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Panie Prezesie, Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanaliza-
cji Żory Sp. z o.o. zostało
nominowane do tytułu Lider
Rozwoju Regionalnego. No-
minacja nie jest przypadkowa,
bowiem firma od wielu lat
charakteryzuje się najwyższą
jakością zarządzania. Ale za-
cznijmy od początku. Proszę
pokrótce przedstawić historię
przedsiębiorstwa.

PWiK Żory Sp. z o.o. zaopat-
ruje miasto w wodę i odpro-
wadza nieczystości jako
podmiot niezależny w obecnej
formie od 2000 roku. Między
1997 a 2000 r. byliśmy przed-
siębiorstwem komunalnym.
Przed 1997 r. działalność
związana z dostarczaniem
wody i odbiorem ścieków pro-
wadzona była przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Rybniku, które
w 1997 r. zostało podzielone
na 4 mniejsze przedsiębiorstwa
w tym właśnie PWiK Żory.
Przyczyną tego podziału był
brak porozumienia między
podmiotami, które były
obsługiwane przez RPWiK
w Rybniku. Niejasności wyni-
kały z dużego obszaru przed-
siębiorstwa i zróżnicowanej
problematyki. W momencie
podziału zostały bardzo jasno
sprecyzowane problemy, które
akurat w Żorach występowały.
Z jednej strony duży poziom
strat wody, które spowodo-
wane były przez liczne awarię
sieci wodociągowych (starty na
poziome 45% przy ponad 700
awariach w '97). To rzutowało
na bardzo zły obraz działal-
ności. Z drugiej strony poja-
wiła się potrzeba dostosowania
do zmieniających się przepi-
sów dotyczących jakości
oczyszczonych ścieków.
Oczyszczalnia, która powstała
w latach 70. tych wymogów
nie spełniała. Te dwa aspekty
były głównymi zadaniami na
początku działalności z któ-
rymi przedsiębiorstwo musiało
sobie poradzić. Propozycję
rozwiązania tej sytuacji były
różne np. zaawansowane nego-
cjacje z firmami zagranicznymi.
Rozważane było utworzenie
w Żorach przedsiębiorstwa
z zagranicznym kapitałem. Jed-
nak po analizach, co te firmy by
ze sobą wniosły a jakie z tego ty-
tułu pojawiłyby się zobowiązania
doszliśmy do wniosku, że jes-
teśmy sami w stanie zorganizo-
wać działalność wodociągowo-
kanalizacyjną dostosowaną do
potrzeb i wymagań.

Czyli zwyciężył polski kapitał.
Jakie były pierwsze zadania
i sukcesy w firmie?

Nasze początki były trudne,
jednak dzięki systematycznie
prowadzonym inwestycjom
udało się zminimalizować pro-
blem strat wody do skali
mniejszej niż średnia krajowa.
W międzyczasie Polska przy-
stąpiła do Unii Europejskiej,
a to niosło za sobą kolejne zo-
bowiązania. Nie tylko wyma-
gana była poprawa jakości
wody i ścieków oczyszczo-
nych, ale także poprawienie
całej gospodarki ściekowej,

czyli żeby do środowiska nie
dostawały się ścieki nieczysz-
czone. Te obostrzenia wyni-
kały wprost z traktatu
akcesyjnego. Oprócz wymo-
gówpojawiła się takżemożliwość
korzystania zdodatkowychśrod-
ków, głównie z Funduszu Spój-
ności. Dzięki temu byliśmy

w stanie zmodernizować całą
sieć wodociągową a patrząc na
to z perspektywy czasu w prze-
ciągu 20 lat wymieniliśmy
85% sieci. Ilość awarii spadła
do minimum a jakość wody
jest bez zarzutu. W zakresie
działalności ściekowej posta-
wiono wtedy przed nami
ważne i istotne zadanie: zmo-
dernizować oczyszczalnie ście-
ków tak, by jakość ścieków
odprowadzonych spełniała
obowiązujące wymogi. Udało
się to zrobić dzięki środkom
zewnętrznym. Wartość inwe-
stycji wyniosła ok. 11 mln
PLN, wkład własny to ok. 4
mln PLN. Pozostała część była
pożyczką z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środo-
wiska, co ciekawe została ona
spłacona w tym roku.

Pożyczka z WFOŚiGW
umożliwiła I etap moderniza-
cji oczyszczalni ścieków, ale
zapewne też rozbudziła apetyt
na kolejne przedsięwzięcia?

Zgadza się. Dbając o poprawę
gospodarki wodno-ściekowej
i stan środowiska naturalnego,
a przede wszystkim dla po-
prawy jakości życiamieszkańców
miasta, PWiK Żory Sp. z o.o.
realizuje projekt współfinanso-
wany przez Unię Europejską
z Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na lata
2007 – 2013 o nazwie: „Kom-
pleksowe uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej
w Żorach”. Projekt jest obec-
nie w końcowej fazie. Wartość
przedsięwzięcia została oszaco-
wana na ponad 210 588 750
PLN, z czego 110 357 653 PLN
pochodzi z funduszu unijnego.
Reszta kwoty została wygospo-
darowana ze środków włas-
nych, a także kredytów
zaciągniętych w Banku Gospo-
darstwa Krajowego oraz
WFOŚiGW w Katowicach.

Uzyskaliśmy również dofinan-
sowanie z NFOŚiGW w for-
mie dopłat do oprocentowania
kredytu bankowego stano-
wiącego częściowe pokrycie
wkładu własnego Projektu.

Jednym z głównych założeń
projektów wodno-kanalizacyj-
nych współfinansowanych
przez Unię Europejską jest
podłączenie wszystkich miesz-
kańców miasta do sieci kana-

lizacyjnej. Czy ten plan udało
się osiągnąć?

W związku z zaawansowaną
budową kanalizacji sanitarnej
do końca 2015 r. liczba miesz-
kańców odprowadzających
ścieki do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego wzrośnie
z 80% do blisko 98%. W 2010 r.
rozpoczęliśmy realizację kon-
traktów sieciowych w dzielni-

cach Rój, Rogoźna, Rowień,
Kleszczów, Śródmieście, Klesz-
czówka, Zachód, Baranowice
i Osiny. Największą bolączką
tak dużych projektów są
utrudnienia komunikacyjne
dla mieszkańców, jednak ci
znosili je cierpliwie, za co na-
leżą się szczere podziękowania.
Obecnie wszystkie prace bu-
dowlane zostały zakończone.
Rozbudowa sieci kanalizacyj-
nej postawiła przed nami ko-
lejne zadanie. W wyniku
dodatkowej ilości ścieków od-
prowadzanej z terenówwcześniej
nieskanalizowanych, koniecz-
nymbyłozwiększenieprzepusto-
wości oczyszczalni z 8 700 m3/d
do 11 622 m3/d. Modernizacja

części osadowej oczyszczalni
była konieczna z uwagi na
uwarunkowania prawne do-
tyczące jakości osadów ścieko-
wych, jak również zasadna przez
zmniejszenie negatywnego od-
działywania na środowisko.

Jakie dzięki tym inwestycjom
udało się osiągnąć efekty?

Rezultatem prac przy oczysz-
czalni jest nowoczesny, zher-

metyzowany system pełnej
przeróbki osadów ściekowych
wraz z odzyskiem biogazu i za-
gospodarowaniem go do pro-
dukcji energii elektrycznej.
Dzięki budowie zamkniętych
komór fermentacyjnych, prze-
bieg procesu związanego z fer-
mentacją jest możliwy przez
cały rok, w stabilnych warun-
kach, a powstający przy tej
okazji metan jest ujmowany

i wykorzystywany zarówno do
podgrzewania zamkniętych
komór fermentacyjnych, aby
utrzymać ich właściwą tempe-
raturę, jak również do pro-
dukcji prądu w agregatach
kogeneracyjnych.
Oprócz tego w dzielnicy Rój, na
osiedlu Gwarków wybudowana
została stacja uzdatniania wody
która, zasila sieć wodociągową w
dzielnicach:Rój,Rogoźna, anad-
wyżka wody płynie do gospo-
darstw domowych na żorskich
osiedlach: Księcia Władysława,
Powstańców Śląskich, w rejon
Wojska Polskiego i 700-lecia.
Obecnie około 25 % wody w
Żorach pochodzi z nowego, lo-
kalnego źródła zasilania.

A jak cała inwestycja wygląda
w liczbach?

Rozpatrując sprawę całoś-
ciowo Żory zostały wypo-
sażone w infrastrukturę
umożliwiającą odbiór i oczysz-
czanie ścieków komunalnych
zgodnie z dyrektywami unij-
nymi i wymogami polskiego
prawa. W ramach inwestycji za-
planowano wykonanie około
100 km kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, około 11 km ka-
nalizacji sanitarnej tłocznej, 21
przepompowni ścieków, około
45 km kanalizacji deszczowej,
17 separatorów, 8 zbiorników
retencyjnych, modernizację
około 60 km sieci wodociągo-
wej i budowę 1 pompowni
wody, a także budowę Stacji
Uzdatniania Wody oraz rozbu-
dowę i przebudowę Oczysz-
czalni Ścieków. Tym samym
podniósł się niewątpliwie
komfort życia mieszkańców
naszego miasta. Teraz pozostało
nam rozliczenie Projektu z NFO-
ŚiGW z wykorzystanych środ-
ków unijnych oraz podłączenie
posesji mieszkańców do sieci ka-
nalizacyjnej.

Ale PWiK w Żorach wykazuje
się także ponadprzeciętną
dbałością o ekologię.

To prawda. Rozszerzając swoją
działalność przystąpiliśmy do
realizacji projektu„Błękitneniebo
nad Starówką – budowa systemu
ciepłowniczego w Żorach”.
Inwestycja stworzy warunki do
zastąpienia dotychczasowego
sposobu ogrzewania w ok. 330
budynkach Śródmieścia na za-
silanie w energię cieplną z sieci
ciepłowniczej. Docelowe zapo-
trzebowanie na moc dla całego
zadania wynosi ok. 12
MW/rok

Realizacja tego zadania podyk-
towana była złym stanem po-
wietrza w rejonie starego miasta,
co szczególnie daje się odczuć w
okresie jesienno-zimowym. Po
podłączeniu zakładanej ilości
budynków do sieci ciepłowni-
czej bez wątpienia poprawi się
sytuacja ekologiczna w Śród-
mieściu - przede wszystkim
czystsze powietrze, mniej
pyłów i związków szkodliwych
dla zdrowia. Zwiększy się rów-
nież efektywność systemu
grzewczego, ograniczy ciężki
transport związany z dostawą
węgla i innych paliw, zmniejszy
możliwość zatruć tlenkiem węgla
i rzecz jasna wpłynie na wygodę
mieszkańców.

To rzeczywiście duże przedsięw-
zięcie, które w znaczący sposób
wpłynie na komfort życia miesz-
kańców. Na jakim etapie za-
awansowania są obecnie prace?

W chwili obecnej prowadzone są
prace na wielu odcinkach. Kon-
sorcjum czyni starania, aby ro-
boty zostały jak najszybciej
zakończone. Całkowicie zakoń-
czony został etap I. Trwają prace
na etapie II oraz III. Obecnie wy-
konane jest ok. 68 % zadania.

Jak wyglądają plany Przedsię-
biorstwa na najbliższy rok?

W ramach projektu "Komple-
ksowe uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej
w Żorach" nie udało nam się
wykonać wszystkich zadań.
W tym roku chcemy przepro-
wadzić prace uzupełniające
m.in. wybudować ok.5 km ka-
nalizacji sanitarnej w dzielnicy
Rowień – Folwarki, odbudo-
wać ponad kilometrowy odci-
nek kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Francuskiej, jak
również wykonać dalszy etap
modernizacji oczyszczalni – wy-
remontować wyłączony z eks-
ploatacji osadnik wtórny,
wymienić zespoły pompowe
oraz wybudować dodatkowy
element w ciągu technologicz-
nym – piaskownik. W porów-
naniu do wcześniejszego
przedsięwzięcia zakres prac
oraz koszty, jakie musimy po-
nieść w związku z ich realizacją
jest mniejszy, ale również sta-
ramy się o wsparcie środkami
unijnymi. Wartość robót sza-
cowana jest na ponad 10 mln
PLN, a dofinansowanie z Fun-
duszu Spójności powinno wy-
nieść ponad 5 mln PLN. Ale
patrząc przez pryzmat naszej
dotychczasowej działalności
inwestycyjnej możemy być
spokojni o właściwą realizację
przedsięwzięcia. Zdobyliśmy
już duże doświadczenie, dzięki
któremu możemy działać dla
dobra mieszkańców miasta.■
Rozmawiał Wojciech Pomarański

Jakość życia i komfort mieszkańców - główne cele PWiK Żory
Rozmowa z Michałem Pieczonką, prezesem zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

Prezes Zarządu PWiK Żory Sp. z o.o
Michał Pieczonka

Oczyszczalnia ścieków

Zbiornik gazu przy oczyszczalni ścieków
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Zmiany rozpoczęte w Pabianic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej
przynoszą efekty. Dzięki prze-
prowadzanej termomoderniza-
cji oraz procesowi zazieleniania
terenów spółdzielni zarządzane
osiedla pięknieją. Ale zmiany
na lepsze objęły także organiza-
cyjną sferę działalności pabia-
nickiej spółdzielni. – Chcemy
oddać jak największą część de-
cyzji do konsultacji z mieszkań-
cami. Nie ograniczamy się
jedynie do wynikających z obo-
wiązku ustawowego Walnych
Zgromadzeń, ale także na
bieżąco przedstawiamy miesz-
kańcom nasze plany i założenia
– mówiMaciejPrzybylski, prezes
zarządu Pabianickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
W spółdzielni duży nacisk
położono na poprawę kontaktu
z lokatorami i członkami
spółdzielni. I to w każdej formie.
Nie tylko w Radzie Nadzorczej,
ale także w radach osiedli, pun-
ktach obsługi lokatora, w Biu-
rze Obsługi Mieszkańców oraz
przez internet.Nowościąodroku
są też wkładki do lokalnej gazety,
w których mieszkańcy są infor-
mowani na bieżąco o wszystkim
co się dzieje w spółdzielni, jak
również otrzymują odpowiedzi
na stawiane pytania. Spotkało się
to z dużym zainteresowaniem
i aprobatą. Dzięki temu miesz-
kańcy mogą jasno i bezpośred-
nio wyrażać swoje oczekiwania
wobec zarządcy. – Oczywiście,
chcielibyśmy jak najszybciej zrea-
lizować wszystkie niezbędne za-
dania, ale nie jest to możliwe
z przyczyn finansowych, dla-

tego trzeba wybrać priorytety
działań. Ważna jest umiejętność
wybrania rzeczy najważnie-
jszych spośród wielu ważnych.
I staramy się to robić wspólnie

z mieszkańcami – mówi M.
Przybylski. W ubiegłym roku
cały plan remontowo-inwesty-
cyjny został poddany konsulta-
cjomzmieszkańcami i tenplanw
2014 r. przełoży się na faktyczne
plany remontowo-inwestycyjne.
Kolejnym usprawnieniem
w działalności spółdzielni a także
ułatwieniem dla mieszkańców
jest wprowadzenie elektronicz-
nych wodomierzy. Dzięki nim
odczyty dokonywane są bez
konieczności wizyty w miesz-
kaniach, a także wykluczone
zostały przypadki ingerowania
w urządzenia. Proces wymiany
wodomierzy we wszystkich 15
tys. mieszkań jest zarówno cza-
sochłonny jak i kosztowny, dla-
tego na realizację rozpoczętego
w ubiegłym roku przedsięwzię-
cia spółdzielnia założyła okres
maksymalnie 5 lat. Po jego za-

kończeniu rozpocznie się montaż
elektronicznych podzielników
ciepła.
Spółdzielnia posiada tereny
pod budownictwo mieszka-
niowe, jednak ze względu na
sytuację na lokalnym rynku nie
prowadzi inwestycji w nowe
budownictwo. Pomimo tego
przybywa mieszkań będących
w jej zasobach. Dzięki cieka-
wemu pomysłowi na adaptacje
pomieszczeń gospodarczych

powstał niemalże cały blok
mieszkań. Pomieszczenia znaj-
dujące się na parterach lub 11
piętrach są remontowane do
stanu deweloperskiego i nada-
wane są im pełne standardy
mieszkania. W momencie ukoń-
czenia prac są one wystawiane na
przetarg i dzięki temu Pabianicka
SM pozyskuje dodatkowe
środki. – Ponieważ ceny takich
mieszkań są konkurencyjne, to
zainteresowanie jest bardzo duże.
Choć bloki są kilkudziesięciolet-
nie, to tworzymy w nich nową
przestrzeń mieszkalną – mów
M. Przybylski. To pokazuje, że
nawet działając na społecznie
niełatwym terenie można z po-
wodzeniem wprowadzać inno-
wacyjne rozwiązania oraz działać
we współpracy z mieszkańcami.

Anna Knapek

Coraz więcej osób nie dyspo-
nuje środkami wystarczającymi
na zakup mieszkania. Z kolei
kredyt hipoteczny - wieloletnie
zobowiązanie, zaciągane w nie-
pewnej sytuacji gospodarczej -
znacząco obciąża domowy
budżet i zmniejsza możliwości
konsumpcyjne. W do-
datku nie każdy ma
możliwość zaciągnięcia
kredytu hipotecznego.
Można zaobserwować
powstawanie nowej
grupy osób nieświado-
mie wykluczonych. Są to
pracujące osoby, które
nie posiadają wystar-
czającej zdolności kredy-
towej do zaciągnięcia
zobowiązańhipotecznych
i zakupu mieszkania.
Niskie dochody nie pozwalają
również na samodzielne wyna-
jęcie mieszkania na rynku ko-
mercyjnym.
Jeszcze jakiś czas temu, z myślą
o takich osobach, powstawały
mieszkania lokatorskie.
Wspomniane rozwiązanie
wspierało mobilność społeczną
i pozwalało na bezpieczne uzys-
kanie lokum. Dziś jest ogromne
zapotrzebowanie na takie
mieszkania, nie ma jednak
możliwości ich dostarczania.
Młoda rodzina (lub singiel),
która zdecydowałaby się na
mieszkanie lokatorskie, nie mu-
siałaby zaciągać wieloletnich
kredytów hipotecznych, a wraz
z poprawą sytuacji materialnej
mogłaby zdecydować się na
zakup wymarzonego mieszka-
nia od dewelopera. Korzystanie
z mieszkania lokatorskiego

umożliwiłoby tworzenie osobis-
tych buforów finansowych
w postaci oszczędności, a w nie-
których przypadkach pozwa-
lałoby na uniknięcie pętli
kredytowej.
Wprowadzony program miesz-
kaniowy Mieszkanie dla

Młodych skierowany jest tylko
do osób posiadających zdolność
kredytową, wyłącznie na zakup
nowego domu czy mieszkania.
Poszkodowani są ci, którzy nie
mogą skorzystać z dobrodziej-
stwa oferowanego przez pań-
stwo - mniej zasobni obywatele,
którzy nie mogą zaciągnąć kre-
dytu hipotecznego.
Istnieje ogromne zapotrzebo-
wanie na społeczne mieszkania
czynszowe. Celem polityki
mieszkaniowej powinno być
zatem tworzenie segmentu
społecznego budownictwa
mieszkaniowego powstającego
w ramach różnych rozwiązań
finansowych i prawnych. Nie-
stety niemożność reaktywowa-
nia budowy spółdzielczych
mieszkań lokatorskich prze-
kreśla szansę na intensywniejszy
wzrost budownictwa spółdziel-
czego i społecznego.

Niechęć polityczna i wpływ
grup interesu stają się wręcz
przyczyną likwidacji budow-
nictwa spółdzielczego.
Spółdzielnia to zrzeszenie osób,
w którym chodzi o realizację
pewnego założonego celu – a nie
o maksymalizację zysku. W przy-

padku spółdzielni
mieszkaniowych celem
jest zaspokajanie po-
trzeb mieszkaniowych
członków. Spółdzielcze
osiedla są przemyślane,
nie brakuje na nich pla-
ców zabaw, terenów zie-
lonych, miejsc rekreacji
i integracji społecznej.
To zastanawiające dla-
czego programy roz-
woju mieszkalnictwa

wspierają wyłącznie budownic-
two komercyjne i to w sposób
obciążający budżet oraz podat-
ników. Można przecież wyko-
rzystać niemal bezkosztowy dla
budżetu państwa sposób na za-
spokojenie potrzeb mieszkanio-
wych wielu Polaków i pozwolić
na budowanie mieszkań loka-
torskich dla tych, którzy nie
mogą ich sobie kupić. Istnieją
organizacje, które doskonale
znają problematykę mieszkań
lokatorskich, wiedzą gdzie
mogą czaić się pułapki
i chętnie podzielą się swoimi
wieloletnimi doświadczeniami
– są to spółdzielnie. Szkoda, że
takiego potencjału nikt nie chce
wykorzystać.

Szymon Rosiak
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

Spółdzielnie z myślą o młodych
Obecnie uznaje się, że mieszkanie jest przede wszystkim towarem, którego do-
stępność powinna być uzależniona od zdolności zapłacenia ceny przez zaintereso-
wanego nabywcę. Głównym regulatorem sektora mieszkaniowego mają być reguły
wolnego rynku a mieszkania powinny powszechnie stać się osobistą własnością
obywateli. Tyle, że większości obywateli na tę własność najzwyczajniej nie stać.

Uzyskać zrozumienie mieszkańców
Zarządzanie dużą spółdzielnią mieszkaniową nie jest łat-
wym zadaniem. Dlatego ważna jest odpowiednia komuni-
kacja na linii spółdzielnia – mieszkańcy oraz wprowadzanie
nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Pabianicka
Spółdzielnia Mieszkaniowa wie jak to robić o czym świad-
czy jej kondycja ekonomiczna i kolejne nagrody.

Spółdzielczość jest ostatnio po-
pularnym tematem. Propono-
wane zmiany ustawowe są
szeroko komentowane i to nie
tylko w środowisku samych za-
rządów ale także przez miesz-
kańców. Jednym z założeń
zmian ustawowych jest tworze-
nie wspólnot z mocy prawa
w tych nieruchomościach,
gdzie chociaż jeden z mieszkań-
ców posiada odrębne prawo
własności. Już dzisiaj miesz-
kańcy mogą tworzyć wspól-
noty – na trochę innych
zasadach – ale czynią to tylko
w sporadycznych przypadkach.
W czym tkwi siła spółdziel-
czości mieszkaniowej?

Istotą działalności spółdzielni
jest różnica, wynikająca
z ustawy, że spółdzielnia może
znacznie więcej niż wspólnota,
nie tylko w zakresie działal-
ności zarządzania ale i innych
sfer działalności tzw. wycho-
wawczej, kulturalnej ale
i działalności gospodarczej.
Spółdzielnie są normalnym
podmiotem gospodarczym,
podlegającym wszystkim uwa-
runkowaniom działalności gos-
podarczej. Jedynym założeniem
jest fakt, że wszystko co robimy,
musimy robić w interesie
członków. Niekoniecznie
w wymiarze czysto fiskalnym,
ale poprzez rozwój spółdzielni,
wzbogacenie jej zasobów, mienia,
wyglądu, opinii o spółdzielni.
Właśnie na tej działalności bar-
dzo mocno się teraz skupiamy.
Znaczne środki, przeznaczamy
na rozwój ducha naszych
członków. Zapewniliśmy już
ludziom komfortowe warunki

do zamieszkania i teraz
możemy dbać o ich rozwój.
Chcemy zapewnić im dostęp
do kultury, która będzie inte-
growała i zapewniała przy-
jemne spędzenie czasu. Naszą
chlubą jest Jagielloński Ośro-
dek Kultury. Rocznie z ofero-
wanych przez nas form
spędzania czasu korzysta 23
tys. osób.

To znaczy, ze ludzie są sprag-
nieni takiej działalności i że to
jest ważny element istnienia
spółdzielni.

Uważam, że leczymy ludzi z sa-
motności. Nazywam to lecze-

niem artystycznym, art terapią.
Podczas uroczystości 18-lecia
spółdzielni, które obchodzi-
liśmy pod koniec ubiegłego
roku, sale były pełne. Był
szampan, tort oczywiście, grali

Trubadurzy i wszyscy członko-
wie tańczyli razem na tej sali.
Ludzie pamiętają to wydarze-
nie i są szczęśliwi, że mogli
oderwać się od nierzadko sza-
rej, emeryckiej rzeczywistości.
I tak powinna działać
spółdzielnia, to jest jej niebaga-
telny atut. Wspólnota by tego
nie zrobiła, bo ustawa nie daje
prerogatyw do takich działań.

Czyli nie chodzi Pan po czerwo-
nym dywanie, ale stara się być
w środowisku które tworzy?

Biura w spółdzielni wszyscy
mamy urządzone w takie same
meble: prezes, rada, pracow-
nicy, takie same komputery,
długopisy - wszyscy mamy jed-
nakowo. Równo traktujemy
też naszych mieszkańców.

Nasze zasoby są jednakowo za-
opatrzone, po termomoderni-
zacji, wymianie domofonów,
naprawie dachów. Nie było ta-
kich nieruchomości które
miały by pretensje że ktoś ma

lepiej od drugiego i to pozwala
nam w miarę spokojnie praco-
wać i nie ma powodów, żebym
chował się przed członkami.
Jestem tutaj dla nich.

Ale żeby móc w spokoju
wspierać działalność kultu-
ralną, to podstawowe zadania
i potrzeby muszą być wyko-
nane.

Oczywiście, dlatego tak ważne
było dla nas osiągnięcie stabil-
ności finansowej. Pomogliśmy
członkom, którzy na przełomie
lat 80. i 90. brali kredyty,
spłacić kredyt. Ostatni kredyt
spłaciliśmy 5 grudnia, poma-
gając spłacić hipotekę lokato-
rom z bloku przy ul.
Łagiewnickiej 122. Oczywiście
są spółdzielnie, które nie zro-

biły tego, my uznaliśmy, ze
skoro można finansować re-
mont jakiegoś budynku to na
tych samych zasadach solidar-
ności spółdzielczej, można
innej grupie pomóc spłacić kre-

dyt.Dzięki temubędzie imłatwiej
się wyodrębnić, a pożyczoną
kwotę mają nam zwrócić przez
najbliższe pięć lat. To nie jest pre-
zent. Zapłaciliśmy 244 tys PLN
a z naszego konta zeszło ob-
ciążenie 2 mln 200 tys PLN - no
to czysty biznes, prawda?

Widać u Pana autentyczną
troskę o rozwój kierowanej
przez Pana spółdzielni
i spółdzielczości w ogóle. Skąd
taki podejście?

Jestem pasjonatem. Swojej
pracy nie traktuję jako obo-
wiązku, ale jako misję. Dlatego
zależy mi, aby ta szczególna
forma zarządzania jaką jest
spółdzielczość miała jak naj-
lepszy wizerunek. Spółdzielnia
jest szczególną formułą przed-
siębiorstwa, bo efektów pracy
nie da się zmierzyć za pomocą
zysków, tylko za pomocą
współczynnika zadowolenia
mieszkańców. My takie bada-
nia robimy, co im się podoba
co nie. Mamy ISO, mamy spe-
cjalną ankietę i co kwartał ba-
damy dużą grupę
mieszkańców. I budujące jest
to, że w przygniatającej więk-
szości są to głosy pozytywne,
wyrażające duża aprobatę dla
podejmowanych działań. I to
daje siłę do dalszej pracy.

W ubiegłym roku Spółdzielnia
zdobyła tytuł Filar Spółdziel-
czości, jako jedna z najlep-
szych w całym kraju. Ale
pozytywnych ocen jest znacz-
nie więcej.

Zgadza się. Ogólnopolska Izba
Gospodarki Nieruchomoś-
ciami wskazuje nas jako
przykład do pozytywnej
współpracy, ze związkiem re-
wizyjnym nie mamy żadnych
problemów, z nadzorem minis-
terstwa również. W sądzie nie
przegraliśmy żadnej sprawy,
podlegaliśmy kontrolom lus-
tratorskim. Prowadzimy sze-
roką działalność , aprobowaną
nie tylko przez członków ale
i przez media łódzkie, przez
władze, czego przykład można
było zobaczyć 30 grudnia na
naszej osiemnastce. Osiem-
naste urodziny, to nieczęsto
obchodzony w firmach jubile-
usz. Ale pomimo tego, że jes-
teśmy młodą spółdzielnią, to ta
„dorosłość” wymaga od nas
jeszcze większej odpowiedzial-
ności za mieszkańców. I takie
podejście jest aprobowane za-
równo przez członków jak
i przez zewnętrzne wyspecjali-
zowane organizacje. Spółdziel-
nia coraz bardziej się rozwija
i nie powiedziała jeszcze ostat-
niego słowa.■

Spółdzielczość jest moją pasją
Z Wiesławem Cyzowskim, prezesem zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły
w Łodzi rozmawia Wojciech Pomarański.



Konferencja odbyła się 16
stycznia 2014 roku w Jagiel-
lońskim Ośrodku Kultury pro-
wadzonym przez Spółdzielnię
Mieszkaniową im. Wł. Jagiełły
w Łodzi. Organizatorem Kon-
ferencji był Ruch Obrony
Członków Spółdzielni Miesz-
kaniowych, działający pod pat-
ronatem Ogólnopolskiej Izby
Gospodarki Nieruchomoś-
ciami i Miesięcznik „Domy
Spółdzielcze”, przy współpracy
Stowarzyszenia Inicjatywa
Rozsądnych Polaków.
– Prace sejmowej Komisji Nad-
zwyczajnej od września 2013
roku, toczą się w kierunku nie-
pożądanym dla nas, dla na-
szych rodzin, dla środowiska
w którym żyjemy na co dzień.
Przeciwko takiemu stanowi
rzeczy zaprotestowaliśmy i to jest
główny cel zwołania Ogólno-
krajowej Konferencji Spółdziel-
ców. Chcemy wypracować
najskuteczniejsze metody od-
działywania nas Spółdzielców,
na kształt przygotowywanego
przez Komisję Nadzwyczajną
projektu ustawy, a także na
Posłów, Senatorów i Prezy-
denta RP w toku kolejnych
procedur uchwalania ustawy
Prawo Spółdzielcze – wyjaśnia
Konrad Kozłowski, koordyna-
tor krajowy Ruchu Obrony

Członków Spółdzielni Miesz-
kaniowych.
Wiesław Cyzowski, prezes za-
rządu Spółdzielni Mieszkanio-
wej im. Władysława Jagiełły
w Ładzi, witając gości jako
współgospodarz doceniał liczną

reprezentację blisko 40
spółdzielni mieszkaniowych
z wszystkich regionów kraju.
Ale także przedstawicieli świata
polityki.
Wystąpienia zaproszonych
gości miały jeden wspólny mia-
nownik – proponowane
zmiany ustawowe charakteryzują
się zupełnym niezrozumieniem
idei spółdzielczości i w efekcie
doprowadzą do jej całkowitego
rozpadu. A to znacząco odbije
się nie tylko na samych miesz-
kańcach, ale takżę na firmach
współpracujących ze spółdziel-
niami.

Efektem spotkania było m.in.
podpisanie petycji skierowanej
do Prezydenta RP. W jej treści
można przeczytać: „Zwracamy
się do Pana Prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego z pro-
śbą o podjęcie prezydenckiej
inicjatywy ustawodawczej w za-
kresie ustanowienia nowego
„Prawa Spółdzielczego”.
Wojciech Pomarański, dyrektor
programowy Polskiego Kon-
gresu Przedsiębiorczości w Ka-
towicach oraz przedstawiciel
redakcji „Forum Przedsiębior-

czości”, patrona medialnego
konferencji zaznaczał, jak ważne
jest w dzisiejszym świece dbanie
o dobry wizerunek: – Spółdziel-
czość mieszkaniowa w Polce
ma bogatą historię i tradycję.
Ale oprócz tego charakteryzuje
się nowoczesnością w za-
rządzaniu. Musimy wspólnie
starać się, aby prawdziwy obraz
spółdzielczości trafiał zarówno
do jak największej liczby czytel-
ników ale także do wąskiego
kręgu osób decyzyjnych. Dlatego
zarówno łamy Forum Przedsię-
biorczości jak i Polski Kongres
Przedsiębiorczości tak mocno
wspierają polską spółdzielczość
i będą robić to nadal. Ramię
wramiezzarządami, radaminad-
zorczymi i samymimieszkańcami
– powiedział.

Mariusz Baniak
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►NIP 969-151-88-03 ►tel/fax 32 782
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Nie każdy wie, że pod nazwą
Mondelez kryją się marki
świetnie znane i lubiane przez
konsumentów, takie jak Milka,
Delicje, Oreo czy Prince Polo, to
tylko nieliczne z bogatej gamy
produktów firmy, znanej do-
tychczas jako Kraft Foods. Kon-
cern Mondelēz International
posiada 15% światowego rynku
wyrobów czekoladowych i 10%
światowej produkcji kawy.
Jednym z priorytetów Mon-
delēz International jest inwesto-
wanie w innowacyjne produkty
zaliczane do przekąsek, czyli
słodyczy, cukierków, ciastek,
a także kawy, ponieważ dzięki
nim firma może się dynamicz-
nie rozwijać. Efekty są wi-
doczne w liczbach. Firma
zwiększyła udziały rynkowe na
europejskim rynku przekąsek
z 3,5% w 2010 r. do 4,7%
w 2012 r. i nadal dynamicznie
rozwija się w kluczowych kate-
goriach, czego dowodem jest
np. wzrost udziałów marki
Milka na rynku polskim
w 2013 roku.
Badania naukowe, w jakie

firma zainwestowała blisko 0,5
miliarda USD w 2012 roku do-
tyczą spraw związanych z pro-
dukcją, konsumpcją czy
transportem oferowanych pro-
duktów. Począwszy od badania
opadania pianki w kawie, przez
amortyzację tabliczki czekolady
aż do jej odporności na wysoką
temperaturę. Po co to wszystko?
Odpowiedź jest prosta - czeko-
lada odpowiednio odporna na
siłę naciskową, mierzoną w ki-
lonewtonach, otwiera nowe
możliwości składowania
i transportu, a to znacznie
wpływa na możliwości eks-
portu. Wprowadzenie do
sprzedaży wyrobów czekolado-
wych odpornych na wysoką
temperaturę umożliwia zaofe-
rowanie produktu w krajach
Afryki i Azji. Czekolada ta nie
traci w sobie tego co najlepsze -
zachowuje odpowiednią twar-
dość i powoli rozpuszcza się
w ustach.
Mondelez skupia się też na
"prostych" innowacjach, które
również w znaczącym stopniu
odpowiadają za wzrost sprze-

daży. W 2012 roku to nowości
odpowiadały za 13% świato-
wych, a w Europie za 12% obro-
tów producenta. Przykładem są
tutaj nowe warianty smakowe,
np. połączenie możliwości
dwóch marek – czekolady
Milka i ciasteczek Oreo w tab-
liczkach czekoladowych Milka
Oreo, które są aktualnie jed-
nym z najlepiej sprzedających
się smaków tabliczek na rynku
polskim.
Innowacje produktowe w fir-
mie Mondelez International
można podzielić na dwa ro-
dzaje. Możemy mówić tutaj
o "innowacjach klasycznych"
m.in. gumach Trident, które
wyróżniają się trwałością sma-
kową, przewyższając standar-
dowy produkt tej kategorii.
Natomiast "innowacja przeło-
mowa" dotyczy takich produk-
tów, jak np. ciastka BelVita pro-
ponowane jako element
zbilansowanego śniadania, ze
względu na stopniowo uwal-

niające się węglowodany, pra-
liny Crispello (wafle nadzie-
wane kremem waniliowym,
oblane mleczną czekoladą
z mleka alpejskiego) czy tab-
liczki Bubbly, której innowacją
jest unikalny kształt - standar-
dowe kostki zostały zastąpione
okrągłymi bąbelkami. Dzięki
temu Milka Bubbly posiada
bąbelki zarówno w środku jak
i na zewnątrz, a format ten do-
datkowo podkreśla delikatny
smak samej czekolady.
– Naszym głównym celem jest
wprowadzanie innowacyjnych
produktów, które odpowiadają
na potrzeby klientów. Umożli-
wia nam to wzrost obrotów

przy jednoczesnym redukowa-
niu naszego wpływu na środo-
wisko. Liczone w milionach
dolarów inwestycje w najnowsze
produkty oraz grono wykwalifi-
kowanych naukowców, chemi-
ków, technologów żywności
pracujących przez całą dobę, po-
zwalają wyprzedzać konkurencję
i pozostawać w czołówce produ-
centów słodyczy na całym świe-
cie – mówi Rob Hargrove, wice-
prezydent ds. badań, rozwoju
i jakości w Mondeleēz Interna-
tional.
Przykładem innowacji, którą
dobrze przyjęli konsumenci
w Polsce jest wreszcie kawa Ja-
cobs Kronung Millicano,

pełnoziarnista kawa rozpusz-
czalna. Ma intensywny smak
i aromat zmielonych ziaren, za-
mknięty w wygodnych, łatwych
do przygotowania granulkach
kawy rozpuszczalnej.
Firma nie powiedziała ostat-
niego słowa w zakresie inno-
wacji. Rok 2014 to dalsze
inwestycje w nowości, poprze-
dzone jak najlepszym pozna-
niem oczekiwań konsumentów.
To oni mają największy wpływ
na portfolio firmy i ich potrzeby
są na pierwszym miejscu.

Wojciech Grabarczyk

Słodkie innowacje
Mondelez to światowy lider w kategorii czekolady, cias-
tek, gum do żucia, cukierków, kawy oraz napojów. Choć
w swoim asortymencie ma produkty z bogatą, często
ponad 100-letnią tradycją, takie jak np. kawa Jacobs,
firma każdego roku udowadnia, że rynek słodyczy
i kawy to także nieograniczone pole do innowacyjności.
Mondelez jest w nich niekwestionowanym prekursorem.

d3 dodatek promocyjno-informacyjny

W zasobach powstałej w 1960 r.
spółdzielni znajduje się 3 439
mieszkań usytuowanych na 6
osiedlach. Spółdzielnia posiada
109 budynków o powierzchni
użytkowej 170.466,47 m2.
Wszystkie budynki są ocie-
plone i opomiarowane.
W 2002 roku całe zasoby
spółdzielni pomimo standardo-
wego podziału na osiedla zos-
tały dodatkowo podzielone na
25 zespołów nieruchomości.
Budynki, które są obok siebie
mają swój wspólny plac zabaw,
teren zielony, parking, trzepak,
śmietnik itd. W każdym zespole
nieruchomości jest osobno roz-
liczany fundusz remontowy.
W zespołach nieruchomości
mamy powołane rady nieru-
chomości gdzie na 3 lata są wy-
bierani przedstawiciele danych
budynków. Najważniejszy jest
bieżący kontakt ze spółdziel-
cami, dlatego tez przepływ in-
formacji odbywa się na dwóch
poziomach. Pierwszy ogólny
między członkami całego ze-
społu nieruchomości a przed-
stawicielami rady, a drugi
kontakt bezpośredni
z mieszkańcami danego bloku –
wyjaśnia Jan Pukarowski, prezes
zarządu Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Pomezania” w Kwidzynie.
I dodaje: – Zarząd nie rządzi
a zarządza przy pomocy służb
na terenie całej spółdzielni.
Wszystkie decyzje są konsulto-
wane z mieszkańcami i to oni
decydują. My jedynie przedsta-
wiamy propozycję. Taka
współpraca na obszarze decy-
zyjnym z członkami spółdzielni
pozwala na bardzo dobre funk-
cjonowanie i brak konfliktów.
Aby zrealizować stawiane sobie

cele wszyscy pracownicy
Spółdzielni są zaangażowani
w rozwój i poprawę wszelkich
elementów zarządzania oraz
cele te są realizowane w proce-
sach Systemu Zarządzania Ja-

kością zgodnego z Normą ISO
9001:2008.
Przekłada się to na konkretne
prace. Na 3 osiedlach, tj. w bli-
sko 1300 mieszkaniach, wymie-
niono podgrzewacze gazowe
na centralnie dostarczaną
ciepłą wodę. Było to możliwe,
ponieważ w Kwidzynie odpa-
dem fabryki celulozy jest
ciepło, którym jest ogrzewane
całe miasto. Rozstrzygnięto
przetarg na zmianę podzielni-
ków i liczników zużycia wody.
Zainstalowany zostanie system
umożliwiający radiowy odczyt
stanów licznika. – Ten system
jest wygodny i dużo dokład-
niejszy. Daje także więcej
możliwości do pełnych odczy-
tów i analizy. Fundujemy licz-

niki i podzielniki a mieszkańcy
zapłacą jedynie za ich montaż.
To jest zadanie na ten rok –
mówi J. Pukarowski.
W infrastrukturze SM Pomeza-
nia znajduję się 8 ogrodzonych

placów zabaw zmodernizowa-
nych zgodnie z unijnymi wy-
mogami. Funkcjonuje także
świetlica w której emeryci
i renciści raz w tygodniu mają
swoje spotkania.
– W codziennych działaniach
dążymy do tego, aby spółdziel-
nia była postrzegana jako wia-
rygodną i przyjazna, spełniająca
oczekiwania członków. Kiedy
prowadzimy rozmowy z miesz-
kańcami potwierdzają oni, że
chcą mieszkać w naszej
spółdzielni a to najlepsze po-
twierdzenie jakości naszego za-
rządzania – podsumowuje
J. Pukarowski.

Anna Knapek

Spółdzielcza jakość zarządzania
Dzięki niestandardowemu podejściu do konsultacji z mieszkańcami w Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Pomezania” w Kwidzynie udaje się przeprowadzać niezbędne prace remontowe
i modernizacyjne przy pełnym poparciu.

Ramię w ramię dla spółdzielczości
Wszystkie zmiany w prawie spółdzielczym muszą być sze-
roko konsultowane z głównymi zainteresowanymi, a pro-
ponowane obecnie nowelizacje zaniedbały ten element.
Uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Spółdzielców dali
jasny sygnał, że nie zgadzają się na proponowane roz-
wiązania.

Mondelez Polska S.A., wcześniej Kraft Foods Polska SA, jest wiodącą firmą branży spożywczej w Polsce, od 21 lat obecną
na Polskim rynku.
Jej bogata oferta obejmuje znane marki kategorii przekąsek, takie jak: czekolady: Milka i Alpen Gold, wafelki Prince Polo,
batony 3BIT, ciastka: Milka, OREO, belVita, Petitki, Lubisie, Delicje, San, krakersy TUC, cukierki Halls oraz kawy: Jacobs,
Maxwell House, Carte Noire, system gorących napojów Tassimo.
Mondelez Polska S.A. jest częścią rodziny firm Mondelēz International, Inc. Pod zmienioną nazwą funkcjonuje w Polsce od
29 kwietnia 2013 r. Zatrudnia blisko 3200 pracowników i jest liderem na rynku kawy, czekolady i ciastek markowych
w Polsce. Więcej na www.enjoymdlz.pl

W ośrodkach badań i rozwoju Mondelez w Europie powstała m.in. Milka Bubbly,
podobnie jak popularne w Anglii napowietrzane tabliczki Cadbury.

Innowacyjny system gorących napojów Tassimo pozwala cieszyć się różnorodnoś-
cią kaw, herbat, gorących czekolad i innych napojów - wszystko łatwo i prosto.


