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Umiejętność dynamicznego do-
stosowywania się do warunków
rynkowych przyniosła uczelni
pozycję lidera w regionie i poza
jego granicami. – Maksymalnie
wykorzystujemy  możliwości po-
zyskiwania środków z UE na
opracowywanie nowych narzę-
dzi i rozwiązań, które później
wdrażane są z korzyścią dla na-
szych studentów i programów
kształcenia. Staramy się być za-
wsze o krok do przodu we wpro-
wadzaniu innowacyjnych ro-
związań – mówi kanclerz Teresa
Bogacka. W sytuacji obecnego
niżu demograficznego ta prze-
waga okazuje się kluczowa. Stu-
dentów jest coraz mniej, ale
władze uczelni mają na to sposób.
– Otworzyliśmy się na studen-

tów zza naszych wschodnich gra-
nic. Najbliżsi pod względem ku-
lturowym i językowym są nam
Ukraińcy, których około 500
uczy się obecnie w murach naszej
uczelni – podkreśla prof. Marian

Stefański, prorektor ds. studen-
ckich i współpracy.

Dotacje na innowacje

Organem założycielskim WSEI
jest Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospo-
darczego, która z założenia jest
instytucją projektową. Nie dziwi
więc sprawność pozyskiwania
dotacji przez uczelnię, która
obecnie skupia się na projektach
wspomagających rozwój kadry
dydaktycznej i studentów. Nad
ich koordynacją czuwa Centrum
Projektów i Współpracy Między-
narodowej, które poprzednią
perspektywę unijną zakończyło
ponad 40 realizacjami. – Były
wśród nich inwestycje, takie jak
laboratoria, ale również projekty
skierowane na wykorzystanie ka-
pitału ludzkiego, z których ko-
rzystają uczniowie, studenci,
przedsiębiorcy i osoby bezro-
botne. W ramach tych działań or-

ganizowane były: badania, do-
radztwo, szkolenia i kursy języ-
kowe – mówi dyrektor Centrum
Marta Drygała. – Obecnie reali-
zujemy „tylko” 14 projektów,
głównie międzynarodowych,
które prowadzone są w konsor-
cjach z partnerami z całej Europy.
Rozwi- jamy narzędzie do nauki
przedsiębiorczości, które pozwala
ćwiczyć zakładanie i prowadzenie
działalności gospodarczej. Symu-
lator będzie dostępny w 6 języ-
kach – dodaje. Z potencjału
wprowadzanych rozwiązań chęt-
nie korzysta otoczenie, a uczelnia
umiejętnie tę wiedzę przekazuje.
– Wypracowujemy szeroko po-
jęte know-how, które jest naszym
potencjałem w kwestii projektów
badawczo-rozwojowych, czy też
opracowywanych metodologii 
i narzędzi. Otwieramy również
laboratoria, które zaawansowa-
niem wyprzedzają standardy re-
gionu lubelskiego. To jest ten
element innowacyjności w na-

szym działaniu i inne instytucje
wiele od nas przejmują. Nasza
kadra działa w różnych forach 
i radach programowych w roli
ekspertów – podkreśla kanclerz.

Psychologia na nowo

Nowoczesne narzędzia to do-
mena wydziału pedagogiki i psy-
chologii, którego
otwarciu towarzy-
szył nastrój niedo-
w i e r z a n i a 
w środowisku aka-
demickim w Lubli-
nie. – Słyszeliśmy
wtedy, że trzecia
psychologia w Lub-
linie jest niepo-
trzebna. Dziś to
nasz wydział jest
wiodący, bo mamy
pomysł na trochę
inną psychologię.
Nasze laboratoria są bezkonku-
rencyjne na wschód od Wisły –
tłumaczy prof. Zbigniew B. Gaś,
Pełnomocnik Rektora ds. kie-
runku psychologia. – Prowa-
dzimy badania, które umożli-
wiają współpracę z  podmiotami
gospodarczymi. W tym obszarze
jesteśmy w stanie pomóc osiągać
większą skuteczność pracowni-
kom, a pracodawcom określać
kompetencje i predyspozycje do-
bieranej kadry.  Uczelnia prowa-
dzi również Uniwersytet Prze-
dszkolaka, który pomaga naj-

młodszym w odkrywaniu otacza-
jącego ich świata oraz Uniwersy-
tet Ekonomiczny dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. – Nie
zapominamy również o senio-
rach. Opracowujemy program
studiów interdyscyplinarnych,
który będzie stanowić połączenie
pedagogiki, pielęgniarstwa i psy-
chologii. Zdajemy sobie sprawę,

że kwestia opieki nad osobami
starszymi i wsparcia dla nich, wy-
maga profesjonalnego podejścia
– podkreśla prof. Gaś.

Naukowy Tour de Pologne

Jednym z podstawowych obo-
wiązków dla uczelni oferujących
studia drugiego stopnia jest pro-
wadzenie badań. Niepublicznym
uczelniom jednak nie jest łatwo
pozyskać środki na ten cel. WSEI,
siegając po środki z UE uzyskała
znacznie więcej, niż uczelnie pub-

liczne. – Warto wspomnieć rów-
nież o studiach podyplomowych
z zakresu zarządzania funduszami
europejskimi, w ramach których
wykształciliśmy 1500 osób rów-
noległe w całym kraju – zaznacza
Ilona Hofman, dyrektor Cen-
trum Studiów Podyplomowych.
– Zrealizowaliśmy zajęcia dla 40
grup we wszystkich większych
ośrodkach akademickich w kraju
przygotowując do zarządzania
projektami badawczymi. Na za-
jęcia przychodzili szefowie zespo-
łów badawczych wraz ze swoimi
po- dwładnymi. Było to dla nas
budujące – przyznaje prof. Mi-
chał Jarmuł, prorektor ds. dydak-
tyki i jakości kształcenia.

Priorytety 2015

Obchody 15-lecia istnienia to
tylko jeden z planów na 2015
rok. – Priorytetem jest dalsze do-
skonalenie kierunków kształcenia
i  zabezpieczenie  praktyk dla na-
szych studentów – mówi kanclerz
Bogacka. – Nowym wyzwaniem
będzie rozpoczęcie studiów w ję-
zyku angielskim na kilku kierun-
kach. Chcemy też rozwijać cykl
„Wykładów z Mistrzem” i dosko-
nalić narzędzia do realizacji obo-
wiązkowego od roku 2012 prze-
dmiotu dla wszystkich kierun-
ków. A to wszystko tylko kropla
w morzu planów – podsumo-
wuje rektor prof. Mirosław Ja-
rosz. ■

Kilkadziesiąt zrealizowanych projektów o wartości blisko 200 mln zł, nowatorskie
na skalę kraju narzędzia badawcze, programy studiów wyprzedzające wymagania
formalne i zapotrzebowanie rynkowe. Mowa o Cambridge? Nie. To Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Lista osiągnięć jest długa, dlatego przyznanie
uczelni Polskiej Nagrody Innowacyjności 2014 nie jest zaskoczeniem.

Innowacyjni nie tylko z nazwy

– To dla nas bardzo duże wy-
różnienie, szczególnie zwa-
żywszy na jubileusz. Cieszy
fakt, iż mimo krytycznego na-
stawienia do spółdzielni miesz-
kaniowych, my znaleźliśmy się
w gronie tych działających
prężnie, nowocześnie i odpo-
wiedzialnie. Bo nasza spółdzie-
lnia dobrze zarządza, ale ró-
wnież intensywnie remontuje
swoje zasoby, a także uczy i ba-
wi – tłumaczy Barbara Kucab,
prezes Szczecineckiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.
– Mamy bogatą tradycję i zna-
my swoją wartość – podkreśla.

Początki były skromne

W czerwcu 1960 roku z inicja-
tywy kolejarzy ze Szczecinka
powołano Spółdzielnię „Kole-
jarz”, która dała początek dzi-
siejszej SzSM, pierwszej spół-
dzielni mieszkaniowej na tere-
nie dawnego powiatu szczeci-
neckiego. Jak zaznacza prezes,
początki były skromne. Sie-
dziba mieściła się w lokalu
mieszkalnym, a spółdzielnia
zrzeszała 40 członków. W mo-
mencie rozpoczęcia działalno-
ści opracowano śmiałe plany
inwestycyjne, nie tylko na te-
renie Szczecinka, ale również
innych okolicznych miaste-
czek, gdzie w późniejszych la-
tach powstały nowe spółdzie-
lnie. Lata 70. i 80. upłynęły
pod znakiem budowy nowych
osiedli mieszkaniowych z in-
frastrukturą towarzyszącą. Po-
wstały szkoły, przedszkola,

żłobki i lokale handlowo-usłu-
gowe. – Niestety rok 1990
przyniósł zmiany w finansowa-
niu budownictwa mieszkanio-
wego, co znacząco wpłynęło
na spadek ilości realizowanych
inwestycji – wyjaśnia prezes.

– Nowe warunki finansowa-
nia zmusiły zarząd i radę nad-
zorczą do obniżki kosztów 
i podjęcia drastycznej, ale ko-
niecznej reorganizacji. Poprzez
sprywatyzowanie zlikwidowa-
no komórki wykonawstwa
własnego, które w nowej for-
mie działają do dzisiaj przy na-
szych administracjach osie-
dlowych. Zawarto z nimi sto-
sowne umowy na świadczenie
usług – dodaje prezes. 

Modernizacja z premią

Mimo tych trudności oraz ko-
nieczności remontów i moder-
nizacji zasobów, spółdzielnia
wyszła na prostą, czego efekty
najbardziej widać teraz. Mając

na względzie ograniczanie ko-
sztów ogrzewania budynków,
poprawę komfortu użytkowa-
nia, a także estetykę i wizeru-
nek zarówno osiedli, jak 
i miasta – spółdzielnia za cel
priorytetowy postawiła sobie

termomodernizację budynków
mieszkalnych i usługowych.
– Przeprowadziliśmy ją już 

w 99 budynkach, czyli 
w około 85 proc. naszych za-
sobów. Ociepliliśmy  również
pawilony usługowo-handlowe.
Zrobiliśmy to przy wykorzys-
taniu kredytów z  premią ter-
momodernizacyjną, wynoszą-
cą łącznie 1,5 mln zł. O tę
sumę zmniejszyła się kwota za-
ciągniętych zobowiązań  – wy-
jaśnia Barbara Kucab. Doty-
chczas spółdzielnia przepro-
wadziła szereg prac remonto-
wych w zakresie wymiany
okien, drzwi wejściowych do
klatek schodowych, wewnę-
trznych elektrycznych linii za-
silających i zastąpiła wypa-

rkowe podzielniki ciepła 
na elektroniczne. Natomiast 
w ubiegłym roku wykonała
szeroko zakrojoną moderniza-
cję wewnętrznej instalacji
wodociągowej z wymianą 
7 tys. wodomierzy na nowo-
cześniejsze – z odczytem radio-
wym. 

Razem z Miastem

Przez cały czas trwają prace
nad unowocześnianiem zagos-
podarowania terenów osiedli.
Stare chodniki ustępują miej-
sca nowym wykonanym z ko-
stki brukowej. – Stworzyliśmy
tysiąc miejsc parkingowych, 
a wszystkie nasze place zabaw
wyposażyliśmy w nowe urzą-
dzenia zabawowe – mówi pre-
zes. Spółdzielnia zadbała ró-
wnież o boiska, które w pew-
nym momencie stały się nieco
przestarzałe – betonowe place
nie zachęcały do gry.
– Spotkałam się w tej sprawie
z burmistrzem. Omówiliśmy
zagadnienie i przystąpiliśmy
szybko do realizacji. Miasto
opracowało projekt, wybrało
wykonawcę, przejęło nadzór
inwestorski i sfinansowało 50
proc. kosztów – relacjonuje
Barbara Kucab. W ten sposób
powstało nowoczesne boisko 
o nawierzchni z poliuretanu
do gry w siatkówkę i koszy-
kówkę wraz z siłownią dla
młodzieży. Drugą wspólną ini-
cjatywą z miastem była bu-
dowa siłowni pod chmurką,
która teraz cieszy się bardzo

dużą popularnością wśród
mieszkańców. To dało począ-
tek współpracy spółdzielni 
z miastem w kwestii budowy
boisk sportowych i urządzeń
rekreacyjnych. Jeszcze w tym
roku powstaną kolejne takie
obiekty. Wspólne działanie
włodarzy Szczecinka i zarządu
spółdzielni nie ogranicza się
tylko do obiektów rekreacyj-
nych. – Miasto, jako pierwsze
w województwie zachodnio-
pomorskim, zainwestowało 
w zbiorniki podziemne na od-
pady segregowane. Była to in-
westycja wspólna, ale gros
działań wzięli na siebie urzęd-
nicy miejscy – podkreśla pre-
zes. W 2014 roku miasto wy-
posażyło osiedla spółdzielni
w 16 gniazd pojemników.
Dzięki temu poprawiła się es-

tetyka krajobrazu, bo śmieci
najzwyczajniej nie widać.
Zniknęły stare, blaszane, po-
rdzewiałe kontenery. 

Aktywnie w spółdzielni

Od początku swojej działalno-
ści SzSM przywiązywała dużą
uwagę do pracy społeczno-wy-
chowawczej i upowszechnia-
nia kultury. Na powstających
osiedlach tworzono kluby
osiedlowe. W czasach prospe-
rity było ich aż dziesięć.  W ro-
ku 1983 utworzono przy za-
rządzie Spółdzielczy Dom Kul-
tury, który do dzisiaj bardzo
prężnie funkcjonuje, oferując

różne formy zajęć edukacyj-
nych i kulturalno-wychowaw-
czych, służących wyrabianiu
nawyków aktywnego ucze-
stnictwa w życiu społecznym.
SzSM nie zapomina również 
o swoich najstarszych miesz-
kańcach. Na osiedlach tworzy
miejsca spotkań dla seniorów
– kąciki zieleni wyposażone 
w ławki i stoliki do gier. 
Wyniki 55-letniej działalności
wyglądają imponująco. Świad-
czą o tym też dane liczbowe.
Spółdzielnia posiada 117 bu-
dynków mieszkalnych i 14 pa-
wilonów usługowo-handlo-
wych. Przekłada się to na 4971
mieszkań, w tym 1697 w od-
rębnej własności. Powierzchnia
użytkowa mieszkań to 240 tys.
m2. W skład zasobów wchodzi
jeszcze 129 lokali użytkowych

i 997 garaży. Łączna po-
wierzchnia zasobów to 271
tys. m2, zlokalizowanych na 48
ha gruntów, z tego 34 ha to
grunty nabyte na własność.
Spółdzielnia ma 5347 człon-
ków, a w jej zasobach mieszka
blisko 1/3 mieszkańców Szcze-
cinka. Dzięki wykwalifikowa-
nej kadrze pracowniczej oraz
dobrej współpracy z Radą
Nadzorczą, Spółdzielnia reali-
zuje usługi zarządzania zaso-
bami na wysokim poziomie.
Priorytetem działań jest reali-
zacja potrzeb lokatorów w za-
kresie bezpiecznego i komfo-
rtowego zamieszkiwania.

Damian Baran

27 czerwca minie 55 lat działalności Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, największej i najstarszej spół-
dzielni w Szczecinku – podmiotu z bardzo dużymi tradycjami. Jubileusz zbiega się w czasie z nominacją do
tytułu Filar Spółdzielczości 2015. Modelowa współpraca z miastem oraz sukcesywna modernizacja zarzą-
dzanych zasobów pokazuje, że nominacja nie jest przypadkiem.

Nowoczesność z bogatymi tradycjami
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Odnowione zasoby Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

FILAR SPÓŁDZIELCZOŚCI 2015 - NOMINACJA

Nowoczesne boisko z nawierzchnią z poliuretanu powstało w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta

Nagrodę PNI 2014 odbierali kanclerz Bogacka i rektor prof. Jarosz

POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2014 - LAUREAT



Zakład Remontowo-Budow-
lany Wiesław Bors istnieje na
rynku już od 22 lat. Jak wy-
glądała Pańska droga do suk-
cesu?
Firma zarejestrowała swoją
działalność w czerwcu 1993
roku. Przez ten okres wyrobi-
liśmy sobie opinię wiarygod-
nego i solidnego partnera na
łódzkim rynku budowlanym.
Firmę sygnuję własnym nazwi-
skiem, dlatego szczególną 
uwagę przykładam do jakości
naszych usług. Ludzie nas zna-
ją, cenią i szanują. Śmiało mo-
gę powiedzieć, że po tych 22
latach jesteśmy rozpoznawalną
marką, która może pochwalić
się bogatym portfolio zrealizo-
wanych projektów inwestycyj-
nych. Przez cały ten okres
wybudowaliśmy kilkanaście
lokali użytkowych dla spół-
dzielni mieszkaniowych 
z okręgu województwa łódz-
kiego, przeprowadziliśmy ter-
momodernizację stropoda-
chów i budynków, postawi-
liśmy  osiedle domków jedno-
rodzinnych wolnostojących na
terenie województwa łódz-
kiego, Sieradza oraz Wielunia.
Ostatnie 20 lat były dla nas
bardzo pomyślne i możemy
pochwalić się licznymi sukce-
sami, które procentują do dziś.
Jednak nie spoczywamy na
laurach. Rynek usług budow-
lanych jest bardzo wymagający
i panuje na nim duża konku-

rencja. Znaczący wpływ na sy-
tuację rynkową miał również
ogólnoświatowy kryzys gospo-
darczy. Stale się rozwijamy 
i czerpiemy inspirację oraz
technologię z Zachodu, aby
nadążyć za wymaganiami
rynku, wyprzedzić konkuren-
cję oraz sprostać wyższym wy-
maganiom klientów.. Ważnym
momentem w działalności na-
szej firmy było podjęcie 15 lat
temu współpracy ze spółdziel-
niami mieszkaniowymi na te-
renie Łodzi. Przejęliśmy sektor
techniczny tej branży i wyko-

nujemy na ich rzecz bieżące
prace konserwacyjne, remon-
towe, modernizacyjne i inwe-
stycje. 

Co stanowi o najwyższej jako-
ści działania i usług w Pańskiej
firmie?
Najważniejsza jest jakość wy-
konania realizowanych inwe-
stycji oraz odpowiednio do-
brany personel ze specjalistycz-
nym wykształceniem i doświa-

dczeniem. Dobór kadry jest
jednym z najistotniejszych
aspektów działalności naszej
firmy. Obecnie firma zatrudnia
ponad 50 specjalistów. Dla nas
liczy się zadowolenie klienta 
z powierzonej nam inwestycji,
dlatego staramy się być ela-
styczni i zawsze dostosowu-
jemy się do potrzeb zlece-
niodawcy. 4 lata temu wybu-
dowaliśmy osiedle 25 wolno-
stojących domków jednoro-
dzinnych o wartości 12 milio-
nów złotych. W ramach pro-
jektu wybudowaliśmy również

infrastrukturę wodociągowo-
kanalizacyjną oraz infrastruk-
turę drogową. Do dziś
mieszkańcy cieszą się z bez-
awaryjnej eksploatacji. Ta in-
westycja jest naszą wizytówką.
Dla mnie jak i dla pracowni-
ków sukcesem oraz powodem
do dumy jest powrót naszych
kontrahentów z nowymi pro-
jektami. Jest to najlepsze po-
twierdzenie, że należycie
wykonujemy swoje obowiązki.

Bardzo cenimy sobie to zaufa-
nie i zawsze stawiamy sobie za
cel, by go nie nadwyrężyć. Wy-
konujemy nasze prace solidnie,
tak aby klient był zawsze zado-

wolony. Taka postawa procen-
tuje w postaci dużej ilości
projektów, które realizujemy.
Poziom zakontraktowania zle-
ceń wypełnia nam cały rok
pracy. 

Polska Agencja Przedsiębior-
czości oraz kapituła progra-
mowa, nominowała Zakład
Remontowo-Budowlany Wie-
sław Bors do tytułu Best 
Quality 2015, w ogólnopol-
skim programie doceniającym
najwyższą jakość usług. Czym
dla Państwa jest to prestiżowe
wyróżnienie?
Jestem ogromnie i pozytywnie
zaskoczony, że w tak dużym
gronie kapituła dostrzegła
również i nasze działania. Fi-
rma została już wyróżniona
przez spółdzielnie mieszkanio-
we z Łodzi, natomiast Best
Quality 2015 jest pierwszym
wyróżnieniem w historii naszej
firmy na rynku ogólnopol-
skim. W swojej działalności
stawiamy na jakość realizowa-
nych przez nas inwestycji.
Ciągle się rozwijamy, unowo-
cześniamy swoje usługi i sta-

ramy się być na bieżąco z te-
chnologią niezbędną do pracy.
Ten niewątpliwy sukces jest dla
nas potwierdzeniem, że objęta
przez nas strategia jest wła-

ściwa i jest motorem napędo-
wym do dalszego działania. 

Co wyróżnia Państwa na tle
innych firm, związanych z bra-
nżą remontowo-budowlaną?
Staramy się wykorzystywać
najnowsze technologie i wy-
przedzać konkurencję z ofertą
naszych usług. W 2000 roku
jako pierwsi weszliśmy na
rynek termomodernizacji stro-
podachów, które przyniosły
zarówno nam, jak i naszym
partnerom wspaniałe efekty.
Właśnie za te działania zosta-
liśmy wyróżnieni przez spół-
dzielnie mieszkaniowe z okrę-
gu województwa łódzkiego. 

Przed nami nowe możliwości
związane z perspektywą finan-
sowania unijnego. Planują
Państwo wykorzystać środki
unijne, przewidziane na lata
2014-2020?
Oczywiście planujemy się o nie
starać. Chcemy pozyskać no-
wy sprzęt m.in. podnośniki do
pracy na wysokościach. Sprzęt
budowlany jest bardzo drogi 
i chcemy wykorzystać do jego

nabycia również środki unijne.
W zeszłym roku zainwestowa-
liśmy 1,5 mln złotych w spe-
cjalistyczny sprzęt. 

Jak przedstawia się Państwa
współpraca z samorządami?
Najtrudniej zdobyć pozwole-
nie na budowę, na które nie-
stety czeka się średnio ok. 3
miesięcy, a czasem i do dwóch
lat. Niestety w naszym kraju
jest zbyt dużo biurokracji, któ-
ra utrudnia rozpoczęcie no-
wych inwestycji budowlanych.
Aby sobie z tym poradzić za-
trudniamy specjalistów i osoby
z odpowiednim wykształce-
niem oraz doświadczeniem,
które są w stanie walczyć 
z tymi problemami.

Mają Państwo zakontrakto-
wane liczne projekty. Proszę
przybliżyć plany na najbliższe
lata.
W najbliższej przyszłości bę-
dziemy kontynuować projekty
termomodernizacji budynków
na terenie Łodzi. Chcemy
również zakupić sprzęt komu-
nalny, spełniający kryteria
unijne, służący do sprzątania
klatek schodowych. Będą to
elektryczne, jeżdżące zamia-
tarki. W najbliższej przyszłości
będziemy również przeprowa-
dzać modernizację parkingów,
szczególnie na terenie Spół-
dzielni Mieszkaniowej im.
Władysława Jagiełły. Dla bez-
pieczeństwa mieszkańców bę-
dziemy również wymieniać
oraz modernizować podgrze-
wane podesty. Jeżeli chodzi 
o moje osobiste ambicje 
i plany jako właściciela firmy
to chcę zmienić wizerunek
okręgu łódzkiego i zapisać
swoje sukcesy na kartach his-
torii tego regionu. 

Życząc dalszych sukcesów,
dziękuję za rozmowę.

Specjalistyczne roboty budowlane wykonywane od ponad 20 lat przez Zakład
Remontowo-Budowlany Wiesław Bors, cieszą się renomą i szacunkiem w całym
województwie łódzkim. O sukcesach firmy, z właścicielem i założycielem 
Wiesławem Borsem, rozmawia Dyrektor Programowy Polskiego Kongresu
Przedsiębiorczości, Wojciech Pomarański.

Bors zmienia wizerunek Łodzi
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Zarządy wielu spółdzielni miesz-
kaniowych w Polsce mogą po-
chwalić się zmodernizowanymi
zasobami, wybudowanymi par-
kingami oraz niezbędną infra-
strukturą, która pozwala mie-
szkańcom na wysoki komfort
życia w spółdzielni. Nie inaczej
jest w przypadku SM im. W. Ja-
giełły w Łodzi. Spółdzielnia jako
pierwsza w mieście przystąpiła do
renowacji elewacji swoich zaso-
bów. W 2007 roku zakończono
termomodernizację osiedla, dzię-
ki czemu koszty eksploatacji zna-
cznie się zmniejszyły. Moderniza-
cja zasobów obejmowała również
remonty klatek schodowych,
wind oraz kompleksowe docie-
plenia stropodachów. Cieka-
wostką jest również fakt, iż klatki
posiadają własne, podgrzewane
wejścia. Wszystkie te działania
zostały pozytywnie odebrane
przez mieszkańców, a sama spół-
dzielnia miała istotny wkład 
w budowę pozytywnego wize-
runku miasta. – W ciągu dwu-
dziestu lat istnienia spółdzielni,
nie było takiego momentu, by
sprawozdanie zarządu spółdzielni
zostało odrzucone – mówi prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej im.
Władysława Jagiełły -  Wiesław
Cyzowski. 
Spółdzielnia nie spoczywa jednak
na laurach. Obecnie zarząd spół-
dzielni planuje wyposażyć dwa
budynki w nowoczesne pompy
ciepła ze wspomaganiem gazo-
wym, które będą odpowiedzial-
nie za podgrzanie wody, a w kon-
sekwencji redukcję kosztów eks-

ploatacji. Inwestycja jest na etapie
projektowania i kalkulacji kosz-
tów. Warto zwrócić uwagę, że
spółdzielnia finansuje tę inicja-
tywę z własnych środków, bez
pozyskiwania dotacji z Unii Euro-
pejskiej. – Musimy ostrożnie in-
westować, ponieważ jest to pro-
jekt pilotażowy w skali ogólno-
krajowej – dodaje prezes. 
Ambicją prezesa spółdzielni jest
stałe podnoszenie komfortu życia
swoich mieszkańców, między in-
nymi poprzez wprowadzanie no-
woczesnych usług, z których
mogą korzystać członkowie Spół-
dzielni. Telewizja kablowa oraz
dostęp do szybkiego łącza inter-
netowego to tylko niektóre z ini-

cjatyw podejmowanych na rzecz
mieszkańców. Dzięki własnej te-
lewizji kablowej, zarząd jest w sta-
nie w szybkim tempie przekazać
ważne informacje w nagłych sy-
tuacjach. Z możliwości odbioru

telewizji korzysta 4100 mieszkań,
natomiast z łącza internetowego
– 1100. Na terenie Spółdzielni
zamontowano również monito-
ring, dzięki czemu ludzie czują się
tutaj bezpiecznie. 

Działalność kulturalno-oświa-
towa

Aktywność na polu kulturalnym
to również domena SM im. 
W. Jagiełły. Na terenie Spółdzielni
działa Jagielloński Ośrodek Kul-
tury, w którym organizowane są
liczne wydarzenia kulturalne.
Mieszkańcy mają do swojej dys-
pozycji teatr, w którym gosz-
czono grupy aktorskie między

innymi z Węgier, Belgii, Białorusi,
Ukrainy, Litwy oraz Włoch. Szta-
ndarową imprezą, która na dobre
wpisała się w kalendarz wydarzeń
kulturalnych w Łodzi są „Jagiel-
lońskie Teatralia”, organizowane

od 2010 roku. W przedstawie-
niach biorą udział sami miesz-
kańcy, wspierani przez profe-
sjonalnych aktorów. W trakcie
zeszłorocznej edycji, uczestnicy
mieli okazję spróbować również
kuchni litewskiej, włoskiej i wę-
gierskiej. Wśród wielu interesują-
cych propozycji, które oferuje
ośrodek można wymienić na
przykład zajęcia z języka angiel-
skiego, warsztaty komputerowe
czy warsztaty malarskie i cera-
miczne. Aktywnie działa również
Jagielloński Fitness Klub, w któ-
rym prowadzone są zajęcia mię-
dzy innymi z zakresu pilatesu,
stepu i fit ballu. Zarząd stawia
również na aktywizację seniorów,
którzy – w dobie starzejącego się
społeczeństwa – stanowią liczne
grono mieszkańców Spółdzielni.
Specjalnie dla nich utworzono
Akademię dla Dorosłych, która
działa w ramach Jagiellońskiego
Ośrodka Kultury. Seniorzy mogą
uczestniczyć w wycieczkach au-

tokarowych oraz interesujących
wykładach. Wspólnie czytają
książki i organizują projekcje fil-
mów. Seniorzy aktywnie działają
również w teatrze „Na Wspól-
nej” oraz w Studiu Piosenki
„Cantus Firmus”. Organizowane
są uroczyste spotkania z okazji
Świąt Bożego Narodzenia oraz
Wielkanocy, na które zapraszany
jest Zarząd oraz członkowie Rady
Nad- zorczej. Zarząd Spółdzielni
udostępnił Akademii dla Doro-
słych przestrzeń o powierzchni
ok. 1000 m2. W budynku za-
montowany został dźwig, aby 
w możliwie największym stopniu
udogodnić mieszkańcom korzys-
tanie z sali.  – Wszystkie te inicja-
tywy są niezwykle cenne, po-
nieważ przeciwdziałają wyklucze-
niu społecznemu osób starszych.
Seniorzy tworzą w naszej Spół-
dzielni wspaniałą wspólnotę,
która aktywnie wspiera działal-
ność Jagiellońskiego Ośrodka
Kultury – ocenia prezes. 

Obrona spółdzielczości

Dobre zarządzanie Spółdzielnią,
którego przykładem jest SM im.
W. Jagiełły w Łodzi nie jest jednak
wystarczającym powodem dla
polityków, którzy zaciekle atakują
spółdzielnie mieszkaniowe w Pol-
sce, chcąc je de facto zlikwido-
wać. Aby się temu przeciwstawić,
przy SM im. W. Jagiełły powstał
Ruch Obrony Członków Spół-
dzielni Mieszkaniowych, w któ-
rego działalność aktywnie anga-
żuje się również zarząd SM im.
W. Jagiełły.  Ruch ten skupia
około 500 000 członków, a po-
wstał w wyniku zaniepokojenia
mieszkańców Spółdzielni próbą
ograniczenia ich praw. Polska
Agencja Przedsiębiorczości wspie-
ra obronę ruchu spółdzielczego 
w Polsce, między innymi poprzez
organizację Polskiego Kongresu
Przedsiębiorczości, którego tego-
roczna, trzecia edycja odbędzie
się w Łodzi oraz organizację II
Konferencji Nadbałtyckiej Pol-
skiej Spółdzielczości Mieszkanio-
wej w Gdańsku.
– Takie spotkania w gronie ogól-

nopolskim są dla nas bardzo wa-
żne, dlatego jestem wdzięczny za
to, co robicie dla spółdzielni mie-
szkaniowych. Polska Agencja
Przedsiębiorczości i Forum Prze-
dsiębiorczości jest dla mnie syno-
nimem skuteczności w działaniu.
Zachęcam więc inne spółdzielnie
mieszkaniowe, aby licznie uczest-
niczyły w organizowanych przez
waszą redakcję inicjatywach, aby
silny, wspólny głos spółdzielczości
dotarł do kręgów decyzyjnych 
w naszym kraju – podsumowuje
prezes Cyzowski. 

Wojciech Pomarański

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły obchodzi w tym roku 20-
lecie istnienia. Zarząd spółdzielni konsekwentnie i z sukcesami stara się sprostać
oczekiwaniom mieszkańców, co, w dobie obecnych niepewności legislacyjnych,
mających na celu likwidację spółdzielni mieszkaniowych, zasługuje na docenienie
oraz powinno stać się wzorem do naśladowania. 

Wizytówka polskiej spółdzielczości mieszkaniowej

Odnowione elewacje bardzo dobrze wpływają na estetykę osiedli

Prezes Cyzowski aktywnie włącza się w życie kulturalne spółdzielni

BEST QUALITY 2015 - NOMINACJA

Wiesław Bors chce swoimi działaniami poprawić wizerunek okręgu łódzkiego

ZRB Wiesław Bors ściśle współpracuje ze spółdzielniami mieszkaniowymi na terenie Łodzi

FILAR SPÓŁDZIELCZOŚCI 2015 - NOMINACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa im.
Władysława Jagiełły w Łodzi po-
wstała w 1995 roku. Zasoby
spółdzielni obejmują obszar 35
ha. W 5,5 tys. mieszkań o łącznej
powierzchni 300 000 m2 zarzą-
dzanych przez spółdzielnię za-
mieszkuje 10 000 lokatorów.  
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Wojskowa Akademia Tech-
niczna jest jedną z najbardziej
renomowanych uczelni w Pol-
sce. Jak kształtował się jej roz-
wój w ostatnich kilkudziesię-
ciu latach?
Na początku swojego istnienia
uczelnia była jednostką kształ-
cącą przyszłych inżynierów
wyłącznie na potrzeby armii, 
z czasem dopiero została prze-
kształcona w WAT. Najbar-
dziej burzliwy okres przypada
na lata 60. i 70. W tamtym
czasie powstało wiele rozwią-
zań, które odbijają się echem
do dnia dzisiejszego – plano-
wana fuzja termojądrowa czy
też powstanie pierwszych lase-
rów. Mało kto wie, że pierw-
szy laser HeNe w Polsce
powstał właśnie w WAT 
w 1963 roku, a już w 1965
zbudowano u nas pierwszy
laser okulistyczny w Europie.
Po roku 1990 zmieniła się
doktryna polityczna, której na-
stępstwa dotknęły również
WAT. W latach 80. kształci-
liśmy kilka tysięcy inżynierów,
później jednak z roku na rok
liczbę przyjmowanych zaczęto
zmniejszać. Dziś WAT jest
uczelnią cywilno-wojskową.
Obecnie mamy ok. 1100 stu-
dentów wojskowych oraz ok.
9000 studentów cywilnych. 

Jakie projekty prowadzą Pań-
stwo w ramach działalności WATu?

Projektów realizowanych
przez WAT i przy naszym
udziale jest bardzo dużo. Są
one finansowane ze źródeł
publicznych i prywatnych.
Mamy w dorobku szereg za-
awansowanych technologicz-
nie produktów, często sy-
stemów o dużej wartości, któ-
re są ciągle rozwijane. To dzia-

łanie zgodne ze strategią ucze-
lni, w której to efekty projek-
tów naukowo-badawczych
mają odzwierciedlenie w pro-
dukcji i zastosowanie w prak-
tyce. W tym zakresie w Polsce
jesteśmy liderem wdrożeń do
produkcji przemysłowej. Wiele
rozwiązań zostało stworzo-
nych na zasadzie dual use – 
z jednej strony zabezpieczają
potrzebę naszego państwa 
w zakresie bezpieczeństwa
obronności, a z drugiej mogą
być wykorzystywane w gospo-
darce narodowej. Realizujemy
badania nie tylko na zlecenie
MON, ale również dla Euro-

pejskiej Agencji Obrony, każ-
dego roku podpisujemy szereg
umów na realizacjęprojektów
badawczych z NCBiR oraz
Narodowym Centrum Nauki.
Sukcesem naszych rozwiązań
jest jakość, ponieważ osta-
teczny produkt musi posiadać
wysoki stopień gotowości te-
chnologicznej. Z jednej strony

jesteśmy uczelnią,
która kształci pod-
chorążych, a z dru-
giej – zapleczem
naukowym naszej
armii, ale nie ty-
lko, ponieważ
współpracujemy
m.in. z MSW, czy
Minis ters twem
Skarbu. Nasi nau-
kowcy są doce-

niani na rynku zewnętrznym,
dostrzega się ich wysoki po-
ziom umiejętności. Mówiąc 
o WAT, mówimy o marce, 
a tworzą ją ludzie, ich kompe-
tencje i zaangażowanie w pracę.

Wiele uczelni łączy naukę z bi-
znesem, współpracując z róż-
nego rodzaju firmami – zaró-
wno polskimi, jak i zagranicz-
nymi. Jak kształtują się Pań-
stwa działania w tej dzie-
dzinie?
Nasza akademia współpracuje
już z ponad 400 podmiotami
krajowymi i zagranicznymi.
Od potężnych międzynarodo-

wych koncernów do krajo-
wych, ale prężnych i dobrze
zarządzanych rodzinnych ini-
cjatyw. Wystarczy wspomnieć
nasz ostatni program badaw-
czy pod nazwą „Satelitarny
system optoelektronicznej ob-
serwacji Ziemi”. Jest to stu-
dium wykonalności na pro-
gram strategiczny, który ma
doprowadzić do budowy pie-
rwszego polskiego satelity ob-
razowego, który będzie bu-
dowany ze środków krajo-
wych i wykorzystywany zaró-
wno przez polską armię, jak
i sektor cywilny. Studium wy-
konalności jest realizowane
przez WAT jako lidera wraz 
z Centrum Badań Kosmicz-
nych, Politechnikę Warsza-
wską, Polski Holding Obro-
nny, WB Electronics, oraz Air-
bus Defence and Space. Ko-
lejny międzynarodowy pro-
jekt, który realizujemy w poro-
zumieniu z partnerami cze-
skimi oraz niemieckimi, to bu-
dowa laserów wielkiej mocy.
Współpracujemy z wieloma
podmiotami zachodnimi, któ-
re ubiegają się lub realizują
kontrakty w Polsce, a które są
związane z wyposażeniem pol-
skiej armii w nowe uzbrojenie.  

Państwa projekty były testo-
wane w warunkach bojowych.
Jakie efekty można było do-
strzec po zakończeniu wdraża-
nia tych rozwiązań?
Uczestniczymy w projektach
dotyczących m.in.wozów bo-
jowych czy uzbrojenia. Dużym
poligonem doświadczalnym
dla naukowców były misje pol-
skiej armii w Afganistanie oraz
Iraku, gdzie sprzęt wykorzy-
stywano do realizacji zadań 
w warunkach bojowych i eks-
tremalnie trudnych warunkach
eksploatacyjnych. W związku
z tym koniecznym stało się
stworzenie rozwiązań popra-
wiających przede wszystkim

bezpieczeństwo załogi. Rozwi-
nęliśmy badania mające na
celu ograniczenie prawdopo-
dobieństwa śmiertelnego wy-
padku, związanego z wybu-
chem miny, czy ostrzałem arty-
leryjskim. Tworzyliśmy pance-

rze, nad którymi w licznych
laboratoriach pracowały spe-
cjalne zespoły. Imitowaliśmy
warunki bojowe, maksymalnie
zbliżone do tych, które wystę-
powały w trakcie działań wo-
jennych. O ich efektach można
powiedzieć z satysfakcją, że
poprawiły bezpieczeństwo na-
szych żołnierzy oraz uspraw-
niły proces ewentualnej naprawy.

Wiele mówi się również o pro-
gramie „Wisła”. Na czym po-
legały te badania?
Program „Wisła” związany jest
z budową systemu obrony
przeciwrakietowej i przeciw-
lotniczej. Najkrócej mówiąc
to programy budowy i roz-
woju rakiet średniego i kró-
tkiego zasięgu, w których jako
jedyna w Polsce jednostka nau-
kowo-badawcza mamy zespoły
przygotowane do budowy,
eksploatacji i badań nad takimi
rozwiązaniami. Przypominam,
że wszystkie postsowieckie ze-
stawy rakietowe, by mogły
współpracować z systemami

naszej armii, były modernizo-
wane w WAT. Do dzisiaj część
z nich funkcjonuje w systemie
obrony naszych granic. 

Uczelnia prowadzi badania
nad zastosowaniem techniki
wojskowej w przestrzeni kos-
micznej. Na jakim etapie roz-
wojowym znajdują się obecnie
te rozwiązania?
Nie da się na to pytanie odpo-
wiedzieć jednym słowem. 
W WAT posiadamy już bardzo
zaawansowane technologie,
które zostały zastosowane 
w misjach kosmicznych. Jes-
teśmy w pierwszej dziesiątce
na świecie w rankingu ośrod-
ków zajmujących się optoelek-
troniką. Jesteśmy też zaanga-
żowani w projekt budowy pol-
skiego radioteleskopu w Bo-
rach Tucholskich, realizujemy
też projekt dotyczący badania
nowego systemu uzbrojenia 
i obrony w zakresie energii
skierowanej, czyli systemu
broni elektromagnetycznej.
Program obejmuje zarówno
budowę broni, ale także pro-
blem oddziaływania impulsu
elektromagnetycznego, na
podzespoły elektroniczne i ko-
mórki żywe, czyli m.in. na
człowieka. Rozwój technologii
kosmicznych to również roz-
wój kadry naukowej związanej
z inżynierią kosmiczną i sateli-
tarną. Wspólnie z Centrum
Badań Kosmicznych chcemy
jeszcze w tym roku uruchomić
kierunek inżynieria kosmi-
czno-satelitarna, jako kierunek
międzyuczelniany. Jeżeli nasz
kraj chce pretendować do pań-
stw hi-tech to musi rozwijać
technologię kosmiczną. Uwa-
żam, że musimy mieć własne
spojrzenie na przyszłość, po-
nieważ dzięki temu będziemy
mogli wytyczyć solidną drogę
rozwoju dla naszej uczelni, in-
westując przede wszystkim 
w ludzi. ■

Praca nad technologiami obronnymi to działania, które nie tylko zapew-
niają bezpieczeństwo militarne kraju, ale też wpływają na rozwój gospo-
darki narodowej. O zaangażowaniu w nie Wojskowej Akademii
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, dzięki której Polska ma szansę
osiągnąć międzynarodowy poziom, z prorektorem ds. rozwoju prof. dr
hab. inż. Mariuszem Figurskim, rozmawia Wojciech Grabarczyk.

Naszą marką są ludzie

Pabianicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa dzięki remontom w 2014
roku dokonała rewolucji w swo-
ich zasobach mieszkaniowych.
Już początek roku, który dla
wielu podmiotów jest dopiero
okresem planowania budżetu 
i działań, pokazał z jak wielkim
impetem zarząd spółdzielni,
z prezesem Wacławem Przybyl-
skim na czele przyczynił się do
poprawy jakości i warunków
życia mieszkańców. 

Inwestycje na lata

Prace skupione były wokół re-
montów podestów i dojść do bu-
dynków, naprawy podestów do
klatek i wymiany okien w klat-
kach schodowych. Spółdzielnia
dzięki współpracy z Urzędem
Miejskim Pabianic mogła liczyć
na wsparcie przy realizacji dwóch
kolejnych inwestycji: parkingów
dla mieszkańców oraz lamp
oświetleniowych wzdłuż chodni-
ków prowadzących do mieszkań.
Każdy kwartał ubiegłego roku był
doskonałym momentem, aby
podsumować to, co udało się do-
tychczas zrealizować, ale także
przedstawić plany na kolejne
miesiące. Jednak najważniejszą
inwestycją w ubiegłym roku były
prace dociepleniowe budynków
mieszkalnych. Termomoderniza-
cja zasobów Pabianickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej od dwóch
lat prowadzona jest przy częścio-
wym udziale środków z łódz-
kiego Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. W 2014 roku 
w ramach tej współpracy ocie-

plono 15 budynków, ale to do-
piero początek poprawy kom-
fortu życia mieszkańców. Prze-
prowadzono także wymianę sto-
larki okiennej, daszków przy wej-
ściach, a także wymianę skrzynek
gazowych i szereg drobnych re-

montów poprawiających wygląd
jak i funkcjonalność budynków.
To wszystko po to, aby na najbliż-
sze kilkanaście lat zapewnić
mieszkańcom komfort i możliwie
najwyższy standard życia. Zarząd
Pabianickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w swoich działaniach in-
westycyjnych nie ogranicza się
tylko do estetycznie wyglądają-
cych bloków. To także dbałość 
o tereny zielone wokół nich. Je-
sienią 2014 roku rozpoczął się
przedostatni etap sadzenia krze-
wów i drzew między blokami.
Ogółem zaplanowane jest nasa-
dzenie 21 tysięcy sztuk roślin,
ponad 18 tysięcy krzewów liścia-

stych i ponad 3 tysiące sztuk igla-
stych drzew i krzewów. Ta inwe-
stycja warta prawie 1,5 mln zł
możliwa była dzięki wsparciu fi-
nansowemu ze strony Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Łodzi. Zakończenie nasa-
dzeń planowane jest na 2015 rok.
Pięcioetapowa inwestycja przy-
czyni się do tego, że PSM będzie
jedyną w Polsce spółdzielnia
mieszkaniową, której udało się
pozyskać tak ogromne wsparcie
finansowe oraz wzbogacić teren
o cuda natury. Kolejną inwestycją
mającą ogromny wpływ na este-
tykę i wizerunek osiedli była bu-
dowa nowoczesnych pergoli
śmietnikowych, która zapewnia
porządek i zapobiega podrzuca-
niu odpadów oraz rozrzucaniu
śmieci przez zwierzęta i ludzi. 
W 2014 roku powstało ponad 16
wiat śmietnikowych, natomiast

zarząd Spółdzielni planuje bu-
dowę 90 takich miejsc.

Dbałość o mieszkańców

Poza inwestycjami w zasoby
mieszkaniowe Pabianicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa kładzie
również duży nacisk na jakość
obsługi oraz komunikację ze
swoimi mieszkańcami. Aby ułat-
wić zapytania związane z opła-
tami czynszowymi i przedpłatami
za ogrzewanie wprowadzono
nowe książeczki opłat. Zarząd
dba o  również o edukację miesz-
kańców. Dystrybuowane są  ulo-
tki informacyjne oraz publi-
kowane są artykuły prasie o spo-
sobach na niższe rachunki z jed-
noczesnym zachowaniem ko-
mfortu życia domowników. 
W spółdzielni utworzone zostało
Biuro Pośrednictwa Obrotu Nie-
ruchomościami, zlokalizowane
przy ulicy Zamkowej 42 w Pabia-
nicach. Biuro ma w swoim posia-
daniu wiele ofert sprzedaży lub
wynajmu mieszkań. Jest to nie
tylko bezpieczny sposób na do-
konanie transakcji zamiany lub
sprzedaży lokalu, ale również
dzięki jego utworzeniu można
skorzystać z porad prawnych.
Głównie dotyczą one obrotu nie-
ruchomości, zniesienia współ-
własności, zasiedzenia oraz  pra-
wa spadkowego.

Plany na przyszłość

Plan remontów na rok 2015 zos-
tał zatwierdzony przez Rady
Osiedla i Zarząd, a następnie
przekazany do publicznej wiado-

mości. Koncept opracowano 
z udziałem mieszkańców, z moż-
liwie jak największym uwzględ-
nieniem ich sugestii, które
dotyczyły głównie wymiany
szyb oraz
k l a m e k 
w drzwiach,
unowocześnie-
nia oświetlenia
oraz zadbania
o zakup ławek 
i sprzętu umo-
żliwiającego
wypoczynek
na terenach
z i e l o n y c h . 
„W przyszłym
roku pierw-
szeństwo mają
mieszkańcy!” –
takim hasłem
okrzyknięto
plan inwestycji
w 2015 roku.

– To miesz-
kańcy okre-
ślają swoje
potrzeby. Plany
inwestycyjne 
w tym roku
powinny roz-
począć się pod koniec marca.
Niewątpliwie jest to uzależnione
od warunków pogodowych.
Planujemy m.in. odnowę klatek
schodowych, piwnic, wymianę
stolarki okiennej, prace instala-
cyjne, drogowe, a także wymianę
urządzeń dźwigowych. Najwięcej
energii włożymy w ocieplenie aż
13 budynków mieszkalnych.
Niewątpliwie ten etap rewitaliza-
cji będzie jedną z największych in-
westycji w roku 2015 – mówi
Wacław Przybylski, prezes za-
rządu Pabianickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. 

Lokalne i krajowe sukcesy PSM

Zarząd Spółdzielni kolejny raz
pokazał, że mieszkańcy są dla
nich najważniejsi. Wszystkie dzia-
łania skierowane na poprawę ich
jakości życia są doceniane przez
członków spółdzielni, którzy

udzielają absolutorium obec-
nemu zarządowi i przyznają ma-
ndat na następne lata. Po raz
kolejny sukcesy PSM zostały za-
uważone na skalę kraju. Kapituła

prestiżowego
programu
poświęco-
nego spół-
dzielniom
mieszkanio-
wym w Pol-
sce doceniła
działania Pa-
bianickie j
Spółdzielni
Mieszkanio-
wej na rzecz
mieszkań-
ców i trzeci
raz z rzędu
nominowała
ją do tytułu
Filar Spół-
dzielczości
2015. Celem
programu
jest docenia-
nie najwyż-
szych sta-
ndardów za-
r z ądzan i a

oraz najlepszych wzorców fu-
nkcjonowania w spółdzielczości.
Pabianicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa niewątpliwie łamie wszel-
kie negatywne stereotypy na
temat polskiej spółdzielczości
mieszkaniowej i może stanowić
wzór do naśladowania.

Patrycja Adamus

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa idzie z duchem czasu. Najlepiej widać to na przykładzie podejmo-
wanych działań remontowo-budowlanych. Jak przekonują zarządcy spółdzielni – mieszkańcy są ich "oczkiem
w głowie". Dzięki całorocznym działaniom inwestycyjnym i rozwojowi, spółdzielnia jest jednym z najmoc-
niejszych kandydatów do zdobycia tytułu Filar Spółdzielczości 2015. 

Rewolucja wpisana w strategię

Siedziba Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

Prezes zarządu Wacław Przybylski

Termomodernizacja skutkuje nie tylko oszczędnością energii, ale również poprawą estetyki

Prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski

FILAR SPÓŁDZIELCZOŚCI 2015 - NOMINACJA

Pabianicka Spółdzielnia Miesz-

kaniowa jest oficjalnym benefi-

cjentem różnego typu dotacji. 

W latach 2009-2013 spółdzielnia

otrzymała: 7 254 561, 76 zł na

termomodernizację bloków,

1 450 890, 00 na zagospodaro-

wanie terenów zielonych oraz 

66 440, 93 zł na unowocześnie-

nie i aktywizację klubów dla

dzieci i młodzieży.

POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2015 - NOMINACJA
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Spółka od 2004 roku konsek-
wentnie realizuje plan rozbu-
dowy i modernizacji infrastru-
ktury wodociągo-
wo-kanalizacyjnej,
tak aby zapewnić
jak największą do-
stępność usług mie-
szkańcom gminy.
Przyjęte przez Pol-
skę zobowiązania
akcesyjne Unii Eu-
ropejsk ie j  o r a z
krajowy program
oczyszczania ście-
k ó w  s t a w i a j ą
przed spółką wy-
móg podłączenia
95% budynków
mieszkalnych do
sieci kanalizacji sa-
nitarnej gminy Grodzisk Ma-
zowiecki do końca 2015 roku.
W tym celu prowadzone są
liczne działania inwestycyjne,
które zakład finansuje ze środ-
ków własnych oraz dotacji 
i pożyczek preferencyjnych za-
równo z Wojewódzkiego, jak 
i Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, które podlegają
częściowym umorzeniom. 
Dzięki dotacjom, które zakład
pozyskał w ostatnich czterech
latach, udało się wybudować
lub zmodernizować ponad 12
km sieci kanalizacji sanitarnej.
Warto podkreślić, że inwesty-
cje te były prowadzone nie
tylko w samym Grodzisku
Mazowieckim, ale również 
w sąsiednich wsiach.  Budowa

sieci kanalizacyjnej to nie je-
dyne działania, które w ostat-
nim czasie podejmował zakład.

Zmodernizowano również
mechaniczną część oczyszcza-
lni ścieków. Inwestycja obej-
mowała cały układ cedzenia
ścieków, czyli ich wstępnego
podczyszczania. 
– Podłączając się do naszej

sieci wodociągowej ludzie ma-
ją gwarancję, że piją wodę  
o jakości zgodnej z krajowymi
i unijnymi normami jakościo-
wymi. Jako jeden z pierwszych
zakładów wodociągowych 
w Polsce uzyskaliśmy w 2010
roku certyfikat PN-EN ISO
22000:2006 w zakresie ujmo-
wania, uzdatniania i dystrybu-
cji wody. Traktujemy wodę
jako środek spożywczy, więc
produkcja i dystrybucja jest
pod ścisłym nadzorem – mówi
Robert Lewandowski, prezes

zarządu Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gro-
dzisku Mazowieckim. Działa-
nia te mają za zadanie dosta-
rczenie mieszkańcom Gro-
dziska Mazowieckiego, jak ró-
wnież przyległych wsi w pełni
zdatnej do spożycia wody.

Plany na przyszłość

Dalsze działania inwestycyjne 
i modernizacyjne zakładu będą
zmierzać do umożliwienia po-
dłączenia do sieci kanalizacji
sanitarnej tych posesji, które
takiego podłączenia jeszcze nie
mają. Zakład będzie również
dbał o kompleksowe utrzyma-
nie w dobrym stanie sieci wo-
dociągowej, głównie w kwe-
stii szczelności infrastruktury.
Planowana jest także dalsza
modernizacja oczyszczalni.
– Dzięki temu, że pozysku-

jemy środki unijne, jesteśmy 
w stanie zrobić to z tylko czę-
ściowym udziałem środków
własnych. Nasze inwestycje są
finansowane głównie z dotacji
unijnych. Pracujemy intensyw-
nie, ale mamy bardzo dobry
zespół, który jest w stanie
sprostać wyznaczonym zada-
niom. Ponowne zdobycie ty-
tułu Lider Rozwoju Regio-
nalnego to dla nas potwierdze-
nie, że idziemy w do-brym kie-
runku i nasze wysiłki są doce-
niane – podsumowuje prezes
zarządu. 

Jakub Laskowski

Prezes nagrodę odbierał z rąk redaktora naczelnego w siedzibie firmy

Kapituła programu wyróżniła
PGK m.in. za pionierskie dzia-
łania w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów i edukacji
ekologicznej prowadzone od
1990 roku, kiedy to w Kosza-
linie wprowadzono rozwiąza-
nia organizacyjne w tym za-
kresie. Obecnie firma przygo-
towuje kolejną inwestycję
związaną z ochroną środo-
wiska. Rozbudowywany bę-
dzie Regionalny Zakład
Odzysku Odpadów w Siano-
wie: powstaje tam stacja prze-
ładunkowa odpadów i insta-
lacja do mechaniczno-biolo-
gicznego przetwarzania odpa-
dów komunalnych. Na ten cel
firma otrzyma pieniądze z Unii
Europejskiej. To kolejny krok
rozwoju PGK i gospodarki od-
padami w regionie. – Dzięki
przemyślanym i racjonalnym
inwestycjom prowadzonym
przez PGK Koszalin już od
wielu lat nasze miasto i region
należą do liderów w tej dzie-
dzinie. Gospodarka odpadami
to jedna z najważniejszych ga-
łęzi naszej działalności. Nie
dziwi więc fakt, że do ochrony
środowiska przykładamy dużą
wagę, a PGK Koszalin jest
sprawdzonym partnerem sa-
morządu  – mówi prezydent
Koszalina Piotr Jedliński. 

Co jest najważniejsze w dzia-
łalności Państwa przedsiębior-
stwa?
Tomasz Uciński, prezes PGK
Koszalin: Specjalizujemy się
przede wszystkim w odbiera-

niu i zagospodarowywaniu od-
padów komunalnych. W na-
szej działalności wykorzystu-
jemy zaawansowane technolo-

gie na najwyższym światowym
poziomie. Promujemy innowa-
cyjne rozwiązania głównie
na terenie powiatu koszaliń-
skiego. Zaś naszym nadrzęd-
nym celem jest szeroko
rozumiana ochrona środo-
wiska. Ponadto dbamy o wize-
runek Miasta Koszalina zape-
wniając bezpieczeństwo w za-
kresie odśnieżania i sprzątania,
jak i zagospodarowania tere-
nów zielonych.

Co jest największym osiągnię-
ciem firmy?
Niewątpliwie wypracowanie
systemu zbierania i przetwa-
rzania odpadów na terenie po-
wiatu koszalińskiego jako
jednej zorganizowanej logis-
tycznie struktury obejmującej
odbieranie od właścicieli nie-
ruchomości, transport i prze-
twarzanie w RIPOK-u  odpa-

dów komunalnych. Ponadto
kształtowanie w społeczności
lokalnej postaw ekologicznych
poprzez uświadamianie po-
trzeby dbania o środowisko.
Jesteśmy prekursorem zmian,
które inspirują inne podmioty
do podejmowania działań 
w obszarze ekologii.

Jak układa się współpraca ze
społecznością lokalną?
W naszych działaniach kieru-
jemy się troską o środowisko
naturalne i w tym celu inwes-
tujemy w infrastrukturę ko-
munalną, podejmujemy działa-
nia edukacyjne i organiza-
cyjne oraz wspieramy dzia-
łania szkół, klubów sporto-
wych, stowarzyszeń i innych
podmiotów publicznych.

Jak Pan ocenia warunki dal-
szego rozwoju?
Obecnie brakuje takich istot-
nych elementów systemu gos-
podarki odpadami jak zamó-
wienia sektorowe, zamówienia
in-house, czyli krótko mówiąc
tego, co powszechnie funkcjo-
nuje w innych dziedzinach
gospodarki komunalnej.

Co w przyszłości?
Obecnie wespół z samorzą-
dami i innymi przedsiębior-
stwami poszukujemy nowych
rozwiązań, będących uzupeł-
nieniem sytemu gminnego
m.in. w zakresie wykorzysta-
nia odpadów komunalnych  
w ciepłownictwie miejskim 
i przemyśle. ■

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie otrzymało
tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 2014. Wyróżnienie wręczono podczas II Pol-
skiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się w Katowicach.  

Lider zmian w gospodarce odpadami

Prezes PGK Koszalin Tomasz Uciński

LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2014 - LAUREAT

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy oraz
istotny wpływ na rozwój i codzienne funkcjonowanie lokalnej społeczności to
zasługi, za które Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Ma-
zowieckim drugi rok z rzędu uzyskał tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego. 

Lider regionu po raz drugi
LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2014 - LAUREAT

Państwa firma, jako jedna 
z nielicznych w branży trans-
portowej, została wyróżniona
tytułem Lider Rozwoju Regio-
nalnego 2014. Co według
Pana złożyło się na ten sukces?
Dla mnie, jako przedstawiciela
firmy, istotny jest fakt, że przy-
znanie tej nagrody to nieza-
przeczalny dowód o polityce
jakości, którą obecnie wdra-
żamy. Cieszy mnie, że zosta-
liśmy wyróżnieni dzięki pozy-
tywnej opinii grona ekspertów
oraz kapituły programu. Jes-
tem przekonany, że o sukcesie
firmy świadczą poprawne rela-
cje międzyludzkie, na które
zwracamy szczególną uwagę.
Staramy się dążyć do tego, aby
być pracodawcą idealnym, że-
by nasza firma była czymś wię-
cej dla pracownika niż tylko
jego miejscem pracy. Chcemy,
by pracownik miał poczucie,
że praca dla niego to nie tylko
źródło dochodu i codzienny
obowiązek, ale też obopólna
satysfakcja.

Jak osiągnąć i utrzymać pozy-
cję lidera na rynku regional-
nym?
Nasza firma świadczy usługi 
w zakresie lokalnego transpo-
rtu zbiorowego na terenie
Gminy Rokietnica i gmin przy-
ległych. Otrzymaliśmy licencję
na międzynarodowy autobu-

sowy i autokarowy zarobkowy
przewóz osób. Zostaliśmy też
wpisani do Rejestru Organiza-
torów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego,
dzięki czemu oferujemy usługi
turystyczne, również zagra-
niczne. Zapewniamy dowóz
uczniów do szkół, organizację
wycieczek turystycznych, diag-
nostykę pojazdów oraz wyko-
nywanie zadań na zlecenie
organów gminy. Naszym naj-
cenniejszym majątkiem i zara-
zem narzędziem jest flota
autobusowa. Dzięki codzien-
nej dbałości o stan techniczny
autobusów, w tym roku
oszczędności wyniosły kilka-
dziesiąt tysięcy zł. To jedno 
z głównych założeń naszej po-
lityki ze względu na ograni-
czony budżet gminy. Z nową
perspektywą finansowania
unijnego wiążemy nadzieje na
pozyskanie środków na ko-
lejne inwestycje. W najbliż-
szych latach chcemy dalej się
rozwijać, bo mamy spory po-
tencjał. Jako szef firmy wierzę,
że transport zbiorowy, w szcze-
gólności transport publiczny
ma przed sobą ogromne per-
spektywy i na stałe wpisze się
w ideę zrównoważonej mobil-
ności. 

Dziękuję za rozmowę.

– Satysfakcję zarówno dla nas,
jak i organów nadzorczych
oraz pracowników, a także
motywację do dalszego działa-
nia i rozwoju – stwierdził pre-
zes Roman Głos tuż po
otrzymaniu statuetki i certyfi-
katu. – To mobilizacja do mo-
dernizacji zakładu i szukania
nowych, alternatywnych roz-
wiązań, niekoniecznie kapita-
łochłonnych, a jednocześnie
przynoszących efekty. 
Nagrodzona spółka stawia na
innowacyjność. Już niebawem
uruchomi produkcję energii
na potrzeby ciepłej wody
użytkowej, opartą na techno-
logii zgazowywania materiału
wsadowego w postaci odpa-
dów poprodukcyjnych – np.
paliw alternatywnych. Moc
źródła wyniesie 2,4 MW.
Przedsiębiorstwo zawarło nie-
dawno 10-letnią umowę dzie-
rżawy działki pod budowę
instalacji, którą sfinansuje Eko-
kogeneracja S.A.  Jak podkre-
śla prezes, dzięki temu ZEC
nie zainwestuje własnych pie-
niędzy, a także – co również
ważne – ominie długie proce-
dury związane z uzyskiwaniem
pozwoleń.  W zamian zacznie
kupować ciepło nieco tańsze
niż produkowane z węgla.
Ciepło wyprodukowane w in-
stalacji na potrzeby ciepłej
wody użytkowej trafi do sieci
miejskiego przedsiębiorstwa.
Linia do produkcji energii 
z wykorzystaniem urządzenia
do zgazowywania – tzw. Wo-
dorowego Generatora Energii
– opiera się na technologii sto-

sowanej z powodzeniem od
ponad 20 lat na zachodzie Eu-
ropy. Jak to działa? Paliwo jest
dowożone w dwudziestu sto-

powych, zamkniętych konte-
nerach hakowych o łado-
wności około 7 ton. Później
trafia za pomocą podajników
do leja zasypowego podajnika
tłokowego, który dostarcza je
do urządzenia do zgazowania
w zaprogramowanym cyklu
czasowym. Sam proces pro-
dukcji energii cieplnej zaczyna
się podaniem paliwa za po-
mocą podajnika tłokowego do
pierwszej komory Wodoro-
wego Generatora Energii. Tam
ono podgrzewa się do tempe-
ratury od 450 do 900 st. C
i w wyniku reakcji termoche-

micznej ulega w bardzo wyso-
kim stopniu rozkładowi na gaz
syntezowy. W zależności od
rodzaju paliwa, od 80 do 95
proc. suchej masy paliwa prze-

istacza się w tenże gaz, który
po przejściu do drugiej ko-
mory ulega spaleniu w tempe-
raturze dochodzącej do 1200

st. C. Jego spalanie w tak
wysokiej temperaturze po-
woduje, że spaliny wykazują
wartości osiągane przy spa-
laniu gazu ziemnego. Gazy
spalinowe przechodzą do
trzeciej komory generatora
energii, a tam następuje pro-
ces ich stabilizacji i spalania.
Po wyjściu z trzeciej komory
są kierowane do wymien-
nika rurowego, który będzie
odbierał ciepło do grzania
ciepłej wody użytkowej.
Część tych gazów będzie wy-
twarzać odpowiednią tem-
peraturę dla pierwszej ko-
mory zgazowania. Schło-
dzone gazy spalinowe pod-

daje się procesowi oczyszcza-
nia i końcowego odpylania.
Należy podkreślić, że spełniają
one wszystkie wymogi doty-
czące standardów emisyjnych.
Linia do produkcji energii
cieplnej uzyskała pozytywną
opinię wydaną przez Wydział
Inżynierii Środowiska Poli-
techniki Warszawskiej. Spros-
tała także wszytkim wymo-
gom, dotyczącym prowadze-
nia procesu termicznego prze-
kształcania odpadów i doty-
czącym standardów emisyj-
nych, które zawarto w rozpo-
rządzeniach Ministerstw
Gospodarki i Środowiska.
W pierwszej fazie pracy insta-
lacji nie będzie zabudowany
układ turbiny parowej. 

Damian Baran

Lider Rozwoju Regionalnego – tytuł przyznawany przez Polską Agencję Przedsiębior-
czości podmiotom dbającym o dobro mieszkańców i rozwój w swoich regionach dzia-
łania – trafił w tym roku miedzy innymi do Zakładu Energetyki Cieplnej w Nowym
Dworze Mazowieckim. Co oznacza ta prestiżowa nagroda dla wyróżnionych? 

Innowacyjność przede wszystkim

Nagrodę dla ZEC-u odbierał prezes zarządu

Nagroda Lider Rozwoju Regionalnego 2014 trafiła
do Zakładu Usług Komunikacyjnych Rokbus Sp. 
z o.o. O sukcesie firmy i jej dalszych planach roz-
woju, z prezesem zarządu Piotrem Stasiakiem roz-
mawia Patrycja Adamus.  

Szerokiej drogi z Rokbusem 

LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2014 - LAUREATLIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2014 - LAUREAT OD REDAKCJI

Polska Agencja Przedsiębior-
czości oraz Spółdzielnia Mie-
szkaniowa „Żabianka” wspó-
lnie stworzą forum wymiany
myśli dla polskich spółdziel-
ców oraz osób, którym bliska
jest tematyka spółdzielczości.
Patronat medialny nad wyda-
r z e n i e m
o b j ę ł o
F o r u m
Przeds ię -
biorczości.
Uczestnicy
konferencji
będą deba-
tować nad
przysz ło -
ścią spół-
dzielczości
m i e s z k a -
niowej w naszym kraju, naj-
większymi wyzwaniami jakie
ją czekają oraz poszukiwa-
niami szans na rozwój. Niech
wspólny, silny głos spółdziel-
czości będzie jasnym, czytel-
nym sygnałem dla najwy-
ższych kręgów decyzyjnych,
że ruch spółdzielczy ma so-
lidne argumenty do obrony
tej formy zarządzania. Nowa
perspektywa finansowania
UE to możliwość pozyskania
środków przez spółdzielnie
mieszkaniowe. Konferencja
będzie miejscem pozyskania
niezbędnej wiedzy w zakresie
dotacji unijnych 2014-2020.
Wszystkim uczestnikom Kon-
ferencji życzymy dobrych 
i owocnych obrad.

II Nadbałtycka
Konferencja 
Polskiej 
Spółdzielczości
Mieszkaniowej
14-15 maja Gdańsk po raz
kolejny stanie się stolicą
polskiej spółdzielczości mie-
szkaniowej.
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