
dodatek promocyjno-informacyjny WWW.forum-przedsiebiorczosci.pl

nr 7 (17)  12 Września 2014

►Wydawca Forum Przedsiębiorczości: Polska AgencjaPrzedsiębiorczości ►Redaktor Nacze   lny: Krzysztof Dyła ►Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice ►NIP 969-151-88-03 ►tel. 32 782 60 07 ►redakcja@forum-przedsiebiorczosci.pl

WYDAWCA: 

SM im. W. Jagiełły w Łodzi
już kilka lat temu wdrożyła
program modernizacji swoich
budynków, w których liczba
lokali mieszkalnych wynosi 
5 520. Na dzień dzisiejszy
większość prac zakończona
została sukcesem: osiedla są
po termomodernizacji, 
w 100% zostały wyremonto-
wane klatki schodowe, wy-
mienione zostały dźwigi
osobowe, ocieplono wszyst-
kie stropodachy oraz wyko-
nano remonty kapitalne
dachów. Dokonano wymiany
okien w częściach wspól-
nych. Zasoby spółdzielni
przeszły istny renesans, nie
zawsze kończący się podnie-
sieniem opłat za mieszkania,
a jeżeli już takowa podwyżka
miała miejsce, to mieszkańcy
doskonale zdają sobie
sprawę z tego na co przezna-
czane są ich pieniądze. – Na
samym początku koszty
ogrzewania w ogólnym eks-
pensie utrzymania mieszka-
nia wynosiły około 72%. 
W chwili obecnej, po cało-
ściowej termomodernizacji,
wynoszą mniej niż 40% 
– mówi Wiesław Cyzowski,
prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej im. Władysława
Jagiełły w Łodzi. 

W przyszłości planowane są
d z i a ł a n i a  z w i ą z a n e  

z zastosowaniem pomp ciepl-
nych, które obniżą cenę za-
kupu energii cieplnej 
na potrzeby podgrzania
wody. Dzięki obsłudze na naj-
wyższym poziomie i innowa-
cyjnym rozwiązaniom 
w kwestii zarządzania, miesz-
kańcy mają dostęp nie tylko
do istotnej dla spółdzielni czę-
ści działalności gospodarczej,
ale i do coraz bardziej nie-
zbędnych usług. Spółdzielnia
jest dostawcą najtańszego w
regionie internetu i telewizji
kablowej. Pakiet prawie 100
kanałów kosztuje jedynie
30zł, a to dlatego, że spół-
dzielnia formalnie nie może
generować zysków. Poten-
cjalny mieszkaniec płaci za
abonament dokładnie taką
cenę, jaka obowiązuje za pa-
kiet bezpośrednio u produ-
centa. Oczywiście nie
podobało się to konkurencyj-
nym firmom, które oskarżyły
spółdzielnię o ceny dumpin-
gowe. Sprawa w prokuratu-
rze nie toczyła się długo,
a sąd przyznał spółdzielni

rację.

Również na stopie kulturalnej
SM im. W. Jagiełły nie pró-
żnuje. Wyróżnieniem na tle
innych spółdzielni jest działal-
ność społeczna, kulturalna 
i oświatowa gdzie "Łodzianie"
również odnoszą ogromne

sukcesy. – Dajemy naszym
mieszkańcom coś dla ducha
i coś dla ciała. Mamy swój

ośrodek kultury, w którym
d z i a ł a j ą  t e a t r y .  
W zeszłym roku, z naszej
całej oferty skorzystało ok. 24
tys. osób, a w pierwszym po-
łowie tego roku 19 990 osób.
To prawie stuprocentowy
wzrost zainteresowania – ko-
mentuje prezes W. Cyzow-
ski. Jagielloński Ośrodek
Kultury ma 950 m2, 
a organizowane w nim zaję-
cia są dostępne dla wszyst-
kich grup wiekowych.
Ośrodek zapewnia kontakt 
z kulturą oczywiście za
darmo. W każdy poniedziałek
organizowane są spektakle
teatralne, w tym celu spół-
dzielnia zakupiła za 40 tys. zł
widownię amfiteatralną na
160 osób. W okresie między-
świątecznym organizowane
są teatralia, na których wy-
stępowały już trupy aktorskie
m.in. z Litwy, Białorusi,
Ukrainy, Włoch czy Belgii. 
– Zapewniliśmy mieszkań-
com komfortowe warunki do
zamieszkania i teraz możemy
dbać o ich rozwój – dodaje
prezes W. Cyzowski.
SM im. W. Jagiełły jako pierw-
sza w Polsce uruchomiła
Akademię Trzeciego Wieku,
która nazywana jest akade-
mią dla dorosłych, w ramach

której prowadzone są np. za-
jęcia z języka angielskiego. 

O przyjaznym podejściu do
mieszkańca świadczy rów-
nież zrozumienie problemów
z jakimi borykają się ludzie.
Jednym z takowych trudności
jest niepłacenie czynszu. Ko-
mórka pracownicza zajmu-
jąca się windykacją składa się
z 4 osób, każda z nich pra-
cuje w osobnym biurze, dzięki
czemu został zminimalizo-
wany współczynnik dyskom-
fortu związany z rozmową na
temat zaległości. W 2013
roku współczynnik zaległości
w opłatach wynosił ok. 8%,
ale z każdym miesiącem kon-
sekwentnie maleje. Widać, że
SM im. W. Jagiełły w Łodzi to
spółdzielnia nowoczesna 
i stabilna, wyróżniająca się w
skali krajowej. Mimo napiętej
sytuacji politycznej, Łodzianie
znajdują rozwiązanie prak-
tycznie w każdej sytuacji,
dbając o dobro mieszkańców,
którzy za spółdzielnią będą
potrafili stanąć murem.

Wojciech Pomarański

Dobro mieszkańca ponad wszystko
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi to przykład, jak za-
rządzać zasobami w sposób nowoczesny – zapewniając mieszkańcom realizację
potrzeb na najwyższym poziomie. Model funkcjonowania spółdzielni musi być jak
najbardziej przyjazny członkom, poczucie bezpieczeństwa i stabilności jest jedną
z najważniejszych potrzeb. Łódzkiej Spółdzielni udaje się to zagwarantować, 
o czym świadczy aprobata i poparcie ze strony mieszkańców.

Wiesław Cyzowski - Prezes Zarządu

Bogata oferta dydaktyczna jest
zgodna ze „specjalizacjami regio-
nalnymi”, określonymi w Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego,
dzięki czemu dostosowana jest do
oczekiwań pracodawców oraz
rynku pracy. ZUT prowadzi liczne
badania naukowe finansowane
przez Narodowe Centrum Nauki,
Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju, Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fun-
dację Nauki Polskiej oraz środki
europejskie z Narodowej Strategii
Spójności, a także Komisji Europej-
skiej.

Uczelnia posiada nowoczesną bazę
dydaktyczną i sportowo-rekreacyjną.
ZUT dużo inwestuje w nowe labo-
ratoria i infrastrukturę, co oznacza
doskonałe warunki do nauki dla stu-
dentów, przykładem są m. in. nowo-
c z e s n e  C e n t r u m
Dydaktyczno-Badawcze Nanotech-
nologii, Centrum Bioimmobilizacji 
i Innowacyjnych Materiałów Opako-
waniowych, które są wyposażone 
w najwyższej klasy sprzęt laborato-
ryjny oraz Regionalne Centrum In-
nowacji i Transferu Technologii. 
– Właśnie kończymy instalowanie
wysokospecjalistycznych urządzeń,
umożliwiających pracę w nowo-
czesnych laboratoriach oraz specja-
l i s t y c z n e j  a p a r a t u r y
naukowo-badawczej, koniecznej do
osiągnięcia najwyższego poziomu
światowego w dziedzinach prowa-
dzonych badań związanych z na-

nomedycyną – mówi prof. dr hab.
inż. Włodzimierz Kiernożycki, rektor
uczelni. 

Pracownicy i studenci ZUT odnoszą
sukcesy na arenie lokalnej, ogólno-
polskiej i europejskiej. Przykładem
są ostatnie wyróżnienia i stypendia
Prezydenta Miasta Szczecin dla naj-
lepszych studentów i doktorantów.
Nasi młodzi naukowcy z Wydziałów
Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
oraz Technologii i Inżynierii Che-
micznej otrzymali dofinansowanie 
z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju na prowadzenie przez
siebie prac badawczych, w ramach
programu LIDER.  W obecnej,  
w piątej już edycji konkursu blisko 
41 milionów zostanie rozdzielonych
pomiędzy  36 naukowców laurea-
tów, spośród 240. ubiegających się 
o granty.  

Odpowiednio wykształcona i wy-
specjalizowana kadra naukowa, ale
również administracyjna i  tech-
niczna  jest podstawą prawidłowego
funkcjonowania tak potężnej instytu-
cji, jaką jest uczelnia publiczna. 
– Nasi pracownicy mają możliwość
ciągłego dokształcania się, posze-
rzania Wiedzy i swojego doświad-
czenia. Bardzo istotna jest
współpraca z przemysłem i bizne-
sem, ze względu na bezpośrednią
relację uczelni technologicznej z tymi
podmiotami – podkreśla rektor
uczelni.

Jakub Laskowski
Wojciech Grabarczyk

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie został utworzony w 2009 roku w wyniku połą-
czenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej. Uczel-
nia na 10 wydziałach oferuje 47 kierunków studiów
pierwszego i drugiego stopnia, dostosowanych do potrzeb
rynku pracy. Zatrudnia ponad 1000 nauczycieli akademickich,
a liczba studentów sięga 13 tysięcy. 

Morski akwen innowacji

Narodowe Centrum Badań Jąd-
rowych (NCBJ) w Otwocku-
Świerku to największy instytut
badawczy w Polsce. Ponad ty-
siąc pracujących tu osób zgłębia
tajemnicę Wszechświata, bada
strukturę materii i projektuje prak-
tyczne rozwiązania bazujące na
promieniowaniu jonizującym.
Powstało tu już wiele innowacyj-
nych urządzeń z powodzeniem
służących nam w codziennym
życiu.

– Każdy słyszał o odkryciu
cząstki Higgsa w ośrodku
CERN, w którym mieli swój
udział także fizycy NCBJ.  Nie
każdy jednak pamięta, że CERN
to też kolebka Internetu, który
wymyślono właśnie na potrzeby
tych eksperymentów – mówi
prof. Grzegorz Wrochna, dy-
rektor NCBJ.

Dziś Centrum Informatyczne
Świerk jest potężnym węzłem
sieci przetwarzającej dane 
z CERN, ale jednocześnie roz-
wija metody obliczeniowe dla
energetyki. Najwięcej praktycz-
nych zastosowań promieniowa-
nia służy naszemu zdrowiu.

Radioizotopy wytworzone 
w reaktorze Maria tylko w 2013
r. posłużyły 2 mln pacjentów. Co
szósta procedura medyczna na
świecie wykorzystująca radioizo-
topy miała swoje źródło 
w Świerku. 

NCBJ rozwija też elektryczne
źródła promieniowania. Wypro-
dukowane tu akceleratory służą
leczeniu nowotworów w różnych
częściach świata.  Obecnie
trwają prace nad wdrożeniem

nowej generacji tych urządzeń,
optymalnie łączących skutecz-
ność chirurgii i radioterapii. 

Pierwszym zastosowaniem pro-
mieniowania było prześwietlanie
ciała człowieka. Dziś potrafimy
nie tylko zrobić zdjęcie wnętrza
zamkniętego kontenera, ale
także określić skład materiałów,
które w nim się znajdują. NCBJ
opracował urządzenia, która
mogą w ten sposób wykrywać
przemycane produkty, określać
gdzie w złożu jest najwięcej rudy,
bądź na bieżąco badać skład
produkowanego cementu. 

Odmłodzenie kadry instytutu już
owocuje strumieniem nowator-
skich pomysłów. Powstający
Park Naukowo Technologiczny
będzie miejscem, w którym
opracowane wynalazki będą ko-
mercjalizowane tak, aby jak naj-
szybciej trafiły do użytku. Fizycy
ze Świerku planują zwiększenie
swoich możliwości dzięki projek-
tom z „mapy drogowej” polskiej
infrastruktury badawczej. Labo-
ratorium CERAD z cyklotronem
do badań nad radioizotopami,
laser na swobodnych elektro-
nach POLFEL czy laboratorium
badań materiałowych dla ener-
getyki jądrowej  sprawią, że
NCBJ będzie promieniował nie
tylko na polską gospodarkę.

Wojciech Grabarczyk

Naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych
wykorzystują promieniowanie w badaniu Wszech-
świata, medycynie, ochronie granic i innych zastoso-
waniach.  

NCBJ promieniuje

prof. dr hab. Grzegorz Wrochna

Celem obiektu, którego wartość
to 34 mln zł jest zwiększenie po-
tencjału dydaktycznego i nau-
kowo-badawczego w zakresie
nauk przyrodniczych Wydziału
Biologiczno-Rolniczego UR.
Wyposażony w najwyższej klasy
sprzęt i aparaturę laboratoryjną,
idealnie nadaje się do prowa-
dzenia badań naukowych w za-
kresie monitoringu środowiska.

Budowa obiektu o pow. użytko-
wej ok. 4 tys. m2 trwała 18 mie-
sięcy. Znajdują się w nim m.in.
sale wykładowe, ćwiczeniowe
i laboratoria, których wyposaże-
nie warte jest 12 mln zł. Projekt
ten w pewnym sensie zamyka
etap powstawania Kampusu
Zalesie, w którego skład wcho-
dzi 6 centrów badawczych z 40
specjalistycznymi laboratoriami.
Całkowita wartość tych inwesty-
cji to 192 mln zł.

Na efekty nie trzeba było długo

czekać. Obecnie Uniwersytet
Rzeszowski współpracuje z pla-
cówkami z całego świata, m.in.
z Philadelphia University,
Aoyama Gakuin University z Ja-
ponii,  włoskim University of Sa-
lento czy rosyjskim Rzhanov
Institute of Semiconductor Phy-
sics, prowadząc 17 projektów
badawczych o wartości  
10 mln z ł .

Współpraca międzynarodowa
bynajmniej nie odbywa się kosz-
tem kooperacji z podmiotami 
z Polski. UR wspólnie ze spółką
Tauron Wytwarzanie pracuje
nad odnawialnymi źródłami
energii na potrzeby energetyki
zawodowej – w tym celu po-
wstaje plantacja topoli hybrydo-
wej dla potrzeb produkcji 
i dostaw biomasy do jednostki
produkcyjnej w Stalowej Woli.
Kolaboracja przewiduje ponadto
działalność naukowo-badawczą
na polu wytwarzania biomasy 

dla energetyki. Finansowane 
będą przewody doktorskie 
z dziedziny energetyki i odna-
wialnych źródeł energii.

Uczelnia angażuje się również
m.in. w diagnostykę łączy spa-
wanych (ENERGOTEST sp. z
o.o.), badania nad nowymi le-
kami dermatologicznymi (SPIN
S.A.) oraz prace w zakresie
technologii i produkcji żywności
(Organic sp. z o.o). Podobne
przykłady można mnożyć, a wy-
łaniający się z nich obraz nie po-
zostawia wątpliwości –
Uniwersytet Rzeszowski jest
najlepszym przykładem tego, że
synergia nauki i biznesu w Pol-
sce jest możliwa, a przy odpo-
wiednich predyspozycjach te
możliwości są nieograniczone.

Wojciech Grabarczyk

Uniwersytet Rzeszowski stawia na innowacyjność.
Podkarpackie Centrum Innowacyjno-Badawcze Śro-
dowiska to inwestycja w przyszłość, która już dziś ma
ogromny wpływ na wzrost potencjału ekonomicznego
regionu.

Kampus Zalesie

KAMPUS ZALESIE w liczbach: Całkowita wartość projektów: 192 mln zł, Powierzchnia nowo wybudowanych obiek-
tów: ok. 22 tys. m2, Powierzchnia zmodernizowana: 7 tys. m2, Liczba stanowisk komputerowych: 315, Wartość wy-
posażenia naukowego: 57 mln zł, Laboratoria specjalistyczne: 40, Laboratoria studenckie: 22, Sale ćwiczeniowe: 25
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Siła ruchu spółdziel-
czego w kraju zawarta
jest w jego ilości, wyno-
szącej 2,5 mln miesz-
kańców – W naszej
spółdzielni jest 1500
członków, którzy decy-
dują większością gło-
sów, a nie większością
kapitału. Decyzje doty-
czą zaspokajania pod-
stawowych potrzeb
mieszkaniowych oraz
samorządności, przed-
siębiorczości i  działa-
nia ukierunkowanego
na racjonalizację i opłacal-
ność gwarantującą bezpie-
czeństwo ekonomiczne
członków. Spółdzielnia jako
specyficzne przedsiębior-
stwo, przy prowadzeniu przez
państwo kompleksowej poli-
tyki mieszkaniowej, winno
wzrastać w siłę – mówi pre-
zes Pabianickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej mgr
Wacław Przybylski.

Kolektyw spółdzielczy jest
częścią lokalnej, większej
społeczności jaką jest miasto.
W Pabianicach jest to połowa
tej społeczności. Bywa, że na
tej linii iskrzy, natomiast osta-
tecznie zawsze dochodzi do
porozumienia. Infrastruktura
techniczna i społeczna,
media, drogi, rewitalizacja,
zieleń będą jeszcze bardziej
wzmacniać współpracę 
i współdziałanie spółdzielni
mieszkaniowej z lokalnym sa-

morządem na wyższym po-
ziomie.

Pabianicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa realizuje sze-
reg prac celem poprawy
stanu technicznego zasobów,
dobrego standardu lokali 
i otoczenia. W tym celu po-
zyskuje m. in. środki finan-
sowe na utrzymanie
zasobów, co też pozwala
ograniczyć koszty do pokry-
cia przez użytkowników lo-
kali. Do chwili obecnej
spółdzielnia pozyskała środki
w wysokości prawie 9 mln zł.
Pozyskane pieniądze prze-
znaczono na termomoderni-
z a c j ę b u d y n k ó w ,
zagospodarowanie terenów
zielonych oraz zorganizowa-
nie półkolonii letnich i zimo-
wych dla 300 dzieci członków
spółdzielni. Spośród 308 blo-
ków już zostały ocieplone 162
budynki. Natomiast tereny

zielone wzbogaciły się 
o nowe nasadzenia w ilości
90 000 sztuk drzew i krze-
wów ozdobnych.

Przy ociepleniach wymie-
niana jest również stolarka
okienna. Łącznie w pięciu ad-
ministracjach osiedlowych
zostało wymienionych ponad

15 000 sztuk okien. Ponadto
zostały wyremontowane
dachy o powierzchni 28 000
m2 oraz powstało ponad 900
miejsc parkingowo-postojo-
wych. Wymieniono również
ponad 21 tys. wodomierzy na
elektroniczne oraz 50 urzą-
dzeń dźwigowych.
Warto również podkreślić, 
iż cały czas zacieśniają się
kontakty z mieszkańcami.
Dokonywana jest m. in. roz-
budowa strony internetowej,
za pomocą której można
uzyskać najistotniejsze infor-
macje dotyczące działalności
spółdzielni i jej członków.

Spółdzielnia współpracuje 
z lokalną prasą oraz tele-
wizją, gdzie na bieżąco infor-
muje się mieszkańców 
o zakresie prowadzonej dzia-
łalności.

Wojciech Grabarczyk

Spółdzielczość zyskuje na sile
W czasach zawirowań politycznych, szczególnie do-
tyczących spółdzielczości mieszkaniowych, nikt nie
może być pewien przyszłości. Jedno natomiast jest
pewne – spółdzielczość rośnie w siłę i to mieszkańcy
stoją za nią murem. Solidne podstawy to gwaranto-
wany sukces, a jednym z takich filarów jest właśnie
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Co świadczy o poziomie za-
rządzania w Państwa spół-
dzielni?

Na dobre zarządzanie wpływa
wysoko wykwalifikowana kadra
pracowników. Na początku
działalności spółdzielnia za-
trudniała 110 osób. Obecnie,
choć wielkość zasobów zwięk-
szyła się dwukrotnie, do obsługi
wystarcza 35 pracowników.
Ograniczamy niepotrzebne
koszty, staramy się aby wszyst-
kie prace odbywały się zgodnie
z regulaminami. To, jaka jest
spółdzielnia, zależy od tego,
jacy są jej członkowie – od ich
aktywności i spełniania ich
oczekiwań. Poczucie bezpie-
czeństwa urosło do dużej rangi
i ostatnio postawiliśmy mocno
na estetykę naszych zasobów.
Udało nam się ocieplić i wy-
mienić większość instalacji
wodnej i cieplnej wewnątrz bu-
dynków, do wymiany została
jeszcze tylko instalacja elek-
tryczna. Na ten rok zakończy-
liśmy remonty większości dróg,
chodników, placów zabaw.
Dbamy, aby nasi mieszkańcy
czuli się w nich miło i bezpiecz-
nie, i myślę, że to nam się
udaje. Także w nowym budow-
nictwie koziegłowska spółdziel-
nia wykazuje się najwyższą
jakością zarządzania. Miesz-
kańcy mają do nas zaufanie,
ponieważ są obsługiwani wła-
ściwie. W nowo oddanych za-
sobach, oprócz stałego
nadzoru nad jakością, a później

eksploatacją, jest stała łącz-
ność z mieszkańcami. Nie jest
tak, że budujemy i zapomi-
namy. Nowe budynki są budo-
wane według najnowszych
trendów oraz przy użyciu no-
woczesnej technologii.

Jakie są najważniejsze war-
tości spółdzielni?

Dla nas najważniejszy jest
człowiek, dbamy o budynki i ich
otoczenie tak, aby czuł się 
w nich dobrze. Byliśmy jedną 
z pierwszych spółdzielni, która
przystąpiła do procesu ociepla-
nia najstarszych budynków,
dzięki temu nie wyglądają jak
stare zniszczone bloki. Są ocie-
plone, pomalowane, odno-
wione zostały klatki schodowe.
Ludzie to widzą. Dawniej ist-
niała znaczna różnica między
osiedlem Karolin a osiedlem
Leśnym w cenie metra na
rynku wtórnym, teraz ta różnica
się zaciera. To już nie jest ten
przeżytek, który wymagał ciąg-
łych remontów, obecnie lokator
dostaje ładne mieszkanie 
w otoczeniu bezpiecznym dla

dzieci. Od pewnego czasu wy-
chodzimy z budynków na ze-
wnątrz. Remontujemy balkony,
dostosowując je do dzisiej-
szych wymogów. Przy okazji
odrestaurowujemy całą infra-
strukturę związaną z balko-
nem: płyty zewnętrzne,
posadzki, płytki, dodajemy
nową podwyższoną balus-
tradę, co podnosi estetykę bu-
dynków. To, że budynki były
ocieplane nam nie przeszka-
dza, ponieważ prace uzupeł-

niają, a nie naruszają strukturę
budynków.

Jak wygląda działalność kul-
turalno-społeczna?

Mamy w funduszu środki na
prowadzenie małego klubu,
gdy powstawaliśmy jako spół-
dzielnia, przy okazji budowy
mieszkań już nie finansowano
domów kultury – musieliśmy
sami sobie z tym poradzić.
Chociaż nie dysponujemy wiel-
kimi powierzchniami, posiadam
pomieszczenia przystosowane
do działalności kulturalno-
oświatowo-sportowej. Mamy
również swój klub piłkarski, klub
malucha oraz seniora. Oczywi-
ście nie wszystko możemy do-
finansować, ale w dużej mierze
to robimy. Mieszkańcy są nam
za to wdzięczni, pamiętają 
o święcie spółdzielni, przycho-
dzą żeby podziękować, są to
sympatyczne momenty. Ludzie
widzą, że staramy się działać w
interesie członków. wego typu
materiałów termoelektry-
cznych.

Nie boimy się zmian
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegło-
wach istnieje od 1982 roku. Aktualnie Spółdzielnia po-
siada 69 budynków, w których znajduje się blisko 4 200
lokali mieszkalnych o powierzchni ponad 238 tys. m²
oraz 100 lokali użytkowych o powierzchni 6 tys. m². 
W wyżej wymienionych lokalach mieszkalnych zamiesz-
kuje blisko 11 350 osób. Z prezesem Ryszardem Jaroń-
cem rozmawia Wojciech Pomarański.

Tam gdzie zaczęła się Polska

Miasto jest miejscem gdzie na
każdym kroku dostrzec
można, jak historia przeplata
się z nowoczesnością. Dba-
łość o warunki życia mieszkań
ców idzie w parze z otwarto-
ścią na turystów i inwestorów
łącząc w sobie elementy kul-
tury, historii i polskiej tradycji. 
W ciągu roku odbywa się tutaj
wiele imprez o charakterze kul-
turalnym, sportowym 
i artystycznym, co w znaczą-
cym stopniu przyciąga turys-
tów. Budżet miasta jest 
w bardzo dobrej kondycji. Przy
dopuszczalnych 60% zadłuże-
nia na koniec 2013 r. stanowiło
ono 28,5% dochodu budżetu.
Na projekty unijne wydano pra-
wie 198,5 mln złotych, z czego
prawie 109,5 mln zł stanowiło
dofinansowanie z budżetu UE.
– Ponad 100 mln zł środków
zewnętrznych dla Gniezna to
mój sukces. Wielkopolska,
uchodząca za bogaty region,
ma jednak dużo mniejsze
możliwości pozyskiwania środ-
ków. Mogę natomiast zapew-
nić, że składamy projekty na
wszystkie dostępne dla nas za-
dania – mówi prezydent
miasta, Jacek Kowalski.

Niezwykle ważnymi gnieźnień-
skimi projektami dofinansowa-
nymi ze środków unijnych są
"Modernizacja miejskiej
oczyszczalni ścieków wraz 
z budową kanalizacji sanitarnej
w Gnieźnie" (55 mln zł) oraz
"System unieszkodliwiania od-
padów komunalnych wraz 

z budową zakładu zagospoda-
rowania odpadów w Lulkowie”
(81,5 mln zł). Warto wspom-
nieć również o rewitalizacji tar-
gowiska miejskiego wraz 
z budową podziemnego par-
kingu za fundusze zewnętrze
oraz o budowie dwóch bloków
socjalnych z 84 mieszkaniami.
Ciekawy oraz innowacyjny jest
również trwający właśnie pro-
jekt „Internet w Gnieźnie Na
Start”. Zakłada on przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu
dzieci i młodzieży, uczącej się
w szkołach podstawowych 
z rodzin w trudnej sytuacji ma-
terialnej i społecznej. Uczest-
nicy tego projektu uprawnieni
są do uzyskania stypendiów
socjalnych poprzez przekaza-
nie beneficjentom ostatecznym
sprzętu komputerowego oraz
zapewnienie dostępu do inter-
netu w czasie trwania projektu 
i przez 5 lat po jego zakończe-
niu. Z pozostałych ważnych dla
miasta inicjatyw unijnych,
można wymienić również
"Ogólnodostępne strefy rek-
reacji dziecięcej na terenie
miasta Gniezna" czy "Gnieź-
nieńskie przedszkola bliżej
dzieci – bez barier  w szeroki
świat". 
– To tylko kilka przykładów

projektów, które udało nam się
zakończyć. Wartość tych inwe-
stycji przez ostatnie 4 lata wy-
niosła ok. 60 mln złotych 
i ciągle mamy w planach ko-
lejne – sumuje J. Kowalski.

Wojciech Grabarczyk

Miasto Gniezno położone niczym Rzym
na siedmiu wzgórzach i nad trzema je-
ziorami, wprawdzie nie odgrywa dziś
tak istotnej roli w życiu politycznym
kraju, jak w czasach piastowskich, ale
wciąż intryguje zagadkami z przeszło-
ści i zachwyca artystycznym kunsztem

Najważniejszym celem MPWiK
w Będzinie jest zapewnienie cią-
głości dostaw wody o jak naj-
wyższej jakości, a także
zabezpieczenie mieszkańcom
nieprzerwanego procesu od-
bioru i oczyszczania ścieków.
Tak odpowiedzialne i trudne za-
danie wymaga wielu przemyśla-
nych decyzji związanych m. in. 
z opracowaniem strategii roz-
woju firmy, a przede wszystkim
strategii modernizacji i rozbu-
dowy infrastruktury. – Koszty in-
westycji w sieć
wodno-kanalizacyjną w ostat-
nich latach wyniosły ponad 16
mln zł. To właśnie dzięki nim Bę-
dzin może pochwalić się dwoma

stacjami dynamicznego miesza-
nia wód, które są jednymi z naj-
nowocześniejszych tego typu
obiektów w naszym kraju –
mówi Łukasz Komoniewski,
prezydent Będzina.

Na lata 2014–2015 zaplano-
wano realizację największej w
historii będzińskich wodociągów
inwestycji z zakresu gospodarki
ściekowej. Na projekt „Budowa
kanalizacji sanitarnej na terenie
dzielnicy Grodziec umożliwiają-
cej przekierowanie ścieków sa-
nitarnych z całej dzielnicy na
oczyszczalnię ścieków w Będzi-
nie” przeznaczono ponad 20
mln zł.  Dzięki tej inwestycji ogra-

niczony zostanie zrzut nie-
oczyszczonych ścieków do wód
powierzchniowych i gruntu, co
przyczyni się do poprawy stanu
czystości Brynicy i wód grunto-
wych. Korzystnie wpłynie to rów-
nież na ochronę zasobów
podziemnych, które są wykorzy-
stywane do zaopatrywania
mieszkańców Będzina w wodę.
Aby uniezależnić się od ze-
wnętrznych dostawców wody,
planowana jest również budowa
stacji uzdalniania wody opartej o
techniki membranowe.

W przyszłości przewidziano in-
westycje mające na celu po-
prawę funkcjonowania
oczyszczalni ścieków – montaż
specjalnych sond, które korzyst-
nie wpłyną na jakość ścieków
oczyszczonych odprowadza-
nych do Przemszy. Zwiększenie
efektywności kontroli jakości
wody umożliwi otwarcie pra-
cowni mikrobiologicznej w labo-

ratorium
MPWiK
Sp. z o.o.
i uzyska-
nie apro-
b a t y
P o l -
s k i e g o
Centrum
Akredytacji dla metod badaw-
czych do oznaczeń mikrobiolo-
gicznych.

– Infrastruktura wodociągowo-
kanalizacyjna ma największe
znaczenie. To dzięki jej spraw-
nemu funkcjonowaniu możemy
dostarczać dobrej jakości wodę
oraz odprowadzać i unieszkodli-
wiać ścieki. To również dzięki
niej tworzy się historia wodocią-
gów jako firmy, a przede wszyst-
kim historia naszego miasta –
podsumowuje Rafał Pietrzyk,
prezes MPWiK w Będzinie. 

Jakub Laskowski

Na terenie gminy Tarnowo
Podgórne działa ok. 5000
firm, które generują blisko 35
tysięcy miejsc pracy. Ponad
220 firm to podmioty z udzia-
łem kapitału zagranicznego,
którego wartość sięga blisko 
1 mld dolarów. – Jeden z ta-
kich podmiotów to Aquade-
mia, która  jest największym
w tej części Europy centrum
firmy Hansgrohe o charakte-
rze szkoleniowo wystawien-
niczym. Mieści się tu galeria
aranżacji łazienkowych, gale-
ria sztuki, odbywają się rów-
nież cykliczne wykłady 

i szkolenia – mówi Tadeusz
Czajka, wójt Tarnowa Pod-
górnego.

Kolejnym ważnym graczem
w gminie jest firma Amazon.
Firma o amerykańskich ko-
rzeniach to największy sklep
internetowy, o powierzchni
magazynowej ponad 91 750
m2, gdzie pracę ma znaleźć
do 3 tys. osób – Jestem pe-
wien, że wybór naszej gminy
był trafnym posunięciem. Za-
równo nasza lokalizacja, jak 
i kapitał ludzki korzystnie
wpłynie na rozwój tej firmy, 

a równocześnie pojawienie
się takiej firmy w naszej gmi-
nie sprzyjać będzie podnie-
sieniu jakości życia
wszystkich mieszkańców 
– komentuje T. Czajka. Jest
to rekordowa inwestycja na
terenie Tarnowa, jej wartość
szacowana jest na 125 mln
euro.

Dzięki tej inwestycji powstał
nowy węzeł komunikacyjny 
z wiaduktem nad drogą kra-
jową nr 92. Znacznie popra-
wił się komfort
komunikacyjny, nie tylko dla
mieszkańców, ale i dla takich
przedsiębiorstw jak: MAN,
Kimball Electronic, John
Deer, Kazimieruk. Ponadto
wzrosła atrakcyjność wol-
nych terenów inwestycyj-
nych. A jest ich na terenie

g m i n y
p o n a d
400 ha. 

Aktualnie
powstaje
P a r k
W o d n y
Tarnow-
skie Termy. Na głębokości
1200 m natrafiono na źródło
wody geotermalnej o tempe-
raturze powyżej 45O C. Dzięki
wykonanemu odwiertowi, do-
finansowanemu ze środków
NFOŚ, wykorzystanie wód,
które posiadają właściwości
lecznicze, będzie wiodącą
ideą realizacji całorocznego
kompleksu rekreacyjnego
jakim będzie Park Zdrowia.

Wojciech Grabarczyk

Wywodzące się z rycerskiego rodu Zarembów Tarnowo
Podgórne, to gmina nowoczesna, która słynie przede
wszystkim z gospodarności i szybkiego rozwoju.

85 lat MPWiK w Będzinie

Liderzy z Wielkopolski

1 grudnia 1929 r. dokonano uroczystego otwarcia
pierwszego wodociągu w Będzinie o długości nie-
spełna 9 kilometrów. 85 lat później miasto może po-
chwalić się 208 km sieci, którą dostarczana jest woda,
oraz 118 km sieci kanalizacyjnej. 
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Kreowanie potencjału

WSM została utworzona 
w 2003 roku przez Fundację
„Akademia Startu” z Białegos-
toku. Podstawowym celem od
początku było budowanie po-
tencjału menedżerskiego, skro-
jonego na potrzeby
współczesnego rynku pracy 
i rozwijającej się gospodarki
rynkowej. Aby sprostać temu
wyzwaniu, władze uczelni pro-
wadzą prace nad permanen-
tnym unowocześnianiem
programów kształcenia. 

Obecnie Wyższa Szkoła Me-
nedżerska kształci w zawo-
dach: menedżer turystyki 
i rekreacji, menedżer hotelar-
stwa i gastronomii oraz mene-
dżer technik dentystycznych. 

Za proces kształcenia odpo-
wiada wysoko wykwalifiko-
w a n a  k a d r a
naukowo-dydaktyczna z Białe-
gostoku, Lublina i Warszawy.
Praktyczne aspekty przyswaja-
nej wiedzy przybliżają ludzie 
z dużym doświadczeniem za-
wodowym w branżach bezpo-
ś r e d n i o  z w i ą z a n y c h  
z kierunkiem edukacji.
Studenci WSM, poza zajęciami
na terenie uczelni, biorą ak-
tywny udział w projektach unij-
nych o charakterze
badawczym. Zaliczają się do
nich m.in. „Zwiększenie atrak-
cyjności turystycznej Litwa-Pol-
ska” – mający na celu
podniesienie atrakcyjności tury-
stycznej na polsko-litewskim
pograniczu oraz „Przedsiębior-

czość na obszarach wiejskich –
przykłady dobrych praktyk”.
Studenci brali również udział 
w badaniach gwaroznawczych,
w ramach których osobiście
zbierali materiały od swoich
dziadków i pradziadków, poz-
nając bliżej dziedzictwo kultu-
rowe Podlasia i sąsiednich
regionów.

Absolwenci Wyższej Szkoły
Menedżerskiej z powodzeniem
odnajdują się na wymagającym
rynku pracy. Chętnie konty-
nuują kształcenie na kolejnych
stopniach edukacji. Z prowa-
dzonych badań wynika, iż zaj-
mują odpowiedzialne
stanowiska menedżerskie w fir-
mach z branży turystycznej,
hotelarskiej, gastronomicznej
oraz technik dentystycznych. 

W 2011 roku Centralne Biuro
Certyfikacji Krajowej oraz Ga-
zeta Finansowa nagrodzili bia-
łostocką WSM certyfikatem
„Polish Product UCZELNIA
ROKU 2011”,a w ubiegłym
miesiącu została nominowana
do Polskiej Nagrody Innowa-
cyjności 2014.

Magdalena Włodarczak

Oferta edukacyjna uczelni wyższych w Polsce jest
coraz szersza, co stawia przyszłych studentów przed
niełatwym wyborem. Warto wskazywać liderów, a bez
wątpienia należy do nich Wyższa Szkoła Menedżerska
w Białymstoku.

– Program KAWKA ma na
celu likwidację tzw. „niskiej
emisji”, czyli emisji szkodli-
wych substancji, które po-
wstają m.in. na skutek
spalania węgla w domowych
piecach grzewczych – wyjaś-
nia Jolanta Gądek-Rypel,
prezes zarządu. – Dzięki eli-
minacji pieców węglowych
z domów mieszkańców,
oraz pozyskaniu dofi-
nansowania na przyłą-
czenie do sieci
ciepłowniczej, udało
nam się zmniejszyć
emisję CO2 przez
zmniejszenie zużycia
węgla o 164 tony rocz-
nie.

Wartość całego projektu
przekraczała 3 mln zł, 
z czego 1,4 mln zł udało się
pozyskać w formie dofinanso-
wania z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Pod ko-
niec 2013 r. w siedzibie
MZEC odbyły się dwa spot-
kania informacyjne odnośnie
programu. Wzięło  w nich
udział ponad 100 osób zain-
teresowanych zlikwidowa-
niem indywidualnych palenisk
węglowych oraz możliwością
s k o r z y s t a n i a  
z refundacji poniesionych
kosztów przyłączenia się do
miejskiej sieci ciepłowniczej, 
a także częściowym zwrotem
kosztów za wykonanie we-

wnętrznych instalacji c.o.

– Spalanie węgla w lokalnych
kotłowniach i piecach domo-
wych przeważnie jest nie-
efektywne, głównie z powodu
niskich parametrów grzew-
czych używanego węgla –
stwierdza prezes. – Pyły 
i gazy, które są wynikiem ta-

kiego spalania są główną
p r z y c z y n ą
powstawania smogu, który
zwiększa zachorowalność
oraz śmiertelność związaną
z chorobami układu krążenia 
i oddychania.

Obecnie MZEC przygotowuje
się do wznowienia tego pro-
jektu, tym razem na większą
skalę, wartość nowego pro-
gramu jest dziś szacowana
na ponad 4 mln zł. 
– Cieszy nas przede wszyst-
kim fakt, że mieszkańcy
myślą coraz bardziej ekolo-
gicznie – przyznaje J. Gądek-
Rypel. – Mimo wielu
początkowych obaw, związa-

nych ze wzrostem opłat za
energię, dziś wielu użytkowni-
ków naszej sieci nie wyob-
raża sobie powrotu do pieca
węglowego.

Proekologiczne wysiłki przed-
siębiorstwa zostały dostrze-
żone i nagrodzone statuetką
„W Trosce o Środowisko”
przyznawaną przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w 2013 roku. 

Od wielu lat trwa systema-
tyczna modernizacja całego
systemu ciepłowniczego oraz
automatyzacja i komputery-
zacja węzłów cieplnych, 
w celu minimalizacji strat
przesyłu ciepła. Pełne opo-
miarowanie umożliwia rozli-
c z a n i e  w e d ł u g
rzeczywistego zużycia, a au-
tomatyka pogodowa pozwala

na racjonaliza-
cję wykorzysta-
nia  energii.
Natomiast cało-
dobowy system
w i z u a l i z a c j i
pracy węzłów
oraz sieci cie-
płowniczych za-
pewnia stały
m o n i t o r i n g

pracy oraz możliwość natych-
miastowej reakcji w przy-
padku awarii. Efektem
powyższych działań jest pra-
wie pełna automatyzacja pro-
cesu grzewczego.

Nowatorskie działania, troska
o środowisko naturalne oraz
umiejętność realizacji swojej
wizji rozwoju z aktywnym wy-
korzystaniem środków unij-
nych przyniosły wymierny
skutek w postaci nominacji
MZEC w Kędzierzynie-Koźlu
do nagrody Lidera Rozwoju
Regionalnego 2014.

Wioleta Kubas
Krzysztof Dyła

Ekologiczna KAWKA
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej od 1998
roku funkcjonuje jako samodzielna spółka
gminy Kędzierzyn-Koźle. Chociaż jej głównym
zadaniem jest planowanie i organizacja za-
opatrzenia w ciepło, to równie mocno anga-
żuje się w działania proekologiczne na terenie
gminy.

– O najwyższym poziomie
działania w naszej spółce
świadczy nasze dążenie do
skanalizowania wszystkich
miejscowości znajdujących
się w gminie, a przez to uzbro-
jenie terenu i poprawa warun-
ków inwestycyjnych. Dotyczy
to w największym stopniu ob-
szarów pozamiejskich – mówi
Leszek Prawucki, prezes
PWiK w Piasecznie. 

Dzięki wieloletniemu planowi
rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodno-kanalizacyjnych
na lata 2012-2018 istnieje już
niewiele miejsc w Piasecznie,
które nie są skanalizowane.
– Podnosimy również poziom
świadczonych usług, między
innymi poprzez ułatwienie ko-
munikacji z naszym przedsię-
biorstwem. Dzieje się tak
w dużym stopniu dzięki wdro-
żeniu przez spółkę interneto-
wego Biura Obsługi Klienta,
tzw. iBOKa – tłumaczy pre-
zes. 

Klient po zalogowaniu się na
stronę ma dostęp do swoich
rachunków. Warto podkreślić,
że nie jest to jeszcze po-
wszechne rozwiązanie 
w przypadku przedsiębiorstw
wodociągowych i kanalizacyj-
nych. – Staramy się naślado-
wać firmy o większych
możliwościach informatycz-
nych i dzięki temu dajemy
klientom możliwość łatwego
dotarcia do nas. Chcemy, aby

jak najszybciej dostawali infor-
macje o wystawionych faktu-
rach – mówi L. Prawucki.
Podkreśla również, że dzięki
odpowiedniej polityce koszto-
wej możliwe było zredukowa-
nie taryfowych cen na wodę 
i ścieki.

Firma wprowadziła także sys-
tem radiowego odczytu wodo-
mierzy. Wszelkie niezbędne
dane potrzebne do wystawie-
nia faktur są przekazywane 
w wygodny i bezpieczny spo-
sób. Obecnie odczyt jest 
w trakcie weryfikacji poprzez
komunikację realizowaną 
w technologii GSM.

– Mamy 7 tys. nakładek
umożliwiających odczyt
w każdym momencie, nawet
gdy właściciela posesji nie ma

w domu – wyjaśnia Robert
Latawiec,  wiceprezes
spółki.

Kierujący PWiK kładą też na-
cisk na bezpieczne warunki
pracy. – Nie wszyscy zdają
sobie sprawę, że jest to też
praca w atmosferze wybucho-
wej – zaznacza prezes.

Spółka pozytywnie przeszła
liczne kontrole Państwowej In-
spekcji Pracy. Spełniła wszyst-
kie wymogi pod kątem
ochrony pracowników, BHP
czy warunków szczególnie
niebezpiecznych. W efekcie
tych działań PWiK uzyskał 

I miejsce w konkursie „Praco-
dawca organizatorem pracy
bezpiecznej” organizowanym
przez Okręgową Inspekcję
Pracy.

PWiK jest jednym z większych
pracodawców w Piasecznie.
W firmie pracuje około 90
osób, a blisko 80 proc. załogi
to mieszkańcy gminy lub są-
siednich miejscowości. 

Damian Baran

Cel? Wspierać mieszkańców gminy
Przez rozwój infrastruktury oraz poprawę świadczo-
nych usług Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji w Piasecznie stara się podwyższać życiowe
standardy mieszkańców gminy. Jak podkreślają kie-
rujący spółką – ich działania są nakierowane na
wsparcie lokalnej społeczności. Nie budzi więc za-
skoczenia nominacja firmy do tytułu Lidera Rozwoju
Regionalnego 2014. 

Głównym celem spółki jest
świadczenie najwyższej jakości
usług oraz ochrona środowiska.
– Osiągamy te cele dzięki kon-
sekwentnie realizowanemu pla-
nowi inwestycji i rozwoju – mówi
Robert Lewandowski, prezes
zarządu ZWiK w Grodzisku
Mazowieckim.  

Lata 2004-2010

ZWiK uczestniczył w realizowa-
nym przez gminę projekcie mo-
dern izac j i  gospodark i
wodno-ściekowej. W ramach
tego projektu, który był w tych la-
tach największym przedsięw-
zięciem inwestycyjnym na
terenie gminy, zbudowano 
40 km kanalizacji sanitarnej i de-
szczowej z podłączeniem
ponad 1300 nieruchomości,
zbudowano 7,5 km wodocią-
gów oraz kolektor deszczowy
odprowadzający do rzeki wody
opadowe. Ponadto moderniza-
cji poddano oczyszczalnię ście-
ków wraz z budową suszarni
odpadów ściekowych, stacje
uzdatniania wody oraz magist-
ralę wodociągową wzdłuż trasy
719 z Żyrardowa do Warszawy,
przebiegającą przez centrum
Grodziska. Całkowita wartość
projektu współfinansowanego
ze środków UE przez Fundusz
Spójności wyniosła 15,5 mln
eurp.

Dalsze inwestycje

Aktualne działania ZWiK w Gro-
dzisku Mazowieckim mają na
celu spełnienie wymogu unijnej
dyrektywy zobowiązującej sa-

morządy do skanalizowania
gmin w 95 % do końca 2015 r.
W oparciu o własny budżet 
i środki z programów pomoco-
wych WFOŚiGW oraz NFO-
ŚiGW budowane są przyłącza
kanalizacji sanitarnej w celu
podłączenia budynków miesz-
kalnych. Na budowę ok. 10 km
sieci kanalizacyjnej pozyskano
pożyczki z WFOŚiGW w wyso-
kości niemal 5,5 mln zł. Umo-
rzenia z tytułu osiągniętego
efektu ekologicznego wyniosą
ok. 1,4 mln zł. W ramach priory-
tetu I Gospodarka Wodno-Ście-
kowa POiŚ spółka uzyskała
dofinansowanie w wysokości
2,8 mln zł na budowę 1,5 km
i  modernizację 600 m sieci

wodociągowej, budowę 1,4 km
sieci kanalizacji sanitarnej oraz
dalszą modernizację oczysz-
czalni ścieków w Chrzanowie
Dużym. Wartość całkowita pro-
jektu wyniesie 4,1 mln zł.  
– System wodociągowo-kanali-
zacyjny w Grodzisku Mazo-
wieckim w obecnej postaci
posiada rezerwy pozwalające
na dalszy rozwój miasta, dla-
tego prowadzone obecnie przez
spółkę inwestycje w zakresie
budowy nowych sieci wodocią-
gowych i kanalizacyjnych mają
na celu rozszerzenie dostępno-
ści jej usług w coraz dalszych
rejonach Gminy Grodzisk Ma-
zowiecki. W nowej perspekty-
wie unijnej na lata 2014-2020
będziemy pozyskiwać środki na
kolejne inwestycje – podsumo-
wuje R. Lewandowski. 

Jakub Laskowski

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku
Mazowieckim dzięki inwestycjom jest dynamicznie roz-
wijającym się przedsiębiorstwem zaspokajającym po-
trzeby lokalnej społeczności w zakresie usług
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Rozwój przez inwestycje

Skuteczne zarządzanie i mo-
dernizacja zasobów nie są
łatwymi zadaniami. Przykład
włocławskiego „Południa”
pokazuje, że mimo niesprzy-
jających warunków, można
stale podnosić standard
życia mieszkańców i zadbać
o minimalizację zbędnych
kosztów.

– Wyremontowaliśmy 85%
dróg wewnętrznych oraz
dojazdów do budynków w
naszych zasobach – mówi
prezes Zbigniew Lewan-
dowski. – Jeśli chodzi 
o kwestię miejsc parkingo-
wych i ogólnie komunikacji,
to we Włocławku nie mamy
sobie równych.

Modernizacja nie ogranicza
się jednak do dróg. Rozpo-
częta została wymiana insta-
lacji wod-kan oraz
gazowych. Zgodnie z pla-
nem, w ciągu trzech lat obej-
mie ona wszystkie 8,5 tys.
mieszkań należących do za-
sobów spółdzielni.

– Duży nacisk kładziemy na
zarządzanie energią – pod-
kreśla prezes. – Pomimo, że
prowadzimy pomiary zużycia
ciepła we wszystkich budyn-
kach, to co roku dostosowu-
jemy tzw. „krzywą grzania”
do wytycznych MPCU. Po-
lega to na regulowaniu auto-
matyki dostarczania ciepła w
taki sposób, aby jego ilość
nie przekraczała zapotrzebo-
wania.

Zarząd jest zaangażowany

nie tylko w poprawę warun-
ków mieszkalnych w swoich
zasobach, ale również 
w obronę spółdzielczości
jako całości. SM „Południe”
była współorganizatorem
Forum Spółdzielczego Re-
gionu Kujawsko-Pomor-
skiego. Uczestnicy spotkania
wyrazili swój sprzeciw 
i obawy związane ze sposo-
bem prowadzenia przez
Sejm prac nad ustawami do-
tyczącymi spółdzielczości.
Problemy te omawiano rów-
nież w kontekście funkcjono-
wania tego sektora w innych
krajach UE.

– Spółdzielczość to przede
wszystkim łączenie sił i środ-
ków do osiągania wspólnych
celów. Takiej idei warto bro-
nić – zaznacza prezes.

Szczególnie gdy przekłada
się to np. na owocną współ-
pracę z miastem, w ramach
której powstają kolejne „or-
liki”, lub na możliwość finan-
sowania remontów pożyczką
z funduszu innego budynku,
zamiast zaciągania kredytu
w banku. Jednak zanim naj-
ważniejsze decyzje zostaną
podjęte, trafiają na konsulta-
cje z mieszkańcami. Dzięki
nim o wiele łatwiej jest pla-
nować i wprowadzać nowe
rozwiązania. Modelowe za-
rządzanie spółdzielnią zos-
tało docenione nominacją do
nagrody Filary Spółdzielczo-
ści 2014.

Michał Pomarański
Krzysztof Dyła

Droga do sukcesu
Racjonalizacja kosztów i dialog z mieszkańcami – taką
drogę do spółdzielczego sukcesu obrał zarząd SM „Po-
łudnie” z Włocławka. 
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SM "Lazurowa" nie skupia
się tylko na bieżącym zarzą-
dzaniu nieruchomościami,
które posiada w swoich za-
sobach (1345 mieszkań w 15
budynkach oraz 3 pawilony
handlowe). Zarząd spół-
dzielni w racjonalny sposób
wykorzystuje największy po-
tencjał w postaci gruntów i
realizuje kolejne inwestycje,
podnosząc tym samym stan-
dard oraz jakość życia swo-
ich mieszkańców.
Dodatkowo spółdzielnia, jako
jedna z nielicznych w kraju,
ubiega się o środki z Unii Eu-
ropejskiej  i złożyła wniosek 
o zwrot kosztów zainwesto-
wanych w energooszczędne
rozwiązania oraz planuje po-
zyskać fundusze w nowej
perspektywie finansowej
2014-2020.

Lazurowy zakątek

Pierwsza inwestycja rozpo-
częta w marcu 2013 roku do-
biega końca. W budynku
powstało 111 lokali mieszka-
niowych, 14 użytkowych oraz
parking podziemny. Aktualnie
trwają prace nad elewacją
budynku, a harmonogram
prac przewiduje ukończenie
inwestycji w styczniu 2015.
Pierwsi mieszkańcy będą
mogli wprowadzić się już
wiosną. 

– Ta inwestycja była bardzo
specyficzna, ponieważ była
kierowana do członków spół-

dzielni i do osób z zewnątrz,
czyli tak naprawdę przy bu-
dowie obowiązywały nas
dwa reżimy prawne, co bar-
dzo komplikowało sytuację.
Pierwsza inwestycja szczę-
śliwie w tym momencie się
kończy. Cieszy się ona
ogromnym zainteresowa-
niem. Wszystkie lokale usłu-
gowe znalazły nabywców, 
a do sprzedaży zostały tylko
4 lokale mieszkalne na pierw-
szym piętrze. Podejmując się
tego przedsięwzięcia zaryzy-
kowaliśmy, ale zyskaliśmy
dużo. Zagrożenia występują
przy każdym przedsięwzię-
ciu, natomiast staramy się
minimalizować ryzyko, 
a przede wszystkim nim za-
rządzać, ponieważ nigdy nie
jesteśmy w stanie go wyklu-
czyć. Mimo, że jako spół-
dzielnia praktycznie nie
mogliśmy zaciągać kredytów,
inwestycja była realizowana
na bieżąco, z wpłat nabyw-
ców. To też można było trak-
tować jako sytuację
ryzykowną, ale opłaciło się.
Teraz już jesteśmy na dużym
plusie, a wpływy gromadzimy
na lokacie – mówi Edyta Zie-
lonka, pełnomocnik za-
rządu ds. Organizacyjno -
prawnych Spółdzielni
Mieszkaniowej "Lazu-
rowa".

Kolejne inwestycje

Walne zgromadzenie przy-
jęło uchwałę zezwalającą na

rozpoczęcie kolejnych dwóch
inwestycji. Pierw-
s z ą  
z nich będzie wie-
lorodzinny budy-
nek mieszkalny z
garażami przy ul.
Szeligowskiej. Na
działce o po-
wierzchni ponad
14 tys. m2 po-
wstanie 210
mieszkań oraz lo-
kale użytkowe.
Aby zwiększyć
atrakcyjność in-
westycji plano-
wana jest
również budowa
p r z e d s z k o l a .
Przy projektowa-
niu nowej inwe-
stycji zarząd
spółdzielni śmiało
k o r z y s t a  
z nowoczesnych,
proekologicznych
rozwiązań, które są innowa-
cyjne na skalę ogólnopolską.
Przy współpracy z francuską
firmą opracowany został sys-
tem monitoringu zużycia me-
diów. W każdym lokalu nowej
inwestycji będzie duży ekran
LCD, na którym będzie
można analizować zużycie
ciepłej i zimnej wody, energii
cieplnej oraz elektrycznej. Co
ważne, urządzenia do po-
miaru będą polskiej produk-
cji. 

– Jesteśmy na etapie ogła-
szania przetargu na doku-

mentacje. Zależy nam na
tym, aby ten budynek był
jeszcze lepszy jakościowo,
ponieważ działka ma bardzo
specyficzny charakter. Bę-
dzie to zabudowa wieloro-
dzinna, ale stworzymy z tego
przyjemną, zaciszną en-
klawę, ponieważ jest dużo
zieleni, którą w możliwie naj-
większym stopniu chcemy
zachować. Są to spokojne te-
reny, więc na pewno inwesty-
cja będzie się cieszyła dużym
zainteresowaniem rodzin 
z dziećmi. Tutaj będzie odpo-

wiednia infrastruktura, par-
k i n g i ,  p u n k t y
usługowo-handlowe pierw-
szej potrzeby takie jak apteki
i sklepy. Inwestycja wkompo-
nowana jest w już istniejące
osiedle i to też jest bardzo
ważne, ponieważ jest szereg
sklepów, szkół, restauracji 
i kawiarni. Rodziny, które się
tu wprowadzą będą miały
wszystko zapewnione – wy-
mienia Katarzyna Wzorek,
koordynator ds. inwestycji. 

Kolejną planowaną inwesty-
cją jest trzypoziomowy par-

king zlokalizowany w pobliżu
skrzyżowania ul. Sterniczej 
i budowanej ul. Nowolazuro-
wej. Powstanie 380 miejsc
postojowych oraz kilkadzie-
siąt lokali użytkowych o łącz-
nej powierzchni usługowej
1500 m2. Będzie ona realizo-
wana przez inwestora strate-
gicznego, z którym zostanie
zawarta umowa dzierżawy
gruntu na 28 lat. Spółdzielnia
pozostanie użytkownikiem
wieczystym gruntu, dzięki
czemu będzie uzyskiwać ko-
rzyści z czynszu dzierżaw-

nego, po czym budynek
będzie majątkiem spółdzielni.
Jest to kolejne prekursorskie
rozwiązanie wprowadzone 
w życie przez zarząd Spół-
dzielni Mieszkaniowej "Lazu-
rowa". Będzie to jedyne
miejsce w okolicy z tyloma lo-
kalami użytkowymi i miejs-
cami postojowymi. 

– Z naszych analiz, które wy-
konujemy jednoznacznie wi-
dzimy, że zapotrzebowanie
na takie miejsca postojowe
jest ogromne. Tą inwestycją
chcemy rozwiązać problemy

parkingowe na terenie
osiedla i jednocześnie zwięk-
szyć atrakcyjność zamieszki-
wania. W statucie spółdzielni
jest zapisane, że mieszkań-
com należy zapewnić
miejsca postojowe, tymcza-
sem samochodów cały czas
przybywa. Nasze ciągi pie-
szo-jezdne mają pewne limity
i nie da się zaparkować
wszystkich samochodów we-
wnątrz osiedla.  Jest to też
duże niebezpieczeństwo dla
osób, które tutaj spacerują.
Trzeba wyprowadzić z uli-

czek wszystkie sa-
mochody, które
parkują i tym samym
poprawić bezpie-
czeństwo – mówi
Edyta Zielonka. 

Nadrzędnym celem
zarządu spółdzielni
jest podnoszenie ja-
kości życia jej człon-
ków. Aby to osiągnąć
stawia na młodych,
ambitnych pracowni-
ków wspieranych do-
świadczeniem. –
Według mnie, możli-
wości działania 
w spółdzielni są nie-
o g r a n i c z o n e .
Wszystko zależy od
tego, jak chcemy do
tego podejść. Jeżeli
chcemy poszukiwać
nowych rozwiązań,
to je znajdziemy.

Wspólnie wykonujemy pracę
u podstaw, rozmawiamy
z ludźmi, przekonujemy do

swoich pomysłów 
i udowadniamy, że wszystko
jest możliwe – podsumowuje
Zbigniew Gaca-Richter,
prezes zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej "Lazu-
rowa".

Jakub Laskowski

N o w a  m a r k a  n a  r y n k u
budownictwa mieszkaniowego
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lazurowa" w Warszawie tworzy nową jakość
ruchu spółdzielczego i pokazuje, że jedyną drogą rozwoju spółdzielni jest bu-
dowa nowych zasobów. Finalizowana inwestycja "Lazurowy zakątek" była
pierwszym krokiem do wejścia na rynek deweloperski i doprowadziła do ko-
lejnych innowacyjnych na skalę branży projektów inwestycyjnych. 

– Dzięki konsekwentnej 
i owocnej współpracy za-
rządu z radą nadzorczą i ra-
dami osiedla udaje nam się
utrzymać jedną z najniż-
szych opłat czynszowych w
Warszawie – mówi Dariusz
Pronobis, prezes zarządu.

Spółdzielnia kładzie duży
nacisk na wspieranie swoich
członków, również tych 
z ciężką sytuacją finansową.
Funkcjonowanie z zadłuże-
niem na poziomie 20% nie
jest łatwym zadaniem, jest to
jednak możliwe dla podmio-
tów dużych i dobrze zorgani-
zowanych – takich jak
spółdzielnia. Zarząd zawsze
stara się pomagać swoim lo-
katorom w trudnych sytua-
cjach. Każdemu, kto okazuje
wolę współpracy, proponuje
rozłożenie spłaty na raty lub
nawet zamianę mieszkania
na mniejsze. Mieszkańcy 
z kolei doceniają te działa-
nia, bo choć niektóre bu-
dynki mogłyby się wydzielić
jako wspólnoty, wolały po-
zostać w strukturze spół-
dzielczej.

– Mimo, że spółdzielczość
została w ostatnich latach

poddana działaniom konku-
rencyjnym, nie zauważy-
liśmy tendencji do
wydzielania się wspólnot w
naszych zasobach. Głów-
nym atutem spółdzielczości
jest to, jakie efekty osiągamy
działając wspólnie. Przy za-
rządzaniu wieloma lokalami,
obniżają się koszty jedno-
stkowe, co we wspólnotach
jest niemożliwe, ze względu
na ich niewielkie rozmiary
– stwierdza prezes.
Głównym celem zarządu 
i rady nadzorczej jest stałe
poprawianie stanu technicz-
nego budynków, tak aby jed-
nocześnie utrzymać opłaty
czynszowe na możliwie naj-
niższym poziomie. Udaje się
to dzięki finansowaniu re-
montów wyłącznie z włas-
nych środków, bez
konieczności zaciągania wy-
soko oprocentowanych kre-
dytów. Imponujące jest to, że
mimo braku zewnętrznego
wsparcia, na modernizacje
przeznaczono w ostatnich
latach około 20 mln zł. Obec-
nie trwają intensywne prace
termomodernizacyjne na
wszystkich trzech osiedlach
zarządzanych przez SM im.
gen. Sowińskiego. Do tej

pory docieplono ponad 1/3
zasobów. – Niestety ze
względu na to, że wykonu-
jemy te prace z własnych
środków, nie kwalifikujemy
się do tzw. „premii termomo-
dernizacyjnej” – wyjaśnia

prezes. – Otrzymują ją
jedynie podmioty, które
na docieplenie budyn-
ków zaciągają kredyt,
co według nas jest nie-
s p r a w i e d l i w e .

Równocześnie, spółdzielnia
jest w trakcie realizowania
planu przystosowania zaso-
bów do przepisów ochrony
pożarowej. Konieczne jest
wydzielenie klatek schodo-
wych oraz przerobienie su-
chych pionów hydrantowych
na nawodnione. Pomimo ab-
sorbującego finansowo
przedsięwzięcia we wszyst-
kich budynkach udało się
wymienić instalacje sani-
tarne i  elektryczne, a także
wprowadzić nowoczesne po-
dzielniki ciepła i wodomie-
rze.

– Oprócz tego wykonujemy
szereg prac związanych 
z remontem nawierzchni 
i zwiększenia ilości miejsc
parkingowych – dodaje An-
drzej Groszek, wiceprezes
ds. technicznych. SM im.
gen. Sowińskiego ma 
w swoich zasobach 2 500 lo-
kali mieszkalnych i 16 użyt-
kowych, w 29 blokach 
o łącznej powierzchni miesz-
kalnej ok. 100 tys. m2.

Michał Pomarański
Krzysztof Dyła

Jak skutecznie zarządzać zasobami w czasach,
gdy zmiany w przepisach od kilku lat rzucają
spółdzielcom kłody pod nogi? Wygląda na to,
że zarząd SM im. gen. Sowińskiego w Warsza-
wie ma na to sposób.

W spółdzielni żyje się najlepiej

– Myślę, że kierunek na rze-
telną informację, prawidłowe
rozliczenia, dostrzegalne
przez mieszkańców inwesty-
cje oraz poprawę jakości ich
życia to idea spółdzielczości
– mówi Dariusz Zawadziń-
ski, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świeciu.
Spółdzielnia swoim zasię-
giem obejmuje trzy miejsco-
wości: Świecie, Osie 
i Gródek. Jest również człon-
kiem Regionalnego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych w Bydgosz-
czy. Dbałość o bezpieczeń-
stwo, stabilizację oraz
poprawę komfortu życia – to
najważniejsze cele spół-
dzielni. Pomimo codziennych
problemów, pracownicy za-
wsze znajdują wyjście z każ-
dej sytuacji, a mieszkańcy to
dostrzegają.  –  Wspólnie jes-
teśmy silną i mocną grupą.
Spółdzielnia to jej członkowie,

a im nas więcej, tym lepiej, 
i przede wszystkim taniej 
– dodaje prezes Zawadziński.

Ogromny sukces, jaki odnio-
sła spółdzielnia w Świeciu,
nie byłby możliwy, gdyby nie
bliska współpraca z lokalnym
samorządem. – Myślę, że
dobra spółdzielnia nie może
istnieć bez dobrego samo-
rządu. Taka współpraca gwa-
rantuje korzyści dla obu stron,
a w dalszej perspektywie
duże możliwości rozwoju 
– uważa prezes. W przy-
padku SM w Świeciu współ-
praca z Urzędem Miasta
przynosi wymierne korzyści.
Jako przykład może posłużyć
kompleksowa rewitalizacja
budynków mieszkalnych przy
ulicy Juliusza Słowackiego,
które po remoncie prezentują
się wyjątkowo estetycznie.
Dzięki wysiłkom zarządu,
stały się one niewątpliwą wi-

zytówką miasta, jak i samej
spółdzielni. – Współpraca 
z samorządem powinna od-
bywać się na zasadach peł-
nego partnerstwa. Tutaj nie
ma podziałów. Inwestycje
spółdzielni zawsze niosą za
sobą korzyści dla miasta –
dodaje  D. Zawadziński. 

Nagroda Filar Spółdzielczości
jest przyznawana spółdziel-
niom, które wyróżniają się na
tle innych. Nie skupiają się
tylko na administrowaniu
swoimi zasobami, ale sta-
wiają na poprawę jakości
życia swoich mieszkańców.
Władze Spółdzielni Mieszka-
niowej w Świeciu doskonale
wiedzą, czego mieszkańcy
od nich oczekują i konsek-
wentnie realizują swój po-
mysł, w oparciu o najlepsze
standardy zarządzania spół-
dzielnią. – W przyszłym roku
będziemy obchodzić 110
rocznicę powstania spół-
dzielni. Będzie to doskonała
okazja nie tylko do podsumo-
wania naszych dotychczaso-
wych działań, ale też
wytyczenia kolejnych etapów
rozwoju spółdzielni – zapo-
wiada prezes Zawadziński.
– Nie możemy spocząć na
laurach. 110 lat istnienia jest
oczywiście powodem do
świętowania, jednak musimy
s t a l e  m y ś l e ć  
o przyszłości – dodaje. Nomi-
nacja do nagrody Filar Spół-
dzielczości jest doskonałym
podsumowaniem dotychcza-
sowych działań spółdzielni.
Sądząc po osiągnięciach,
można z całą pewnością
stwierdzić, że będzie istnieć
jeszcze długie lata.

Wojciech Grabarczyk

Stawiamy na mieszkańców!
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu to jedna z naj-
starszych spółdzielni nie tylko w woj. kujawsko-po-
morskim, ale na terenie całego kraju. Najwyższa
jakość zarządzania, realizacja inwestycji oraz zado-
woleni mieszkańcy to gwarancja pełnego sukcesu.
Nominacja do nagrody Filar Spółdzielczości 2014 jest
jego naturalną konsekwencją.


