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Wydział Medycyny Weterynaryjnej
we Wrocławiu jest tegorocznym
laureatem Polskiej Nagrody Inno-
wacyjności za realizację projektu
„Opracowanie prototypów wyro-
bów medycznych na bazie surow-
ców otrzymanych z porożogen-
nych komórek macierzystych”.

Na czym polega fenomen proje-
ktu i dlaczego jest on tak istotny
dla przemysłu medycznego? 
Józef Nicpoń:Zrealizowany przez
nas projekt jest największym tego
typu przedsięwzięciem w Polsce.
Jego budżet wyniósł 64 mln zł.
Celem projektu było stworzenie
czterech nowych wyrobów me-
dycznych oraz wybudowanie linii
produkcyjnej do ich wytwarzania.
Linia produkcyjna jest najnowo-
cześniejszą linią technologiczną 
w kraju i nie ma nic wspólnego 
z klasycznym taśmociągiem. Jest to
zespół laboratoriów składających
się z pomieszczeń spełniających
światowe standardy do prowadze-
nia badań oraz produkcji wyro-
bów medycznych. Pracowaliśmy
na homogenacie, czyli rozdrobnio-

nych i wymieszanych komórkach
macierzystych, celem wydobycia
potencjału regeneracyjnego z po-
roży jeleni. Dlaczego akurat jeleń?
Ponieważ żadne inne komórki
zwierzęce nie posiadają tak wiel-
kiego potencjału rozrostu i przy-
rostu. Innowacyjność projektu
objawia się także w bardzo krót-
kim czasie jego realizacji – 30 miesięcy.
Pracowało przy nim ponad 200
osób, z czego ponad 60 to praco-
wnicy uczelni, którzy przeprowa-
dzili większość z 28 badań. Efe-
ktem naszych prac było opraco-
wanie żelu do stosowania na rany
skóry i otarcia naskórka, maści i żelu
do różnych zmian zapalnych jamy
ustnej, preparatu wspomagającego
leczenie uszkodzeń rogówki oraz
sprayu regenerującego rany po
przeszczepach. W ramach podsta-
wowych założeń projektu wyko-
naliśmy szereg dodatkowych ba-
dań z zakresu kardiologii, gastro-
enterologii, neurologii czy chorób
układu oddechowego. Uzyskane
certyfikaty potwierdzają, że nasze
produkty nie uczulają, nie działają
toksycznie, rakotwórczo ani nie

uszkadzają płodu. Już teraz nasza
linia produkcyjna pozwala wypro-
dukować dowolną ilość produk-
tów, z kolei nasze laboratoria po-
zwalają na uzyskanie w bardzo
krótkim czasie ogromnych ilości
homogenatu. 
Krzysztof Kubiak: Przy realizacji
tak wielkiego projektu mieliśmy
dużo obaw. Zdecydowaliśmy się
podjąć wyzwanie, ponieważ posia-
damy odpowiednie zaplecze apa-
raturowe, specjalistyczne pomiesz-
czenia oraz wykwalifikowaną ka-
drę. Poza tym bez ryzyka nie ma
postępu. Dziś możemy powiedzieć
otwarcie, było warto. Stworzyli-
śmy naprawdę innowacyjne i uży-
teczne produkty, które będą mieć
realne przełożenie na poprawę
stanu zdrowia zarówno u zwierząt
jak i u ludzi. 

Przykład powyższego projektu
pokazuje, że Wydział angażuje się
w innowacyjne i nowatorskie
przedsięwzięcia naukowe. Proszę
przybliżyć najważniejsze z nich. 
N.J.:Prowadzimy wiele badań i pro-
jektów naukowych z zakresu kar-

diologii, neurologii, gastrologii czy
chirurgii. Są one rozwijane i kon-
tynuowane na Wydziale oraz w na-
szym Centrum. Współpracujemy
z placówkami opieki zdrowotnej,
czego przykładem może być pro-
jekt przeprowadzony wspólnie ze
Szpitalem Wojewódzkim na kwotę
30 mln zł, którego rezultaty zostały
opisane w najlepszych zachodnich
czasopismach branżowych. Rów-
nie mocno angażujemy się w prze-
dsięwzięcia z sektorem przemysło-
wym, gdzie wspólnie z hodowcą

fermy drobiu zrealizowaliśmy pro-
jekt innowacyjnych technologii
produkcji biopreparatów na bazie
nowej generacji jaj (OVOVURA)
warty 25 mln zł. Aktualnie kon-
centrujemy się na projektach
„Żywność dla Przyszłości” oraz
„Zielona Dolina” będących syner-
gią nauki, biznesu i sektora pub-

licznego dla żywności nowej gene-
racji, rozwoju technologii prze-
twórstwa, rewitalizacji oraz badań
ekologii.

Jak powinien wyglądać schemat
współpracy między podmiotami nau-
kowymi a sektorem gospodarczym? 
K.K.: Po pierwsze, jedna i druga
strona muszą chcieć. Jest to pod-
stawowy warunek. Po drugie, po-
trzeby jednej i drugiej strony oraz
realia w jakich funkcjonują muszą
zostać zrozumiane. W końcu, je-

żeli mówimy o współpracy to obie
strony muszą być otwarte na to, co
przychodzi z zewnątrz, zarówno 
w ujęciu mikrobiznesu, jak i ma-
krobiznesu. 
J.N.: Dużą, chociaż niewymierną
wartością projektu jest wytworze-
nie przez przedstawicieli świata
nauki i biznesu nowej kultury
badań oraz wypracowanie unikal-
nych i skutecznych procedur po-
stepowań, które konsolidują rygo-
ry z formami uczelni oraz dyna-
mizm i elastyczność firmy prywat-
nej. Te nowe wzorce współpracy 
i standardy działania prywatnego
biznesu i publicznej uczelni akade-
mickiej z pewnością zaprocentują
w dalszej perspektywie przy nastę-
pnych wspólnych przedsięwzięciach.

Jaki jest dalszy kierunek rozwoju 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej?
K.K.:Mamy trzy podstawowe za-
łożenia. Chcemy kontynuować pro-
wadzenie badań naukowych na
najwyższym światowym pozio-
mie, kształcić jak najlepiej naszych
studentów oraz dbać o jakość pro-
wadzonych przez nas usług. 
J.N.:W ramach naszego Centrum
chcemy wprowadzić integrację
środowiska naukowego dolnoślą-
skich uczelni i podmiotów gospo-
darczych, wprowadzać innowa-
cyjne badania z użyciem modeli
doświadczalnych oraz wdrażać 
i rozwijać nowe technologie i me-
tody leczenia. 

Rozmawiał Dawid Chmura 

O największym w Polsce projekcie medycznym, realizowanych przedsięwzięciach naukowo-
badawczych oraz współpracy nauki z biznesem mówi prof. Krzysztof Kubiak, dziekan Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu oraz prof. Józef Nicpoń, dyrektor Centrum Diagnostyki
Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych.

Kreujemy standardy medyczne
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prof. dr hab. Krzysztof Kubiak oraz prof. dr hab. Józef Nicpoń, podczas uroczystego wręczenia PNI 2016

Uniwersytet Zielonogórski po raz
kolejny został laureatem Polskiej
Nagrody Innowacyjności, co po-
twierdza dobrze obrany kierunek
rozwoju. 
dr hab. inż. Andrzej Pieczyński:
W 2014 roku miałem przyjemność
osobiście odebrać Polską Nagrodę
Innowacyjności w Katowicach.
Utwierdziło nas to w przekona-
niu, że jesteśmy na właściwej dro-
dze i podejmujemy dobre decy-
zje. Wówczas rozpoczęliśmy budowę
parku naukowo-technologicznego
(PNT), którego lokalizacja nie jest
przypadkowa, ponieważ wielo-
krotnie mówimy o synergii nauki,
biznesu i jednostek samorządu.
W duchu tej synergii, wraz z sa-
morządem województwa i mia-
sta, zbudowaliśmy również lubu-
ski park przemysłowy, umiejsco-
wiony obok PNT, czyli de facto
powstało zaplecze rozwoju gos-
podarczego regionu południowej
części ziemi lubuskiej. Nasza ucze-
lnia cały czas dba o to, żeby PNT
był zarządzany przez spółkę i fun-
kcjonował jako nasza odskocznia
do realizowania zadania komer-
cjalizacji wyników. Takie działania
park już podejmuje – mamy już
pierwsze, wymierne efekty. Pier-
wsze licencje na nowoczesne roz-
wiązania, które powstały na ucze-
lni, zostały już sprzedane i to jest
komercjalizacja pośrednia i bez-
pośrednia, będąca efektem tej sy-
nergii. Tegoroczna nagroda daje
nam na pewno motywację do
dalszego działania.
Roman Kielec: Z zadowoleniem
przyjmuję fakt, że mogliśmy, jako
park technologiczny, przyczynić
się do zdobycia nagrody przez

Uniwersytet Zielonogórski. Park
naukowo-technologiczny jest wspa-
rciem dla uczelni, ale też uczelnia
traktuje park jak swoje dziecko,
więc staramy się w każdym calu
realizować zadania skojarzone 
z misją uczelni. 

Jak wyglądały początki powstania
parku?
A.P.: Nie ukrywam, że pierwsze
lata funkcjonowania tego typu in-
stytucji to okres dużych nakła-
dów finansowych w rozwój ka-
dry, marketing czy poszukiwanie
partnerów. Są to inwestycje gene-
rujące koszty, dlatego budując bu-
dżet na kolejny rok dla uniwe-
rsytetu, mamy na względzie także
wsparcie dla naszej spółki. Jest to
spółka celowa, więc w naszym in-
teresie leży jej dobre funkcjono-
wanie. Zaplanowaliśmy w tym
roku pewną kwotę na dokapita-
lizowanie spółki – inaczej nie by-
łaby w stanie działać w pierwszym
okresie funkcjonowania. Niestety
dosyć dużym ograniczeniem fi-

nansowym jest to, że jako Uniwer-
sytet Zielonogórski jesteśmy zobli-
gowani do niesienia pomocy de
minimis małym i średnim przed-
siębiorstwom. Wynika to z zało-
żeń wpisanych w projekt w ra-
mach którego powstał park. Ma-

my porozumienie z parkiem, któ-
rego władze zobowiązały się, że
będą tę pomoc realizowały w opa-
rciu o swoją infrastrukturę, zatem
w tym roku park udzielił pomocy
firmom w kwocie ok. 645 tys. zł.
W tym roku uczelnia dokapitali-
zowała spółkę na mniejszą kwotę
niż wysokość udzielonej pomocy
de minimis, co oznacza, że ma
dodatni wynik finansowy. Uchwałą
zarządu parku zrezygnowano 
z kolejnej raty dokapitalizowania,
ponieważ budżet spółki na razie
zamyka się bez tej pomocy.

Jak w takim wypadku kształtuje
się dalsza perspektywa współpracy
i działalności zarówno uczelni,
jak i parku?

A.P.:Patrzymy w przyszłość z opty-
mizmem. My często bazujemy na
projektach z sektora małych i śre-
dnich przedsiębiorstw, przez co
beneficjentami są jednak małe po-
dmioty. Natomiast jest tak duże
zainteresowanie współpracą z na-
szym parkiem, a przez to i z uni-
wersytetem, że kreuje nam się po-
woli świetlana przyszłość, zwłasz-
cza, że rozpoczął się również 
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubuskiego. Zos-
tały już uruchomione poddziała-
nia na działalność rozwojową i ba-
dawczą. W związku z tym, że PNT
nie jest instytucją badawczo-roz-
wojową, to wspólnie z uczelnią
budujemy zespoły robocze, które
współpracują z małymi i średnimi
przedsiębiorstwami i na ich zlece-
nie realizujemy wspólnie pro-
jekty. Wszystkie te działania wy-
konujemy wspólnie, uzupełniamy
się tak, aby laboratoria nie były
powielane, nie ma takiego samego
wyposażenia w parku i na ucze-
lni, ponieważ cały czas traktowa-
liśmy te dwa podmioty jako je-
dność. 
R.K.:Aktualnie w parku nie mamy
już wolnych przestrzeni. Mamy
21 funkcjonujących rezydentów.
Głównym naszym atutem są do-
bre warunki do rozwoju firmy.
Staramy się aby, ze względu na
międzynarodowy zasięg działań
naszych rezydentów, uwarunko-
wania tegoż rozwoju były na naj-
wyższym, europejskim a powie-
działbym nawet, światowym po-
ziomie. Mam tu na myśli obsługę
infrastrukturalną oraz laborato-
ryjną.
Startujemy również w projekcie

nowoczesnej edukacji. Jest to
projekt uruchomiony przez urząd
marszałkowski na terenie woje-
wództwa lubuskiego, na który
przeznaczono ponad 146 mln zł
i powiaty otrzymały środki na
podniesienie kształcenia zawodo-
wego. Mowa tutaj głównie o roz-
woju techników oraz przygoto-
wanie do kształcenia na studiach
technicznych, bo tego cały czas
brakuje. Jest to jeden z projektów,
który pokazuje innowacyjne wy-
korzystanie infrastruktury nie ty-
lko w obszarze przemysł-nauka.
Park jest tutaj bardzo ważnym
ogniwem, pokazującym, że po-
trafimy współpracować, również
w zakresie edukacji.

Jaka jest, według Państwa, re-
cepta na przyciągnięcie i utrzy-
manie przedsiębiorców, chcących
współpracować z uczelnią? 
A.P.: Staramy się współpracować
zarówno z małymi, jak i dużymi
firmami. Głównym obszarem są

kierunki badań i wsparcia w nau-
kach technicznych ale rozwijamy
również współpracę w obszarach
nauk ścisłych, przyrodniczych,
medycznych a nawet społecznych.
Podam prosty przykład współ-
pracy z globalnym przedsiębio-
rcą, jakim jest KGHM. Nasz
Instytut Socjologii miał bardzo
ciekawy projekt dla tej firmy, po-
legający na badaniu, w jaki spo-
sób praca w tak wielkim konce-
rnie wpływa na relacje między-
ludzkie. Drugi przykład – Wydział
Nauk Biologicznych prowadził
badania związane z rekultywacją
terenów pokopalnianych. Poprzez
reakcję ptaków badano efekty ta-
kiej rekultywacji. Widać więc, że

uczelnia realizuje nie tylko bada-
nia podstawowe, ale też angażuje
się w badania na rzecz przemysłu
w szerokim spectrum tematycznym.

Rozmawiał 
Wojciech Grabarczyk

Obecnie w województwie lubuskim nie ma innej uczelni, która tak aktywnie włączałaby się w działania mające na celu tworzenie synergii nauki 
i biznesu. O wzajemnym zrozumieniu naukowców i przemysłu mówi dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ – prorektor ds. rozwoju oraz 
dr inż. Roman Kielec – prezes Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Uniwersytet Zielonogórski – jasna strona nauki
POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2016 - LAUREAT

Budynek Centrum Innowacji “Technologie dla zdrowia człowieka“

POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2016 - LAUREAT

od lewej: Roman Kielec oraz Prof. dr hab. inż. Andrzej Pieczyński odbierają PNI 2016
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Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
LEK-AM zostało laureatem Polskiej
Nagrody Innowacyjności 2016.
Czym dla Państwa jest to wyróż-
nienie?
Jest to dla nas powód do dumy,
zwłaszcza, że po raz drugi z rzędu
zostaliśmy dostrzeżeni i uhonoro-
wani tą nagrodą. Ważne jest to,
aby statuetka trafiała do jedno-
stek, które faktycznie mogą po-
chwalić się działaniami innowa-
cyjnymi. Nasz zakład w Zakro-
czymiu jako jeden z nielicznych,
był budowany od samego począ-
tku przy wsparciu wyłącznie pol-
skiego kapitału. Obecnie jest wy-
posażony w nowoczesny park
maszynowy i sprawnie działające
laboratoria Kontroli Jakości oraz
Działu badań i rozwoju. Dzięki
zaangażowaniu naszych pracow-
ników możemy rozwijać i wpro-
wadzać na rynek innowacyjne
produkty lecznicze, czego efek-
tem jest właśnie zdobycie Polskiej
Nagrody Innowacyjności.

Wyróżnienie jest również potwie-
rdzeniem właściwie obranego kie-
runku rozwoju.
Mamy wiele projektów, które są
bardzo cenne dla przemysłu far-
maceutycznego. Dział badań i ro-
zwoju pracuje bardzo prężenie,
rozwijając nowe technologie i pro-
dukty. W trakcie IV Polskiego
Kongresu Przedsiębiorczości od-
były się między innymi dwa, bar-
dzo interesujące panele – Nauka
i medycyna na miarę XXI wieku

oraz Komercjalizacja badań po-
przez synergię nauki z biznesem.
Wielokrotnie podkreślano, że bez
ambitnych naukowców, nie ma
możliwości rozwoju przemysłu,
ale z drugiej strony, bez sprawnie
działającego przemysłu nauko-
wiec nie może rozwijać swoich

idei i pomysłów. A więc niezwy-
kle istotna jest współpraca obu
stron, ponieważ bez niej komer-
cjalizacja innowacyjnych rozwią-
zań jest utrudniona. Staramy się,
żeby takie innowacyjne działania
pielęgnować i rozwijać. 

Jakie czynniki wpływają na to, że
Państwa firmę możemy nazwać
firmą farmaceutyczną XXI w.?
Jest to przede wszystkim nasz no-
woczesny sprzęt. Trzeba też zwró-
cić uwagę na czynnik ludzki, po-
nieważ bez odpowiedzialnych pra-

cowników, żadna maszyna nie
będzie działała sprawnie, a bez
doświadczonych specjalistów, ża-
dna analiza nie będzie wiarygo-
dna. Ważne jest także wzajemne
zrozumienie, że bez dobrego
współdziałania, czyli tego, co na-
zywamy naukowym podejściem
do wynalazków i badań, polski
przemysł nie będzie istniał. Bez
synergii tych dwóch dziedzin
trudno będzie się rozwijać. Od
kilku lat prowadzimy szereg ba-
dań z Warszawskim Uniwersytetem
Medycznym, Uniwersytetem
Medycznym im. Karola Marcinko-
wskiego w Poznaniu, a także 
z Politechniką Warszawską. W na-
szej firmie studenci mają możli-
wość odbycia praktyk i staży.
Zwracamy uwagę na ten aspekt,
ponieważ są to osoby, które po-

tencjalnie w przy-
szłości mogą rozwi-
jać dziedzinę nauki,
jaką jest farmacja
także w naszej firmie.

Jakie są Państwa
plany na przyszłość?
Takich planów
mamy bardzo wie-
le. Przyszły rok z pe-
wnością przyniesie
nowe rozwiązania.
Jak powszechnie
wiadomo, postęp 
w zakresie techno-
logii medycznych,
farmaceutycznych

oraz biotechnologii to postęp
geometryczny. Myślę, że to, co
jest najważniejsze polega na tym,
aby stworzyć odpowiedni po-
most między uczelnią a przemy-
słem. Jest to istotny problem
ponieważ takich placówek jest
bardzo mało. Tutaj powinniśmy
bardzo mocno pracować, aby
działania wspierające synergię
nauki i biznesu były wzmożone
i pomagały dalszemu rozwojowi
dla obu stron.

Rozmawiał Sławomir Duda

Nowoczesny park maszynowy, innowacje pro-
duktowe oraz owocna współpraca z uczelniami
wyższymi – to niektóre z cech, które wyróżniają
spółkę LEK-AM. O czynnikach, które decydują
o pozycji na rynku farmaceutycznym mówi 
Danuta Hanna Jakubowska – PR Manager firmy.

Kierunek: rozwój

Przedsiębiorstwo w tym roku zna-
lazło się w gronie laureatów na-
grody Lider Rozwoju Regionalnego
2016, czym dla Państwa jest to
wyróżnienie?
Jest to na pewno wielki zaszczyt,
wielki honor otrzymać to wyróż-
nienie. Bardzo ucieszył nas fakt, że
ktoś przeanalizował nasze osiąg-
nięcia oraz to, co robimy i nas za-
uważył – małą spółkę spod War-
szawy. Jest to miłe i mobilizujące
do dalszej pracy.

Polski Kongres Przedsiębiorczości
to rozmowy przedstawicieli samo-
rządu, biznesu i nauki. Czy takie
spotkania są potrzebne i czy przy-
noszą pozytywne skutki?
Tak. Zrzeszanie tych grup jest jak
najbardziej dobrym posunięciem,
gdyż daje to możliwość spotkania
się, wymiany doświadczeń, uwag.
Zresztą to było widać na naszym
panelu wodociągowym, zaczę-
liśmy poruszać różne tematy, nie
związane stricte z wodą, ale rów-
nież te samorządowe. Cała rzecz
polega na tym, by się spotykać 
i rozmawiać, ale również tworzyć
grupy, które pokazywałyby nasze
wspólne problemy i  przedstawiały
je dalej  decydentom. 

Przedsiębiorstwo świetnie współ-
pracuje z samorządem. Jak udało
się wypracować takie relacje?
Dużo zależy od samego samorzą-
du. Burmistrz oraz rada doskonale
rozumieją potrzeby tej naszej misji
społecznej. My jako przedsiębior-
stwo służymy ludziom, do zaspo-
kajania ich potrzeb. Chodzi przede
wszystkim o to, by traktować te
spółki jako kolejne narzędzie do

zaspokajania potrzeb miesz-
kańców. Tak jak pokazywaliśmy w
naszej prezentacji podczas Forum
Wodociągowego – wprowadzamy
inne mechanizmy, co daje nam
szersze możliwości niż tylko te,
które zakłada dla nas samorząd.

Największa rola to rola rady i bur-
mistrza, by to zrozumieć i utrzy-
mać w dobrych relacjach. Udało
się nam również zażegnać dwie
sporne kwestie. Dotyczyły one od-
bioru ścieków przez Warszawę
oraz przesyłu ścieków i odbioru
nieczystości z sąsiedniej gminy.
Chodziło głównie o kwestie wza-
jemnych rozliczeń. Cały proces
rozpoczął jeszcze poprzedni pre-
zes, który doprowadził do ugody
z jednym i drugim partnerem.
Mnie przypadła część wynegocjo-
wania umów z obojgiem. Udało
się te ugody podpisać. Długie,
żmudne, a czasami porywające

spotkania, na których dwie strony
musiały wynegocjować dla siebie
jak najlepsze warunki. Mamy już
ten komfort, że możemy spokoj-
nie współpracować. Musieliśmy
podejść do tego biznesowo, by dla
wszystkich było to opłacalne.

Ten pracowity rok zbliża się
ku końcowi, a co przyniesie
dla spółki kolejny?
Jednym z ważniejszych za-
dań będzie edukacja ekolo-
giczna, której należy po-
święcać zdecydowanie  wię-
cej uwagi. Rolą spółek jest
też szeroka kampania infor-
macyjna do mieszkańców
pod kątem poszanowania 
i ograniczania zużycia wody.
Możemy szybciej reagować
i informować mieszkańców
poprzez nasze zdalne od-
czyty na temat np. wycie-
ków wody. Po nowym roku
będziemy zaopatrywać mia-
sto w naszą „własną” wodę,
na stacji uzdatniania prowa-

dzone są właśnie wstępne prace
rozruchowe. Trwają też różne
prace wdrożeniowe i w nowy rok
chcemy wejść z nowymi rozwią-
zaniami tak jak z ERP, GIS czy
elektronicznym biurem intere-
santa. Należało uzupełnić sprzęt,
kupić oprogramowanie, postawić
serwery – musimy być gotowi w 100
proc. W 2017 roku zmieniamy
nazwę spółki i jej logo. Teraz zaj-
mujemy się już wyłącznie wodą 
i kanalizacją, więc, by nie mylić na-
szych klientów czy firm z nami
współpracujących staniemy się
Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji w Ząbkach. ■

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach jest doskonałym
przykładem spółki, która wyprzedza potrzeby mieszkańców oraz prowa-
dzi wzorową współpracę z samorządem. Z Prezesem Zarządu Januszem
Tomaszem Czarnogórskim rozmawia Jacek Szargut.

Nie spoczywamy na laurach

Koniec roku to dobra okazja do
podsumowań. Jakie największe
inwestycje udało się zrealizować
w tym roku w Łukowie?
Najważniejsza inwestycja to uko-
ńczenie remontu ulicy Okrzei,
znajdującej się w dzielnicy, która
była przez kilkadziesiąt lat za-
pomniana. Nasi mieszkańcy mają
nową ulicę, która wpisuje się 
w ciąg komunikacyjny, odciąża-
jący ruch z centrum miasta. Przy
okazji tej inwestycji wybudo-
waliśmy kanalizację, dzięki
czemu dzielnica osiąga stan-
dardy pozostałej części mia-
sta. Zmodernizowaliśmy ta-
kże średni basen letni, co
przełożyło się bezpośrednio
na ilość mieszkańców odwie-
dzających nasz kompleks. Po-
nadto rozpoczął się remont
dużego basenu, który za-
kończy się w przyszłym ro-
ku. Basen ten będzie wypo-
sażony w trzy zjeżdżalnie.
Dzięki tym inwestycjom, bę-
dziemy mieli nowoczesny
kompleks basenów letnich.
W przyszłym roku planujemy
także zakończenie rozbudowy
dodatkowego skrzydła w Szkole
Podstawowej nr 4. Zakoń-
czyliśmy też modernizację bo-
iska przy Gimnazjum nr 3.
Obecnie każda szkoła miejska
posiada swoje boisko, więc dzie-
ci mają miejsce, gdzie mogą bez-
piecznie trenować. Oddaliśmy
także do użytku obiekt lekko-
atletyczny, spełniający wymogi
Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki, którego budowa była
dofinansowana przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki. 

Łuków promuje się jako miasto
proekologiczne. Jakie działania
podjęli Państwo w tym kierunku?
Przede wszystkim uświadamiamy
naszych mieszkańców w kwestii
segregacji śmieci, co przekłada się
m.in. na mniejsze wydatki łuko-
wian. Rozbudowujemy także ka-
nalizację sanitarną i deszczową, 
w związku z czym mobilizujemy
mieszkańców, aby przyłączali się
do sieci. Dodatkowo staramy się

ograniczać emisję spalin. Jako sa-
morząd podejmujemy działania,
które zmierzają do ochrony śro-
dowiska. W tym roku został zło-
żony wniosek o dofinansowanie
projektu na zakup i montaż insta-
lacji solarnych i fotowoltaicznych
dla naszych mieszkańców. Złoży-
liśmy także wniosek o dofinanso-
wanie projektu termomoderni-
zacji Szkoły Podstawowej nr 5, 
w efekcie realizacji którego pla-
nowane jest uzyskanie efekty-

wności energetycznej na pozio-
mie 60 proc. Jesteśmy również na
etapie przygotowywania wniosku
o dofinansowanie projektu doty-
czącego wymiany oświetlenia uli-
cznego na energooszczędne. 

Jakie mechanizmy wprowadzili
Państwo, aby przyciągnąć do sie-
bie inwestorów?
Ofertujemy ulgi strefowe w for-
mie zwolnień podatkowych sta-
nowiących pomoc regionalną z ty-
tułu kosztów nowej inwestycji lub
utworzenia nowych miejsc pracy,
a także zwolnienia z podatku od
nieruchomości nawet przez 5 lat.
To, co warte podkreślenia, to
ogólnopolska promocja naszych
działań. Wszystkie ambasady w kra-
ju otrzymały nasz film promo-
cyjny do wykorzystania podczas
spotkań z przedsiębiorcami. Wi-
dzimy duże zainteresowanie na-
szymi terenami inwestycyjnymi.
Z tego powodu planujemy uzbro-
jenie i uruchomienie dodatko-
wych terenów o powierzchni 12 ha.

W czym, według Państwa, tkwi po-
tencjał województwa lubelskiego?
Myślę, że największym potencja-
łem tego regionu są ludzie. Ma-
my kadrę, która jest wykształcona
i pracowita. Mamy również dogo-
dne połączenia komunikacyjne,
w szczególności drogowe i kole-
jowe. Z każdym rokiem rzeczy-
wiście widać rozwój województwa
lubelskiego. Mam nadzieję, że da-
lsze działania podejmowane przez
samorządy pójdą w kierunku, który
pozwoli na postrzeganie tego re-
gionu, jako prężnie i dynamicznie
się rozwijającego. ■

Łuków jest przykładem na to, jak dobre zarządzanie przekłada się na 
wymierne korzyści. O działaniach proekologicznych i tegorocznych inwestycjach,
z Burmistrzem Łukowa – Dariuszem Szustkiem – rozmawia Sławomir Duda.

Potencjał tkwi w ludziach

Nagrodę dla Miasta Łuków odbiera Burmistrz Dariusz Szustek

Prezes Czarnogórski odbiera nagrodę

Zostali Państwo Filarem Spółdzie-
lczości w 2016 roku, po raz drugi
z rzędu, czym jest dla Państwa
ten tytuł?
Podobnie jak w poprzednim roku,
tak i obecnie niezmiernie cieszy-
my się z wyróżnienia, jakie nas
spotkało. Fakt, że kapituła po raz
kolejny dostrzegła naszą Spółdzie-
lnię, nasze starania, dokonania 
i stabilność funkcjonowania jest
dowodem na to, że obrane przez
nas kierunki i podejmowane de-
cyzje są słuszne. Niezmiernie cie-
szy mnie, że działania Zarządu,
Rady Nadzorczej oraz pracowni-
ków są doceniane i dostrzegane
na zewnątrz. Tytuł ten jest dla nas
także motywacją, do dalszych sta-
rań i motywuje do dalszej i sku-
tecznej pracy. Filar Spółdzielczości,
jest także kredytem zaufania, wo-
bec podmiotów, dla których dzia-
łamy i zobowiązuje nas do odpo-
wiedzialności za wizerunek spół-
dzielczości na lokalnym i krajo-
wym rynku.

Jakie mają Państwo plany na rok
2017? 
Nasza działalność ma jasno okre-
ślone cele i obowiązki, nie zapo-
minamy jednak o inicjatywie i ro-
zwoju. W 2017 roku kontynu-
ujemy powierzone nam przez sta-
tut i przepisy prawa kierunki,
przede wszystkim mowa tutaj o bie-
żącej gospodarce posiadanymi za-
sobami, ale także o termomoder-
nizacji i remontach. Wszystkie te
inwestycje mają na celu szeroko
rozumianą poprawę jakości świa-
dczonych przez nas usług. Rozu-
miem przez to dbałość o finanse

członków (oszczędności w opła-
tach eksploatacyjnych), ochronę
środowiska i polepszenie jakości
życia mieszkańców naszych zaso-
bów. Ponadto nasza spółdzielnia

podjęła kroki, zmierzające do ro-
zpoczęcia inwestycji, na posiada-
nych terenach budowlanych na
osiedlu Zachód. Wstępne konce-
pcje, przedłożone przez Zarząd
spotkały się z aprobatą ze strony
Rady Nadzorczej, która dała „zie-
lone światło” do ambitnego zada-
nia, jakim będzie realizacja bu-
downictwa mieszkaniowego oraz
budowa nowych segmentów ga-
rażowych. Rok 2017 może okazać
się dla nas czasem wytężonej pra-
cy i nowych wyzwań.

Jakie mają Państwo relacje z mie-
szkańcami? Jak budować popra-
wne relacje?
Szczecinecka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa posiada zasób 117 bu-
dynków, w których mieszka oko-
ło 15 tysięcy osób, co stanowi mniej

więcej 1/3 całej populacji Szcze-
cinka. Staramy się możliwie przy-
jaźnie kontaktować z naszymi mie-
szkańcami. Uruchomiona w 2013
roku strona internetowa stanowi

źródło cennych informacji dla lo-
katorów. Organizowane przez
Spółdzielczy Dom Kultury inicja-
tywy wpływają moim zdaniem
na poprawne relacje spółdzielni 
z mieszkańcami, a także między
samymi mieszkańcami. Znaczna
część naszych pracowników, w tym
także ja sama, mieszkamy w na-
szych budynkach. Wszyscy razem
stanowimy pewną wspólnotę i mu-
simy wspólnie budować jak najle-
psze relacje. Uważam zatem, że
otwartość na problemy i potrzeby
innych, a także poczucie solidar-
ności wpływa na poprawność re-
lacji. Osobiście staram się urze-
czywistniać idee spółdzielczości,
które mają ponadnarodowy i uni-
wersalny charakter.
Rozmawiała
Paulina Jaworska

Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w tym roku po raz drugi została
uhonorowana tytułem Filaru Spółdzielczości za swoje działania dla miesz-
kańców, ale także za szerzenie idei spółdzielczości. Prezes Barbara Kucab
opowiada o codziennej pracy i planach na przyszłość.

Po pierwsze: mieszkańcy
FILAR SPÓŁDZIELCZOŚCI 2016 - LAUREAT

II Uliczny Turniej Koszykówki, wrzesień 2016
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Nagrodę odbiera Danuta Jakubowska - PR Manager
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Tegoroczna edycja kongresu od-
była się w dniach 27-28 października
w Lubelskim Centrum Konferen-
cyjnym. Partnerami głównymi
wydarzenia byli: Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubelskiego,
Urząd Miasta Lublina oraz Wyższa
Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie. 
Warto dodać, że tegoroczna edy-
cja kongresu przyciągnęła ponad
1200 osób, reprezentujących wiele
dziedzin polskiej nauki, biznesu
oraz samorządu. Uczestnikami
kongresu były głównie osoby de-
cyzyjne, w osobie rektorów, pre-
zesów zarządu, dyrektorów czy
prezydentów. Wśród tematów
poruszanych w trakcie 25 paneli
dyskusyjnych znalazły się kwestie

związane z między innymi ze spo-
sobami na rozwój polskiej gospo-
darki, innowacyjnością, marke-
tingiem, medycyną, energetyką,
synergią nauki i biznesu, górnic-
twem, finansowaniem unijnym 
w perspektywie 2014-2020, czy
efektywnym wykorzystaniem po-
tencjału gospodarczego polskich
samorządów.
Pierwszego dnia Kongresu miała
miejsce również gala, podczas któ-
rej zostali zaprezentowani lau-
reaci programów wizerunkowych
prowadzonych przez Polską Agen-
cję Przedsiębiorczości. Zwieńcze-
niem gali był koncert Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej.
IV Polski Kongres Przedsiębior-
czości odbył się pod honorowym

patronatem Ministerstwa Cyfry-
zacji, Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju, Agencji Rozwoju
Przemysłu, Głównego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska, Mar-
szałka Województwa Lubelskiego,
Prezydenta Miasta Lublina, Zwią-
zku Miast Polskich, Związku Po-
wiatów Polskich, Polskiej Izby
Ekologii, Polskiej Izby Gospodar-
czej Zaawansowanych Technolo-
gii, Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego, Wyższego Urzędu Gór-
niczego, Górniczej Izby Przemy-
słowo-Handlowej, Centrum Ba-
dań Kosmicznych PAN, Instytutu

Kolejnictwa, Izby Gospodarczej
Medycyna Polska, Izby Gospo-
darczej Farmacja Polska, Urzędu
Transportu Kolejowego, Zespołu
Doradców Gospodarczych TOR,
Polskiej Izby Spedycji i Logistyki,
Targów Lublina S.A. oraz Polskiej
Organizacji Handlu i Dystrybucji. 
Organizatorem wydarzenia była
Polska Agencja Przedsiębiorczości.
W ramach IV Polskiego Kongresu
Przedsiębiorczości została także
wręczona nagroda INNOVATOR
2016. Wyróżnienie to jest przy-
znawane osobom, które w szcze-
gólny sposób przysłużyły się pol-
skiej gospodarce, wdrażając inno-
wacyjne technologie i wspierając
polską naukę. Osoby te są krea-
torami polskiej myśli technicznej

i mają istotny wpływ na kierunek
rozwoju nauki nie tylko w zasię-
gu ogólnopolskim, ale także eu-
ropejskim. W tym roku kapituła
programu postanowiła nagrodzić
prof. dr. hab. inż. Tomasza Łody-
gowskiego – rektora Politechniki
Poznańskiej. Profesor Łodygowski
to znany i ceniony naukowiec,

autor wielu patentów oraz roz-
wiązań wdrożonych do przemy-
słu. Rektor jest również autorem

lub współautorem kilkuset publi-
kacji naukowych. Odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001)
oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (2013). 
Zapytaliśmy rektora, co znaczy
dla niego słowo innowacyjność:
– Przede wszystkim należy jasno
zdefiniować termin innowacja,

ponieważ niektórzy lu-
dzie tego nie rozumieją
i sam boleśnie tego do-
świadczam,gdy wyraża-
na jest opinia, że szko-
ły wyższe nie wyróż-
niają się w tym zakresie.
My się wyróżniamy –
od trzech lat wprowa-
dzamy system outsour-
cingowy, który pozwala
na elektroniczne zarzą-
dzanie uczelnią. Cała
infrastruktura znajduje
się poza uczelnią, a za
wszystko odpowiedzia-
lna jest firma zewnę-
trzna. Widzimy możli-
wości nawiązywania
współpracy, która może
zaowocować wprowa-
dzeniem kolejnej inno-
wacji. Należy jednak
pamiętać, że za powsta-
jące pomysły odpowie-

dzialne są zawsze firmy, nigdy
jednostki naukowe.

Sławomir Duda

Polski Kongres Przedsiębiorczości już po raz czwarty odpowiedział na wyzwania, jakie stawia dynamicz-
nie zmieniająca się sytuacja gospodarcza w Polsce i w Europie. Tegoroczne dyskusje odnosiły się w dużej
mierze do przykładu Polski Wschodniej, ale w naszej opinii, są to zagadnienia istotne dla wszystkich 
regionów. Zgodnie z hasłem przewodnim kongresu: „Biznes – nauka – samorząd”, szczególnie duży 
nacisk położyliśmy na współpracę tych trzech sektorów, zwracając uwagę, by podczas paneli ich repre-
zentanci mogli wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami, aby przełamać bariery hamujące współ-
pracę, ale także wskazać pozytywne przykłady pokazujące, że wspólne działania są możliwe i mogą być
korzystne dla każdej ze stron.

O gospodarce po raz czwarty

Rektor Politechniki Poznańskiej, Prof dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
jako jedyny w roku 2016 został wyróżniony tytułem Innovator 2016

Spółka z Siedlec została uhonorowana
podczas IV Polskiego Kongresu
Przedsiębiorczości w Lublinie.
Kapituła w tym roku była zgodna
– działania rozwojowe PWiK z pe-
wnością zasługują na uznanie i wy-
różnienie. Rozbudowano sieć ka-
nalizacyjną i wodociągową, zmo-
dernizowano stacje uzdatniania,
tak że mieszkańcy miasta i gminy
Siedlce od wielu lat cieszą się bar-
dzo dobrą jakością wody pitnej.
W latach 2010-2015 wykorzystano
szansę jaką dały środki unijne, 
a projekt dofinansowywany w ra-
mach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko ukie-
runkowano głównie na rozwią-
zanie problemów i poprawę sze-
roko rozumianej gospodarki ście-
kowej dla aglomeracji siedleckiej.
Jego wartość zamknęła się kwotą
ponad 126,9 mln zł , przy dotacji
w wysokości ponad  80,7 mln zł.
W ramach projektu wybudowano
ponad 18 km sieci kanalizacji sa-

nitarnej, co umożliwiło podłącze-
nie się do niej około 2,5 tys. mie-
szkańców. Poprzez uszczelnienie
metodą bezwykopową ponad 28
km istniejącej, wyeksploatowanej
już sieci kanalizacyjnej, wyelimi-
nowano infiltrację wód grunto-
wych do kanałów, co ma bezpo-
średni wpływ na zachowanie wła-
ściwej stabilności nawierzchni jez-
dni. Zabezpieczono również grunt
przed zjawiskiem eksfiltracji, czyli
przenikaniem ścieków z kanałów
do gruntu. Poprzez zabudowanie
kolektorami otwartego rowu Strzała,
prowadzącego ścieki ogólnospła-
wne z centrum Siedlec, zlikwido-
wano uciążliwości (głównie zapa-
chowe) dla mieszkańców tych
okolic, a ścieki nim płynące w po-
rze bezdeszczowej oraz pierwszą
falę w czasie opadów skierowano
do oczyszczenia. Największym za-
daniem inwestycyjnym realizo-
wanym w ramach Projektu była ro-
zbudowa i modernizacja miejskiej

oczyszczalni ścieków o średniej
dobowej przepustowości hydrau-
licznej 24 tys.m3/d i technologicz-
nej 175 tys. RLM. Zakres robót
obejmował przebudowę ciągu ście-
kowego i osadowego, wprowa-
dzając najnowsze rozwiązania w za-
kresie technologii, sterowania 
i monitorowania.
Osady poddane procesowi ferme-
ntacji pozbawione są uciążliwości
zapachowych, natomiast wytwa-
rzany w komorach fermentacyj-
nych biogaz jest cennym paliwem,
którym zasilane są agregaty koge-
neracyjne oraz kotłownia. Wszy-
stkie obiekty na oczyszczalni, które
mogły być potencjalnym źródłem
uciążliwości dla otoczenia, zostały
zhermetyzowane. Rozwiązano
również problem bezpieczeństwa
bakteriologicznego powstającego
osadu, poprzez przetrzymywanie
go w temp. min 80 st. C (w susza-
rni) lub dodawanie do niego wa-
pna palonego (w stacji higieni-

zacji). Kolejny kontrakt (związany
bezpośrednio z oczyszczalnią) to
budowa suszarni osadów, dzięki
której rozwiązano problem doce-
lowego zagospodarowania osa-
dów powstających w procesie oczy-
szczania ścieków. Doświadczenia
użytkowników pracujących na
takich obiektach wskazywały, że

suszenie osadów jest procesem
kosztownym. Z tego względu po
wnikliwej analizie przyjęto roz-
wiązanie spełniające następujące
warunki:
– ciepło do suszenia osadów to
produkt uboczny przy wytwarza-
niu energii elektrycznej przez agre-
gaty kogeneracyjne,
– wyprodukowana energia elek-

tryczna i cieplna w całości ma być
wykorzystywana,
– zużycie energii cieplnej w wy-
sokości 1,0 kWh/kg H2O liczo-
nego w odniesieniu do ilości cie-
pła zawartego w paliwie wprowa-
dzonym do agregatów.
Zainstalowana suszarka taśmowa
firmy SULZLE KLEIN typ PRO-

DRY 2/4 pozwa-
la na wysuszenie
osadu odwodnio-
nego (o konsys-
tencji błota) do
stanu o wilgotno-
ści poniżej 10
proc., i tym sa-
mym staje się on
paliwem alterna-
tywnymwykorzy-
stywanym  min. 
w cementowni.
Rozkładany na
taśmach osad jest
omywany gorą-
cym powietrzem,
powstającym w agre-

gatach prądotwórczych (będą-
cym produktem ubocznym  przy
wytwarzaniu energii elektrycz-
nej), a zawarta w osadzie woda
jest odparowywana. Agregaty
prądotwórcze zasilane są bioga-
zem oraz dodatkowo gazem
ziemnym. Warto dodać, iż wy-
produkowana przez nie energia
elektryczna pokrywa w ponad 95

proc. zapotrzebowania suszarni 
i oczyszczalni ścieków. Wykorzy-
stywana w całości energia elek-
tryczna oraz  cieplna  z agregatów
prądotwórczychpozwala na uzys-
kanie dodatkowych bonusów z ty-
tułu produkcji energii elektrycznej
w tzw. wysokosprawnej kogene-
racji – „żółte” świadectwa. 
Niezależnie od powyższego, uzy-
skiwane są świadectwa „zielone”
pochodzenia energii ze źródeł
odnawialnych – biogazu. 
– W oparciu o doświadczenia z okre-
su ponad rocznej  eksploatacji su-
szarni osadów stwierdzamy, że
sprawdziły się przyjęte założenia
koncepcyjne, zastosowane roz-
wiązania są bardzo efektywne
ekonomicznie, a koszt suszenia
osadu jest wielokrotnie niższy niż
jego dotychczasowy sposób uty-
lizacji (czyli odbiór przez firmę
zewnętrzną). Efektywność eko-
nomiczna jest zawsze podstawą
działania Spółki – podkreśla prezes.
Efektem stosowanych praktyk
w PWiK są bardzo niskie taryfy –
8,22 zł brutto. –Z pewnością jes-
teśmy na samym końcu jeśli cho-
dzi o wysokość ceny za dopro-
wadzenie wody i odbiór ścieków,
które zostały utrzymane na po-
ziomie cen roku ubiegłego – su-
muje prezes.  

Jacek Szargut

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach, dzięki swojej
ciężkiej i rzetelnej pracy na rzecz mieszkańców, zdobyło prestiżowy tytuł
Lidera Rozwoju Regionalnego 2016. Świadczone przez  firmę usługi 
plasują ją w czołówce polskich przedsiębiorstw wod-kan.

Siedlecki Lider Rozwoju
LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2016 - LAUREAT

Nagrodę w imieniu Spółki odebrał Janusz Ludwiczuk

Inwestycja, którą Państwo pro-
wadzili o wartości 208 mln zł za-
kończona została pomyślnie. Je-
dnak przed Zakładem jeszcze wie-
le pracy.
Każda inwestycja o takiej warto-
ści niesie za sobą  pewne wyzwa-
nia, z którymi należy się mierzyć.
Natomiast prowadzenie tak sze-
roko zakrojonych działań z pew-
nością do czegoś zobowiązuje.
Nowoczesna oczyszczalnia, która
jest oparta na innowacyjnej tech-
nologii oraz posiadająca świetne
rozwiązania złoża ruchomego,
jest czymś, z czego jesteśmy nie-
samowicie dumni. Obecnie przy-
jeżdżają do nas z Polski osoby
zainteresowane innowacyjnymi
rozwiązaniami. Wymiana doświa-
dczeń prowokuje do nowych dzia-
łań. Wszystkie akcje promujące
przyrodę, prowadzone w ramach
pracy dla uzyskania efektu ekolo-
giczne, chcemy zamienić na sze-

roko zakrojoną działalność edu-
kacyjną.

Edukacja ekologiczna to nie wszy-
stko, co ZGWK ma w planach 
w najbliższym czasie. 
Rozpoczęto już starania o środki
z nowej perspektywy unijnej. Pra-
cujemy nad nowym, wielotema-
tycznym wnioskiem. Przymie-
rzamy się do wybudowania małej
elektrowni, która będzie wyko-
rzystywać spadek czystej wody
odprowadzanej z naszej oczysz-
czalni ścieków do rzeki Pilicy.
Chcemy wyprodukować odpo-
wiednią ilość prądu do zaspoko-
jenia naszych potrzeb. Do zinte-
growanego systemu obsługi firmy
planujemy wdrożyć GIS. W zało-
żeniach nowego projektu jest
również uzupełnienie sieci wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej. Zdajemy
sobie sprawę, że wskaźnik kon-
centracji tych 120 odbiorców na

kilometr sieci nie wszędzie jest
spełniany, więc trzeba, mimo to,
te przyłącza wybudować. Do
wniosku chcemy dołączyć suszar-
nię, która jest elementem moder-
nizowanej oczyszczalni. Osady po-
ściekowe podsuszamy, żeby zmnie-
jszyć ich objętość i mieć produkt,
który łatwiej będzie utylizować
lub poddać innej obróbce. My-
ślimy o odzyskiwaniu fosforu ze
ścieków, jednak jeszcze nie pod-
jęliśmy ostatecznej decyzji czy zo-
stanie to dołączone do wniosku.
W każdym razie, ta  inwestycja,
największa w ostatnich latach 
w regionie łódzkim, mobilizuje
nas, by nie stanąć w miejscu, tylko
iść dalej do przodu. Obecnie jes-
teśmy na etapie małej restruktu-
ryzacji, by bardziej wykorzystać
potencjał ludzki. Widzimy, że
inne spółki wodociągowe nie po-
zostają w cieniu, jako świadczące
usługi zbiorowego zaopatrzenia

w wodę czy odbioru ścieków, ty-
lko wychodzą do społeczeństwa
poprzez swoją działalność w ży-
ciu mieszkańców, by swoje idee
czyli pracę na rzecz ochrony śro-
dowiska w nich zaszczepić.

ZGWK oraz miasto Tomaszów
Mazowiecki w tym roku otrzy-
mały tytuł Lidera Rozwoju Re-
gionalnego 2016.
Te wyróżnienia są symbolem prze-
budzenia poprzez prowadzone w
mieście działania. Mamy firmę
wodociągowo-kanalizacyjną,
która realizuje duże inwestycje 
i ma ogromny potencjał. Miesz-
kańcy poczuli, że coś się dzieje, że
są ważni. Miastem zarządza do-
bry menadżer, który nie boi się
dużych wyzwań i w sposób wi-
doczny zmienia jego oblicze. Dla
nas priorytetem było uzyskanie
efektu ekologicznego. Dużo miast
ma z tym problem. Wielu włoda-
rzy ucieka się do możliwości pra-
wnych, czyli nakładania kar fina-
nsowych na mieszkańców, którzy
się nie podłączyli i budzi to dużą
społeczną niechęć. Gdy realizu-
jemy w mieście dużą inwestycję,
mieszkańcy myślą, że na pewno
będą płacić więcej za ścieki, a to
zniechęca do wszelkich zmian.
Poszliśmy w kierunku ekologii,
by ludzi nie straszyć, a pokazać im
dobrą stronę nowoczesnej spółki

miejskiej. Przygotowywaliśmy wnio-
sek o dofinansowanie 50 proc.
kosztów kwalifikowanych przy-
łączy, by  finansowo ulżyć mieszka-
ńcom. Ponadto, prezydent zwal-

niał z opłaty adiacenckiej. We wła-
snym zakresie przygotowywaliśmy
warunki techniczne, projekty przy-
łączy. Pokazywaliśmy, że można
na spółkę liczyć od strony tech-
nicznej, że znajdą wszelkie wspar-
cie. Musieliśmy postawić na taką
profesjonalną obsługę oraz odbyć
spotkania z kilkunastoma tysią-
cami mieszkańców. My, jako spó-
łka miejska i prezydent, jako wło-
darz miasta, dziękujemy miesz-
kańcom, którzy zrozumieli nasze
działania i poparli nas swoimi de-
cyzjami o przyłączeniu się do no-
wobudowanej sieci. Bez nich nie

byłoby sukcesu inwestycyjnego. 

IV Polski Kongres Przedsiębiorczości
już za nami. Jakie są Pani wraże-
nia z tego spotkania?

Miło było
spotkać się
w gronie
ludzi, któ-
rzy pracują
z pasją. To
od razu rzu-
ca się w oczy,
przy spotka-
niu tak świe-
tnie zorgani-
zowanym
tematycz-
nie. Niepo-
wtarzalna
konwencja

organizacyjna. Poznajemy siebie,
nasze osiągnięcia, jak i problemy.
Sama możliwość uczestnictwa
jest świetna, również w innych
panelach, które mnie interesowały.
Zawsze warto się spotykać z in-
nymi zarządami i to niekoniecz-
nie tylko z naszej branży. Bardzo
miło było wrócić do firmy i opo-
wiedzieć o wrażeniach. Zaraz po
kongresie zostaliśmy zasypani te-
lefonami i nastąpiło większe zain-
teresowanie naszą działalnością.
Widać od razu jego wymierne
efekty. ■

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
to przedsiębiorstwo przyjazne przyrodzie oraz mieszkańcom miasta. Posza-
nowanie dóbr naturalnych, a także nieustanny rozwój na rzecz regionu to 
kluczowe zadania spółki. Z prezes Marią Chilińską rozmawia Jacek Szargut.

W zgodzie z naturą
LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2016 - LAUREAT

Prezes Maria Chilińska z Prezydentem Marcinem Witko podczas odbioru nagrody
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Na bazie doświadczeń uzyskanych
w czasie pilotażowego wdrożenia
kombajnu firmy Sandvik Mining
and Construction w Oddziale
Zakładów Górniczych Lubin KGHM
Polska Miedź, Przedsiębiorstwo
Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
realizuje od 2013 roku projekt
mechanicznego drążenia wyro-
bisk przy pomocy zespołu trzech
kombajnów typu MH 620. 
Celem tego nowatorskiego pro-
jektu było zbadanie możliwości
urabiania twardych skał (powyżej
150 MPa) metodą inną niż strza-
łowa oraz porównanie postępów
wyrobisk uzyskiwanych w ten spo-
sób w stosunku do metody trady-
cyjnej. Zastosowanie kombajnu
chodnikowego do drążenia wyro-
bisk pozwala wyeliminować z cy-
klu produkcyjnego część maszyn
m.in. maszyny wiercąco-kotwiące
oraz ładowarki i zastąpić je jedną
maszyną – kombajnem. Ma to kolo-
salne znaczenie dla poprawy wa-
runków wentylacyjno-klimatycz-
nych w kopalni poprzez zmniej-
szenie ilości spalin w atmosferze
kopalnianej jako efekt zastąpienia
energii spalania paliw płynnych –
energią elektryczną i wyelimino-
wania gazów postrzałowych. Me-
toda ta niweluję negatywne sku-
tki oddziaływania robót strzało-
wych na górotwór, co ma szcze-
gólne znaczenie w skałach sła-
bych i równocześnie przekłada się
na poprawę stateczności i jakości
stropów wyrobisk górniczych.
Priorytetem projektu pozostaje
jednak efektywne wykorzystanie
czasu pracy maszyny w systemie

pracy ciągłej. Gabaryty kombajnu
i jego waga – 141 ton, plasują go
na pierwszym miejscu pod wzglę-
dem wielkości wśród maszyn uży-
wanych do robót przodkowych
związanych z udostępnieniem rudy
miedzi. W okresie realizacji pro-
jektu, kombajny przechodziły li-

czne modernizacje i przeróbki
będące efektem uwag wnoszo-
nych przez obsługujących je pra-
cowników PeBeKa S.A., odno-
śnie funkcjonowania i pracy ma-
szyn w warunkach dołowych.
Zoptymalizowano także liczebność
załogi oraz organizację pracy w ce-
lu jak najlepszego wykorzystania
potencjału w warunkach kopalń
Zagłębia Miedziowego. Zwięk-
szenie zakresu automatyzacji i zdal-
nego sterowania pozwoli w przy-
szłości na wycofanie pracowników
z bezpośrednio zagrożonego re-
jonu – przodka na odległość ok.
200 metrów, co ma niebagatelne
znaczenie z punktu widzenia bez-
pieczeństwa.

Od momentu rozpoczęcia pro-
jektu – w sierpniu 2013 r., do
końca III kwartału 2016 r. wyko-
nano ponad 13 tys. mb chodników.
Wytrzymałość skał zmieniała się,
dochodząc do 217 MPa, co skut-
kowało osiąganiem różnych wy-
dajności i zróżnicowania zużycia

narzędzi urabiających.
Pomimo tego uzyski-
wane średnie postępy
wiązki wyrobisk są
większe od analogi-
cznych postępów wią-
zek wykonywanych
tradycyjną metodą.
Drążenie podziem-
nych wyrobisk chod-
nikowych zespołem
kombajnów w warun-
kach Legnicko-Głogo-
wskiego Okręgu Mie-
dziowego potwierdziło
techniczne możliwo-

ści zastosowania mechanicznego
urabiania złóż rud miedzi, jako al-
ternatywy do obecnie stosowanej
technologii z zastosowaniem ro-
bót strzałowych. Wspólny wysiłek
pracowników PeBeKa S.A. oraz
producenta maszyny wprowadził
górnictwo światowe w nowy ob-
szar mechanicznego urabiania skał
twardych oraz doprowadził do
uzyskania rezultatów unikalnych
w skali światowej.
O zainteresowaniu technologią
świadczą wizyty przedstawicieli wio-
dących firm górniczych, którzy
gościli na robotach prowadzo-
nych przez PeBeKę, obserwując
działanie kombajnów chodnikowych
i ich efektywne wykorzystywanie. 

Unikalne w skali światowej zastosowanie maszyn oraz technologiczna 
innowacja, która zrewolucjonizuje branżę górniczą. Tak w skrócie można
określić projekt mechanicznego drążenia wyrobisk zespołem kombajnów,
realizowany przez Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., 
laureata Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016.  

W stronę światowych standardów 

Już chyba wszystkich obiegła in-
formacja o rekordowych 100 mln
złotych, które w tym roku wyda-
liście Państwo na inwestycje.
Proszę nam zdradzić, na jakie
technologie można wydać taką
kwotę?
dr Adam Mokrysz: Na taką
kwotę złożyły się inwestycje,
które objęły całą
Grupę Mokate. In-
westycje zostały
zrealizowane w trzech
zakładach należą-
cych do firmy. Naj-
lepiej efekty tych
dzia łań widać
w Żorach i Voticach,
gdzie od podstaw
wyrosły z ziemi zu-
pełnie nowe obie-
kty. Rozbudowa
zakładu w Czechach,
pozwoli nam na
rozwój sektora cu-
kierniczego. Nato-
miast główna inwe-
stycja w Żorach, to
największy i najba-
rdziej zaawanso-
wany technolo-
gicznie kompleks
produkcyjny sek-
tora instant w całej
Grupie Mokate. 

Oferta firmy po-
większyła się o no-
we rodzaje kaw i herbat. Czy
produkty spełniły Państwa ocze-
kiwania?
AM:Nasze nowości są odpowie-
dzią na zapotrzebowanie klien-
tów, a zatem to ich oczekiwania
powinny przede wszystkim speł-
niać. Wprowadzając kolejne pro-

dukty Grupy Mokate na rynki
światowe, wychodzimy naprze-
ciw aktualnym trendom, często
również kreujemy nowe. Realizu-
jemy to z powodzeniem, o czym
świadczą nie tylko wyniki sprze-
daży ale i nagrody konsumen-
ckie, liczne wyróżnienia ekspo-
rtowe przyznawane każdego

roku naszym herbatom i kawom.
Superbrands, Złoty Paragon, Hit
Handlu czy Eksporter Roku, to
tylko niektóre z nagród w szero-
kiej kolekcji Mokate.

Zwiększając swoje moce produ-
kcyjne planują Państwo wejść na

nowe rynki czy raczej umocnić
pozycję na tych dotychczaso-
wych?
AM: I jedno i drugie. Kierujemy
się mottem „Mierz wysoko”, dla-
tego każdego roku podnosimy
poprzeczkę coraz wyżej. Jesteśmy
ambitni w realizacji swoich celów
biznesowych. Na każdym z ryn-

ków, na których jesteśmy obecni
widzimy jeszcze wiele możliwości
rozwoju. Naszym celem jest ich
wykorzystanie w oparciu o do-
skonale przygotowaną ofertę
produktową. Od lat działamy 
w skali międzynarodowej i syste-
matycznie tą skalę poszerzamy. 

O jakie rynki zawalczy firma
Mokate w nowym roku?
AM: Będziemy umacniać naszą
pozycję przede wszystkim w Eu-
ropie oraz rozwijać się dalej na
rynkach azjatyckich i afrykań-
skich. Każdy kontynent ma swoje
uwarunkowania i wymaga od nas
innego podejścia. Poza Europą,

z uwagi na inną kulturę, religię 
i obyczaje wypracowaliśmy zu-
pełnie nowe metody działania.
Spore nadzieje wiążemy także 
z rynkiem brytyjskim i amerykań-
skim. Z dumą mogę powiedzieć,
że od wielu lat, jako polska firma
rodzinna na rynkach międzyna-

rodowych radzimy sobie z du-
żym powodzeniem.

Jak ocenia Pan aktualną sytuację
rynku premium? Jak zmieniła się
świadomość i wymagania konsu-
mentów przez ostatnie lata?
AM: Zarówno w przypadku
kaw, jak i herbat obserwujemy
wyraźne zainteresowanie klien-
tów kategorią premium. Konsu-
ment jest bardziej świadomy,
zwraca uwagę nie tylko na cenę,
ale i kraj pochodzenia surowców,
ma swoje ulubione rodzaje mie-
szanek. Nam, jako producentowi
daje to nowe, duże pole do dzia-
łania. 

Mokate znane jest jako marka
rodzinna. Na czym opiera Pan
budowanie marki i jakie są jej
mocne strony?
AM: Prowadząc firmę rodzinną
opieram się na tych samych zasa-
dach, jakimi kieruję się w życiu, 
a które są podstawą mojej ro-
dziny od wielu pokoleń. Sta-
wiamy na szacunek do pracy 
i drugiego człowieka, oraz na roz-
wój organiczny oparty o innowa-
cje i najnowsze technologie.
Mokate to marka w stu procen-
tach polska, z polskim kapitałem
rozpoznawana przez klientów
niemal na całym świecie. 

W jednym z wywiadów powie-
dział Pan:” Innowacje stanowią
impuls do rozwoju osobistego,
jak i przedsiębiorstwa jako cało-
ści” czy mógłby Pan rozwinąć tę
myśl?
AM: Innowacje pokazują nam
drogi, którymi jeszcze nikt przed
nami nie szedł. To fascynujące 

i niezwykle motywujące zarazem.
Sprawiają, że cały czas funkcjonu-
jemy na najwyższych obrotach,
przekraczamy kolejne granice.
Myślenie innowacyjne to także
otwartość na świat, uważna ob-
serwacja i analiza wszystkich do-
cierających do nas sygnałów.
Trzeba być niezwykle czujnym,
by wyłowić coś, co może dać po-
czątek czemuś nowemu. W kon-
tekście firmy innowacje pozwa-
lają poszerzać horyzonty działa-
nia, tak produktowe, jak i bizne-
sowe. 

Myśląc święta, myślimy Mokate.
Rodzinna atmosfera, ciepłe ży-
czenia i rozmowy przy kawie.
Czy uważa Pan, że to dobry czas
na promocję i inwestycję w re-
klamę?
AM: Święta to taki piękny okres
w roku, kiedy dużo czasu spę-
dzamy w gronie rodziny i przyja-
ciół. Spotkania sprzyjają rozmo-
wom przy filiżance kawy, czy her-
baty. W Mokate skupiamy się na
tym, by w przedświątecznych ty-
godniach zaproponować klien-
tom wyjątkową ofertę, która
dopełni ten magiczny czas.
Zaproponowaliśmy nową, zi-
mową linię cappuccino i czeko-
lad na gorąco w specjalnych
puszkach. Zwolennicy herbaty
z pewnością rozgrzeją się przy na-
szych Warming Tea. Wszystkim
chciałbym życzyć by ten świą-
teczny czas upłynął w jak najlep-
szej atmosferze i dał mnóstwo
pozytywnej energii na cały, przy-
szły rok.

Rozmawiała Małgorzat Wawak

Zaawansowane technologie, bogate portfolio produktowe i kosztowne inwestycje – to klucz do sukcesu, który w mijającym roku pozwolił
firmie Mokate na zdobycie pozycji lidera na rynkach międzynarodowych. Jak twierdzi prezes zarządu i CEO Mokate, Adam Mokrysz, 
sposobem na odpowiednie prowadzenie biznesu są innowacje, które „pozwalają poszerzać horyzonty działania, tak produktowe, jak i biznesowe”.

Adam Mokrysz, prezes zarządu i CEO Mokate

Sanofi jest liderem branży farma-
ceutycznej na rynku międzynaro-
dowym. W skali światowej znaj-
duje tu zatrudnienie ok. 110 tys.
pracowników. Jest również firmą
innowacyjną – ok. 16 tys. osób
pracuje w laboratoriach badaw-
czych, poszukując nowych roz-
wiązań terapeutycznych dla pa-
cjentów. Na badania firma prze-
znacza rocznie ok. 5,2 mld euro.
Codziennie 1 mln euro przekazy-
wanych jest na poszukiwanie no-
wych szczepionek. Zanim  nowa-
torskie leki zostaną udostępnione
pacjentom, podlegają kolejnym
fazom badań klinicznych oraz
restrykcyjnemu procesowi rejes-
tracyjnemu. Obecnie firma pro-
wadzi badania nad 43 nowymi
cząsteczkami i szczepionkami. 
12 z nich znajduje się w fazie za-
awansowanych badań klinicz-
nych lub jest w trakcie rejestracji.
Aż 6 nowych leków i kilka szcze-
pionek zostanie wprowadzonych
na rynki do 2020 roku. Badania
kliniczne prowadzone są między
innymi w Polsce – obecnie Sanofi
współpracuje na tym polu z około
200 podmiotami, przy czym 
w 2015 r. odnotowano ponad 20
proc. wzrost tej liczby względem
2012 r. W tym czasie przeprowa-
dzono badania nad lekami prze-
znaczonymi do leczenia m.in.: cho-
rób układu sercowo-naczyniowego,
centralnego układu nerwowego,
reumatologicznych i immunologicz-
nych, onkologicznych, derma-
tologicznych, alergologicznych.

Wyzwania dla rynku farmaceu-
tycznego w Polsce
Na naszym rynku współistnieją
zarówno polskie firmy farmaceu-
tyczne, jak i firmy międzynaro-
dowe, które dostarczają innowa-
cyjne rozwiązania terapeutyczne.
Sytuacja na rynku farmaceutycz-
nym jest jednak dość skompliko-

wana i nieprzewidywalna. Na-
kłady na ochronę zdrowia w Pol-
sce należą do jednych z najniższych
w krajach OECD, co nie ułatwia
dostępu do nowoczesnych tera-
pii. Z drugiej strony, Polska dys-
ponuje świetnie wykształconymi
kadrami, które mogą podjąć się
najtrudniejszych zadań. Stanowi
to bodziec dla inwestorów do po-
dejmowania wyzwań w naszym
kraju. Obecnie nowelizowane są

dwa ważne dokumenty regulu-
jące rynek farmaceutyczny, czyli
Ustawa Prawo Farmaceutyczne 
i Ustawa Refundacyjna. Między
innymi od ich ostatecznego kszta-
łtu zależy, jak rynek farmaceu-
tyczny w Polsce będzie się dalej
rozwijał.

Polska Nagroda 
Innowacyjności 2016
W tym roku Sanofi
otrzymało Polską
Nagrodę Innowacyj-
ności za wkład w ro-
zwój farmacji oraz
innowacyjne rozwią-
zania terapeutyczne.
Nie tylko dostarcza-
my naszym pacjen-
tom nowoczesne ro-
związania lecznicze,
ale też staramy się
być jak najlepszym
partnerem dla pol-
skiej gospodarki. 
W raporcie „Rola 
Sanofi jako partnera
polskiej gospodarki,

ze szczególnym uwzględnieniem
roli Podkarpacia”, prof. Ewelina
Nojszewska ze Szkoły Głównej
Handlowejw Warszawie podkre-
śla, że wartość dodana netto, pod-
stawowa składowa PKB, jaką
dostarczyły w 2014 roku firmy
pracujące na potrzeby Sanofi, to
kwota prawie 125 mln zł. Została
ona wypracowana przez 1412
osób, które zostały zatrudnione
na potrzeby tej współpracy. ■

Farmacja to jedna z najbardziej innowacyjnych branż światowej gospo-
darki. Świadome wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań służy poprawie
jakości życia i zdrowia pacjentów. 

Sanofi – odpowiedzialna 
innowacyjność
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Nagrodę dla Sanofi-Aventis odbiera Lilianna Kulikowska-Kuczyńska - Public affairs
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Stanisław Siewierski - prezes zarządu PeBeKa odbiera PNI 2016

Z mocną pozycją na rynkach międzynarodowych
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Zostali Państwo uhonorowani
Polską Nagrodą Innowacyjności
2016. Czym dla Państwa jest to
wyróżnienie?
Nagroda ta, jest potwierdzeniem,
że prawidłowo oceniamy wyzwa-
nia współczesnej gospodarki.
Kształcenie dla potrzeb rynku pra-
cy przy całej złożoności systemu
gospodarczego i jego wysokich
wymaganiach wobec pracownika,
nakłada na uczelnię obowiązek
reagowania w zakresie zarówno
przekształceń programów naucza-
nia, jak i zapewnienia studentom
kontaktu z przyszłymi pracodaw-
cami. Kształcenie winno nie tylko
nadążać za zmieniającą się rzeczy-
wistością społeczną i gospodar-
czą. Warto je wyprzedzać.

Jakie rozwiązania systemowe mo-
gą wesprzeć współpracę nauki 
i biznesu?
Kluczem są tu rozwiązania pra-
wne, zapewniające obopólne ko-
rzyści. Szkolnictwo wyższe,
podobnie jak inne placówki nau-
kowe, oczekuje od gospodarki
określenia potrzeb w zakresie in-
nowacyjności, a także wsparcia fi-
nansowego działań, koniecznego
dla powodzenia badań. Z drugiej
strony nauka oczekuje zapewnie-
nia otwartości na ryzyko wiążące
się z procesem wdrożeń, a także
możliwości podzielenia się sukce-
sem. A zatem konieczne jest wza-
jemne zrozumienie i odnalezienie
obszarów wspólnego interesu, ro-
zumianego nie tylko jako dostar-
czenie gospodarce świetnie wy-
kształconych kadr pracowniczych,
lecz także jako współdziałanie na

rzecz obu stron, w odpowiednich
dla partnerów obszarach zainte-
resowań.

Rolą uczelni jest takie przygotowa-
nie studentów, aby odnaleźli się na
rynku pracy i znaleźli pracę zgo-
dną z ich wykształceniem. W jaki
sposób starają się Państwo dosto-
sowywać ofertę kształcenia do wy-
mogów rynku?
Podstawą jest obserwacja tenden-
cji widocznych w gospodarce i na
rynku pracy, elastyczność wybo-
rów, przekształcanie kierunków 
i specjalności zgodnie z potrze-
bami. Nieustannie należy dbać 
o zdolność studentów do pracy
zespołowej i wyrobienie w mło-
dych ludziach chęci do wzajem-

nego wspierania się i współpracy.
Podkreślam, że mają studiować 
i naszą rolą jest wypracowanie 
i wspieranie ich woli do zdoby-
wania wiedzy. Zadaniem wykła-
dowców, władz uczelni jest troska
o przyszłość studentów. Zależy
mi, żeby umieli korzystać z ro-
zumu, wiedzieli, dlaczego warto
się uczyć.

Kilka miesięcy temu sejm przyjął
tzw. małą ustawę o innowacyjno-
ści. Jak Państwa zdaniem, wpły-
nie to na rozwój polskiej nauki?
Należy mieć nadzieję, że rozwią-
zania prawne, podejmowane dla
wzmocnienia roli nauki w obsza-
rze gospodarki narodowej, przy-
czynią się do sukcesu propono-
wanych zmian.

Uczelnie nierzadko spotykają się
z sytuacją, kiedy pracownik nau-
kowy odchodzi z uczelni, aby po-
święcić się pracy w przemyśle.
Jakie kroki powinno się podjąć,
aby unikać takich sytuacji?
Nie jesteśmy pewni, czy rzeczy-
wiście trzeba unikać takich sytua-
cji. Gospodarka powinna być za-
silana znakomicie wykształconymi
ludźmi nauki, uczelnie powinny
korzystać z świetnie przygotowa-
nych merytorycznie i dydaktycznie
praktyków. Nasza uczelnia może
być przykładem takiej sytuacji. 

Jak według Państwa powinna
działać uczelnia XXI wieku?
Powinna być otwarta i elastyczna,
dawać studentom najlepsze przy-
gotowanie merytoryczne do pra-
cy zawodowej, nie zaniedbując

jednak formowania szerokich ho-
ryzontów myślenia.

Wiele uczelni w Polsce zakłada
spółki spin off, mające na celu
komercjalizację wyników badań.
Jak wygląda taki proces w Państwa
uczelni?
Nasza młoda uczelnia wkracza
dopiero w obszar badań naukowych.
Bez wątpienia powstanie i działa-
lność Centrum Dydaktycznego
Kół Zębatych, a także licznych la-
boratoriów oraz innych praco-
wni otwiera przed uczelnią kole-
jne możliwości działania na polu
nauki we wszystkich reprezento-
wanych w kaliskiej szkole wyższej
dziedzinach.

Państwa uczelnia to przykład mo-
delowej współpracy z biznesem.
Jakie korzyści niesie ze sobą taka
współpraca?
Rzeczywiście, współpraca ze śro-
dowiskami gospodarczymi roz-
wija się interesująco. Z jednej
strony to efekt otwartości właści-
cieli i zarządzających firmami, ro-
zumienia przez nich potrzeb
środowiska oraz nowocześnie po-
jętego interesu własnych przed-
siębiorstw. Z drugiej jednak strony
to rozumienie przez władze ucze-
lni znaczenia otoczenia gospodar-
czego i korzyści z posiadania mą-
drych i otwartych na wspólne dzia-
łania partnerów. Liczę, że nasi stu-
denci będą mogli korzystać z tak
planowanej działalności szkoły
wyższej.

Rozmawiał
Wojciech Grabarczyk

Badania naukowe, projekty społeczne, tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań poparte
wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Państwowa Wyższa Szkoła im. Prezydenta S. Wojciechowskiego
w Kaliszu – bo to o niej mowa – kolejny raz potwierdza, że jest najlepszą tego typu uczelnią w kraju.
O tym, jak podtrzymać pasmo sukcesów, mówi rektor prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk.

Gospodarka wzbogacana ekspertami

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-
Krawczyk w imieniu uczelnia odebrała Polską 
Nagrodę Innowacyjności 2016

Nagrodzony projekt „Wielomo-
dułowe interdyscyplinarne bada-
nia nieniszczące obiektów archi-
tektury na przykładzie gotyckich
kamienic mieszczańskich w Toruniu”
zrealizowany przez WSP to nowa-
torskie osiągnięcie w dziedzinie ba-
dań zabytkowych obiektów archi-
tektury. W ramach projektu prze-
prowadzono 21 badań przy po-
mocy różnych metod i technik ba-
dawczych. Były to badania zaró-
wno inwazyjne, jak i nieinwazyjne,
których rezultaty uzupełniały się
nawzajem i weryfikowały zdobytą
wiedzę. – Zrealizowane przez nas
badania były próbą dostosowania
praktyki badawczej do wymogów
krajowych i międzynarodowych.
Naszym celem było opracowanie
metodyki interdyscyplinarnych
i kompleksowych badań zabytków
architektury, pozwalających na mo-
żliwie najpełniejsze zachowanie
substancji zabytkowej obiektu i jego
historycznych nawarstwień. Pro-
mocja rezultatów przedsięwzięcia
pozwoliła nam na rozwój współ-
pracy pomiędzy uniwersytetem 
a przedsiębiorstwami z regionu 
w obszarze ochrony dziedzictwa
kulturowego – mówi prof. Elżbieta
Basiul, dziekan wydziału. Powy-
ższy projekt jest przykładem inno-
wacyjnych działań pracowników
naukowych WSP. W roku 2016
wydział zrealizował 5 projektów
finansowanych ze środków minis-
terialnych oraz z funduszy europej-
skich, w tym w ramach programu
Horyzont 2020. Pracownicy wy-
działu biorą też indywidualny
udział w projektach realizowanych
m.in. przez Polską Akademię
Nauk czy National Geographic

Society. Projekty badawcze i prace
konserwatorskie realizowane na
całym świecie (m.in. Egipt, Kam-
bodża) wsparte są współpracą 
z czołowymi zagranicznymi ośro-
dkami naukowymi i artystycznymi
z Francji, Norwegii, Ukrainy oraz
Niemiec. Regularnie realizowane
są międzynarodowe warsztaty 

i eksperckie wykłady. Nacisk na
komercjalizację prac B+R oraz
współpracę z podmiotami prywat-
nymi umożliwił wydziałowi sta-
ranie się – w perspektywie fina-
nsowej 2014-2020 – o realizację
planów budowyCentrum Badań
i Konserwacji Dziedzictwa Kul-
turowego. – Planowane Centrum
będzie naszą przestrzenią do pro-
wadzenia spójnych, komplekso-
wych i wielozadaniowych badań
obiektów dziedzictwa kultury oraz
technik i technologii na potrzeby
nowoczesnej, kompleksowej kon-

serwacji. Posłuży też innowacyj-
nemu projektowaniu, działając na
potrzeby projektów badawczych,
edukacji i zleceń komercyjnych. 
W konsekwencji przyczyni się do
podniesienia jakości badań i usług
do światowego poziomu – pod-
kreśla dziekan. Tradycją WSP jest
nieprzerwanie kontynuowana

w s p ó ł p r a c a 
z otoczeniem
gospodarczym.
W ciągu ostatnich
dwóch lat Wy-
dział podpisał 14
długofalowych
umów z przed-
siębiorcami kra-
jowymi oraz kon-
tynuuje prace
konserwatorskie
realizowane na
terenie całego świa-
ta. Warta pod-
kreślenia jest przy-
należność WSP
UMK w Toruniu
d o  K l a s t r a
„GRUPA ME-
BLOWA HO-

RECA”,skupiającego przedsiębior-
stwa z branży meblowej, proje-
ktujące i produkujące elementy
konstrukcyjne oraz całe meble. Po-
wstanie Klastra wiązało się z udzia-
łem WSP UMK w dwóch pro-
jektach finansowanych z UE.
Dalsza perspektywa rozwoju
Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu
opiera się na kontynuowaniu tra-
dycji kształcenia, rozwijaniu inno-
wacyjnej działalności badawczo-
rozwojowej oraz wzmacnianiu do-
skonałości naukowej wszystkich
pracowników wydziału. 

Nowatorska metodyka badań, międzynarodowa skala projektów nauko-
wych realizowanych na terenie całego świata oraz szeroka współpraca 
z sektorem gospodarczym kreują portret Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu
– tegorocznego laureata Polskiej Nagrody Innowacyjności. 

Z radarem wśród zabytków

Wydział Budowy Maszyn i Lotni-
ctwa podczas IV Polskiego Kongresu
Przedsiębiorczości został laureatem
Polskiej Nagrody Innowacyjności.
Czym jest dla Pana ta nagroda?
To docenienie wysiłków w two-
rzeniu i rozwijaniu zrębów współ-
pracy z otoczeniem przemysłowym,
co przekłada się na uczestnictwo
w interesujących projektach, skąd
prosta droga do innowacyjności.
To też motywacja do dalszych
wysiłków. Po trzecie nagroda jest
okazją do wzięcia udziału w Polskim
Kongresie Przedsiębiorczości i na-
wiązania kontaktów z ludźmi za-
angażowanymi w ciekawe proje-
kty. To otwiera pole do zawierania
współpracy i podejmowania no-
wych wyzwań. Sam podczas osta-
tniego Kongresu kilka takich kon-
taktów nawiązałem.Współpraca
nauki z biznesem to jedna z kwes-
tii, na którą kładzie się szczególny
nacisk podczas Polskiego Kongresu
Przedsiębiorczości. Wśród part-
nerów Politechniki Rzeszowskiej
jest m.in. PZL Mielec, a firma
Jeppesen A Boeing Company otwo-
rzyła na terenie uczelni swoje
biuro. 

Jak zawiązują się takie relacje?
Nasze kontakty z firmą Jeppesen
nawiązały się już jakiś czas temu.
Przedsiębiorstwo potrzebowało
ludzi o określonych kwalifikacjach,
a takich właśnie kształcimy. Nasi
absolwenci się sprawdzili, odby-
wały się rozmowy, aż w końcu pa-
dła propozycja otworzenia biura

w Rzeszowie. To kolejny krok w bu-
dowaniu współpracy, której najwy-
ższą formą jest realizacja wspól-
nych projektów badawczych. Tak
się stało m.in. w przypadku Pratt
& Whitney Rzeszów S.A. Z kolei
PZL Mielec zamawia u nas studia
podyplomowe. Te wspólne dzia-

łania nie przychodzą od razu. To
efekt długiej i ciężkiej pracy.

WBMiL zajmuje się m.in. szko-
leniem przyszłych pilotów, którzy
są cenieni na całym świecie. Co
stoi za takim sukcesem w tak tru-
dnej i szybko zmieniającej się
branży?
Uczelnie techniczne nie mogą stać
w miejscu. Musimy cały czas ob-
serwować otoczenie i odpowied-
nio reagować. Pomogły nam fun-
dusze unijne, dzięki którym po-
zyskaliśmy aparaturę badawczą,
wyposażyliśmy Ośrodek Kształ-

cenia Lotniczego, powstały nowe
obiekty. To powoduje, że nasz
system szkoleniowy jest cały czas
aktualny.

Politechnika Rzeszowska mocno
stawia na kształcenie dualne.
Dlaczego jest to tak ważne?

W kształceniu w prze-
dmiotach technicznych
niemożliwe jest prze-
kazanie pełnej wiedzy
w salach wykładowych
czy też laboratoriach,
chociaż te na naszym
wydziale są nowocze-
śnie wyposażone. Po-
trzebny jest praktyczny
kontakt z przemysłem.
Pewnych rzeczy stu-
denci mogą nauczyć
się dopiero, gdy mają
kontakt z prawdziwą
linią produkcyjną. Sy-
stem kształcenia dual-

nego pozwala studentom uzupe-
łnić wiedzę przekazywaną na
uczelni.

Jakie są najważniejsze kierunki na
przyszłość Politechniki Rzeszowskiej?
Na pewno musimy dążyć do
umiędzynarodowienia kształce-
nia. Chcemy też rozwijać kieru-
nki związane z przemysłem ma-
szynowym, elektromaszynowym,
pracować nad nowymi materia-
łami i technologiami, nad dosko-
naleniem systemów zarządzania.
Rozmawiał
Dawid Kwiecień

Synergia z biznesem, rozwój naukowy, sprawne reagowanie na zmieniające
się otoczenie i dydaktyka na najwyższym poziomie. To dzięki nim, absolwenci
Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej nie mają pro-
blemów na rynku pracy i są doceniani na całym świecie. O działalności WBMiL
Politechniki Rzeszowskiej mówi jego dziekan – prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp.

Współpraca z przemysłem
to droga do innowacyjności

Dziekan, prof. dr hab. inż. Elżbieta Basiul, odbiera Polskiej Nagrody Innowacyjności
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7 grudnia dokładnie o 12.12, na
dworcu głównym w Tarnowie
spotkały się dwa pociągi. Jeden
przyjechał z dworca głównego w
Krakowie, drugi z Nowego Sącza.
Było to otwarcie trzeciej linii
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej 
w województwie małopolskim.
Regularne kursy na trasie Kraków-
Tarnów, z przedłużeniem do Nowego
Sącza wystartowały 11 grudnia,
zgodnie z wprowadzonym w całym
kraju nowym rozkładem jazdy. 
– Na to połączenie mieszkańcy

czekali wiele lat. Remont linii ko-
lejowej 91 zaowocował zupełnie
nową jakością podróżowania. 
W najgorszym okresie, dojazd
pociągiem do Tarnowa trwał na-
wet do 2,5 h. Teraz, w pociągach
przyspieszonych osiągamy poni-
żej godziny, natomiast normalne
kursy to 1h 15 min, niezależnie
od warunków. Linie będą obsłu-
giwały pojazdy typu „Impuls”,
wyprodukowane przez spółkę
Newag S.A z Nowego Sącza, 
a więc mamy tu małopolski ak-
cent. Składy posiadają barwy i lo-
gotypy województwa małopol-
skiego. Te ciche, komfortowe, bez-
pieczne pojazdy wyposażone 
w gniazdka elektryczne i wifi to
najwyższy możliwy standard. Na
przykładzie obsługiwanych przez
nas linii do Wieliczki i Miechowa,
widzimy znaczny wzrost liczby
pasażerów. Poprawa dostępności
komunikacji to bardzo ważna de-
terminanta rozwoju regionalnego
– mówi prezes zarządu Kolei 
Małopolskich, Ryszard Rębilas.

Zarząd województwa podkreśla
sukces Kolei Małopolskich, naj-
młodszego regionalnego prze-
woźniku w kraju. Spółka działa
zaledwie dwa lata, a obsłużyła już
prawie sześć milionów pasaże-
rów. Oferta spółki to kompleksowy
projekt: stałe godziny odjazdu,
konkurencyjna cena, bezpieczeń-
stwo, zwiększenie częstotliwości
przejazdów w godzinach szczytu.
Powstała także Małopolska Karta
Aglomeracyjna, czyli zintegrowany
bilet. Ważna jest również współ-
praca samorządów, czyli przygo-
towane systemy park&ride przy
dworcach, jak np. w Tarnowie
oraz skomunikowanie gminy i czę-
ści miasta z dworcem głównym
za pośrednictwem autobusowych
linii dowozowych. 
– Koleje Małopolskie zgodnie ze
strategią województwa sukce-
sywnie przejmować będą kolejne
wyremontowane linie. Z niecier-
pliwością czekamy na zakończe-
nie przez PLK S.A. budowy
łącznicy Kraków Zabłocie-Kra-
ków Krzemionki, która znacznie
skróci czas przejazdu do Skawiny.
Bardzo ważny jest tu również
aspekt ochrony środowiska.
Kolej docelowo ma być podsta-
wowym środkiem transportu w
Małopolsce. Przejęcie takiej ilości
pasażerów to zmniejszenie liczby
samochodów wjeżdżających do
Krakowa, co znacznie wpłynie na
jakość powietrza i odciążenie cią-
gów komunikacyjnych – podsu-
mowuje prezes Rębilas. 

Paulina Jaworska

Spółka Koleje Małopolskie to dwukrotny 
laureat Lidera Rozwoju Regionalnego. W tym
roku sukces podkreślony został inauguracyj-
nym przejazdem na nowej linii Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej.

Lider na nowych torach
POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2016 - LAUREAT LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2016 - LAUREAT

Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp już trzeci raz uhonorowany
Polską Nagrodą Innowacyjności 2016
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W ciągu swej 60-letniej historii
Spółdzielnia rozwijała się dyna-
micznie, wraz z miastem wpływa-
jąc w niebagatelnym stopniu na
obecny kształt zabudowy i wize-
runek stolicy Śląska. Pierwsze
mieszkania Katowicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa wybudowała w ko-
ńcowych latach 50. XX wieku
(były to 4 budynki w śródmieściu
Katowic). Dorobek Spółdzielni to
ponad 500 budynków wieloro-
dzinnych, niemal 300 domów je-
dnorodzinnych, ponad 2 tys. ga-
raży, 30 pawilonów handlowo-
usługowych, 5 szkół, 5 przedszkoli,
3 kryte baseny oraz inne obiekty
służących mieszkańcom miasta.
Spółdzielnia nie ograniczała się
bowiem do budowy mieszkań
lecz równocześnie dbała o równo-
mierny rozwój infrastruktury te-
chnicznej i społecznej (sieci cie-
płownicze, wodno-kanalizacyjne,
drogi, chodniki, place zabaw, zie-
leńce, obiekty małej architektury
itp.) zapewniającej członkom i ich
rodzinom odpowiedni standard
zamieszkiwania.

Wśród budynków spółdzielczych
są takie, które wyróżniają się nie-
banalną architekturą, nowoczes-
nym wyglądem i wyposażeniem,
ale wszystkie utrzymywane są w do-
brym stanie technicznym. W pej-
zaż Katowic na stałe wpisały się ta-
kie obiekty, jak położona w centrum
miasta „Superjednostka” – jeden
z największych budynków w kraju,
24-kondygnacyjne „Gwiazdy”
przy al. Roździeńskiego, czy  domy
na osiedlu „Zgrzebnioka” (uwa-

żanym za najpiękniejsze w Kato-
wicach), czy też nowoczesny ze-
spół budynków p.n. „Rekreacyjna
Dolina – Mały Staw”. Katowicka
Spółdzielnia Mieszkaniowa to

prężnie działający podmiot gos-
podarczy zarządzający zasobami
mieszkaniowymi zlokalizowanymi
na znacznej części obszaru Kato-
wic, zgrupowanymi w kilkunastu
osiedlach poczynając od histo-
rycznego śródmieścia po najdalej
położone dzielnice Giszowiec 
i Murcki (powierzchnia gruntów
zagospodarowanych przez zasoby
KSM liczy ok. 100 hektarów).
KSM jest na terenie woj. śląskiego
największą spółdzielnią mieszka-
niową, zaliczając się równocześnie
do grona największych spółdzie-
lni w kraju. Aktualnie adminis-
truje 345 wielorodzinnymi budy-

nkami mieszkalnymi o ponad 19
tys. mieszkań, których łączna po-
wierzchnia użytkowa przekracza
milion metrów kwadratowych.

Członkostwem KSM legitymuje
się ponad 16 tys. osób, a przez re-
jestry członków Spółdzielni od
daty jej utworzenia przewinęło się
prawie 60 tys. osób. Katowicka
Spółdzielnia Mieszkaniowa nadal
– wprawdzie w mniejszym zakre-
sie, ale regularnie – oddaje do
eksploatacji kolejne nowe miesz-
kania. W ostatnich latach zreali-
zowano takie inwestycje jak: zespół
mieszkaniowy „Zielony Zakątek”,
budynki przy ul. Boh. Monte
Cassino, „Osiedle Świerkowe”, 
i inne. Obecnie zagospodarowy-
wane są lokale z inwestycji pt.
„Rekreacyjna Dolina – Mały Staw”,

położonej nieopodal Katowickiego
Parku Leśnego. Jest to jedna z naj-
bardziej prestiżowych lokalizacji
z mieszkaniami wybudowanymi
w wysokich standardach jako-
ściowych przy zastosowaniu bar-
dzo dobrych materiałów i nowo-
czesnych urządzeń technicznych,
dostępnych na lokalnym rynku.
W fazie budowy jest trzypiętrowy
budynek wielorodzinny (20 mie-
szkań) przy ul. Domeyki w Mur-
ckach tj. w południowej dzielnicy
Katowic. W przygotowaniu są na-
stępne realizacje mieszkaniowe,
w tym przy ul. Ligockiej, przy ul.
Agnieszki, Szopienicach oraz wie-
lopoziomowy parking samocho-
dowy w rejonie os. Kukuczki.
Wizytówką Spółdzielni jest stan
zasobów mieszkaniowych, bowiem
od lat 90. ubiegłego wieku jest
realizowana skutecznie przyjęta
w kompleksowej „Wieloletniej
Strategii Ekonomicznej” polityka
remontowo-modernizacyjna, w któ-
rej założeniach zapisane jest stałe,
sukcesywne podnoszenie standa-
rdu zamieszkiwania w osiedlach
KSM, w tym nade wszystko ob-
niżenie energochłonności budyn-
ków. Budynki KSM (które zo-
stały ocieplone już w 100 proc.,
łącznie ze zlikwidowaniem w ca-
łości, a obejmujących ponad 50
proc. zasobów – szkodliwych dla
zdrowia ludzi płyt elewacyjnych
typu acekol) wyróżniają się w mie-
ście dobrym stanem technicznym,
atrakcyjnym wyglądem oraz wy-
korzystaniem w wielu z nich no-
woczesnych technologii i rozwią-
zań technicznych (ogrzewanie so-

larne, zmodernizowane i nowo-
czesne dźwigi osobowe, itp.). Do
1996 r. wykonano opomiarowa-
nie ciepła i wody we wszystkich
budynkach zarządzanych przez
Spółdzielnię. W 2010 r. przepro-
wadzono kompleksową wy-
mianę wyparkowych podzielni-
ków kosztów c.o. i wodomierzy
na urządzenia elektroniczne ze
zdalnym odczytem radiowym.
Spółdzielnia przeprowadziła rów-

nież wiele unowocześniających
zmian w gospodarce ciepłowni-
czej, w tym likwidacji węglowych
źródeł ciepła i zastąpienie ich no-
woczesnym kotłowniom gazo-
wym, wykorzystując do tych ce-
lów  częściowo, także środki fina-
nsowe dostępne z Wojewódzkiego
i Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska.

Działalność Spółdzielni nie ogra-
nicza się jednak wyłącznie do rea-
lizacji nowych inwestycji oraz
zarządzania i administrowania
posiadanymi zasobami mieszka-
niowymi. Wizytówką Spółdzielni
jest również mająca wieloletnie
tradycje – działalność społeczno-
kulturalna prowadzona we wszy-
stkich osiedlach Spółdzielni. Na
bazie sześciu klubów spółdziel-
czych, dwóch sal integracyjnych

oraz wielofunkcyjnych boisk, itp.,
w 80 stałych wyspecjalizowanych
sekcjach organizowanych jest ro-
cznie ponad 460 różnego rodzaju
imprez, w tym z udziałem ponad
tysiąca uczestników w każdej 
z „Akcji Lato” i „Akcji Zima”. 
Z myślą o osobach nie radzących
sobie z osobistymi problemami,
zagrożonymi wykluczeniem spo-
łecznym itp., kilka lat temu KSM
utworzyła specjalne stanowisko

ds. wolontariatu, które prowadzi
koordynację pomocy socjalnej 
i doraźnej dla członków Spółdzie-
lni i ich rodzin. Spółdzielnia pla-
suje się w czołówce krajowych 
i wojewódzkich rankingów, cze-
go dowodem są przyznane wyró-
żnienia i tytuły, z których najno-
wsze to: I miejsce w konkursie
„Inwestycja Roku” organizowanym
przez Krajową Izbę Gospodarki
Nieruchomościami za zespół
mieszkaniowy „Rekreacyjna Dolina
– Mały Staw”, I miejsce w Ranki-
ngu Spółdzielni Mieszkaniowych
2015 organizowanym przez
„Domy Spółdzielcze”, tytuł „Filar
Spółdzielczości 2016” przyznany
przez Dziennik Gazetę Prawną
oraz nagroda „Firma Dobrze Zarzą-
dzana” w programie organizowa-
nym w 2016 r. przez Fakty Maga-
zyn Gospodarczy. ■

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2017 roku będzie obchodzić jubileusz 60-lecia działal-
ności. Została założona 24 września 1957 roku z inicjatywy 19 osób – pracowników katowickiego
Biura Projektów Budownictwa Miejskiego „Miastoprojekt”, którzy postanowili nie czekać na przy-
dział mieszkań komunalnych czy zakładowych, lecz wybudować mieszkania dla siebie i swoich bli-
skich w ramach powołanej w tym celu spółdzielni mieszkaniowej. 

Urbanistyczna wizytówka Śląska
FILAR SPÓŁDZIELCZOŚCI 2016 - LAUREAT

Rekreacyjna Dolina - Mały Staw

Niebieskie Bloki - Centrum I

Lider Rozwoju Regionalnego 2016
kolejny raz decyzją rady programo-
wej Polskiego Kongresu Przedsię-
biorczości trafia w ręce spółki.
Nieustanne dążenie do doskona-
łości, poprawa jakości odprowa-
dzanej do środowiska wody stała

się dla władz spółki priorytetem.
Średzka Woda Sp. z o.o. skutecz-
nie wykorzystała zadania inwesty-
cyjne z wykorzystaniem środków
UE w latach 2007-2013 – co odbiło
się progresem na obecnych działa-
niach. Zakres prac obejmował uno-
wocześnienie oczyszczalni ścieków
w Środzie Śląskiej oraz budowę
kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wościach Środa Śląska, Ciechów,
Bukówek, Chwalimierz, Jugowiec,
Kryniczno, Proszków, Jastrzębce,
Święte, Przedmoście, Cesarzowice
oraz Juszczyn. Całkowita wartość
kosztów inwestycyjnych to 46
035 522 PLN w tym dotacja roz-

wojowa z Funduszu Spójności
(POIiŚ) – 17 700 000 PLN oraz
dotacja z EFR (Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich) – 4 000 000
PLN. 
– Realizacja inwestycji przebiegała
bez zastrzeżeń i opóźnień, wszyst-

kie kontrakty zostały wypełnione
przez podwykonawców w prze-
widzianym przez projekt czasie –
mówi Antoni Biszczak, prezes za-
rządu Średzkiej Wody Sp. z o.o.
– Choć inwestycje w infrastruk-
turę podziemną nie są widoczne,
to z pewnością są odczuwalne.
Mieszkańcy to doceniają, bowiem
dzięki naszej działalności ich kom-
fort życia znacząco się poprawił –
dodaje prezes. Konsekwentnie rea-
lizowana polityka inwestycyjna
przekłada się na wymierne korzy-
ści dla mieszkańców. Dzięki wy-
konanym pracom stopień skana-
lizowania Gminy Środa Śląska

zwiększył się do 93 proc., a pod-
łączonych do sieci zostało ok.
5700 osób. Przełożyło się to także
na przychody zakładu, które z ro-
ku na rok konsekwentnie się zwię-
kszają. W 2016 r. podłączonych
do sieci kanalizacyjnej zostało
187 mieszkańców Gozdawy i Woj-
czyc. Średzka Woda planuje ska-
nalizować z wykorzystaniem śro-
dków UE kolejne miejscowości
na terenie gminy, tj. Wrocisławice,
Pęczków, Ogrodnica, Lipnica 
i Michałów. Działalność Średzkiej
Wody skupia się także na edukacji
proekologicznej. Firma realizuje
autorski projekt, opierający się na
współpracy z uczelniami, szko-
łami i przedszkolami. Ma on za
zadanie uświadamianie młodych
ludzi o wartości wody. Spółka or-
ganizuje praktyki i spotkania dla
uczniów, a w ramach współpracy
z Uniwersytetem Przyrodniczym
udostępnia materiały wykorzys-
tane w późniejszym czasie przy
pisaniu prac magisterskich.
Wszystko po to, aby w młodych
ludziach zaszczepić rozsądne gos-
podarowanie wodą. 
– Staramy się pokazywać, jaką

drogę przebywa woda od mome-
ntu odkręcenia kranu, aż do jej
odprowadzenia przez kanalizację
do rzeki – wyjaśnia prezes. – Po-
kazujemy, że każde użycie wody
ma swoje konsekwencje dla śro-
dowiska. Przy okazji przypomi-
namy, że czysta woda nie została
nam dana w nieograniczonych
ilościach i należy racjonalnie gos-
podarować jej zasobami.

Wojciech Grabarczyk

"Dobra woda, czyste środowisko, zadowoleni mieszkańcy" to dewiza dzia-
łalności Średzkiej Wody Sp. z o.o. ze Środy Śląskiej, czego efektem są
wprowadzane modernizacje i dbanie o to, co dla człowieka niezbędne –
czystą i zdrową wodę.

Dążymy do doskonałości

Firma swoją działalność rozpo-
częła 1998 roku. Od początku jej
praca skoncentrowana jest na
produkcji rur osłonowych RHDPE
dla telekomunikacji i energetyki,
regranulatów, przemiałów two-
rzyw sztucznych oraz gospodarki
odpadami. – Jesteśmy firmą z do-
świadczeniem. Liderem przetwór-
stwa i recyklingu z tworzyw sztu-
cznych. Bardzo dobrze znamy ry-
nek i jego wymagania. A to, co naj-
ważniejsze to jakość proponowa-
nych przez nas usług. Jakość, cena
i uczciwość na rynku wzmacniają
naszą pozycję, dzięki czemu zysku-
jemy nowych partnerów – podkre-
śla prezes Jarosław Janowski. Jak
zapewnia właściciel firmy, rury osło-
nowe RHDPE mogą być również
wykorzystywane dla osłony ochro-
nnych rurociągów wodnych i ga-
zowych.
– Uczestniczymy w wielu dużych
projektach jako dostawca rur osło-
nowych. Głównie przy budowie
sieci szerokopasmowej Polski
Wschodniej, gdzie wypracowa-
liśmy bardzo dobrą pozycję. Ak-
tualnie dostarczamy nasze rury na
budowy dróg ekspresowych, farm
wiatrowych oraz modernizację li-
nii kolejowych w całej Polsce – wy-
licza Janowski. Warto dodać, że
rury do nawodnień JARO są szcze-
gólnie przydatne przy budowie
instalacji w ogrodach i terenach
zielonych, ponieważ są odporne
na promieniowanie UV oraz wy-
sokie ciśnienie. Dzięki swojej kon-
strukcji są plastyczne przy układa-
niu i można z nich montować kszta-
łtki „na wcisk”, wkłuwać kroplo-
wniki. Odporne są również na

działania niskich temperatur. Ofe-
rta rozszerza się z roku na rok 
o nowe technologie. – Aktualnie
uruchamiamy nowa linię produ-
kcyjną do wytwarzania rur kolo-

rowych i wielowarstwowych oraz
na bieżąco udoskonalamy park
maszynowy o bardziej zautoma-
tyzowane stanowiska – mówi pre-
zes. Firma Jaro gwarantuje rów-
nież rzetelne wykonanie recykli-
ngu odpadów z tworzyw sztucz-
nych oraz możliwość wglądu i kon-
troli tego, czy przekazane odpady
zostały wykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem ich przekazania.
Notuje się, że firma z odpadów
poprodukcyjnych i ich wadliwych
wersji, produkuje około 300 ton
rur miesięcznie.  Właściciel firmy,
Jarosław Janowski wylicza korzy-
ści i zachęca podmioty z całej Polski
do współpracy. – Uważamy, zė prze-
kazywanie odpadów i składowa-
nie ich na wysypiskach nie pro-
wadzi do niczego dobrego. W zwią-
zku z tym, każdy kto posiada od-

pady z tworzyw sztucznych, mo-
że zgłosić ́ się ̨ do nas. W ostatnich
latach coraz częściej można zaob-
serwować ́ zjawisko przekazywa-
nia odpadów z tworzyw sztucznych

do spalarni, gdzie są̨ one wyko-
rzystywane jako paliwo alternaty-
wne. Jednak zanim przekazie się̨
odpad, który pójdzie z dymem
do atmosfery warto zastanowić ́
się̨, czy nie lepiej wykorzystać ́ go
powtórnie i uzyskać́ korzyści ma-
terialne i środowiskowe. Dla nas
każdy odpad przedstawia swoją
wysoką wartość ́ – sumuje prezes. 
Jarosław Janowski od ponad 15
lat skutecznie realizuje założone
cele, co gwarantuje firmie pozycje
lidera w skali Polski, a najważniej-
szym z atutów firmy są zatrudnie-
ni w niej ludzie. Przyjęta polityka
kadrowa zapewnia właściwy do-
bór, kształcenie i motywację pra-
cowników. W tym roku przeło-
żyło się to również na uzyskanie
przez firmę tytułu Rzetelnego
Pracodawcy 2016 r. ■

Firma JARO z siedzibą w Lublinie jest jednym z wiodących producentów rur
osłonowych w Polsce. Produkty firmy wykorzystywane są głównie w prze-
myśle elektrycznym i energetycznym. W trakcie IV Polskiego Kongresu Przed-
siębiorczości firma została nagrodzona tytułem Rzetelnego Pracodawcy 2016.

Rzetelny Pracodawca z Lublina
RZETELNY PRACODAWCA 2016 - LAUREAT

Jarosław Janowski, przezes firmy JARO Sp. z o.o. w Lublinie

POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2016 - LAUREAT

W imieniu prezesa spółki, Antoniego Biszczaka, tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 2016 odbierała Sylwia Marcinowska
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Czy w obecnej perspektywie bu-
dżetu unijnego ZDW w Katowi-
cach otrzyma istotne fundusze na
remonty dróg?
Zakończyliśmy już dwie inwesty-
cje współfinansowane z bieżącego
budżetu unijnego: obwodnicę Pa-
włowic oraz drogę do lotniska 
w Pyrzowicach. Do kolejnego
konkursu zgłosiliśmy 29 projek-
tów. Rozstrzygnięcie ma nastąpić
do lutego 2017 r. Już wiemy, że
nie wystarczy środków na wszyst-
kie zgłoszone przez nas projekty.
Na drogi wojewódzkie ogółem
przeznaczonych jest około 1,2 mld
zł. To prawdopodobnie ostatnie
tak duże finansowanie unijne.
Największymi bolączkami jest dla
nas niejednoznaczność interpre-
tacji obowiązujących przepisów
oraz oczywiście brak środków na
wszystkie zgłaszane potrzeby. Sza-
cujemy, że powinniśmy mieć dwa
razy więcej środków w okresie 10
lat. Problem jest na etapie decy-
zyjnym, bo to najczęściej w dro-
gownictwie cięto budżety, nato-
miast w kategorii potrzeb drogi są
na pierwszym miejscu. Przecież
bez dróg nie istniejemy jako pań-
stwo czy gospodarka.

Jak ocenia Pan rozwój technolo-
gii branży drogowej w ostatnich
latach?

W technologii budowy dróg na-
stąpił duży skok technologiczny.
Kiedyś częstym zjawiskiem było
koleinowanie się dróg, teraz to
już praktycznie nie występuje,

dzięki stosowaniu asfaltu mody-
fikowanego i  normom europej-
skim regulujących ich stosowanie.
Dzięki temu udało się sprawić, by
nawierzchnia była bardziej od-
porna na spękanie w zimie i ko-
leinowanie latem. Mamy, także 
w Polsce, odpowiedni sprzęt i la-
boratoria, by z powodzeniem sto-

sować najnowsze technologie
istniejące na świecie. Stale poszu-
kujemy nowych rozwiązań tech-
nicznych. Współpracujemy z Insty-
tutem Badawczym Dróg i Mostów
i Politechniką Warszawską, a z Poli-
techniką Lubelską w kwestii po-
miaru hałasu na drogach. 

Ale przecież technologia, to nie
wszystko. Potrzebni są też odpo-
wiednio wykwalifikowani pra-
cownicy.
W tej sferze także nastąpił prze-
łom. Zmieniła się mentalność.
Drogownictwo było postrzegane
jako praca dla ludzi niewykwali-
fikowanych. Tymczasem w na-
szym zarządzie 60 proc. kadry
ma wyższe wykształcenie, a 20
proc. uprawnienia budowlane.
Obserwujemy także problem z po-
zyskaniem odpowiednio wykwa-
lifikowanych pracowników. Wy-
magamy od nich podwójnych
kompetencji: inżyniera, ale także
urzędnika.

Co zmieniło się w zarządzaniu
drogami przez ostatnie lata?
Kiedy w 1999 roku wprowadzo-
no reformę administracji samo-
rządowej i przejęliśmy zarzą-
dzanie siecią dróg wojewódzkich,
nie była ona przystosowana do
ruchu na obecnym poziomie.
Chodzi tu zarówno o aspekt ilo-
ściowy, czyli liczbę pojazdów, ale
też jakościowy. Nastąpiło znaczne
zwiększenie transportu towaro-
wego na drogach, a ciężarówki
przewożą znacznie większą ilość
ładunków. Ówczesne konstrukcje
nie wytrzymują obciążeń. Drogi
te nie nadają się nawet do remon-
tów, a do generalnej przebudowy.
Mówiłem o technologii i kad-
rach. Do pełnego przystosowania
sieci dróg do wymogów obec-
nego ruchu pojazdów, brak jesz-
cze finansowania na odpowie-
dnim poziomie.

Dziękuję za rozmowę.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach to
pierwsza jednostka administracji drogowej w Polsce
uhonorowana tytułem Lidera Rozwoju Regionalnego
podczas IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.
To co charakterystyczne dla ZDW w Katowicach,
to poszukiwanie nowych rozwiązań technologicz-
nych. Z dyrektorem Zbigniewem Taborem rozma-
wia Paulina Jaworska.

Drogi to krwiobieg 
gospodarki
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To dobry rok dla Wyższej Szkoły
Rehabilitacji w Warszawie. Odebrał
Pan Polską Nagrodę Innowacyjności,
a dziś może się Pan chwalić sukce-
sami związanymi z Paraolimpiadą.
To prawda, o naszej uczelni jest
teraz głośno, a kadra zbiera ko-
lejne wyróżnienia. Pracuje u nas
np. nauczyciel akademicki, tre-
ner, Michał Starczewski, który na
tegorocznej Paraolimpiadzie do-
prowadził do jednego złotego me-
dalu i drugiego brązowego w pa-
rakajakarstwie. To olbrzymi suk-
ces, bo jest to niezwykle trudna
dyscyplina. Sukces nie tylko dla
sportowców, ale i dla trenera. Mi-
chał Starczewski to doświadczony
fizjoterapeuta, trener i były kaja-
karz polskiej kadry, który prowa-
dzi zawodników również w spo-
sobie i rodzaju odżywiania. To tru-
dne zadanie, szczególnie, kiedy
opiekę sprawuje się nad osobami
niepełnosprawnymi. Niezwykle
istotne jest tu ustabilizowanie spra-
wności organizmu, by uzyskać te
wybitne wyniki sportowe. Wysi-
łek, który wkłada sportowiec pa-
raolimpijski jest nieporównywa-
lnie wyższy, jeśli chodzi o uzyska-
nie zamierzonego wyniku i zwal-
czenie słabości związanych nie
tylko z samą istotą tego sportu,
ale także swoich własnych słabo-
ści fizycznych i psychicznych.

Jest Pan twórcą Paleo cateringu,
diety opartej na nawykach żywie-
niowych człowieka pierwotnego.

Czy z diety Paleo mogą korzystać
również zawodowi sportowcy?
To dieta, która musi być odpo-
wiednio zmodyfikowana. Gene-

ralnie dieta ewolucyjna w sposób
zdecydowany eliminuje węglowo-
dany, takie jak zboża. Natomiast
jest pewna procedura dla sporto-
wca wyczynowego, który potrze-
buje pewnego uderzenia węglo-
wodanów, żeby po bardzo dużym
wysiłku energia szybko wzrosła.
Produkty powinny być więc od-

powiednio dobrane do dyscypliny
i sportowca. To nieco trudniejsze
zagadnienie, ponieważ jest to
sport wyczynowy, który w pew-
nych krótkich okresach czasu po-
trzebuje bardzo dużego wysiłku 
i następnie bardzo szybkiego uzu-
pełnienia. Jeśli jest to dobrze do-
brane, to sportowiec też czuje się
lepiej. U sportowca wyczynowego
ważne jest również to, żeby dieta
zapewniała nie tylko zdrowie 
w trakcie treningów, kiedy zysku-
jemy medale, ale również to, jak
organizm sportowca będzie za-
chowywał się za 10 lat, po skoń-
czonej karierze. By sportowiec
był zdrowy, w pełni sprawny, bez
kontuzji i deformacji. A to z pew-
nością gwarantuje zastosowanie
diety paleo.

Paleo catering to sposób na życie,
który dobrze przyjął się w stolicy.
Planuje Pan rozszerzenie swojej
działalności o kolejne miasta?
Tak, w przyszłym roku będziemy
chcieli zaproponować ją więk-
szych miastach Polski. Paleo cate-
ring i w ogóle sama filozofia diety
ewolucyjnej, czyli takiej, do której
człowiek został stworzony. Dieta
paleo jest o tyle wielowymiarowa,
że zmienia sposób odżywiania, 
a także sposób funkcjonowania,
w tym ruchu człowieka bardzo
zasiedziałego. To ruch bardzo
różnorodny, który ma być co-
dziennym nawykiem i to jest też
bardzo istotna zmiana, ponieważ,
jeżeli społeczeństwo tego nie zro-
zumie, to nie ma takich pieniędzy
na świecie, żeby wszystkich spe-
cjalistycznie leczyć. W tej chwili
dochodzimy do poziomu, że około
80 proc. populacji ma jakieś do-
legliwości. Nie ma tak bogatego
państwa, które pozwoli sobie na
to, żeby każdym się zająć. Dlatego
każdy musi sobie powiedzieć
„chcę być zdrowy" albo "chcę być
chory", wtedy działamy z pełną
świadomością.

Dziękuję za rozmowę.

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
uzyskała Polską Nagrodę Innowacyjności 2016
za propagowanie zdrowego stylu życia i wpro-
wadzenie na rynek nowatorskiego sposobu od-
żywiania. O sukcesach i planach uczelni
z kanclerzem, pomysłodawcą i twórcą diety
Paleo – Markiem Nowińskim, rozmawia
Małgorzata Wawak. 

W imieniu uczelni nagrodę odbierał kanclerz
- Marek Nowiński Dyrektor Zbigniew Tabor odbiera nagrodę

Kierunek: zdrowie
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