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Gmina Dobrzeń Wielki kilka lat temu mogła 
pochwalić się budżetem o wartości ponad 70 
mln zł. Te dochody przekładały się na komfort 
życia mieszkańców. Nie brakowało środków na 
remonty dróg i chodników czy nawet stworzenie 
własnej sieci ciepłowniczej. Od 25 lat funkcjonuje 
tu międzygminne przedsiębiorstwo PROWOD 
Sp. z o.o., wyposażone w stacje uzdatniania wody 
oraz oczyszczalnie ścieków. Prowadzono tu pięć 
przedszkoli, pięć szkół, świetnie wyposażone 
jednostki OSP. Budżet pozwalał na zadbanie  
o czas wolny nie tylko mieszkańców, ale też dzieci 
i młodzieży z innych gmin. Stworzono obiekty 
sportowe, a tutejszy GOK mógł pochwalić się 
licznymi sukcesami. To już jednak przeszłość.  
W 2016 roku zatwierdzono wniosek prezydenta 
Opola, Arkadiusza Wiśniewskiego, o przyłączenie 
części terenów Dobrzenia Wielkiego do miasta. 
Budżet gminy zmniejszył się o ponad połowę. 
Obecnie Opole co roku wypłaca rekompensatę, 
ale w 2021 roku środki przestaną być prze-
kazywane. Koszty utrzymania będą wtedy wyż- 
sze od dochodów, co nie tylko zablokuje dalsze 
inwestycje, ale spowoduje konieczność wpro-
wadzenia kolejnych  drastycznych oszczędności. 
 – Budżet powinien wynosić ok. 46-47 mln zł, aby 

gmina miała możliwość rozwoju i bezpiecznego 
funkcjonowania. Jeżeli podtrzymana będzie błęd-
na decyzja rządu i nasz budżet pozostanie na 
poziomie 38 mln zł, będziemy musieli: zamknąć 
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim (w tym LO 
z 65-letnią tradycją), zmniejszyć liczbę szkół 
podstawowych, pozostawić tylko jedną jednostkę 
OSP, jeden klub sportowy i zlikwidować GOK. 
Zostaniemy również zmuszeni do likwidacji sieci 
cieplnej. Nie wiem, czym wtedy mieszkańcy będą 
ogrzewać swoje domy, ale ekologia zejdzie na 
drugi plan – mówi wójt Piotr Szlapa.

Demokracja – głos ludu?

Nie jest to jedyny przypadek, kiedy dochodziło 
do zmiany granic administracyjnych. Nierzadko 
sami mieszkańcy chcieli “zostać wchłonięci” przez 
bogatszą gminę. Jednak w Dobrzeniu Wielkim 
plany zmian oraz ich późniejsza realizacja spot-
kały się z wielkim sprzeciwem społecznym. Do-
wodem są m.in. konsultacje przeprowadzone 
w marcu 2016 roku. W Dobrzeniu Wielkim 
przeciwko powiększeniu Opola opowiedziało 
się 99,7 proc. głosujących. Głos sprzeciwu nie 
ograniczył się tylko do konsultacji społecznych. 

Mieszkańcy organizowali manifestacje, zarówno 
w Dobrzeniu Wielkim, Opolu, jak i Warszawie, 
gdzie strajkowali przed siedzibą MSWiA. Ape-
lowali o uszanowanie ich decyzji. Część z nich 
sięgnęła po jeszcze bardziej radykalne narzędzia 
i zdecydowała się na strajk głodowy. Żadne  
z podjętych działań nie przyniosły skutku, spot-
kały się z obojętnością władzy. Sugerowano 
nawet, że stoją za nimi mniejszość niemiecka oraz 
wójtowie, którym zależy na utrzymaniu się przy 
władzy. 1 stycznia 2017 roku, zgodnie z decyzją 
MSWiA, wniosek Opola został zatwierdzony 
i miasto powiększyło się o tereny kilku gmin, 
w tym pięć sołectw, które wcześniej stanowiły 
część Dobrzenia Wielkiego. Ta zmiana odebrała 

Dobrzeniowi Wielkiemu dochody związane 
z Elektrownią Opole, ale to nie jedyna strata 
wiejskiej gminy. Została ona pozbawiona również 

gruntów, na których tworzyła tereny inwestycyjne  
i miała konkretne wpływy podatkowe.
Piotr Szlapa został wójtem Dobrzenia Wielkiego 
już po zmianie granic. Choć nie godzi się z tym co 
się stało, chce rozmawiać z prezydentem Opola  
i wypracować porozumienie. – Należy uszanować 
głos ludzi. Proponowałem prezydentowi Opola, 
by przeprowadził konsultacje społeczne na swoim 
terenie. Jeżeli ludzie zdecydują, że chcą zostać  
w mieście, uszanuję to i przestanę walczyć. Nasze 
propozycje spotkały się jednak z odmową władz 
Opola. Chcę również, by zwrócono nam tereny 
inwestycyjne. To pozwoli nam na utrzymanie 
gminy. Nie chcę już spierać się o Elektrownię 
Opole. Rezygnujemy z roszczenia sobie praw do 
niej, niech miasto ją zatrzyma. Mi zależy na tym, 
by gminie nie groził upadek – apeluje wójt.

Ucierpią mieszkańcy

Ze strony przeciwników działań wójta Dobrzenia 
Wielkiego pojawiają się argumenty, że podobnej 
wielkości gminy dysponują mniejszymi budże-
tami, a mimo to funkcjonują i nie grozi im ban- 
kructwo. To prawda, co przyznaje sam Piotr 
Szlapa. – Proszę jednak zwrócić uwagę na spe-
cyfikę Dobrzenia Wielkiego. Wcześniej byliśmy 
zamożną gminą, którą stać było na liczne 
świadczenia, inwestycje i bogatą infrastrukturę. 
Utrzymanie tego kosztuje. Dlaczego teraz mamy 
to niszczyć, likwidować ofertę kulturalną i spor- 
tową, mamy rezygnować z własnej sieci ciep-
łowniczej, co przecież wpływa na ekologię?  Dla-
czego mam likwidować szkoły dla ograniczenia 
kosztów? Czy na tym polega wspieranie samo-
rządów w rozwoju? – pyta Piotr Szlapa.

Rozpoczęli Państwo „inteligentną” inwestycję  
w wodomierze. Jakie są jej założenia?
Trwa cyfrowa rewolucja – widać ją również  
w branży wodociągowej. Jako prezes spółki wod- 
kan od dłuższego czasu zamierzałem zmierzyć się 
z wyzwaniem, jakim jest zastąpienie obchodzo-
nego systemu inkasenckiego – systemem stacjo- 
narnym, gdzie dane z liczników są automaty-
cznie przekazywane do mojego systemu infor-
matycznego. Nasze obecne rozwiązanie opiera 
się jeszcze na inkasentach. Gromadzone dane są 
przekazywane co dwa miesiące, co znacznie ut- 
rudnia przepływ informacji. Jednak świat idzie 
do przodu i jest potrzeba pozyskania szybkiej 
informacji. Aby efektywnie walczyć z awariami 
czy innymi nieprawidłowościami  sieci wodocią-
gowej potrzebujemy danych z wodomierzy w cza- 

sie rzeczywistym. W ubiegłym roku rozpoczę-
liśmy więc pilotażowy program, w którym pod- 
łączyliśmy 309 wodomierzy połączonych z kon-
centratorami. Te przesyłają dane do stacji bazowej, 
a stamtąd przekazywane są do naszej platformy, 
do której mamy dostęp online. Skuteczność tego 
rozwiązania sprawiła, że ogłosiliśmy kolejny 
przetarg, na wymianę pozostałych wodomierzy. 

Zaproponowano nam system LoRa – składający 
się z nadajników sieci dalekiego zasięgu. Za 
pomocą systemu GSM stacje odbiorcze zbierają 
dane jednocześnie je przetwarzając. Mamy 
dostęp do takich informacji, jak: zużycie 
wody, wycieki, awarie oraz wszelkie działania 
na przyłączu. LoRA to niezwykle efektywny 
system, który może być również wsparciem 
informatycznym nie tylko dla wodociągów, ale 
także sieci rowerów miejskich, czujników smogu, 
hałasu, temperatury czy  systemu parkowania. 
Jest to program realnego smart city w koncepcji 
Internetu rzeczy. Obecnie planujemy uruchomić 
swój własny system, aby uregulować sytuację 
tzw. „ryczałtowców” – czyli osób korzystających 
z własnych ujęć, opłacających ryczałt od za-
deklarowanej liczby użytkowników w ramach 
gospodarstwa domowego. Niestety, rozwiązanie 
obecne nie ukazuje realnego zużycia wody 
oraz odprowadzanych ścieków w przeliczeniu 
na gospodarstwo domowe. Teraz – zgodnie 
z  uchwałą rady miejskiej z grudnia 2018 roku, 
jako spółka jesteśmy zobligowani do założenia 
wodomierza na każde takie ujęcie. W Ząbkach 
jest to ok. 2 tys. ujęć, w których dopiero dowiemy 
się, jakie jest rzeczywiste zużycie wody i ścieków. 
Pragnę zauważyć, że w takich gospodarstwach 
są także własne stacje do oczyszczania wody, 
które pochłaniają bardzo duże ilości energii 
elektrycznej i wody do wtórnego płukania.  
W konsekwencji “ryczałtowcy” zużywają znacz- 
nie więcej wody i produkują więcej ścieków niż 
deklarują. Finalnie stworzymy aplikację, która 
automatycznie przeliczy też te dane na ilość 
odpadów komunalnych wyprodukowanych na 
danej posesji. W tej chwili jestem w trakcie pod-
pisywania umowy z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
prace badawcze i rozwojowe w ramach prog-
ramu SOKÓŁ. Mam również wsparcie Izby 
Gospodarczej Wodociągi Polskie, a projekt ba- 

dawczy był pozytywnie opiniowany przez nau- 
kowców z Politechniki Lubelskiej. To rozwią-
zanie zachęci do oszczędzania wody przez na-
szych mieszkańców. Jest to bardzo ważne  
w ujęciu globalnym, ale także dla każdego z nas. 
Rozwiązania te będziemy wdrażać – po okresie 
badawczym – w sąsiednich wodociągach, mamy 
już podpisane listy intencyjne w tej sprawie. 

Jakie wyzwania stoją przed branżą wodociągową?
W związku z rosnącymi cenami energii nasza 
branża powinna pójść w stronę ograniczenia zu- 
życia energii. Firmy wodociągowe pochłaniają 
jej gigantyczne ilości. Za dwa miesiące oddamy 
do użytku energooszczędny, pasywny, wykorzys- 
tujący energię z wody produkowanej na SUW 
budynek socjalno-administracyjny wraz ze stacją 
do ładowania samochodów elektrycznych (pro- 
jekt finansowany ze źródeł zewnętrznych). Mamy 
również gotową dokumentację na farmę foto- 
woltaiczną – szukamy obecnie programu na 
dofinansowanie. Ilość zakumulowanej energii 
w wodzie którą produkujemy jest tak duża, że 
moglibyśmy ją również wykorzystać nie tylko na 
użytek własny, ale np. zasilić nią pobliskie osiedle.  
Drugim kierunkiem jest właśnie wykorzystanie 
i wdrażanie systemów smart do produkcji  
i dystrybucji wody, a przez to walka z awariami, 
wyciekami czy innymi niepożądanymi działa-
niami. Powtórzę: musimy oszczędzać wodę. Każ-
dy metr sześcienny wody jest dla nas bezcenny 
– co widać po ostatniej fali upałów. Kolejne nasze 
wyzwanie to wymiana infrastruktury i nowe 

systemy zarządzania w koncepcji smart. Jak wska- 
zują badania przyszłość zarządzania w firmach 
wodociągowych to właśnie korzystanie z Big 
Data i IoT.  W naszym przypadku to połączenie  
aplikacji SIMAX agregującej dane pomiarowe, 
platformy E-BOK, kalibracja modelu hydrau-
licznego EPANET z danymi z map numerycznych 
GIS oraz aplikacji SCADA.

Mają Państwo własną markę wody „Drew-
niczanka”. To nie jest popularny pomysł wśród 
zakładów wodociągowych…
Gdy w 2017 roku uruchomiliśmy własną stac- 
ję uzdatniania wody, okazało się, że para-
metry wody są tak dobre, że można ją pić bez- 
pośrednio z kranu – często jest lepsza od wody 
stołowej kupowanej w sklepach. W konkursie  
wyłoniliśmy dla niej nazwę, na cześć naszego 
lokalnego bohatera z czasów Powstania Listo- 
padowego. Mamy też zastrzeżony znak towa-
rowy „ Drewniczanka”. Tym samym promujemy 
picie naszej wody z kranu. Zaczęliśmy naj-
prościej – od siebie. Następnie w szkołach na 
terenie miasta zainstalowaliśmy tzw. „źródełka”, 
z których dzieci mogą pić wodę bezpośrednio. 
Później zainstalowaliśmy je w parku, gdzie można 
napoić swojego czworonoga ze specjalnej misy. 
Sukcesywnie będziemy instalować „źródełka” 
w innych miejscach. W przyszłości być może 
zaczniemy produkcję wody butelkowanej, oczy-
wiście w butelkach szklanych.

Gmina, która upadnie?

Smart wodociągi w Ząbkach

Od kilku lat w centrum województwa opolskiego trwa spór 
pomiędzy dwiema gminami – Opolem oraz Dobrzeniem 
Wielkim. Choć decyzje administracyjne dotyczące konfliktu 
nabrały mocy prawnej w 2017 roku, to jedna ze stron nie może 
się z nimi pogodzić i alarmuje o poważnych konsekwencjach 
wpływających na jej przyszłość.

Idea inteligentnych miast kojarzy się najczęściej z elektrycznie 
zasilanym transportem miejskim i odnawialnymi źródłami 
energii. Mało kto zastanawia się czy zaopatrzenie w wodę 
może odbywać się inteligentnie. Takie wyzwanie postawił sobie 
prezes PWiK w Ząbkach, Janusz Tomasz Czarnogórski. 

Tereny gminy przyłączone do Miasta Opola

Biurowiec PWiK w Ząbkach

Polski Kongres  
Przedsiębiorczości 
odbędzie się 24-25 

października  
w Olsztynie.  

Więcej na
www.polskikongres.pl
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Smart wodomierz używany w Ząbkach
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Przedsiębiorstwo doktora Majewskiego rozwija 
się dwutorowo. Pierwsza część działalności to 
klinika medycyny estetycznej, gdzie stosowane są 
innowacyjne metody przeprowadzania zabiegów 
takich jak laseroterapia czy lipotransfer. Drugą 
częścią jest działalność oparta o medycynę kli- 
niczną. – Pomysł powstał kilka lat temu, kiedy 
prowadziłem Wojewódzką Jednostkę Diagnos-
tyki Gruźlicy w Szpitalu Wojewódzkim Chorób 
Płuc – mówi Karol Majewski. – Co roku mamy 
co najmniej 10 mln nowych zachorowań na 
gruźlicę na świecie, z czego 2-3 mln ludzi 
umiera. W Polsce jest to ok. 7 tys. nowych za-
chorowań rocznie. Obecnie zmienił się też pro-
fil osób chorujących na gruźlicę. Nie jest ona 
już powiązana z niskim statusem społecznym  
i majątkowym, ale z obniżoną odpornością ludzi, 
którzy żyją szybko i w dużym stresie. Dlatego 
rośnie ilość zachorowań wśród prezesów, lekarzy 
czy prawników – dodaje.
Najważniejszym problemem, z którym borykają 
się specjaliści gruźlicy, jest czas jej zdiagnozowania 
oraz związane z tym dobranie odpowiedniego 
leczenia. Światowa Organizacja Zdrowia w ce-
lu potwierdzenia gruźlicy u pacjenta wymaga 
wyizolowania i wyhodowania czynnika etiolo-
gicznego w postaci Mycobacterium tuberculosis 
complex. Gruźlicę można w wielu przypadkach 
pomylić z innymi procesami chorobowymi, 
również z nowotworami, które mają bardzo po- 
dobne objawy kliniczne. Obecne metody diag- 
nostyczne dają możliwość stwierdzenia u pac-
jenta gruźlicy w 21 dni. Osoba z podejrzeniem 
choroby musi przebywać w szpitalu i być leczona 
kilkoma antybiotykami jednocześnie, przed pot- 
wierdzeniem diagnozy w postaci uzyskania 

dodatnich wyników badań. Po trzech tygodniach 
często okazuje się, że pacjent nie ma gruźlicy 
tylko sarkoidozę czy nowotwór. Nieracjonalne 
podane antybiotyków powoduje izolację tych 
szczepów bakterii, które są najbardziej oporne 
na leczenie, czego efektem jest powstawanie 
szczepów wielolekoopornych.
Dzięki współpracy z naukowcami z Uniwersytetu 
Łódzkiego powstał pomysł i licencja, która daje 
możliwość wykorzystania spektrometrii mas do 
procesu diagnostycznego. Badania te polegają 
na analizie ściany komórkowej i kwasów my-
kolowych, które się w niej znajdują. Kwasy te są 
charakterystyczne dla grupy bakterii powodującej 
gruźlicę, dzięki czemu nie ma wyników fałszywie 
dodatnich z innymi grupami drobnoustrojów. 
Poza tym, kwasy mykolowe nie są częścią bu-
dulcową organizmu ludzkiego, nie ma więc też 
reakcji krzyżowych zaburzających wynik bada-
nia. Dzięki wykorzystaniu spektrometrii mas 
można zdiagnozować czynnik etiologiczny cho-
roby bezpośrednio z materiału klinicznego, bez 
konieczności wyhodowania drobnoustroju. Test 
ten ma bardzo wysoką czułość i swoistość, co 
daje możliwość wykrycia bakterii również w ma- 
teriałach skąpoprątkowych. – Ta procedura ba-
dawcza pozwala na skrócenie czasu diagnostyki 
z 21 dni do 24 godzin. Pracujemy nad nią od 
lipca 2017 roku, czyli od uruchomienia projektu 
dofinansowanego z funduszy unijnych pn. „Prace 
badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania 
innowacyjnej diagnostyki gruźlicy i innych myko- 
bakterioz”. Na chwilę obecną jesteśmy na etapie 
zgłoszenia patentowego dla tej procedury – pod-
kreśla prezes, nie kryjąc dumy. – Jest to rewolucja 
na skalę światową, ponieważ pacjent po jednym 

dniu albo wychodzi ze szpitala bez podejrzenia 
gruźlicy, albo jego leczenie jest racjonalne i ce-
lowane na konkretny czynnik etiologiczny – do- 
daje. Wynikiem opatentowanej procedury bę- 
dzie program komputerowy z gotowym algo-
rytmem, napisany dokładnie pod dany rodzaj 
spektrometru mas. Wynik będzie obejmował za- 
równo gatunek bakterii, którą pacjent jest zaka- 
żony, jak i sugerowane leczenie. Kolejnym eta-

pem projektu jest opatentowanie procedury,  
a następnie jej upowszechnienie. Doktor Majewski 
jako diagnosta mikrobiolog chciałby, aby jego 
metoda była refundowana przez NFZ i dostępna 
dla każdego pacjenta z podejrzeniem gruźlicy lub 
innej mykobakteriozy.
W planach na rozwój Centrum Medycyny Kli-
nicznej i Estetycznej DiMedical są następne 
projekty, opracowywane przez jej właściciela. 

Drugi realizowany projekt: „Centrum Badawczo- 
Rozwojowe Diagnostyki Chorób Nowotwo-
rowych i Infekcyjnych” jest projektem celowym 
na stworzenie infrastruktury, która ma umoż-
liwić przeprowadzanie kolejnych badań związa-
nych z wykorzystaniem spektrometrii mas  
i biologii molekularnej. Projekt również uzyskał 
finansowanie z Ministerstwa Rozwoju. Pierwszym 
zadaniem tego centrum ma być rozwiązanie 
problemu diagnostyki nowotworów. Obecnie 
wykorzystywane są do tego celu tzw. markery 
nowotworowe, których czułość i swoistość są 
znikome. Według założyciela DiMedical powinny 
być one stosowane wyłącznie do procesu moni-
torowania poprawy stanu pacjenta w trakcie 
leczenia, a nie do diagnostyki nowotworu. 
Dlatego też nowotwory są wykrywane w III 
bądź IV fazie rozwoju, gdy powstał już guz lity, 
najczęściej wraz z przerzutami. Postanowiono 
więc wykorzystać biologię molekularną do wyk-
rywania pojedynczych komórek nowotworowych 
w krwi obwodowej, czyli wykrycia raka w jego 
I stadium, kiedy jest uleczalny. Połączenie tego 
ze spektrometrią mas ma umożliwić stworzenie 
markerów nowotworowych dających wiarygodne 
wyniki.
Kolejnym pomysłem jest wykorzystywanie algo-
rytmów umożliwiających procesy diagnostyczne 
lekarzom pierwszego kontaktu oraz specjalistom, 
na podstawie wykonania okreslonych badań. 
Polega to na zebraniu bardzo dużej ilości da-
nych omicznych (metabolomika, proteomika, 
immunologia i genetyka). Na tej podstawie 
naukowcy z DiMedical opracowywać będą algo-
rytm oraz program komputerowy, który ma 
wspomagać lekarzy w przychodniach. 
Do osiągnięcia tych celów brakuje jednak pie- 
niędzy. Dofinansowanie projektów przez Naro- 
dowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Minis-
terstwo Rozwoju czy fundusze europejskie poz- 
wala na rozpoczęcie prac, natomiast nie zapew-
nia ono wszystkich środków finansowych pot-
rzebnych do ich pełnej realizacji. Na chwilę 
obecną wszystkie pomysły doktora Majewskiego, 
poza diagnostyką gruźlicy, są na etapie pisania 
projektów i poszukiwania inwestorów. Jest to 
jednak tylko kwestia czasu, zanim wprowadzi je 
w życie, ułatwiając pracę lekarzom i skuteczniej 
ratując zdrowie pacjentów.

Pionier diagnostyki
Centrum Medycyny Klinicznej i Estetycznej DiMedical Sp. z o.o. 
jest dziełem jednego człowieka – doktora nauk medycznych 
Karola Majewskiego, diagnosty laboratoryjnego, mikrobiologa, 
specjalizującego się w chorobach zakaźnych,  
który w przedsiębiorczy sposób realizuje swoje wizjonerskie 
plany na rozwój firmy. Dokonał on światowego przełomu  
w diagnostyce gruźlicy. Jako specjalista mikrobiologii 
klinicznej, pragnie rozpowszechnić dostęp do swojego 
odkrycia.

Dr Karol Majewski, prezes Centrum Medycyny Klinicznej  
i Estetycznej DiMedical Sp. z o.o.

Według wszelkich rankingów miasto stale się 
rozwija. Jak to Państwo osiągają?
Jako jedynemu miastu w Polsce, oprócz miasta 
stołecznego Warszawy, co roku przybywa nam 
mieszkańców. W ostatnich latach to 60 tys. ludzi. 
Pod tym kątem miasta z regionu czy pobliskiej 
Lubelszczyzny starają się z nami konkurować. 
W naszym mieście bardzo mocno rozwija się 
również budownictwo mieszkaniowe. To zasługa 
działających tu deweloperów i ich odważnych 
pomysłów. Mieszkania wykupowane są od ręki. 
To również skutek nieustannego poszerzenia gra- 
nic miasta. Nasze inwestycje i pozyskiwane środ- 
ki skoncentrowane są właśnie na tych nowych, 
przyłączonych terenach. Nasz rozwój to także 
dobra propozycja dla inwestorów. Zapewniamy 
im kadry wykształcone w naszych szkołach. Sta- 
ramy się z każdym przedsiębiorcą nawiązać dłu- 
gofalowe relacje. Oprócz opieki nad formal-
nościami w urzędzie, staramy się dowiedzieć, jakie 
mają zainteresowania czy hobby i pokazać im, co 
miasto może im zaproponować. Zapraszamy ich 
na naszą infrastrukturę sportową i wydarzenia 
kulturalne.

Rzeszów to miasto planowane w koncepcji 
miasta inteligentnego, ale też ekologicznego…
Zakupiliśmy ponad osiemdziesiąt ekologicznych 
autobusów, zarówno elektrycznych, jak i gazo-
wych. Właśnie jesteśmy po spotkaniu w sprawie 
wprowadzenia w mieście usługi carsharingu – 
czyli utworzenia miejskich wypożyczalni samo-
chodowych. Będą to oczywiście niskoemisyjne 
pojazdy elektryczne. W tej chwili Polska Grupa 
Energetyczna buduje dla nas stacje ładowania 
samochodów elektrycznych. Docelowo ma być 
ich czterdzieści. W mieście działają także wypo-

życzalnie elektrycznych hulajnóg oraz skuterów. 
Nasz lokalny dworzec PKS jest zasilany dzięki 
panelom fotowoltaicznym – nadwyżkę energii 
przekazujemy do pobliskiej szkoły. Dążymy 
do tego, aby kupować jak najmniej energii 
elektrycznej od operatora.

Na czym polega realizacja koncepcji smart  
w Rzeszowie?
Reagujemy na to, co dzieje się na ulicach naszego 
miasta. W związku z wypadkami na przejściach 
dla pieszych postanowiliśmy zająć się kwestiami 
bezpieczeństwa. Jedna z rzeszowskich fabryk, 
która zajmuje się produkcją szkła, opatentowała 
rozwiązanie doświetlające właśnie przejścia dla 
pieszych. Będziemy pierwszym miastem w Polsce, 

gdzie takie rozwiązanie zostanie wdrożone. 
Jak widać, nie tylko stwarzamy dobre miejsce 
do rozwoju pomysłów innowacyjnych, ale też 
staramy się je zastosować.
W lipcu tego roku podpisaliśmy list intencyjny 
z firmami Exatel oraz Fibrain. Rzeszów będzie 
pierwszym miastem w Polsce, gdzie będzie można 
korzystać z najnowocześniejszej sieci internetowej 
5G. Projekt ten jest połączony z naszym planem 
dotyczącym wprowadzenia autonomicznego 
autobusu na ulice Rzeszowa. Dzięki technologii 
5G, informacje w sieci są przekazywane w czasie 
rzeczywistym bez opóźnień. Autobus będzie miał 
wytyczoną trasę od dworca podmiejskiego do 
dworca PKP. Marzymy o tym, aby ten pierwszy 
kurs odbył się już w czerwcu przyszłego 
roku. Czekamy jeszcze na odpowiednie re-
gulacje prawne. Ta sieć umożliwi także nowe 
rozwiązania w korzystaniu z metadanych 

miejskich – zarówno 
dla mieszkańców, jak 
i urzędników. W wyko- 
rzystaniu sieci ograni-
cza nas już tylko nasza 
wyobraźnia.
W tym momencie 
warto wrócić do 2003 
roku, kiedy Internet  
w kwestiach technicz- 
nych w Polsce jesz-
cze raczkował, nato- 
miast w Rzeszowie 
wprowadzono już wte- 
dy sieć szerokopas-
mową, która otwo- 
rzyła wtedy bardzo 
nowatorskie rozwią-
zania – jak np. punkty 
obsługi mieszkańca  
w galeriach handlo-
wych. Wykorzystując 

właśnie tę sieć uruchomiliśmy połączenie cał-
kowicie bezpieczne i do tej pory możemy 
obsługiwać naszych mieszkańców nie tylko  
w urzędzie. Infrastruktura, która została wtedy 
wybudowana, zostanie wykorzystana teraz do ko-
rzystania z 5G – wystarczy wymiana nadajników.

Dumą miasta jest też edukacja na wysokim 
poziomie…

Zdecydowanie. Inwestujemy w kształcenie od 
przedszkola aż do studiów wyższych. Rozwijamy 
infrastrukturę dla uczelni – jak np. mieszkania 
dla profesorów, zapewniamy naukę języka 
chińskiego na każdym szczeblu nauczania. Tak 
więc rzeszowskie przedszkolaki uczą się nie tylko 
rytmiki, ale też używanego w Chinach pisma 
logo – graficznego.
Byliśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, 
które w swoich szkołach wprowadziło dzienniki 
elektroniczne. Podpisaliśmy również umowę  
z firmą Microsoft, dzięki której każdy uczeń 
oraz nauczyciel w Rzeszowie korzysta bezpłatnie 

z całego pakietu Office. Naszym sukcesem są 
także najwyższe wyniki egzaminów matural-
nych w Polsce oraz renesans średnich szkół 
technicznych. To oczywiście dzięki klasom 
patronackim, które tworzymy dla naszych 
dużych zakładów wspólnie z przedsiębiorcami 
takimi, jak m.in.: Mercedes, Harley Davidson, 
PKP PLK.
Mocno współpracujemy z naszymi miastami 
partnerskimi i jest to współpraca opierająca się 
na realnych wydarzeniach, np. dzięki naszemu 
miastu partnerskiemu Buffalo (USA) w wakacje 
odbywają się kursy języka angielskiego i kultury 
amerykańskiej. Prowadzimy szkołę UNICEF, 
w której uczą się dzieci z niepełnosprawnością  
i dzięki współpracy z niemiecką szkołą w mieście 
partnerskim, zawsze na początku wakacji nasi 
uczniowie wyjeżdżają na Europejską Olimpiadę 
Dzieci Niepełnosprawnych w różnych dyscyp-
linach sportowych. To ma niesamowitą wartość 
integracyjną.

Stolica Innowacji
Pod takim hasłem stolica Podkarpacia – Rzeszów promuje się przez 
ostatnie lata. Jak wskazują urzędnicy na czele z prezydentem  
dr h.c. Tadeuszem Ferencem, stolica innowacji to nie tylko 
nowoczesne usługi miejskie, ale przede wszystkim stworzenie  
klimatu dla inwestycji i zrównoważonego rozwoju. W rozmowie  
z Pauliną Jaworską prezydent zdradza, jakie rozwiązania będzie 
można już niedługo zaobserwować w Rzeszowie.

dr h.c. Tadesz Ferenc (fot. Józef Gajda)

Dorota Solczak

Paulina Jaworska

Ulica 3 maja (fot. Tadeusz Poźniak)
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Historia pani Krystyny (kwiecień 2014 rok): 
„Przez wiele lat swojej pracy zawodowej uda- 
ło mi się odłożyć środki finansowe, które w pew-
nym momencie postanowiłam zainwestować. 
Pracowałam jako księgowa oraz prowadziłam 
własną działalność gospodarczą, w ramach której 
współpracowałam z panem Tadeuszem C. W jed- 
nej z rozmów usłyszałam, że chce sprzedać pa-
wilon należący do jego firmy. Koszt pawilonu 
wynosił ponad milion złotych. Nie posiadałam 
wtedy takiej kwoty. Mimo tego, że inwestycja 
przekraczała mój budżet, postanowiłam, że po- 
jadę zobaczyć budynek. Część lokali była wynaj-
mowana, pozostałe nie zostały zagospodarowane. 
Zaproponowałam mniejszą kwotę albo częściowy 
zakup lokalu. Pan Tadeusz nie chciał obniżyć 
ceny. Obydwoje uznaliśmy temat za zakończony.
Po upływie około dwóch miesięcy dostałam 
telefon od osoby, która przedstawiła się jako 
żona pana Tadeusza – pani Beata C. Wiedziała, 
że byłam zainteresowana zakupem tego pawi-
lonu. Zgodnie z prawdą odpowiedziałam, że na 
chwilę obecną nie stać mnie na zakup tej nieru-
chomości. Wtedy jednak żona pana Tadeusza  
zaproponowała kwotę ponad dwieście tysięcy 
niższą. Cenę tłumaczyła chęcią szybkiej sprzedaży 
lokalu. Na taką kwotę mogłam sobie pozwolić. 
Umówiłam się na spotkanie z panią Beatą. Po 
kilku dniach przyjechała do mnie do pracy, przy- 
wożąc wydruk z numerem swojego konta, na 
który mam przelać zaliczkę. Po kilku dniach 
przelałam zaliczkę w wysokości 200 tys. zł,  
w tytule przelewu wpisując właśnie adres pawi-
lonu z adnotacją, iż jest to zaliczka za kupno tego 
pawilonu.

Niestety nie sporządziłyśmy umowy, ze względu 
na to, że współpracuję z panem Tadeuszem od 
30 lat. Jego żona powiedziała, że pod koniec 
kwietnia sporządzimy stosowny akt notarialny. 
Nie ukrywam, że byłam wtedy zajęta swoją pra- 
cą zawodową, Ufając pani Beacie czekałam na 
jej telefon i spotkanie z notariuszem. Dni jed-

nak mijały i od połowy maja próbowałam się 
skontaktować z panią Beatą, co jednak okazało 
się niemożliwe. Odezwałam się więc do pana 
Tadeusza. Przedstawiłam mu sytuację i był bardzo 
zdziwiony, ponieważ sprzedał nieruchomość 
komuś innemu, za kwotę o której rozmawialiśmy 

na początku (czyli 1 045 500 zł). Nie spo-
dziewałam się jednak wtedy, jakie przyniesie to 
konsekwencje. Próbowałam skontaktować się  
z panią Beatą, aby odzyskać pieniądze i zamknąć 
te sprawę. To jednak, mimo wielu prób się nie 
udało.”

Wtedy sprawa trafiła do sądu, gdzie prawomoc-
nym wyrokiem sądowym pani  Beacie nakazano 
zwrócić zaliczkę na kupno pawilonu oraz koszty 
użytkowania samochodów zarejestrowanych na 
firmę pani Krystyny, z których korzystała razem 
z córką. Była to wewnętrzna umowa pomiędzy 

kontrahentami – panią Krystyną i panem Ta-
deuszem. Kwotę za samochody zwrócił więc 
Tadeusz. Mimo nakazu sądowego pani Beata nie 
zwróciła należności pani Krystyny. Złożyła jed-
nak apelację.  

Po prawie czterech latach od wpłaty nieszczęsnej 
zaliczki panią Krystynę czekały kolejne rozcza-
rowania, tym razem ze strony wymiaru spra-
wiedliwości. Sąd po przesłuchaniu świadków,  
z jednym zaledwie dowodem, w postaci potwier-
dzenia przelewu, stwierdził, że pieniądze się 
pani Krystynie nie należą. W międzyczasie 
bowiem małżeństwo państwa Beaty i Tadeusza 
się rozpadło, a między – byłymi już – małżonkami 
toczyły się spory na wokandzie, głównie o sprawy 
majątkowe. Okazało się, że już w 2014 roku,  
w momencie sprzedaży lokalu, pan Tadeusz 
obiecał przekazać żonie 200 tys. zł ze sprzedaży. 
Pani Krystyna utrzymując czysto biznesowe 
relacje z Tadeuszem nie wiedziała wtedy, że 
jej pieniądze będą kością niezgody wśród i tak 
skłóconych małżonków. Całe orzecznictwo sądu 
skupiło się na wyjaśnianiu spraw pomiędzy pań-
stwem C., konkludując zdaniem iż „pecunia non 
olet” – z łaciny:  pieniądze nie śmierdzą. Insy- 
nuowano pani Krystynie, że kwota, którą prze- 
lała nie pochodziła z jej oszczędności (mimo, 
że w toku postępowania przedstawiła, iż kwotę 
zaproponowaną przez panią C. w całości po-
siadała), a ze środków pana Tadeusza. Pojawiły 
się również insynuacje romansu między współ-
pracownikami. Po tak feralnym wyroku pani 
Krystyna oczywiście odwołała się od postanowień 
sądu. Sąd Apelacyjny w Łodzi w kwietniu tego 
roku oddalił jednak apelację pani Krystyny. Jed- 
nak jeszcze w tym roku będzie szukała spra-
wiedliwości w Sądzie Najwyższym.

Czy w sprawie, która z pozoru wydawała się 
tak prosta, można było przegrać? Czy dowód  
w postaci potwierdzenia przelewu bankowego, 
ma mniejszą siłę niż zeznania skłóconych ze sobą 
świadka i pozwanej? Czy argumenty pozwanej 
mają większą siłę od jednego przelewu? I wresz-
cie… co  postanowi Sąd Najwyższy, do którego 
Pani Krystyna właśnie wnosi kasacje? 

Imiona niektórych bohaterów zostały zmienione 
na prośbę bohaterów.

„Pecunia non olet” –  czy na pewno?
W Polsce pracę sądów pozytywnie ocenia zaledwie jedna czwarta obywateli. Niestety 
aż połowa Polaków ocenia wymiar sprawiedliwości bardzo źle. W demokratycznym 
państwie te wyniki zatrważają. Skąd tak niskie oceny? Przykładem może być historia pani 
Krystyny, która od kilku lat walczy z wymiarem sprawiedliwości chcąc odzyskać swoje 
pieniądze i… spokój.

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.

Przyjazna mieszkańcom, przyjazna środowisku
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.

Prezes zarządu KSM Przylesie, Kazimierz Okińczyc

Rozmawiał Dawid Kwiecień

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przylesie” wciąż powiększa swoje zasoby

fot. pixabay
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Na czym polega projekt „Opracowanie innowa-
cyjnego systemu wytwarzania ultra-czystego 
wodoru oraz tlenu”?
Prof. Pierożyński: Jest to elektrochemiczny pro-
ces wytwarzania wodoru oraz tlenu. Projekt 
skupia się przede wszystkim na wytworzeniu 
czystego wodoru, ponieważ jest on materiałem 
drogim i ważnym dla polskiej gospodarki – 
„nośnikiem energii przyszłości”. Nie jest nim 
ani benzyna, ani ropa naftowa czy gaz ziemny. 
Reakcja wodoru z tlenem jest egzotermiczna 
– wytwarza się cząsteczkę wody przy bardzo 
dużej ilości energii. Ważne, by nie nie miał 
żadnego zanieczyszczenia w tym tlenków azotu, 
siarki, itd. Jedynym problemem jest pozyskanie 
ultra-czystego wodoru. Ultra-czysty oznacza brak 
zanieczyszczania środowiska oraz utylizację 
w ogniwach paliwowych. Najczęściej wodór 
możemy pozyskać z reformingu – jest to pro- 
ces przetwarzania węglowodoru. W tym proce- 
sie udział mogą wziąć metan, ropa naftowa  
oraz zgazowany węgiel i w ten sposób uzyskujemy 
wodór przemysłowo, ponieważ jest reduktorem 
– bardzo dobrym i ważnym dla gospodarki. 
Niestety te wszystkie procesy doprowadzają do 
zanieczyszczenia atmosfery w układzie przemys-
łowym lub do wzrostu efektu cieplarnianego. 
Tak więc ten „nasz” wodór również jest za-
nieczyszczony tlenkiem węgla, dwutlenkiem 
węgla, związkami siarki, itd. Nie jest czysty  
w swojej postaci. 

Jakie jest więc rozwiązanie, by pozyskać ultra-
czysty wodór?
Prof. Pierożyński: Od kilku lat zajmuję się 
procesem elektrolizy wody. W momencie 
procesu rozkładu uzyskujemy wodór oraz tlen. 
To są dwa gazy, które później trzeba oczyścić. 
One się wzajemnie zanieczyszczają podczas pro-
cesu. Niemniej jednak proces elektrolizy wody 
prowadzi do wytwarzania bardzo wysokiej jakości 
produktu. Proces ten nie jest zanieczyszczony  

w porównaniu do reformingu.

W jaki sposób doprowadzić do powstawania 
„zielonej energii”? 
Prof. Pierożyński: Zieloną energię można uzyskać 
poprzez doprowadzenie energii do urządzenia 
nazwanego elektrolizerem, które elektrolizuje 
wodę, czyli wytwarza gazy. Przede wszystkim nie 
może to być energia z elektrowni zasilanej węglem 
kamiennym. Przez takie działania przyczyniamy 
się do wzrostu zanieczyszczenia, ponieważ zu- 
żywamy coraz więcej tej konwencjonalnej ener- 
gii. Dlatego też musi to być energia z odna-

wialnych źródeł energii. Czy to będą źródła 
fotowoltaiczne, wiatrowe czy geotermalne, to 
już nie robi różnicy.

Do jakich celów Państwa produkt może być 
wykorzystany? 
Prof. Pierożyński: Ultra-czysty wodór będzie 
wykorzystywany do zasilania pojazdów – samo- 
chodów osobowych czy dostawczych. Będzie 
również wykorzystywany do procesów ogrze-
wania, ponieważ wodór ma dużą wartość opa- 
łową. Można ją porównywać w ujęciu jednego 
kilograma, ale trzeba pamiętać o tym, że 
wodór jest gazem, więc trzeba go sprężyć pod 
wysokim ciśnieniem. Porównując sprężony ki-
logram wodoru do kilograma ropy naftowej, 
ten pierwszy osiąga trzykrotnie większą wartość 
opałową. W systemach grzewczych też może 
być wykorzystywany, niemniej jednak trzeba 
przeprowadzić ich adaptację. Oczywiście wodór 
może być także użyty w chłodnictwie, a nawet 
badaniach naukowych. Ma więc różne zastoso-
wania, ale jeśli mówimy o wodorze w dużych 
ilościach, to głównie w branżach motoryzacyjnej 
i grzewczej. 

Czy mogą wystąpić jakieś bariery przy wdrożeniu 
projektu?
Prof. Pierożyński: Pierwszym problemem będzie 
reakcja społeczna na produkt, jaki im zaoferujemy. 
Ludzie odbierają wodór jako łatwopalny gaz  
z tendencją do wybuchu, ale tak naprawdę nie 
zdają sobie sprawy, że to niebezpieczeństwo jest 
niewielkie w porównaniu do konwencjonalnego 
paliwa. Poza tym część Polaków wykorzystuje 
pojazdy zasilane gazem. Skoro nie stanowi to 
dla nich problemu, wodór tym bardziej nie 
powinien im przeszkadzać. Zagrożenie jest raczej 
skoncentrowane w naszej mentalności. Drugą 
istotną barierą mogą być także polskie procedury, 
przez jakie wdrożenie projektu musi przejść. 
We Francji czy Włoszech, a przede wszystkim  

w Niemczech powstają już teraz wodorowe stacje 
paliwowe. Porównując je do stacji oferujących 
zasilanie elektryczne, czas ładowania jest bar-
dzo różny. Mamy ogniwo paliwowe zasilane 
wodorem, którego ładowanie trwa 2 minuty. 
Natomiast w przypadku pojazdów elektrycznych, 
zasilanie trwa kilka godzin.

Czy uważa Pan, że Polska jest gotowa na takie 
technologie? Skoro wspomniane przez Pana 
pojazdy elektryczne weszły na polski rynek dosyć 
późno w porównaniu do Europy Zachodniej?
Prof. Pierożyński: Myślę, że jeśli zostaniemy 
teraz w miejscu, to Polska w przyszłości zamiast 
się rozwijać, zacznie się cofać. Świat idzie do 
przodu. Nie zatrzymamy technologii w żadnym  
z tych rozwijających się krajów. Jeżeli nie 
będziemy mieli nowoczesnej infrastruktury 
paliwowej, to zostaniemy w tyle. Jeśli ceny będą 
się podnosić to również będziemy się cofać. 
Wydaje mi się, że Polska nie jest jeszcze do końca 
przygotowana, ale przecież zawsze z opóźnieniem 
wprowadzaliśmy tego typu technologie. Nawet 
jeśli będzie trzeba czekać rok lub dwa, to i tak 
technologia ta wejdzie w życie. Przede wszystkim 
musimy odejść od technologii węglowych, bo  
w innym wypadku będziemy płacić ogromne 
kary. 

Jak powstał pomysł na współpracę ze spółką 
Bob Energetyk Sp. z o.o.?
Prof. Pierożyński: Z wykształcenia jestem elek-
trochemikiem teoretycznym i dlatego też na 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim zajmuję 
się procesami przepływu jonów w układach 
wodnych i reakcjach elektronowych, tak więc 
wszelkimi procesami związanymi z przepływem 
ładunku w roztworach, m.in. szybkością pro-
cesów elektronowych, bateriami, ogniwem pali-
wowym i elektrochemicznymi urządzeniami. 
Zastosowanie badanych rozwiązań można zna- 
leźć w energii odnawialnej czy procesach koro- 
zyjnych. Na przestrzeni lat z teoretyka przek-
ształciłem się w praktyka. Dlatego też wspólnie 
z prezesem spółki Bob Energetyk Sp. z o.o. 
– Bogusławem Wojciechowskim podjęliśmy 
wieloletnią współpracę przy kilku projektach, 
w tym projekcie dotyczącym ultra-czystego 
wodoru. 

Możliwości Centrum Transferu Technologii 
EMAG cieszą się zainteresowaniem na całym 
świecie. Z jakimi krajami udało się Państwu 
nawiązać współpracę?
Nawiązaliśmy pozytywne relacje z takimi kra-
jami jak Rosja, Białoruś, Wietnam, Kolumbia, 
Francja, Czechy, Turcja, Rumunia czy Bośnia  
i Hercegowina. Szczególnym partnerem okazały 
się Chiny i Australia. Zaskoczeniem dla nich był 
fakt że możemy szyć rozwiązania na miarę, a nie 
tylko przedstawić do wyboru gotowy produkt  
z katalogu.

Jak udało się nawiązać współpracę na tak 
trudnym rynku?
Trzeba spróbować myśleć ich kategoriami. Mu-
siałam przekonać kontrahentów, że jesteśmy  
w stanie przygotować sprzęt od podstaw i będzie  
on dostosowany do ich potrzeb i rozwiązań 
technologicznych. Natomiast, aby negocjacje za- 
kończyły się pozytywnie, konieczne jest poz-
nanie ich kultury i obyczajów. Dużą różnicą  
z punktu widzenia biznesowego był fakt, że nie 
posiadamy gotowych produktów – jesteśmy fa-
chowcami, którzy myślą, konstruują i wdrażają, 
rozwiązując problemy. Proponujemy rozwiązania 
zindywidualizowane, a rynek chiński nie był 
przyzwyczajony do takiej formy współpracy. 
Dziś już wiem, że to dotyczy wielu innych 
krajów. Dzięki temu, że traktujemy się bardziej 
po przyjacielsku niż stricte biznesowo, udało 
nam się nawiązać nić porozumienia, która 
teraz procentuje. Wymagało to wielu rozmów, 
ogromnej ilości przebytych kilometrów, często 
długich negocjacji, ale również i spotkań, podczas 
których spożywając posiłek zacieśnialiśmy więzy. 
To jest ich kraj i to oni wiedzą, jak chcą go rozwijać. 

My możemy proponować, a nie narzucać pewne 
rozwiązania. Jest to działanie długoterminowe, 
polegające na wzajemnej akceptacji, ale to właśnie 
dzięki cierpliwości i wzajemnemu szacunkowi 
udało nam się pozyskać wieloletniego partnera.

Czy te czynniki sprawdzają się również w innych 
krajach?
Mając partnerów na całym świecie, trzeba być 
elastycznym. Na pewno kluczem do sukcesu 
jest odpowiedzialność, ciężka praca i fakt, że 
zawsze wszystko robimy do końca. Technologia 
dziś umożliwia nam międzynarodowe rozmowy 
z każdego miejsca o każdej porze. Cały czas 
jesteśmy dostępni, ponieważ my nie tylko insta-
lujemy rozwiązania, ale również pilnujemy, aby 
spełniały swoje funkcje. Osobiście niejedno-
krotnie podwijałam rękawy i udawałam się do 
kopalni, np. w Rosji, aby przyjrzeć się danemu 
problemowi. Regularnie kontrolujemy wdrażany 
sprzęt, tak aby partner miał poczucie bezpie-
czeństwa.

Takie podejście przydaje się nie tylko w mię-
dzynarodowych negocjacjach?
Sytuacja ta ma również swoje odwzorowanie  
w codziennej pracy. Ważna jest otwartość, 
szczerość i przyjazne nastawienie, co musi iść 
w parze z tym, że wymaga się nie tylko od 
pracowników, ale i siebie samego. Fundamentem 
naszej pracy jest wzajemny szacunek. Regularnie 
jeździmy na wycieczki integracyjne. To właśnie  
w takich momentach jestem w stanie poznać 
bliżej współpracowników i budować silne więzy 
firmy, co przekłada się na wspólny sukces.

Jednym z bardziej spektakularnych projektów studenckich było 
stworzenie łazika marsjańskiego. Nad czym jeszcze pracują 
studenci Politechniki?
Obecnie prężnie działają w zakresie wspierania rehabilitacji  
i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Stworzyliśmy urządzenie, 
które potrafi powiedzieć osobie niewidzącej lub niedowidzącej, 
co się znajduje przed nią. Pracujemy też nad protezami dla 
dzieci. Kolejny ważny projekt to robot Photon, który uczy 
najmłodszych sztuki programowania. Kilka lat temu studenci 
Politechniki Białostockiej wystąpili z jego prototypem w konkursie 
technologicznym Imagine Cup. Dziś Photon jest na rynkach 
światowych: amerykańskim i chińskim.

Jak Politechnika Białostocka współpracuje ze sferą biznesu?
Jesteśmy członkiem krajowych klastrów kluczowych: budowlanego 
i obróbki metalu. Niedawno dołączyliśmy do klastra eksporterów 
budownictwa. Współpraca z biznesem to ważny czynnik rozwoju 
uczelni, ale też wsparcie dla firm, które wdrażają koncepcję 
Przemysłu 4.0. Dysponując potencjałem aparaturowym na skalę 
europejską oraz siecią laboratoriów, oferujemy przedsiębiorcom 
realizację projektów opartych na innowacjach technologicznych. 
Ponadto, wraz z grupą przedsiębiorców prowadzimy Stowa-
rzyszenie „Odkrywcy Diamentów”. Wspólnie składamy się 
na kapitał Stowarzyszenia i w formie dotacji lub stypendiów 
przekazujemy go młodym talentom. Już na poziomie szkół 
średnich odnajdujemy kreatywnych uczniów, którzy borykają się  
z brakiem funduszy. Pomagamy im i zachęcamy do dalszego 
rozwoju na studiach technicznych. Jesteśmy też jedną z trzech 
uczelni w Polsce, która założyła szkołę średnią. Uczniowie naszego 
liceum konstruują roboty, wygrywają olimpiady i konkursy.  
Z dumą mogę powiedzieć, że mamy utalentowanych studentów 
i uczniów, projekty na skalę światową oraz najnowocześniejsze 
wyposażenie uczelni.

Jak uczelnia radzi sobie z i edukacją obcokrajowców?
Jesteśmy dobrze ugruntowani we współpracy z krajami Unii 
Europejskiej w ramach programu Erasmus. Natomiast w kontak-
tach z krajami spoza UE wysuwamy się na pozycję lidera wśród 
uczelni krajowych. Świadczy o tym przyznanie nam rekordowego 
grantu Narodowej Agencji Programu Erasmus+. To ponad 
800 tys. euro na projekty mobilności pracowników i studentów 
realizowane we współpracy z uczelniami partnerskimi z aż 36 
krajów!

Zasilanie wodorowe technologią przyszłości

Przepis na sukces

Prezes spółki Bob Energetyk Sp. z o.o. – Bogusław Wojciechowski wraz z profesorem 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Bogusławem Pierożyńskim podjęli współpracę przy 
projekcie dotyczącym ultra-czystego wodoru. Czy projekt zrewolucjonizuje kraj?

Głównym celem CTT EMAG jest transfer rozwiązań technologicznych 
opartych na szeroko zakrojonych badaniach naukowych,  
do praktycznego wykorzystania w gospodarce. O zdobywaniu rynków 
zagranicznych mówi Anna Kubańska – prezes zarządu.

Zespół projektowy: z lewej strony: dr inż. Tomasz Mikołajczyk;  
w środku: prof. UWM dr hab. inż. Bogusław Pierożyński, z prawej:  
mgr inż. Mateusz Łuba. 

Rozmawiała Anna Cieśla

Rozmawiał Wojciech Grabarczyk

Diamenty Politechniki
Największą dumą Politechniki Białostockiej 
są jej studenci. Tworzą innowacyjne projekty, 
wygrywają krajowe i światowe konkursy.  
O ich sukcesach oraz rozwoju uczelni mówi 
rektor, prof. Lech Dzienis.

Rozmawiała Anna Cieśla


