
Panie prezesie, w czym tkwi naj-
większasiłaruchuspółdzielczego?
Głównym atutem spółdziel-
czości jest zwrócenie uwagi
na człowieka, jego problemy
i aspiracje. Nie jest to biznes
komercyjny, nastawiony na
generowanie zysku. Naj-
ważniejsze jest wspieranie
ludzi w różnych sytuacjach
i środowiskach. W biznesie
komercyjnym największą
wartością jest kapitał finan-
sowy, w spółdzielczości jest
to kapitał ludzki. Nasza siła
polega na współpracy a nie
na konkurowaniu między
sobą. Trwający obecnie kry-
zys światowy jest spowodo-
wany także tym, że zbyt mało
ludzi uczestniczy w proce-
sach społeczno-gospodar-
czych. Spółdzielczość ma
właśnie wzmacniać tę aktyw-
ność, która prowadzi do po-
wstania gospodarki stabilniej-
szej i bardziej bezpiecznej.

Jesteśmy obecnie w okresie
prac nad zmianami prawa
spółdzielczego. Czy są one
konieczne? Co należałoby
poprawić w polskiej
spółdzielczości?
Głównym problemem jest
niezrozumienie zasad funk-
cjonowania spółdzielczości
jako systemu. Zmiany ustro-
jowe przed ponad dwu-
dziestu laty doprowadziły do
wpisania spółdzielczości
w system prawny właściwy
dla sektora komercyjnego.
To błąd, bowiem takie
działania doprowadziły do
zaprzepaszczenia wzniosłych
idei ruchu spółdzielczego.
Dziś musimy starać się edu-
kować i zmieniać rozumienie
systemu spółdzielczego, bo
tylko to może skutkować
tworzeniem właściwych roz-
wiązań prawnych. Niestety,
ciągle jeszcze zbyt wielu po-
lityków patrzy powierzchow-

nie i przez
p r y zma t
negatyw-
nych ste-
reotypów.
A tymcza-
sem nie-
z w y k l e
w a ż n e
jest, żeby
tw o r z y ć

takie warunki, które umożli-
wią funkcjonowanie według
wartości i zasad. One są bar-
dzo jasno określone poprzez
Deklarację Spółdzielczej
Tożsamości i państwo po-
winno stworzyć taki system
prawny który tym spółdziel-
niom pozwoli funkcjonować.

Jaka zatem przyszłość czeka
polską spółdzielczość?
Perspektywy są bardzo
dobre. Walorem ruchu
spółdzielczego jest to, że jest
to jedna ze skuteczniejszych
form budowy lepszego i bar-
dziej przyjaznego świata oraz
budowy większego bezpie-
czeństwa społecznego przez
ludzi i dla ludzi. Jeżeli tylko
politycy to zrozumieją, to nie
mamy się czego obawiać. ■
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– Staramy się usatysfakcjono-
wać naszych klientów dosto-
sowując swoją ofertę do ich
potrzeb i wymagań, gwaran-
tując przy tym pełne bezpie-
czeństwo – mówi Elżbieta
Czosnowska, prezes zarządu
Banku Spółdzielczego we
Wronkach.
Oferta banku zawiera
wszystkie najpopularniejsze
obecnie elementy, ale także
nowości i innowacyjne roz-
wiązania. Najświeższe z nich,
to gwarancje de minimis,
jako pomoc rządowa przy za-
bezpieczeniu kredytów obro-
towych do 60% wartości. Są
one odpowiedzią na spowol-
nienie gospodarcze i skiero-
wane są głównie do mikro,
małych i średnich przedsię-
biorstw.
BS we Wronkach, będący
najstarszą firmą działającą w
mieście, doskonale zna po-
trzeby i możliwości swoich
klientów. – Ludzi traktujemy

podmiotowo, a nie jako ko-
lejny numer rachunku. To
znacznie zwiększa zaufanie –
dodaje prezes E. Czos-
nowska. Dzięki lokalnemu
charakterowi działalności
wszystkie decyzje podejmo-
wane są na miejscu, co zde-
cydowanie skraca czas
i stanowi znaczącą przewagę
nad bankami komercyjnymi,
w których okres oczekiwania
na decyzję niejednokrotnie
wydłuża się. Przekłada się to
na kondycję banku: stabilny
wzrost sumy bilansowej jest
bezpośrednim wynikiem
rosnącego zaufania do BS we
Wronkach.
Swój sukces bank wykorzys-
tuje pomagając potrze-
bującym. Wspiera lokalną
drużynę koszykarek, oko-
liczne placówki edukacyjne
a także osoby niepełnos-
prawne. Wszystko to w ra-
mach realizowania idei
spółdzielczości. – Założeniem

naszej działalności jest przede
wszystkim zadowolenie
klientów. Udaje nam się
utrzymać tę zasadę pomimo
postępującej komercjalizacji
i anonimowości – cieszy się
E. Czosnowska. Skutkuje to
ciągłym rozwojem lokalnej
społeczności, rolnictwa, firm
i przedsiębiorstw.
Pozwoliło to bez kłopotów
przetrwać niełatwy w finan-
sach rok 2012. Bank nie
ograniczył akcji kredytowej
oraz ilości zawieranych
umów. – Przewaga banko-
wości spółdzielczej tkwi
w wyłącznie polskim kapitale
oraz czytelnej i bezpiecznej
ofercie dla klientów – mówi
E. Czosnowska. Jeżeli
dołożymy do tego profesjo-
nalną obsługę, przejrzystość
i stabilność finansową oraz
poparcie i zrozumienie
społeczne otrzymujemy opis
instytucji skazanej na sukces.

Katarzyna Gędłek

Bliżej ludzkich spraw
Bank Spółdzielczy we Wronkach na stałe wpisał się w życie oko-
licznej społeczności. Wspiera lokalny rynek już od 138 lat.

Okres założycielski SM „Za-
chęta” to lata 1958 – 1962, w
których zawiązały się struk-
tury spółdzielcze. – Przez
spółdzielczość rozumiem ze-
spół ludzi, którzy ją tworzyli,
a dokonania i majątek jaki
powstał był owocem ich
ciężkiej pracy i zaangażowa-
nia – mówi Wiktor Grześ,
prezes zarządu SM „Za-
chęta”. Zasoby spółdzielni
powstały głównie w latach in-
tensywnego rozwoju 1963 –
1970 r., kiedy budowano
ponad 1000 mieszkań rocz-
nie. Wznoszone były nie tylko
budynki mieszkalne ale także
infrastruktura towarzysząca
w postaci żłobków, przed-
szkoli, szkół, przychodni oraz
pawilonów handlowych
mających zaspokoić potrzeby
młodych małżeństw wprowa-
dzających się na powstające
osiedla: Piasta I oraz Piasta II.
Spółdzielnia posiada również
budynki w dzielnicy Bojary
oraz nowsze, wybudowane w
ramach rewitalizacji terenów
pofabrycznych na przejętym
byłym „poligonie” budowla-
nym.
To co wyróżnia SM „Za-
chęta” w skali kraju to własny
Zakład Remontowo-Trans-
portowy z bogatymi trady-
cjami, funkcjonujący niemalże
od początku działania
spółdzielni. Na etapie jej po-
wstawania budował on infra-
strukturę towarzyszącą, a nawet
budynki mieszkalne. Obecnie
przeprowadza liczne remonty

i kompleksowe modernizacje
zasobów oraz we własnym za-
kresie prowadzi gospodarkę
odpadami komunalnymi wraz
z pełną segregacją. – Posia-
damy w naszych zasobach
cały sprzęt w postaci altan
śmietnikowych, pojemników
i nowoczesnych śmieciarek.
Cena za wywóz nieczystości
stałych jest skalkulowana na
poziomie ponoszonych kosz-
tów. W świetle zmian prawa
wprowadzonych przez tzw.
ustawę śmieciową – która

w naszym przypadku była zu-
pełnie niepotrzebna – koszty
gospodarki odpadami znacz-
nie wzrosną – mówi Bożena
Domaszewicz, zastępca pre-
zesa ds. technicznych.
Poprzez zakład remontowy
spółdzielnia od 1996 roku
konsekwentnie realizuje wie-
loletnie plany modernizacji
swoich zasobów. Jako druga
spółdzielnia w Białymstoku
wykonała remonty dachów w
technologii pap termozgrze-

walnych. Była to najkosztow-
niejsza inwestycja ale dzięki
niej oraz modernizacji sys-
temu ogrzewania diametral-
nie zmniejszyły się koszty
konserwacji oraz opłaty za
ogrzewanie budynków. Te
oszczędności umożliwiły rea-
lizację planu rewitalizacji oto-
czenia budynków –
chodników, jezdni, schodów
terenowych oraz dojść do bu-
dynków. Dopełnieniem este-
tyki otoczenia był program
rekultywacji i odnowy tere-

nów zielonych – „Zieleń
2000”. W ciągu dwóch lat
posadzono 300 tys. krzewów
i 30 tys. drzew. Dzięki temu
na wiosnę osiedla kwitną ty-
siącami krzewów w różnych
kolorach. Zadbano również
o części wspólne bloków,
gdzie zmodernizowano dźwigi
osobowe i klatki schodowe
dodając posadzki z gresu oraz
wymieniając okna, drzwi
wejściowe i balustrady. Zain-
stalowano domofony, inteli-

gentne oświetlenie włączające
się na ruch i usunięto zsypy.
Została stworzona jednolita
forma plastyczna i wszystko
ze sobą współgra.
– Estetyka wpłynęła na
zmniejszenie się dewastacji,
spółdzielcy dbają i pilnują sie-
bie nawzajem. Wydłużył nam
się okres międzynaprawczy
odnawiania klatek z 7 lat do
10 lat, a to generuje oszczęd-
ności – podsumowuje prezes
zarządu. Obecnie realizowany
jest wieloletni proces termo-
modernizacji, zaplanowany
do 2018 r. Co roku spółdziel-
nia ociepla 12 budynków,
70% prac wykonując poprzez
własny Zakład Remontowo-
Transportowy.
Utrzymanie zasobów w dobrym
stanie technicznym oraz este-
tyczne i funkcjonalne zagos-
podarowanie otoczenia znajduje
odzwierciedlenie w prestiżu
osiedli. – Mimo, że są to bu-
dynki stawiane z wielkiej
płyty 40 lat temu, ceny za
metr kwadratowy dorównują
cenom u dewelopera za nowe
mieszkania, budowane obec-
nie w nowej technologii. –
Mieszkańcy doceniają nas za
kompleksowość i przejrzys-
tość zagospodarowania, z pełną
gamą usług potrzebnych
w codziennym życiu – mówi
Wiktor Grześ.

Kultura i oświata

W całej historii spółdzielni
prowadzono bardzo bogatą
i różnorodną ofertowo działal-
ność społeczno-kulturalną,
oświatową oraz rekreacyjno-

sportową na rzecz mieszkań-
ców. Obecnie w jej zasobach
działają miedzy innymi
2 domy kultury, klub „Zenit”,
świetlica i modelarnia. – W ra-
mach stałych form zajęć da-
jemy możliwość rozwoju pod
względem artystycznym (pla-
stycznym, muzycznym, tanecz-
nym, teatralnym), edukacyjnym
i sportowym. Cykliczne zaję-
cia, prowadzone przez 35
doświadczonych instrukto-
rów, skierowane są do dzieci,
młodzieży i dorosłych. Szcze-
gólnąopiekąotaczamyseniorów.
Na tę działalność spółdzielnia

przeznacza ponad 500 tys. zł
rocznie. Organizujemy rów-
nież zajęcia otwarte: wystawy,
wernisaże, spotkania i pre-
zentacje, w których uczestni-
czy ponad 10 tys. osób.
Przekłada się to na liczne na-
grody za najwyższe miejsca
w skali kraju i świata, które
zdobywają nasi mieszkańcy
realizując swoje zainteresowa-
nia i pasje – mówi Jadwiga
Ryżewska kierownik działu

społeczno-samorządowego.
Biorąc pod uwagę wielkość
spółdzielni: 18,5 tys. miesz-
kańców, bogatą infrastrukturę,
samowystarczalność funkcjo-
nowania oraz zakres prowa-
dzonej działalności można
powiedzieć, że władze SM
„Zachęta” mogą czuć się jak
zarządcy miasta a nie spółdzieln
i. Wszystkie zadania realizują
z najwyższą starannością. Dzięki
temu udaje im się pogodzić
wielkość ze skutecznością
działania i realizacją potrzeb
wszystkich mieszkańców.

Jakub Laskowski

Tradycje spółdzielcze w nowoczesnym wydaniu
55 lat sukcesu - tak w skrócie można określić działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku. Jej dotychczasowa his-
toria, zobowiązanie do tradycji, perspektywiczne i nowoczesne myślenie o zadaniach spółdzielni, dbałość o własne zasoby oraz bogata
oferta kulturalno-oświatowa zaowocowały nominacją do tytułu Filar Spółdzielczości 2013.

Osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej “Zachęta”

W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku znajdują się 124 budynki mieszkalne z 8 479 lo-
kalami o powierzchni 401 437 m2. Zamieszkuje je 18 952 osoby w tym 8 978 członków. Spółdzielnia posiada rów-
nież 16 budynków użytkowych o łącznej powierzchni 24 606 m2.

To ludzie są siłą
Z prezesem zarządu Krajowej Rady Spółdziel-
czej, Alfredem Domagalskim rozmawia Wojciech
Pomarański.

Osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej “Zachęta”
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Zasoby spółdzielni znajdują
się na terenie 3 miast: Śremu,
Kórnika oraz Książa Wielko-
polskiego. Ze względu na
kształtowane prawo jej cha-
rakter jest obecnie wyłącznie
eksploatacyjny i polega na
utrzymaniu istniejących zaso-
bów w jak najlepszym stanie.
I te działania wykonuje bez
zarzutu. – W zakresie eks-
ploatacji budynków jesteśmy
samowystarczalni. Posiadamy
służby techniczne, które są do
dyspozycji mieszkańców
przez całą dobę – mówi
Marek Chmiel, prezes za-
rządu Spółdzielni Mieszka-
niowej w Śremie. Wszelkie
problemy w mieszkaniu, bu-
dynku czy na osiedlu można
zgłosić poprzez całodobowe
Biuro Obsługi Lokatora.
Dzięki temu awarie za-
grażające mieniu lub zdrowiu
usuwane są natychmiastowo,
nawet w weekendy. Nad po-
rządkiem w zasobach czuwa
36 osób, pełniących, pod
okiem kierowników organi-
zujących pracę, funkcję gos-
podarzy posesji. Dodatkowo
5 osobowa grupa „zieleniarzy”
specjalizuje się w ochronie
i konserwacji zieleni. Łącznie
spółdzielnia zatrudnia 115
pracowników, co w dobie
kryzysu gospodarczego ma
niebagatelny wpływ na lo-
kalną społeczność.
Od 2004 roku zarząd
spółdzielni skupia się na ter-
momodernizacji budynków

i tworzeniu systemu racjonal-
nej gospodarki cieplnej. Do
tej pory ponad połowa ze 112
budynków została ocieplona,
a wszystkie dachy w miejsce
papy asfaltowej pokryte zos-
tały papą termozgrzewalną.
Wprowadzono również sys-
tem indywidualnego rozlicza-
nia zużycia ciepła poprzez
elektroniczne podzielniki.
Dopełnieniem modernizacji
systemu cieplnego spółdzielni
była modernizacja kotłowni
węglowej w Książu Wielko-
polskim oraz budowa nowej
kotłowni gazowej w Śremie.
Te działania dają mieszkań-
com realne korzyści –
oszczędności w opłatach za
dostarczone ciepło, ochronę
budynków jak i podnoszą es-
tetykę otoczenia.

Konsekwentnie, ale ze zrozu-
mieniem

– Według opinii biegłych re-
widentów, którzy badali
nasze sprawozdania, pod
względem ściągalności opłat
czynszowych jesteśmy naj-
lepszą spółdzielnią wWielko-
polsce, a może nawet i w kraju.
Wskaźnik zadłużenia lokali
mieszkalnych nie przekracza
2%, a przed kryzysem wskaź-
nik ten oscylował w okoli-
cach 1%. To bardzo dobry
wynik! – mówi prezes Marek
Chmiel. Taki wynik udaje się
osiągać dzięki konsekwencji,
ciągłości pracy w windykacji

ale i pomocy mieszkańcom,
którzy przejściowo znaleźli
się w trudnej sytuacji życio-
wej. Opracowany został sys-
tem informowaniamieszkańców
o ich sytuacji finansowej
w spółdzielni, który nieba-
wem będzie również do-
stępny w formie elektronicznej
przez Internet. Jeżeli miesz-
kańcy mają nieuregulowane
płatności przesyłana jest pi-
semna informacja z wysokoś-
cią zadłużenia, a następnie
wezwania do zapłaty. Brak
reakcji powoduje skierowanie
sprawy na drogę sądową.
Zanim jednak dojdzie do pro-
cedury windykacyjnej zarząd
daje szereg możliwości jej
uniknięcia i skorzystania
z pomocy spółdzielni. Osoby
z przejściowymi problemami
mogą liczyć na zrozumienie
i konkretną pomoc. Zadłużenie
można rozłożyć na realne do
spłaty raty. Dłużnicy mają też
możliwość odpracowania
zadłużenia przy pracach po-
rządkowych czy remonto-
wych. Spółdzielnia współpracuje
z ośrodkiem pomocy społecz-
nej organizując cotygodniowe
spotkania na których miesz-
kańcy mogą skorzystać z po-
rady i pomocy. Lokatorzy nie
podejmujący współpracy, po-
siadający długoletnie, wyso-
kie zadłużenia, muszą liczyć
się z egzekucją komorniczą.
Spółdzielnia jest właścicielem
budynku z wolnymi lokalami
socjalnymi. W zakresie jego

administracji współpracuje
zUrzędemMiejskim.–Działania
windykacyjne tak naprawdę
służą mieszkańcom i tylko
z brzmienia odbierane są ne-
gatywnie. Wielu ludzi rozu-
mie, że działamy w ich
interesie. Mamy na uwadze
również tych, którzy mają
problemy i potrafimy pomóc,
co jest trudne we wspólnocie
mieszkaniowej. Jesteśmy bar-
dzo konsekwentni w tych
działaniach i to jest nasz klucz
do sukcesu – podsumowuje
M. Chmiel.

Być blisko mieszkańców

Spółdzielnia dba nie tylko o jak
najlepsze zabezpieczenie wa-

runków mieszkaniowych dla
swoich mieszkańców ale rów-
nież prowadzi rozbudowaną
działalność społeczno-kultu-
ralną. Prężnie działają
4 osiedlowe świetlice oraz
klub „Relax”. Prowadzą one
działania kulturowe, spor-
towe oraz zapewniają wypo-
czynek w ramach zimowych
i letnich wakacji. Na bogatą
ofertę aktywności w klubie
mogą liczyć również seniorzy.
Budżet na tą działalność
w 2012 r. wyniósł 356 tys. zł
i pokrywany jest z zysków
osiągniętych z działalności
gospodarczej, opłat członków
oraz umów z osobami nie
będącymi członkami. Spółdziel-
niawraz z ośrodkiem pomocy

społecznej organizuje rów-
nież wydarzenia kulturalne fi-
nansowane ze środków Unii
Europejskiej.
Dopełnieniem dobrego wize-
runku spółdzielni bliskiej
mieszkańcom jest szeroki sys-
tem informacji i komunikacji
z członkami. Od 1998 r. wy-
dawany jest kwartalny infor-
matordostarczanymieszkańcom.
Poza tradycyjną formą biule-
tynu informacje o spółdzielni
można uzyskać przez stronę
internetową, funpage na face-
book’u oraz w systemie
obsługi lokatorów. Spółdziel-
nia Mieszkaniowa w Śremie
prowadzi również działalność
telewizyjną, nadaje swoje
produkcje oraz informacje
z najważniejszych wydarzeń
na kanałach dostępnych za po-
średnictwem telewizji kablo-
wej.

Jakub Laskowski

Skuteczność działań z korzyścią dlamieszkańców
Konsekwentnie realizowana polityka rozwoju przekładająca się na wszystkie aspekty działalności skutkuje stabilną
sytuacją finansową, bezpieczną wizją przyszłości i zadowoleniem mieszkańców. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie
to silny kandydat do zdobycia tytułu Filar Spółdzielczości 2013.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie powstała w 1951 r., ale jej najstarsze budynki pochodzą z 1905 r.
i zlokalizowane są w zabytkowej strefie objętej nadzorem konserwatora zabytków. Większość miesz-
kań znajduje się na osiedlu Jeziorany oraz na osiedlu Helenki, wybudowanego na 35 lecie założenia
spółdzielni. Ostatnie działania inwestycyjne to budowa garaży i parkingów w latach 2001 – 2006.
Spółdzielnia administruje 112 budynkami z 5891 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 304
tys. m². Dodatkowo posiada 270 lokali użytkowych o powierzchni 14,5 tys. m². W swoich struktu-
rach spółdzielnia skupia 6283 członków, a jej zasoby zamieszkuje ponad 18 tys. osób.

Zagwarantowanie bezpie-
czeństwa mieszkańców jest
dziś głównym zadaniem
chrzanowskiej spółdzielni.
Z największym
rozmachem prace
w tym zakresie zos-
tały przeprowa-
dzone w latach
2003-2008. Wyko-
nano wówczas de-
montaż blisko 4 tys.
piecyków gazowych
do podgrzewania
wody i stworzenie
instalacji doprowa-
dzającej ciepłą wodę
do mieszkań w 62 budyn-
kach. Dzięki temu mieszkań-
com nie tylko zapewniono
komfort ale i bezpieczeństwo.
– Początkowo inwestycja spot-
kała się z oporem części
mieszkańców. Obawiali się,
że prace będą się wiązały ze
zniszczeniem fragmentów ich
mieszkań – kuchni bądź łazie-
nek. Ale korzyści przeważyły
i ludzie którzy wtedy opono-
wali dzisiaj potrafią je doce-
nić i cieszą się z jego
wprowadzenia – mówi Ale-
ksander Biegacz, prezes za-
rządu Powszechnej Spółdzielni
Mieszkaniowej wChrzanowie.
Obecnie trwają także prace
zmierzające do poprawy este-
tyki osiedli i obniżenia kosz-
tów związanych z ogrzewaniem
budynków. Intensywne przed-
sięwzięcia termomoderniza-

cyjne do końca tego roku zo-
staną zakończone na ponad
30 budynkach. Wszystkie
działania prowadzone są

w oparciu o odrębną ewiden-
cję kosztów i przychodów
eksploatacyjnych i odpisu na
remonty dla każdej nierucho-
mości. Obowiązek taki wy-
nika bezpośrednio z ustawy
i ma wpływ na kolejność wy-
konywanych prac. – Od 4 lat
organizujemy cykliczne spot-
kania z mieszkańcami, na któ-
rych przedstawiamy nasze
założenia remontowe na ko-
lejny rok. Uczestniczący
mieszkańcy wyrażają swoje
opinie, zadają pytania i po-
stulaty, które w miarę możli-
wości staramy się realizować.
Decyzje zapadają wspólnie
w zależności od tego, jakie
prace są w zakresie ich zain-
teresowania a z drugiej strony
co jest w zasięgu ich możli-
wości – mówi A. Biegacz.
W ramach poprawy bezpie-

czeństwa kierowców i pie-
szych na osiedlach spółdziel-
nia stale zwiększa ilość miejsc
postojowych. Na przestrzeni
ostatnich lat ich liczba zwięk-
szyła się o ponad tysiąc.
W 2008 r. wybudowano
kompleks 93 garaży, które
cieszyły się bardzo dużym za-
interesowaniem, dlatego PSM
już dziś myśli o powtórzeniu
inwestycji. 24 garaże po-
wstaną na osiedlu Flagówka I

w Libiążu, natomiast
w centrum Chrza-
nowa, gdzie spółdziel-
nia posiada prawo
użytkowania wie-
czystego gruntu nie
objętego planem za-
gospodarowan ia
przestrzennego - co
wymaga innej pro-
cedury przeprowa-
dzania prac -

kompletowane są dokumenty
w celu uzyskania niezbędnych
pozwoleń.
Ciągłym unowocześnieniom
poddawany jest także system
komunikacji z mieszkańcami.
Obecnie trwają prace
związane z zakończeniem
wdrożenia nowego zintegro-
wanego systemu informatycz-
negoobsługującego spółdzielnię,
w ramach których wdrożono
elektroniczne biuro obsługi
klienta. Da to możliwość
załatwienia wielu spraw i kon-
troli nad swoimi zobowiąza-
niami finansowymi wobec
spółdzielni oraz dostęp do
dokumentów spółdzielni bez
konieczności osobistej wizyty
w siedzibie. Wszystko to
sprawi, że kontakt z zarządcą
będzie szybszy i wygodniejszy.

Mariusz Baniak

Jak w czasach spowolnienia
gospodarczego radzi sobie
kierowana przez Pana Kasa?

Ubiegły rok możemy zaliczyć
do niewątpliwie udanych, ale
i zarazem pracowitych. Do-
skonałe wyniki finansowe,
które w tym czasie udało się
wypracować odzwierciedlają
dynamiczny rozwój SKOK
w Wołominie. Nasza Kasa
zgromadziła już aktywa w wy-
sokości ponad 2 miliardów zł.
Dzięki tak dobrym wynikom
jesteśmy drugą co do wiel-
kości Kasą w Polsce. Cieszy
nas również stale wzrastająca
liczba naszych członków. Ich
liczba wynosi już 75 tysięcy.
Równolegle, by zapewnić od-
powiednią obsługę naszych
klientów cały czas zwięk-
szamy liczbę pracowników.
W naszych 102 placówkach
położonych na terenie 10 wo-
jewództw, zatrudniamy już
ponad 300 osób, w tym tylko
w ubiegłym roku zatrudniliśmy
104 nowych pracowników.

Czyli SKOK może z optymiz-
mem patrzyć na nadchodzące
miesiące?

Sukcesy motywują nas do dal-
szego rozwoju. W kolejnych
miesiącach 2013 roku planu-
jemy powiększyć sieć naszych
placówek, również w nowych
rejonach Polski, gdzie do tej
pory nie byliśmy obecni,
a także udoskonalać nasze
procesy zarządcze. Przewidu-
jemy również kontynuację
wzrostu zatrudnienia. Stale
udoskonalamy naszą ofertę,
tak aby była jeszcze bardziej
atrakcyjna dla naszych obec-
nych i przyszłych członków.

Czego można się spodziewać
w najbliższej przyszłości
w Państwa branży?

Szczególne szanse upatrujemy
w postępujących zmianach le-
gislacyjnych w zakresie regu-
lacji Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredyto-
wych. Wydaje się, że pozwolą

one na rewolucyjne – w po-
zytywnym tego słowa znacze-
niu – zmiany na rynku SKOK.
Po pierwsze, zwiększają bez-
pieczeństwo, a tym samym
zaufanie do SKOK. Obecnie,
depozyty ubezpieczone są
w Towarzystwie Ubezpieczeń
Wzajemnych SKOK do kwoty
100 tysięcy euro dla każdego
Członka. Tyle samo gwaran-
tują depozyty bankowe zabez-
pieczoneBankowymFunduszem
Gwarancyjnym. Zgodnie
z zapowiedziami regulatorów
rynku, w przyszłości dotych-
czasowe ubezpieczenia depo-
zytów w SKOK zostaną
zastąpione przez zabezpiecze-
nie gwarancjami BFG. Po
drugie, SKOKi, podobnie jak
inne instytucje finansowe,
zostałyobjętenadzoremKNF. To
z kolei przyczyni się do więk-
szej transparentności usług.
Wychodząc naprzeciw tym
zmianom SKOK w Wołominie,
jako pierwszy w Polsce, opub-
likował cały raport z audytu
finansowego. Po trzecie, za-
powiadane zmiany w prawie
pozwolą zwiększyć zakres
działalności Kas. Zgodnie
z założeniami rozszerzona zo-
stanie ilość podmiotów, które
mogą być obsługiwane przez
SKOKi. Wkrótce do klientów
SKOK dołączą spółdzielnie,
związki wyznaniowe oraz sto-
warzyszenia.■

Rozmawiał: Mariusz Baniak

Działająca na terenie trzech gmin Powszechna
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie udowad-
nia, że dobra komunikacja z członkami i wsłuchiwa-
nie się w ich potrzeby zawsze przynosi pozytywne
efekty.

Bezpieczeństwowkażdym calu
Nowy rok rozpoczęliśmy z doskonałymi wynikami finansowymi, a zapowiadane
zmiany legislacyjne w zakresie działalności SKOK-ów otwierają nowe szanse roz-
woju dla naszej Kasy – ocenia Prezes SKOK Wołomin Mariusz Gazda.

Przyszłość napawa optymizmem

Osiedle Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie



Dostęp do czystej wody
dobrej jakości jest dziś pod-
stawową potrzebą ludzkości,
podobnie odbiór kanalizacji.
Dla zapewnienia tych usług
mieszkańcom Sochaczewa
została powołany ZWiK. Do-
stęp do wody pitnej o odpo-
wiednim standardzie mieli
właściwie wszyscy miesz-
kańcy. Nieco gorzej było z ka-
nalizacją.Obejmowaławzasadzie
tylko ścisłe centrum miasta
(ok. 40%). Nie była też
w dobrym stanie i zdarzały się
przypadki, że ścieki przedos-
tawały się do gruntu. Warun-
kiem, by powstała sprawna
kanalizacja, były oczywiście
duże pieniądze jakie należało
zainwestować. Samo miasto
nie było w stanie udźwignąć
tego ciężaru. Po wstąpieniu
Polski w struktury Unii Euro-
pejskiej pojawiły się możli-
wości dofinansowania takich
przedsięwzięcia. Udało się to
w przypadku sochaczewskich
wodociągów.

Inwestycje z Unijnym wspar-
ciem

Na dobre zaczęło się w 2005
r. Pojawiły się pierwsze pie-
niądze i powoli rozpoczęły się
prace przy usprawnianiu sta-
rej i budowie nowej kanaliza-
cji. Powstały plany, według
których skanalizowane miało
zostać w zasadzie 100%
miasta. 26 marca 2010 roku
w Urzędzie Miejskim w So-

chaczewie podpisana została
umowa między Narodowym
Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej
a Zakładem Wodociągów

iKanalizacji SochaczewSp. zo.o.
dotycząca finansowania pro-
jektu pod nazwą „Poprawa
Gospodarki Wodno-Ścieko-
wej miasta Sochaczew – Etap
I”. Rozpisano przetargi, za-
trudniono wykonawców.
Większość prac została wyko-
nana w 2012 roku, który za-
pisał się w pamięci mieszkańców
miasta jako rok utrudnień ko-
munikacyjnych.Wszędzie były
prowadzone prace ziemne
i układano rury. Ostatecznie
całkowity koszt realizacji pro-
jektu miał wynieść
106 712 992,88 złotych.
Unia Europejska, za pośred-
nictwem Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, dofi-
nansowała przedsięwzięcie

sumą 53 727 906,92 zł.
Dzięki temu wykonano: re-
mont i rozbudowę Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków, rozbu-
dowę kanalizacji sanitarnej na
osiedlach Rozlazłów i Kar-
wowo(41,201kmsieci kanaliza-
cji, w tym 11 przepompowni
i 3 tłocznie), na osiedlach Wy-
palenisko cz. Północna i Cho-

daków (51 km sieci, w tym
24 przepompownie i 4 tłocznie)
oraz modernizację kanalizacji
sanitarnej w centrum Socha-
czewa (3,4 km).
Obecnie przeprowadzane są
kolejne prace: do powstałej
sieci podłączają się kolejni
mieszkańcy. Wszystkie działania
związane z tą olbrzymią in-
westycją zostały już prawie
ukończone. Dzięki ZWiK
i wejściu Polski do Unii Euro-
pejskiej Sochaczew stał się
pod względem zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania
ścieków jednym z najnowo-
cześniejszych miast w Polsce.

Mariusz Baniak
Współpraca:MonikaGadzińska

Inwestycje w ciepło

Ciepłownia rejonowa wybu-
dowana w 1982 r. w miejsco-
wości Lubrza jest głównym
źródłem ciepła na potrzeby
centralnego ogrzewania i ciepłej
wody dla miasta Prudnik. Jej
jedynym udziałowcem jest
Miasto i Gmina Prudnik. Po-
przez prawie 23 km sieci
firma dostarcza ciepło do 170
odbiorców. Zmodernizowane
i zautomatyzowane kotły typu
WR z których dostarczane
jest ciepło dla mieszkańców
cechuje bardzo wysoka
sprawność energetyczna.
Obecnie przygotowywany
jest kompozyt składający się
z miału węglowego oraz bio-
paliwa, który stanowi podsta-
wowy surowiec spalany
w ciepłowni. – Zagospodaro-
waliśmy gałęzie pochodzące z
przecinki drzew na terenie
gminy. Dzięki tej inicjatywie
w Prudniku nie ma problemu
z tym odpadem. Dotychczas
w najlepszym wypadku
składowany był na miejskim
wysypisku, w najgorszym spa-
lany powodując lokalne zady-
mienia i zanieczyszczenia
powietrza. Teraz można go
bezpłatnie przekazać do
spółki –mówi Ryszard Janisz,
dyrektor Zakładu Energetyki
Cieplnej Prudnik Sp. z o.o.
Podjęte inwestycje pozwoliły
na średnioroczne ogranicze-
nie emisji pyłów o 99,4 t,

dwutlenku siarki o 13,9 t,
dwutlenku węgla o 1540,2 t,
tlenku węgla o 62,7 t oraz
tlenków azotu o 3,7 t.
Ochrona środowiska natural-
nego realizowana jest poprzez
spalanie w kotłach lepszych
gatunków paliw, likwidację
lokalnych kotłowni oraz
wprowadzanie nowoczesnych
technologii w budowie i mo-
dernizacji sieci oraz węzłów
cieplnych. Ta działalność pro-
wadzi do zmniejszenia
zużycia opału, a tym samym
do emisji mniejszej ilości
szkodliwych zanieczyszczeń
i zmniejszenia ilości odpadów
żużla paleniskowego. Od
2011 r. ZEC Prudnik roz-
począł budowę instalacji so-
larnych wspomagających
w okresie letnim podgrzewa-
nie ciepłej wody użytkowej.
Poza swoim core businessem
ZEC bardzo mocno angażuje
się w działalność kulturalno-
oświatową i sportową na
rzecz gminy Prudnik. Zakład
wspiera lokalne inicjatywy
władz, przedszkoli i szkół,
klubów sportowych i stowa-
rzyszeń. Wspierana jest finan-
sowo działalność świetlic
środowiskowych oraz młod-
zieżowych klubów sporto-
wych.

Jakub Laskowski

W czasach, gdy środowisko naturalne jest zdegrado-
wane, nie ma innej drogi niż działania wszystkich ludzi
na rzecz jego ratowania. Wszelkie działania spółki wy-
konywane są z myślą o ochronie środowiska.

E3 dodatEk promocyjno-informacyjny

Kluczem do realizacji tego za-
dania jest uczynienie z osiedla
miejsca przyjaznego, bez-
piecznego i gwarantującego
dostęp do jak największej
ilości towarów i usług. Udaje
się to bez zarzutu. Na terenie
Orunii pośród budynków
mieszkalnych o niebanalnej
architekturze znajdują się pla-
cówki edukacyjne do szczebla

gimnazjalnego, wiele placów
zabaw, punktów handlowo-
usługowych, przychodnie zdro-
wia, komisariat policji, a także
strzeżone i niestrzeżone par-
kingi na- i podziemne. Naj-
większe uznanie budzi jednak
bogata baza sportowo-rek-
reacyjna: kręgielnia, bilard,
siłownia, sauna, 2 korty teni-
sowe, boisko wielofunkcyjne

z nawierzchnią z tworzywa
sztucznego oraz największy
w Polsce Orlik z trybunami,
oświetleniem i monitorin-
giem. Ogromnym zaintereso-
waniem cieszą się Oruńskie
Koncerty Kameralne organi-
zowane przez spółdzielnię od
2007 r. w kościele parafial-
nym, a także działalność
Klubu Seniora.
Atutem osiedla jest jego
położenie. Otwarcie nowej
trasy tramwajowej znacząco
poprawiło komunikację z cen-
trummiasta. –Mamyszczęście,
bo nasze osiedle znajduje się
w niezwykłym otoczeniu

przyrody. Bliskość Parku i Po-
toku Oruńskiego oraz ponad
12 hektarów terenów zielo-
nych stanowią piękne, natu-
ralneuzupełnienieoferowanych
przez nas mieszkań – mówi
SylwesterWysocki, prezes za-
rządu i współzałożyciel SM
"Południe". Ale i w tym ele-
mencie spółdzielnia stara się
uprzyjemnić życie mieszkań-
com. Posadzone 40 tys. kro-
kusów wiosną sprawiają, że
spółdzielcze zasoby to miejsca
magiczne.

Anna Knapek

Powstała w 1992 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Południe" w Gdańsku od początku swojej działal-
ności ma jeden, główny cel – sprostać oczekiwaniom
mieszkańców.

Orunia Górna urzeka

Czterdziestoletnia działalność
Banku Spółdzielczego w Przem-
kowie odcisnęła znaczący ślad
w historii lokalnej społeczności.
Dobra marka, jaką bank wy-
pracował sobie wśród ludzi
przynosi efekty. – Wykorzysta-
liśmy wszelkie atuty jakim są
tradycja, rzetelność i zaufanie.
Mają one wpływ na wyniki
jakie osiągamy i na wskaźniki,
które decydują o sukcesie ryn-
kowym – mówi prezes Janina
Pilarek.

Oferta szyta na miarę

W Banku Spółdzielczym
w Przemkowie najważniejszy
jest klient i proponowana
oferta powinna być dostoso-
wana do jego oczekiwań. Taka

dewiza przyświeca wszystkim
pracownikom. Przynosi to
efekty, bowiem wachlarz ofe-
rowanych rozwiązań budzi
uznanie. Korzystać z oferty
banku można niemal od uro-
dzenia, zakładając dla dziecka
lokatę inwestycyjną. W kolej-
nych latach życia pojawiają się
następne możliwości: SKO od
6 roku życia, MKK konto dla
młodych od 13 roku życia oraz
konta dla klientów dorosłych:

VIP, standard, senior itd.
Oprócz tego kredyty dla osób
fizycznych, prawnych, rolni-
ków. – Usługi naszego banku są
bardzo wysokiej jakości.
Szybko zapadają kluczowe de-
cyzje dla Klientów. Dużą war-
tością dodaną jest możliwość
negocjacji i zrozumienia
wyjątkowej sytuacji klienta –
mówi J. Pilarek.
Wszechstronność przemkow-
skiego banku przekłada się
także na działalność społeczno-

kulturalną. Na wsparcie mogą
liczyć imprezy regionalne,
szkoły, przedszkola. Bank an-
gażuje się w obchody Dnia
Dziecka, Dnia Seniora, Święta
Miodu i Wina. Funduje sty-
pendia dla najzdolniejszych
uczniów, którzy kończą szkoły
podstawowe i gimnazjalne.
Wspieramy naszą lokalną
przedsiębiorczość i za to jes-
teśmy doceniani.

Katarzyna Gędłek

– Kluczem do sukcesu banku byli, są i zawsze będą
ludzie – mówi Janina Pilarek, prezes zarządu Banku
Spółdzielczego w Przemkowie. Taka postawa zaowo-
cowała nominacją do tytułu Filar Spółdzielczości 2013.

Mogłoby się wydawać, że
w mieście takim jak War-
szawa spółdzielczość spożyw-
ców musi przegrywać
z konkurencją zagranicznych
marek. Tymczasem MOKPOL
swoimi działaniami zdecydo-
wanie temu zaprzecza.

Przewaga spółdzielni spożyw-
czych tkwi w podejściu do
klienta i do wewnętrznej kon-
kurencji. Mamy wspólne cele
do których dążymy. Nie ma
między nami zazdrości i nie-
zdrowej rywalizacji. Nasze
działania są spójne i przejrzyste
a ich głównym beneficjentem
zawsze jest klient. Gwarantu-
jemy także zrównoważony
rozwój, bowiem staramy się
wspierać tych dostawców,
którzy również funkcjonują
w oparciu o idee spółdziel-
czości. Tym bardziej trudno
zrozumieć działania organów
administracyjnych, które sto-
sują szereg ulg i udogodnień
dla zachodnich koncernów,
zamiast wspierać rodzime,
sprawdzone rozwiązania.

Pomimo tego kierowana
przez pana spółdzielnia ciągle
się rozwija. Jaki jest zatem
przepis na sukces?

Kluczem do sukcesu w naszej
branży są ludzie. Na każdym
szczeblu musimy zatrudniać
osoby kompetentne i profes-

jonalnie przygotowane do
swoich zadań. Ważna jest
także umiejętność wsłuchiwa-
nia się w głos innych –
mających świeże spojrzenie
na wiele kwestii. Posiadamy
23 sklepy. Obecnie kończymy
dwie inwestycje - na war-
szawskim Ursynowie sklep
o powierzchni 470 m2 oraz
na Pradze sklep o po-
wierzchni 1200 m2. Ostatnio
przejęliśmy sieć sklepów
AWAK i piekarnię. Łącznie
zatrudniamy ok 600 osób.
To ogromna rzesza ludzi, któ-
rzy każdego dnia mają kon-
takt z klientami, dlatego tak
ważny jest odpowiedni sys-
tem szkolenia, motywacji
i kontroli.Wydajemy rocznie do
200 tys. zł na szkolenia. Raz na
kwartał grupa mystery shop-
per’ów dokonuje zakupów, na
podstawie których powstaje
szczegółowy raport z opisem
poziomu obsługi każdego
z pracowników. Prowadzimy
również rankingi sprzedawców:
miesiąca, kwartału, roku.
Niewątpliwie na nasz sukces
przekłada się również podejś-
cie do klienta. Osoba robiąca
zakupy w sklepie nie jest ano-
nimowa, wręcz przeciwnie.
Ilość i usytuowanie naszych
sklepów sprawia, że pracow-
nikom dobrze znani są stali
bywalcy a co za tym idzie ich
preferencje i potrzeby.

Z takim zespołem można być
spokojnym o przyszłość
MOKPOLU?

Na pewno tak. Mimo kryzysu
gospodarczego staramy się
utrzymać poziom zatrudnie-
nia, a nawet zatrudniać nowe
osoby. W ten sposób realizu-
jemy też ideę samopomocy
spółdzielczej, dając możli-
wość zarabiania osobom, któ-
rym z racji ogólnego stanu
rynku pracy może być o to
trudno. Dodatkowo ciągle
zwiększamy sieć swoich skle-
pów. Wyszliśmy już poza
Warszawę. Nie sztuką jest od-
nosić sukcesy w dobrych cza-
sach. Nam udaje się to
pomimo niesprzyjającej ko-
niunktury, co więcej jako
jedni z niewielu 2012 rok za-
kończyliśmy z dodatnim bi-
lansem. Jesteśmy obecnie po
lustracji i audycie. Nasze
wskaźniki lokują nas na dru-
gim miejscu w kraju. To
wspólny sukces.■

Rozwój technologiczny i cywilizacyjny niesie ze sobą
wymóg podnoszenia standardów w wielu dziedzinach
życia. Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w So-
chaczewie udaje się to bez zarzutu.

Zapewnić cywilizacyjne standardy
O zaletach spółdzielczości i sukcesie w trud-
nych czasach mówi Sylwester Cerański, prezes
zarządu Spółdzielni Spożywców MOKPOL
w rozmowie z Anną Knapek.

MOKPOL: po prostu Twój sklep

Bank z ludzką twarzą

Janina Pilarek, od 18 lat prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Przem-
kowie o trudnych początkach działalności i konsekwencji w dążeniu do celu:

W tym roku obchodzimy osiemnastolecie pracy zarządu banku w składzie:
Anna Małecka, Teresa Urbaniak i ja. Początki były bardzo trudne. Często
wspominam te czasy i te decydujące dni, bo to były czasy zmian, zapału, de-
terminacji ale i niepewności. Ustawa „Prawo Bankowe” z 31 stycznia 1989
roku zwiększyła autonomię banków spółdzielczych, a ustaw
a z 20 stycznia 1990 roku pozbawiła BGŻ funkcji Centralnego Związku
Spółdzielczego wprowadzając w zamian dobrowolność zawieranych z nim
umów. Banki, ubezwłasnowolnione dotąd i pełniące funkcję „kas BGŻ”, nie
miały ani odpowiednich kapitałów, ani kadr. Szalała inflacja, poważny kry-
zys dotknął rolnictwo i rzemiosło. Niewypłacalność klientów spowodowała
wiele upadłości, banki ograniczały działalność. Notowały straty.
Przeszkadzało niedoinformowanie i niejasność nowych regulacji. Pomagała
natomiast determinacja, aby uniezależnić się, aby mieć coś własnego.
Vincze Lombardi (trener futbolu amerykańskiego) powiedział: Nie widzisz
przeszkód, dopóki patrzysz na swój cel.My obraliśmy sobie cel i uparcie do
tego celu zmierzamy.

Centrala BS w Przemkowie

Stanisław Grażka, prezes zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sochaczew Sp. z o.o.



Szczegółowych Informacji udziela:  
Michał Kwieciński, tel. (+48 22) 531 48 43, tel. kom. (+48) 519 061 405, e-mail: michal.kwiecinski@infor.pl

Nasi Partnerzy w Twoim mieście doradzą jak zamieścić 
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 OPOLSKIE 
OPOLE: aGENcJa rEKLaMOWa aNDy, 0 77 453 69 27; 501 420 266 (czynny całą dobę), 
ul.  Dąbrowszczaków 11/201 • agencja reklamowa LOyaL, 0 77 456 47 44; 0 77 456 60 
20, ul. Piastowska 19

cHMIELOWIcE: FODO agencja Promocji Gospodarczej, 0 77 451 40 75; 0 77451 40 
76, ul. Niemodlińska 5 

 PODKarPacKIE 
KrOSNO: MIKrOTEcH S.a., (0.13) 43.76.309, ul. Składowa 
rzESzóW: Nowe Życie, 0 17 862 28 46, ul. Piłsudskiego 8 • EUrEKa PLUS, 0 17 852 29 
67, ul. 3 Maja 11/10 • EUrEKa aDVEr, 0 17 852 78 98, ul. PCK 2 • arTech - Style, 0 17 863 
75 18, ul. Miłocińska 1A

KrOSNO: PODKarPacIE, 0 13 432 64 22, ul. Słowackiego 6
JaSłO: NUKa centrum reklamy, 601 381 340, ul. Rynek 2 
STaLOWa WOLa: Wyd. SzTaFETa, 0 15 642 25 05, ul. 1 Sierpnia 12 

 PODLaSKIE 
BIałySTOK: agencja reklamy aDMIS, 0 85 868 45 82, ul. Modlińska 6 lok. U3 • agencja 
reklamowa araNDO, 0 85 741 02 82, ul. Przędzalniana 8

łOMŻa: Biuro Ogłoszeń  TyTaN, 0 86 21 66 226, ul. Polowa 45 

 POMOrSKIE 
GDańSK: agencja Promocji i reklamy aMITaLL, 0 58 301 11 54, ul. Garncarska 10/16c/3
GDyNIa: Biuro Ogłoszeń LaBOX Press, 0 58 620 65 22, ul. Świetojańska 5 • agencja 
reklamowa EMIS, 0 58 661 51 21; 0 58 620 53 70, ul. Kilińskiego 5/4 
SOPOT: Mr. BLOOM Sp. z o.o., (058) 550 40 50, 550 70 11, ul. Grunwaldzka 22/5 

SłUPSK: aG Media , 0-59 846 91 07; fax 848 51 51, ul. Tuwima 23/225 • Biuro Ogłoszeń 
UNIPrESS, 0 59 842 89 54, ul. Kołłątaja 9/1 • agencja reklamowo-Wydawnicza W. 
Głodek, tel. 697 770 121, ul. Przemysłowa 5/3
KWIDzyN: Biuro reklamy i Ogłoszeń, 0 509 409 019, ul. Chopina 26 

 ŚLĄSKIE 
KaTOWIcE: KONDOr, 0 32 350 96 61, ul. Podlaska 2 • Firma Handlowo-Wydawnicza 
MJ, 0 32 258 29 59, ul. Dworzec Gł. PKP wejście od pl. Andrzeja • agencja reklamy 
WIzUaL, 0 32 251 90 40, ul. Szeligiewicza 1 • PUBLIc Pr, (0 32) 258 20 66 (67), ul. 
Modelarska 12 • Media Press, 0 32 350 10 35, ul. Zabrska 14/4 • Kowalski Pro Media, 0 32 
608 45 61, ul. 3 Maja 12 • Strefa Biznesu Media centrum s.c., 0 32 781 11 25, ul. Opolska 
22 • Publicity Prasowa Promocja Biznesu, tel. 0 32 204 55 12, ul. Staromiejska 7 • Polska 
agencja Przedsiębiorczości, tel. (0 32) 782 60 48, pl. Grunwaldzki 8-10
MIKOłóW: MIKO, 0 32 226 03 14, ul. Żwirki i Wigury 30 
TycHy: agencja reklamowo-Marketingowa aJaN, 0 32 219 23 53, ul. Filaretów 21

SIEMIaNOWIcE ŚLĄSKIE: SKaNEr, 0 501 521 645, ul. Budryka 12/60
DĄBrOWa GórNIcza: STrzEcHa, 0 32 261 74 69, ul. Kościuszki 36
zaBrzE: agencja Informacyjna raz DWa, 0 32 376 02 00, ul. Roosevelta 120
ryBNIK: STUDIO a2, 0 32 422 49 11, ul. 3 Maja 30
ByTOM: KWaDraT Pr Biuro Ogłoszeń Prasowych i reklam, 0 32 241 45 68, ul. Nickla 
37/4 • MEDIa ByTOM, 0 32 281 20 15, ul. Piekarska 9
BIELSKO-BIała: cONTracT, 0 33 816 54 48, pl. Św. Mikołaja 5
czEcHOWIcE DzIEDzIcE: arT  MEDIa, 0 32 214 66 64; 0 602 292 582, ul. Polna 6, 
 

 WarMIńSKO-MazUrSKIE 
OLSzTyN: agencja reklamowa BOOMEraNG TEaM Sp.z o.o., 0 89 542 09 00, 0 
89 52 09 02, ul. Paukszty 17 • NU MEDIa Elżbieta Jażdżewska, tel. 89 679 05 29, ul. 
Partyzantów 16 A
DzIałDOWO: PaKIET FINaNSE roman Lewandowski, 0 23 69 777 69, 0 23 69777 69, 
ul. Łąkowa 9, 
ELBLĄG: USłUGI POŚrEDNIcTWa HaNDLOWEGO Wilińska Sabina, 0 55 239 60 
44, ul. Nitschmana 24/26/281 • agencja „alfa”, 0 55 239 60 44, ul. Nitschmana 24/26/281  
• aGENcJa NIErUcHOMOŚcI G.BaraNOWSKI, ul. 12 lutego • Firma reklamowa 

KaMa, 0 55 236 22 22, ul. Królewiecka 38/8 • Biuro Ogłoszeń Prasowych, ul. Łączności 
3, tel. 55 232-77-72
TOLKMIcKO: Usługi Pośrednictwa Handlowego, 0 55 232 77 72, ul. Zakopiańska 9 
Suchacz 
PISz: Biuro rachunkowe Bożena Nowicka, tel. (087) 423 51 25, kom 606 116 176,  
ul. Adama Mickiewicza 9  
SzczyTNO: arT MEDIa Tomasz Mikita, Pl. Juranda 2/1, (89) 624 62 44 • Neta Press,  
ul. Jerzego Lanca 2/6, tel. 531 702 601

 WIELKOPOLSKIE 
POzNań: aBW Media art, 0 61  661 31 00 do 05, ul. Śniadeckich 15/2 • Biuro Ogłoszeń 
SKryTa, tel. 0 61 865 98 64; 0 61 865 98 16, ul. Skryta 1 • Internetowe Biuro Ogłoszeń 
Prasowych Box24.pl, 0 61 84 75 264, www.box24.pl • LM, 0 61 821 3113, ul. Gronowa 22/101 
• całka reklama Druk, 0 61 833 27 50, ul. Kopanina 28/32 • PIraNUS, 0 61 848 62 49, ul. 
Piątkowska 45/5 • Europort Media, tel. 61 649 77 00, ul. Niedziałkowskiego 1 
PIła: LOTOS,  067 212 08 05, 214 85 28, ul. Konopnickiej 13 
LESzNO: EUrEKa, 0 65 52 97 834, ul. Nowy Rynek 33

KaLISz: LIBra, 0 62 757 42 62, ul. Targowa 16-18 • ENI, 0 62 766 42 14, ul. Górnośląska 
60-62
KONIN: ara, 0 63  24 28 285, ul. Szarych Szeregów 7A 
KOłO: cENTrUM, 0 63 27 22 926, 669152055, ul. Sienkiewicza 47/20 
GNIEzNO: arIBO, 0 61  42 63068, ul. Jana Pawła II 9/10 
SzaMOTUły: Xland agencja reklamowa, 602 355 347, ul. Chrobrego 1a

 zacHODNIOPOMOrSKIE 
SzczEcIN: agencja reklamowa aNONS PrESS, 0 91 434 03 66, ul. Wojska Polskiego 
11/6 • Kurier Szczeciński Sp. z o.o., (0.91) 44.29.181, ul. pl. Hołdu Pruskiego 8 • agencja 
reklamowa arTE, 0 91 486 15 77, ul. Traugutta 144 • agencja Promocyjno-reklamowa 
Mediapromotion, 0 91 812 28 84 - 86, ul. Panieńska 11 • agencja reklamowa arINEX, 0 
91 434 47 44; 0 91 434 52 15, ul. Kapitańska 2 • agencja reklamowa PrO BONO, 91 484 
22 16 fax 484 79 07, ul. Pocztowa 1a/3 • PHU rekNet, 0 91 812 68 96, ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego 18 • FU Studio Wyli sc, 0 91 481 02 41, ul. Niedziałkowskiego 24 • GOS 

Polska Sp. z o.o., tel. 0 91 424 40 72 (73), ul. Królowej Korony Polskiej 24 
KOSzaLIN: agencja reklamowo-Informacyjna cOrINFO, 0 94 345 29 33; 0 94 341 43 
45, ul. Jaśminowa 11 • Biuro Promocji i reklamy EKOLaM, 0 94 346 07 55 fax 341 02 39, 
ul. Zwycięstwa 137 • Ogólnopolskie Biuro Ogłoszeń i reklamy MEDIa – ParTNEr,  
0 94 346 67 77, ul. Chopina 10 lok. 7
STarGarD SzczEcIńSKI: agencja reklamowa KWIaTKOWSKI, 0 91 573 26 35,  
ul. Karłowicza 38

 cały KraJ 
INTErNETOWE BIUrO OGłOSzEń PraSOWycH Box24.pl, 0 61 84 
75 264, e-mail: serwis@box24.pl,  www.box24.pl • TaO.pl, tel. 603 826 826,  
e-mail: biuro@tao.pl, www.tao.pl

Biura Ogłoszeń
w Dzienniku Gazecie Prawnej
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