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Kendromed jest dostawcą pro-
fesjonalnego sprzętu medycz-
nego do placówek szpitalnych,
przychodni i gabinetów lekar-
skich. Produkowany sprzęt
spełnia najwyższe europejskie
standardy jakościowe. W ofer-
cie znajdują się m.in. sufitowe
kolumny zasilające, które
dzięki zastosowaniu obroto-
wych ramion i konsoli są funk-
cjonalnym rozwiązaniem
stosowanym na salach opera-
cyjnych, zabiegowych, wybu-
dzeniowych czy też
intensywnej opieki medycznej.
Kolumny dostarczają gazy me-
dyczne i zasilanie elektryczne,
gwarantują doskonałe roz-
mieszczenie całej aparatury
oraz komfortowe warunki
pracy personelu medycznego.
Oferowane przez nas panele
nadłóżkowe dzięki swojej mo-
dułowej, nowatorskiej konstruk-
cji, szerokiemu wachlarzowi
wyposażenia oraz kolorystyce
spełniają nawet najbardziej wy-
górowane oczekiwania naszych
klientów.
Kendromed posiada również
LED-owe oraz halogenowe
lampy operacyjne. Wypo-
sażone w regulację natężenia
oświetlenia i oparte na nowo-
czesnych technologiach lampy
są niezbędnym wyposażeniem
każdej sali operacyjnej i zabie-
gowej.
Ofertę tworzy także szeroka
gama mebli medycznych
w czterech podstawowych sys-

temach: meble metalowe la-
kierowane i kwasoodporne
w tym stacjonarne i mobilne
o konstrukcji jedno oraz dwu-
ściennej, meble na profilu alu-
miniowym, a także meble
z płyty meblowej. Firma ofe-
ruje wykonanie projektu,
aranżację i wizualizację zabu-
dowymeblowejwedług potrzeb
i oczekiwań użytkownika.
Kendromed oferuje także stoły
operacyjne, które mogą być
wyposażone w pełen osprzęt
(np. ortopedyczny) pozwalając
na przeprowadzanie skompli-
kowanych zabiegów na pacjen-
tach o wadze nawet do 300kg.
W ofercie ma również łóżka
szpitalne wyposażone w pełną
regulację położenia pleców
i kończyn, łóżka o specjalis-
tycznych funkcjach i zastoso-
waniach, m.in. łóżka na sale
wybudzeniowe, intensywnego
nadzoru medycznego czy re-
habilitacyjne.
– Wszystkie oferowane przez
nas produkty umożliwiają
kompleksowe wyposażenie
obiektów służby zdrowia. Jes-
teśmy profesjonalnym partne-
rem, który jest w stanie
sprostać nawet najbardziej wy-
szukanym potrzebom naszych
klientów – mówi Janusz Ję-
drzejewski Prezes Zarządu
Kendromed Sp. z o.o.
Jednym z flagowych produk-
tów spółki jest kolumna zasi-
lająca zintegrowana z lampą
operacyjną. Jest to wyjątkowy

w skali światowej produkt, po-
legający na połączeniu poje-
dynczej lub podwójnej
kolumny z lampą operacyjną
o dwóch czaszach z zachowa-
niem niezależności ruchów ra-
mion kolumny od ruchów
ramion lampy. Takie rozwiąza-
nie jest unikatowe w skali
światowej. Spotykane są roz-
wiązania montażu lampy do
ramienia kolumny jednak bez
zapewnienia niezależności ru-
chów ramion tj. przy ruchu ra-
mion kolumny następuje
zmiana położenia całej lampy,
którą trzeba ponownie ustawiać.
Zastosowanie rozwiązania
z niezależnością ruchów ramion
umożliwia także montaż
dwóch profesjonalnych kolumn
zasilających (np. chirurgicznej
i endoskopowej z pełnym wy-
posażeniem) z pełnym zasię-
giem wokół pacjenta, lampy
operacyjnej a nawet dodatko-
wego monitora w gnieździe
sufitowego nawiewu laminar-
nego przeznaczonym dotych-
czas wyłącznie pod lampę
operacyjną. Rozwiązanie to
jest także bardzo użyteczne
w nowoczesnych hybrydo-
wych salach operacyjnych.

Panele ściennenajwyższej jakości

Wachlarz innowacyjnych pro-
duktów, które oferuje Kendro-
med tworzą także panele
nadłóżkowe poziome i pio-
nowe. Estetyczne wykonanie

z aluminium z możliwością
anodowania, malowania, tek-
sturyzowania oraz wykonania
frontów obrazkowych i szkla-
nych pozwalają na kolorową
aranżację. Panele elegancko
i schludnie prezentują się na
ścianie, szczególnie cienki

panel typu slim, który ma
tylko 55 mm grubości. Koniec
z zimnymi i smutnymi ścia-
nami, teraz szpital może być
wesoły i kolorowy zwłaszcza
na oddziałach dziecięcych –
mówi J. Jędrzejewski. Innowa-
cyjna modułowa konstrukcja
panela umożliwia dostosowa-
nie jego kształtu i wyposażenia
do potrzeb użytkownika.
Możliwe jest zastosowanie do-
wolnego systemu przyzywo-
wego, co niweluje problem
z ich kompatybilnością. Zinte-
growano z panelem szyny do
mocowania wyposażenia. Ich
brak był dużym problemem
dla personelu. Rozwiązania za-

warte w panelu pozwalają
także na zastosowanie potrój-
nego oświetlenia w światło
górne sali, pacjenta i nocne
z możliwością jego przesuwa-
nia i ustawienia elementów
świetlnych pod potrzeby użyt-
kownika. Możliwe wykonanie

w tradycyjnej wersji świetlów-
kowej lub nowoczesnej i ener-
gooszczędnej technologii LED.
Unikatowa, innowacyjna i nie-
spotykana dotychczas pio-
nowa konstrukcja panela
rozbudowana o wszelkie po-
trzebne gniazda gazowe i elek-
tryczne, uchwyty, półki,
szuflady – to wszystko spra-
wia, że Kendromed jest dziś
wzorem do naśladowania dla
innych firm z branży. W listo-
padzie planowane jest wpro-
wadzenie kolejnej innowacyjnej
LED-owej lampy operacyjnej
o nazwie KendroLED.

Pasja tworzenia

Swój sukces firma Kendromed
zawdzięcza nie tylko naj-
wyższej jakości produktów, ale
także właściwemu podejściu
do zarządzania i kulturze
pracy. – Ludzie pytają, po co to
jeszcze robię, skoro mam 74
lata. Wówczas odpowiadam
krótko: bo to lubię – mówi Ja-
nusz Jędrzejewski. – Zasada,
którą się kierujemy, to robienie
czegoś albo porządnie, albo
wcale – dodaje. I efekty tego są
zauważalne. Choć patrząc
przez pryzmat dzisiejszej pozy-
cji rynkowej firmy aż trudno
uwierzyć, jak rozpoczynała się
jej historia. Spółka rozpoczęła
działalność 1 lipca 1992 r, ale
doświadczenie ludzi ją
tworzących sięga 40 lat
w branży. Dzięki temu dziś
przedstawiciele Kendromedu
ściśle współpracują z projek-
tantami szpitali, firma organi-
zuje cykliczne warsztaty
szkoleniowo-projektowe, na
których omawiane są pro-
blemy techniczne, sposoby
podejścia oraz ich rozwiązania,
spostrzeżenia i doświadczenia
dotyczące urządzeń, ich mon-
tażu i instalacji. Przedstawi-
ciele firmy biorą aktywny
udział w spotkaniach, konfe-
rencjach i sympozjach
wygłaszając prelekcje do-
tyczące zagadnień technicznych,
instalacyjnych i użytkowych
urządzeń medycznych.
Wszystko po to, aby być na
bieżąco z najnowszymi tren-
dami i móc sprostać oczekiwa-
niom. I to przynosi efekty.
Spółka uruchomiła sprzedaż
oferowanych przez siebie pro-
duktów m.in. w Bułgarii, Cze-
chach, Egipcie, Rosji, Rumunii,
Ukrainie i na Białorusi. A to za-
pewne nie koniec.

Patrycja Adamus

Kendromed: innowacje tworzone z pasją
Wiek XXI to okres nowoczesnej medycyny, technologii i wysoko specjalistycznych procedur opartych na najnowszych osiągnię-
ciach technicznych w zakresie przeprowadzania zabiegówmedycznych. To wyzwanie dla kompetentnego partnera ZakładówOpieki
Zdrowotnej w celu stworzenia najnowocześniejszych miejsc pracy dla współczesnego lekarza, pielęgniarki i pozostałego personelu
medycznego. Kendromed doskonale potrafi temu sprostać stając w pierwszej linii polskich firm innowacyjnych.

Kończy się obecnie perspek-
tywa budżetu unijnego na
lata 2007-2013. Jaki to był
okres dla Lech Consulting?

Przez ostatnie 8 lat firma bar-
dzo mocno się rozwinęła.
Mamy kilkudziesięciu stałych
klientów, zwłaszcza z woje-
wództwa kujawsko-pomor-
skiego, którym pomagamy
w aplikowaniu o dotacje unijne
z Regionalnego Programu
Operacyjnego oraz progra-
mów krajowych. Poza naszym

województwem pracujemy
również przy poważniejszych
inwestycjach z terenu całej
Polski, jak np. rozwój systemu
komunikacji publicznej w Ra-
domiu czy budowa biogazowi
w Legnicy.
Od początku działalności po-
zyskaliśmy ok. 500 dotacji na
realizację inwestycji, badania,
wdrożenia, szkolenia, udział
w targach czy promocję.W tym
czasie zdobyliśmy ogromne
doświadczenie w bardzo sze-
rokim spektrum doradztwa
unijnego. Obecnie firma za-
trudnia na stałe blisko 20
osób i zajmuje się kilkudzie-
sięcioma projektami.
W 2011 r. przejęliśmy także
konkurencyjną firmę Innova
Consulting Sp. z o.o., posia-
dającą uznaną renomę i doś-
wiadczenie w bardzo
poważnych projektach z całego
kraju, jak np. przebudowa
metra wWarszawie czy utwo-
rzenie największego w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej
ośrodka do badań biomedycz-
nych i biotechnologicznych
(388,4 mln zł).

Pomimo tego, że firma nie jest
największą w branży, znaj-
duje się w ścisłej czołówce.
W czym tkwią najważniejsze
atuty kierowanej przez pana
firmy?

Od kilku lat jesteśmy liderem
w województwie oraz
w czołówce krajowej wśród
firm pozyskujących dotacje.
Według ogólnopolskiego ran-
kingu „Najskuteczniejsze
firmy doradcze”, sporządzo-
nego na początku 2012 r.
przez miesięcznik „Fundusze
Europejskie”, firma Lech
Consulting zajęła 3 miejsce
w Polsce pod względem ilości
projektów zakwalifikowanych
do dofinansowania. Co wię-
cej, Bank Gospodarstwa Kra-
jowego wybrał nas do
współpracy jako Pewnego
Partnera Unijnego. Jesteśmy
jedną z pięciu firm i jedyną
z północnej części kraju.
Głównym pionem naszej
działalności zawsze były dota-
cje unijne. Naszym atutem jest
kompleksowa obsługa – od
doradztwa w zakresie możli-

wości pozyskania środków do
rozliczenia przyznanego dofi-
nansowania. Tematyka fundu-
szy unijnych jest dość szeroka,
dlatego mamy osobny dział
zajmujący się sektorem bizne-
sowym, inny publicznym,
szkoleniami, promocją firm
czy koordynacją i rozlicza-
niem projektów. Wąska spe-
cjalizacja pozwala nam
osiągać sukcesy w aplikowa-
niu i utrzymywać ponadprze-
ciętną skuteczność.
Oprócz doradztwa w zakresie
funduszy unijnych zajmujemy
się też doradztwem strategicz-
nym. Przygotowujemy strate-
gie rozwoju powiatów, gmin,
programy rewitalizacji miast
itp. Pod względem usług dla
przedsiębiorców prowadzimy
działania w temacie strategii
marketingowych. Tak szeroki
wachlarz naszych możliwości
w połączeniu z jakością pracy
powoduje, że jesteśmy uznaną
marką w branży, a to bezpoś-
rednio przekłada się na liczbę
podmiotów zainteresowanych
współpracą.

Co przyczyniło się do takiego
sukcesu?

Przez 8 lat działania firmy
stworzyłem zaufany zespół
menadżerów, którzy zadbali
o wysokie standardy pracy
doradców oraz niską rotację
wyspecjalizowanych pracow-

ników. Ludzie są w firmie naj-
ważniejsi – choć to truizm, to
przy specyfice naszej działal-
ności w pełni się sprawdza.
Zdecydowana większość na-
szej kadry, to osoby z wielo-
letnim doświadczeniem
w doradztwie unijnym. Dzięki
temu są oni jednymi z najlep-
szych ekspertów w swoich
dziedzinach.
Drugim nieprzecenionym atu-
tem naszych pracowników
jest ich wąska specjalizacja,
która jest kluczem do bardzo
wysokiej skuteczności w po-
zyskiwaniu dotacji (ponad
90%). Dwudziestoosobowy
zespół podzielony zadaniami
doskonale się uzupełnia i dys-
ponuje wiedzą oraz doświad-
czeniem nieporównywalnym
do małych, młodych firm,
których w naszej branży jest
coraz więcej. Jeżeli dysponuję
kadrą, która od pięciu lat
obsługuje tylko sektor pub-
liczny, to wiem, że obsługa ta-
kiego klienta jest na najwyższym
poziomie, co udowadniają
później rankingi.
Od kilku lat zgłasza się do nas
więcej chętnych, którzy chcą
powierzyć naszej firmie wy-
konanie dokumentacji aplika-
cyjnej, niż jesteśmy w stanie
zrealizować. Ale wspólnie
dążymy do tego, aby rozwi-
jając się, nie tracić na jakości
pracy. Rosnąca liczba sukce-
sów potwierdza skuteczność

naszej strategii. Wszystko to
dzięki zaangażowaniu i pro-
fesjonalizmowi naszych pra-
cowników.

Jaka przyszłość czeka branżę
i Lech Consulting?

Branża doradztwa unijnego
jest dość młoda i w ostatnich
latach dynamicznie się rozwi-
jała, powstało dużo małych
podmiotów. Etap przejściowy
pomiędzy jednym a drugim
okresem budżetowania unij-
nego będzie na pewno po-
ciągał za sobą kilkumiesięczne
spowolnienie. Myślę, że bę-
dzie to moment konsolidacji
i łączenia się firm doradczych.
Rosnąca świadomość benefi-
cjentów o złożoności apliko-
wania o dotacje wpłynie na
wybór sprawdzonych i sku-
tecznych partnerów w drodze
po środki unijne.
Dzięki marce i renomie jaką
posiadamy, o przyszłość
możemy być spokojni.
Zwłaszcza z tak doświad-
czoną kadrą. Stawiam na ze-
spół, który oprócz samej
merytoryki wniosku, musi
prezentować wysoką jakość
obsługi klienta. Mając do czy-
nienia z prezesami przedsię-
biorstw, wójtami, burmistrzami,
osobami decyzyjnymi musimy
prezentować najwyższy pro-
fesjonalizm. Obecny zespół
Lech Consulting to gwaran-
tuje. ■

Specjalistyczna kadra kluczem do sukcesu
Pracownicy są w firmie najważniejsi – choć to truizm, to przy specyfice
naszej działalności w pełni się sprawdza. Dzięki ich zaangażowaniu
i profesjonalizmowi jesteśmy jednym z liderów branży – mówi
Bartłomiej Lech, prezes zarządu Lech Consulting Sp. z o. o. z Torunia
w rozmowie z Katarzyną Gędłek.
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Nominacja do tytułu Lider
Rozwoju Regionalnego to
docenienie działalności firmy
i codziennej pracy na rzecz
lokalnych społeczności. Co
stanowi o najwyższej jakości
działania w Państwa firmie?

Każdy certyfikat i zdobyta
nagroda są niezwykle ważne
- świadczą o tym, że liczne
zmiany zachodzące w przed-
siębiorstwie przynoszą pozy-
tywne rezultaty. Nasza
wysoka pozycja w różnych
rankingach cieszy i motywuje
do dalszej pracy.
MPWiK S.A. systematycznie
wprowadza europejskie stan-
dardy zarządzania firmą takie
jak koncepcja ARIS - Archi-
tektura Zintegrowanych Sys-
temów Informacyjnych. Ma
ona zastosowanie przy res-
trukturyzacji firmy, wprowa-
dzaniu usprawnień pracy,
wdrażaniu systemu zarządza-
nia jakością i zintegrowanego
systemu informatycznego.
Wprowadzenie ARIS w przed-
siębiorstwie miało na celu
standaryzację i usprawnienie

istniejących procesów, a także
ustanowienie zupełnie no-
wych. To są wymierne ko-
rzyści, albowiem następuje
usprawnienie działania całej
organizacji oraz ogranicza
koszty operacyjne. Pozwoliło
to również na wdrożenie
standardów systemu ISO:9000,
uznawanych za podstawę bu-
dowania systemów zarządza-
nia jakością we wszystkich
organizacjach. To z kolei po-
woduje wzrost wartości
firmy i umocnienie jej pozy-
cji na rynku. Celem nadrzęd-
nymwprowadzenia zarządzania
procesowego jest zaspokoje-
nie oczekiwań klienta, co jest
wartością zewnętrzną. War-
tością wewnętrzną jest zaspo-
kojenie potrzeb organizacji.

Czy mogą Państwo pochwalić
się nietypowymi rozwiąza-
niami, które wyróżniają Pań-
stwa na tle branży?

Z pewnością wyróżnikiem
jest wprowadzenie wy-
wodzącej się z japońskiej kul-
tury i praktyki zarządzania
filozofii postępowania Kai-
zen, co w tłumaczeniu ozna-
cza „dobrą zmianę”. Jej
celem jest ciągłe zaangażowa-
nie oraz chęć nieustannego
podnoszenia jakości firmy
i produktu. Kaizen, poprzez
stopniowe doskonalenie
wszelkich aspektów działal-

ności firmy, dąży zarówno do
redukcji kosztów, skrócenia
realizacji procesu pracy, po-
prawy jakości, jak i tworzenia
kryteriów oceny i nagradzania.
W naszym kraju, ta koncep-
cja zarządzania ma niewielu
reprezentantów, a w naszym
segmencie usług jesteśmy je-
dyną spółką, która zdecydo-
wała się na wprowadzenie
takiego systemu.

Jakie najważniejsze inwesty-
cje zostały zrealizowane
przez Państwa Spółkę?

W ostatnich latach zakończy-
liśmy szereg ważnych moder-
nizacji Zakładu Uzdatniania
Wody „Na Grobli”, który jest
teraz nowoczesnym obiek-
tem dostarczającym do sieci
miejskiej, wodę o bardzo
dobrej jakości; Wrocławskiej
Oczyszczalni Ścieków „Janó-
wek”; przepompowni ście-
ków Stary Port oraz
wyremontowaliśmy kilka-
dziesiąt kilometrów magist-
ralnej sieci wodociągowej.
Dzięki tym działaniom
wrocławianie piją teraz wodę
dorównującą jakością, tej
którą dostarczają firmy
wodociągowe w najwięk-
szych miastach Europy,
zmniejszyliśmy zanieczysz-
czenie wody a miasto zyskało
przepiękne rozległe tereny
zielone na Polach Osobowic-

kich, stanowiące enklawę
przyrodniczą Wrocławia.
W najbliższym czasie czeka
nas budowa magistrali wodo-
ciągowych: południowej,
gdzie do zakończenia prac
pozostała budowa odcinka
w ul. Ołtaszyńskiej oraz ma-
gistrali północnej, gdzie
w 2011 rozpoczęła się bu-
dowa pierwszego odcinka.
Czeka nas także budowa ka-
nalizacji sanitarnej w 11
osiedlach miasta Wrocławia
oraz przebudowa i budowa
sieci wodociągowych i kana-
lizacyjnych w ramach
ważnych inwestycji drogo-
wych dla Wrocławia, realizo-
wanych przez gminę
Wrocław, w tym także
związanych z Euro 2012.
Przy realizacji kolejnych eta-
pów priorytetowego pro-
jektu inwestycji „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej
we Wrocławiu” planujemy
pozyskać dofinansowanie ze
środków unijnych z nowej
perspektywy 2014-2020.

Jak ważna jest odpowiednia
kadra w codziennej działal-
ności MPWiK Wrocław?

Największym kapitałem
spółki jest wykwalifikowana
kadra licząca ponad 800
osób. To właśnie ich wiedza
i zaangażowanie w działal-
ność przedsiębiorstwa, pozwa-

lają na realizację wszystkich,
istotnych również z punktu
widzenia funkcjonowania
Wrocławia, zadań postawio-
nych MPWiK S.A. Spółka za-
pewnia swoim pracownikom
dobre warunki pracy oraz
stabilność zatrudnienia. Sta-
wiamy ponadto na ich ciągły
rozwój zawodowy, podnosze-
nie kwalifikacji oraz oferu-
jemy im bogatą ofertę
przedsięwzięć kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych.
Pozycja oraz wyniki naszego
przedsiębiorstwa, nie byłyby
możliwe bez ciężkiej pracy
wszystkich pracowników
MPWiK S.A.

Co stanowi o byciu dobrym
prezesem?

Nie ma jednej prostej odpo-
wiedzi. Dziś być dobrym pre-
zesem jest o tyle trudno, że
otoczenie zmienia się
gwałtownie, więc musimy
szybko się do niego adapto-
wać. To co się robi dzisiaj,
jutro jest już niewystar-
czające. Ważny też jest feed-
back od pracowników,
inwestycje w ich rozwój oraz
czerpanie z wiedzy i doś-
wiadczenia zagranicznych
firm. Świat rozwija się
w takim tempie, że część wie-
dzy będzie można zdobyć
tylko w firmie.

Czy poza statutową działal-
nością prowadzą Państwo
inne działania na rzecz lokal-
nej społeczności?

MPWiK S.A we Wrocławiu
prowadzi też działalność edu-
kacyjną, społeczną i kulturo-
twórczą organizując obchody
Światowego Dnia Wody,
uczestnicząc w Dolnośląskim

Festiwalu Nauki oraz udo-
stępniając twórcom teatral-
nym, reżyserom oraz
fotografiom swoje zabyt-
kowe zabudowania. Nasze
wsparcie finansowe udzie-
lane jest regularnie w formie
jednorazowych darowizn
przyznawanych, m.in. funda-
cjom, stowarzyszeniom
i szkołom, a także darowizny
w postaci nieodpłatnych
usług wodociągowych i kana-
lizacyjnych. Tradycją w na-
szej firmie stały się również
zbiórki ubrań, zabawek
i przyborów szkolnych, prze-
kazywane później do domów
dziecka i schronisk dla bez-
domnych.
W minionych latach istotnym
wkładem MPWiK S.A.
w działania prospołeczne
była pomoc w czasie akcji
przeciwpowodziowych. Bry-
gady MPWiK S.A. we
Wrocławiu stanowiły ważne
ogniwo w pracach porządko-
wych, które miały na celu
zminimalizowanie trudnej sy-
tuacji na terenach dotkniętych
powodziami i podtopieniami.
Myślę, że tymi działaniami
nie tylko wydanie przyczy-
niamy się do rozwoju cywili-
zacyjnego regionu ale
angażując się w działalność
kulturalno-oświatową pozy-
tywnie wpływamy na co-
dzienne życie społeczeństwa
plasując nas wśród liderów
w branży i w regionie. ■

Będziemy czołową firmą w branży i w regionie
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we
Wrocławiu dzięki solidnej pracy wysoko wykwalifikowanej kadrze,
nowoczesności organizacyjnej i technologicznej realizuje ambitne
działania przy jednoczesnej trosce o środowisko i klientów. Z prezesem
zarządu MPWiK S.A. Zdzisławem Olejczykiem rozmawia Jakub La-
skowski.

Tarczyn – gmina naturalnie
atrakcyjna

– Jesteśmy bardzo atrakcyj-
nymmiejscem dla inwestorów,
o czym przekonało się wiele
przedsiębiorstw, które prowadzą
tutaj swoją działalność – mówi
Barbara Galicz, burmistrz Tar-
czyna. Na przedsiębiorstwa za-
interesowane inwestycjami
w gminie Tarczyn czekają nie-
zwykle atrakcyjne, znakomicie
usytuowane tereny (blisko
Warszawy i największego
w Polsce lotniska im. Fryde-
ryka Chopina).
Wieloletnia tradycja ogrodni-
cza sprawia, że tarczyńskie
sady przewodzą w produkcji
najdorodniejszych owoców
w okolicy. Gmina posiada też
świetne warunki do uprawia-
nia jeździectwa, hipoterapii
i wędkarstwa. W tutejszych
gospodarstwach można też
skosztować specjałów trady-
cyjnej staropolskiej kuchni
oraz produktów regionalnych.
Urozmaiceniem krajobrazu
gminy są piękne zabytki, rzeki,
dwory z parkami, kapliczki
i pomniki przyrody.
Za ciągły, dynamiczny rozwój,
realizację wielu inwestycji in-
frastrukturalnych, poszanowa-

nie dla ekologii, dbałość o roz-
wój mieszkańców (w zakresie
kultury, oświaty, zdrowia,
sportu, komunikacji i bezpie-
czeństwa) oraz za przyjazne
nastawienie wobec inwesto-
rów Gmina Tarczyn otrzymała
szereg wyróżnień na arenie
ogólnopolskiej i regionalnej.
Przed gminą kolejne duże in-
westycje. W najbliższych la-
tach cały obszar Tarczyna
będzie zwodociągowany.
Wkrótce ukończona zostanie
budowa nowoczesnego Domu
Kultury wraz z biblioteką i czy-
telnią multimedialną oraz dru-
giego w gminie kompleksu
boisk sportowych „Orlik”.
– Będziemy również konty-
nuowali inwestycje związane
m.in. z modernizacją dróg,
edukacją, bazą rekreacyjną
oraz rozbudową sieci kanali-
zacyjnej – dodaje B. Galicz.

Michał Gryt

Tarczyn łączy w sobie standardy nowoczesności i kultywa-
cję wspaniałych tradycji, mając dziś opinię gminy idealnej
do osiedlania się, rekreacji oraz odpoczynku.

Wschodnia brama Unii

– Korzenie Lubaczowa sięgają
współpracy 4 kultur: polsko-
ukraińsko-żydowskiej, jak
również niemieckiego osad-
nictwa. Pomimo, że jesteśmy
na kresach czujemy się euro-
pejczykami i dążymy do Eu-
ropy. Stanowimy wrota Unii
Europejskiej, dlatego chcemy
pozyskać jak najwięcej
z możliwości, które daje nam
Unia dla naszego miasta –
mówi Maria Magoń,
burmistrz Lubaczowa.
Lubaczów uczestniczy także
w projekcie współpracy Pol-
ska-Białoruś-Ukraina pt. „Lu-
baczów – Jaworów dwa
potencjały – współna szansa”.
To program realizowany
przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, którego celem
jest zmiana oblicza obu miast.
W ramach działania pro-
gramu przebudowano cen-
trum historycznego układu
urbanistycznego miasta Luba-
czowa obejmujące: płytę
rynku, drogę, chodniki, kana-
lizacje, oświetlenie terenu
i monitoring, elementy małej
architektury z fontanną. Re-
witalizacja rynku w Jaworo-
wie objęła roboty budowlane
i montażowe, związane z re-
montem nawierzchni rynku,
elementy małej architektury.
Utworzono także Centrum In-
formacji Turystycznej i Gos-
podarczej w Lubaczowie oraz
CIT w Jaworowie.
Poza tymi działaniami miasto
prowadzi wiele imprez towa-
rzyszących temu projektowi.
Szczególnie mocno są one na-
kierowane na dziedzictwo

kulturowe obu miast. Projekt
został dofinansowany z UE.
– Jesteśmy miasteczkiem przy-
granicznym. Niedługo zostanie
otwarta granica wBudomierzu,
dlatego chcielibyśmy u siebie
stworzyć nowe tereny inwe-
stycyjne – dodaje M. Magoń.
Posłuży temu własna pod-
strefa przemysłowa EURO-
PARK Mielec oddział
Lubaczów. Teren ten w ramach
projektu PL-BY-UA zostanie
przygotowany technicznie (ka-
nalizacja, droga) pod przy-
szłych inwestorów.
W najnowszej perspektywie
budżetowej UE jest pozyska-
nie funduszy na kanalizacje
burzową i ściekową, a zadanie
będzie realizowane przez
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej.
Miasto ma także jeden z naj-
cenniejszych cmentarzy kul-
tury żydowskiej. Obecnie
trwają starania o dofinanso-
wanie na remont i moderniza-
cje muru.
– W naborze 2014-2020,
chcemy pozyskać fundusze na
budowę basenów odkrytych,
by zapewnić bezpieczeństwo
kąpieli oraz przyciągnąć turys-
tów i stać się miejscowością at-
rakcyjną dla potencjalnych
inwestorów. W sowich wy-
dawnictwach o Lubaczowie
pokazujemy informacje, które
opisują miasto i jego niepo-
wtarzalny charakter. Zapra-
szam do Lubaczowa - sumuje
M. Magoń.

Katarzyna Gędłek

Lubaczów jest miasteczkiem położonym na kresach
wschodnich, nierozerwalnie związanym z dziedzictwem
kultury. To determinuje codzienną działalność i wspiera
inwestycyjne aspiracje.

Bieruń: Inwestycje i sport

Jednym z głównych kierun-
ków rozwojowych jest polityka
proinwestycyjna, a konkretniej
rozwój Strefy Ekonomicznej
działającej w Bieruniu. Nowe
firmy to przede wszystkim
większe wpływy do budżetu
miasta, a to z kolei przekłada
się na jakość i poziom życia
mieszkańców. – Po długich
staraniach pozyskaliśmy pierw-
szego inwestora w strefie -
firmę Millenium Logistic
Parks, która jest jednym z klu-
czowych deweloperówwkraju.
Cowięcej, pozyskaliśmy ponad
13 mln zł na budowę drogi do
terenów strefy. Mamy na-
dzieję że ten fakt przyciągnie
do Bierunia kolejne firmy.
Cały czas usilnie staramy się
aby uatrakcyjnić ten teren
i zaprezentować przyszłym,
potencjalnym inwestorom at-
rakcyjną ofertę – mówi Ber-
nard Pustelnik, burmistrz
Bierunia.
Od kilku lat jednymi z klu-
czowych wyznaczników wize-
runkowych miasta są sport
i rekreacja. Nowoczesna, ciągle
rozwijana baza infrastruktury
sportowej oraz bogata oferta
rekreacyjna pozwala promo-
wać aktywny wypoczynek,
dbałość o zdrowie i kondycję
fizyczną wśród lokalnej
społeczności. Bez wątpienia
przyczynia się do tego Bieruń-
ski Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji, który dba o jakość
i standardy obiektów oraz cie-
kawe wydarzenia. – Możemy
pochwalić się najwyższej ja-
kości boiskami, halami spor-
towymi, basenem, kortami,

centrum wellness i innymi
obiektami zgodnymi ze stan-
dardami europejskimi. Zosta-
liśmy docenieni przez
organizatorów konkursu „Ak-
tywneMiasto”, którzy zakwa-
lifikowali Bieruń do
najlepszychmiastwPolscew za-
kresie rozwoju sportu – dodaje
B. Pustelnik.
Każdego roku miasto realizuje
szereg inwestycji. W 2011
roku wydano ponad 25 mln zł
co stanowi około 29% docho-
dów ogółem i 31% wydat-
ków. Podobnie w 2012 roku
gdzie na inwestycje przezna-
czono ponad 17 mln zł, co
stanowi około 24% w sto-
sunku do dochodu ogółem
i 34% wydatków.
Także dzięki funduszom ze-
wnętrznym w Bieruniu zmie-
nia się bardzo dużo. Od kilku
lat środki zewnętrzne są jed-
nym z filarów rozwojowych.
Potwierdza to fakt, iż w 2011
roku miasto pozyskało rekor-
dową ilość środków w kwocie
ponad 30 mln zł na realizację
zadań bieżących i majątko-
wych, a w 2012 roku ponad
22 mln. Łączna wartość dota-
cji przyznanych w latach 2011
– 2013 wyniesie ponad 67
mln.

Anna Knapek

Bieruń jest silnym ekonomicznie miastem. Swoją działal-
ność opiera przedewszystkim na rozwoju kilku płaszczyzn:
gospodarki, ekologii, poprawy bezpieczeństwa, promowa-
nia kultury oraz sportu.
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Gdańskie Melioracje zostały
powołane w 1993 r. w wyniku
przekształceń Okręgowego
PrzedsiębiorstwaWodociągów
i Kanalizacji w Gdańsku.
Główne zadania jakie zostały
postawione przed spółką to
administracja, eksploatacja
i konserwacja systemówmelio-
racyjnych, sieci kanalizacji de-
szczowej oraz fontann na
terenie Gdańska. Pracownicy
GdańskichMelioracji świadczą
usługi dowozu wody pitnej
wmiejsca gdzie systemywodo-
ciągowe jeszcze nie powstały,
a spółka realizuje projekty oraz
wykonawstwo robót meliora-
cyjnych hydrotechnicznych
i kanalizacyjnych.
Miasto Gdańsk w związku ze
swoim usytuowaniem wykra-
cza poza ustawowe ramy
przedsiębiorstw gospodarki
komunalnej. Gdańsk posiada 3
różne poziomy – są tereny de-
presyjne, nizinne oraz wysoki
taras na którymwystępują pro-
blemy charakterystyczne dla
obszarów górskich. Gdańsk
jest też pierwszym miastem w
Europie, które już pod koniec
XIX w. budowało system ka-
nalizacji rozdzielczej. Ta in-
nowacyjność i stosowanie
nieszablonowych rozwiązań
cechuje również i dzisiejsze
codzienne działania Gdań-
skich Melioracji.

Rozwój systemu melioracji

Punktem zwrotnym dla Gdań-
ska była powódź stulecia
w 2001 roku, która nie oszczę-
dziła miasta. Był to przełom

i władze wyciągnęły właściwe
wnioski dostrzegając koniecz-
ność inwestycji, przygotowując
w 2002 r. program rozbudowy
sieci melioracyjnej o zbiorniki
retencyjne i miejsca retencji

gdzie w sytuacjach awaryjnych
można przetrzymać nadmiar
wody i spuścić ją w kontrolo-
wany, bezpieczny sposób. Po
12 latach od powodzi system
kanalizacji deszczowej należący
do miasta został rozbudowany
z 502 do 740 km, ilość zbior-
ników retencyjnych wzrosła
z 17 do 46 a ich pojemność
wzrosła ponad sześciokrotnie
do 780 tys. m3. Zbiorniki re-
tencyjne są sukcesywnie mo-
dernizowane, do końca 2014
roku wszystkie wyposażone
będą w automatyczne urządze-
nia upustowo - piętrzące,
działające automatycznie, które
nie wymagają obsługi ludzi. Od

2001 r. miasto zainwestowało
już 480mln zł. – Przy realizacji
inwestycji ważnym aspektem,
który bierzemy pod uwagę są
nie tylko jednorazowe koszty
inwestycji ale przede wszyst-

kim koszty późniejszej eks-
ploatacji, czyli koszt ciągniony
inwestycji, który ponoszony
jest przez kilkadziesiąt lat. To
dzięki takiemu podejściu udało
nam się tak wiele zrobić. –
mówi Andrzej Chudziak, dy-
rektor Gdańskich Melioracji
Sp. z o.o.

Zmiany klimatu

W ostatnich latach ogromny
wpływ na kierunek rozwoju
oraz funkcjonowanie gospo-
darki melioracyjnej ma zmiana
rodzajów opadów. – Miasto
Gdańsk posiada własny system
obserwacji opadów atmosfe-

rycznych, z których wynika, że
miesięczna oraz roczna ilość
opadów uległa tylko nieznacz-
nym zmianom, natomiast
zmieniła się intensywność
i czas trwania opadów. W tej

chwili deszcz trwa 10 – 15
minut i spada taka ilość
deszczu jak kiedyś w ciągumie-
siąca i żaden system meliora-
cyjny na świecie nie jest
w stanie odebrać takiej ilości
deszczu w tak krótkim czasie –
mówi Andrzej Chudziak.
Rozbudowany system monito-
ringu umożliwia nie tylko ob-
serwacje intensywności
opadów. Urządzenia do po-
miaru stanu wody na kanałach
i potokach pozwalają określić
jak wzrósł poziomwodyw sto-
sunku do opadów i oszacować,
które rejony miasta będą za-
grożone. Szybka informacja to
szybka interwencja służb.

W nadchodzącej perspektywie
finansowej dotacji unijnych na
lata 2014-2020 Gdańskie Me-
lioracje planują pozyskać będą
środki na system monitoringu
i zarządzania ponieważ w dzi-
siejszych czasach informacja
i odpowiednie jej przetworze-
nie są szczególnie ważne.
Struktura zostanie rozbudo-
wana o system pomiarowy
przepływów i będzie rozsze-
rzony poza granice miasta aby
szybciej reagować na nad-
chodzące niebezpieczeństwa.
Szacowany koszt inwestycji na
najbliższe lata to kolejne 460
mln zł.

Bezpieczeństwo zapewnia
nauka

Aby jak najlepiej przygotować
się do reakcji na intensywne
opady oraz aby zabezpieczyć
miasto przed wydarzeniami jak
z 2001 r. Gdańskie Melioracje
wraz z Politechniką Gdańską
opracowują projekt symulacji
danych zachowania się sieci
melioracyjnej na podstawie hi-
potetycznych danych – To
wskaże newralgiczne punkty
systemu i pozwoli przygoto-

wać nam odpowiedni schemat
działania. Da nam również to
odpowiedź na pytanie czy jest
konieczna modernizacja czy
nie lepiej zostawić zalaną łąkę
czy kawałek lasu na dzień lub
dwa. Miejsca na zbiorniki re-
tencyjne już nie ma, a poza
tym należy wyważyć na jaki
wielki deszcz chcemy być przy-
gotowani – mówi Leszek Za-
krzewski, zastępca dyrektora
ds. eksploatacji.
W celu utrzymania pełnej
drożności systemu melioracyj-
nego spółka zakupiła najno-
wocześniejszy dostępny
w Europie sprzęt, popra-
wiający wydajność pracy przy
jednoczesnym obniżeniu kosz-
tów. Posiadane nowoczesne
pojazdy do czyszczenia sieci za-
pewniają dużą mobilność
i dzięki niskiej emisji hałasu
umożliwiają pracę również
w nocy.
Efekty pracy zarządu i pracow-
nikówGdańskichMelioracji są
widoczne i zadowalające. Do-
strzegane są również przez
miasto, które deleguje spółce
nowe zadania.

Jakub Laskowski

20 lat służby Gdańskich Melioracji
Specyficzna sytuacja geomorfologicznamiasta podwzględem charakterystyki cieków jak i obszarówod-
wadnianych, zróżnicowanie terenu oraz system kanalizacji rozdzielczej istniejący na terenie Gdańska od
1897 roku to ewenement na skalę kraju i wymaga od władz miasta niestandardowych rozwiązań.
Stworzona w związku z tym spółka Gdańskie Melioracje to realna odpowiedź na realne potrzeby.

Urynkowienie innowacji naj-
częściejmamiejscewprzypadku
zastosowania jej w nowym pro-
dukcie lub polepszenia pro-
duktu istniejącego. Jest na
świecie ogromna ilość wyna-
lazków i patentów, które
nigdy nie trafiły do rąk szero-
kiego grona użytkowników.
Niewiele jest też firm, które
uzyskują wielkie przychody je-
dynie ze sprzedaży praw auto-
rskich do dzieł powstałych
w wyniku prac badawczo roz-
wojowych. Zdecydowana
większość przedsiębiorców
stara się stworzyć takie nowo-
ści, które będą budowały
sprzedaż produktów i wizeru-
nek marki. Dzięki takim
działaniom inwestycje w bada-
nia i rozwój mogą się najpierw
zwrócić, a przy odrobinie
szczęścia zbudować praw-
dziwą przewagą konkuren-
cyjną. Najczęściej ma to
miejsce w sytuacjach gdy in-
nowacja trafia w realne po-
trzeby konsumentów i jest
w stanie ułatwić ich codzienne
życie.
Branża drobnego sprzętu
AGD,w której działa ZELMER
jest, w kontekście wartości dla
klienta, dosyć specyficznym
obszarem. Użycie drobnego
sprzętu zmechanizowanego
wiąże się szczególnie z ułat-
wianiem funkcjonowania
człowieka w gospodarstwie
domowym. Każdy kolejny
produkt i każda funkcja w nim
zastosowana ma na celu
oszczędzanie użytkownikom
pracy czy czasu. Zwiększanie
komfortu życia jest ściśle po-
wiązane z przyjazną realizacją
codziennych obowiązków.

Dotyczy to wszystkich katego-
rii produktowych, ale szcze-
gólnie w przypadku sprzętu
kuchennego zwiększenie kom-
fortu może się łączyć z dostar-
czeniem przyjemności osobom,
które lubią gotować, a dzięki

robotowi kuchennemu, mi-
kserowi czy sokowirówce
będą mogły robić to łatwiej,
szybciej i w bardziej przyjaz-
nych warunkach. Jest to
olbrzymi obszar ułatwień,
który dla firmy ZELMER
oznacza koncentrację na ergo-
nomii nowych produktów,
wydajności ich pracy oraz do-
dawaniu kolejnych funkcji
zwiększających użyteczność
sprzętu w domu przeciętnego
użytkownika. Przykładowo
maszynka do mielenia mięsa
przestaje być już jedynie sprzę-
tem realizującym funkcję, od
której pochodzi jej nazwa.
Dzisiaj kupując taki sprzęt
równocześnie możemy
„uzbroić” swoją kuchnięwwiele
innych urządzeń np. w szat-

kownicę, wyciskarkę do owo-
ców cytrusowych czy przy-
stawkę do wyciskania soków.
Ta wielofunkcyjność powo-
duje, że klient zaopatrując się
w jeden produkt ma do dys-
pozycji wachlarz rozwiązań

ułatwiających pracę w kuchni.
Patrząc na tworzenie innowa-
cji w sprzęcie AGD z punktu
widzenia atrakcyjności dla
konsumenta znacznie trud-
niejszym tematem wydają się
odkurzacze. Z jednej strony
jest to produkt znany przez
każdego, z drugiej wiele firm
pracuje nad nowymi i coraz
lepszymi sposobami działania.
Jednak z punktu widzenia
konsumenta odkurzanie łączy
się najczęściej z negatywnymi
skojarzeniami. Jest to czyn-
ność konieczna, ale nie lu-
biana. Traktowana jako coś,
co musi zostać zrobione.
Niwelowanie dyskomfortu
pojawiającego się u użytkow-
ników to największe pole do
działań innowacyjnych. Dys-

komfort może być spowodo-
wany przez czas sprzątania,
zapach kurzu czy dźwięki wy-
dawane przez odkurzacz. Stąd
ZEMLER tworząc nowy pro-
dukt skoncentrował się właś-
nie na tych cechach, które
zmniejszą nieprzyjemne
wrażenia związane z odkurza-
niem. Pogodzenie dobrych fil-
trów, dużej mocy oraz cichości
pracy jest zadaniem wyma-
gającym dużej ilości badań,
testów i prób, ale na koniec
powstaje produkt, który po-
zwala na szybkie sprzątanie
nie wywołujące zmęczenia.
Jednak nie zawsze innowacja
musi być kosztowna. Czasami
wartość dodana dla konsu-
menta wynika tylko z dobrego
rozpoznania jego bolączek.
Tak było w przypadku koloro-
wych ramek do worków
w odkurzaczach. Nikt nie lubi
spędzać w sklepie mnóstwa
czasu w poszukiwania właści-
wego typu worka do właści-
wego odkurzacza. Dlatego też
ZELMER wprowadził trzy
kolory ramek do worków
i dzisiaj wystarczy, że klient za-
pamięta, że w jego urządzeniu
ramka jest czerwona, nie-
bieska lub zielona i bez pro-
blemu w sklepie zaopatrzy się
we właściwy oryginalny po-
jemnik na kurz.
Podsumowując: o wielkości
i ważności innowacji nie świad-
czy jedynie skala wysiłku tech-
nicznego lecz również, a może
przede wszystkim sposób myś-
lenia o potrzebach ludzi, któ-
rzy z produktami obcują.

Piotr Ostróżka

Innowacja ma sens gdy tworzy wartość dla konsumenta
Tworzenie innowacji kojarzy się z ogromnymi programami badawczymi, zaangażowa-
niem wielu osób i wielkich pieniędzy. Jednak zawsze warto pamiętać, że prawdziwa in-
nowacja ma sens jedynie wtedy kiedy tworzy wartość dodaną dla konsumenta.

Jakość działania GdańskichMelioracji zapewnia komfort i spokój mieszkańcommiasta Andrzej Chudziak, dyrektor Gdańskich Melioracji Sp. z o.o.
o specyfice funkcjonowania Gdańskich Melioracji i związanych
z tym wątpliwościach legislacyjnych:

Brak odpowiednich regulacji prawnych znacznie utrudnia nam
pracę. Przepisy, które są przygotowywane nie pasują do Gdań-
ska. One są dobre dla wodociągów i kanalizacji, natomiast jeżeli
chodzi o wody opadowe to polska legislacja w ogóle nie reguluje
tej kwestii. To prowadzi do sytuacji, kiedy w firmie jest naj-
ważniejszą osobą jest prawnik i dochodzi do falandyzacji prawa.
Ja jestem za tym aby jak najszybciej wprowadzić opłaty za ko-
rzystanie z systemów odwodnieniowych. Ludzie muszą zrozu-
mieć, że nie ma nic za darmo. Wzorem legislacyjnym mogą być
tutaj nasi zachodni sąsiedzi. W Gdańsku systemy melioracyjne
posiadamy od 100 lat, natomiast braki regulacji opłat za wody
opadowe zaczynają dostrzegać inne przedsiębiorstwa, które za-
czynają budować systemy rozdzielcze, Które wymaga od nich
Unia Europejska. Tak naprawdę, aby rozwiązać tą kwestię wy-
starczyłby zapis: Kto korzysta z systemów melioracyjnych (ka-
nalizacyjnych) ponosi za ich użytkowanie opłaty.

Gmina z potencjałem

Swój sukces gmina zawdzięcza
przede wszystkim prężnie
działającemu urzędowi oraz
dobrej współpracy, zarówno
z Radą Miejską jak i z sołty-
sami, organizacjami poza-
rządowymi, zakładami pracy
oraz samymi mieszkańcami.
– Dzięki ścisłej współpracy
wypracowujemy wspólne
priorytety podejmowanych
działań. Spotykamy się
z mieszkańcami, aby na bieżąco
wiedzieć, jakie są ich oczeki-
wania. Z uwagą wsłuchujemy
się w każdy głos i w miarę
możliwości realizujemy postu-
laty – mówi Beata Szczepan-
kowska, burmistrz Miasta
i Gminy Chorzele.
Lista osiągnięć obecnych
władz gminy po dwóch latach
kadencji jest długa. Zrealizo-
wanych zostało ponad 50 in-
westycji ważnych dla lokalnej
społeczności: modernizacja
stacji uzdatniania wody w Cho-
rzelach, budowa nowych nici
kanalizacyjnych, dwóch sal
gimnastycznych, dowieszenie
oświetlenia ulicznego i mo-
dernizacja istniejącego, które
zostało zastąpione energoosz-
czędnym, zakup specjalistycz-
nego sprzędtu ratowniczego
dla OSP, modernizacja sieci
dróg gminnych, remont mos-
tów w Rzodkiewnicy, Kruko-
wie i Chorzelach. Dawny
ośrodek zdrowia zaadapto-
wano na nową siedzibę
urzędu, punkty biblioteczne
w Krukowie i Zarębach pod-
dano gruntownej modernizacji,
budynek po dawnej bibliotece
został przerobiony na miesz-

kania socjalne, wybudowano
kilka parkingów miejskich,
place zieleni, place zabaw.
W 2013 r. lista planowanych
inwestycji także jest impo-
nująca: między innymi re-
mont targowiska miejskiego,
modernizacjia i rozbudowa
oczyszczalni ścieków oraz bu-
dowa kolejnych nitek kanali-
zacyjnych.
Dzięki współpracy ze Staros-
twem Powiatowym w Przas-
nyszu rozpoczęła się budowa
linii wysokiego napięcia przez
PGE oraz linii doprowa-
dzającej gaz przez PGNIG.
W efekcie powstaną nowe
miejsca pracy, bowiem wy-
soka przepustowość instalacji
to pierwszy krok do odpo-
wiedniego przygotowania
miejsca dla inwestorów. Naj-
ważniejszym planem jest
stworzenie na terenie gminy
dwóch podstref Przasnyskiej
Strefy Gospodarczej. Pierwszą,
o obszarze 90 ha z możliwoś-
cią powiększenia do 400 ha,
tworzyć będą tereny pod
działalność gospodarczą, pro-
dukcyjną i składową, druga,
to obszar przeznaczony pod
turystykę, sport i rekreację.
– Będą one stanowić otwarty
obszar publiczny, a ich zagos-
podarowywanie będzie nastę-
powało wg indywidualnych
projektów – mówi B. Szcze-
pankowska. Dzięki temu
gmina jeszcze bardziej zyska
na atrakcyjności zarówno
wśród mieszkańców jak i tu-
rystów i inwestorów.

Anna Knapek

Szereg inwestycji oraz 20 mln zł pozyskanych z UE, dzięki
którym udało się zmienić diametralnie wygląd Gminy
Chorzele, to główne powody nominacji do tytułu Lider
Rozwoju Regionalnego.



Innowacje, innowacyjny, in-
nowacyjność... to ostatnio
modne słowa, odmieniane
przez wszystkie przypadki.
Choć może się to wydawać
monotonne, to jednak w od-
niesieniu do polskiej gospo-
darki jest jak najbardziej
uprawnione. Szereg polskich
firm - niezależnie od profilu
działalności i wielkości -
każdego dnia pokazuje, że
“Polak potrafi!’.
Tych, którzy wyróżniają się na
tym tle warto pokazywać
i warto nagradzać! Dlatego
podczas jesiennego Polskiego
Kongresu Przedsiębiorczości
chcemy takie firmy uhonoro-
wać. Pokażemy, że jakość na-
szych produktów stoi na
równym poziomie z krajami
lepiej rozwiniętymi, a często
je przewyższa.

W dzisiejszym numerze pre-
zentujemy sylwetki pierw-
szych nominowanych do
Polskiej Nagrody Innowacyj-
ności 2013. Przekrój działal-
ności tych firm jest ogromny.
To zarówno ZELMER – gi-
gant w branży drobnego
AGD, znany na całą Europę;
Tricomed – producent bioma-
teriałów i materiałów opat-
runkowych oraz Kendromed
dostawca profesjonalnego
sprzętu do placówek szpital-
nych. Wszystkie te firmy pro-
dukują rzeczy, bez których
codzienne funkcjonowanie
milionów Polaków byłoby
dużo trudniejsze.
Każdego dnia jesteśmy oto-
czeni produktami, które są
dziełem polskich specjalistów
i inżynierów. Dlatego warto
wspierać polskie produkty
i firmy, bo to się opłaca.
Wszystkim.

Mariusz Baniak
Redaktor Naczelny

Co stanowi o jakości funkcjo-
nowania kierowanej przez
pana gminy? Co przez ostat-
nie lata udało się poprawić?

Od początku lat 90. XX w. sa-
morząd gminy Brzozów
założył sobie dwa priorytety:
poprawę stanu bazy edukacyj-
nej oraz ochronę środowiska.
Niedawno doszedł trzeci –
infrastruktura społeczna.Dzięki
wykorzystaniu środków ze
źródeł zewnętrznych udało się
zdziałać bardzo wiele
w każdej z tych dziedzin.
W ciągu kilkunastu lat w gmi-
nie Brzozów wznieśliśmy od
podstaw 4 nowe, duże szkoły,
a istniejące zmodernizowa-
liśmy. Zadbaliśmy o przed-
szkola, których działa aż 7.
Zapewnienie opieki przed-
szkolnej każdemu dziecku w
gminie to rzadkość nie tylko
w skali Podkarpacia. Niemal
wszystkie gminne obiekty oś-
wiatoweoraz budynki użytecz-
ności publicznej przeszły
gruntowną termomoderniza-
cję. W ubiegłym roku odda-
liśmy do użytku nową
siedzibę przedszkola w Starej
Wsi.

Nową jakość zyskała także
infrastruktura sportowa.

Zgadza się. Zbudowaliśmy 4
boiska ogólnodostępne wielo-
funkcyjne. Całości dopełnia
osiem zbudowanych przez nas
hal sportowych. Z dwóch od-
danych w 2012 r. pierwsza
znajduje się kompleksie
wzniesionego za blisko 13
mln zł (w tym ok. 5 mln dofi-

nansowania z funduszy euro-
pejskich) Zespołu Szkół Nr 1
w Przysietnicy. Druga to naj-
większa w gminie, hala spor-
towa przy Zespole Szkół Nr 1
w Humniskach. Dzięki unij-
nemu dofinansowaniu, kosz-
tem ok. 11 mln zł, powstał
kompleks sportowo-rekrea-
cyjny w Brzozowie, z którego
korzystają mieszkańcy oko-
licznych powiatów, a dla tu-
rystów jest atrakcyjnym
przystankiem przy drodze w
Bieszczady. W Brzozowie
działa też kryta pływalnia „Po-
sejdon”.

Co udało się zmienić dzięki
pozyskanym dotacjom unij-
nym oraz innym źródłom fi-
nansowania? Jak przełożyły
się one na funkcjonowanie
miasta?

Nowym blaskiem zalśnił stary
ratusz na brzozowskim rynku,
którego rewitalizacja dobiega
końca przy dofinansowaniu

z funduszy europejskich.
Wsparcie z EOG i Norwe-
skiego Mechanizmu Finanso-
wego pomogło namwbudowie
kanalizacji dla połowy gminy
i rozbudowie oczyszczalni
ściekówwBrzozowie iGrabow-
nicy Starzeńskiej kosztem ok.
15mln zł. Trzecia oczyszczalnia
wraz z kanalizacją o łącznej
wartości 6 mln z wykorzysta-
niem środków z PROW
powstała w 2012 r. w Turzym
Polu. Dzięki środkom pomo-
cowym w ostatnich latach
zbudowaliśmy i odbudowa-
liśmy 20 km ulic i dróg
lokalnych.
W najbliższej przyszłości
nasze priorytety nie zmienią
się. Pomimo powszechnie pa-
nujących trudnych realiów fi-
nansowych i gospodarczych
staramy się jak najstaranniej
przygotować do absorpcji
środków z funduszy europej-
skich w perspektywie lat
2014-2020.■

Brzozowskie inwestycje
c4 dodatek promocyjno-informacyjny

Atuty miasta i odpowiednie warunki inwestycyjne zaowocowały nominacją do
tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego. O mocnych stronach miasta opowiada Józef
Rzepka, burmistrz Brzozowa w rozmowie z Anną Knapek.

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Brzozowie

Innowacyjny opatrunek to
wyrób składający się z trzech
warstw: hydrofilowej pianki
poliuretanowej jakości me-
dycznej posiadającej wysoką
zdolność wchłaniania płynów,
półprzepuszczalnej folii poli-
uretanowej jakości medycznej,
stanowiącej warstwę wierzch-
nią chroniącą przed czynni-
kami zewnętrznymi, a także
warstwy aktywnej o podstawo-
wymdziałaniuhemostatycznym,
skomponowanej z chitozanu, al-
ginianów oraz soli srebra. Do-
datkowo, srebro zawarte
w warstwie aktywnej wykazuje
działanie przeciwbakteryjne za-
bezpieczając przed rozwojem
mikroorganizmów wewnątrz
wyrobu.
– Na polskim rynku wyrobów
medycznych brak jest produ-
centa opatrunków hemosta-
tycznych o podobnym składzie,
parametrach użytkowych i sku-
teczności działania, którymi
charakteryzuje się wyrób
Tromboguard® – mówiWitold
Sujka, Prezes Zarządu Trico-
med SA.
Spośród oferty konkurencji
opatrunek Tromboguard® wy-
różnia się m.in. szybkim
działaniem hemostatycznym.
Efekt uzyskiwany jest w prze-
ciągu 3 minut od momentu

aplikacji, co zostało udoku-
mentowane podczas badań kli-
nicznych w Wojskowym
Instytucie Medycznym w War-
szawie.Dodatkowo,właściwości
chłonne wyrobu pozwalają na
wchłanianie wysięku z rany
dzięki specjalnej strukturze
pianki poliuretanowej „pore-
in-pore”. Opatrunek posiada
także działanie przeciwbakte-
ryjne wewnątrz swojej struk-
tury dzięki obecności srebra,
które wnika w głąb wyrobu
podczas wchłaniania płynów.
Ponadto warstwa wierzchnia
opatrunku (paroprzepusz-
czalna folia poliuretanowa) za-
bezpiecza ranę przed wpływem
czynników zewnętrznych i jest
odpowiedzialna za wymianę
wilgoci pomiędzy opatrunkiem
a środowiskiem zewnętrznym
na optymalnym poziomie. Jest
to bardzo ważna cecha, ponie-
waż zbyt szybki transport par
wilgoci powoduje osuszenie
rany, co niekorzystnie wpływa
na procesy gojenia.
Opatrunek hemostatyczny
Tromboguard® jest przezna-
czony do udzielania pierwszej
pomocy i czasowego opatry-
wania silnie krwawiących ran
urazowych i pooperacyjnych.
Opatrunek może być stoso-
wany w warunkach polowych.

Dodatkowo jest on lekki i po-
ręczny w stosowaniu.
Z uwagi na swoje właściwości
oraz zastosowanie, wyrób
Tromboguard® przeznaczony
jest głównie dla jednostek me-
dycznych służb cywilnych,
wojskowych, Policji, Straży
Pożarnej i Granicznej oraz
Biura Ochrony Rządu, a także
dla klientów indywidualnych
(pacjenci, szpitale, kliniki, itp.).
Obecnie, hemostatyczny opat-
runek Tromboguard® znajduje
się w ostatniej fazie certyfikacji.
– Pomimo,że od momentu
wprowadzenia po raz pierwszy
produktów firmy Tricomed na
rynek oraz obecności konku-
rencji minęło dużo czasu nasze
wyroby wciąż cieszą się popu-
larnością wśród lekarzy specja-
listów. Dzieje się tak ze
względu na wysoką jakość pro-
dukowanych przez nas wyro-
bów, dobrze rozwinięty system
zbierania informacji zwrotnych
oraz szybką reakcję działu ba-
dawczego w postaci działań
korygujących, niezbędnych do
właściwego, zgodnego z ocze-
kiwaniami lekarzy funkcjono-
wania naszych wyrobów –
podsumowuje PrezesW. Sujka.

Piotr Ostróżka

Innowacjaw służbie ludziom
Tromboguard® to opatrunek hemostatyczny do udzielania pierwszej pomocy i opatry-
wania ran urazowych, który stanowi produkt innowacyjny w skali kraju.Wprowadzająca
go firma Tricomed SA to mocny kandydat do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2013.

TRICOMED S.A. od ponad 50 lat jest producentem biomateriałów i materiałów opatrunkowych wykorzystując
swój potencjał i wiedzę dla dobra pacjentów. Właścicielem firmy są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrun-
kowych SA, które dzięki osobie Pana Jarosława Józefowicza - Prezesa Zarządu TZMO SA i Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Tricomed SA aktywnie wspierają procesy innowacyjne w firmie. Dotychczasowy dorobek Tri-
comedu to kilkadziesiąt patentów, wiele nagród, ale przede wszystkim prestiżowe miejsce wśród nielicznych
producentów biomateriałów na świecie. W 2012 r. Tricomed S.A. otrzymała wyróżnienie jako najbardziej in-
nowacyjna firma w sektorze farmacja-medycyna. Zatrudnia ona ponad 30 pracowników, a od 2009 r. posiada
status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Przed firmą kolejny śmiały krok: ekspansja na rynki wschodnie, a w
przyszłości także na rynek amerykański, który w kwestiach medycznych jest jednym z trudniejszych.Patrząc
jednak przez pryzmat dotychczasowej działalności, sukces jest - gwarantowany.

Siła polskich innowacji
Polskie firmy od wielu lat pokazują, że innowacyjnoś-
cią i jakością swoich produktów i wdrażanych roz-
wiązań nie tylko są w stanie sprostać zagranicznej
konkurencji, ale także wyznaczać trendy w branży.Obecnie kaliskie TBS posiada

w swoich zasobach 18 budyn-
ków, w których znajduje się
912 mieszkań. Oprócz tego
posiada 63 garaże i 12 lokali
użytkowych. Prowadzona
obecnie inwestycja przy ul. H.
Sawickiej zwiększy ilość lokali
o 180 mieszkań. – Budynki są
obecnie w stanie surowym za-
mkniętym, w jednym mamy
połowę stolarki i elewacji. In-
westycja realizowana jest pla-
nowo – mówi Jacek Quoos,
prezes zarządu Kaliskiego To-
warzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. Zgod-
nie z przepisami TBS buduje
mieszkanie pod klucz, gotowe
do zamieszkania. Oddawane
lokale są opomiarowane i wy-
kończone, mają podstawowe
wyposażenie łazienek: wanna,
umywalka, armatura, itd. i
kuchni: zlewozmywak, ku-
chenka z piekarnikiem. Do
każdego mieszkania przyna-
leży komórka lokatorska. W
mieszkaniach aktualnie budo-
wanych ogrzewanie i ciepła
woda będą z miejskiej sieci
ciepłowniczej. Minimalne po-
wierzchnie mieszkań Towarzy-
stwa związane są z liczbą osób,
dla których lokal jest przezna-
czony. Zakończenie inwestycji
planowane jest na pierwszy
kwartał 2014 r.
Od 1 kwietnia ubiegłego roku
stawka w eksploatowanym za-
sobie KTBS wynosi od 7,50
do 8,60 zł/m2, natomiast w
budynkach realizowanych ma
wynosić 8,90 zł/m2. W tej
kwocie zawarta jest m.in.
spłata kredytu. Co istotne, jest
to jeden z niższych czynszów

w Polsce, biorąc pod uwagę
wielkość miasta Kalisza.
Mimo niskich opłat spółce
udaje się prowadzić kolejne
inwestycje. W marcu 2012 r.
na os. Dobrzec przy ul. ks. H.
Kaczorowskiego oddano do
użytku 176 mieszkań w 4 bu-
dynkach. Obecnie realizo-
wana inwestycja jest
największą w historii kali-
skiego TBS.
Zapotrzebowanie na mieszka-
nia budowane przez TBS nie
słabnie. Wszystko przez profil
mieszkańca do którego adre-
sowana jest oferta. – Nasze

mieszkania przeznaczone są
głównie dla ludzi młodych o
średnich dochodach, którzy z
jednej strony posiadają odpo-
wiedni status majątkowy,
który gwarantuje wypłacal-
ność, a z drugiej nie są zainte-
resowani wiązaniem się
kredytem hipotecznym – wy-
jaśnia J. Quoos. To także
spełnienie ważnej misji, jaką
jest zapewnienie młodym
małżeństwom i nie tylko włas-
nego lokum, żeby zapewnić
im godny byt – dodaje.
TBS ma także ważny wkład w
społeczną działalność na tere-

nie miasta. W budynku odda-
nym do użytku w 2011 r. pro-
wadzony jest Rodzinkowy
Dom Dziecka. W obecnie bu-
dowanym również powstanie
taka instytucja. – Unia Euro-
pejska zmusiła nas do tego,
żeby likwidować duże domy
dziecka. Obecnie liczebność
dzieci w placówkach nie po-
winna przekraczać ok. 35
osób. Dzięki temu, że posia-
damy odpowiednie możli-
wości lokalowe jesteśmy w
stanie wspólnie z miastem wy-
wiązać się z tego zadania –
mówi J. Quoos. – Rola jaką do
tej pory spełniały TBS-y, za-
równo w swojej statutowej
działalności, jak i poza nią, jest
nie do przecenienia. Szkoda,
że obecnie nie ma woli poli-
tycznej, aby wspierać tę formę
budownictwa – sumuje prezes.

Michał Gryt

Stabilny rozwój kaliskiego TBS
Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. realizuje kolejną inwe-
stycję, ważną dla mieszkańców miasta, która ma pomóc w zaspokojeniu popytu na
mieszkania w regionie. Zainteresowanie pokazuje, że idea TBS jest słuszna i powinna
być kontynuowana.

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego powstało 8 września 1997 r. Właścicielem spółki
jest Miasto Kalisz. Zadaniem Towarzystwa jest realizacja czynszowego budownictwa społecznego.
Spółka buduje i eksploatuje mieszkania przeznaczone na wynajem dla osób, które ze względu na
dochody nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych poprzez budowę lub kupno miesz-
kania, ale które stać na opłacenie kosztów eksploatacji tego mieszkania.
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