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Master – Odpady i Energia Sp.
z o.o. w zakresie kompleksowej
gospodarki odpadami obsługuje
prawie 200 tys. mieszkańców
8 gmin województwa
śląskiego: Tychy, Bieruń, Lę-
dziny, Kobiór, Wyry, Bojszowy,
Imielin oraz Chełm Śląski.
Zakład zabezpieczy zagospoda-
rowanieodpadówkomunalnych
co najmniej do 2027 r.
Zakład biologiczno–mecha-
nicznego unieszkodliwiania
odpadów zajmuje zaledwie 3,5
ha i składa się z części mecha-
nicznej, biologicznej oraz
obiektów towarzyszących, nie-
zbędnych dla funkcjonowania

zakładu. Jest on w pełni zme-
chanizowany – zbudowane
zostały nowoczesne ciągi tech-
nologiczne z różnego rodzaju
separatorami optoelektronicz-
nymi oraz balistycznymi. No-
watorskim rozwiązaniem
będzie instalacja do suchej fer-
mentacji frakcji organicznej.
Założeniem przy budowie
zakładu jest zamknięcie łańcu-
cha gospodarowania odpa-
dami: wytwarzanie, redukcja
ilości wytworzonych odpadów,
zawrócenie produktów gospo-
darowania odpadami do gos-
podarki i utylizacja odpadów
resztkowych.
Wartość przedsięwzięcia dofi-
nansowanego z Funduszu
Spójności Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowi-
sko na lata 2007-2013 wynosi
133,5 mln zł brutto. Ponad 69
mln zł to dotacja unijna, 23
mln zł preferencyjna pożyczka
z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, a resztę stanowi
wkład gmin wspólników oraz
wkład własny spółki.
Korzyści z budowy zakładu

kompleksowej gospodarki od-
padami komunalnymi przełożą
się zarówno na sferę ekolo-

giczną jak i społeczno-gospo-
darczą. Po wyselekcjonowaniu
z odpadów surowców wtór-
nych i materiałów do ponow-
nego wykorzystania ilość
odpadów unieszkodliwianych
na składowisku przez składo-
wanie zostanie zredukowana
o ponad 51%. Z chwilą odda-
nia zakładu do eksploatacji od

początku będzie on spełniał
docelowe normy w zakresie
odzysku odpadów, tzn. odzy-
skiwać będzie znacznie ponad
50% makulatury, tworzyw,
szkła, metali, 70% materiałów
budowlanych oraz redukował
będzie tzw. frakcję biodegrado-
walną o ponad 65%. Co wię-
cej zastosowane w zakładzie

technologie pozwolą nie tylko
wytwarzać jak w innych
zakładach surowce recyklin-
gowe czy kompost z odpadów,
ale również pozwolą na wy-
twarzanie paliwa alternatyw-
nego, biosuszu, nawozu oraz
odnawialnej energii elektrycz-
nej i cieplnej, które wykorzy-
stywane będą na potrzeby

zakładu. Zamknięcie przeróbki
odpadów w zakładzie spowo-
duje zdecydowane zmniejszenie
emisji substancji odorowych
i zmniejszenie oddziaływania
mikrobiologicznego, a co za
tym idzie poprawią się warunki
zdrowotne i środowiskowe dla
mieszkańców regionu. Nowy
zakład to także ok. 100 no-
wych miejsc pracy.
Inwestycja jeszcze przed uru-
chomieniem zyskała duże uzna-
nie. Podczas Europejskiego
Kongresu Gospodarczego wy-
różniono ją tytułemTopInwesty-
cje Komunalne 2014. Natomiast
Polska Agencja Przedsiębior-
czościnominowała firmęMaster
– Odpady i Energia Sp. z o.o.
do tytułu Lider Rozwoju Re-
gionalnego 2014.
Spółka poza swoją główną
działalnością w zakresie gospo-
darki odpadami oraz obrotem
surowców wtórnych mocno
angażuje się w edukację ekolo-
giczną lokalnej społeczności.
Celem jest zmiana filozofii po-
strzegania odpadów i zaszcze-
pienie nowej idei: mieszkaniec
nie wyrzuca niechcianych od-
padów, tylko oddaje je w celu
wytworzenia z nich utylitar-
nych produktów, w tym ener-
gii, oraz zagospodarowania
odpadów resztkowych.
– Chcemy przekonać miesz-
kańców, że proces powstawa-
nia odpadów nie jest czymś
negatywnym. Wszyscy uczest-
niczymy w nim każdego dnia,

dlatego warto edukować ludzi,
jakie szanseniesieonze sobą.Za-
leżynamna tym,abymieszkańcy
zaczęli postrzegać śmieci jako
odpad, który jest surowcem do
wytwarzaniaproduktów–mówi
Marek Mrówczyński, prezes za-
rządu Master – Odpady i Ener-
gia Sp. z o.o.
W ramach edukacji ekologicznej
dla mieszkańców Tychów i oko-
licznych gmin organizowane są
warsztaty dydaktyczne, liczne
konkursy adresowane do pla-
cówek oświatowych, firm,
mieszkańców oraz cykliczny
festiwal ekologiczny. 7 czerwca
2014 roku odbyła się siódma
edycja Festiwalu Nauki i Eko-
logii „Eko Master”. – Jesteśmy
szczęśliwi, że to już siódma
edycja festiwalu, w którym za-
wsze uczestniczą wieloty-
sięczne tłumy mieszkańców
Tychów i pobliskich miejsco-
wości. Z naszego punktu wi-
dzenia jest to bardzo cenna
inicjatywa, ponieważ poprzez
liczne konkursy i stworzenie
miasteczka naukowego dla
najmłodszych udaje nam się
połączyć regularny festiwal
z próbą zaszczepienia idei eko-
logicznej wśród mieszkańców.
Naszym celem jest tak zorgani-
zować festiwal, żeby miesz-
kańcy mieli poczucie, że jest to
wartościowo spędzony czas.
Dzięki temu cieszy się on za-
wsze sporym powodzeniem –
podsumowujeM.Mrówczyński.

Jakub Laskowski

Odpad jako surowiec do wytwarzania produktów
Dzięki budowie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpa-
dów Komunalnych w Tychach Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. zyskuje znaczącą po-
zycję na rynku usług komunalnych. Wykorzystano w nim najnowsze techniki
i technologie stosowane obecnie w Europie i na świecie, przez co będzie to jeden z naj-
nowocześniejszych tego typu zakładów w Polsce.
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Kadra naukowa to wysokiej
klasy specjaliści, którzy posia-
dają kwalifikacje w dziedzinie
nauki o materiałach, potwier-
dzone licznymi certyfikatami
i nagrodami. Wydział wykazuje
wysoką skuteczność w pozyski-
waniu funduszy krajowych
i europejskich, co pozwala na
szybki rozwój jednostki jak
również zakup nowoczesnej
aparatury. Środki pozyskane
w ramach prac B+R przyczy-
niają się w szczególności do
zwiększenia zakresu świadczo-
nych usług a w rezultacie do
lepszego spełniania oczekiwań
partnerów przemysłowych.
W ofercie wydziału najważnie-
jszą rolę odgrywają badania
materiałowe, jak również inno-
wacje technologiczne. WIM
posiada światowej klasy apara-
turę badawczą, w tym: wyso-
korozdzielcze mikroskopy
skaningowe, tomografy kom-
puterowe czy zestawy do badań
NDT m.in. do emisji akustycz-
nej. Wśród najważniejszych
partnerów przemysłowych na-
leży wymienić PKN ORLEN
S.A., Grupę LOTOS S.A.,
PGNiG S.A., WSK PZL Rze-
szów S.A. Współpraca z part-
nerami z branży przetwórstwa
ropy naftowej sięga lat 70-tych
ubiegłego wieku. Dotyczy
głównie zakresu związanego
z oceną stanu technicznego
urządzeń ciśnieniowych i ruro-
ciągów, wydłużenia czasu ich
bezpiecznej eksploatacji jak

również współpracy przy pro-
jektowaniu i wprowadzaniu do
użytkowania nowych roz-
wiązańkonstrukcyjnych.Ponadto
od 10 lat naukowcy z Wydziału
Inżynierii Materiałowej z dużymi
sukcesami współpracują z WSK
PZL Rzeszów, wiodącą firmą
w zakresie wytwarzania ele-

mentów turbin silników lotni-
czych oraz z Politechniką
Rzeszowską. Trójstronna
współpraca ukierunkowana
jest na odlewnictwo precy-
zyjne. Prowadzone badania
służą do opracowania techno-
logii odlewania łopatek turbin
silników lotniczych. WIM
współpracuje również z produ-

centami samolotów typu Bom-
bardier i Airbus w ramach pro-
jektów 7 Programu Ramowego,
finansowanych przez Unię Eu-
ropejską. Działania dotyczą
wytwarzania przewodzących
włóknin termoplastycznych
w celu zwiększenia przewod-
ności elektrycznej struktur

kompozytowych stosowanych
w lotnictwie. Współpraca Wy-
działu prowadzona jest rów-
nież z mniejszymi firmami.
Dotyczą m.in. badań nad pod-
niesieniem sprawności minia-
turowego turbinowego silnika
odrzutowego poprzez zastoso-
wanie nowoczesnych pokryć
ochronnych na łopatkach, wy-

konywanych za pomocą wyso-
kotemperaturowego aluminio-
wania. Następną ważną
dziedziną współpracy z prze-
mysłem jest branża kolejowa.
Już wkrótce na rozwój linii ko-
lejowych i modernizację taboru
przeznaczone zostaną w Polsce
duże środki. Taka sytuacja bę-
dzie wymagała od producen-
tów materiałów i gotowych
elementów dostosowania swo-
ich produktów do norm kole-
jowych, które są bardzo
wymagające szczególnie w od-
niesieniu do zagrożenia
pożarowego. W związku z tym
Wydział razem z partnerem
przemysłowym i Instytutem
Kolejnictwa realizuje projekt,
w ramach którego powstanie
fotel kolejowy wykonany z in-
nowacyjnych i ekologicznych
materiałów, spełniających bar-
dzo wysokie standardy. Nowo-
czesne materiały znajdą
również zastosowanie w mię-
dzynarodowym projekcie
MATLEV, jako elementy sa-
mochodu elektrycznego. Takie
innowacyjne rozwiązanie zna-
komicie wpisuje się w tematykę
ograniczenia emisji CO2

w środkach transportu. Reali-
zacja projektu z partnerami
naukowymi z Niemiec, umożli-
wia polskim naukowcom dostęp
do nowoczesnych rozwiązań
technologicznych i wymiany
doświadczeń. Istotne miejsce
w ofercie dla przemysłu zaj-
muje również energetyka np.
fuzja jądrowa (ITER) oraz
czysta energia. Wraz z poja-
wiającymi się doniesieniami
o potencjalnie dużych zasobach
gazu łupkowego, Wydział
Inżynierii Materiałowej na-
wiązał współpracę z PGNiG
w ramach Programu Blue Gas -
Polski Gaz Łupkowy. Prace rea-
lizowane przez Wydział
Inżynierii Materiałowej do-

tyczą głównie zagadnień
trwałości konstrukcji i żywot-
ności materiałów stosowanych
w wydobyciu gazu z łupków.
Sukcesem zakończyło się opra-
cowanie nowatorskich techno-
logii hybrydowych obróbek
powierzchniowych materiałów
m.in. stali austenitycznych, ty-

tanu i jego stopów, stopów
magnezu oraz kompozytów
polimerowych. Umożliwiają
one zwiększenie odporności na
korozję i zużycie przez tarcie
oraz aktywności biologicznej
i biozgodności w przypadku
obróbki biomateriałów tytano-
wych. Te innowacyjne techno-
logie zostały wyróżnione
w Konkursie „Polski Produkt
Przyszłości 2012 w fazie przed-
wdrożeniowej”. Zdobyły rów-
nież Nagrodę Specjalną
Ministra Gospodarki „ECO in-
nowacje” w zakresie opraco-
wywania innowacyjnych
technologii ekologicznych
w konkursie „Polski Produkt
przyszłości 2012”. Istotnym
elementem współpracy z prze-
mysłem są długoletnie kon-
trakty z przedsiębiorstwami

produkującymi wyroby z mate-
riałów kompozytowych.
Przykładem może być firma
Bella Kompozyty, dla której
została opracowana niskotem-
peraturowa i niskociśnieniowa
technologia produkcji wyro-
bów trudnopalnych. Obecnie
w ramach programów PBS, fi-

nansowanych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju,
Wydział współpracuje z firmą
DELTA Rafał Mikke i ROMA
Sp. z o.o. Badania dotyczą no-
wych kompozytów wytwarza-
nych z włókien węglowych na
bazie żywic epoksydowych
i kompozytów poliestrowo-
szklanych. WIM jest również
znanym ekspertem w dziedzi-
nie modelowania, która została
wykorzystana w pracach dla
firmy Rockwool. Program do
modelowania kompozytów
TERMET CAE opracowany
|w ramach projektu TERMET
otrzymał 8 medali na krajowych
i międzynarodowych wystawach
innowacyjności i wynalazków.

jm

Współpraca z przemysłem
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej to jednostka nau-
kowo-badawcza, która od wielu lat, aktywnie współpracuje z partnerami prze-
mysłowymi. Wydział, realizuje swoje cele, wykorzystując bogaty potencjał
kadrowy i aparaturowy dzięki czemu odgrywa znaczącą rolę jako partner dla
podmiotów gospodarczych.

Badania połączenia spawanego realizowane przez WIM PW z wykorzystaniem metody
fluorescencyjnej. Metoda ta polega na zastosowaniu proszku magnetycznego fluorescencyj-
nego, oraz lampy UV w celu wywołania zjawiska fluorescencji

Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach

Badania ultradźwiękowe materiału zbiornika ciśnieniowego realizowane na miejscu u Zlecającego

Marek Mrówczyński, prezes zarządu Ma-
ster – Odpady i Energia Sp. z o.o.
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Tuchów to miasto leżące na
południowym-wschodzie po-
wiatu tarnowskiego (woj.
małopolskie), w Ciężkowicko-
Rożnowskiej części Pogórza
Karpackiego. Tuchowska Strefa
Aktywności Gospodarczej jest
zlokalizowana w obrębie
miasta, na północno-zachod-
nim jego krańcu, obok drogi
wojewódzkiej 977. Obejmuje
obszar 16,394 ha – Gmina dys-
ponuje wolnymi działkami dla
inwestorów o łącznej po-
wierzchni ponad 6 hektarów
oraz ogromnym, ogólnodo-
stępnym parkingiem w cen-
trum strefy. Strefa nie koliduje
z terenami mieszkaniowymi
dzięki nowo wybudowanej
drodze, łączącej ją z drogą wo-
jewódzką 977. Jest zarówno
dobrze usytuowana, jak i sko-
munikowana – opowiada Ma-
riusz Ryś, burmistrz Tuchowa.
Strefa powstała dzięki realizacji
projektu pn. „Utworzenie Tu-
chowskiej Strefy Aktywności
Gospodarczej” w ramach
Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013, działanie 4.3.
Tworzenie i rozwój stref ak-
tywności gospodarczej, sche-
mat A: Strefy aktywności
gospodarczej o powierzchni 2-
20 ha, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Dofinan-
sowania przedsięwzięcia
w formie dotacji dla gminy Tu-
chów wyniosło 5,6 mln zł. Było
to jednocześnie największe do-
finansowanie spośród wnio-
skodawców. Wartość całego
projektu to ponad 7 mln zł.
– Środki te pozwoliły na wybu-
dowanie nowej infrastruktury,

parkingów oraz wodociągu
i kanalizacji sanitarnej we-
wnątrz strefy. Efektem tych
działań będzie lokowanie w Tu-
chowskiej Strefie Aktywności
Gospodarczej nowych przed-
siębiorstw oraz rozwój obec-
nych, które zapewnią nowe
miejsca pracy – mówi M. Ryś.

Atutów strefy jest wiele. Jed-
nym z nich jest lokalizacja, bo-
wiem strefa znajduje się tylko
18 km do autostrady A4, 100
km do dwóch lotnisk w Krako-
wie-Balicach oraz Rzeszowie-
Jasionce a także 80 km do
granicy polsko-słowackiej.
Charakterystyka terenu, na
którym zlokalizowana jest
strefa, jest także zachętą do in-
westowania: teren płaski, nie-
zagrożony podtopieniami czy
osuwiskami, ogólnodostępny
parking w centralnej części
strefy który może pomieścić
163 samochody osobowe oraz
72 ciężarowe, możliwość
przyłączenia do sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej na
każdej działce, istniejąca stacja

transformatorowa, oświetlenie
uliczne co 100 m oraz linia ko-
lejowa z bocznicą.
W planach jest także włączenie
strefy do Krakowskiego Parku
Technologicznego, aby przed-
siębiorcy mogli liczyć na ulgi
z podatku PIT i CIT.
Podczas otwarcia strefy, któ-
rego dokonali: członek zarządu
województwa małopolskiego
Stanisław Sorys wraz z bur-
mistrzem Tuchowa Mariuszem
Rysiem oraz przewodniczącym
Rady Miejskiej Ryszardem

Wroną, podkreślano, jak ważna
jest ta inwestycja zarówno dla
lokalnej społeczności, jak i dla
wzrostu atrakcyjności całego
województwa. Nie wątpiono
także w celowość istnienia
TSAG.
– Inwestycjami w strefie zainte-
resowane są liczne podmioty.
Prowadzimy szereg rozmów
i jestem pewny, że zakończą się
one sukcesem. Dzięki nowym
inwestycjom powstaną kolejne
miejsca pracy, a to wprost
przełoży się na zadowolenie
mieszkańców i wzrost jakości
życia. A o to przecież głównie
nam chodzi – podsumowuje
Mariusz Ryś.

Agnieszka Zander

Tuchów gospodarczo aktywny
4 maja 2014 roku rozpoczęła swoje działanie Tuchowska
Strefa Aktywności Gospodarczej. Dzięki staraniom i de-
terminacji lokalnych władz przybędzie inwestorów i miejsc
pracy, co bezpośrednio przełoży się na rozwój gminy.

Panie Prezesie, Sonel SA to
firma o ugruntowanej pozycji
na rynku, ubiegłoroczny laureat
Polskiej Nagrody Innowacyj-
ności. W tym roku firma ob-
chodzi jubileusz 20-lecia
istnienia. To czas podsumowań,
ale i wspomnień...

Spółka została założona w 1994
roku. Początki funkcjonowania
w tamtym czasie były,
można by rzec, pionier-
skie. Był to okres, w któ-
rym na nowo tworzyła się
przestrzeń gospodarcza.
Trzeba pamiętać, że był to
czwarty rok transformacji
gospodarczej i reform Bal-
cerowicza. Wiele dużych,
nieefektywnych firm
upadło lub przeżywało
ogromne trudności
związane z dostosowywa-
niem się do wymagań gos-
podarki rynkowej.
W takiej to atmosferze po-
jawia się nasza firma, która
zorientowana od razu na
wyzwania otwartego
rynku miała większe
szanse na przetrwanie,
gdyż pozbawiona była ba-
lastu niepotrzebnego
majątku i przerostów za-
trudnienia. Ale nie od razu
wszystko układało się
różowo. Początkowo kilka osób
próbowało stworzyć pierwsze
mierniki, wykorzystując nie
tylko własne umiejętności, ale
też korzystając z wiedzy ludzi
z innych firm, którzy, mimo że
byli zatrudnieni na etatach, swój
czas chętnie zagospodarowy-
wali w ramach tak zwanych
prac dodatkowych. Zresztą to
nie był nasz wynalazek, ale po-
wszechne zjawisko tamtych cza-
sów. To właśnie wtedy
zatrudniono w firmie pana Jana

Walulika (do dzisiaj w Spółce na
stanowisku wiceprezesa), autora
pierwszego miernika do pomia-
rów rezystancji pętli zwarcia.

I to był moment przełomowy
dla firmy?

Stworzenie miernika nie otwie-
rało jeszcze rynku, należało ten
produkt sprzedać. Pamiętam -

jak z próbkami jeździłem po fir-
mach krajowych (o eksporcie
jeszcze nikt nawet nie śnił), pró-
bując zainteresować tym pro-
duktem pracowników działów
utrzymania ruchu. I tak do-
tarłem do działu elektrycznego
Huty im. Lenina (dziś Sędzi-
mira) w Krakowie. Miernik do
pomiarów rezystancji pętli
zwarcia spotkał się z dużym za-
interesowaniem, zdobył wręcz
entuzjastyczne opinie i właśnie
tam została sprzedana większa

partia mierników. To dało nam
wiarę w to, że rezultaty naszej
pracy będą komuś potrzebne.
Myślę, że to właśnie “Sędzimir”
był jednym z takich momentów
zwrotnych w historii naszej
firmy. Takich momentów, które
dały impulsy do skokowego
wręcz rozwoju było wiele.
Zakup pierwszej linii do auto-
matycznego montażu SMD,
pierwsza konstrukcja miernika
izolacji oparta na procesorze,
pierwsza sprzedaż eksportowa
na rynek rosyjski, wdrożenie
zintegrowanego oprogramowa-
nia ERP, no i wreszcie budowa

nowoczesnej fabryki
w Wałbrzyskiej strefie
ekonomicznej za pie-
niądze pozyskane
z Giełdy Papierów War-
tościowych w Warsza-
wie, założenie spółki
w Indiach oraz rozpoczę-
cie współpracy z Holley
Metering, to były mo-
menty zwrotne firmy
SONEL. Każde z tych
wydarzeń stwarzało im-
pulsy prorozwojowe,
które wykorzystaliśmy
jak umieliśmy najlepiej.

A czego życzyć na przy-
szłość?

Wraz z rozwojem firmy
i wzrostem skali działal-
ności, coraz więcej pra-
cowników pracowało
w firmie. Ludzi zaan-
gażowanych, twórczych,

bez których firma SONEL nie
byłaby tym, czym dzisiaj impo-
nuje. Na dzisiaj jest to ponad
200 osób, z czego prawie 10%
posiada staż pracy równie długi
jak historia firmy. Nowoczes-
ność na skalę świata, innowa-
cyjność i niestandardowość
rozwiązań – te cele przyświecały
nam w tworzeniu konstrukcji
przez ostatnie dwadzieścia lat
i mam nadzieję, że tak pozosta-
nie.■

SONEL:20 lat sukcesów
Z Krzysztofem Wieczorkowski, prezesem zarządu Sonel
S.A. rozmawia Mariusz Baniak.

Krzysztof Wieczorkowski, prezes zarządu SONEL S.A.

Innowacyjna nauka o Ziemi

Instytut prowadzi badania
praktycznie we wszystkich
dziedzinach obejmujących pro-
blematykę fizyki Ziemi - jej
wnętrza, hydrosfery oraz at-
mosfery. Jednocześnie prowa-
dzi stały monitoring globalnych
pól geofizycznych, wstrząsów
sejsmicznych i wybranych pa-
rametrów atmosfery w obser-
watoriach na terenie całej
Polski oraz w Polskiej Stacji Po-
larnej na Spitsbergenie. W IGF
PAN coraz bardziej dostrzegane
są utylitarnie prowadzone ba-
dania. Wyniki wieloletnich
przedsięwzięć stanowią nie-
zwykle wartościowy materiał
dla firm zajmujących się m. in.
poszukiwaniem złóż gazu. Roz-
wijanie tego nurtu zaowoco-
wało powstaniem konsorcjum
naukowo-przemysłowego, któ-
rego liderem jest IGF PAN,
a członkami są PGNiG S.A.
oraz Geofizyka Toruń. Ostat-
nio zrealizowano ważne zada-
nie dla gospodarki, czyli
program głębokich sejsmicznych
badań refleksyjnych skorupy
ziemskiej w południowo-
wschodniej Polsce. Spektakular-
nym przedsięwzięciem jest
projekt o akronimie Polan-
dSPAN, realizowany wraz
z ING PAN oraz amerykańską
korporacją ION GX Techno-
logy, dotyczący badań prowa-
dzonych z wykorzystaniem
technik sejsmiki refleksyjnej
o najwyższej dostępnej rozdziel-
czości. Instytut jest również ko-
ordynatorem gigantycznego
projektu na budowę cyfrowej
przestrzeni badawczej sejsmicz-

ności indukowanej (projekt fi-
nansowany w ramach POiG
o wartości ponad 14 mln zł).
IGF PAN specjalizuje się w ba-
daniach dotyczących zagrożeń
naturalnych i antropogenicz-
nych (powodzie, trzęsienia
ziemi, zanieczyszczenia wody
i atmosfery) i skutków zmian
klimatycznych. – To wszystko
wpływa na bardzo wysoką
ocenę działań instytutu w skali
międzynarodowej. Centrum
Nauk o Ziemi i Planetach Geo-
Planet, którego koordynatorem
jest IGF PAN zaproszono do
grupy ośmiu wiodących euro-
pejskich centrów nauk o Ziemi
Earth Science National Labs.
Warto wspomnieć, że Centrum
GeoPlanet było pierwszym
naukowym Centrum utworzo-
nym przez Polską Akademię
Nauk – mówi prof. dr hab.
Paweł Rowiński, Dyrektor In-
stytutu.
Również w obszarze edukacyj-
nym, instytut koordynuje naj-
większy w Polsce projekt
innowacyjny z zakresu edukacji
przyrodniczej, finansowany
z Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki - projekt EduScience
o budżecie przekraczającym 24
mln zł. Ponadto głównie
w oparciu o Polską Stację Polarną
została opracowana koncepcja
Polskiego Multidyscyplinarnego
Laboratorium Badawczego Po-
larPol, wpisanego na Mapę Dro-
gową Polskiej Infrastruktury
Badawczej.

Wojciech Grabarczyk

Instytut Geofizyki PAN jest współzałożycielem centrum
naukowego, które jako pierwsze w Polsce uzyskało status
Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w zakresie
nauk o Ziemi - najwyższego wyróżnienia dla instytucji nau-
kowej w Polsce.

Miasto jest jednym z najmłod-
szych uzdrowisk w Polsce, a za-
razem drugim po Augustowie
kurortem na Podlasiu. Tradycje
uzdrowiskowe sięgają tu czasów
międzywojnia. W chwili obec-
nej w oparciu o udokumento-
wane właściwości lecznicze
klimatu Minister Zdrowia usta-
lił dla Uzdrowiska Supraśl na-
stępujące kierunki lecznicze:
choroby górnych i dolnych dróg
oddechowych, chorobykardiolo-
giczne, ortopedyczno-urazowe,

a także reumatologiczne.
Specyficzne położenie w oko-
licy sosnowych lasów, powo-
duje, że unoszą się tu lecznicze
olejki eteryczne. Dodatkowo
miasto ma swoje ,,czarne złoto” -
złoża borowiny, która jest jed-
nym z najcenniejszych darów
natury. W związku z tym miasto
od 2002 roku może poszczycić
się statusem uzdrowiska nizin-
nego, klimatycznego i borowi-
nowego. Lasy w których
położona jest gmina tworzą Park

Krajobrazowy PuszczyKnyszyń-
skiej, gdziewyznaczono ioznako-
wano trasy służące terapii
ruchowej.

Zainwestuj w uzdrowisku

Supraśl w tej chwili poszukuje
inwestorów w celu uruchomie-
nia tzw. Północnego Kompleksu
Sanatoryjnego. Miasto daje
szanse rozwoju turystyki aktyw-
nej, jak również uzdrowiskowej
między innymi w zakresie kli-

matoterapii. Ma do zaoferowa-
nia bardzo atrakcyjną działkę
(nr 763) położona na Uro-
czysku Pustelnia, w granicach
miasta na terenie Strefy ,,A”
ochrony uzdrowiskowej.
Działka o powierzchni 2,0788
ha, stanowiąca własność gminy
Supraśl przeznaczona jest do
oddania w użytkowanie wie-
czyste, pod budowę zakładu
lecznictwa uzdrowiskowego,
składającego się z obiektu sana-
toryjnego lub szpitalnego,
zakładu przyrodoleczniczego
oraz urządzeń lecznictwa uzdro-
wiskowego wraz z niezbędną in-
frastruktura techniczną.
Więcej informacji w tym zakre-
sie udziela Sekretarz Gminy
Supraśl-Pan Mariusz Żukowski
(tel. 85 7132 735, email:
mariusz.zukowski@suprasl.pl).

Marta Mroczek

Położone w powiecie białostockim miasto Supraśl leży na pograniczu etnicznym i religijnym,
na obszarze, który historycznie należał do Litwy. Jest pograniczem wielu kultur, narodowości
i religii. Głównymi walorami tego miasta są przede wszystkim historia i otaczająca je przy-
roda. Tylko tutaj można doświadczyć i posmakować kresowych tradycji. Turyści oczarowani
niezwykłą doliną rzeki Supraśl i krajobrazem kulturowym masowo przyjeżdżają do miasta
i korzystają z doskonale przygotowanej bazy turystycznej. Można nawet powiedzieć, że „Sup-
raśl jest modnym miejscem na Podlasiu”.

Obecnie spółka realizuje pro-
jekt pod nazwą „Uporządko-
wanie gospodarki ściekowej
w gminie Pleszew” dofinanso-
wany w ramach POIiŚ na lata
2007-2013. Dzięki niemu zos-
tało wybudowanych lub zmo-
dernizowanych prawie 18 km
sieci kanalizacji sanitarnej. Naj-
bardziej miarodajnym wskaźni-
kiem jest jednak ilość
nowopodłączonych gospo-
darstw domowych do sieci.
Dzięki wykonaniu 250
przyłączy ponad tysiąc kolej-
nych mieszkańców miasta
i gminy Pleszew będzie mogło
korzystać z nowej sieci kanali-
zacji sanitarnej. Dużym sukce-
sem przy realizacji projektu jest
również struktura dofinanso-

wania. Łączna wartość projektu
wyniosła 23 211 497,59 zł,
a dofinansowanie 9 706 880,45
zł – Musieliśmy zaangażować
jedynie 41 % ze środków włas-
nych. Choć kwotowo to dla
nas, jako małej spółki, oczywiś-
cie sporo, ale dzięki temu, że
pozyskaliśmy środki z woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej zakres inwestycji mógł być
większy – mówi Grzegorz
Knappe, prezes zarządu Przed-
siębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Pleszewie. Aktualnie
staramy się o rozszerzenie pro-
jektu o kolejny etap budowy
kanalizacji – wszystko w ra-
mach oszczędności uzyskanych
na projekcie. W 2013 roku

z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich pozyska-
liśmy kolejne środki na ten cel.
Ale produkcja wody i odbiór
ścieków to nie jedyne zadania
pleszewskiego przedsiębior-
stwa. Zatrudniająca ok. 170
osób firma zajmuje się także
utrzymaniem zieleni miejskiej,
zimowym utrzymaniem dróg,
oczyszczaniem miasta, budową
i remontami dróg i mostów,
prowadzeniem składowiska
odpadów i ich segregacją, za-
rządzaniem targowiskiem miej-
skim, posiada również stację
diagnostyczną i przytulisko dla
zwierząt.
Przyszłość spółki zapowiada się
pracowicie. – Miasto i gmina
Pleszew przygotowuje się do

utworzenia strefy ekonomicz-
nej, dlatego musimy zabezpie-
czyć media, którymi się
zajmujemy oraz przyjrzeć się
gospodarce osadowej. Zmo-
dernizujemy i przebudujemy
system zagospodarowania osa-
dów ściekowych. Przygotowu-
jemy projekty dalszej
modernizacji oczyszczalni ście-
ków, a więc i modernizacji
całego ciągu energetycznego –
mówi G. Knappe. PK w Ple-
szewie posiada bowiem bioga-
zownię, która produkuje
energię elektryczną. Wystarcza
ona obecnie na zaspokojenie
35% potrzeb, jakie ma oczysz-
czalnia ścieków. A to tylko poka-
zuje, jak wszechstronną firmą jest
pleszewskie przedsiębiorstwo.

Agnieszka Zander

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Pleszewie to
jedno z niewielu przedsiębiorstw w kraju, które realizuje
tak liczne zadania własne gminy.

LiderPodlasiaposzukuje inwestora

Wszechstronna spółka

Mariusz Ryś, burmistrz Tuchowa
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Zrealizowany przez spółkę
projekt „Rozwój proekologicz-
nego transportu publicznego na
Obszarze Metropolitalnym
Trójmiasta” zwyciężył w katego-
rii „CityStar – inwestycje w pub-
liczny transport miejski zgodny
z zasadą zrównoważonego roz-
woju” w prestiżowym konkursie
KomisjiEuropejskiejpromującym
najbardziej innowacyjne i orygi-
nalne przedsięwzięcia finanso-
wane ze środków UE. W tej
kategorii Gdynia rywalizowała
z projektami z Kielc, Swansea
i wspólnym przedsięwzięciem
Manchesteru, Paryża, Brukseli,
Bielefeld i Rotterdamu.
Ważnym aspektem dla jury
wyłaniającego zwycięzcę był
wpływ realizowanego projektu
na gospodarkę oraz społeczeń-
stwo innych miast i regionów,
tak by projekt mógł stać się in-
spiracją i wzorem wykorzysta-
nia funduszy wspólnotowych.
Chodzi przede wszystkim
o promowanie dobrych prak-
tyk w rozwoju regionalnym.
– W ramach projektu, który rea-
lizowaliśmy w latach 2010-2013
zakupiliśmy 28 nowoczesnych,
przyjaznych środowisku trolej-
busów niskopodłogowych;
przebudowaliśmy sieć trakcyjną
w ciągu al. Zwycięstwa w Gdyni,
al. Niepodległości w Sopocie
do pętli przy ul. Reja; zbudo-
waliśmy 4 nowe podstacje
trakcyjne; przebudowaliśmy 5
istniejących podstacji trakcyj-
nych a także zbudowaliśmy
centrum zdalnego sterowania
zasilającą trakcję trolejbusową.
Nowe pojazdy są energoosz-
czędne. Po ich wprowadzeniu

do eksploatacji zmniejszyło się
ogólne zużycie energii elek-
trycznej w naszej sieci o ponad
20%, a także znacząco podniósł

się komfort podróżowania
pasażerów – mówi Piotr
Małolepszy, prezes zarządu

Przedsiębiorstwa Komunikacji
Trolejbusowej w Gdyni.
Projekt finansowany był z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa
Pomorskiego. Przedsiębiorstwo
Komunikacji Trolejbusowej Sp.
z o.o. jako beneficjent koń-
cowy, otrzymało dofinansowa-
nie w wysokości 70% wartości
kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość projektu to
98 646 644,72 zł.
Zarząd PKT w Gdyni nie spo-

czywa na laurach i opracowuje
plan dalszych inwestycji. Roz-
budowa i unowocześnienie ta-
boru oraz zakup nowych
baterii akumulatorowych do
napędu alternatywnego – to
plany na najbliższe lata. Po-
zwolą one zwiększyć zasięg
transportu bez rozbudowy sieci
trakcyjnej oraz przyczynia się do
dalszego zmniejszenia zużycia
energii. Dla spółki oznacza to
oszczędności, dla środowiska
zmniejszenie emisji dwutlenku
węgla a dla użytkowników pod-
niesienie komfortu korzystania
z trolejbusów.
Nie jest to pierwsza ważna na-
groda międzynarodowa po-
twierdzająca najwyższą jakość
komunikacji miejskiej w Gdyni.
W ubiegłym roku Międzynaro-
dowa Unia Transportu Publicz-
nego UITP uznała gdyńską
komunikację za najlepszą w Eu-
ropie środkowo-wschodniej.
Z kolei w grudniu 2012 roku
Komisja Europejska wyróżniła
Gdynię, jako jedyne miasto z na-
szego regionu, w konkursie
Access City Award za przyjazny
osobom niepełnosprawnym
transport publiczny. – Mamy
zatem nadzieję, że nagroda Re-
giostars 2014 oraz pozostałe
międzynarodowe wyróżnienia
będą silną rekomendacją dla
uzyskania kolejnych środków
w nowej unijnej perspektywie
finansowaniawlatach2014-2020
nazrealizowaniedalszychplanów
rozwoju naszej spółki – dodaje
prezes PKT Gdynia Sp. z o.o.

Jakub Laskowski

Gwiazda Europy
Komisja Europejska uhonorowała Gdynię prestiżową na-
grodą Regiostars 2014 za projekt proekologicznego trans-
portu publicznego zrealizowany przez Przedsiębiorstwo
Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni.

Piotr Małolepszy, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni

Nowajakośćpolskich stoczni

Stocznia Crist jest jedną z dwóch
największych stoczni produk-
cyjnych w Polsce. Przez 24 lata
stocznia wybudowała około
330 jednostek. Spółka z powo-
dzeniem realizuje coraz bar-
dziej zaawansowane projekty
dzięki czemuosiągnęławEuropie
pozycję lidera branży offshore -
segmentu eksploatacji zasobów
naturalnych, który bardzo
szybko się rozwija i będzie rósł
przez najbliższe lata.

Kluczowe inwestycje

Stocznia umocniła i ustabilizo-
wała swoją pozycję na europej-
skim i światowym rynku dzięki
inwestycjom w zakup majątku
upadłej Stoczni Gdynia oraz
dzięki zakupowi specjalistycz-
nych linii technologicznych
umożliwiających budowę stat-
ków do stawiania wież wiatro-
wych. Dzięki przejęciu za 175
mln zł największego suchego
doku w basenie morza bałtyc-
kiego po upadłej Stoczni Gdynia
spółka zyskała potencjał tech-
niczny w zakresie budowy
ciężkich konstrukcji , który po-
zwala na budowę największych
i specjalistycznych statków.
Tutaj można zbudować tzw.

baltimaxy czyli największe
statki (nawet 400 metrowe)
jakie mogą wpłynąć na Bałtyk
przez cieśninę duńską. Kupiony
przez Stocznię Crist dok jest je-
dynym miejscem w basenie
Morza Bałtyckiego oraz jed-
nym z niewielu miejsc na rynku
gdzie można budować najno-
wocześniejsze na świecie statki
do stawiania wież wiatrowych
tzw. Jack Up’y - mówi Zbigniew
Bahyrycz, pełnomocnik zarządu
Crist S.A. W grudniu 2013
spółka przekazała do użytku już
trzeci tego typu statek. Aktual-
nie stocznia buduje prototy-
powy statek, który będzie
układał na dnie morza rurociągi
do transportu ropy.

Dobra perspektywa

Przyszłością dla polskiego prze-
mysłu stoczniowego jest konso-
lidacja potencjału polskich
zakładów i skupienie się na
przemyśle offshore. Oferta
stoczni Crist wraz z pozos-
tałymi stoczniami z regionu za-
zębiają się i uzupełniają tworząc
samowystarczalny kompleks
specjalistycznej produkcji.

Jakub Laskowski

Crist S.A. to największa prywatna stocznia w Polsce wyras-
tająca na europejskiego lidera w branży offshore. Siła Crista
to innowacyjność, podejmowanie nowych wyzwań, specja-
lizacja oraz bogata oferta wysokiej jakości usług.

Gdynia jako jedno z trzech polskich miast posiada miejski transport trolejbusowy. Na gdyńskich ulicach tro-
lejbusy pojawiły się 71 lat temu – 18 września 1943 roku. Dziś gdyńska sieć trolejbusowa jest największa i naj-
nowocześniejsza w Polsce. Obejmuje Gdynię i Sopot, a w jej ramach funkcjonuje 12 linii stałych i jedna
sezonowa. Niskopodłogowe pojazdy przewożą rocznie ponad 25 milionów pasażerów, pokonując przy tym
5 milionów kilometrów. Transport trolejbusowy obsługuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp.
z o.o. w Gdyni, której właścicielem jest Gmina Miasta Gdyni. Udział ekologicznego transportu trolejbusowego
w całym transporcie miejskim to 25%.

Jak z perspektywy kilku lat
ocenia Pan działalność Stoczni
Remontowej „Nauta” S.A.?

W latach ubiegłych program
produkcyjny Stoczni oparty był
na potencjale technicznym po-
siadanych doków pływających.
Ograniczenia te powodowały,
że oferta naszej stoczni skiero-
wana była głównie dla armato-
rów eksploatujących mniejsze
statki. Zakup aktywów pro-
dukcyjnych po byłej Stoczni
Gdynia oraz nawiązanie
współpracy ze spółkami
działającymi na bazie aktywów
stoczniowych w Gdyni umożli-
wiło Stoczni wejście w nowy
segment działalności, tj. re-
monty dużych jednostek
pływających powyżej 150 m
długości, które dotychczas nie
były w naszym zakresie zainte-
resowania. Jednocześnie celem
zwiększenia zaangażowania
Stoczni w segmencie budowy
nowych jednostek pływających,
a jednocześnie zmierzając do
dywersyfikacji źródeł przycho-
dów, stocznia utworzyła
w 2012 roku Dział Nowych
Budów. Przy stale rosnącej licz-
bie realizowanych projektów,
zarówno nowych budów, jak
i konwersji oraz remontów
statków, Stocznia poszukuje
możliwych form powiększenia
potencjału produkcyjnego.
Efektem tych działań jest po-
większenie potencjału o suchy
dok SD I i pirs południowy
wGdyni, dodatkowo o pochyl-
nie B1 i B3 w Gdańsku. W la-
tach 2010 - 2013 Stocznia

powiększała wysokość przy-
chodów ze sprzedaży i osiągnęła
dodatnie wyniki finansowe.
W roku 2013 przychody ze
sprzedaży wyniosą około 260
mln PLN.

Jak przedstawiają się plany
stoczni w najbliższej przy-
szłości?

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom klienta zamierzamy roz-
szerzyć ofertę i stworzyć
profesjonalne biuro projek-
towo–konstrukcyjne, które
mogłoby konstruować nowo-
czesne jednostki specjalistyczne.
W związku z programem mo-
dernizacji technicznej Mary-
narki Wojennej RP,
obejmującego między innymi
zakup nowych okrętów: po-
dwodnych nowego typu pk.
„Orka”, obrony wybrzeża pk.
„Miecznik”, patrolowych
z funkcją zwalczania min pk.
„Czapla”oraz modernizacje po-
siadanych jednostek pływających
planuje się, że projekty te będą
realizowane przez polskie
stocznie w oparciu o platformy
zagraniczne. Mając doświad-
czonąkadrępracowników,niskie
koszty pracy, certyfikowaną ja-
kość wykonania i zarządzania
widzimy naszą stocznię jako
aktywnego udziałowca tego
programu. W tym celu prowa-
dzimy rozmowy z podmiotami
zagranicznymi posiadającym
w swoje ofercie projekty które
z powodzeniem mogą spełniać
potrzeby naszej Marynarki
Wojennej.

Stocznia wkracza na rynek
konstrukcji offshore – jakie
cele w związku z tym stawiają
Państwo przed spółką?

Stocznia w coraz szerszym za-
kresie realizuje zlecenia na wy-
konanie konstrukcji stalowych
offshore. Stocznia funkcjonuje
w ramach grupy MARS Shipy-
ards & Offshore którą oprócz
Nauty tworzą 2 spółki z sek-
tora stoczniowego oraz
offshore: Morska Stocznia Re-
montowa Gryfia w Szczecinie
oraz Energomontaż-Północ
Gdynia. Projekty z sektora
offshore, zarówno oil and gas,
jak i wind power charaktery-
zują się wysoką wartością do-
daną, pozwalając na stały
rozwój firm działających w tym
obszarze. Stocznia Nauta wraz
z pozostałymi spółkami grupy
MARS Shipyards & Offshore
pragnie wykorzystać szansę
jaką daje nam ten obiecujący
rynek. W ramach wejścia na
ten rynek Nauta realizuje ko-
lejne kontrakty na zlecenie
spółki Heerema. Obecnie
w Gdańsku trwają prace nad
platformą ładunkowąnaosprzęt
dźwigowy. Element ten doce-
lowo trafi na jedną z wież wiert-
niczych.

Na polskim rynku stocznio-
wym obserwujemy coraz
większą konsolidację, jak oce-
nia pan to zjawisko?

Dzięki konsolidacji działalności
spółek należących do portfela
MARS Shipyards & Offshore

dążymy do osiągnięcia efektu
synergii. Działania te przyniosą
konkretne korzyści: osiągniecie
wyższej pozycji konkurencyjnej
każdej ze stoczni, optymalne
wykorzystanie potencjału tech-
nicznego i ludzkiego, unikanie
wzajemnej konkurencji, ob-
niżenie kosztów zakupów ma-
teriałów i mediów, itp. Dzięki
strukturze quasi holdingowej
znacznie wzrosły nasze możli-
wości techniczne i finansowe.
Daje nam to większą szansę w

przypadkudużychprzetargówna
przebudowy i realizację budowy
nowych jednostek pływających.

Jak ocenia Pan kondycję i przy-
szłość przemysłu stoczniowego
i w jakim miejscu plasuje Pan
Stocznię Remontową „Nauta”
S.A.?

„Nauta” S.A. działa przede
wszystkim na europejskim
rynku remontów, przebudów
i budowy nowych statków,

który jest rynkiem podle-
gającym ciągłym i dynamicz-
nym przeobrażeniom. Cechą
tego rynku są zjawiska prze-
wagi podaży usług nad zgłasza-
nym popytem oraz ciągle
narastająca rywalizacja
działających podmiotów w tym
obszarze. Obecny rynek nie jest
rynkiem sprzedającego a ku-
pującego, lecz pomimo dużej
konkurencji, dzięki obranej
przez nas strategii rozwoju wy-
chodzimy z niej zwycięsko.■

Konsolidacja przemysłu stoczniowego szansą na nowe inwestycje
Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. jest jedną z wiodących polskich stoczni, która
specjalizuje się w budowie i remontach statków. Dzięki konsolidacji z MARS
Shipyards & Offshore śmiało wkracza również na rynek konstrukcji offshore.
Obrana strategia rozwoju firmy pozwala stoczni ze spokojem patrzeć w przy-
szłość i jest przykładem odrodzenia przemysłu stoczniowego w Polsce. Z Preze-
sem Zarządu Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. rozmawia Jakub Laskowski.

Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. oferuje usługi i produkty w branży okrętowej remontując, przebudowując
i budując statki i obiekty pływające w oparciu o zakłady w Gdyni (ul. Waszyngtona i ul. Czechosłowacka) oraz
w Gdańsku. Prace realizowane są w oparciu o wykwalifikowana kadrę pracowników i sprawdzony system pod-
wykonawców.

Tereny w Gdyni to prawie 3 km nabrzeży, 4 doki pływające (w tym Dok pływający nr 4 o wymiarach 190,5m x
31,2m) , 2 suche doki (SD II - 380m x 70m - dzierżawiony od spółki Crist S.A. oraz SD I – 240m x 40m), 2
suwnice o udźwigu 1000T i 500T oraz kilkanaście dźwigów o różnym udźwigu. Majątek w Gdańsku to obszar
10,4 ha w skład którego wchodzą dwie pochylnie wzdłużne B1 i B3, hala prefabrykacyjna o powierzchni ok
10.000m2 oraz 7 dźwigów Kone w rejonie pochylni. Wyposażenie te, po uprzedniej modernizacji, umożliwi
Stoczni i spółkom z jej grupy kapitałowej realizację budowy konstrukcji stalowych i w pełni wyposażonych statków.
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Proces restrukturyzacji
zadłużenia jest realizowany od
2002 r., gdy Zarząd podjął się
go prowadzić w sytuacji
zadłużenia sięgającego 200 mi-
lionów złotych, czterech
zagrożonych inwestycji, siedem-
nastu prowadzonych egzekucji,
obciążonych hipotekami wszyst-
kich nieruchomościach (w tym
również na rzecz ZUS i Skarbu
Państwa) i wypowiedzianymi
umowami na dostawy mediów.
Przez kolejne lata Zarząd pod-
pisał szereg umów restruktury-
zacyjnych. Zawarte ugody
i porozumienia spowodowały,
że zostały spłacone i znacząco
ograniczone wszystkie długi
Spółdzielni. Obecnie należności
przewyższają zobowiązania
Spółdzielni.
Pomimo trudnej sytuacji finan-
sowej Spółdzielni przez cały ten
okres zaliczki na koszty eks-
ploatacji były utrzymywane na
poziomie poniżej średniej
w Warszawie. – Mimo
wyjątkowo sprawnej windykacji
zadłużenie w naszej spółdzielni
utrzymuje się, ale utrzymuje się
na poziomie poniżej średniej
krajowej – zadłużenie lokato-
rów w spółdzielniach i więk-
szych wspólnotach w kraju
kształtuje się na poziomie od 1
do 2,5 miesięcznych wpływów
- u nas jest to ok.1,5 miesiąca –
mówi Andrzej Ślązak, prezes
zarządu Spółdzielni Mieszka-
niowej PAX. Liczby potwier-
dzają te słowa. Wskaźnik
płynności uległ poprawie
z 0,085 do 1,4, natomiast okres
płatności faktur zmalał z 658
dni do około 80 dni.
Obecnie najważniejszym zada-

niem Spółdzielni Mieszkanio-
wej PAX jest kompleksowa
i realizowana na najwyższym
poziomie obsługa mieszkańców
budynków zarządzanych przez

Spółdzielnię. Ścieżka do tego
celu wiedzie przede wszystkim
przez usprawnienie struktur or-
ganizacyjnych i zarządzania,
podniesienie efektywności wyko-
rzystania środków rzeczowych,
racjonalizację zatrudnienia, za-
kończenia wszystkich inwesty-
cji zatrzymanych w 2001 r.
Został spłacony główny dług
(PEKAO S.A.) ok. 109 mln zł. –
Do chwili obecnej osiągamy cel
zasadniczy, jakim było uniknię-
cie upadłości, bo tylko w takim
przypadku możliwe jest osiąga-
nie innych istotnych celów dla
dobra członków – mówi A.
Ślązak.
W dalszym ciągu ważna będzie
windykacja kwot wynikających
z ostatecznego rozliczenia pro-
wadzonych inwestycji, zainsta-

lowanie brakujących wind oso-
bowych, a także windykowanie
kwotwynikających z zadłużenia
na opłatach eksploatacyjnych,
tak, by to zadłużenie nie prze-
kraczało 1-miesięcznego
obrotu. Trwają starania, mające
doprowadzić do wykreślenia
hipotek na nieruchomościach
Spółdzielni oraz uporządkowa-
nie sytuacji prawnej gruntów.
W 2013 roku rozpoczęto

wdrażanie nowego zintegrowa-
nego sytemu informatycznego
z instalacją bazy danych Oracle.
Zawiera on między innymi
moduły dotyczące całej księgo-
wości, klientów, należności
i zobowiązań, windykacji, płac,
zarządzania infrastrukturą, gos-
podarki zasobami mieszkanio-
wymi oraz system dostępu
przez internet do informacji
dotyczących lokali i miejsc po-
stojowych dla właścicieli tych
lokali i miejsc. Przewidywane
wdrożenie całego sytemu,
w tym dostępu przez internet
dla właścicieli lokali, zostanie
zakończone na przełomie lipca
i sierpnia 2014 roku.

Anna Knapek

Konsekwencja na trudnej drodze
Skomplikowana sytuacja finansowa, szereg kłopotów inie-
rozwiązanych spraw – tak jeszcze kilka lat temu wyglądała
sytuacja Spółdzielni Mieszkaniowej PAX w Warszawie.
Dziś widmo upadłości zostało oddalone, restrukturyzacja
przyniosła efekty a mieszkańcy mogą spać spokojnie.

Kierowana przez pana firma
jest nietypowa w skali całego
kraju, dlaczego?

W pewnym sensie. Spółka
nasza powstała w 1992 roku
w wyniku uchwały Rady
Gminy o likwidacji własnego
podmiotu komunalnego i po-
wierzeniu działalności spółce
utworzonej przez pracowni-
ków. W efekcie jesteśmy firmą
o kapitale prywatnym,
obsługującą gminy w oparciu
o długoterminowe kontrakty
operatorskie. W ten sposób
w Polsce działa jeszcze niewiele
przedsiębiorstw wodociągowo
– kanalizacyjnych. Oczywiście
taki model, realizowany
wyłącznie na terenie jednej
gminy nie przyniósłby żadnych
efektów. To wymusiło na nas
działania zmierzające do pro-
wadzenia działalności w szer-
szym zakresie i obecnie
działamy już na terenie kilku-
nastu gmin. To niewątpliwy
sukces, który tylko potwierdza
słuszność naszych założeń.

W czym tkwi przewaga sys-
temu operatorskiego w tego
typu działalności?

Podobnie jak w podmiotach,
których właścicielem jest samo-
rząd zapewniamy wszystkie
standardy usług wymagane
przepisami prawa. Działamy
w oparciu o określone przez

gminy warunki zezwolenia i re-
gulaminy usług. Niemniej naj-
ważniejszym elementem
współpracy jest umowa gwa-
rantująca nie tylko interesy
stron, ale przede wszystkim
dobro naszych odbiorców. Do
funkcjonowania takiego mo-
delu nie jest potrzebne po-
woływanie spółek
kapitałowych bądź wymyślanie
innych form „wyprowadzania”
majątku z gminy. Charaktery-
zuje się tym, że samorząd za-
wsze pozostaje właścicielem
majątku, a operatorowi powie-
rzone jest zadanie świadczenia
usług. W gestii operatora po-
zostają środki i służby tech-
niczne, które całodobowo
czuwają nad utrzymaniem
i eksploatacją urządzeń oraz
obsługą odbiorców. Tak jest
bezpieczniej i dla gminy i dla jej
mieszkańców, a dobrze skon-
struowana umowa daje wszyst-
kim stabilność i pewność
funkcjonowania. Dla ludzi is-
totne jest, aby wstając rano
i odkręcając kran mieli w nim
wodę o odpowiedniej jakości
i ciśnieniu. To, jakie jest przed-
siębiorstwo, nie ma większego
znaczenia. Liczą się fakty, no
i koszty oczywiście. Argumenty
są po naszej stronie. Głośny
dzisiaj w naszej branży temat
konsolidacji realizujemy już od
wielu lat.

Jaka jest zatem najlepsza re-

cepta na działalność w branży?

Konsolidacja, jakkolwiek by jej
nie rozumieć, niekoniecznie ka-
pitałowa, ale choćby organiza-
cyjna. Dzięki dotacjom
unijnym większość średnich
i małych gmin przeprowadziło
inwestycje. Minione dziesię-
ciolecie przyniosło duży postęp
w tej dziedzinie. Dbałość o ja-
kość wody do picia oraz ście-
ków odprowadzanych do
środowiska mamy na poziomie
europejskim, niemniej inwesty-
cje nie są celem samym w sobie.
To, co wybudowano trzeba
ciągle utrzymywać w odpo-
wiednim stanie technicznym
oraz na bieżąco obsługiwać.
Czego konsekwencją są koszty.
Ich optymalizacji należy szukać
we wszystkich procesach za-
rządzania. Głównie tam, gdzie
da się je praktycznie znaleźć –
w kosztach pośrednich
i działalności pomocniczej. Dla
przykładu, po co małej gminie
specjalny samochód do kanali-
zacji za milion zł, jeżeli czas
jego pracy to jeden dzień w ty-
godniu. Z powodzeniem
obsłuży on kilka gmin. Proble-
mem staje się gospodarka osa-
dami ściekowymi. W dużych
miastach to proste, ale co mają
robić z nimi małe, gminne
oczyszczalnie? Jak to wpłynie
na cenę i jak długo mieszkańcy
będą to akceptować? Należy
budować struktury zarządza-
nia, które zapewnią wielu gmi-
nom jednocześnie niezawodne
funkcjonowanie przy optymal-
nej cenie.

Rozmawiała Elżbieta Kęsy

Konsolidacją jest potrzebna dla
branży wod-kan
Rozmowa z Ryszardem Sobieralskim, Prezesem Zarządu
Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
w Nowogardzie

W posiadającej w swoich zaso-
bach ponad 10,5 tys. mieszkań
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Stalowej Woli mieszka obec-
nie ok. 23 tys. osób. To niemal
połowa mieszkańców miasta.
Nic więc dziwnego, że wizeru-
nek spółdzielczych zasobów
w sposób znaczący wpływa na
wygląd całego miasta. – To za-
równo duma, ale i odpowie-
dzialność, że nasz spółdzielczy
organizm odgrywa tak dużą
rolę w życiu i funkcjonowaniu
naszej małej ojczyzny. Staramy
się sprostać temu zadaniu
i myślę, że odnosimy sukces –
mówi Halina Czubak, Prezes
Zarządu Spółdzielni Mieszka-
niowej w Stalowej Woli. Rze-
czywiście, większość bloków
jest odnowiona i pomalowana,
infrastruktura wokół jest za-
dbana a między budynkami
znajdują się kolorowe place
zabaw, ławeczki, małe skwery.
Większość prac została wyko-
nana przez pracowników
spółdzielni, bowiem spośród
250 zatrudnionych osób sporą
część stanowią pracownicy od-
powiedzialni m.in. za docieple-
nia budynków i utrzymanie ich
w należytym stanie technicz-
nym, modernizację chodników,
dróg, parkingów, utrzymanie
zieleni.
Spółdzielnia może pochwalić
się także sukcesami w wyko-
rzystaniu środków z Unii Euro-
pejskiej. Dzięki pozyskanym
dotacjom udało się przeprowa-

dzić rewitalizację kilku bloków.
W nadchodzącej perspektywie
budżetowej stalowowolska
spółdzielnia także planuje po-
zyskać fundusze unijne. Tym
razem głównymi beneficjentami
będą osoby starsze
mieszkające w zaso-
bach spółdzielczych.
Pomimo ogólnej
tendencji informa-
tyzacji wszystkich
działań władze
spółdzielni nie za-
pominają także
o cyfrowo wyklu-
czonych. W dalszym
ciągu funkcjonują tu
kasy płatnicze,
w których miesz-
kańcy mogą uisz-
czać opłaty za
mieszkania.
– Wszyscy stawiają
teraz na elektro-
niczną obsługę
mieszkańców, ale
w Stalowej Woli to
by się po prostu nie
sprawdziło ponie-
waż w zasobach mieszka spora
rzesza osób starszych. W mie-
ście bardzo wyraźna jest emi-
gracja ludzi młodych, do
innych miast bądź krajów. To
bezpośrednio przekłada się na
wysoką średnią wieku mieszkań-
ców. Starsi ludzie nie posiadają
komputerów ani kont banko-
wych, przyzwyczajeni są do tego,
że w okienku kasowym
w spółdzielni zawsze mogą uiś-

cić należne opłaty i dopóki bę-
dzie zapotrzebowanie na taką
działalność to z pewnością taki
oddział będzie istniał – mówi
Prezes Czubak, i dodaje – Wy-
chodzimy mieszkańcom na-
przeciw. Zależy nam na tym by
nie tylko dobrze się im miesz-
kało w zasobach ale również,
żeby wszystko czego potrze-
bują mieli blisko siebie.
Ważnym elementem działal-
ności Spółdzielni Mieszkanio-
wej jest także dbałość o sferę
społeczno-kulturalną.

W prężnie działającym
Spółdzielczym Domu Kultury
regularnie odbywają się zajęcia
taneczne, wokalne, teatralne,
plastyczne, fotograficzne czy ję-
zykowe. Oferta skierowana jest
do wszystkich mieszkańców
miasta, niezależnie od wieku.
Wiele udaje się osiągnąć dzięki
dobrej współpracy Zarządu
z Radą Nadzorczą. – Trzeba
przyznać, że mamy szczęście do

ludzi. Osoby, które zasiadają
w Radzie doskonale rozumieją
swoją rolę i świetnie wywiązują
się ze swoich obowiązków ale
równocześnie pozwalają wy-
pełniać Zarządowi swoje po-
winności - mówi Pani Prezes.
Wszystkie te działania mają
podstawowy cel: sprostać ocze-
kiwaniom mieszkańców. – Za-
wsze najważniejsi będą ludzie,
bo to oni tworzą spółdzielnię,
oni dają nam chęć do działania.
Wsłuchujemy się w głos miesz-
kańców bo to oni powinni być

zadowoleni z miejsca w którym
mieszkają. Możemy uznać, że
nasze starania są dobrze po-
strzegane, ponieważ do tej
pory pojawił się tylko jeden
wniosek o wyodrębnienie
wspólnoty, który na dodatek
z czasem został wycofany -
podsumowuje Halina Czubak.

Anna Knapek

Sprostać oczekiwaniom mieszkańców
Obchodząca w tym roku swoje 55-lecie Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Stalowej Woli jest jedną z najwięk-
szych i najstarszych w województwie podkarpackim.
Dobre zarządzanie i wsłuchiwanie się w głos miesz-
kańców zaowocowały nominacją do tytułu Filar
Spółdzielczości 2014.

Osiedle Młodynie i Poręby - zasoby SM w Stalowej Woli

Ludzki wymiar bankowości

Bank Spółdzielczy
w Przemkowie w swo-
ich zasobach posiada
13 placówek na terenie
dwóch województw,
lubuskiego oraz dolno-
śląskiego. Bank ciągle
się rozwija o czym
świadczyć może otwar-
cie kolejnej placówki w
styczniu tego roku.
Swój dobry wizerunek za-
wdzięcza podejściu do ludzi i
sposobie traktowania klientów.
Mimo, że bankowość XXI
wieku opiera się głównie na
kontach internetowych czy
bankowości mobilnej to celem
Banku Spółdzielczego w Przem-
kowie jest osobisty kontakt
z klientem. – Czujemy, że
społeczeństwo właśnie tego
oczekuje. Rozmowy, doradz-
twa, spotkania twarzą w twarz,
zrozumienia i pomocy. U nas
klient nie jest numerkiem
w komputerze, znamy go z imie-
nia i nazwiska, dlatego wiemy,
jak najlepiej możemy mu
pomóc – mówi J. Pilarek.
Usługi banku są wysokiej ja-
kości. Obsługa odbywa się
szybko, szybko zapadają też
kluczowe decyzje dla klientów.
Istnieje możliwość negocjacji i
zrozumienia w sytuacjach trud-
nych. To atuty, które od czter-
dziestu lat zachęcają
mieszkańców regionu do ko-
rzystania z usług przemkow-
skiego banku. Ważne są też
oferowane atrakcyjne produkty:
lokaty, konta dla młodych,
konta dla seniorów, różnego
rodzaju kredyty.
Równie ważna jest działalność
społeczna na rzecz lokalnego
środowiska. Bank prowadzi

szereg akcji społecznych,
włącza się w imprezy odby-
wającą się na terenach gdzie
znajdują się bankowe placówki.
Wszystko po to, żeby budować
bliskie relacje z klientami.
Obecnie bank jest bardzo silny
kapitałowo, w pełni unowo-
cześniony, świetnie zorganizo-
wany z 62 pracownikami.
Kadra jest młoda i dobrze wy-
kształcona. – Stawiamy na pro-
fesjonalistów w każdej
dziedzinie – mówi J. Pilarek.
Przed BS w Przemkowie kilka
istotnych zmian. Wprowadze-
nie dyrektywy CRD IV związa-
nego z innym wyliczeniem
adekwatności kapitałowej, re-
komendacja D dotycząca za-
rządzania obszarami technologii
informacyjnej i bezpieczeństwa
środowiska teleinformatycz-
nego w bankach – to tylko
kilka przykładów wyzwań,
jakie czekają przemkowski
bank w najbliższym czasie.
– Banki spółdzielcze, które
funkcjonują obecnie na rynku,
w tym i nasz, są świetnie prospe-
rującymi instytucjami finanso-
wymi. Całkowicie zmieniliśmy
swój wizerunek i to zdecydo-
wanie na lepsze. Jesteśmy do-
skonałym partnerem do biznesu
– podsumowuje J. Pilarek.

Anna Knapek

Być blisko klienta i spełniać jego oczekiwania to nasz cel a za-
razem motto, którym się kierujemy – mówi Janina Pilarek,
prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie.

Siedziba BS w Przemkowie

Zasoby SM PAX przy ul. Madalińskiego


