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Działają Państwo na rynku od 
24 lat. Jak kształtowała się Pań-
stwa działalność od początku ist-
nienia firmy?
Od początku zajmujemy się prze-
wozami pasażerskimi. Jesteśmy
producentem systemów informa-
tycznych do zarządzania firmami
przewozowymi oraz sprzedaży
biletów. Obecnie są to komple-
ksowe rozwiązania służące uspra-
wnieniu zarządzania przedsię-
biorstwem przewozowym. Od
ponad dziesięciu lat rozszerzamy

działalność o systemy dla jedno-
stek samorządu terytorialnego. 

W 2012 roku zaprojektowali
Państwo system FORIS. Jak prze-
dstawia się geneza tego projektu?
Projektując ten system uwzględ-
niliśmy coraz bardziej skompliko-
wane procedury zarządzania je-
dnostkami samorządu terytorial-
nego. Nowoczesna gmina, mia-
sto czy powiat, potrzebuje do
zarządzania innowacyjnych syste-
mów informatycznych. Oprogra-

mowanie do zarządzania tran-
sportem rozwijaliśmy pod dyk-
tando potrzeb naszych odbior-
ców, a następnie spojrzeliśmy na
to szerzej – w kontekście innych
usług, jakie samorządy świadczą
dla mieszkańców, traktując mia-
sto całościowo, jak jeden orga-
nizm. Zbierając dane o korzysta-
niu z usług oferowanych przez sa-
morząd tworzymy gospodarkę
opartą na wiedzy.

Co wyróżnia Państwa system spoś-
ród innych dostępnych na rynku?
Przede wszystkim system cechuje
skalowalność, czyli jesteśmy w sta-
nie dopasować go do potrzeb ka-
żdej jednostki niezależnie od
wielkości – gminy, miasta, powia-
tu, czy województwa. Nie wyma-
ga on na poszczególnych szcze-
blach dużych nakładów finanso-
wych. Wyróżnia nas bardzo do-
bra obsługa serwisowa. Część na-
szych usług znajduje się w chmurze.
System umożliwia zbieranie wie-
dzy o usługach świadczonych
mieszkańcom i korzystanie z tej

wiedzy, co prowadzi do zwiększe-
nia efektywności i jakości usług
publicznych. Naszym systemem
do zarządzania inteligentnym
miastem chcemy stawiać się na
równi z zachodnimi systemami
Smart City, ale dostosowanym do
polskich realiów.

Na jakie udogodnienia mogą li-
czyć mieszkańcy miast, w któ-
rych system został wdrożony?
Ważną cechą tego systemu jest
otwartość. W prosty sposób mo-
żemy współpracować z innymi
rozwiązaniami, które już funkcjo-
nują, na przykład planujemy po-
łączyć dane z GPS od przewo-
źników do systemu dynamicznej
informacji pasażerskiej, oraz roz-
liczania faktycznie zrealizowa-
nych usług przewozowych. Jeste-
śmy też autorem systemu rozli-
czeń międzysamorządowych sto-
sowanego w transporcie podmiej-
skim we Wrocławiu. Mamy naj-
większą w Polsce bazę przystan-
ków autobusowych. Pod koniec
zeszłego roku opracowaliśmy mo-
dułkarty miejskiej. Nasze pionier-
skie wdrożenie przeprowadzi-
liśmy w Grodzisku Mazowieckim.
Karta może być wykorzystana
np. jako karnet na basen, karta
zniżkowa, karta dużej rodziny, do
monitorowania selektywnej zbió-
rki odpadów i oczywiście jako bi-
let. Planujemy rozszerzyć system
o aplikację na urządzenia mobilne,
będącą odpowiednikiem karty

miejskiej, która pozwalałaby na
komunikację na linii urząd-miesz-
kaniec. W taki prosty sposób zwię-
kszamy zadowolenie mieszkańców
umożliwiając lepsze dopasowanie
usług do ich potrzeb. Nasze sy-
stemy są też zgodne ze wszyst-
kimi aktami prawnymi regulu-
jącymi transport pasażerski, m.in.
z ustawą o publicznym transpor-
cie zbiorowym. 

Z którymi jednostkami samorzą-
dowymi udało się Państwu na-
wiązać współpracę?
W tej chwili mamy ponad 150
wdrożeń w samorządach. Z sy-
stemu FORIS korzysta 7 urzę-
dów marszałkowskich, z dużych
miast jest to m.in. Gdańsk, Wroc-
ław i około 30 miast średniej wiel-
kości np. Włocławek czy Zamość.
Jeśli chodzi o przewoźników, jest
to przeszło tysiąc przedsiębiorstw.
Działamy w skali ogólnopolskiej,
a nasz system jest jedynym tak
dużym i kompleksowym rozwią-
zaniem w skali kraju.

Co dla Państwa oznacza nomi-
nacja do Polskiej Nagrody Inno-
wacyjności 2015?
Jest to dla nas potwierdzenie, że
droga, którą obraliśmy jest słu-
szna. Chcemy pokazywać, że ma-
łe firmy są w stanie wprowadzić
innowacyjne rozwiązania informa-
tyczne o  szerokim zastosowaniu.
Rozmawiała 
Paulina Jaworska

Inteligentne zarządzanie transportem publicznym i miastem, w myśl idei 
Smart City, jest obecnie możliwe dzięki innowacyjnemu systemowi FORIS
– autorskiemu rozwiązaniu firmy Informica. O gospodarce opartej na wiedzy 

i nowoczesnym podejściu do życia codziennego mówi prezes zarządu – Piotr Bożek.

Miasto w jednym systemie
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Prezentujemy wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw
Wodociągowych „Wodociągi Polskie”, organizowanego przez Polską
Agencję Przedsiębiorczości. Ranking miał na celu wyłonienie spośród
90 przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce tych najlepszych, mają-
cych istotny wpływ na rozwój regionów oraz poprawy jakości życia
lokalnej społeczności. W trakcie badania pod uwagę były brane:
wskaźnik procentowy skanalizowania aglomeracji, posiadana infra-
struktura badawcza, nakłady na inwestycje finansowane z Unii Euro-
pejskiej, działania edukacyjne dla mieszkańców oraz działania
promocyjne w zakresie jakości dostarczanej wody. Więcej na str. 4.

Ogólnopolski Ranking Przedsiębiorstw 
Wodociągowych „Wodociągi Polskie”

RANKING „WODOCIĄGI POLSKIE”

Zajęli Państwo VIII miejsce 
w Ogólnopolskim Rankingu
Przedsiębiorstw Wodociągowych
„Wodociągi Polskie”. Co dla
Państwa oznacza ten sukces?
Jest to dla nas duże zaskoczenie.
Cieszymy się, że zauważono
pracę, którą wykonaliśmy choć
nie jesteśmy dużym przedsiębior-
stwem. Dla naszych pracowni-
ków jest to powód do zado-
wolenia i motywacja do dalszych
działań.

Spółka kończy realizację projektu
pod nazwą „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na
terenie miasta i gminy Chodzież”.
Jakie są jego główne cele?
Projekt ma całkowitą wartość 50
598 124,39 zł, z czego 23 730
370,66 zł to kwota dofinansowa-
nia  z Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Infrastruktura 
i Środowisko. Jego główne cele to
modernizacja i rozbudowa Miej-
skiej Oczyszczalni Ścieków, a ta-
kże optymalizacja technologii
oczyszczania ścieków i gospo-
darki osadowej, uzbrojenie w sieć
zbiorczej kanalizacji sanitarnej te-
renów zurbanizowanych miasta 
i gminy Chodzież, zwiększenie
bezpieczeństwa dostaw wody po-
przez optymalizację pracy i połą-
czenie miejskiego i gminnego
systemu wodociągowego. 

Wiele przedsiębiorstw wodocią-
gowych aktywnie działa na rzecz

edukacji dzieci i młodzieży. Jak
wygląda Państwa działalność na
tym polu?
Realizacja projektu unijnego
umożliwiła nam rozwinięcie za-
dań edukacyjnych i promocyj-
nych. Została ustabilizowana
jakość wody, zmodernizowaliśmy
sieci kanalizacyjne, rozbudowana
została także oczyszczalnia ście-
ków. W ramach projektu po-
wstała sala edukacyjno-szkole-
niowa, dzięki której możemy
prowadzić zajęcia dla dzieci 
i młodzieży zarówno z ekologii,
jak i przedmiotów pokrewnych,
a wszystko to w oparciu o obie-
kty, którymi dysponujemy. Ma-
my dwa programy edukacyjne –
pierwszy z nich ma za zadanie
promować jakość dostarczanej
wody. Zakupiliśmy m.in. satura-
tor, wykorzystywany na wszel-
kiego rodzaju imprezach lokal-
nych. Druga część edukacji po-
święcona jest gospodarce ścieko-
wej. Pokazujemy jak duży wpływ
na stan środowiska ma oczysz-
czalnia ścieków. Prowadzimy
akcję „Kanalizacja to nie śmiet-
nik”, edukując w jaki sposób pra-
widłowo z niej korzystać. Oprócz
zajęć organizujemy dla młodzieży
konkursy plastyczne i fotogra-
ficzne. 

W ubiegłym roku obchodzili
Państwo stulecie istnienia wodo-
ciągów w Chodzieży. Jak na
przestrzeni lat zmieniało się

przedsiębiorstwo?
Niezależnie od okresu,
który weźmiemy pod uwa-
gę, chodzieskie wodociągi
zawsze wyróżniała nowo-
czesność. W 1914 roku
funkcjonowała już oczysz-
czalnia ścieków, więc jak na
ówczesne czasy, był to ogro-
mny postęp. Infrastruktura
techniczna, którą teraz dys-
ponujemy jest nowoczesna,
jednak najistotniejszą kwes-
tią są ludzie. Większość na-
szych pracowników tra-
ktuje pracę jako służbę.
Nieustannie zmieniają się
wymagania dotyczące wie-
dzy pracowników i żeby być no-
woczesnym, trzeba mieć wykszta-
łconą i fachową kadrę, gotową
do podejmowania nowych wy-
zwań.

Jakie udogodnienia oferują Pań-
stwo swoim odbiorcom w zakre-
sie obsługi?
Najistotniejszą kwestią dla klien-
tów jest to, aby mieli poczucie
bezpieczeństwa i ciągłości usług.
Na terenie, na którym funkcjo-
nujemy może wystąpić awaria
prądu, a mieszkańcy będą mieli
wodę. Poza tym liczy się dla nich
szybkość i precyzja w odpowiedzi
na ich problemy. Ułatwia nam to
zintegrowany system informa-
tyczny. Gwarancję dokładności
odczytów zapewnia radiowy sys-
tem ich odczytu.

Przed nami nowa perspektywa
unijna. Na jakie inwestycje będą
Państwo chcieli pozyskać dodat-
kowe środki?

Rozważamy uzyskanie za pomo-
cą baterii fotowoltaicznych przy-
najmniej części energii, niezbę-
dnej do pracy miejskiej oczysz-
czalni ścieków. Jeśli chodzi o ce-
ny usług, to zbliżyliśmy się do
progu, gdzie niewskazane będzie
ich podniesienie. Nowe inwesty-
cje mają spełniać nie tylko aspekt
proekologiczny, ale muszą być
opłacalne z punktu widzenia eko-
nomicznego.

Jak kształtują się Państwa plany
na przyszłość?
Przed nami rozliczenie końcowe
wspomnianego wcześniej pro-
jektu. Systematycznie zwiększa-
my efektywność firmy, poprzez
optymalizację zachodzących 
w niej procesów. Wprowadzamy
system controlingu. Rozmawia-
my z okolicznymi gminami o po-
szerzaniu współpracy w zakresie
prowadzenia niektórych działań
branżowych np. wspólnych za-
mówieniach, szkoleniach. ■

Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę, a także dbałość o poczucie bezpieczeństwa odbiorców – to wszystko
wyróżnia chodzieskie wodociągi i stawia w czołówce przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. Z prezesem
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży Stanisławem Binieckim, rozmawia Sławomir Duda.

Ludzie na pierwszym miejscu
RANKING „WODOCIĄGI POLSKIE”

Chodzieskie wodociągi promują jakość dostarczanej wody
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Fotonika jest stosunkowo młodą
dziedziną nauki, która stale się
rozwija. Skąd wynika zapotrze-
bowanie na technologię światło-
wodową? 
Mówi się, że wiek XX był wie-
kiem elektroniki, natomiast wiek
XXI – fotoniki. Elektronika osią-
gnęła szczytowy etap rozwoju 
i nieuchronnie nadeszła era foto-
niki. Łączy ona elementy optyki,
elektroniki, informatyki, mecha-
niki, chemii i innych dziedzin.
Nie jest to jeszcze dziedzina prze-
mysłowo rozwinięta. Dlatego fir-
ma InPhoTech kształci specja-
listów, tak, aby posiadali zarówno
wiedzę teoretyczną, jak i prak-
tyczną. Ponieważ fotonika do-
piero się rozwija, trzeba czasem
przekonać partnerów, że warto
postawić na innowacyjne techno-
logie. Firmy często boją się zaan-
gażować w nowe dla nich roz-
wiązania, ale wielu przekonało się
już, że opłaca się nam zaufać, po-
nieważ potrafimy skutecznie na-
wiązać współpracę  z przemysłem. 

Powstanie firmy InPhoTech to 
w głównej mierze Pana zasługa.
Jak wyglądały jej początki?
Już w trakcie studiów doktoran-
ckich na Politechnice Warszaw-
skiej skrystalizowało się we mnie
przekonanie, że doktorat chcę
zrealizować w obrębie nauk tech-
nicznych, tak, aby jego wyniki
służyły przemysłowi. Byłem prze-
konany, że moja praca powinna
służyć ludziom, a nie tylko mojej
satysfakcji. Korzystając z progra-
mów europejskich zacząłem wy-
jeżdżać za granicę. W pewnym

momencie renomowana uczelnia
belgijska – Wolny Uniwersytet 
w Brukseli – zaproponowała mi
pracę na półtora roku. Jednak
pozostałem tam aż dwanaście lat.
Wtedy ostatecznie podjąłem de-
cyzję o założeniu firmy InPho-
Tech, której naukowe osiągnięcia
powinny być wykorzystywane 
w przemyśle. Po powrocie do
Polski zacząłem budować zespół
młodych, ale już doświadczonych
naukowców o innowacyjnym na-
stawieniu. 

Jakie obszary badawcze są
w kręgu Państwa zainteresowań?
Głównym obszarem zaintereso-
wań i działań firmy InPhoTech
jest fotonika. W technologii świa-
tłowodowej mamy zdecydowaną
przewagę nad światem. Teraz
chcemy przekuć ją na sukces eko-
nomiczny. Nasze osiągnięcia sta-
nowią kontynuację osiągnięć pol-
skiej szkoły światłowodowej z lat
70. i 80. XX wieku. Rozwijamy
je twórczo, zapewniając skute-
czną ochronę patentową, korzys-
tamy też z programów i dotacji
krajowych i europejskich. Dzia-
łamy obecnie przede wszystkim

w trzech obszarach. Pierwszy 
z nich to nowoczesna telekomu-
nikacja. Stosowane dzisiaj świat-
łowody nie są przygotowane do
przesyłu rosnącej ilości informa-
cji. Firma InPhoTech opracowuje
światłowody nowej generacji, np.
światłowody wielordzeniowe, 
o nieporównanie wyższych para-
metrach. Druga dziedzina to nie-
zwykle precyzyjne czujniki świa-
tłowodowe pozwalające na mo-
nitorowanie zachowania, na
przykład konstrukcji budynków,

torów kolejowych, rurociągów,
sieci wysokiego napięcia czy
zmiennych warunków występu-
jących w kopalniach. Trzecim ob-
szarem naszej działalności jest
tworzenie innowacyjnych źródeł
światła, takich jak nowoczesne la-
sery czy supercontinuum. Przy-
kłady ich zastosowań mogą
stanowić urządzenia do obróbki
laserowej, na które istnieje obec-
nie duże zapotrzebowanie. Speł-
niają bowiem wysokie wyma-
gania w zakresie precyzyjnego
cięcia różnorodnych materiałów,
jak choćby elementów do pro-
dukcji paneli fotowoltaicznych.  

Pracują Państwo nad światłowo-
dem, który zdecydowanie prze-
wyższa pod względem techni-
cznym obecnie dostępną na ry-
nku technologię. Na czym polega
innowacyjność tego projektu?
Opracowaliśmy nowy światło-
wód, który zamiast jednego rdze-
nia służącego do transmisji da-
nych, posiada ich 7 lub 19. Do-
danie kolejnego rdzenia nie jest
łatwe. Informacja z jednego rdze-
nia może przechodzić na drugi,
dodatkowo występują zakłóce-

nia, a przecież przeka-
zywane informacje nie
mogą się mieszać.
Wprowadzając opra-
cowaną przez nas tech-
nologię wielordzenio-
wych światłowodów
mikrostrukturalnych
możemy zwiększyć
ilość i jakość przesyła-
nych informacji i efek-
tywniej spełniać
oczekiwania szybko

rozwijającego się rynku. Jest to
więc rozwiązanie na skalę świa-
tową. Realizujemy także szereg
innych projektów. Współpra-
cujemy m.in. z firmą Airbus, bu-
dującą satelity komunikacyjne,
gdzie naszym zadaniem jest opra-
cowanie światłowodów odpor-
nych na promieniowanie ko-
smiczne, wbrew powszechnej
opinii, że klasyczne światłowody
nie nadają się do zastosowania 
w kosmosie. Nasze badania do-
wodzą, że istnieje możliwość
stworzenia takiej technologii. 

Jak wygląda opracowanie inno-

wacyjnej technologii – od zgło-
szenia potrzeby przez klienta
przemysłowego, aż do stworze-
nia gotowego prototypu?
Klientami są zwykle większe fi-
rmy oferujące gotowe produkty,
które pragną podnieść jakość

swoich usług i produktów. Prefe-
rujemy kontakty z partnerami,
którzy posiadają konkretne ocze-
kiwania, ale nie są w stanie sami
ich zrealizować. Uczestniczymy 
w konferencjach i targach o ran-
dze światowej, na których pre-
zentujemy nasze technologie.
Punktem wyjścia są dla nas za-
wsze potrzeby klienta. Kiedy uda
się szczegółowo określić jego wy-
magania, rozpoczynamy kon-
kretną współpracę. Czasami 
w celu znalezienia optymalnego
rozwiązania zwracamy się do jed-
nostek badawczych o wykonanie
wskazanych badań. Następnie
przedstawiamy efekt naszych sta-
rań klientowi i wspólnie decydu-
jemy jak najlepiej wdrożyć po-
mysł do produkcji. 

Jakie są Państwa plany na przy-
szłość?
Wizją naszego działania jest stwo-
rzenie pierwszej w Polsce dużej
firmy high-tech o zasięgu global-
nym, bazującej na fotonice. Za-
stosowania światłowodów spe-
cjalnych są tak ogromne, że
trudno je przecenić. Rynek świat-

łowodowej telekomunikacji, czu-
jników czy źródeł światła prze-
kracza wiele miliardów dolarów
czy euro. W nieco bliższym ter-
minie czasowym zamierzamy
wraz z naszym partnerem – Pol-
skim Centrum Fotoniki i Świat-

łowodów powołać Akademię
Fotoniki, w której wspólnie bę-
dziemy kształcić specjalistów z tej
dziedziny i wraz z nimi zbudu-
jemy nowoczesne laboratorium
przemysłowe będące kuźnią na-
szych pomysłów i idei. Wśród
projektów, które pragniemy zrea-
lizować poczesne miejsce zajmują
badania na rzecz medycyny. Prio-
rytetowym zadaniem w najbliż-
szym czasie jest opracowanie
sondy światłowodowej rozpoz-
nającej, czy dane komórki są ra-
kowe, czy nie. Chirurg nie-
odzownie potrzebuje takiej infor-
macji, aby mieć całkowitą pew-
ność, że wyeliminował wszystkie
zarażone komórki. Możliwość
szybkiego zbadania materiału
podczas operacji, może chronić
pacjenta przed koniecznością
poddania się kolejnemu zabie-
gowi. Wszyscy współpraco-
wnicy firmy InPhoTech mają
świadomość, że od ich zaangażo-
wania zależy nie tylko sukces
firmy, ale także konkurencyj-
ność polskiej myśli technologicz-
nej i polskiej gospodarki. ■

Firma InPhoTech Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku zaledwie od pięciu lat. Mimo tak krótkiego okresu
działalności z powodzeniem realizuje innowacyjne projekty, dzięki którym może śmiało konkurować 
z wiodącymi firmami Europy i Stanów Zjednoczonych. O technologiach fotonicznych na miarę XXI
wieku, z prezesem InPhoTech Sp. z o.o., dr. inż. Tomaszem Nasiłowskim, rozmawia Sławomir Duda. 

Fotoniczna autostrada informacji
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Według prezesa firmy InPhoTech, XXI wiek należy do fotoniki

Jakie były początki działalności
spółki Rewitalizacja?
Spółka została powołana w sierp-
niu 2003 roku. Jej głównym
udziałowcem jest miasto Radom
oraz spółki miejskie. Celem po-
wołania firmy było zrewitalizo-
wanie Miasta Kazimierzowskiego
– najbardziej cennej pod wzglę-
dem historycznym części Rado-
mia. Naszą pierwszą inwestycją
była odbudowa kamienic w 2005
roku. Jesteśmy właścicielami te-

renów inwestycyjnych i kilku in-
nych obiektów w Radomiu. Pro-
wadzimy na szeroką skalę bada-
nia archeologiczne, gdyż obszar,
na którym się działamy jest wpi-
sany do rejestru zabytków. Jes-
teśmy spółką prawa handlowego,
dlatego prowadzimy działalność
dochodową, na przykład z wy-
najmu lokali mieszkalnych i usłu-
gowych.

Czy korzystali Państwo ze środ-
ków unijnych w poprzedniej per-
spektywie? Jakie środki udało się
Państwu uzyskać?
Korzystaliśmy z rożnych progra-
mów – w latach 2004-2006 było

to około pół miliona złotych, 
w perspektywie 2007-2013 oko-
ło dwóch milionów dwustu ty-
sięcy złotych. W każdym naborze
udało nam się zdobyć dofinanso-
wanie. Ostatnio byliśmy benefi-
cjentami programu Jessica. Jest to
bardzo niskooprocentowana po-
życzka, której operatorem jest
Bank Gospodarstwa Krajowego.
Przygotowujemy się też do nowej
perspektywy, zarówno jako spó-
łka, jak i miasto.

Na jakich zasa-
dach odbywa się
Państwa współ-
praca z miastem?
Władze miasta są
głównym orga-
nem decyzyjnym
i mają pełny
wgląd w nasze
decyzje. Układ
odpowiedzialno-
ści za budżet mia-

sta i inwestycje jest przemyślany 
i działa dobrze. Sądzę, że takie
spółki, jak Rewitalizacja będą po-
wstawać. Są tylko trzy takie
spółki w Polsce – nasza, w Płocku
i Wrocławiu.

Jaki jest największy sukces spółki?
Średnio raz w roku oddajemy
jedną inwestycję. Zbliżamy się do
rozszerzenia działalności i przy-
spieszenia procesów rewitaliza-
cyjnych. Naszą najbardziej spe-
ktakularną inwestycją jest rewita-
lizacja części zabudowy zamku
radomskiego. Remont dofinan-
sowany był z unijnych dotacji 
i zakończył się w 2012 roku.

Obecnie swoją siedzibę ma tam
radomski oddział Polskiej Akade-
mii Nauk, Zespół Naukowy do
Badań Dziejów Radomia. Do-
stępna jest bezpłatna wystawa
wykopalisk archeologicznych.
Stworzyliśmy Centrum Informa-
cji Turystycznej, które cieszy się
coraz większą popularnością.
Próbujemy – poprzez odtworze-
nie części historycznej –  dokonać
także rewitalizacji społecznej miasta. 

Jaki jest odbiór społeczny inwestycji?
Miasto Kazimierzowskie jeszcze
15 lat temu było uznawane za
najbardziej niebezpieczną dziel-
nicę Radomia. Na ten moment
przeprowadziliśmy z tego rejonu
wiele rodzin, także ze względu na
przestarzała infrastrukturę. Jest
też potrzeba wprowadzenia tam
nowych mieszkańców. Obserwu-
jemy wzrost zapotrzebowania na
nowe mieszkania, gdyż miesz-
kańcy widzą potencjał tego
miejsca.

Trwają prace nad ustawą doty-
czącą rewitalizacji miejskich. Czy
taka ustawa jest potrzebna?
Taka ustawa jest niezbędna. Zo-
stanie ona uchwalona końcem
roku. Ukierunkowałoby to także
prace samorządu i kwestie legisla-
cyjne rewitalizowania. Miałem
przyjemność weryfikowania tego
projektu, w związku z czym
wiem, że duży nacisk kładziony
jest na konsultacje społeczne, co
jest, moim zdaniem, dobrym po-
sunięciem.

Dziękuję za rozmowę.

Spółka Rewitalizacja w Radomiu jest jedną z trzech w Polsce, które 
zajmują się odbudową polskich miast. O potrzebie odbudowy infrastruk-
tury, z prezesem, Mariuszem Mrozem rozmawia Paulina Jaworska.

Dostrzec potencjał miasta
POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2015 - NOMINACJA

Dzięki Rewitalizacji Radom na nowo nabiera blasku

Jak kształtowała się działalność
firmy od czasu jej powstania?
Firma powstała w 2001 roku. Po-
czątkowo działała jako jednooso-
bowa działalność gospodarcza.
Od początku zajmowaliśmy się
produkcją opakowań z tektury
falistej. Można powiedzieć, że
nasza działalność ewoluowała od
jednej zatrudnionej osoby, aż do
etapu, na którym obecnie jes-
teśmy. Na początku naszym głó-
wnym odbiorcą były firmy zwią-
zane z branżą meblową oraz fi-

rmy, które potrzebowały pro-
stych opakowań transportowych.
Następnie zainwestowaliśmy 
w specjalistyczne maszyny prze-
twórcze, które pozwoliły nam
profesjonalnie obsługiwać branżę
AGD, motoryzacyjną, czy spo-
żywczą. Ostatnią inwestycją, któ-
ra pozwoliła nam oferować pudła
expozycyjne, był zakup drukarki
flexo HD, dzięki której możemy
zaoferować najwyższą jakość dru-
ku flexo HD na tekturze falistej.  

Są Państwo beneficjentem środ-
ków z Unii Europejskiej. Na po-

czątku tego roku udało się
Państwu zrealizować kolejny
projekt. Na czym polegała jego
specyfika?
Projekt zakończył się w na po-
czątku tego roku i obejmował
między innymi rozbudowę za-
kładu o nową halę produkcyjną,
zakup kilku maszyn – sklejarki,
sztancy płaskiej oraz drukarki
flexo HD. Udało nam się również
połączyć cały proces produkcyjny
firmy wewnętrznym, automa-
tycznym systemem transportu.

Dzięki tej inwesty-
cji udało nam się
wprowadzić inno-
wacje w procesie
produkcyjnym, 
a jednocześnie
wprowadzić kilka
nowych produk-
tów na rynek.

Firma Janmar
Centrum została
nominowana do
Polskiej Nagrody

Innowacyjności 2015. Czym dla
Państwa jest to wyróżnienie?
Z pewnością jest to wyróżnienie
i nagrodzenie trudów i wysiłków,
jakie wkładają wszyscy pracow-
nicy Janmar Centrum w codzie-
nny rozwój firmy. Tego typu wy-
różnienia są dla nas też dodatko-
wym atutem, który działa na ko-
rzyść firmy w trakcie prezentacji
wśród potencjalnych klientów.
Zawsze zależy nam na pokaza-
niu, że Janmar Centrum jest rów-
nież przedsiębiorstwem innowa-
cyjnym, a nasza oferta, możliwo-
ści czy park technologiczny ni-

czym nie odbiega od oferty du-
żych międzynarodowych grup.

Obecnie wiele firm innowacyj-
nych współpracuje z wyższymi
uczelniami, tworząc synergię na-
uki z biznesem. Jak wygląda Pań-
stwa działalność na tym polu?
Wyższe uczelnie w Polsce obecnie
nie prowadzą kierunków związa-
nych z edukacją w zakresie pro-
dukcji opakowań z tekstury fa-
listej. Współpracujemy z Instytu-
tem Papiernictwa i Poligrafii Po-
litechniki Łódzkiej, COBRO –
Centralnym Ośrodkiem Badaw-
czo-Rozwojowym Opakowań, 
a ostatnio rozpoczęliśmy także
współpracę z Instytutem Logi-
styki i Magazynowania w Pozna-
niu. Instytut Badawczy Opako-
wań przeprowadza dla nas testy
opakowań. Z Instytutem Logis-
tyki i Magazynowania dopiero
rozpoczynamy współpracę, chce-
my wspólnie zastanowić się, co
można zrobić w obszarze opako-
wań, aby optymalniej wykorzy-
stywać przestrzeń magazynową.

Przed nami III Polski Kongres
Przedsiębiorczości. Czy takie wy-
darzenia są potrzebne polskiej
gospodarce?
Takie spotkania są bardzo ważne.
To doskonała okazja, żeby wy-
mienić się doświadczeniami, po-
rozmawiać z ludźmi, którzy rów-
nież zajmują się biznesem i wdra-
żaniem innowacji, które napę-
dzają koniunkturę polskiej gospo-
darki. To również doskonała
okazja do zaprezentowania po-
tencjału naszej firmy. ■

O innowacyjnych działaniach w branży opakowań tekturowych,
które znacząco wpływają na rozwój całej branży, z prezesem firmy 
Janmar Centrum, Marcinem Gatnerem, rozmawia Sławomir Duda. 

Sukces na miarę lidera

Dotacje unijne pomogły firmie w budowie nowej hali produkcyjnej
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Na początku czerwca obchodzili
Państwo swój jubileusz. Jakie
zmiany zaszły na uczelni od czasu
jej powstania? 
Ten rok jest wyjątkowy dla Poli-
techniki Świętokrzyskiej. 3 czer-
wca 1965 roku ukazała się de-
cyzja ówczesnych władz o powo-
łaniu Kielecko-Radomskiej 
Wieczorowej Szkoły Inżynier-
skiej. Początki uczelni sięgają
1816 r., kiedy to właśnie w Kiel-
cach powstała pierwsza uczelnia
techniczna w Polsce. W tamtym
cza- sie Stanisław Staszic, twórca
staropolskiego okręgu przemy-
słowego, przyczynił się do po-
wsta- nia pierwszej wyższej szkoły
technicznej na ziemiach polskich,
nazwanej Szkołą Akademiczno-
Górniczą, będącą siódmą uczel-
nią techniczną na świecie. Nie-
stety ze względów politycznych 
i gospodarczych w 1826 r. uczel-
nię przeniesiono do Warszawy, co
dało początek Politechnice War-
szawskiej, a także Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie. Na
bazie tych uczelni powstała Poli-
technika Świętokrzyska – wów-
czas historia zatoczyła koło.
Podkreśliliśmy znaczenie jubileu-
szu odsłonięciem dwóch posą-
gów na terenie kampusu.
Pierwszy przedstawia osobę Sta-
nisława Staszica, a drugi Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego, nauczy-
ciela akademickiego, ekonomisty
i twórcy Centralnego Okręgu Prze-
mysłowego. Przez 50 lat wypro-
mowaliśmy ok. 40 tys. inży-
nierów, którzy stali się podstawą
rozwoju gospodarczego regionu.
Rzeczą niespotykaną jest fakt, że
w centrum miasta zlokalizowana
jest cała Politechnika. Moi po-

przednicy mieli piękną wizję, aby
zabezpieczyć tereny i w jednym
miejscu zlokalizować budynki dy-
daktyczne, laboratoria, akade-
miki, pomieszczenia sportowe 
i kulturalne. Udało nam się zmo-
dernizować i odnowić uczelnię za
prawie 300 mln zł, gdzie 73 labo-
ratoria dostały nowoczesne wy-
posażenie za ponad 100 mln zł.
Jesteśmy świetnie przygotowani
do współpracy z przemysłem 
i wprowadzaniem innowacyjnej
polityki w zakresie nowych roz-
wiązań technologicznych, 
a przede wszystkim kształcenia
inżynierów na światowym po-
ziomie.

Można wnioskować, że absol-
wenci są bardzo ważnym efek-
tem działalności dydaktyczno-
naukowej politechniki?
Tak, w kwestii nauki kładziemy
również ogromny nacisk nie
tylko na kształcenie w obszarze
techniki, ale również w zakresie
kultury i sztuki, a także akade-
mickiego dobrego wychowania.
Kształcimy nie tylko w zamyśle
technicznym, ale i kulturalnym.
Dbamy o patriotyczne wychowa-
nie, elokwencje i szacunek. Cy-
klicznie odbywają się na terenie
uczelni zjazdy absolwentów. Od
samego początku aktywnie działa
Studencki Klub "Pod Krechą",
który skupia wielu zdolnych ludzi
m.in. takie osoby, jak Andrzej Po-
niedzielski czy Bronisław Opałko.
Zainicjowaliśmy również kon-
kurs "Student wynalazca". Każ-
dego roku zgłaszanych jest ok.
100 wynalazków, których auto-
rami są studenci z całej Polski. Ci,
którzy otrzymają nagrodę głó-

wną, biorą udział w świato-
wej wystawie wynalazków 
w Genewie. Staramy się być
liderem w zakresie popula-
ryzacji ochrony własności
intelektualnej oraz prezento-
wania nowych rozwiązań,
promując tym samym po-
mysły studentów.

Uczelnia propaguje również
współpracę z biznesem. Jak
prezentuje się u Państwa ta
współpraca?
Działamy w kilku konsor-
cjach, z którymi realizujemy
projekty w ramach konkur-
sów NCBiR. Współpracu-
jemy z takimi podmiotami
jak: PZL Mielec czy Fabryka
Kotłów Sefako S.A. i FŁT „Iskra” 
w Kielcach, a także z instytutami
m.in. Instytutem Podstawowych
Problemów Techniki, Instytutem
Zaawansowanych Technologii
Wytwarzania (IOS), Obróbki
Skrawaniem czy Obróbki Pla-
stycznej. Jesteśmy współudzia-
łowcem Świętokrzyskiego Cen-
trum Innowacji i Transferu Tech-
nologii. Posiadamy świetne zaple-
cze naukowo-techniczne. Je-
dnym z ciekawych projektów jest
współpraca z firmą FLUID S.A. 
z Sędziszowa, która opracowuje
nowe technologie uzyskiwania
biowęgla. W wyniku tej techno-
logii powstaje nadmiar ciepła,
który będzie wykorzystywany 
w silniku Stirlinga, dzięki na-
szemu patentowi. Silnik ten prze-
twarza energię cieplną w ene-
rgię elektryczną. U nas powstaje
model oraz prototyp takiego sil-
nika, który po wdrożeniu, oprócz
pozyskiwania biowęgla, będzie

również oferował rozwiązania
techniczne, które będą przykła-
dem optymalnego wykorzystania
energii odnawialnej.

Czyli sukces tkwi w patentowaniu?
Ostatnimi czasy bardzo dobrze
się dzieje, że uczelnie są ośrod-
kami, gdzie jest popularyzowana
wynalazczość. Świadczy to o tym,
że w placówkach naukowych ist-
nieje ogromny potencjał. To nie
jest tak, że każdy patent musi być
zastosowany, tylko że czym wię-
cej jest patentów, tym większa
ilość może znaleźć zastosowanie.
Jeżeli co dziesiąty patent będzie
dobrze wykorzystany, to będzie
już duży sukces. Należy pamiętać,
że patenty są motorem napędo-
wym cywilizacji i wszystko, co
ma znamiona wynalazku, po-
winno być chronione patentem. 

Rozmawiał
Wojciech Grabarczyk

Najstarsza tradycją i jedna z najlepszych uczelni technicznych w kraju, w tym roku obchodzi swoje
piękne 50-lecie. Mowa o Politechnice Świętokrzyskiej, której korzenie sięgają początku XIX wieku. 
O genezie nauk technicznych i synergii nauki z biznesem, mówi Rektor prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak.

Kolebka polskich inżynierów

D3 DODAtEK PROmOCYJNO-INfORmACYJNY
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Odsłonięcie pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego, 
fot. Jakub Kulpa

Pracownicy Wydziału Wiert-
nictwa, Nafty i Gazu Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie
opracowali wiele patentów i prac
naukowo-badawczych, które zo-
stały już wdrożone. Obecnie pro-
wadzone są wielokierunkowe ba-
dania w ramach programu Blue
Gas. Przykładowo w europejskim
projekcie SiteChar, określono
wymagania techniczne, ekono-
miczne i społeczne, które muszą
zostać spełnione przez firmy,
które chcą uzyskać pozwolenie
na składowanie
CO2 pod ziemią.
Badane są również
przepływy w proce-
sie zatłaczania CO2
do złóż węglowodo-
rów w celu zwięk-
szenia stopnia scze-
rpania ropy w wy-
niku podwyższenia
ciśnienia złożowego
i jej wypierania przez
CO2. – Za najwięk-
sze osiągnięcie
wdrożeniowe uwa-
żam uratowanie Kopalni Soli
„Wieliczka” i części miasta po ka-
tastrofalnym wdarciu się wody
do poprzeczni Mina. Nadal
wdrażamy w kopalni oryginalne
rozwiązania techniczne i techno-
logiczne, mające na celu efektyw-
niejsze zabezpieczenie kopalni
przed istniejącym zagrożeniem
wodnym – mówi dziekan Wy-
działu Wiertnictwa, Nafty i Ga-
zu, prof. dr hab. inż. Andrzej
Gonet. Tematyka badawcza wy-
działu nie jest związana tylko 

z Ziemią. Jednostka od kilku lat
współpracuje z Centrum Badań
Kosmicznych. Pracownikom wy-
działu udało się wytworzyć i opa-
tentować analog gruntu księ-
życowego. – Obecnie realizujemy
dwa projekty dotyczące automa-
tycznej wiertnicy do pracy w śro-
dowisku kosmicznym, finanso-
wane przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju oraz Europejską
Agencję Kosmiczną – mówi dzie-
kan. Na uwagę zasługują również
badania realizowane w ramach

w s p ó ł p r a c y 
z Uniwersytetem 
w Stavanger. Wy-
dział jest liderem
wspólnego proje-
ktu pn. „Koncepcja
wykorzystania od-
padów powstają-
cych podczas wie-
rceń lądowych 
i morskich w aspe-
kcie ochrony śro-
dowiska natural-
nego”. – Zdajemy
sobie sprawę, że

nie ma rzetelnych badań skom-
plikowanych zjawisk zachodzą-
cych w Ziemi, bez odpowiednich
badań laboratoryjnych i symulacji
komputerowych. Dlatego syste-
matycznie dążymy do unowo-
cześnienia naszych  laboratoriów.
Zmodernizowaliśmy wszystkie
nasze pomieszczenia, a dla po-
prawy warunków pracy staramy
się o wybudowanie nowego pa-
wilonu – podsumowuje prof.
Gonet.

Sławomir Duda

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH od prawie
50 lat prowadzi badania, które znacząco wpływają
na rozwój inżynierii naftowej i gazowej w Polsce. 

Innowacyjnie 
o przyszłości
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MZEC w Kędzierzynie-Koźlu
skutecznie wykorzystując dofi-
nansowania unijne z Programu
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko od kilku lat skupia
się przede wszystkim na przebu-
dowie i inwestycjach w nowe
sieci ciepłownicze. W ramach
otrzymanych środków oraz osz-
czędności poprzetargowych, na
długości ok. 17 km zrealizowano
i przebudowano osiedlową sieć
ciepłowniczą wraz z przyłączami
do budynków. Mowa tu o wy-
mianie sieci tradycyjnej na pre-
izolowaną, gdzie aktualnie reali-
zowane są dwa zadania w rejonie
ul. Chopina, Moniuszki, Kiliń-
skiego i Orzeszkowej. Zakończe-
nie rzeczowe realizacji projektu
pn. „Modernizacja i przebudowa
osiedlowej sieci ciepłowniczej
wraz z przyłączami do budynków
na terenie Kędzierzyna-Koźla”
planowane jest na koniec 2015r.  

Pierwsze kroki KAWKI

W roku 2013 NFOŚiGW uru-
chomił pilotażowy program o na-
zwie KAWKA I, zakładający
likwidację niskiej emisji. Celem
programu jest również poprawa
efektywności energetycznej i roz-

wój rozproszonych odnawial-
nych źródeł energii. Projekt oka-
zał się sukcesem na skalę ogólno-
polską i aktualnie jest w fazie roz-
liczania w Wojewódzkim Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Opolu.
– Ograniczyliśmy poziom zanie-
czyszczeń powietrza przede
wszystkim dzięki podniesieniu
świadomości społeczeństwa, któ-
re zdaje sobie sprawę z korzyści
płynących z likwidacji lokalnych,
niskosprawnych źródeł ciepła.
Udało nam się również zachęcić
mieszkańców do likwidacji pale-
nisk węglowych. Zaowocowało
to podłączeniem budynków do
miejskiej sieci ciepłowniczej –
mówi Jolanta Gądek-Rypel, pre-
zes zarządu MZEC Sp. z o.o. 
w Kędzierzynie-Koźlu. 

Drugi lot KAWKI

Niedawno podpisana została
umowa w ramach programu
KAWKA II z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Dzięki temu spółka otrzyma na
kolejne dwa lata dofinansowanie
na poziomie około 1,7 mln zł,
przy czym wartość projektu wy-

nosi blisko 4,2 mln zł. W tym
roku do sieci ciepłowniczej przy-
łączonych
zostanie
41 budyn-
ków, nato-
m i a s t 
w  p r z y -
szłym roku
–  6. Łącz-
nie do ko-
ńca przy-
szłego ro-
ku zostanie
zlikwido-
wanych 228 pieców węglowych.
Długość wybudowanej sieci wraz
z przyłączami do budynków wy-
niesie ok. 1,7 km. Zamówiona
moc cieplna to ponad 1,6
MW. – W przypadku wspólnot
mieszkaniowych istnieje możli-
wość dofinansowania w wysoko-
ści 55 procent kosztów kwali-
fikowanych, do których zaliczyć
można koszty likwidacji pieców
węglowych, wykonania instalacji
wewnętrznej w częściach wspól-
nych budynków mieszkalnych
oraz w niektórych przypadkach
zabudowanie węzła cieplnego –
dodaje prezes. 

Plany na przyszłość i nowa per-

spektywa finansowania unijnego

Aktualnie Miejski Zakład Ener-
getyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kę-
dzierzynie-Koźlu przygotowuje
się do nowej perspektywy 2014-
2020. – Współfinansowanie na-
szych inwestycji przez środki
zewnętrzne: unijne, jak i krajowe
stanowi dla nas oraz dla naszych
przyszłych odbiorców ciepła duże
wsparcie. Realizacja inwestycji
tylko ze środków własnych, bez
środków pomocowych byłaby
niejednokrotnie trudna do prze-

prowadzenia – komentuje prezes
Gądek-Rypel. Spółka ma w pla-
nach zainwestować w inteligen-
tne sieci ciepłownicze, tak aby
pozyskać środki z programów
poświęconych innowacjom, a nie
tylko efektywności energetycznej.
Ekspansja będzie dotyczyła roz-
budowy systemu monitorowania
wizualizacji pracy sieci oraz węz-
łów cieplnych. Dodatkowo
MZEC Sp. z o.o. będzie apliko-
wał o dofinansowanie z RPO
WO (Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-
2020). – W najbliższej przyszło-
ści będziemy starać się o dofi-
nansowanie w ramach pro-
gramu dotyczącego efektywno-
ści energetycznej czy też rewi-
talizacji obszarów. Jestem dobrej
myśli, że program KAWKA II
oraz inne inwestycje również za-
kończą się sukcesem – podsumo-
wuje prezes. 

Wojciech Grabarczyk

Każdego roku środowisko, w którym żyjemy jest coraz bardziej zanieczyszczone,
przez co powstaje nienaturalne zjawisko atmosferyczne, jakim jest smog. Miejski
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu już kilka lat temu
podjął walkę o zdrowie mieszkańców, której pierwszy etap ma już za sobą.

Ekologia dla mieszkańców
LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2015 - NOmINACJA

Jubileusz powstania firmy zbiega
się z zakończeniem kluczowej in-
westycji, dotyczącej działalności
„Łucznika”. W ubiegłym roku
został oddany do użytku nowy
zakład produkcyjny, dzięki któ-
remu firma będzie w stanie reali-
zować dużo większą liczbę za-
mówień, podnosząc jednocześnie
jakość swoich produktów.
– Dla Fabryki Broni ta inwestycja
to punkt zwrotny w rozwoju fir-
my i historyczny moment. 2,5 roku
temu obdarzono nas kredytem
zaufania, ale nasze działania już
teraz przekonują, że warto było
w nas wierzyć. Mamy ambicje,
aby być jednym z liderów polskiej
zbrojeniówki i silnym podmio-
tem gospodarczym. Teraz mamy
również narzędzie do realizacji
tych celów – mówi prezes zarzą-
du Edward Migal. Koszt całego
projektu inwestycyjnego to 103
mln zł, natomiast koszt budowy
nowego zakładu produkcyjnego
wyniósł 57 mln zł. Inwestycja by-
ła współfinansowana przez Agencję
Rozwoju Przemysłu. Nowa sie-
dziba wchodzi w skład dużego
kompleksu, obejmującego labo-
ratorium,  budynki administra-
cyjne, strzelnicę oraz linie produ-
kcyjne. – Fabryka produkować
będzie m.in. supernowoczesny
karabin szturmowy kalibru 5,56
mm, wchodzący w skład Modu-
łowego Systemu Broni Strzelec-
kiej (MSBS), który znajdzie się na
wyposażeniu żołnierza przyszło-
ści „Tytan”. Broń wyposażono 
w elektroniczny osprzęt umożli-

wiający prowadzenie ognia nawet
w niesprzyjających warunkach.
Oprócz tego Fabryka wyprodu-
kuje także no-wy pistolet samo-
powtarzalny o kalibrze 9 mm
– zapowiada prezes.

Dzieje Fabryki Broni są bardzo
burzliwe. W obecnym kształcie
fabryka działa od 2000 roku. 
W 2004 roku Fabryka wykupiła
od syndyka grunty oraz budynek,
w którym działała do 2014. 
Od tamtego czasu spółka z roku
na rok stawała się coraz bardziej
nowoczesna i innowacyjna, zwię-
kszając dzięki temu liczbę podpi-
sanych kontraktów oraz grono
partnerów na całym świecie.
Czerwcowy jubileusz był dobrą
okazją do podsumowania do-
tychczasowych sukcesów, ale ta-
kże wyznaczenia nowych celów,
które firma będzie realizować 
w najbliższych latach. – Chcemy
odbudować naszą dawną pozycję
na rynkach zagranicznych. Przed-
stawiciele armii z różnych stron
świata interesują się naszymi pro-
duktami. Teraz to zainteresowa-
nie przekładamy na konkretne za-
mówienia – podsumowuje prezes.

Jakub Laskowski

Fabryka Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o. obchodzi 
w tym roku 90-lecie swojego istnienia. Dzięki umiejęt-
nemu zarządzaniu i wysokiej jakości wyrobów, produkty
radomskiej firmy są znane i cenione na całym świecie.

90 lat tradycji
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Zajęli Państwo IX miejsce 
w Rankingu "Wodociągi Pol-
skie". Co dla Państwa oznacza
ten sukces?
Z jednej strony jest to wielka ra-
dość, że nasze działania są do-
strzegane i zauważane w skali
kraju, a z drugiej jest to zachęta
do dalszej pracy, żeby wciąż się
rozwijać i udoskonalać nasze
działania. Od początku swojej
działalności postawiliśmy na in-
westycje i jakość. Te dwa aspekty
są motorem naszego rozwoju 
i prowadzą spółkę do nowych
możliwości.

Jakie są aktualnie prowadzone
inwestycje przez spółkę?
Przy ustalaniu  planów inwesty-
cyjnych Zakładu uwzględniane są
potrzeby społeczne oraz te ma-
jące na celu poprawę istniejącej
infrastruktury. W tej chwili kon-
centrujemy się na rozbudowie
sieci kanalizacyjnych i rozszerze-
niu dostępności naszych usług 
w coraz dalszych rejonach Gmi-
ny. Przyjęte przez Polskę zobo-
wiązania akcesyjne UE stawiają
przed nami wymóg podłączenia
95% budynków mieszkalnych do
sieci kanalizacji sanitarnej gminy
Grodzisk Mazowiecki do końca
2015 roku, natomiast ambicją 
i celem ZWiK Sp. z o.o. jest do-
prowadzenie sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej do wszystkich go-
spodarstw. Gmina i miasto stale
się rozwijają – powstają nowe
osiedla i domy, do których po-
trzebna jest infrastruktura wod-
kan. 

Jak ważne w procesie moderni-
zacji były dotacje z Unii Europej-
skiej?
To dzięki funduszom z UE wodo-
ciągi przeszły tak radykalną zmia-
nę i stały się nowoczesnymi fir-
mami wyposażonym w nowo-
czesną technikę. Cieszę się, że po-
trafimy te środki pomocowe wy-
korzystać zapewniając rozwój cy-

wilizacyjny i społeczności lokal-
nej. W tym roku sięgnęliśmy
jeszcze po dofinansowanie w ra-
mach kończącej się perspektywy
finansowej 2007-2013, na opra-
cowanie dokumentacji moderni-
zacji oczyszczalni ścieków. Przy-
gotowujemy plany dalszych mo-
dernizacji oczyszczalni do 2020 r.

Jakie plany wykorzystania per-
spektywy 2014-2020?
Mamy plany na wielotorowy
rozwój. Dla polepszenia jakości 
i sprawności obsługi klientów
chcemy wprowadzić elektro-
niczny obieg dokumentów oraz
elektroniczną informację, tak aby

wiedzieli oni na jakim etapie roz-
patrywania jest każda sprawa.
Dla przyspieszenia podejmowa-
nia trafnych decyzji i reagowania
na sytuacje awaryjne wprowa-
dzimy matematyczny model za-
rządzania siecią wodociągową 
i kanalizacyjną oraz będziemy
rozwijać dyspozytornię. Mamy
także plany wykorzystania energii

niekonwencjonalnych
– m.in. energii foto-
woltaicznej oraz chło-
du z urządzeń do
uzdatniania wody
gdzie cały rok panuje
chłód w halach tech-
nologicznych, zamiast
konwencjonalnej kli-
matyzacji. Oprócz te-
go w nowej perspe-
ktywie UE na pewno
będziemy chcieli w da-
lszym ciągu rozwijać
sieć kanalizacyjną. 

Co świadczy o najwyższej jakości
usług ZWiK?
Od 2010 roku mamy wdrożony
certyfikat ISO 22000:2006 w za-
kresie ujmowania, uzdatniania 
i dystrybucji wody. W ramach za-
kładu działa laboratorium, z akre-
dytacją wydaną przez Polskie
Centrum Akredytacji. Ta higiena
produkcji pozwala na utrzymanie
najlepszych parametrów wody 
i nieużywanie środka dezynfeku-
jącego. Wodę traktujemy jako
środek spożywczy więc produk-
cja i dystrybucja jest pod bardzo
ścisłym nadzorem i to chcemy
pokazywać ludziom. ■

W Grodzisku Mazowieckim wiedzą jak zadbać o czystą i zdrową wodę
dla lokalnej społeczności. O sposobie na sukces z Robertem 
Lewandowskim, prezesem zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim rozmawia Jakub Laskowski.

Zdrowie prosto z kranu

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Bolesławcu pod tą
nazwą funkcjonuje od ponad
dwudziestu lat. Jego bieżąca dzia-
łalność polega na wykonywaniu
zadań publicznych, dotyczących
zaopatrzenia mieszkańców 
w wodę i odbioru oraz oczyszcza-
nia ścieków, utrzymuje w dobrym
stanie całą infrastrukturę tech-
niczną z tym związaną, chroniąc
jednocześnie obszary ujęć, oraz
gospodaruje zasobami wód pod-
ziemnych.

Poprzednie lata były okresem sze-
roko zakrojonych inwestycji, któ-
re udało się zakończyć w 2014
roku. Celem inwestycji była 
w głównej mierze poprawa infra-
struktury wodociągowej na ca-
łym obszarze aglomeracji. 
W przedsiębiorstwie udało się
wdrożyć nowoczesny system mo-
nitorowania sieci, który umożli-
wia szybkie wykrycie potencjalnej
awarii i usunięcie jej w ciągu kilku
godzin. W zeszłym roku firma
zmodernizowała największą sta-
cję uzdatniania wody w Rakowi-
cach. Nowoczesne podejście do
zarządzania infrastrukturą spra-
wiło, że udało się zmniejszyć
straty wody aż o 40 procent.
– Stosowanie najnowocześniej-

szych rozwiązań technicznych 
i technologicznych to przede
wszystkim gwarancja wykonywa-
nia usług na możliwie najwyż-
szym poziomie, zapewnienie bez-
pieczeństwa dostaw wody, ciągły
monitoring jej jakości – mówi
Józef Król, prezes Przedsiębior-

stwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Bolesławcu.

W zeszłym roku
firma rozszerzyła
obszar swojej
d z i a ł a l n o ś c i 
o Miasto i Gminę
Lwówek Śląski 
i to na tym tere-
nie obecnie sku-
piają się władze
spółki w zakresie
inwestycji. Prze-
dsiębiorstwo ak-
tywnie pozyskuje środki unijne,
dzięki którym może inwestować
oraz modernizować swoją infra-
strukturę. W ostatnim czasie rea-
lizowane są dwa takie projekty
związane z uporządkowaniem
gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Bolesławca 
i Lwówka.

PWiK w Bolesławcu wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom swoich
odbiorców nie tylko w zakresie
dostarczania wysokiej jakości wo-
dy, ale również w zakresie obsługi
klienta, wprowadzając między in-
nymi e-fakturę. Dzięki zastoso-
waniu systemu GIS, mapa sieci
wodociągowej jest dostępna 
w wersji cyfrowej, przez co przy-
szły klient nie ma problemów 
z uzyskaniem informacji na temat
infrastruktury w swojej okolicy.
Przedsiębiorstwo stara się rów-
nież aktywnie edukować miesz-
kańców Bolesławca i okolic w za-
kresie działań ekologicznych po-
przez promocję swojej wody,

która posiada parametry wody
źródlanej. Władze spółki nie za-

pominają również o najmłod-
szych – organizowane są dla nich
wykłady i wycieczki, podczas któ-
rych w ciekawy sposób przekazy-
wane są informacje, dotyczące
działania spółki. Wszystko to
przełożyło się na duży sukces
przedsiębiorstwa, które uzyskało
wysokie X miejsce w Ogólnopol-
skim Rankingu Przedsiębiorstw
Wodociągowych „Wodociągi Pol-
skie”, organizowanym przez Pol-
ską Agencję Przedsiębiorczości.
– Dzięki inwestycjom w infra-

strukturę, proponujemy ceny wo-
dy, które są umiarkowane i sy-
tuują się poniżej średniej krajowej
i wojewódzkiej. Za unijne pienią-
dze zmodernizowaliśmy oczysz-
czalnię ścieków, która umożliwia
wytwarzanie energii elektrycznej
z osadów. W najbliższym czasie
będziemy się również starać o po-
zyskanie środków na instalację
paneli fotowoltaicznych w na-
szym przedsiębiorstwie – zapo-
wiada prezes Józef Król. 

Sławomir Duda

W ubiegłym roku władze Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Bolesławcu zorganizowały konferencję z okazji 500-lecia istnienia
wodociągów na tym terenie. Dzisiaj spółka to nowocześnie zarządzane
przedsiębiorstwo, które aktywnie inwestuje w najnowsze technologie.

Działania, które procentują
RANKING „wODOCIĄGI POLSKIE”

ZWiK z Grodziska zajął w rankingu wysokie IX miejsce

Osiedle "Lazurowe Ogrody" po-
wstanie przy ul. Szeligowskiej na
warszawskim Bemowie. Teren
objęty projektem obejmuje ob-
szar o powierzchni 14 tys. m2. To
niezwykle rokująca inwestycyjnie
część Bemowa. Tereny, których
użytkownikiem wieczystym jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Lazurowa" są idealne do budowy
osiedla mieszkanio-
wego. – Duże nasy-
cenie zieleni tworzy
swoistą enklawę ci-
szy i spokoju na ma-
pie Warszawy, a bu-
dowa kolejnego eta-
pu ulicy Nowolazu-
rowej odsunie zasa-
dniczy ruch samo-
chodów kilkadziesiąt
metrów od osiedla,
dzięki czemu ul. Sze-
ligowska stanie się
wewnętrzną drogą
osiedlową. To zna-
cząco wpłynie na
bezpieczeństwo
ruchu na osiedlu, ob-
niży hałas ruchu
drogowego i zmniej-
szy ilość spalin – mówi Zbigniew
Gaca-Richter, prezes zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej 
"Lazurowa". Perspektywa znacz-
nej rozbudowy Bemowa pod-
wyższa atrakcyjność budowanych
tu mieszkań. Lokalizacja i bardzo
dobra infrastruktura drogowa za-
pewniają szybkie skomunikowa-
nie z lotniskiem, centrum mia-
sta i pozostałymi dzielnicami
Warszawy oraz innymi dużymi
miastami. Również infrastruktura

komunikacji publicznej jest do-
brze rozbudowana. W okolicach
ul. Szeligowskiej funkcjonują trzy
linie tramwajowe i dziewięć au-
tobusowych, a w ciągu 5 lat po-
wstaną tutaj trzy stacje metra.
Ponadto plany władz dzielnicy
przewidują w najbliższym czasie
rozbudowę tras rowerowych 
i stworzenie obszarów rekreacji. 

Lazurowe ogrody

Projekt inwestycji przewiduje po-
wstanie 4 budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych od pięciu
do dziesięciu kondygnacyjnych 
z 222 mieszkaniami o zróżnico-
wanej powierzchni: od 40 m2 do
120 m2. Kompleks zabudowy
mieszkaniowej uzupełniony bę-
dzie garażami podziemnymi oraz
zewnętrznymi miejscami postojo-
wymi zabezpieczającymi potrze-

by mieszkańców. Dodatkowo po-
wstanie 10 lokali użytkowych 
o łącznej powierzchni 1600 m2,
które w większości zostaną prze-
znaczone pod wynajem na pun-
kty handlowo usługowe i pla-
cówkę oświatową. – Zależy nam,
aby tworzyć kompleksowe mie-
jsce do życia, szczególnie dla mło-
dych rodzin z dziećmi. W par-

tnerstwie publiczno-cywilnym
planowana jest budowa przed-
szkola, a w bliskim otoczeniu zna-
jduje się szkoła podstawowa, co
dodatkowo zwiększa atrakcyjność
mieszkań. Inwestycja wkompono-
wana jest w już istniejące osiedle,
co gwarantuje to mieszkańcom
dostęp do szeregu sklepów, szkół,
restauracji, kawiarni. Rodziny,
które się tu wprowadzą będą
miały dobre warunki do życia –
dodaje prezes zarządu.

Projektantem osiedla została pra-
cownia „MFA” Biuro Architekto-
niczne z Kielc. Zabudowa została
zaprojektowana w wysokim stan-
dardzie, z użyciem nowoczesnych
materiałów. Przyjęte rozwiązania
budowlane, materiałowe i insta-
lacyjne odpowiadają wysokim
parametrom energooszczędności.
Przy budowie osiedla wykorzys-
tane zostaną najnowocześniejsze
rozwiązania architektoniczne i te-
chnologie: inteligentne systemy
rozliczeń zużycia mediów i inne
rozwiązania energooszczędne.

Harmonogram budowy

Plan realizacji „Lazurowych
ogrodów” przewiduje minimum
2 etapy budowy osiedla, a cykl
realizacji całej inwestycji to ma-
ksymalnie 3 lata. W pierwszym
etapie powstanie budynek z 66
lokalami mieszkaniowym, prze-
znaczonymi dla członków spół-
dzielni. W kolejnym etapie po-
wstaną pozostałe 3 budynki wraz
z lokalami użytkowymi. W na-
stępnej kolejności planujemy zbu-
dowanie wielopoziomowego pa-
rkingu wraz z lokalami użytko-
wymi bezpośrednio przy ul. Ster-
niczej.  Budowa osiedla „Lazu-
rowe ogrody” rozpocznie się
wiosną 2016 roku, natomiast 
w połowie lipca 2015 roku 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Lazurowa" rozpoczyna rezerwa-
cję lokali. Sukces zakończonej 
w 2015 roku inwestycji "Lazu-
rowy zakątek" świadczy o dużym
zainteresowaniu nabywców i ide-
alnej lokalizacji osiedla. W ra-
mach tej inwestycji zbudowano
111 lokali mieszkaniowych, 13
użytkowych, które w całości
sprzedały się na długo przed za-
kończeniem budowy. – Jest to dla
nas potwierdzenie dużego zapo-
trzebowania i zainteresowania na
lokale w inwestycjach realizowa-
nych przez spółdzielnię. Od po-
czątku rozbudowy naszych za-
sobów przyjęliśmy wariant, że
spółdzielnia jest inwestorem, 
a nasze projekty realizujemy 

z własnych środków, ponieważ
statut spółdzielni nie przewiduje
możliwości zaciągania jakichkol-
wiek kredytów – to daje ludziom
pewność i gwarancję bezpieczeń-
stwa. Kolejnymi atutami są atrak-
cyjne ceny za metr kwadratowy
oraz wysoka jakość i komplekso-
wość realizowanych przez nas in-

westycji – mówi Zbigniew
Gaca-Richter.

O spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Lazurowa" powstała w wyniku
podziału jednej z największych
wa- rszawskich Spółdzielni. Liczy
15 budynków mieszkalnych i 3
pawilony usługowe. Ponad 1300
lokali zamieszkuje ok. 3000 mie-
szkańców. W 2002 roku spół-
dzielnia nabyła w użytkowanie
wieczyste prawie 14,5 ha grun-
tów, na które składają się nie
tylko liczne tereny zielone, ale
także 3 działki inwestycyjne oraz
7 parkingów w tym 5 użytkowa-
nych jako tzw. parkingi spo-
łeczne. Spółdzielnia nie ogranicza
się jedynie do zarządzania istnie-
jącymi nieruchomościami, ale sta-
wia na ciągły rozwój. Dzięki
inwestycji "Lazurowy zakątek" za-
słynęła na warszawskim rynku
budownictwa mieszkaniowego 

i udowodniła, że pomimo nie-
pewności wynikających ze zmian
w prawie, spółdzielnia może się
rozwijać i z powodzeniem pro-
wadzić działalność inwestycyjną.  
– Staramy się maksymalnie wy-

korzystać nasz potencjał, który
tkwi zarówno w postaci atrakcyj-
nych gruntów, jak i kadrze pra-

cowników spółdzielni. Stawiamy
na młodych, ambitnych pracow-
ników i wspieramy ich niezbęd-
nym doświadczeniem. Łącząc te
dwa aspekty uzyskujemy model
zarządzania oparty na wprowa-
dzaniu innowacyjnych przed-
sięwzięć bez zbędnego ryzyka.
Naszym nadrzędnym celem, któ-
rym kierujemy się w codziennej
działalności jest podnoszenie ja-
kości życia mieszkańców poprzez
zaspokajanie ich potrzeb ekono-
micznych, społecznych i kultural-
nych –  podsumowuje prezes.

Jakub Laskowski

Głównym założeniem nowej inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa"
jest uszanowanie istniejącej, przyjaznej, zielonej przestrzeni na terenach spółdzielni.
Pozostałe atuty nowopowstającego osiedla "Lazurowe ogrody" to lokalizacja, dobre
skomunikowanie, doświadczenie zarządców, jakość oraz konkurencyjne ceny.

Lazurowe ogrody
FILAR SPÓŁDZIELCZOŚCI 2015 - NOMINACJA

„Lazurowe ogrody” to nowoczesna przestrzeń sprzyjająca rodzinom - przy osiedlu powstanie również przedszkole

Sukces poprzedniej inwestycji zaowocował zaufaniem mieszkańców do kolejnych przedsięwzięć

Edukacja to ważna część działalności przedsiębiorstwa

RANKING „wODOCIĄGI POLSKIE”
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