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Panie Prezesie, Proteon Phar-
maceuticals S.A. została nomi-
nowana do tytułu Polska
Nagroda Innowacyjności
2014. Firma prowadzi pro-
jekty mające na celu rozwój
nowej generacji leków prze-
ciwbakteryjnych, które będą
zastosowane w medycynie we-
terynaryjnej. Ale na początku
cofnijmy się w czasie i poroz-
mawiajmy o początkach firmy.

Proteon to spółka technolo-
giczna działająca w sektorze
biotechnologii od 2005 roku.
Początkowy rozwój firmy był
bardzo trudny w warunkach
jakie panują w Polsce. Naszym
pierwszym marzeniem były
leki immunomodulujące,
z których przeszliśmy do wete-
rynaryjnych dodatków paszo-
wych. Taki biznes plan
wyglądał o wiele bardziej at-
rakcyjnie biznesowo – ze
względu na łatwiejszą rejestra-
cję tych produktów. Po drodze
oczywiście czekało nas kilka
barier prawnych, ale stanowiły
one mniejsze wyzwanie niż to,
które czekałoby nas w przy-
padku rozwoju leków. Od
2009 firma realizuje projekty
technologiczne mające na celu
rozwój preparatów przeciw-
bakteryjnych wykorzystujących
bakteriofagi, mających zastoso-
wanie w medycynie weteryna-
ryjnej. W praktyce tutaj nikt nie
planuje tak długotrwałego
i skomplikowanego rozwoju
leku jak w medycynie ludzkiej.
Proteon Pharmaceuticals S.A.
chce stać się podmiotem pro-
dukującym składniki aktywne
preparatów - bakteriofagi, które
zostały wyizolowane w ramach
prowadzonych przez nas prac
badawczych i opatentowane.
Dlatego sądzimy, że rozwijamy
teraz pewien unikalny model
biznesowy - całkiem wyko-
nalny. Wiązało się to ze zmianą
profilu naszych prac, a biorąc
pod uwagę pierwotny zamysł
i pierwsze przepływy finan-
sowe, był to bardzo dobry po-
mysł. Pierwotnie prowadzenie
prac badawczych opierało się
na wynajmowaniu powierzchni
laboratoryjnej, urządzeń ba-
dawczych oraz aparatury nie-
zbędnej do prowadzenia
eksperymentów. Aktualnie jes-
teśmy niezwykle skoncentro-

wani na tym co robimy i sta-
jemy się co raz bardziej samo-
dzielni – posiadamy już własne
niezbędne zaplecze badawcze.
Po drodze dochodzimy do
punktu, gdzie udało nam się
uzyskać na elementy naszej
technologii jeden patent Polski,
który teraz rozszerzamy na
inne kraje świata. Jest to stra-
tegia umożliwiająca w później-
szym czasie opatentowanie
produktu praktycznie we
wszystkich krajach Unii Euro-
pejskiej, plus kilka krajów
spoza Unii np. patent amery-
kański, ukraiński, turecki czy
rosyjski. Patent chroni pewien
element procesu technologicz-
nego, potrzebny nam nie tylko
do tego produktu, który
chcemy zarejestrować, ale rów-
nież do udoskonalania go w ko-
lejnych fazach rozwoju.
Proteon Pharmaceuticals po-
wstał w środowisku instytucji
akademickich. Firma powoli
zaczęła się usamodzielniać.
Wprawdzie ja nadal jestem
profesorem w instytucie PAN,
ale Proteon ma już własny ze-
spół naukowców, który reali-
zuje taki stricte przemysłowy
scenariusz, gdzie pracuje się
nad dobrze zdefiniowanymi
produktami i rozwiązaniami
technologicznymi, często
współpracując z ośrodkami
akademickimi. Przez te wszyst-
kie lata mieliśmy mnóstwo nie-
przewidzianych problemów, ale
zawsze udawało nam się z tego
wszystkiego wyjść z większym
doświadczeniem i nowymi po-
mysłami.

Czyli firma Proteon ma za
sobą burzliwe ale i pełne suk-
cesów dziewięć lat działal-
ności. Nad czym aktualnie
pracuje teraz Pański zespół?

Chcemy uzyskać preparaty za-
wierające bakteriofagi, które
będą zarejestrowane jako do-
datek paszowy. Nasz produkt
będzie można stosować w ho-
dowli uzyskując efekty korzys-
tne dla hodowcy i konsumenta.
W naszym wypadku chodzi
o to, żeby naturalna flora bak-
teryjna nie była zasiedlana
przez konkretne patogeny,

które są groźne zarówno dla
ludzi jak i innych zwierząt
m.in. ptaków. Obecnie kontro-
luje się je różnymi metodami,
w tym również szczepionkami.
Żadna z tych metod niestety
nie jest doskonała i w pełni
efektywna. Do tego wszystko
poddane jest ogromnej presji
ekonomicznej, ponieważ za to
wszystko płaci producent. Po-
nieważ Polska jest jednym

z największych producentów
drobiu w Unii Europejskiej
(z udziałem około 10% w całej
produkcji UE) dlatego też wi-
dzimy ogromny rynek dla na-
szego produktu. Nasz preparat
ma nazwę zastrzeżoną BAFA-
SAL® i jest już przedmiotem
ochronypatentowej.Zewzględu
na fakt, że nie ma jeszcze pro-
duktu zawierającego bakterio-
fagi w spisie dodatków
paszowych na poziomie Unii
Europejskiej, musimy umieścić
się w "odpowiedniej szufladzie"
i przekonać o efektywności
i bezpieczeństwie BAFASAL®
agencje regulacyjne odpowie-
dzialne za dopuszczanie do
obrotu leków i żywności. Trud-

ność polega na tym, że Euro-
pejczycy przykładają szczególną
wagę do rozróżniania pomię-
dzy lekiem a dodatkiem paszo-
wym, tak jak do rozróżniania
między lekiem a suplementem
diety. To jest bardziej zagadnie-
nie gospodarczo-polityczne niż
merytoryczne, ponieważ to
w interesie przemysłu farma-
ceutycznego leży, żeby jak naj-

więcej rzeczy mogło być reje-
strowanych wyłącznie jako leki
i zapora ograniczała obszar po-
średni. Rejestracja nowych roz-
wiązań jest zawsze trudna.
Mówiąc wprost, łatwiej jest za-
rejestrować kolejną bakterie
probiotyczną, która jest klo-
nem istniejącej i zarejestrowa-
nej - koszt wyszedłby wtedy
około 2 milionów złotych. My
podejmujemy nieco większe

ryzyko, wynikające z naszej
strategii wejścia na nowy
tworzący się segment rynku.
Może to zbyt ambitne, ale
chcemy stworzyć coś, czego
nie ma w katalogu, a co mogło
by być przydatne na rynku do-
celowym. Wiemy jak działa
produkcja przemysłowa dro-
biu, kto byłby potencjalnym
odbiorcą, czego potrzebują
i czego oczekują. Pytanie poja-
wia się w momencie wprowa-
dzania innowacji. Czy jest tam
miejsce na bakteriofagi? Czy
jest tam miejsce na nasze roz-
wiązania biologiczne? Ogólnie
rzecz biorąc, równowaga jest
mniej więcej taka: jeśli chcemy
mieć gdzieś mniej chemii, to

musimy coś w to miejsce wy-
tworzyć i chcemy aby była to
biologia. Niestety, ta jest dużo
trudniejsza do kontrolowania
i regulowania produkcji. Pro-
teon Pharmaceuticals może
dostarczyć narzędzi, które
mogą być stosowane do zabez-
pieczenia sięprzednosicielstwem
Salmonelli i zakażeniami w ho-
dowlach drobiu - bez użycia

środków chemicznych,
mogącychzostawiać śladywpro-
duktach mięsnych i drobiowych.

Czyli lepsza i zdrowsza alter-
natywa dla typowych antybio-
tyków?
Tak, choć nie do końca. To jest
mniej więcej tak, że lekarz za-
pisuje antybiotyk jednocześnie
proponując probiotyk osłonowy,
ponieważ antybiotyk naruszy

florę bakteryjną w układzie po-
karmowym. Żeby się zabezpie-
czyć dostarczamy organizmowi
trochę żywych bakterii. Nasze
rozwiązanie jest takie, że nawet
jak się stosuje antybiotyk to
warto użyć naszego rozwiąza-
nia. Niektóre bakterie, takie
jak np. Salmonella - nie są
tymi, które najłatwiej poddają
się antybiotykom i do ich
zniszczenia potrzeba takich an-
tybiotyków, które niszczą przy
okazji te dobre bakterie,
działające na korzyść orga-
nizmu. Dlatego siłą bakteriofa-
gów jest ich niezwykła
selektywność, one nie zabijają
od razu wszystkich bakterii –
precyzyjnie rozpoznają tylko te
złe i tylko je niszczą. Szukając
bakteriofagów skupiamy się na
takich, które mają dość szero-
kie spektrum, bo inaczej mu-
sielibyśmy mieć milion
komponentów. Jest jeszcze
jeden aspekt - bakteriofag zu-
pełnie nie dba o to, czy bakte-
ria ma mechanizmy obronne
przed antybiotykami czy nie.
Jest całkowicie inna relacja po-
między bakteriofag-bakteria
i antybiotyk-bakteria. Bardziej
przypomina to relacje pasożyt-
żywiciel, my ją zmieniamy
oczyszczając bakteriofagi
i dając ich tak dużo, aby znisz-
czyły wszystkie złe bakterie.

Wiadomo jak bakteriofagi
wpłyną na ograniczenie używa-
nia antybiotyków? Czy istnieje
całkowita możliwość ich wyeli-
minowania?

Teoretycznie taka możliwość
istnieje, ale do tego nie wystar-
czy zakaz dodawania antybio-
tyków do paszy. Można bardzo
zredukować albo wyelimino-
wać antybiotyki z hodowli -
natomiast przemysł nie jest na
to gotowy, ktoś hodowcy musi
dostarczać gotowe rozwiąza-
nia. Aktualnie jest tak, że Eu-
ropa wycofała się ze stosowania

antybiotyków jako symulato-
rów wzrostu. Był to bardzo po-
ważny krok budzący wiele
kontrowersji u europejskich
hodowców. Obecnie statystyki
wskazują zmniejszenie użycia
antybiotyków - to fakt. Nato-
miast w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie takiego zakazu nie
wprowadzono jest coraz więcej
organizacji producenckich,
które deklarują chęć rezygnacji
z antybiotyków do 2020 roku.

W takim razie na kiedy prze-
widziany jest proces rejestracji
i wejście produktu na rynek?

Nie możemy tego tak do końca
określić. Nasz plan jest doj-
rzały, w tym roku składamy
dossier rejestracyjne. Czyli
w przyszłym roku powinniśmy
być w takim punkcie, że albo
mamy decyzję rejestracyjną
albo oficjalną opinię, z której
możemy ocenić czas uzyskania
rejestracji. Z racji tego, że nie
możemy w tym momencie
jeszcze sprzedawać preparatu
BAFASAL®, to intensywnie
pracujemy nad tymi technolo-
giami, które mają rozszerzyć
jego siłę i skuteczność, łącząc
go z innymi zarejestrowanymi
składnikami, aby stworzyć BA-
FASAL+. W związku z tym
przełamanie lodu i wejście
pierwszego produktu na rynek,
oznacza, że firma będzie wal-
czyła o następne rejestracje,
przy okazji modyfikując ten ist-
niejący produkt. Nie chcemy
spocząć na laurach wychodząc
tylko z jednym preparatem,
widzimy potrzebę rozwijania
również nowych produktów.

Można powiedzieć, że zostali
Państwo skazani na innowacje,
dzięki którym rozwiązują pro-
blemy pojawiające się na rynku.

Tak, sądzimy że jesteśmy ska-
zani na technologie. Tak jak
sformułował to Stanisław Lem,
twierdząc że ludzkość ma tech-
nologie, które sprawiają jej pro-
blemy ale, ponieważ nie można
wycofać się z jej korzystania,
tworzy się nowe do rozwiązy-
wania problemów generowa-
nych przez te poprzednie.
Można próbować i z góry wy-
myślać technologie, które nie
stwarzałyby kłopotów, ale tak
naprawdę działamy pod presja
czasu i potrzeb, próbując zrobić
coś z tego, co już jest. Hodowca
czy producent jest zaintereso-
wany wtedy, gdy przyniosę mu
butelkę i powiem, że to jest za-
rejestrowany preparat. Wtedy
może go w pełni wykorzystać.
Odległość między laborato-
rium naukowym a takim roz-
wiązaniem jest naprawdę duża.
I my zamierzamy ją w całości
przejść. Patrząc na nasza firmę
poprzez pryzmat Badań i Roz-
woju można określić to w spo-
sób następujący: B od jakiegoś
punktu nas tak nie martwi –
jesteśmy już doświadczeni i
dobrzy, natomiast R jest tym
obszarem, którego się uczymy
pozyskując wiedzę, współpra-
cując z ludźmi, którzy takie
doświadczenie już posiadają.
Staramy się by to wszystko
było pod naszą kontrolą,
walcząc o to, by chemii było
coraz mniej i produkty w koń-
cowej fazie dostarczanej prze-
ciętnemu konsumentowi były
coraz zdrowsze. ■

Innowacyjna i kreatywna siła biotechnologiczna
Z profesorem Jarosławem Dastychem, prezesem
zarządu Proteon Pharmaceuticals S.A. rozmawia
Elżbieta Kęsy.
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Powiat Łosicki to najdalej wysu-
nięty na wschód powiat woje-
wództwamazowieckiego.Wjego
składwchodzi6gmin,naktórych
terenie zamieszkuje łącznie bli-
sko 33 tys. mieszkańców. Jed-
nym z atutów powiatu jest jego
lokalizacja. Podstawowe walory
turystyczne tworzą tereny nad-
bużańskie, posiadające nie-
zmąconą działalnością
człowieka przyrodę. Położone na
obszarze Parku Krajobrazo-
wego „Podlaski Przełom Bugu",
którego kształt wyznacza dolina
rzeki Bug, urzekają swa nie-
zwykłą malowniczością.
W takich okolicznościach
przyrody lokalne władze
dokładają wszelkich starań, aby
komfort życia mieszkańców
stale się podnosił. Głównie
dzięki rozwojowi infrastruktury
oraz funkcjonującej na naj-
wyższym poziomie edukacji
i ochronie zdrowia.
– Dokładamy wszelkich starań
i wykorzystujemy każdą szansę
pozyskania funduszy na re-
monty dróg. Wiele dróg powia-
towych dotknęły negatywne
skutki podtopień, ale dzięki
pieniądzom pochodzącym ze
środków klęskowych w ciągu
trzech lat zostało przebudowa-
nych około 28 km dróg.
Łącznie przebudowano już ich
ponad 100 km. Oprócz tego
prowadzimy także inwestycje
z własnych środków, które

znacząco poprawiają jakość
poruszania się po powiecie –
mówi Czesław Giziński, Sta-
rosta Łosicki. Ale inwestycji
jest więcej.
W 2010 r. otwarto nowy bu-
dynek administracyjny, w któ-
rym siedzibę mają Starostwo

Powiatowe, Powiatowy Urząd
Pracy, Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie oraz Agencja
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa. Ostatnie lata
przyniosły szkołom ponadgim-
nazjalnym dynamiczny rozwój
infrastruktury sportowej. Po-
wstały boiska wielofunkcyjne
wZespoleSzkółNr2 iNr3,boi-
sko wielofunkcyjne o sztucznej
nawierzchniwZespolePlacówek
Oświatowo-Wychowawczych,
przy Zespole Szkół nr 1 kom-
pleks sportowy „Orlik” oraz
„Biały Orlik”, kort tenisowy,
siłownia oraz hala sportowa.
Wiele dobrego udało się także
wykonać w ochronie zdrowia.
Po licznych problemach oraz
próbach likwidacji, Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnejwŁosicach stanąłnanogi.

– W 5 miesięcy przeprowa-
dzono restrukturyzację i reor-
ganizację szpitala, dokonano
spłaty zobowiązań. Dzięki po-
zyskanym środkom w kwocie
ponad 5 mln zł zmodernizo-
wano i zaadaptowano starą część
szpitala, zakupiono tomograf
komputerowy, wdrożono system
informatyczny – mówi Gibiński.
Dobra sytuacja powiatu to
także zasługa lokalnych przed-
siębiorców. Podstawową dzie-
dziną gospodarki w powiecie
jest rolnictwo, które rozwinęło
takie gałęzie jak pieczarkar-
stwo i sadownictwo. Na tere-
nie powiatu zlokalizowane są
największe w Polsce kombinaty
pieczarkarskie. Produkcja pie-
czarek w powiecie wynosi
około 63 tys. ton rocznie, z czego
57 tys. idzie na eksport. Dyna-
micznie rozwija się również
transport drogowy krajowy, jak
i międzynarodowy. W ponad
100 firmach transportowych za-
rejestrowanych jest ponad 1000
ciągników samochodowych.
Starania samorządu powiatu
łosickiego zostały docenione
przez Kapitułę Konkursu Ma-
zowiecki Powiat Roku w 2012
- Powiat Łosicki uzyskał III lo-
katę. W rankingu inwestycyj-
nym samorządów Pisma
Samorządu Terytorialnego
Wspólnota uzyskał V i IX
miejsc w skali kraju. Tytuł Li-
dera Rozwoju Regionalnego
2014 może być kolejnym po-
twierdzeniem sukcesów.

Agnieszka Zander

Przedsiębiorczy powiat z sukcesami
Wszystkie działania władz Powiatu Łosickiego pod-
porządkowane są zagwarantowaniu dobrego życia miesz-
kańcom. I ten cel udaje się osiągać. Spora w tym zasługa
także lokalnych przedsiębiorców.

Realizowana obecnie przez
PEC Sp. z o.o. w Bytomiu in-
westycja zdobywa szerokie
uznanie i kolejne nagrody.
Proszę przybliżyć szczegóły
tego przedsięwzięcia.

Do końca 2014 r. sukcesywnie
będzie realizowany projekt in-
westycyjny pn. „Modernizacja
gospodarki cieplnej dla gmin:
Bytom i Radzionków” w ra-
mach Działania 9.2 – Efek-
tywna dystrybucja energii
POIiŚ 2007-2013. To bardzo
duża inwestycja trwająca nie-
przerwanie od 2011r. Realiza-
cja Projektu dotyczy
przebudowy sieci ciepłowni-
czej oraz zewnętrznej instalacji
odbiorczej na łącznej długości
ok. 28 km, a także moderniza-
cji 56 węzłów cieplnych,
w wyniku której powstanie
102 szt. węzłów cieplnych gru-
powych lub indywidualnych.
Inwestycja prowadzona jest
w Radzionkowie oraz we
wszystkich dzielnicach Byto-
mia ogrzewanych ciepłem sys-
temowym. Wartość projektu
wynosi około 81 mln PLN
brutto. Wysokość dofinanso-
wania z UE ze środków Fun-
duszu Spójności wyniesie 50
mln PLN. Jest to najwyższa
kwota dofinansowania wśród
projektów w działaniu 9.2
w ramach POIiŚ 2007-2013.
Końcowymi beneficjentami
powstałej infrastruktury będą
odbiorcy ciepła na terenie By-
tomia i Radzionkowa obecnie
przyłączeni do sieci ciepłowni-
czych zarządzanych przez PEC
Sp. z o.o., do których ciepło
dostarczane jest dla potrzeb

grzewczych oraz przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej, tj.
m.in.: spółdzielnie mieszka-
niowe, wspólnoty mieszka-

niowe, szkoły, przedszkola,
uczelnie, sklepy, zakłady pracy,
instytucje użyteczności pub-
licznej itp.

Jakie będą najważniejsze ko-
rzyści z realizacji projektu?

Projekt zakłada, że emisja
CO2 do atmosfery ulegnie
zmniejszeniu o około 5 tys.
ton na rok. Natomiast ilość za-
oszczędzonej energii cieplnej
wyniesie około 51 tysięcy gi-
gadżuli rocznie. Po zakończe-

niu realizacji projektu wzroś-
nie pewność dostawy ciepła
oraz ulegnie poprawie jakość
świadczonych przez nas usług.
Pomimo, że projekt swym za-
sięgiem obejmuje dwa miasta,
tj. Radzionków i wszystkie
dzielnice Bytomia zasilane
ciepłem systemowym (blisko
80 tys. osób), to znacznie
większa ilość mieszkańców od-
czuje jego pozytywne skutki.
Do najważniejszych korzyści
należy zaliczyć: ograniczenie
strat ciepła powstających
w procesie przesyłania i dys-
trybucji ciepła, zmniejszenie
awaryjności systemów, zmniej-
szenie zużycia energii, działalność
informacyjno - edukacyjną na
rzecz mieszkańców, odnowie-
nie infrastruktury miejskiej,
poprawę stanu środowiska na-
turalnego, a także dynamiczne
zmiany technologiczne.
Po zakończeniu projektu więk-
szość węzłów cieplnych oraz
sieci ciepłowniczych Spółki bę-
dzie wybudowanych w aktual-
nie stosowanej na świecie
technologii. Zrealizowanie in-
westycji przyczyni się do opty-
malizacji zarządzania
procesem dystrybucji ciepła.
Dzięki zastosowaniu najnowo-
cześniejszych rozwiązań, a co
się z tym wiąże - zwiększeniu
możliwości technologicznych
systemów ciepłowniczych By-
tomia i Radzionkowa -
możliwa będzie realizacja ko-
lejnych projektów związanych
z likwidacją niskiej emisji.

Udana inwestycja
Rozmowa z Henrykiem Dolewką Prezesem
Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. w Bytomiu

Henryk Dolewka / Fot. Janusz Pilszak

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach programu Infrastruktura i Środowisko

Legenda o nadaniu praw miej-
skich Grodziskowi Mazowiec-
kiemu, mówi o królewskiej
drodze na której biło źródełko
dające wodę o cudownym
smaku.Łykowejwodyodnawiał
siły witalne pijącej osoby - czego
dowodem są ludzie zarządzający
tym pięknym i prężnie rozwi-
jającym się miastem, które
mimo że jest położone blisko
stolicy, przyciąga do siebie
młodych ludzi pragnących się
osiedlić, jak i przyszłych inwes-
torów.
– W ostatnich latach liczba
mieszkańców stale wzrasta.
Rodzi się tu co raz więcej
dzieci, o które musimy zadbać.
W 2008 roku wprowadziliśmy
Kartę Dużej Rodziny, która
uprawnia do korzystania
z wielu zniżek, m.in. na basenie,
w kinie, na zajęciach sporto-
wych, w przedszkolach – mówi
burmistrz, Grzegorz Benedyk-
ciński. Aby zachęcić nowych
mieszkańców władze Gro-
dziska realizują wiele projek-
tów inwestycyjnych. Co roku
przeznaczają na ten cel 30%
budżetu. Gmina została lide-
rem w pozyskiwaniu funduszy
zewnętrznych i miastem wspie-
rającym duże rodziny. Wybudo-
wała przedszkole, nowoczesną
szkołę podstawową, zmoder-
nizowała targowisko miejskie
i centrum miasta. Miasto
szczyci się pięknymi parkami:
Park Skarbków gdzie powstał
ogromny plac zabaw, pojawiła
się fontanna oraz ścieżka dy-
daktyczna oraz Stawy Goliana,
gdzie stanął drewniany po-
most, na którym odbywają się
liczne koncerty, powstały bo-
iska do gry w piłkę siatkową

i koszykówkę. Tereny wokół
Grodziska Mazowieckiego to
miejsca o wysokich walorach
przyrodniczych - cennych dla
tych, którzy pragną dla swoich
rodzin czystego środowiska,
bezpieczeństwa i ciszy. W mie-
ście odbywają się liczne im-
prezy, których organizatorem

jest Centrum Kultury. Gmina
otrzymała szereg nagród i wy-
różnień potwierdzających wy-
soki poziom zarządzania,
takich jak: tytuł „Najlepszej
gminy miejskiej”, godło „Teraz
Polska”, certyfikat "Gmina Fair
Play", I miejsce w konkursie
"Samorząd Przyjazny Przedsię-
biorczości", tytuł "Mazowiecka
Gmina Roku" czy Tulipany.
W 2013 roku gmina wysoko

uplasowała się w Rankingu Sa-
morządów dziennika “Rzecz-
pospolita”, zajmując V miejsce
w kategorii gmina miejska.
W 2013 roku dziennik
„Rzeczpospolita” oraz Instytut
Studiów Wschodnich nagro-
dzili najlepszych samorządow-
ców w Polsce tytułem „Lidera

Samorządu”. Najlepszym bur-
mistrzem w Polsce został Grze-
gorz Benedykciński. Gmina
kusi inwestorów szukających
działek w dogodnych lokaliza-
cjach. Chętnie wybierają te-
reny w okolicach Warszawy,
które są atrakcyjnym kąskiem
na inwestycyjnym rynku. Za-
ledwie kilkanaście minut drogi
samochodem od stolicy ma
powstać nowe centrum hand-

lowe. Dobra lokalizacja oraz
obecna i przyszła infrastruk-
tura umożliwią zbudowanie
wielofunkcyjnego centrum
usługowo – handlowego z zaple-
czem gastronomicznym i po-
wierzchniami biurowymi. Jak
zapowiada burmistrz, gmina
chętnie wysłucha też innych

pomysłów inwestorów.
- Będzie to teren aktywności
gospodarczej i usługowej. Na
pomysły inwestorów jesteśmy
zawsze otwarci, a myślę, że
miejsce, aby je realizować jest
niezwykle dogodne. Teren
położony jest w bardzo atrak-
cyjnej lokalizacji. Od War-
szawy dzieli nas jedynie
dwadzieścia minut drogi sa-
mochodem. Grodzisk jest przy

tym doskonale skomuniko-
wany z innymi regionami -
mówi G. Benedykciński. Ofero-
wane przez gminę tereny inwe-
stycyjne znajdują się w Kłudnie
Starym w okolicy węzła zjazdo-
wego "Grodzisk" autostrady A2.
Władze opracowały nowy plan
zagospodarowania terenu.Nowa
strefagospodarczaopowierzchni
ok. 400 ha obejmie swoim za-
sięgiem miejscowości Natolin,
część Chrzanowa Dużego oraz
Chlebni. Teren ma być przezna-
czony na obiekty przemysłowe,
parki technologiczne, centra
kongresowo-wystawiennicze,
instytuty badawcze. Teren ofe-
rowany przez Grodzisk jest
doskonały - zjazd z autostrady
jest pierwszym od strony War-
szawy, gdzie dostępne są tak
duże tereny inwestycyjne.
– Gospodarczą atrakcyjność re-
gionu podnoszą także inne in-
westycje, których w gminie nie
brakuje. Nieruchomości mają
duży potencjał gospodarczy
i przyciągają uwagę inwesto-
rów z kraju i firm z kapitałem
zagranicznym. Korzyść jest po-
dwójna, gdyż nowe inwestycje
zawsze wiążą się z poszerzeniem
rynku pracy – dodaje G. Bene-
dykciński. Więcej pieniędzy
wpłynie również do miejskiej
kasy, co oznacza możliwość
rozwoju na polu edukacyjnym,
kulturalnym i komunikacyj-
nym. Utworzenie stref prze-
mysłowych oraz przyjazne
podejście do przedsiębiorców,
przyciągnęło do Grodziska kil-
kadziesiąt nowych firm. Na te-
renie gminy funkcjonuje ponad
5700 przedsiębiorstw z kapi-
tałem Polskim i zagranicznym
a grono grodziskiej przedsię-
biorczości stale się powiększa.
Gmina we współpracy z Agencją
Rozwoju Mazowsza S.A. oraz
Politechniką Warszawską chce
stworzyć Interdyscyplinarne
Centrum Innowacji, które ma
znajdować nowatorskie roz-
wiązania dla lokalnych przedsię-
biorstw. Gmina razem z ARM

S.A. ubiega się o fundusze
unijne na ten cel. Wszystko to
pozwoli na aktywizację terenów
inwestycyjnych - mówi An-
drzejKurnikzmiejskiegoratusza.
– Jesteśmy na etapie komple-
tacji wniosku szczegółowego
o dofinansowanie, jednocześ-
nie trwają prace projektowe –
podkreśla. Budynek będzie li-
czył ponad czterdzieści po-
mieszczeń dla małych firm.
Ponadto przedsiębiorcy z cie-
kawymi inicjatywami będą
mogli znaleźć opiekę do-
radczą. Sam budynek to koszt
20 mln zł, uzbrojenie terenu -
ponad 16,5 mln zł. W połowie
2014 roku rozpocznie się bu-
dowa galerii handlowej, która
ma nawiązywać do nowoczes-
nej zabudowy miasta. W sumie
do dyspozycji klientów będzie
powierzchnia ok. 8 tys. m2.
Budynek ma cieszyć oczy i sa-
tysfakcjonować miłośników
historii. Przyszła galeria, uzupełni
elegancką zabudowę jednej z re-
prezentacyjnych ulic w mieście.
Inwestorzy lokujący swoje biz-
nesy w Grodzisku Mazowiec-
kim doceniają nie tylko dobre
położenie geograficzne, ale
przede wszystkim pozytywne
nastawienie samorządu i pomoc
w realizacji przedsięwzięć.

Wojciech Grabarczyk

Królewska droga lidera z Mazowsza
Miasto Grodzisk Mazowiecki, leżące w centralnej Polsce, blisko głównych szlaków komunika-
cyjnych kraju i liczących się centrów ekonomicznych, to niewątpliwy kandydat do otrzymania
tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego.

Deptak w Grodzisku Mazowieckim

Burmistrz Grzegorz Benedykciński

Sylwetki najprężniejszych firm w powiecie łosickim w wydaniu internetowym na stronie www.forum-przedsiebiorczosci.pl
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Żabianka jest jednym
z osiedli Gdańska położonym
na północnym krańcu miasta,
na granicy z sopockim Hipo-
dromem, kilkaset metrów od
plaży w Jelitkowie. Pierwsze
bloki mieszkalne Żabianki
wzniesiono w 1972 r. lokali.
Do końca 1975 r. zbudowano
na tym terenie blisko 4 tys.
lokali przeznaczonych dla 14
tys. gdańszczan, które, w od-
różnieniu od sąsiednich
osiedli, charakteryzował
wyższy standard związany z
uniknięciem popularnych
wówczas tzw. ślepych kuchni.
Ponadto zastosowano roz-
wiązanie urbanistyczne pole-
gające na usytuowaniu
bloków w kształcie „plastra
miodu”, dzięki czemu sąsied-
nie okna i balkony oddalone
są od siebie o ok. 200 – 300
m, co daje pożądany komfort
intymności. W 1992 r.
osiedle wzbogaciło się o ko-

lejny 11-kondygnacyjny blok,
ze 168 mieszkaniami. Obec-
nie lokatorzy spółdzielni za-
siedlają 4 210 mieszkań w 34
budynkach, wśród których
18 jedenastokondygnacyj-
nych od blisko czterdziestu
lat góruje nad osiedlem, na-
dając mu charakterystyczny
wygląd. Specyfika osiedla
sprawia, że budynki stanowią
prawdziwą enklawę o cha-
rakterze małego, spokojnego
miasteczka. Na jego terenie
znajdują wszystkie niezbędne
do codziennego życia ele-
menty – przedszkola, szkoły,
ośrodek zdrowia, pawilony
handlowo-usługowe, tereny
rekreacyjne, boiska, place
zabaw, ścieżki rowerowe i mnó-
stwo zieleni, malowniczo za-
gospodarowanej na
charakterystycznym pagórko-
watym terenie. Walorów oazy
spokoju dopełniają tereny
zielone przy Potoku Oliw-
skim, sąsiadującym z osied-
lem oraz bliskość Parku
Oliwskiego i nadmorskiej plaży
w Jelitkowie.
Wszystkie te tereny należały
wówczas do Spółdzielni
Mieszkaniowej „Osiedle
Młodych”, jednak po po-
dziale 31 grudnia 2001 r. wy-
dzieliła się Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Żabianka”.

Spółdzielnia dobrze zarządzana

Patrząc na gdańską Żabiankę
w chwili obecnej rysuje nam
się obraz mądrze zagospoda-

rowanego obszaru miej-
skiego. spółdzielnia nie ma
żadnych zobowiązań kredy-
towych, należności są regulo-
wane na bieżąco. Mimo
negatywnych zjawisk mak-
roekonomicznych ubiegły
rok zamknął się bardzo
dobrym wynikiem –
osiągnięto znaczący zysk
z działalności gospodarczej
(ponad 0,7 mln zł) i nad-
wyżkę przychodów nad kosz-
tami (ok. 0,5 mln zł). Mówiąc
o SM Żabianka w kontekście
odpowiedzialnego zarządza-
nia zasobami mieszkanio-
wymi wart podkreślenia jest
fakt nie tylko bardzo dobrego
stanu zasobów, ale równie
dobrego stanu finansów
Spółdzielni. Najlepszym do-
wodem na to jest rokroczny,
od 2008 roku spadek
współczynnika zaległości
czynszowych Działania win-
dykacyjne spowodowały, że

zadłużenia lokatorów ob-
niżyły się do ok. 5%. Zmo-
dernizowano znaczną część
dróg osiedlowych, wyremon-
towano dachy na sześciu bu-
dynkach, wymieniono drzwi
we wszystkich wiatrołapach,
trwa wymiana pionów i po-
ziomów centralnego ogrze-
wania. Na osiedlu trwa
wymiana wodomierzy i podziel-
ników kosztów ogrzewania na
elektroniczne, pozwalające do-
konywać zdalnych odczytów.
Wiąże się to z nowoczesnym
osprzętem i systemem obsługi
bez konieczności angażowania
lokatorów.
W 2009 r. ukończono proces
rewitalizacji elewacji wszyst-
kich budynków, podnosząc
tym samym walory estetyczne
osiedla. – Kiedy spółdzielnia
rozpoczynała działalność
ocieplony był zaledwie jeden
blok. W przeciągu kilku lat
wykonaliśmy program ter-
momodernizacji i poprawy
estetyki na wszystkich zaso-
bach – mówi Dariusz Petrow-
ski, prezes zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Żabianka” w Gdańsku.
Dzięki temu bloki zyskały
pastelowe barwy, które zna-
komicie wpisały się w nad-
morski krajobraz i dziś
spółdzielnia może poszczycić
się nienachalną estetyką
budzącą uznanie.
Docieplono wszystkie bu-
dynki, wymieniono drzwi
i okna na klatkach schodo-
wych i w pomieszczeniach

ogólnodostępnych, a także
zmodernizowano instalację
c.o. Kosztowało to ok. 20
mln zł. ale prace zostały prze-
prowadzone bez koniecz-
ności zaciągania kredytów
a jedynie ze środków zgro-
madzonych na funduszu re-
montowym. Mieszkańcy
otrzymali także częściową re-
fundację kosztów poniesio-
nych w związku z wymianą
okien we własnych mieszka-
niach.
W ramach racjonalizacji
obsługi spółdzielni przygoto-
wano i przeprowadzono pro-
gram reorganizacji zmniejszenie
etatów o połowę do ok. 40.
Oprócz tego konserwacja za-
sobów została przekazana
podmiotom zewnętrznym.
Sprzątanie budynków i tere-
nów zewnętrznych, koszenie
trawników i żywopłotów,
a także prowadzenie akcji zi-
mowych przejęła firma wy-
brana w drodze przetargu.
Oszczędności z tym związane
przynoszą oszczędności rzędu
600 tys. zł.
– SM „Żabianka” jeszcze
przed kilkoma laty była po-
śmiewiskiem i przykładem
tego, jak być nie powinno.
Jednak przez wyeliminowa-
nie niekompetentnych i swar-
liwych działaczy odbudowała
swoją pozycję i konsekwent-
nie zmienia swój wizerunek –
mówi Andrzej Kupidura,
przewodniczący Rady Nad-
zorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Żabianka”.

Potwierdzeniem tego stanu są
oceny czynników zewnętrz-
nych dotyczące np. wyników
lustracji.

– Struktura organizacyjna
jest kompletna i zapewnia
prawidłową realizację zadań
– stwierdza Jerzy Jankowski,
prezes Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych
RP. – Stan prawny gruntów,
kwestie członkowsko-miesz-
kaniowe, gospodarka zaso-
bami i lokalami użytkowymi,
przeglądy stanu technicznego

oraz remonty nie wykazują
żadnych nieprawidłowości.
Księgowość jest dostosowana
do wymogów ustawy o ra-
chunkowości, gospodarka ka-
sowa, rozliczenia z członkami
i z bankiem z tytułu kredytów
mieszkaniowych są właściwe
i potwierdzają je wyniki in-
nych kontroli.

Spółdzielnia dbająca o kulturę

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Żabianka" poza działalnoś-
cią eksploatacyjną na szeroką
skalę prowadzi także działal-
ność społeczno – wycho-
wawczą. Odbywa się ona
w oparciu o Osiedlowy Klub
Kultury „Feluka". Poza rozbu-
dowaną ofertą dla dzieci
i młodzieży jak zajęcia ta-
neczne, plastyczne czy teat-

ralne nie zapomina również
o dorosłych organizując zaję-
cia w ramach „Klubu Se-
niora" czy „Feluki III wieku".
Klub prowadzi bardzo szeroką
działalność artystyczną i eduka-
cyjną organizując wiele spektakli
teatralnych, wystaw, warsztatów
artystycznych i różnorodnych
zajęć edukacyjnych. Współpra-
cując z artystami ze środowiska
gdańskiego oraz z Polski oferuje
mieszkańcomŻabiankiwiele cie-
kawych imprez skierowanych
do wszystkich grup wieko-

wych i społecznych.
Zajęcia dla seniorów okazały
się strzałem w dziesiątkę.
– Chętnych jest więcej, niż jes-
teśmy w stanie obsłużyć. Mają
angielski, turystykę, historię,
prawo. Co roku zmieniamy za-
kres zajęć pod kątem zaintere-
sowań mieszkańców.
Wykładowców zatrudniamy
sami. Ostatnio zaproponowa-
liśmy fitness na świeżym po-
wietrzu. Pomysł przyjął się
nadzwyczajnie, mieszkańcy
oczekują więcej takich działań –
mówi D. Petrowski. I spółdziel-
nie takie działania podejmuje,
bowiem jej władze zdają sobie
sprawę, że spółdzielczość jest
służbą dla mieszkańców,
a w spółdzielni, która jest
rozsądnie i zarządzana mieszka
się z przyjemnością.

Wojciech Pomarański

W mądrze zarządzanej spółdzielni
mieszka się z przyjemnością
Dobrze zarządzana spółdzielnia mieszkaniowa daje mieszkańcom poczucie stabilności i bezpie-
czeństwa. Jeżeli dochodzi do tego wsłuchiwanie się w głos mieszkańców i działanie zgodnie z ich
wolą, to mamy przykład imponującej spółdzielni. Taka właśnie jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Żabianka” w Gdańsku.

Spółdzielczość w Polsce świętuje swoje 120 urodziny
i jak żadna inna konstrukcja społeczna przetrwała
wszelkie zawirowania historii. Niestety, ostatnio co
raz częściej zaczynam mieć obawy o jej przyszłość.
Proponowane obecnie zmiany ustawowe uznaję za
kuriozalne. To niespotykana konstrukcja prawna,
w której to mniejszość miałaby decydujące zdanie –
to przeczy zasadniczej idei demokracji. Chodzi mia-
nowicie o pomysł, aby w budynkach, gdzie choć
jedno mieszkanie zostało wyodrębnione jako włas-
ność prywatna powstawała z mocy prawa wspólnota
mieszkaniowa. Konstytucjonaliści już dzisiaj wska-
zują, że takie zapisy będą skarżone do Trybunału
Konstytucyjnego, ale do parlamentarzystów takie ar-
gumenty nie trafiają.
Nie po raz pierwszy mamy do czynienia z taką sy-

tuacją. Poprzednie zmiany w przepisach dotyczących spółdzielczości również po czasie były
uznawane za niezgodne z ustawa zasadniczą, tyle, że do przez pewien okres przepisy obo-
wiązywały wyrządzając ogromne szkody polskiej spółdzielczości. Cel takiej polityki jest
jeden – likwidacja spółdzielczości mieszkaniowej.
Już obecnie ogromna część mieszkańców spółdzielczych osiedli ma możliwość wyodręb-
nienia się we wspólnoty w ramach swoich nieruchomości. Jednak mało kto to robi. Powód
jest prosty: ludzie są zadowoleni z obecnego modelu funkcjonowania, znają jego zalety
i oczywiście pewne wady, które jednak nie rzutują na ogólny komfort mieszkania. Posłowie
i Senatorowie, jako wybrańcy narodu, powinni wolę tego narodu realizować. Niestety tak
się nie dzieje. Próbują oni wmówić społeczeństwu, że spółdzielnie są największym złem,
ostatnim bastionem poprzedniego systemu, który jak najszybciej należy uleczyć. Oczywiś-
cie poprzez de facto likwidację. Tymczasem gdyby w dzisiejszych czasach przywrócono
działalność inwestycyjną spółdzielni mieszkaniowych problem mieszkań dla młodych ludzi
przestałby być problemem. Niestety, lobby deweloperskie opanowało rynek mieszkaniowy,
a kolejne rządy prześcigają się w obietnicach. Gdzie mieszkałoby dzisiaj 10-12 milionów Po-
laków, gdyby nie spółdzielczość mieszkaniowa? To spółdzielczość, która nie buduje dla
zysku a dla ludzi jest lekarstwem na problemy polityki mieszkaniowej w Polsce. Tylko po-
litycy wreszcie muszą to zrozumieć.■

Dariusz Petrowski, prezes zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Żabianka” w Gdańsku nt. przy-
szłości spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce
i zmian legislacyjnych w Prawie Spółdzielczym.

Spółdzielczość nie jest chorobą a lekarstwem
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SM „Hutnik” to spółdzielnia
nietypowa. Trudny społeczno-
ekonomicznie teren działal-
ności, ubogie społeczeństwo –
a jednak funkcjonuje bez za-
rzutu. Czego to zasługa?

Zacznijmy od historii
spółdzielni. W ciągu 10 lat od
1983-1993r wybudowano
całe osiedle na bazie kredytu
w wysokości ok. 17 mln zł.
Niestabilna sytuacja finansów
w kraju, zmiany w systemie
kredytowania plus szalejąca in-
flacja spowodowały wpadnię-
cie w spiralę zadłużenia. Do
tego doszło masowe bezrobo-
cie. Kiedyś w Zawierciu znaj-
dowało się 7 dużych zakładów,
które dawały ludziom stabilną
pracę. Dziś żaden z nich nie
funkcjonuje, a to bezpośrednio
przełożyło się na finanse
spółdzielni. Wielu lokatorów nie
wnosiło do spółdzielni rat kre-
dytowych. Bank PKO w lutym
2001r dokonał zajęcia kont
bankowych spółdzielni.
W marcu 2001 r. po burzliwej
dyskusji na Zebraniu Przedsta-
wicieli Członków został odrzu-
cony wniosek Zarządu
o ogłoszenie upadłości. Po-
wołano nowy Zarząd i od tej
chwili rozpoczął się proces stop-
niowego wychodzenia z pato-
wej sytuacji.

Czyli początki Pańskiej pracy
w spółdzielni nie były łatwe?

Zgadza się. Ale podejmując się
zadania wyprowadzenia „Hut-
nika” na prostą wiedziałem, że
nie będzie to prosta misja.
W przeciągu półtora miesiąca
uporałem się ze sprawami,
których wcześniej nie udało się

przeprowadzić przez 5 lat: za-
kończyłem bilans, unormo-
wałem formalności związane
z kredytami, a jako nagrodę za
zawarcie umowy spłaty w tak

krótkim czasie otrzymaliśmy
od banku PKO umorzenie
w wysokości 5 mln zł. Obec-
nie odprowadzamy 300 tys. zł
kwartalnie z tytułu zaległych
kredytów. Przeprowadziliśmy
restrukturyzację „odchudzając”
administrację, przy czym zwal-
nianym ułatwiliśmy podejmo-
wanie innej pracy.

Jakich jeszcze zmian wyma-
gała spółdzielnia?

Jednym z pierwszych kroków
było założenie działu analiz.
Dzisiaj ten dział świetnie pro-
speruje: w ciągu kilkunastu
minut mam wszelkie informa-
cję jakie tylko są potrzebuje.
To pozwala przy tak dużym

procencie mieszkań posia-
dających zaległości czynszowe
utrzymywać spółdzielnie na
zadowalającym poziomie.
Zlikwidowaliśmy także własne
Zakłady Usług Mieszkanio-
wych, co przyniosło 700 tys. zł
oszczędności rocznie. Jestem
zwolennikiem wynajmowania

ludzi do pewnych przedsięw-
zięć. To bardziej opłacalne
ekonomicznie, niż utrzymywa-
nie własnych grup remonto-
wych, bo nie musimy ponosić
kosztów związanych np. z fun-
duszem płac, zapewnieniem
ubrań i ekwipunku dla
każdego. Jesteśmy także niety-
pową spółdzielnia, bowiem
całą obsługę księgową przeka-
zaliśmy do profesjonalnego
biura. Zmiany objęły pracow-
ników biurowych. Postawi-
liśmy na wykształconych
profesjonalistów. Kiedy rozpo-
czynałem swoją prace
w spółdzielni zaledwie 3 osoby
miały wyższe wykształcenie.
Dziś takie osoby stanowią
70% załogi. Dlatego do

obsługi blisko 9 tys. mieszkań-
ców wystarcza nam 49 osób.

Wokół jakich zadań skupia się
obecnie funkcjonowanie kie-
rowanej przez Pana
spółdzielni?

Wszystkie nasze działania sku-
piają się na niegenerowaniu
niepotrzebnych kosztów. Naj-
bardziej przyczyniła się do
tego sprzedaż poprzedniego
budynku zarządu. Znajdował
się na terenie Huty i genero-
wał olbrzymie koszty utrzyma-
nia. Dlatego zmieniliśmy
siedzibę, która jest zarówno
nowocześniejsza jak i dużo
tańsza. W ostatnich latach
przeprowadziliśmy szereg in-
westycji oraz remonty na
kwotę ponad 7mln zł. Sztan-
darową inwestycją była bu-
dowa kotłowni gazowej
wspomaganej bateriami
słonecznymi, dla 12 budyn-
ków stanowiących osiedle
„Kądzielów”. Kotłownia do-
starczająca wcześniej do miesz-
kań ciepło znajdowała się na
terenie zlikwidowanej fabryki.
Wybudowaliśmy wówczas
jedną z najnowocześniejszych
w województwie kotłownię
gazową. I to wszystko jedynie
przy wykorzystaniu własnych
środków. Założyliśmy liczniki
radiowe aby odczyty były
zdalne, zmniejszyliśmy tym
samym koszty odczytu.

Czy pokusi się Pan o przedsta-
wienie planów na przyszłość?

Dzisiaj, po wielu latach sytua-
cja uległa unormowaniu
a właściwe relacje pomiędzy
Zarządem i Radą Nadzorczą
pozwoliły na pracę, która
przyniosła efekty. W tym roku
chcemy wziąć kolejną transzę
kredytową, co pozwoli nam

zrobić ocieplenia budynków.
Spółdzielnia prowadzi szereg
działań kulturalnych i sporto-
wych. Organizuje wycieczki,
spotkania, a także zajęcia rek-
reacyjne. Ponadto współpracu-
jemy z Domem Kultury
w Zawierciu i zespołami mu-
zyczno-wokalnymi. W naj-
bliższej przyszłości nastąpi
kontynuacja zadań inwestycyj-
nych, m. in. budowa nowej
kotłowni gazowej, chodników,
parkingów oraz placów zabaw.
My w ramach funduszu re-
montowego robimy wszystko
nawet niejednokrotnie prze-
kraczamy fundusz. Nigdy nie

dajemy mniej pieniędzy niż
wynosi fundusz remontowy.

Z jakimi obecnie trudnościami
przychodzi się Panu mierzyć?

Najłatwiej jest ludziom krytyko-
wać, każdy przyjdzie i powie, że
wszystko jest źle, natomiast nie
bierze pod uwagę co się tutaj
w spółdzielni dzieje, jakie mamy
trudności, dlaczego podejmu-

jemy decyzję taką a nie inną.
Duża część ma postawę „Ja
płacę, ja żądam”. Tylko, że
obecna struktura zadłużenia
wykazuje, że zaległości ma już
blisko 40% mieszkańców.
Gdyby ludzie przyszli i zoba-
czyli jakie mamy problemy to
byli by naprawdę wdzięczni,
że mogą mieszkać w takich
warunkach, które mimo
wszystko stwarzamy dla nich.
Największą bolączką dla
spółdzielni mieszkaniowych
jest prawo, które w Polsce nie-
stety jest interpretacyjne.
Każdy może na podstawach
prawnych dorobić sobie pra-
widłowe argumenty. Antido-
tum dla niestabilnej sytuacji
politycznej mogą być
wyłącznie działania gospodar-

cze i właściwe zarządzanie.
Sztuką jest nie mieć pieniędzy,
ale tak zarządzać, by na
wszystko wystarczyło. Tym
bardziej cieszy, że pomimo
wszystko udało nam się wy-
prowadzić spółdzielnię
z dużego dołka i dziś możemy
spokojnie funkcjonować.■

Rozmawiała: Anna Knapek

Stabilna sytuacja dzięki dobremu zarządzaniu
Rozmowa ze Stefanem Markowskim, prezesem za-
rządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Za-
wierciu.

Dla Michałowa nie ma
rzeczy niemożliwych

Michałowo świętuje 5-lecie na-
dania praw miejskich - jak
wpłynęło to na rozwój?

Działania, które podejmujemy
nie są celem samym w sobie,
a służą dalszym celom, które
chcemy osiągnąć i tak samo
było z prawami miejskimi. Dal-
szy rozwój, inwestycje infras-
trukturalne i budowanie
przestrzeni miejskiej to cele,
o które nam chodziło. Nie za-
pominamy również o przedsię-
biorcach, którym stwarzamy
warunki dla rozwoju gospodar-
czego poprzez ulgi i przychylne
podejście. Na terenie gminy po-
siadamy duże tereny pod usługi,
przedsiębiorstwa (działki o po-
wierzchniach od 0,5 ha do 10
ha), ale także budownictwo
mieszkaniowe. Podjęliśmy
uchwałę o zmianie planów za-
gospodarowania przestrzen-
nego, dzięki której z ok. 30
uzbrojonych działek, które
mamy do zaoferowania ich
ilość wzrośnie do ok. 300. Wie-
lokulturowość miasta, dobra
oferta kulturalno-oświatowa,
warunki do nauki jak i rozwoju
swoich pasji, rozwinięta infra-
struktura oraz zwolnienie
mieszkańców z podatków two-
rzy z Michałowa atrakcyjne
miejsce do osiedlenia się.

Jakie inwestycje zostały poczy-
nione w mieście?

Dużo inwestycji infrastruktu-

ralnych zrealizowaliśmy przy
wsparciu środków z UE.
W perspektywie 2007-2013
pozyskaliśmy ponad 20 mln zł.
W tych latach przebudowane
zostały drogi - po zatwierdze-
niu budżetu na 2014 rok
wszystkie ulice w Michałowie
będą wyasfaltowane. Z więk-
szych inwestycji, które zrealizo-
wane zostały przy pomocy
środków unijnych to nowo-
czesna kryta pływalnia, zalew
oraz amfiteatr. Najważniejszą
inwestycją w całości zrealizo-
waną ze środków własnych
była budowa od podstaw ratu-
sza. Aktualnie budujemy infra-
strukturę pozwalającą na
swobodny dostęp do szeroko-
pasmowego internetu.
Nie zapominamy żeby inwesto-
wać w potencjał ludzki. Nasza
gmina uzyskała ok. 2 mln zł na
projekty miękkie. Stworzyliśmy
Centrum Produktu Lokalnego,
które ma za zadanie ocalić
ginące zawody oraz Pracownię
Dźwięku, Filmu i Fotografii.
Wprowadziliśmy wiele progra-
mów społecznych (np. program
dopłat do leków), planujemy
także program przeciwko wy-
kluczeniu dla osób długotrwale
bezrobotnych i dopłaty do oku-
larów. Zwolnienie mieszkań-
ców z podatków świadczy
o tym na jakim poziomie roz-
woju jest gmina i udowadnia,
że możemy zrobić wszystko.

ZburmistrzemMarkiemNazarko
rozmawiałJakubLaskowski.

Michałowo w 2014 roku obchodzi jubileusz 5-lecia nada-
nia praw miejskich. Jako jedno z najszybciej rozwijających
się w regionie miast, stało się ważnym punktem na gospo-
darczej i kulturalnej mapie województwa podlaskiego i jest
oceniane jako lider w skali ogólnopolskiej.

Czysta woda - Dobra woda

Działalność Średzkiej Wody
skupia się wokół świadczenia
usług w zakresie robót ziem-
nych, instalacji wodociągo-
wych, budowy przyłączy
wodno-kanalizacyjnych, usług
projektowych i doradczych.
Specjalizuje się w zaopatrywa-
niu w wodę, odprowadzaniu
oraz oczyszczaniu ścieków.
W związku z tym spółka reali-
zuje zadania inwestycyjne z wy-
korzystaniem środków UE na
lata 2007-2013. Zakres prac
obejmuje unowocześnienie
oczyszczalni ścieków w Środzie
Śląskiej oraz budowę kanaliza-
cji sanitarnej w m. Środa Śląska,
Ciechów, Bukówek, Chwali-
mierz, Jugowiec, Kryniczno,
Proszków, Jastrzębce, Święte
oraz Przedmoście. Całkowita
wartość nakładów inwestycyj-
nych to 47 415 410 PLN; 37
004 533 PLN w tym dotacja
rozwojowa z Funduszu Spój-
ności (POIiŚ) - 15 695 312
PLN. 10 410 877 PLN w tym
dotacja z EFR (Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich)
- 4 066 124 PLN. Na lata 2014
- 2020 z wykorzystaniem środ-
ków UE Średzka Woda planuje
skanalizować kolejne miejsco-
wości na terenie gminy, tj. Ce-
sarzowice, Gozdawa, Juszczyn,
Wrocisławice, Pęczków, Ogrod-
nica, Lipnica i Wojczyce.
– “Dobra woda, czyste środo-
wisko, zadowoleni miesz-

kańcy“ – to strategia, którą
spółka realizuje w codziennej
pracy. Choć inwestycje w infra-
strukturę podziemną nie są wi-
doczne, to z pewnością są
odczuwalne. Mieszkańcy to do-
ceniają, bowiem dzięki naszej
działalności ich komfort życia
znacząco się poprawił – mówi
Antoni Biszczak, prezes za-
rządu Średzkiej Wody Sp. z o.o.
Konsekwentnie realizowana
polityka inwestycyjna przekłada
się na wymierne korzyści dla
mieszkańców. Dzięki wykona-
nym pracom stopień skanalizo-
wania aglomeracji Środa Śląska
zwiększył się o 32,18 %,
a podłączonych do sieci zostało
ponad 4 630 osób. Przełożyło
się to także na przychody
zakładu, które z roku na rok
konsekwentnie się zwiększają.
Działalność Średzkiej Wody
skupia się także na edukacji
proekologicznej. Realizowany
jest autorski projekt, opierający
się na współpracy z uczelniami,
szkołami i przedszkolami. Ma
uświadomić młodym ludziom na
każdym szczeblu edukacji, że
czysta woda jest dużą wartością i
powinnabyć szanowana ioszczę-
dzana. Propagowanie tych war-
tości zwłaszcza wśród młodych
mieszkańców Gminy to rzecz nie
do przecenienia.

Wojciech Grabarczyk

Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej od lat pro-
paguje wartości "Dobra woda, czyste środowisko, za-
dowoleni mieszkańcy", czego efektem są
wprowadzane modernizacje i dbanie o to co naj-
ważniejsze – wodę.

Dobre miejsce do życia
i inwestowania

Wizerunek regionu przyjaz-
nego mieszkańcom i turystom
opiera się na zapewnieniu ma-
ksymalnego wykorzystania
piękna lasów, jezior oraz za-
bytków dziedzictwa narodo-
wego i regionalnego.
Włodawa jest nieformalną sto-
licą Transgranicznego Rezer-
watu Biosfery Polesie
Zachodnie – regionu, który
otrzymał najwyższy certyfikat
UNESCO za swój niepowta-
rzalny klimat. Unikalne
położenie na styku trzech pań-
stw to także idealne miejsce na
rozwój biznesu, a bliskość
przejść granicznych i rynku
wschodniego otwiera wach-
larz możliwości przed inwes-
torami.
Inwestycje ostatnich lat w po-
wiecie włodawskim znacząco
wpłynęły na poprawę jakości
życia mieszkańców. Naj-
ważniejszą z nich były scale-
nia gruntów wsi. – W tej
dziedzinie powiat włodawski
jest liderem nie tylko w woje-
wództwie lubelskim, ale także
w całym kraju. Budowane są
również drogi i melioracje. Po-
wiat włodawski stawia na ja-
kość i poziom nauczania,
dlatego też wyremontowano
i doposażono szkoły. Zrealizo-
wano również termomoderni-
zację placówek i szkół wraz
z wymianą oświetlenia na
energooszczędne – mówi
Wiesław Holaczuk, starosta
włodawski.
Środki unijne przyznane po-

wiatowi pozwoliły nie tylko
zmienić oblicze wsi, edukacji
czy komunikacji, wpłynęły
również na służbę zdrowia.
Dzięki dofinansowaniu prze-
kraczającym 25 mln zł wyre-
montowano niemal wszystkie
oddziały szpitalne oraz zaku-
piono sprzęt medyczny naj-
wyższej jakości. Środki unijne
z programu na lata 2007-2013
powiat wykorzystał z pożyt-
kiem dla najsłabszych miesz-
kańców - zrealizowano w tym
zakresie projekty takie jak:
„Nie – wykluczeniu” czy
„Wirtualne Powiaty”. Staro-
stwo podkreśla, że wiele inwe-
stycji zostało zrealizowanych
we współpracy i partnerstwie
z innymi samorządami.
– W najbliższych latach planu-
jemy jeszcze efektywniej wy-
korzystać środki unijne, żeby
poprawić standard życia na-
szych mieszkańców oraz przy-
gotować jeszcze lepsze
warunki dla przyjęcia turys-
tów – mówi W. Holaczuk.
Od 2010 r. powiat włodawski
jest organizatorem Europej-
skich Dni Dobrosąsiedztwa
oraz Festiwalu Trzech Kultur
we Włodawie. Władze po-
wiatu dbają o wielokulturową
(żydowską, prawosławną, ka-
tolicką) tradycję tego regionu
i zapraszają również na tego-
roczne Europejskie Dni do
Zbereża.

Agnieszka Zander

Powiat włodawski leży na styku trzech państw: Polski,
Białorusi i Ukrainy. Wykorzystanie tego atutu, połączonego
z unikatowymi na skalę światową walorami przyrodni-
czymi, jest najmocniejszą stroną powiatu.

Średzka Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową,
w której Gmina Środa Śląska posiada 100 % udziałów. Spółka działa na rynku
usług wodociągowo–kanalizacyjnych na terenie Gminy Środa Śląska. Wysokość
kapitału zakładowego wynosi 13 710 000 zł. Zatrudnia 56 osób.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Zawierciu powstała 9 września 1983
roku. Aktualna liczba członków wynosi 2.478. Obecnie spółdzielnia posiada
3.200 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni 162 tys. m2 . usytuowanych
w Zawierciu i Ogrodzieńcu.
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