziś w mieście nie istnieje problem bezrobocia, a 
nawet brakuje nam rąk do pracy, na co przedsiębiorcy często zwracają 
uwagę. Postanowiliśmy obniżyć podatek od środków transportu, 
stosując najniższą stawkę, na jaką tylko pozwala ustawa. Jest to 
skierowane oczywiście do naszych rodzimych przedsiębiorców, 
czyli w głównej mierze firm transportowych. W zeszłym roku 
ukończyliśmy projekt „Aktywni gospodarczo”, którego efekty dalej 
widoczne są na stronie www.aktywnigospodarczo.pl. Pomógł on 
nam zbudować relacje z przedsiębiorcami, usystematyzować naszą 
ofertę i działania związane z promocją gospodarczą. To również 
program, który pozwolił nam  na wyjazdy studyjne do samorządów 
w Niemczech i Austrii oraz na targi i konferencje branżowe.

Jakie są dalsze plany na rozwój miasta?
Strategiczną inwestycją dla rozwoju miasta jest odwiert geotermalny. 
Wielu inwestorów zwraca uwagę na dbałość o środowisko. Źródło 
geotermalne ma zaspokoić system ciepła miejskiego, jest ono 
czyste, ekologiczne, nieobwarowane dodatkowymi opłatami. 
Otrzymaliśmy certyfikat klastra energii, więc chcemy przez najbliższe 
lata osiągnąć samowystarczalność energetyczną, stać się wzorcem dla  
innych miast w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Ekologia przede wszystkim

Gospodarcze  
serce Polski

Działania proekologiczne są jednym z najważniejszych elementów 
strategii rozwoju Miejskich Zakładów Autobusowych na najbliższe 
lata. Jako największy przewoźnik w Polsce i jeden z największych  
w Europie, MZA regularnie wdrażają innowacyjne rozwiązania  
w trosce o komfort i zdrowie mieszkańców Warszawy. 

Prezydent Marcin Witko zapytany o plany na 
kolejną kadencję urzędowania w Tomaszowie 
Mazowieckim z uśmiechem odpowiada,  
że sam się ich obawia. 
W ostatnich latach bowiem miasto 
imponująco i szybko się rozwija, pozyskując 
kolejnych inwestorów, ale przede wszystkim 
budując dobre warunki do życia. 

Ekologiczny autobus na ulicach Warszawy

Zrewitalizowany Park Bulwary (fot. Dariusz Kwapisiewicz)

Paulina Jaworska

Rozmawiała Paulina JaworskaWojciech Grabarczyk
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Grupa Azoty prowadzi szereg inicjatyw, które mają wzmocnić jej 
konkurencyjną pozycję na rynku. Wiele z nich jest realizowanych 
w nurcie dywersyfikacji biznesu i zmniejszenia podatności na 
cykle koniunkturalne, czego przykładem jest jej flagowy projekt 
Polimery Police. Jest to wybudowanie instalacji odwodornienia 
propanu (PDH) i instalacji do produkcji polipropylenu (PP).  
W marcu PDH Polska S.A. zatwierdził Hyundai Engineering Co., 
Ltd. jako wstępnie wybranego oferenta w przetargu na Polimery 
Police. Projekt cieszy się również zainteresowaniem z zewnątrz. 
Grupa Lotos podpisała list intencyjny dotyczący potencjalnego 
udziału w finansowaniu projektu Polimery Police i objęcia przez nią 
nowych akcji w kapitale zakładowym PDH Polska oraz wniesienia 
wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy PDH Polska o wartości 
do 500 mln zł. 
Chociaż dla Grupy Azoty polski rynek jest kluczowy, nie 
pozostaje ona w tyle, jeśli chodzi o możliwości rozwoju na 
rynku globalnym. Produkowane przez nią nawozy są już dostępne  
u niemalże wszystkich naszych sąsiadów, łącznie z Rosją, czy  
w tak egzotycznych krajach jak Brazylia. Dzięki podjętej w ubiegłym 
roku decyzji dotyczącej przejęcia jednego z czołowych podmiotów 
światowego rynku nawozów, grupa będzie budować swoją pozycję 
rynkową w nowych segmentach biznesowych, jakimi są nawozy dla 
wielkoobszarowych gospodarstw w blisko 100 krajach na pięciu 
kontynentach. – Dzięki akwizycji spółek Grupy Compo Expert 
Grupa Azoty jeszcze bardziej wzmocni swoją międzynarodową 
pozycję wśród liderów rozwiązań dla rynku agro. Wejście w obszar 
nawozów specjalistycznych stanowi także bardzo istotny krok 
w dostępie Grupy do innowacyjnych technologii i unikatowego 
know-how. To również dowód na to, jak efektywnie polskie firmy 
potrafią wykorzystywać szanse biznesowe z korzyścią dla polskiej 
gospodarki – podkreśla dr  Wojciech  Wardacki,  prezes  zarządu 
Grupy Azoty S.A.
W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań Grupa Azoty pro-
wadzi działania akceleracyjne. Służy temu m. in. nowatorski 
program Idea4Azoty. Przez najbliższe dwa lata Grupa Azoty wraz 
z akceleratorem FundingBox będzie poszukiwać nowoczesnych 

technologii z potencjałem do rozwinięcia w przemyśle chemicznym. 
W ramach projektu chemiczny czempion uzyska możliwość 
testowania nowych produktów, usług i modeli biznesowych  
w zakresie własnej infrastruktury badawczej. Udział w programie 
Impact_Poland  2.0 jest przykładem realizowanych przez Grupę 
Azoty działań akceleracyjnych, które mają na celu wzrost 
innowacyjności i konkurencyjności firmy na rynkach krajowych 
i międzynarodowych. To jeden z fundamentów stworzonego 
w organizacji ekosystemu innowacji, który otwiera ją na nowe 
technologie i współpracę z zaawansowanymi technologicznie 
podmiotami.
Grupa Azoty aktywnie wspiera polski sport. Od kilku lat 
współpracuje z Polskim Związkiem Narciarskim i oraz indywidualnie 
ze skoczkami – Piotrem Żyłą, Jakubem Wolnym i Aleksandrem 
Zniszczołem. Jest dumnym partnerem klubów siatkówki, w tym 
wielokrotnych mistrzów kraju – ZAKSY Kędzierzyn-Koźle oraz 
żeńskiego klubu Chemika Police. Angażuje się także w dyscypliny 
motocyklowe. Logo grupy widnieje na żużlowcach z Lublina 
oraz Tarnowa. Warto wymienić też współpracę z ekstraklasowym 
zespołem Pogoni Szczecin oraz szczypiornistami z Puław.   

Grupa Azoty aktywnie uczestniczy w rozwoju polskiego sportu 
poprzez finansowanie sportu dzieci i młodzieży oraz program 
TEAM 100. Od kilku lat we współpracy z PZN aktywnie uczestniczy 
w Narodowym Programie Rozwoju Biegów Narciarskich z wiarą, 
że znajdzie następców Justyny Kowalczyk. W ramach TEAM 
100 wspomaga snowboardzistę Oskara Kwiatkowskiego oraz 
Renatę Knapik-Miazgę (szermierka), a także lekkoatletę Mateusza 
Różańskiego. Grupa Azoty realizuje swoje działania społeczno-
sponsoringowe nawiązując współpracę z klubami i sportowcami, 
którzy w głównej mierze wywodzą się z miast, w których zlo-
kalizowane są spółki należące do grupy kapitałowej.

Rozwój na wielu 
frontach
Tarnów, Police, Puławy, Kędzierzyn-Koźle, 
Grzybów oraz niemieckie Guben czy Münster 
–  w każdym z tych miast znajdują się spółki 
Grupy Azoty. Polski potentat rozwija  
się dzięki wprowadzanym innowacjom  
i inwestycjom, ale pamięta również  
o społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Dorota Solczak

PWSZ w Tarnowie współpracuje  z  szeroko po-
jętym  otoczeniem  lokalnym.  Jak  wyglądają  te 
relacje?
Największy nacisk kładziemy na rozwijanie współ- 
działania związanego z kształceniem młodych kadr. 
Środowisko gospodarcze Tarnowa stwarza ku 
temu szerokie możliwości. Z punktu widzenia 
dydaktycznego, należy podkreślić sposobność od-
bywania kilkumiesięcznych praktyk u przyszłych 
pracodawców. Nasi studenci uczą się pracy  
w zakładach: chemicznych, mechanicznych, elek- 
tronicznych, automatyki oraz w biurach i szko-
łach. Relacja ta jest dla nas bezcenna. Z jednej 
strony młodzi ludzie widzą potrzebę kształcenia 
się, a z drugiej mają szansę dowiedzieć się, czego 
pracodawcy od nich wymagają. Rozwinięciem idei  
kształcenia praktycznego są studia dualne. Obecnie 
oferujemy je na kierunkach Mechatronika  
i Elektronika, ale pracujemy nad uruchomieniem 
kolejnych. Takie studia dają studentom możliwość 
spędzenia połowy czasu studiów w ewentualnym 
miejscu przyszłej pracy. 

Który z prowadzonych projektów jest najbardziej 
ukierunkowany na kształcenie praktyczne?
Warto zaznaczyć na wstępie, że PWSZ w Tarnowie 
„wyprzedziła” zapisy Konstytucji 2.0 i postawiła 
na praktyczne profile kształcenia dużo wcześniej. 
Szczególnie cieszy nas działanie pod nazwą 

“Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie”, 
które wymaga zacieśniania współpracy z okoli-
cznymi przedsiębiorstwami, a oś projektu stanowi 
kompleksowa informatyzacja uczelni. Umożliwia 
on także nawiązywanie kontaktów z kolejnymi 
pracodawcami i zbieranie informacji o potrzebach 
kadrowych w naszym regionie. Wykonujemy ba- 
dania fokusowe i ankietowe, spotykamy się z pra-
codawcami, którzy precyzują swoje potrzeby, a my 
dzięki temu dostosowujemy do nich programy 
kształcenia. Mnogość i jakość tego typu działań 
sprawia, że młodzi ludzie są lepiej przygotowani 
do wejścia na rynek pracy.

Organizujecie Państwo również grę „Rozkręćmy 
to”. Proszę przybliżyć jej zasady oraz powiedzieć 
do kogo jest kierowana?
Gra odbywa się już od kilku lat, budząc ogromne 
zainteresowanie. Aby uzyskać nagrodę należy 
wykazać się wiedzą z zakresu przedsiębiorczości 
poprzez rozwiązywanie problemów na kilkunastu 
stanowiskach rozlokowanych na terenie uczelni. 
Zadania dotyczą różnego rodzaju przeszkód, 
które na swojej drodze spotyka przedsiębiorca. 
W grze mogą brać udział zarówno studenci, jak  
i uczniowie. Zabawa stanowi dobre przetarcie przed 
prestiżowym, miejskim konkursem „Tarnowski 
Junior Biznesu”. W tym ostatnim nasi studenci 
zdobywają główne nagrody.

Jakie są inne formy aktywizacji studentów?
Nasza współpraca z otoczeniem opiera się również 
o wolontariat, akcje krwiodawstwa i szpiku kost- 
nego, pomoc studentów pielęgniarstwa i fizjote-
rapii osobom niepełnosprawnym poprzez prak- 
tyki w domach i dziennych ośrodkach opieki. 
Przeprowadzamy również – finansowane przez ma- 

gistrat – badania naukowe związane z wydolnością 
i sprawnością dzieci. W uczelni działa kilkadziesiąt 
organizacji studenckich oferujących chętnym og-
romne możliwości aktywności pozanaukowej.
 

PWSZ  w  Tarnowie  ciągle  rozwija  swoją  dzia-
łalność.  Jakie  są  Państwa najnowsze  osiągnięcia  
w tym kierunku?
Wśród kierunków mamy oba stopnie Pielęgniar-
stwa i jednolite studia magisterskie na Fizjoterapii. 
Pozyskaliśmy też ostatnio dwa kolejne granty. 
Jeden na kształcenie praktyczne przy współpracy 
ze szpitalami, w ramach którego studenci mogą 
dodatkowo uzyskać stypendia, a drugi na uno- 
wocześnienie i wyposażenie pracowni symula-
cyjnej w sprzęt wysokiej wierności. Urządzenia 
te można programować na dziesiątki sposobów. 
Umożliwiają one wywołanie takich efektów cho- 
robowych jak rozszerzanie źrenic, pocenie się, 
sztywność czy drgawki. To wszystko jest moż-

liwe, dzięki naszej wysokiej sku- 
teczności w ubieganiu się o środ- 
ki zewnętrzne. W ostatnich kilku 
latach pozyskaliśmy w ten sposób 
ponad 20 mln zł.

Uczelnia i studenci mają w swoim 
dorobku wiele nagród  i wyróż-
nień. Które najbardziej cieszą?
Najważniejsze są osiągnięcia stu- 
dentów, bo to oznacza, że właś- 
ciwie wypełniamy naszą misję. 
Wymienię chociażby tylko te z os- 
tatnich tygodni, czyli: kolejne me- 
dale naszych sportowców w ra- 
mach Akademickich Mistrzostw 
Polski, zwycięstwo drużyny studen- 

tów informatyki podczas pierwszej edycji Hacka-
thonu, nagrody „Perły Tarnowa” za najlepsze 
prace dyplomowe oraz wygraną naszej studentki 
z Instytutu Sztuki w niezwykle prestiżowym 
konkursie The Art of Packaging.

Ambasador rozwoju w regionie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jest najstarszą i największą, a od kilku lat także 
najchętniej wybieraną uczelnią tego typu w Polsce. Misją szkoły jest kształcenie praktyczne, które 
przygotuje studentów do konkurowania na zmieniającym się rynku pracy. Z rektorem uczelni,  
prof. dr hab. inż. Jadwigą Laską rozmawia Dorota Solczak.

Dr Krzysztof Kleszcz, kierownik Zakładu Chemii PWSZ w Tanowie, fot. Tadeusz Koniarz

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest „Gospodarka cyf- 
rowa a społeczeństwo. Perspektywy rozwoju“. Wydarzenie zgro-
madzi ponad 1200 przedstawicieli ze świata nauki, biznesu, polityki 
oraz administracji publicznej. Jak co roku celem jest stworzenie 
porozumienia i nawiązanie współpracy pomiędzy każdym z tych 
sektorów gospodarki.

 – Polski Kongres Przedsiębiorczości jest wydarzeniem skierowanym 
do najwyższego szczebla decyzyjnego – prezesów spółek, włodarzy 
miast i gmin, naukowców, rektorów uczelni oraz ekspertów do 
spraw gospodarki, z którymi chcemy w merytorycznej atmosferze, 
przy udziale ogólnopolskich mediów, debatować o kierunkach 
rozwoju naszego kraju – mówi Wojciech Pomarański, prezes 
Polskiej Agencji Przedsiębiorczości oraz inicjator wydarzenia.

Nadchodzący Kongres to blisko 30 paneli dyskusyjnych, które 
skupiać się będą m.in. na sile polskich innowacji, szkolnictwie 
wyższym, energetyce, rozwoju regionalnym, rynku mieszka-
niowym, współpracy biznesu oraz samorządów, CSR, eksporcie, 
komercjalizacji badań czy na projektach realizowanych przy 
wsparciu funduszy unijnych. – Partnerami poszczególnych paneli 
dyskusyjnych będą podmioty, które mają realny wpływ na funk-
cjonowanie danych sektorów gospodarki – dodaje W. Pomarański. 

Organizatorzy chcą również docenić innowacyjne projekty  
i dobrze zapowiadające się startupy, które mogą wpłynąć na rozwój 
polskiej gospodarki. Dlatego też powstał konkurs START TO 
THE FUTURE, który kierowany jest do startupów lub zespołów 
działających na wyższych uczelniach. Spośród nadesłanych zgłoszeń 
jury konkursu wybierze 10 najlepszych pomysłów, które będą 
miały możliwość zaprezentowania się podczas Sceny Otwartej. 
Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości Sp. 
z o.o. we współpracy z MIT Enterprise Forum Poland.

Idea Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości powstała w 2012 
roku i na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń 
gospodarczych w kraju.

Polski Kongres  
Przedsiębiorczości
24-25 października br. Olsztyn stanie się 
centrum rozmów o przyszłości polskiej 
gospodarki w ramach VII edycji Polskiego 
Kongresu Przedsiębiorczości.

Anna Cieśla
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Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wprowa-
dza zmiany na uczelniach. Jak Pan ocenia reformę? 
Z punktu widzenia wydziału prowadzącego ba- 
dania naukowe w kilku dyscyplinach naukowych 
oraz kształcącego studentów na kilku kierunkach 
ustawę oceniam negatywnie. Nowelizacja nie 
uwzględnia istnienia wydziału w takiej formie jak 
dotychczas – według statutu nie ma obowiązku 
powoływania wydziału na uczelniach. Znacznie 
zmienią się kryteria oceny uczelni wyższych. 
Szkoły wyższe oceniane będą na podstawie kie-
runków kształcenia i dyscyplin naukowych, a nie 
na podstawie oceny wydziałów. Nasz wydział  
i tak jest w dobrej sytuacji ze względu na szeroką 
dyscyplinę prowadzenia działalności naukowej, 
jednak w mojej ocenie warunki pracy dla uczel-
ni wyższych w Polsce znacznie się pogorszą. 
Działalność uczelni na dotychczasowych zasa-
dach zakończy się ostatniego dnia września. 

Od kilku lat na wydziale prowadzone są studia  
w systemie dualnym. Czy ten model się sprawdza?
W zeszłym roku odebrano pierwsze dyplomy 
prowadzone tym systemem. Są to studia inży- 
nierskie, podczas których – oprócz zaliczenia 
wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych 
programem – studenci pracują w przedsię-
biorstwie od 1 do 3 dni w tygodniu. Pierwsze 
dwie edycje studiów były prowadzone we współ- 

pracy z firmą SITEH (Volkswagen). W  ramach 
tych studiów absolwenci kończą również kurs 
projektanta za pośrednictwem Polsko-Niemiec-
kiej Izby Handlowej. Jest to bardzo wysoko 
oceniana przez pracodawców forma nauki  
i świetna okazja do pozyskania gotowych do pracy 
w zawodzie pracowników. Prace dyplomowe 
również opracowywane są na podstawie potrzeb 
przedsiębiorstwa, pod opieką promotora pracy 
inżynierskiej i opiekuna merytorycznego ze 
strony firmy. Należy jednak pamiętać, że są to 
niewielkie grupy studentów – w tym przypadku 
było to dziesięć osób. Z punktu widzenia firmy, 
która ma w planach rozwój na najbliższe lata, 
rozwiązanie w postaci studiów dualnych jest 
idealne i kompletne.

W dobie kryzysu na rynku pracy wielu pra-
codawców zwraca się bezpośrednio do uczelni. 
Zauważa Pan to na swoim wydziale?
W przemyśle zauważamy potrzebę zatrudniania 
wysoko wykwalifikowanych pracowników. Co 
raz więcej firm poszukuje osób z wykształceniem 
na poziomie doktoratu. Szczególnie za naszą 
zachodnią granicą. Od naszych absolwentów 
wiem, że dyplomy Politechniki Wrocławskiej są 
wysoko oceniane, także w Niemczech. Mówimy 
tu oczywiście o przemyśle wysokorozwiniętym 
jak mechanika czy logistyka. Nasi studenci na 

ostatnich latach studiów magisterskich zazwyczaj 
pracują w zawodzie. Zapotrzebowanie na inży-
nierów od wielu lat stale wzrasta. Przemysł 
prężnie działa w pozyskiwaniu pracowników 
już na etapie uczelni – nasze koła naukowe dos-
tają spore dofinansowania i środki ze strony 
sponsorów, a poszczególne firmy oferują ciekawe 

i dobrze płatne staże w swoich siedzibach. Ze 
względu na zmiany w finansowaniu uczelni 
w ostatnich latach radykalnie zmniejszyliśmy 
liczbę studentów z sześciu do czterech tysięcy. 
Liczba chętnych na studia stale rośnie, podobnie 
zresztą jak zapotrzebowanie na wysoko wykwa-
lifikowanych inżynierów ze strony rynku.

Koła naukowe na naszym wydziale, a jest ich 
aż trzydzieści dwa, to zdecydowanie zbiór 
najlepszych studentów. Niektóre z nich zdobyły 
sławę na poziomie światowym. Jest to najlepsza 
forma przyswajania wiedzy przez młodych ludzi. 
Większość z tych kół działa na tyle prężnie, że 
zaczynają przypominać działania mikro-firmy. 
Nasze najpopularniejsze koło naukowe Racing 
Team ma nawet własny dział marketingu, 
który zajmuje się pozyskiwaniem środków na 
działalność.

Oprócz studiów dualnych pojawiła się także 
możliwość zdobycia dwóch dyplomów.
Nazywa się to podwójnym dyplomowaniem  
– wraz z Uniwersytetem RWTH Aachen w Niem- 
czech oraz francuskim Uniwersytetem w Limoges 
prowadzimy wspólny program studiów. Kilkoro 
studentów pobierających wykształcenie na stop- 
niu magisterskim studiuje dwa semestry we Wroc- 
ławiu oraz dwa na docelowej uczelni zagra-
nicznej. Absolwent takiego programu otrzymuje 
dwa dyplomy. Obecnie, wraz z Wydziałem Bu-
downictwa Lądowego i Wodnego, prowadzimy 
rozmowy o podpisaniu odpowiedniej umowy  
z Uniwersytetem w Lille.
Wydział jednak skupia się nie tylko na dydaktyce.
Nasza rozmowa skoncentrowała się na aktyw-
ności dydaktycznej, ale mocną stroną wydziału 
jest także działalność naukowa, która rozwija 
się na wielu płaszczyznach. Jako wydział udaje 
nam się pozyskiwać środki ze strony NCBR, NCN 
(co jest trudne w przypadku uczelni technicznych), 
a także granty na współpracę transgraniczną 
oraz fundusze z ogólnoeuropejskiego programu 
Horyzont 2020.

Jakie były początki Liedmann Sp. z o.o.?
Nie są one wcale odległe, bo pierwsze kroki za-
częliśmy stawiać w 2011 roku. Miałem wtedy tylko 
jednego współpracownika, z którym wynajęliśmy 
50-metrowe pomieszczenie, zakupiliśmy pierwszą 
wywrotkę wapienia, a gotowe produkty samo- 
dzielnie pakowaliśmy do worków. Mój współ-
pracownik pozostał na terenie zakładu, a ja jeź- 
dziłem po całej Polsce szukając klientów. Nato-
miast chciałbym podkreślić, że pomysł rodził się 
już wcześniej. Zostałem zaproszony do budowy 
jednego z większych i nowocześniejszych zakła-
dów zajmujących się przeróbką wapieni i wtedy 
doszedłem do wniosku, że to jest to, czego 
potrzebuje branża rolnicza. Oczywiście należało 
zadbać o najwyższą jakość oraz formę nawozu,  
a to mogła zapewnić tylko technologia granulacji. 
Chciałem zaproponować rolnikom lepszy produkt.

Na czym Państwo skupiają się teraz?
Obecnie znajdujemy się na ostatniej prostej do 
uruchomienia nowego zakładu, który powstał  
w ramach projektu “Wprowadzenie na rynek 
przez LIEDMANN Sp. z o.o. innowacyjnego pro- 
duktu w postaci ekologicznego nawozu wapniowo- 
węglowego z minerałami – wapniak jurajski G  
z minerałami” z dofinansowaniem Centrum Ob-
sługi Przedsiębiorcy. Wartość tej inwestycji to 
około 20 mln zł. Miesiąc temu odbyły się odbiory 
techniczne, teraz instalujemy technologię, a także 

rekrutujemy nowych pracowników. Jednocześnie 
cały czas funkcjonuje dotychczasowy zakład znaj-
dujący się 5 km dalej. Docelowo jednak zostanie 
on zamknięty w momencie  uzyskania pełnej mocy 
produkcyjnej i uruchomienie pierwszych czterech 
linii w nowej lokalizacji.

Na czym polega innowacyjność firmy?
Podstawą naszej innowacyjności jest metoda gra- 
nulacji, która została opatentowana. Nie stosu-
jemy żadnych lepiszczy ani innych substancji che- 
micznych w produkcji naszych nawozów. Tym-

czasem granulat firmy Liedmann Agro wygląda 
dużo lepiej jak ten oferowany przez konkurencję.  
W czym tkwi tajemnica? By utwardzić naszą 
granulkę i nadać jej planowany kształt wyko-
rzystujemy w odpowiednich proporcjach wodę, 
powietrze, ciśnienie, a także wysoką i niską tem-

peraturę. Dzięki temu 
procesowi nasze pro-
dukty składają się  
w stu procentach z wy- 
soko reaktywnego  wa- 
pienia, co ma wpływ 
nie tylko na ekologię, 
ale również na mak- 
symalnie szybką regu- 
lację pH gleby, jej 
strukturę oraz skutecz- 
ność przyswajania przez 
rośliny. Dodatkowo 
u s z l a c h e t n i a m y 
nawóz o różnego ro- 
dzaju naturalne mikro- 
elementy, co jeszcze bar- 
dziej podkreśla jego 
wartość.

Czy to wynik własnych działań z zakresu B+R 
czy może współpracują Państwo również ze 
środowiskiem naukowym?
To przede wszystkim wynik naszych doświadczeń 

i praktyki. Kilka lat budowania przedsiębiorstwa 
oraz opracowywania produktów było dla nas 
niezłą szkołą. Nie ukrywam jednak, że intensywnie 
korzystamy z pomocy Politechniki Łódzkiej  
i Politechniki Warszawskiej. Cenna wiedza nau-
kowców, a także ich wyposażenie badawcze, po-
maga nam w opiniowaniu i testowaniu produktów. 
Zwłaszcza, że Politechnika Łódzka jest jednym  
z liderów w Polsce w zakresie metod granulacji. 

Która z inwestycji jest dla Pana najważniejsza? 
Myślę, że realizacja tego aktualnego projektu. Ta 
inwestycja była najtrudniejsza, ale jednocześnie 
przyniosła największą wiedzę. Prace z nią związane 
nauczyły nas, jak poprawnie prowadzić taki pro-
jekt, rozliczać go oraz finalizować. Chciałbym 
podkreślić, że przyznano mu pełną pulę punktów, 
doceniło to COP w Łodzi, co potwierdza otrzy-
many list gratulacyjny. Jednocześnie ten projekt 
stanowi spójną całość z kolejnymi dwoma nowymi 
o łącznej wartości prawie 18 mln zł, których 
realizację aktualnie rozpoczynamy. Każdy z nich 
poprawia inne elementy naszej produkcji, unie-
zależnia nas od czynników zewnętrznych i po- 
szerza możliwości produkcyjne. W ramach tych 
inwestycji zbudujemy kolejne linie produkcyjne  
oraz nowoczesny młyn służący do przygoto-
wywania surowców mineralnych do granulacji 
nawozu. Na potrzeby tych projektów powstaną 
dwie kolejne nowoczesne hale produkcyjne. 
Ich budowa pozwoli na poszerzenie oferty, jesz-
cze wyższą jakość, ale również na zdolności pro-
dukcyjne. Wartość całej inwestycji szacujemy na 
50 mln zł. Docelowo w naszej firmie będziemy 
produkować aż 250 tys. ton innowacyjnych  
i ekologicznych nawozów rocznie. 

Możliwości w wykonywaniu badań toksykolo-
gicznych przez Instytut ograniczone są jedynie 
przez ludzką wyobraźnię. Jak przyznaje dr Szpot: 
 – Cały czas przekraczamy granice, o których nie 
mieliśmy wcześniej pojęcia. Toksykologia sądowa 
w latach 90. w naszym kraju miała niewielkie 
możliwości ze względu na ograniczenia w dos-
tępie do aparatury naukowo-badawczej, dlatego 
w niektórych sprawach dopiero teraz, po 20 la- 
tach, wykonujemy badania, jakich wtedy nie przep- 
rowadzano. Dzisiaj wykrywamy substancje, które 
znajdują się we włosach, w śladach zaschniętej 
krwi czy odciskach palców lub ust. Toksykologia 
sądowa zakłada potwierdzenie wyniku badań 
dwiema niezależnymi metodami, co sprawia, że 
uzyskane przez nas wyniki są wiarygodne i jedno-
znaczne – podkreśla.
Instytut współpracuje przede wszystkim z Wroc- 
ławskim Uniwersytetem Medycznym, ale pro- 
wadzi też wiele projektów, które są związane z in- 
nymi miastami, np. z Poznaniem, Krakowem, 
czy Lublinem. – Ostatnio robiliśmy badania dla 

Gdańska, które będą unikatowe, zindywidu-
alizowane i wyspecjalizowane na potrzeby klien- 
ta. Duża część naszej pracy jest ściśle związana 
z działalnością naukową. Wspólnie z Uniwer-
sytetem Przyrodniczym we Wrocławiu bada-
liśmy m.in. doping sportowy u koni oraz poma-
galiśmy ustalić przyczynę padnięcia orlików  
w Parku Narodowym – mówi dr Zawadzki. 
 – Współpracujemy z Prokuraturą Krajową  
w ramach prac policyjnego „Archiwum X”, 
czyli tego, które bada odległe w czasie sprawy  
o najwyższym stopniu trudności. To zdecydo-
wanie nie jest materiał rutynowy. Ekshumacje 
po 20 latach, plamy zaschniętej krwi czy bloczki 
parafinowe – dodaje. – Dla takich badań musimy 
opracować metodę naukową, zweryfikować ją,  
a następnie zastosować, aby uzyskać odpowiedzi 
na bardzo konkretne pytania. Realizujemy obecnie 
projekt pod nazwą „Opracowanie innowacyjnej 
platformy „COMBITOX” do diagnostyki toksy- 
kologicznej narkomanii, lekomanii i alkoholizmu” 
współfinansowany przez NCBiR ze środków 

unijnych. Myślimy nad badaniami doty-
czącymi m.in. padaczki lekoopornej oraz 
rzadkich chorób metabolicznych, planu- 
jemy też badania tzw. medycznej mari- 
huany. Możemy zanalizować stopień za- 
nieczyszczenia produkowanego oleju napę- 
dowego czy sprawdzić jakość uzyskiwanych 
preparatów spożywczych pod kątem zanie-
czyszczeń np. pestycydów, przeprowadzić 
badania suplementów diety. Mamy rów- 
nież możliwość prowadzenia badań z zak- 
resu medycyny pracy, w ramach których 
badamy pracowników w aspekcie przyjmo-
wania substancji odurzających. Zakres naszych 
badań to medycyna, chemia, toksykologia, analizy 
przemysłowe, weterynaria, badania suplementów 
diety czy środków farmaceutycznych. Każdy  
z nas posiada stopień doktora w innej dziedzinie, 
dzięki czemu możliwe jest interdyscyplinarne 
połączenie nauki i biznesu – podkreśla dr Zawadzki.
Twórcy Instytutu są pracownikami naukowymi 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pra- 

cują w Zakładzie Medycyny Sądowej i chcąc 
rozwijać się w wybranym obszarze toksykologii 
sądowej napotkali na problemy z finansowaniem 
badań. Naukowcy postanowili podjąć ryzyko 
i odpowiedzieć na potrzeby rynku. Relacja  

z Uniwersytetem Medycznym na innych płasz-
czyznach jest jednak nadal utrzymana, o czym 
świadczy czynny udział w tworzeniu nowego 
kierunku studiów Chemia i Toksykologia Sądowa, 
cieszącego się niezwykłą popularnością. Twórcy 
Instytutu przekazują swoją wiedzę studentom,  
a tym samym kształcą swoją potencjalną kadrę.

Wydział kształci dla przemysłu

Agro-innowacje przyjazne środowisku

Chemia między nauką a biznesem

Politechnika Wrocławska od lat wiedzie prym w rankingach 
technicznych uczelni wyższych. Na prowadzenie szczególnie  
wysuwa się Wydział Mechaniczny, o którego sukcesach mówi dziekan,  
prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski.

Firma Liedmann postawiła na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w branży nawozów.  
Jej technologia oraz produkt idealnie wpisały się w aktualne trendy, o czym więcej mówi  
Tomasz Liedmann, prezes oraz założyciel firmy.

Instytut Ekspertyz Toksykologicznych Sp. z o.o. powstał dzięki inicjatywie trzech naukowców. Z ich wiedzy oraz 
doświadczenia korzysta polski wymiar sprawiedliwości przy rozwiązywaniu spraw, którymi żyje cała Polska.

Pięcioosiowa obrabiarka laserowa Politechniki Wrocławskiej

Nowa siedziba Liedmann Group

Od lewej dr Marcin Zawadzki, dr Marta Siczek i dr Paweł Szpot

Rozmawiała Paulina Jaworska

Rozmawiał Błażej Pezdek

Dorota Solczak



Zostali Państwo nominowani do tytułu „Eko-
strateg 2019” w związku z wykorzystaniem  
w swoich zasobach technologii przyjaznych śro-
dowisku. Czy mogą Państwo powiedzieć coś wię- 
cej na ten temat? 
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w zaso-
bach spółdzielczych ma różne cele w zależności 
od wieku nieruchomości, którymi zarządzamy. 
Mamy budynki blisko 50-letnie, jak i nowe, 
2-3 letnie. Różne są więc oczekiwania co do 
komfortu zamieszkiwania i różne metody na naj- 
efektywniejsze jego podnoszenie. Przede wszys- 
tkim musimy znać swoje zasoby i ich potrzeby. 
My sukcesywnie od wielu lat wspomagamy fun- 
dusze remontowe środkami z nadwyżki bilan-
sowej, którą wypracowujemy z prowadzonej dzia- 
łalności gospodarczej. Dzięki temu budynki są 
ocieplone, mają odnawiane elewacje, poprawiana 
jest infrastruktura techniczna na osiedlach. Dzię- 
ki modernizacjom w postaci m.in. wymiany 
wszystkich wind na energooszczędne, instalo-
waniu inteligentnego oświetlenia, montażu urzą-
dzeń do zdalnego odczytu stanu wodomierzy  
i kosztów ciepła, koszty eksploatacji utrzymujemy 
na niskim poziomie – mimo wzrostu cen na 
rynku. Kilka lat temu zlikwidowaliśmy wszystkie 
tzw. junkersy, doprowadzając ciepłą wodę do 
mieszkań, a tym samym wyeliminowaliśmy zag- 
rożenie zatrucia czadem. Rozpoczęliśmy też prog-
ram przebudowy elewacji sześciu budynków  
– w ubiegłym roku wykonaliśmy termomoder-
nizację 7,5 tys. m2 elewacji, teraz kontynuujemy 
proces na powierzchni 6,6 tys. m2. Już po 
pierwszym etapie prac otrzymaliśmy certyfikaty  
za energooszczędność obiektu. Spółdzielnia znacz- 
nie zmniejszyła zużycie energii, o czym świadczą 
przede wszystkim dwa fakty – obniżenie mocy 
zamówionej na starszych zasobach z MEC  
Sp. z o.o. oraz uzyskiwanie świadectw energe-
tycznych. Korzystamy wyłącznie z ciepła syste- 
mowego, nie emitujemy zanieczyszczeń nisko-
emisyjnych, za co otrzymaliśmy certyfikat „NO 
SMOG”. Nowe budynki, które oddajemy do 
użytku to nowoczesne energooszczędne obiekty 
wielorodzinne z garażami podziemnymi.

Jak wyglądają Państwa obecne oraz przyszłe 
inwestycje?  
Staramy się każdego roku oddać do użytku nowy 
budynek wielorodzinny z garażem podziemnym 
wielostanowiskowym. Plan inwestycyjny usta- 
lany jest w oparciu o zapotrzebowanie na rynku. 
Naszym atutem jest cena, jakość, atrakcyjne 
położenie terenu z zabezpieczeniem pełnej infra-
struktury technicznej i socjalnej. Finansowanie 
inwestycji pochodzi ze środków własnych spół- 
dzielni i przyszłych użytkowników lokalu, nie 
zaciągamy kredytów bankowych. Lokale nie- 
sprzedane zostają wynajęte, co również gene-
ruje dochody. Nasze inwestycje to nie tylko 
budownictwo mieszkaniowe – wybudowaliśmy 
nowoczesną halę targową, w tym roku kończymy 
kolejny budynek handlowy. Modernizujemy  
i przebudowujemy też istniejące lokale użytkowe, 
jeśli są takie potrzeby technologiczne lub kon-
strukcyjne. Wszędzie, gdzie jest to możliwe 

tworzymy nowe miejsca parkingowe, ale też  
w celu likwidacji barier architektonicznych dobu- 
dowujemy windy osobowe do istniejących bu-
dynków administracyjnych. Poszukujemy na ten 
cel wsparcia z budżetu państwa, ale niestety 
musimy finansować to ze swoich środków. 

W Polsce wciąż brakuje mieszkań. Czy włączenie 
spółdzielni mieszkaniowych w realizację rządo-
wych programów budownictwa to Pana zdaniem 
dobry pomysł? 
Jak najbardziej, spółdzielnia może bez przeszkód 
realizować politykę mieszkaniową i do tego 
prowadzić działalność gospodarczą, co przynosi 
dla państwa dochód w postaci podatku. Sta-
wiając budynki i oferując lokale mieszkalne  
z zapewnieniem pełnej infrastruktury do sprze-
daży bądź wynajmu, pośrednio już ją prowadzimy. 
Ale program budownictwa ze wsparciem państwa 
musi uwzględniać korzyści dla obu stron. Bez 
zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
umożliwiającej szybką eksmisję dłużników oraz  
ustawowego określenia wskaźnika rentowności staw- 
ki czynszu, budowa tego typu mieszkań przy 
obecnych zapisach prawnych stanowi zbyt duże 
ryzyko ekonomiczne. 

Rolą spółdzielni jest 
nie tylko zarządzanie 
nieruchomościami. 
Jak wygląda oferta 
kulturalno–rekre-
acyjna KSM „Przylesie”? 
Czy mają Państwo spec- 
jalne narzędzia służące 
pomocy mieszkańcom, 
którzy w danym mo-
mencie znajdują się   
w kłopotliwej sytuacji? 
Ofertę naszych trzech 
klubów osiedlowych przy- 
gotowujemy dla wszyst- 
kich mieszkańców bez 
względu na wiek – 
każdego roku opraco-

wujemy plan działalności skierowany do różnych 
grup. Poprzedzamy to analizą demograficzną. 
Propozycji mamy dużo – od grup zainteresowań 
po zajęcia sportowe i festyny. Z zasady instru-
menty do pomocy socjalnej mają instytucje 
państwowe, ale staramy się wspierać je wiedzą  
i informacją o osobach potrzebujących wsparcia. 

Sami ze swojej strony zapewniamy spotkania 
świąteczne i integracyjne dla osób samotnych  
i starszych. O ile jest to w naszych możliwościach, 
pomagamy rozwiązać problemy mieszkaniowe 
lub prawne. 

Jak Państwo oceniają obecną sytuację spółdzielni 
mieszkaniowych?  
Jak dotąd każda zmiana ustawy powodowała  
powstawanie dodatkowych kosztów i dezor-
ganizowała nam pracę. Ostatnia aktualizacja 
prawa z 2017 r. wprowadziła szereg niespójnych 
i nielogicznych zmian, łamiących zasady swobody 
gospodarczej, które budzą wiele wątpliwości 
interpretacyjnych. „Przylesie” to duży i stabilny 
podmiot gospodarczy, więc radzimy sobie z tymi 
problemami, ale chcielibyśmy, by przynajmniej  
w obrocie gospodarczym i prawnym spółdzielnia 
była traktowana jednakowo z innymi przed-
siębiorcami w ramach „Konstytucji dla biznesu”. 
Zamiast tego jesteśmy ustawicznie wykluczani 
z możliwości skorzystania z dofinansowania 
projektów bądź wsparcia finansowego. 

Co jest ważne w tworzeniu tak istotnej dla 
całego miasta infrastruktury oraz jak działać, by 
integrować ze sobą lokalną społeczność? 
Należy być wyczulonym na potrzeby miesz-
kańców, budować społeczność lokalną w interesie 
dobra wspólnego, a przede wszystkim solidarnie 
rozwiązywać problemy.
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Czym dokładnie zajmuje się Art In Energy?
Nasza firma specjalizuje się w budowie, modernizacji, projek- 
towaniu i utrzymaniu sieci trakcyjnych oraz pracami elektroener-
getycznymi związanymi z branżą kolejową. Obecnie realizujemy 
projekty dotyczące kompleksowej modernizacji kolejowej sieci 
trakcyjnej oraz prowadzimy usługi utrzymania tych sieci. Wyspec-
jalizowana kadra i nowoczesne zaplecze sprzętowe umożliwiają 
nam szybką i bezpieczną realizację wyznaczonych zadań. Nasz 
sprzęt dostosowany jest do wjazdu na tory na każdym przejeździe 
kolejowym, co wpływa na szybką reakcję w przypadku prowadzenia 
inwestycji i usuwania awarii sieci trakcyjnej.  

Jedna z dotacji pozwoliła na wdrożenie innowacyjnej technologii 
pozycjonowania sieci trakcyjnej. Na czym polega projekt?
W 2017 roku podpisaliśmy umowę na realizację projektu pro-
wadzącego do wdrożenia technologii, która w znacznym stopniu 
wpłynęła na wzrost efektywności budowy sieci trakcyjnych. 
Stworzony przez nas system został wprowadzony w pojazdach 
dwudrogowych. Dzięki niemu, już na etapie pierwszego 
montażu możemy precyzyjnie wyznaczyć punkty podwieszenia 
sieci trakcyjnej, co w efekcie prowadzi do skrócenia czasu jej 
budowy oraz znacznie ogranicza uszkodzenia warstwy ochronnej 
konstrukcji wspornych. W listopadzie 2018 roku zakończyliśmy 
prace związane z tym przedsięwzięciem, a teraz skupiamy się na 
jego rozwinięciu. Myślę, że otrzymanie tego grantu było dużym 
krokiem w kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Zakupiliśmy grunt, 
wybudowaliśmy zaplecze produkcyjne, zakupiliśmy odpowiedni 
sprzęt, zatrudniliśmy nowych pracowników – załoga licząca 10 
osób rozrosła się do 56-osobowej kadry. Staliśmy się bardziej 
konkurencyjni i innowacyjni.  W naszej branży przez wiele lat nie 
wydarzyło się nic przełomowego, a nam udało się wprowadzić 
technologię, która wykorzystuje najnowsze techniki pomiarowe 
oparte na laserach i technologii GSM.

Jakie są plany na najbliższe lata?
Przede wszystkim skupiamy się na wzmocnieniu i ustabilizowaniu 
marki. Chcemy robić to, co wychodzi nam najlepiej. Dalej 
będziemy rozwijać swoje działania w przestrzeni kolejowej  
i wsparciu niezawodności urządzeń kolejowych przy zachowaniu 
najwyższej jakości usług oraz szczególnej dbałości o bezpieczeństwo 
naszych pracowników i otoczenia. Planujemy również realizację 
kolejnych innowacyjnych projektów, które pozytywnie wpłyną na 
rozwój spółki. 

Przyjazna mieszkańcom, przyjazna środowisku

Właściwe tory rozwoju

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przylesie” jest nie tylko jedną z największych w Polsce. 
Charakteryzuje ją również profesjonalne zarządzanie oraz nowoczesne i ekologiczne podejście  
do realizowanych inwestycji, o których mówi prezes zarządu – Kazimierz Okińczyc.

Art In Energy dba o stan i bezpieczeństwo 
kolejowych sieci trakcyjnych. O innowacyjnej 
technologii w firmie mówi Arkadiusz Błoch  
– prezes zarządu. 

Zarządzający gminą od sześciu kadencji wójt Ryszard Borowski 
przyznaje, że najważniejszy w budowaniu samorządu jest kapitał 
ludzki. – Cieszę się, że mam świetnie wyspecjalizowaną kadrę. Wójt 
nie może odnieść żadnego sukcesu, jeśli nie ma w swoim sztabie 
odpowiednich ludzi. Tymczasem nasz zespół jest stosunkowo 
młody, świetnie wykształcony i – co najważniejsze – kreatywny – 
podkreśla wójt. – Oczywiście ogromne znaczenie mają również 
sami mieszkańcy i z tego jestem najbardziej dumny. Udało mi się 
zaangażować społeczeństwo do wspólnych działań na rzecz gminy, 
uświadomić mu, co jest potrzebne do dalszego rozwoju. Świetnym 
przykładem jest jeden z mieszkańców, który nieodpłatnie przekazał 
nam pewien grunt, byśmy mogli na nim zbudować świetlicę 
wiejską – dodaje. 

To zaangażowanie i świadomość mieszkańców powodują, że gmina 
nie poddaje się przeciwnościom losu i konsekwentnie się rozwija. 
Koneck był jednym z pierwszych samorządów w Polsce, który 
kilkanaście lat temu wdrożył bezpłatne połączenie internetowe 
dla wszystkich mieszkańców, w ramach walki z wykluczeniem 
cyfrowym.  W ciągu sześciu kadencji wójtowi udało się  w pełni 
skanalizować miejscowość Koneck. Na terenie Gminy Koneck 
powstały również stacje uzdatniania wody, a obecnie samorząd 
pracuje nad stworzeniem jak największej liczby dróg asfaltowych.
Zadbaliśmy o to, żeby mieli ułatwiony dostęp nie tylko do urzędu, 
ale również domu kultury, banku spółdzielczego, zespołu szkół wraz 
z przedszkolem. Mamy też instytucje ponadgminne – posterunek 
policji, ośrodek zdrowia, pocztę, a gmina jest dobrze połączona 
z miastem powiatowym. Ponadto jesteśmy dumni z naszej straży 
pożarnej. Jako jedyna gmina w powiecie posiadamy cztery 
jednostki OSP, z których dwie wpisane są do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego – wymienia wójt Borowski. W najbliższym 
czasie do listy obiektów, z których mogą korzystać mieszkańcy, 
może zostać dopisana jeszcze jedna pozycja. Władze złożyły 
wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
dotyczący zbudowania tu publicznej szkoły muzycznej 1. stopnia. 
Ponadto w trakcie realizacji znajduje się kampania medialna 
“Trzeźwa gmina”. Gminny program profilaktyki alkoholowej 
oparty jest o koncepcję pozytywnego rozwoju dzieci i młodzieży. 
W ramach projektu realizowane są programy profilaktyczne 
ukierunkowane na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych 
oraz poprawę psychospołecznego funkcjonowania. Działania 
skierowane są również do dorosłych – kampania ma uwrażliwiać 
na problem picia alkoholu przez młodzież, jak również szkolenie 
sprzedawców w zakresie kontroli wieku osób próbujących 

dokonać zakupu. Program ma na celu nie tylko uświadamiać 
najmłodsze pokolenia, ale również pokazać im alternatywne oraz 
interesujące sposoby na spędzanie wolnego czasu. W związku  
z tym organizowane są między innymi zajęcia sportowe, rówieśnicze 
korepetycje, zajęcia plastyczne, wyjazdy do filharmonii oraz teatru. 
Program otrzymał dofinansowanie wynoszące ponad 130 tys. zł.

O konsekwentnym rozwoju gminy świadczą również rankingi. 
W raporcie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie 
brane pod uwagę były między innymi wydatki na inwestycje czy 
pozyskiwane środki zewnętrzne, Koneck znalazł się na 298. miejscu. 
Kolejna gmina z powiatu – Aleksandrów Kujawski – uplasowała 
się dopiero na 700. pozycji. Co stoi za tak wysokimi wynikami 
Konecka? To skuteczność w pozyskiwaniu dofinansowań, zarówno 
unijnych, jak i rządowych. Tylko w 2018 roku gmina otrzymała 
ponad 1,5 mln zł. – Jesteśmy gminą typowo rolniczą, stąd nasz 
budżet oraz nadwyżka operacyjna są bardzo małe. Tymczasem  
w ubiegłym roku zrealizowaliśmy inwestycje o wartości około 
3 mln zł. Wychodzimy z założenia, że naszej gminy nie stać na 
realizowanie działań w ramach własnych środków. Wprowadziliśmy 
surową dyscyplinę budżetową i robimy wszystko, by otrzymać jak 
najwięcej dotacji. Oprócz tego, mamy jeszcze jedną zasadę. Nie stać 
nas na chybione inwestycje – sumuje wójt Konecka.
Ryszard Borowski nie ukrywa, że jest otwarty na nowych 
inwestorów, którzy będą chcieli wykorzystać kapitał ludzki gminy. 
Jej charakter sprzyja przede wszystkim branży przetwórstwa rolno-
spożywczego – ponad 80 proc. powierzchni Konecka to użytki 
rolne, ale wójt jest otwarty również na inne branże.

Nie stać nas na chybione inwestycje
Koneck to jedna z dziewięciu gmin składających się na powiat aleksandrowski w woj. 
kujawsko-pomorskim. Mimo typowo rolniczego charakteru i niewielkiego budżetu ciągle się 
rozwija i jest miejscem, gdzie ludzie chcą żyć.

Prezes zarządu KSM Przylesie, Kazimierz Okińczyc

Wójt Ryszard Borowski

Rozmawiał Dawid Kwiecień

Dawid KwiecieńRozmawiał Błażej Pezdek

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przylesie” wciąż powiększa swoje zasoby
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BEST-EKO Sp. z o.o. to śląskie przedsiębiorstwo, 
które od ponad 20 lat działa w obszarach zwią-
zanych z ekologią. Jego głównymi filarami są dwie 
instalacje – oczyszczalnia ścieków oraz RIPOK, 
czyli regionalna instalacja przetwarzania odpa-
dów komunalnych. Moce przerobowe firmy są 
ogromne. BEST-EKO działa w tak zwanym trze-
cim obszarze woj. śląskiego, odbierając odpady 
nie tylko z terenu ROW-u, ale również Tychów, 
Mikołowa, Orzesza, a nawet Bielska-Białej i Wisły. 
Ponadto specjalizuje się w odbieraniu odpadów 
zielonych – traw, liści i drzew oraz odpadków 
kuchennych. Choć na początku świadomość 
ekologiczna ludzi była o wiele mniejsza niż dziś 
i ciężko ich było przekonać do współpracy na 
tym polu, to liczne spotkania z gminami oraz 
akcje informacyjno-edukacyjne przyniosły efekt. 
Dziś firma jest jednym z większych tego typu 
podmiotów w kraju. 
 – Muszę przyznać, że nie spodziewaliśmy się 
takich wyników. Gdy 10-15 lat temu dokonywa-

liśmy prognoz na przyszłość, braliśmy pod uwagę 
znacznie niższe ilości bioodpadów. Zwłaszcza, 
że działamy na terenie aglomeracji miejskich – 
mówi prezes BEST-EKO, Bernard Jaskulski.

Efekt ekologiczny i finansowy

Zarząd i pracownicy firmy nie skupiają się jednak 
wyłącznie na odbiorze odpadów. Zamiast tego 
z osadu pościekowego i przetworzonych bio-
odpadów tworzą ekologiczny produkt – nawóz, 
który ma zastosowanie nie tylko w rolnictwie, ale 
również przy rekultywacji terenów zdegradowa-
nych i utrzymaniu zieleni miejskiej.
 – Choć formalnie ten produkt nazywamy na- 
wozem, to na pierwszy rzut oka jest to po prostu 
ziemia. Z tą różnicą, że cechują ją najwyższe 
parametry. Stosując nasz produkt można popra-
wić jakość gleby, zwiększyć jej próchniczność czy 
też zdolność do absorbowania wody. Ta ostat-
nia cecha jest niezwykle ważna na terenach 

zagrożonych suszą – tłumaczy Bernard Jaskulski.  
 – Ponadto nie znajdują się w nim żadne 
zanieczyszczenia mineralne. To czysty produkt  
z trzyletnią dawką nawozową. Nadaje się do 
pełnej produkcji rolnej, z wyjątkiem warzyw 
rosnących bezpośrednio w ziemi. Znajduje zas-
tosowanie również w innych dziedzinach, a jego 
efekty są długofalowe – dodaje prezes.
Przyjęty w BEST-EKO system przynosi korzyści 
ekologiczne oraz ekonomiczne. Przedsiębiorstwo 

jest elastyczne w zakresie ustalania ceny za tonę 
produktu. Nawóz jest przyjazny środowisku  
i nie zawiera chemicznych dodatków. Co prawda 
z tego powodu na jego efekty trzeba poczekać 
dłużej, ale rosnące na nim rośliny są zdrowsze.

Pionier z silną pozycją

Firma, która stale współpracuje z jednostkami 
naukowymi w poszukiwaniu nowych zastosowań 
produktu, była pionierem swojej branży w Polsce. 
Jako jedna z pierwszych uzyskała pozwolenie 
na przerób odpadów i produkcję z nich nawozu 
oraz wprowadzenie go do obrotu handlowego. 
Obecnie BEST-EKO produkuje około 40 tys. 
ton nawozu rocznie, a wydajność ciągle rośnie. 

Trudno szukać podobnego przedsię- 
biorstwa w Polsce, które na tak dużą 
skalę produkuje nawóz o zbliżonych 
parametrach. To efekt ciągłego stawia-
nia na innowacje i rozwój. Pracownicy 
spółki poprzez uczestnictwo w róż- 
nych konferencjach i wizytacjach 
podobnych zakładów w Polsce i za 
granicą wdrażają nowe pomysły i roz-
wiązania, a także mają okazję do pro- 
mowania produkowanego przez 
BEST-EKO nawozu. – Chcąc osiągnąć 
jeszcze lepszą jakość naszego produktu 
podejmujemy współpracę m.in. z pla- 
cówkami naukowymi oraz wyspecja- 
lizowanymi podmiotami. Szukamy no- 
wych pomysłów i rozwiązań działając 
na rzecz ochrony środowiska i wpisu-
jemy się aktywnie w ideę gospodarki 
obiegu zamkniętego – podkreśla pre- 

zes. Firma BEST-EKO została laureatem presti-
żowej nagrody Ekostrateg 2018 przyznawanej 
przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.

Spółdzielnia często jest postrzegana jako pod-
miot, który tylko administruje zasobami, 
a szczytem jej możliwości jest odnowienie 
klatki schodowej czy wymiana okien. Oczy-
wiście takimi sprawami spółdzielnie również 
się zajmują, ale warto pamiętać, że obszar ich 
działań jest dużo szerszy. Jednym z ważniej-
szych problemów z jakimi muszą się zmierzyć 
jest termomodernizacja, która stała się konie- 
cznością, ze względu na wzrastający w miastach 
problem smogu. Wrocławski „Energetyk” już 
w 2005 roku rozpoczął działania poprawiające 
warunki bytowe mieszkańców, polegające na 
wdrożeniu oszczędności energetycznych. Miały 
one na celu nie tylko zredukować zużycie 
energii czy emisję dwutlenku węgla, ale również 
obniżyć koszty inwestycji i eksploatacji. Zarząd 
spółdzielni zaczął od zlecenia przeprowadzenia 
audytu energetycznego, początkowo dla dwóch 
wielorodzinnych budynków, który wykazał 
możliwość pozyskania znacznych premii termo-

modernizacyjnych z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. „Energetyk” wykorzystał sukces 
i zabrał się za kolejne budynki, co w efekcie 
końcowym pozwoliło pozyskać niebagatelną 
sumę 1 550 384,95 zł bezzwrotnej premii 
termomodernizacyjnej. – Wykonane prace dały 
nam nie tylko premię, ale również obniżenie 
kosztów centralnego ogrzewania w postaci 
redukcji tzw. mocy zamówionej o blisko 22 
proc. oraz ilości zużywanej energii dla celów 
grzewczych i zużycia ciepłej wody użytkowej 
– mówi prezes zarządu, Maria Nowak. 
 – Działania prowadzone z tak dobrym skutkiem 
rzeczowym oraz finansowym, skłoniły nas do 
wzięcia udziału w przetargu organizowanym 
przez Urząd Regulacji Energetyki z zakresu 
przedsięwzięć efektywności energetycznej  
– dodaje. 
Jak się szybko okazało, spełnienie standardów  
i skomplikowanych procedur nie było łatwe, 
ale upór, pracowitość i zaangażowanie pozwo-

liły na pozyskanie świadectw efektywności 
energetycznej o łącznej wartości 103 ton 
oleju ekwiwalentnego. Sprzedaż świadectw 
przyniosła korzyści finansowe na poziomie 
74 328,40 zł, dzięki czemu 2015 rok został 
zakończony z powiększonym funduszem 
remontowym. Można powiedzieć, że fortuna 
sprzyja odważnym. Na horyzoncie pojawiła się 
kolejna możliwość pozyskania dofinansowania, 
tym razem z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, które mogło sięgnąć nawet do 
75 proc. kosztów kwalifikowanych. – Docierały 
do nas informacje, że pozyskanie dotacji będzie 
bardzo trudne, ale i tak zdecydowaliśmy, że 
nasza spółdzielnia przystąpi do tego programu 
i przeprowadzi termomodernizację sześciu 
budynków mieszkalnych. Plotki o skompliko-
wanej formie aplikacji wcale nie były prze-

sadzone. Początkowe procedury były podobne 
do tych z premią termomodernizacyjną prze- 
kazywaną przez BGK, ale na tym podobieństwo 
się kończyło. Wymagana ilość dokumentów 
oraz sposób ich przygotowania wymagały dro- 
biazgowości, cierpliwości i szybkiej reakcji 
– przyznaje Maria Nowak. Wniosek przygo-
towywano przy współpracy z firmą zewnętrzną 
wyłonioną podczas przetargu, w międzyczasie 
kompletowano całą niezbędną dokumentację, 
aż wreszcie w trzecim kwartale 2016 r. został 
on złożony do NFOŚiGW. Po kilkumiesięcznym 
opóźnieniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. 
W ocenie ww. organu, zatwierdzonej przez 
Ministerstwo Energii, projekt zgłoszony przez 
SML-W „Energetyk” we Wrocławiu zajął pier-
wsze miejsce wśród 26 firm. Jest to fenomen 
na skalę ogólnopolską, pokazujący, że nie ma 
rzeczy niemożliwych. Całkowity koszt pro-
jektu wynosi 17 826 271,80 zł, gdzie koszty 
kwalifikowane projektu to 15 368 959,76 zł, 
a kwota unijnego dofinansowania wyniesie 
11 526 719,81 zł, z czego do 6 147 583,90 
zł to dofinansowanie bezzwrotne. Niezwłocz-
nie po ogłoszeniu wyniku, zarząd spółdzielni 
rozpoczął rozmowy z NFOŚiGW, które na 
wielu płaszczyznach pozwoliły wynegocjować 
bardzo dogodne warunki korzystania ze środ- 
ków, aby zabezpieczyć realizację zamierzo- 
nych celów. Mimo, że aktualnie prowadzone 
są pierwsze inwestycje, przedstawiciele spół- 
dzielni nadal szukają skutecznych rozwią- 
zań i wszelkiego rodzaju dofinansowań na 
wprowadzanie usprawnień i udogodnień dla 
swoich mieszkańców.

Co aktualnie dzieje się w Międzychodzie?
Coraz częściej spływają do nas zapytania od 
inwestorów, którzy na naszych terenach chcą 
budować swoje firmy – mamy jeszcze około 150 
hektarów terenów inwestycyjnych, które chętnie 
pokazujemy i promujemy. Do inwestowania za- 
chęca m.in. uchwała o pomocy regionalnej,  
z której skorzystało już wielu przedsiębiorców. 
Ponadto bardzo mocno skupiamy się na dzia- 

łaniach prorodzinnych, dzięki czemu liczba miesz-
kańców naszej gminy wzrasta, a pracodawcom 
lokującym swój kapitał w Międzychodzie nie 
brakuje rąk do pracy. Jak na osiemnastotysięczną 
gminę mamy duże zaplecze edukacyjne  
– cztery szkoły podstawowe, siedem przedszkoli 
gminnych i trzy prywatne oraz dwa żłobki. 
Dofinansowujemy działalność kulturalną, kluby 
sportowe i stowarzyszenia, co pomaga młodzieży 

w realizacji pasji. Stawiamy również na działania 
proekologiczne, dzięki którym nasi mieszkańcy 
mogą starać się o dofinansowanie wymiany 
pieca, montażu paneli fotowoltaicznych, pomp 
ciepła czy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jak podsumowałby Pan poprzedni rok?
Przede wszystkim udało nam się pokazać gmi- 
nę z dobrej strony nie tylko inwestorom, ale 
również turystom. Nie zapominajmy, że znajdu- 
jemy się w krainie 100 jezior, a blisko połowę 
terenu Międzychodu zajmuje Puszcza Notecka. 
To piękny obszar, który z roku na rok zyskuje 
na popularności wśród przyjezdnych. Staramy 
się integrować działania turystyczne z tymi 
gospodarczymi. Zakończyliśmy właśnie budowę 
jedynego w Europie przedszkola z własnym 
sztucznym stokiem narciarskim, który będzie 
czynny przez cały rok. Wybudowaliśmy i odda-
liśmy do użytku wartą 4 mln zł salę gimnastyczną 
przy szkole podstawowej. Wymieniliśmy stare 
oprawy lamp ulicznych na energooszczędne 

lampy ledowe, co pozwoliło prawie w stu 
procentach zrekompensować podwyżki cen 
prądu. Zakupiliśmy trzy nowe wozy strażackie 
za ponad 800 tys. zł każdy. Stworzyliśmy 
infrastrukturę lekkoatletyczną przy jednej ze 
szkół oraz zmodernizowaliśmy tereny wokół 
akwenów wodnych. Większość z tych działań 
zrealizowaliśmy przy użyciu własnych środków.

Przed Panem kolejna kadencja. Jakie są plany na 
najbliższe 5 lat?
Na pewno będziemy kontynuować realizowane 
już działania, bo widzimy, że przynoszą one realne 
korzyści. Chcemy jeszcze mocniej skupić się 
na promocji gminy na zewnątrz i powiększać 
swoje doświadczenie poprzez spotkania z inwes- 
torami, biznesmenami, naukowcami i samorzą-
dowcami. W naszych szkołach pojawią się 
drukarki 3D, które dadzą młodzieży kontakt 
z nowymi technologiami już na poziomie 
szkoły podstawowej i być może rozbudzą  
w nich nowe zainteresowania. Na uwadze mamy 
przede wszystkim dobro naszych mieszkańców, 
dlatego przy współpracy z deweloperami chce- 
my budować dla nich nowe mieszkania i infra-
strukturę potrzebną do życia. W planach mamy 
również rewitalizację ogródka jordanowskiego, 
który będzie zarówno bawił, jak i edukował. 

Wzorcowy recykling

Niemożliwe, a jednak…

Gmina niezwykłych możliwości

W ostatnich latach ekologia przestała być tylko trendem. 
Uświadomiliśmy sobie, że to konieczność, jeśli nie chcemy 
doprowadzić do całkowitej degradacji środowiska. Ta 
konieczność może być jednak opłacalna nie tylko dla 
środowiska, ale również dla firmy.

Podobno spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą korzystać  
z wsparcia zewnętrznego, a wszystkie inwestycje i remonty 
muszą finansować z własnej kieszeni. Czy aby na pewno? 
Na uwagę w tej kwestii zasługuje SML-W „Energetyk” we 
Wrocławiu, który pokazuje, że stereotypy powinno się łamać.

Rok 2018 był dla władz Międzychodu kolejnym pasmem sukcesów, które udało się osiągnąć dzięki 
konsekwentnie prowadzonej polityce turystyczno-gospodarczej. O zrealizowanych inwestycjach i planach 
na najbliższą kadencję mówi burmistrz – Krzysztof Wolny.

Prezes Jaskulski odbiera nagrodę Ekostrateg 2018

Termodernizacja to nie tylko oszczędzność energii,  
ale też odnowione elewacje

Przedszkole ze sztucznym stokiem narciarskim i terenami sportowymi w Międzychodzie.

Dawid Kwiecień

Wojciech Grabarczyk

Rozmawiał Wojciech Grabarczyk
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