
Międzychód dysponuje bogatą
ofertą terenów inwestycyjnych.
Czy planują Państwo jej rozsze-
rzenie?
Skupiamy się raczej na zagospo-
darowaniu posiadanych terenów,
niż na przygotowywaniu nowych.
Cały czas prowadzimy rozmowy
z firmami oraz Polską Agencją 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
w celu nawiązania nowych nici
współpracy. Rok 2016 będzie dla
nas czasem zbierania plonów,
kończenia tego, co zaczęliśmy już
wiele miesięcy temu. Spodzie-
wamy się inwestorów z Kanady 
i Korei.

Na jakim etapie są rozmowy 
z Uniwersytetem Przyrodniczym
w kwestii budowy Parku Tech-
nologicznego?
Planujemy założenie spółki z uni-
wersytetem, która umożliwi nam
konkretne działania. PAIiZ będzie
reklamowała nasze tereny w cza-
sie wizyt zagranicznych. Prace
nad projektem dotyczącym parku
przemysłu rolniczego są bardzo
zaawansowane, cała koncepcja

nabiera realnych kształtów. 

Co planują Państwo poza pozy-
skiwaniem inwestorów?
Na pewno chcemy, by powstała
nowa sala gimnastyczna przy
szkole nr 1 i gimnazjum  nr 1 –
ten projekt opiewa na ok. 6 mln
zł. Powstanie również budynek 
z mieszkaniami komunalnymi. Isto-
tne jest dla nas dokończenie obwo-
dnicy, aby wyprowadzić więk-
szość samochodów z centrum
miasta.  

W jaki sposób Międzychód pró-
buje zachęcić swoich mieszkań-
ców do pozostania na terenie
gminy?
Zachętą jest niewątpliwie tworze-
nie nowych miejsc pracy dla
mieszkańców. Na naszą korzyść
przemawia też dobre położenie,
bliskość głównych dróg i – co
również jest ważne – walory przy-
rodnicze. Międzychód jest mias-
tem z pompą, otwartym na ludzi
i ich pomysły.

Jak udaje się łączyć ochronę przy-

rody z wprowadzaniem nowych
inwestorów na teren gminy?
Angażujemy się w działalność
ekologiczną, opracowaliśmy pro-

jekt związany z odnawialnymi
źródłami energii. Chcemy być nie
tylko pierwszą w Polsce gminą
ale i powiatem, nastawionym prze-
de wszystkim na fotowoltaikę. 
W tym zakresie działamy wspól-
nie z posłem Zbigniewem Ajchlerem,
który jako pierwszy w naszej oko-

licy stworzył farmę fotowolta-
iczną. W szkołach prowadzone są
programy edukacyjne pod kątem
dbania o środowisko. Stale infor-

mujemy mieszkańców o korzy-
ściach z segregowania śmieci.
Organizujemy zbiórki odpadów
wielkogabarytowych. Prowadzimy
monitoring zabezpieczający przed
wyrzucaniem śmieci, który na-
rzuca na mieszkańców konsek-
wencje w formie mandatów.

Podczas ostatniej rozmowy
wspominał Pan o rewitalizacji
plaży w Mierzynie i rozpoczęciu
działań w kierunku turystyki
zdrowotnej. Jak przebiegająprace
w tym obszarze?
Jesteśmy na etapie planowania
stworzenia u nas turystyki zdro-
wotnej. Jednym z działań na
pewno będzie rewitalizacja plaży
w Mierzynie. Korygujemy plan
zagospodarowania przestrzen-
nego, który pozwoli na tego typu
inwestycje.

Międzychód niewątpliwie przy-
ciąga turystów. Jakie miejsca
warto tutaj zobaczyć?
Jednym z miejsc , które warto od-
wiedzić  jest Centrum Edukacji
Regionalnej i Przyrodniczej „Mniszki”,
w którym można m.in. uczestni-
czyć w „warsztatach ginących za-
wodów”. Na pewno warto zwie-
dzić również Zamek Opalińskich
oraz rezerwat przyrody Kolno
Międzychodzkie. Mamy sporo
ścieżek rowerowych i jedną dy-
daktyczną – Bobrowy Zakątek.
Przygotowujemy się  do ekspozy-

cji związanych z wydobywaniem
węgla brunatnego na naszych te-
renach. Oprócz tego mieści się 
u nas muzeum regionalne, gdzie
przedstawiana jest historia miasta
i ekspozycje czasowe.

Jak wygląda działalność kultu-
ralna gminy?
Wspaniale działa dom kultury – 
z wielką ilością atrakcji, koncer-
tów i przedstawień. Ważnym wy-
darzeniem są Dni Międzychodu 
i Święto Podgrzybka, organizo-
wane wraz z Lasami Państwowymi.
Współpracujemy z zaprzyjaźnio-
nymi gminami w Niemczech 
i Francji, wspólnie organizujemy
wymiany międzynarodowe, w ra-
mach których dzieci mogą wyje-
chać za granicę. Mamy również
półkolonie dla dzieci w okresie
wakacyjnym. Natomiast w roku
2016 chcemy sprowadzić „Lato 
z radiem” do Międzychodu, co
zapewni mieszkańcom dodat-
kową rozrywkę.

Dziękuję za rozmowę.

Rok 2015 był dla władz gminy bardzo pracowity. Rozpoczęte projekty inwestycyjne niebawem zaowocują nowymi miejscami pracy dla
mieszkańców. Międzychód jednak to nie tylko tereny inwestycyjne, ale również ciekawy punkt na turystycznej mapie polski. O nowych
planach i atutach gminy, z burmistrzem Krzysztofem Wolnym, rozmawia Barbara Szczepanek.

Międzychód – miasto z pompą
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Widok na Międzychód od strony jeziora

W lutym braliście Państwo udział
w Targach Mieszkań i Domów 
w Warszawie. Jak wyglądały
przygotowania do zaprezento-
wania inwestycji?
Zbigniew Gaca-Richter: Wszy-
stko zostało przygotowane bar-
dzo profesjonalnie. Wykupiliśmy
powierzchnię, przygotowaliśmy
banery reklamowe, doskonałą
wizualizację inwestycji i zorgani-
zowaliśmy profesjonalną obsługę
w postaci naszych pracowników
z działu inwestycji. Targi wypadły
nadspodziewanie dobrze, bo by-
liśmy chyba jedyną spółdzielnią,
która prezentowała inwestycję
wśród wielu deweloperów z całej
Polski i w żaden sposób nie od-
biegaliśmy od nich. Zaintereso-
wanie było duże z dwóch po-
wodów. Jesteśmy spółdzielnią,
która funkcjonuje na rynku już
kilkadziesiąt lat, w związku z tym,
nasza wiarygodność biznesowa
jest duża. Ludzie byli naprawdę
zainteresowani, na miejscu pod-
pisaliśmy nawet kilka umów, 
a proces rezerwacji wciąż trwa.
Codziennie zgłaszają się nowi
klienci. Inwestycję rozpoczniemy
na przełomie maja i czerwca, do
tego czasu będziemy już mieli re-
zerwacje na 80 proc. lokali.

Jakie były główne różnice między
Państwa propozycją, a inwesty-
cjami deweloperów?
Edyta Benesz: To, na co zwracali
uwagę potencjalni nabywcy, to
fakt, że nie jesteśmy spółką ce-
lową. Czyli nie realizujemy jed-
nego projektu i nie zamykamy się
po jego zrealizowaniu, mamy cią-
głość, przez co jesteśmy bardziej

wiarygodni. Kolejną różnicą jest
to, że po wykonaniu inwestycji
zarządzamy budynkiem jako cał-
kowicie profesjonalny zarządca –
a mamy ogromne doświadczenie
w tej kwestii. Myślę, że cena jest
atrakcyjna, zwłaszcza, że dostoso-
waliśmy mieszkania do wymo-
gów programu „Mieszkanie dla
młodych”. Nasza obsługa była
bardzo zindywidualizowana. Pod-
czas targów braliśmy dane kon-

taktowe do potencjalnych na-
bywców, a po targach wysyła-
liśmy informację z ofertą pasującą
do danej osoby.

Od wydarzenia minęło kilka ty-
godni. Jakie są wymierne korzyści
z Państwa obecności na targach? 
Edyta Benesz: Przede wszystkim
kontakty. Dużo osób do nas przy-
chodzi, już nie tylko mieszkańcy.
Mocno zaakcentowaliśmy naszą
obecność na pierwotnym rynku
nieruchomości. Podkreślamy rów-
nież fakt, że na Bemowie będzie
stacja metra, co przekłada się na
większe zainteresowanie ofertą.

O naszej obecności na targach 
i korzyściach z niej płynących in-
formowaliśmy wszystkich miesz-
kańców i to też owocuje. 

Jaka część lokali jest już zarezer-
wowana i jak to się ma do Pań-
stwa pierwotnych założeń? 
Edyta Benesz:W tej chwili mamy
zarezerwowanych ok. 50-60 proc.
lokali mieszkalnych i właściwie
wszystkie lokale użytkowe. Na

tym etapie to jest naprawdę
dobry wynik. I będzie coraz lep-
szy, ponieważ każdy dzień przy-
nosi nam nowych nabywców.
Ten proces przebiega lepiej, niż się
początkowo spodziewaliśmy. Już
dawno nie mieliśmy komitetów
kolejkowych, a przy tej inwestycji
obserwowaliśmy dwudniowe ko-
lejki pod biurem spółdzielni, na
szczęście obyło się bez kryzyso-
wych sytuacji.

Czy na tym etapie realizacji inwe-
stycji napotykają Państwo na ba-
riery administracyjne?
Edyta Benesz: Tak, zawsze tak

jest. Niestety biurokracja u nas jest
bardzo mocno rozbudowana 
i dojście do momentu uzyskania
pozwoleń na budowę, to jest sze-
reg uzgodnień i ustaleń z różnymi
komórkami urzędu miasta. Teraz
jednak jesteśmy na dobrej drodze
i myślę, że uzyskanie pozwolenia
na budowę w maju, jest coraz
bardziej realne.

Ile zajmie cały proces realizacji in-
westycji?
Edyta Benesz: Jeśli w maju otrzy-
mamy pozwolenie na budowę, to
powinniśmy skończyć pod ko-
niec 2018 r.

Czy planują Państwo udział 
w kolejnych targach w najbliż-
szych miesiącach?
Edyta Benesz: Tak, myślę, że jesie-
nią ponownie wybierzemy się na
targi, napływają do nas kolejne
oferty. Wtedy będziemy już mogli
rozpocząć zawieranie z nabyw-
cami umów o budowę lokalu,
gdyż  zgodnie z ustawą o spół-
dzielniach mieszkaniowych, spół-
dzielnia nie jest zobowiązana do
zawierania umów deweloper-
skich, jeśli inwestycję prowadzi
dla członków. Umowa ta do swo-
jej ważności wymaga zwykłej
formy pisemnej, natomiast wie-
dząc, że mieszkańcom zależy na
bezpieczeństwie, planujemy pod-
pisywać te umowy w formie aktu
notarialnego wraz z wpisem rosz-
czenia do księgi wieczystej.

A co po Lazurowych Ogrodach?
Czy mają Państwo plany i możli-
wości prowadzenia kolejnych in-
westycji? 

Zbigniew Gaca-Richter: Planu-
jemy następne inwestycje, ale nie
chciałbym mówić o szczegółach,
bo konkurencję na Bemowie
mamy naprawdę dużą. 

Osiedle "Lazurowe Ogrody" po-
wstanie przy ul. Szeligowskiej na
warszawskim Bemowie. Teren obję-
ty projektem obejmuje obszar 
o powierzchni 14 tys. m2. To nie-
zwykle rokująca inwestycyjnie część
Bemowa. Tereny, których użytkow-
nikiem wieczystym jest SM "Lazu-
rowa" są idealne do budowy osiedla
mieszkaniowego. Perspektywa roz-
budowy Bemowa podwyższa atrak-
cyjność budowanych tu mieszkań.
Lokalizacja i bardzo dobra infra-
struktura drogowa zapewniają szyb-
kie skomunikowanie z lotniskiem,
centrum miasta i pozostałymi dziel-
nicami Warszawy oraz innymi du-
żymi miastami. Również infrastru-
ktura komunikacji publicznej jest
dobrze rozbudowana. W okolicach
ul. Szeligowskiej trzy linie tramwa-
jowe i dziewięć autobusowych, 
a w ciągu 5 lat powstaną w najbliż-

szej okolicy trzy stacje metra. Po-
nadto plany władz dzielnicy prze-
widują w najbliższym czasie rozbu-
dowę tras rowerowych i stworzenie
obszarów rekreacji. Projekt inwesty-
cji przewiduje powstanie 4 budyn-
ków mieszkalnych wielorodzinnych
od pięciu do dziesięciu kondygna-
cyjnych z  218 mieszkaniami o zróż-
nicowanej powierzchni: od 31 m2

do 111 m2. Kompleks zabudowy
mieszkaniowej uzupełniony będzie
garażami podziemnymi oraz ze-
wnętrznymi miejscami postojo-
wymi zabezpieczającymi potrzeby
mieszkańców. Dodatkowo powsta-
nie 10 lokali użytkowych o łącznej
powierzchni 1 600 m2, które w
większości zostaną przeznaczone
pod wynajem na punkty handlowo
usługowe i placówkę oświatową.
Sukces zakończonej w 2015 roku
inwestycji "Lazurowy zakątek"
świadczy o dużym zainteresowaniu
nabywców i idealnej lokalizacji
osiedla. W ramach inwestycji zbu-
dowano 111 lokali mieszkaniowych,
13 użytkowych, które sprzedały się
na długo przed zakończeniem budowy.

Nowoczesne budownictwo mieszkaniowe kojarzy się głównie z deweloperami, stawiającymi luksusowe, strzeżone osiedla. SM „Lazurowa” z Warszawy
postanowiła skonfrontować z nimi swoją ofertę podczas targów mieszkaniowych… i odniosła sukces. O potrzebie poczucia bezpieczeństwa i przewadze
doświadczenia, z prezesem Zbigniewem Gacą-Richterem i pełnomocnikiem zarządu Edytą Benesz rozmawia Krzysztof Dyła.

Budować na solidnym fundamencie
FILAR SPÓŁDZIELCZOŚCI 2016 – NOMINACJA

Wizualizacja inwestycji przygotowana przez biuro architektoniczne MFA z Kielc

LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2016 - NOMINACJA

Przestrzeń wystawiennicza spółdzielni na moment przed rozpoczęciem targów
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Budowa nowych mieszkań to za-
danie, którego podejmują się jedy-
nie nieliczne spółdzielnie w kraju.
Co było impulsem do tego, że
MGSM „Perspektywa” zdecydo-
wała na tak poważną inwestycję?
Od dłuższego czasu dostrzegaliśmy
potrzebę budowy nowych mieszkań.
Okazją do tego jest porozumienie
z Miastem Ruda Śląska, na mocy
którego możemy wybudować nowy
budynek w miejscu dwóch innych,
których stan techniczny jest bardzo
zły z powodu naturalnego zużycia
i wieloletniej eksploatacji  górniczej.
Warto tu nawiązać do historii miej-
sca, w którym nowe mieszkania mają
powstać. W rudzkiej dzielnicy Wirek
znajduje się zespół budynków po-
chodzących z początku pierwszego
dwudziestolecia XX wieku. W tym
miejscu przyjęła się nazwa zwyczajowa
„Werdon”, ponieważ budynki zos-
tały przeznaczone dla żołnierzy-
weteranów spod Verdun. Z uwagi
na to, że są to obiekty przezna-
czone do rozbiórki,  a równocześ-
nie ze względu na datę ich powsta-
nia objęte ochroną konserwatorską,
postawiono warunek, że mogą
zostać wyburzone, jeśli w tym miejscu
powstanie zabudowa nawiązująca
architektonicznie do tej pierwotnej.
Ten jeden nowy budynek, w miejscu
dwóch przeznaczonych do rozbiórki
ma być fragmentem nieco większej
całości. Myślę, że w przeciągu naj-
bliższych kilku lat powstanie zespół
trzech lub czterech tego typu
obiektów mieszkalnych. 

Pierwszy budynek jest już projek-
towany. Jakie powstaną w nim
mieszkania i dla kogo będą prze-
znaczone?

To będzie budynek o powierzchni
nieco ponad 1 000 m2, czyli średni
budynek, który pomieści od 12 do
14 lokali. Jest jednak nisza, którą
chcemy wypełnić na rynku nowo-
budowanych mieszkań. Chcemy
połączyć wielorakość funkcji tych
mieszkań… Oczywiście, w tej podzie-
mnej kondygnacji będą miejsca
postojowe i garażowe, bo to już
jest standard. Jed-
nak na pierwszej
kondygnacji nazie-
mnej chcemy ulo-
kować mieszkania,
które co prawda będą
znajdowały się w do-
mu wielorodzinnym,
ale w standardzie 
i z funkcją domków
szeregowych .
Każdy mieszkaniec
będzie miał osobne
wejście z tarasem
od strony tylnej ele-
wacji. Będą to mieszkania dwupo-
ziomowe z własnym zejściem do
garażu. Na kolejnych kondygna-
cjach powstaną mieszkania kla-
sycznie deweloperskie, ale już na
samej górze znów lokale dwu-
poziomowe. Będzie to paleta czter-
nastu mieszkań do wyboru. 
Poczynając od takich, które można
zaliczyć do klasy premium – o spo-
rej powierzchni, wysokim standar-
dzie, dającej właścicielowi poczucie
indywidualności – przez klasyczne
M2  i M3, aż po te większe, do
własnego zaaranżowania i z myślą
o osobach, które np. wykonują
niestandardowy zawód.

Czy istnieją uwarunkowania prawne,
na mocy, których spółdzielnia może

wybudować nowe mieszkania?
Dzisiejszy stan prawny umożliwia
spółdzielniom budowanie miesz-
kań w takim klasycznym systemie
deweloperskim, bo finalnie są one
przeznaczone do zbycia jako od-
rębna własność, niezależnie od
tego, czy osoba kupująca człon-
kiem spółdzielni zostanie, czy też
nie. Po prostu poniesie rynkowy

koszt budowy, łącznie z elementem
zysku, który może być przedmio-
tem ewentualnej interpretacji, jeśli
chodzi o organy skarbowe. Ze wstę-
pnego rozeznania wiemy, że są
spółdzielnie mieszkaniowe w kra-
ju, które takie doświadczenia mają
i ten system się u nich sprawdził.
Jest taka możliwość, że spółdziel-
nia może zaciągnąć kredyt dewe-
loperski. Natomiast nasza wstępna
ocena finansowa jest taka, że bę-
dziemy mogli to zrobić bez wspar-
cia się kredytem, tylko z własnych
środków. Mam na myśli wynik fi-
nansowy z roku 2015. Będziemy
w stanie walnemu zgromadzeniu
członków zaprezentować nad-
wyżkę bilansową przeznaczoną do
podziału na trzy źródła: zwiększe-

nie funduszu zasobowego, przezna-
czenie części na fundusz re- 
montowy istniejących już zasobów,
a w trzecim elemencie, kwotę
około miliona złotych przezna-
czylibyśmy na tę część inwestycji,
która byłaby zrealizowana jeszcze
w tym roku. Myślę, że pod koniec
roku jest możliwe jej rozpoczęcie.

W zeszłym roku spółdzielnia
otrzymała jedno z najbardziej pre-
stiżowych wyróżnień – Filar Spół-
dzielczości. Jakie sukcesy i osiągnięcia
otwierają drogę do tej nagrody?
Odpowiem przewrotnie. Nie trzeba
robić niczego wielkiego, tylko nie
zamykać się na to, co niesie ze sobą
zmieniająca się rzeczywistość. Zmiany,
które zaszły po 2007 r. w gospodarce
mieszkaniowej dotyczącej spółdzielni,
są zmianami nieodwracalnymi. To
tak zwane „uwłaszczenie”, które
nastąpiło, zmieniło strukturę włas-
nościową zasobów mieszkaniowych.
W związku z tym, że własność tych
mieszkań się zmieniła, trzeba się po
prostu odnaleźć w tej rzeczywisto-
ści. My w tej chwili zarządzamy
szesnastoma wspólnotami miesz-
kaniowymi – wśród nich są takie,
które do nas przyszły z rynku ze-
wnętrznego. To są wspólnoty, mó-
wiąc kolokwialnie, „podeweloperskie”.
Mamy też wspólnotę, która wy-
wodzi się z sąsiedniej spółdzielni
mieszkaniowej. Wydaje mi się, że
to jest działanie całkowicie prawid-
łowe, bo rynek nie znosi pustki. Co
więcej, jakość tego spółdzielczego
zarządzania nie odbiega od po-
ziomu, który prezentują inne pod-
mioty z branży zarządzania nieru-
chomościami, a w niektórych przy-
padkach jest nawet wyższa. ■

Wysoki poziom zarządzania, dobre wyniki finansowe i wreszcie inwestycje, które nie ograniczają się
wyłącznie do remontów podnoszących komfort życia mieszkańców. MGSM "Perspektywa" w Rudzie
Śląskiej wybuduje całkiem nowe mieszkania.  O nowoczesnej i perspektywicznej spółdzielczości
mieszkaniowej, z prezesem zarządu Krzysztofem Skrzymowskim rozmawia Michał Tkocz.

Deweloperska perspektywa w spółdzielni

Dwu- i trzypokojowe mieszkania
z kuchnią lub aneksem kuchen-
nym można kupić na zasadach
spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu. Potencjalny nabywca
wstępuje w szeregi członków
spółdzielni mieszkaniowej i powi-
nien wpłacić co najmniej 10 proc.
wartości lokalu. Pozostałą część
wkładu spłaca już w miesięcznych
ratach do spółdzielni. – Wszystkie
formalności tak naprawdę są za-
łatwione przez spółdzielnię mieszka-
niową. Co istotne, stronami umo-
wy są jedynie kupujący oraz spół-
dzielnia – wyjaśnia prezes SM
Suchanino Leonard Wieczorek.
Mieszkanie kupione na zasadach
lokatorskiego prawa do lokalu
jest niezbywalne, ale co istotne po
spłacie wkładu mieszkaniowego
może, na wniosek członka spół-
dzielni mieszkaniowej, zostać
przekształcone w odrębną włas-
ność. Poza tym, zgromadzone 
z wkładu mieszkaniowego środki,
w przypadku śmierci członka
spółdzielni nie przepadają. Są
zwracane spadkobiercom, chyba
że wolą oni nabyć spółdzielcze
prawo do danego lokalu. – Spół-
dzielcze lokatorskie prawo do lo-
kalu to większe bezpieczeństwo
niż własne mieszkanie, czy też
jego najem. Lokal nabyty w naszej
spółdzielni jest chroniony i na przy-
kład nie podlega komorniczej 

egzekucji – zaznacza prezes 
SM Suchanino. 
Oferta trzynastu mieszkań w SM
Suchanino w Gdańsku, która
w tym roku obchodzi 25-lecie ist-
nienia, dedykowana jest szczegól-

nie młodym rodzinom. Zachę-
cająca do zamieszkania w budynku
przy ul. Czajkowskiego jest nie
tylko bardzo atrakcyjna lokaliza-
cja osiedla – do centrum Gdańska
i obwodnicy można dojechać do-
słownie w kilka minut – ale znaj-
dujące się na jego terenie obiekty.
Jest tu przedszkole, szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, place zabaw, 
a także poczta, bank i kościół.
Poza tym jest tu dużo zieleni 
i obiekty rekreacyjno-sportowe,
takie jak basen i skatepark. Do-
stępne są też garaże podziemne,

co całkowicie rozwiązuje pro-
blem z parkowaniem, który poja-
wia się na niejednym osiedlu 
w kraju. – O dobrej lokalizacji
osiedla świadczyć może też duże
zainteresowanie przedsiębiorców,
którzy chcą w Suchaninie prowa-
dzić swoją działalność – nie ukrywa
Leonard Wieczorek. Zakup mie-
szkania na zasadach spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do
lokalu można również potrakto-
wać jako długoterminową inwe-
stycję. Lokal można wynajmować
np. studentom, których ze wzglę-
du na bliskie sąsiedztwo Politechniki
Gdańskiej nie brakuje. Z kolei 
w sezonie letnim zawsze znajdą
się chętni na wakacyjne lokum 
w Trójmieście. Budynki, które
powstały jeszcze w czasach PRL
jako zasoby Gdańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, w wyodrębnio-
nej 25 lat temu nowej spółdzielni
Suchanino zostały gruntownie
wyremontowane. – Otoczenie
jest bardzo przyjazne i sprzyjające.
Elewacje budynków z tak zwanej
wielkiej płyty zostały docieplone
– mówi prezes SM Suchanino.
Rozbudowa osiedla i wpływy
z funduszy remontowych przy-
noszą korzyści wszystkim miesz-
kańcom. To jeden z najbezpie-
czniejszych zakątków w Trójmie-
ście. Jest tu zainstalowany nie
tylko monitoring osiedlowy, ale
też część zasobów SM Suchanino
objęta jest monitoringiem miej-
skim kontrolowanym i strzeżo-
nym przez policję. – Przestępczość
na naszym osiedlu spadła niemal
do zera. Naszych zasobów pilnują
zarówno sami mieszkańcy, jak 
i mundurowi – zaznacza Leonard
Wieczorek. Poza rozwiązaniem
wszelkich kwestii bezpieczeństwa
w SM Suchanino nie brakuje bo-
gatej oferty społeczno-kulturalnej.
Organizowane są zajęcia dla se-
niorów, a także imprezy dla dzieci
i młodzieży. Przynajmniej raz 
w roku organizowany jest festyn
dla członków spółdzielni. 

Marcin Pawlenka

Nowe mieszkania
„bez kredytu”
Bez zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, co
więcej nawet bez zdolności kredytowej – tak na-
prawdę wystarczy dowód osobisty i 10 proc. włas-
nego wkładu, żeby zamieszkać w swoim wyma-
rzonym mieszkaniu. W sumie 13 takich lokali, 
w deweloperskim stanie, oferuje Spółdzielnia
Mieszkaniowa Suchanino z Gdańska.

Inwestycji w Aleksandrowie 
Kujawskim dokonano sporo.
Wszystkie zostały zrealizowane 
z wykorzystaniem funduszy unij-
nych i mają służyć mieszkańcom.
Priorytetem była budowa sieci ka-
nalizacyjnej z modernizacją oczy-
szczalni ścieków, jednej z najnowo-
cześniejszych obecnie w Polsce.
– Zadanie, warte ok. 20 mln zł,
było krokiem milowym – mówi
burmistrz Andrzej Cieśla. – Isto-
tna była również budowa orlików
przy naszych szkołach podstawo-
wych, modernizacja parku
im. Jana Pawła II i remont części
dworca kolejowego. Dziś w tym
XIX-wiecznym budynku znajduje
się biblioteka miejska, sala kon-
certowa z odrestaurowanym, za-
bytkowym wnętrzem, sala dla
organizacji pozarządowych oraz
pomieszczenie dla informacji tu-
rystycznej – dodaje. – Wciąż jest
wiele oczekiwań społecznych,
które muszą być zrealizowane 
w najbliższej przyszłości, jak 
np. zmiana nawierzchni dróg. Mamy
np. ciąg ulic Szczygłowskiego-
Tuwima, łączących drogę powia-
tową z niedawną drogą woje-
wódzką. Obserwowane jest tam
duże natężenie ruchu, toteż zada-
nie jest dość pilne ze względu na
uciążliwość w poruszaniu się po
tej drodze. Będziemy robić rów-
nież wszystko, żeby doprowadzić
do końca rewitalizację dworca
i nadać mu nowe funkcje – pod-
kreśla burmistrz.
Na terenie miasta od dłuższego
czasu znajdują się zakłady prze-
mysłu metalowego, poligraficz-
nego, spożywczego, czy budowla-
nego. Bliskość autostrady A1 
(3 km od miasta) przyciąga prze-

dsiębiorców, którzy na Kujawach
chcą rozwijać swój biznes. – Nie-
dawno przekazaliśmy nowy teren
inwestorom prywatnym: firmie
zajmującej się przetwórstwem
mleka i centrum logistycznemu
oraz producentowi butelek pla-

stikowych do napojów. Myślę, że
firma do 2 lat rozpocznie działal-
ność zatrudniając 50-70 osób
– wymienia burmistrz Cieśla.
– Współpraca układa się dobrze.
Otrzymujemy wsparcie od przed-
siębiorców na organizację imprez
i uroczystości – dodaje. Miasto
Aleksandrów Kujawski dysponuje
ponadto terenami o powierzchni
kilkuha, przeznaczonymi pod bu-
downictwo mieszkaniowe, które
będą stopniowo uzbrajane. Jedną 
z najważniejszym imprez w mie-

ście jest Festiwal Dwóch Cesarzy,
odbywający się co roku na terenie
dworca kolejowego. Miejsce wy-
brane nieprzypadkowo, bowiem
pełniło kiedyś funkcję komory
celnej na granicy zaborów pru-
skiego i rosyjskiego. Tutaj, w 1879 r.

odbył się zjazd cesa-
rzy: Wilhelma I 
i Aleksandra II.
Dziś do Aleksandrowa
przybywają znani
artyści ,  w tym
laureaci Między-
narodowego Festiwalu
Chopinowskiego.
Jest też kilka imprez
na cześć Edwarda
Stachury, najsłyn-
niejsza z nich to 
S t a c h u r i a d a .
W mieście znajduje
się filia pobliskiego
sanatorium w Cie-
chocinku. Burmistrz
podkreśla, że urząd
jest dobrze zarzą-
dzany. Jest to moż-
liwe przede wszy-
stkim dzięki wdro-
żonemu 3 lata temu
systemowi e-usług,

poprzez który można załatwić
ok. 300 różnych spraw on-line.
Urząd zajął IV miejsce w ran-
kingu najtańszych w utrzymaniu
urzędów miejskich na terenie wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego,
I miejsce w konkursie „Równy
Urząd 2014” i zdobył tytuł „Lider
Wspierania Przedsiębiorczości 2012”.
W tym roku Gmina Miejska
Aleksandrów Kujawski otrzy-
mała nominację do tytułu Lidera
Rozwoju Regionalnego.

Aleksandra Gil

Miasto dwóch cesarzy
Kiedyś bywał tu Edward Stachura, dziś kwitnie wiele gałęzi przemysłu.
Można tu spotkać kuracjuszy, pracowników dużych zakładów i artystów.
Mowa o niewielkiej, lecz stale rozwijającej się gminie miejskiej z Kujaw. 
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Prezes MGSM Perspektywa Krzysztof Skrzymowski

Myszków nie jest miastem sta-
rym, z wiekową historią. Na czym
oparł się jego dynamiczny rozwój?
Duże znaczenie miała kolej war-
szawsko-wiedeńska i usadowienie
się tutaj przemysłu hutniczego,
papierniczego czy włókienniczego,
a tradycja wyrobu popularnych
pralek Frania funkcjonuje do  dzi-
siaj. Lecz Myszków XXI wieku to
miasto przede wszystkim małych
i średnich przedsiębiorstw, choć
mamy i duże, jak np. Sokpol czy
wielokrotnie nagradzana Mle-
czarnia, jej sławne i pyszne wy-
roby mleczne.

Stawiacie Państwo na rozwój
możliwości. Jak motto miasta
przekłada się na codzienne życie
mieszkańców?
Za hasłem „Myszków rozwija
możliwości” kryje się strategia
miasta, jak i inspiracja do działań
nie mieszkańców. Tworząc wa-
runki do rozwoju aktywności bizne-
sowej poprzez różnego rodzaju
ulgi dla przedsiębiorców, staramy
się wyjść im naprzeciw, a tworząc
budżet partycypacyjny i wspiera-
jąc stowarzyszenia staramy się
uaktywnić mieszkańców. 

Myszków został nominowany
do tytułu Lidera Rozwoju Regio-
nalnego 2016. Jak wpływają  Państwo
na rozwój gospodarczy miasta?
Jakich inwestorów Państwo po-
szukują?
By przyciągnąć potencjalnych in-
westorów miasto musi mieć te-
reny inwestycyjne. Zakończone
sukcesem moje starania stworze-
nia Specjalnej Strefy Ekonomicznej
na obszarach należących do miasta
i Starostwa Powiatowego zaowo-
cowały nowymi inwestorami.

Przedsiębiorcy inwestujący 
w Myszkowie, tworząc nowe za-
kłady i nowe miejsca pracy,  mogą
liczyć nie tylko na korzystne  ulgi
ale i profesjonalną obsługę i pomoc
w postaci „opiekuna dla inwestora”
z ramienia urzędu. Byłem inicja-
torem powstania Myszkowskiej
Rady Biznesu, która dzisiaj podej-
muje się analizy licznych proble-
mów, z którymi boryka się pra-
codawca jak np. brak fachowej
kadry zawodowej w przedsiębior-
stwach. Cykliczne spotkania
w ramach Biznes Mixera również
służą analizie problemów na  gos-
podarczym rynku.

Jak miasto wspiera inwestorów
którzy chcą tu uruchamiać swoje
zakłady?
Jak wspomniałem wcześniej mamy
atrakcyjną ofertę dla przedsiębior-
ców, prowadzimy procedurę zmian
w planie zagospodarowania prze-
strzennego, służącą rozwojowi
przedsiębiorstw. W ramach SSE
posiadamy jeszcze wolne tereny
inwestycyjne, podkreślę, że są to
tereny uzbrojone z dobrą drogą
dojazdową. Prowadzone liczne
rozmowy zaowocowały sprzedażą
2/3 terenu. Prowadzimy prace
modernizacyjne terenów pod in-
westycje poza strefą.  W Myszkowie
zdecydowali się zainwestować:
Holendrzy z branży metalowej,
firma  kooperująca z branżą AGD
oraz firma wykonującą spawanie
próżniowe.  Dobry klimat posłużył
do rozwoju działalności kolejnej
firmy, produkującej pianki poliure-
tanowe. Myszków to miasto bezpie-
czne, z dobrym klimatem miast
średniej wielkości, jej rozległe zie-
lone tereny są atrakcją dla bu-
downictwa jednorodzinnego. ■

Myszków inspiruje
O rozwoju miasta na przemysłowej mapie 
woj. śląskiego, z burmistrzem Włodzimierzem
Żakiem rozmawia Barbara Szczepanek .

LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2016 - NOMINACJA

Dworzec w Aleksandrowie Kujawskim jest najdłuższym dworcem w Europie
SM Suchanino oferuje trzynaście nowych mieszkań



Realizują Państwo szereg innowa-
cyjnych projektów, między innymi
wspomniany dualny tok studiów.
Naszym sztandarowym produktem
jest właśnie system studiów, który
wprowadziliśmy w 2011 roku. Po-
lega on na tym, iż młody człowiek
studiuje u nas i jednocześnie pra-
cuje w zakładzie pracy, który ze-
chciał go przyjąć jako studenta-
praktykanta. W zeszłym roku po-
jawili się pierwsi absolwenci na
kierunku elektrotechnika specjal-
ność elektromechatronika, około
30 osób, co istotne, wszyscy po za-
kończeniu studiów uzyskali za-
trudnienie w zakładach pracy, w któ-
rych odbywali praktykę. Obecnie
mamy około 60 studentów studiu-
jących tym trybem, także na kie-
runku budownictwo. Jako pierwsi
wprowadziliśmy taki system nau-
czania i nazywamy go Leszczyńskim
Modelem Studiów Dualnych. Stu-
denci rozpoczynają naukę w ra-
mach studiów dualnych od dru-
giego roku studiów, rekrutacja od-
bywa się na podstawie wyników
osiągniętych w pierwszym roku

studiów. Student studiów dual-
nych jeden tydzień przebywa na
uczelni, a kolejny u pracodawcy,
zatrudniony na pół etatu. Warto
wspomnieć, że cały ten sukces nie
miałby nigdy miejsca, gdyby nie
odzew ze strony pracodawców.
My stworzyliśmy koncepcję, opra-
cowaliśmy projekt, ale to praco-
dawcy zapewniają miejsca pracy.
W planach jest także rozszerzenie
systemu studiów dualnych na inne
kierunki, m.in. ekonomię czy pe-
dagogikę.

Kolejną innowacją, stworzoną przez
samych studentów jest projekt
Ulotki 3D…
Pomysł ten powstał w gronie stu-
dentów naszego kierunku infor-
matycznego, przy dużym wsparciu
naszego utalentowanego absol-
wenta Erwina Garbarczyka. Po-
lega on na stworzeniu niestanda-
rdowej ulotki, która co prawda
funkcjonuje w formie papierowej,
ale żeby uzyskać więcej informacji
trzeba użyć swojego smartfona czy
tabletu, zeskanować zawarty w ulo-

tce kod QR. Młodych ludzi nie in-
teresują teraz standardowe pro-
dukty, więc takimi projektami
wychodzimy im naprzeciw. Kolejny
realizowany przeznas projekt to Fab-
Lab, czyli FabrykaLaboratorium, rea-
lizowany we współpracy z firmą
Fucco Design (właścicielem jest
Erwin Garbarczyk) oraz Zespołem
Szkół Technicznych w Lesznie. Bę-
dzie to miejsce, w którym studenci
będą mieli dostęp do najnowocześ-
niejszych sprzętów, umożliwiających
im tworzenie projektów, znajdzie się
tam, m. in. ufundowana przez
PWSZ w Lesznie drukarka 3D. 

W jaki sposób realizujecie Państwo
synergię nauki z biznesem?
Przede wszystkim poprzez projekt
studiów dualnych, ale nie tylko. 
W zeszłym roku wspólnie z praco-
dawcami z naszego regionu utwo-
rzyliśmy Radę Biznesową przy
naszej uczelni. Ma to być organ
doradczo-opiniodawczy, mający na
celuustanowienie właściwych relacji
między uczelnią, a otoczeniem
społeczno-gospodarczym. Pierw-

szym z zadań naszej Rady Bizne-
sowej jest przygotowanie ekspertyzy
określającej jakie kierunki i specjal-

ności będą szczególnie pożądane
na leszczyńskim rynku pracy. To
pozwoli nam zweryfikować naszą
ofertę edukacyjną. Chcemy także
na terenie Leszna zapewnić mło-
dzieży ciągłość systemu edukacji.
Do tego celu powołaliśmy Radę

Dyrektorów SzkółPonadgimnazjal-
nych. W wielu szkołach ponadgim-
nazjalnych istnieją bowiem kierunki

spójne z naszym systemem naucza-
nia i dzięki takiej współpracy mo-
żemy uzyskać naturalny przepływ
kandydatów do nas, ale też zaofe-
rować wiele uczniom i nauczycie-
lom. Chcemy pokazać, że proces
kształcenia musi być procesem

spójnym na wszystkich etapach
edukacji. 

Co jest istotne w codziennym
funkcjonowaniu uczelni?
Przede wszystkim dobra kadra. Na-
sze hasło to „uczelnia przyjazna stu-
dentom i pracownikom” i staramy
się każdego dnia to realizować. Nie
zapominając jednak, że najważnie-
jszym elementem tej struktury jest
student. Staramy się odpowiadać
na potrzeby naszych studentów,
nie zbywać ich, co często dzieje się
na większych uczelniach akade-
mickich. W dużym stopniu anga-
żujemy się także we współpracę 
z miastem Leszno. Miasto o takim
potencjale, aspiracjach, z takim po-
łożeniem nie mogłoby funkcjono-
wać bez dobrej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej, przygotowu-
jącej studentów do pracy u lesz-
czyńskich przedsiębiorców. Oczeku-
jemy wzajemnych relacji z miastem,
wzajemnego wsparcia, bo to bę-
dzie przynosiło obopólne korzyści.
■

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, jako pierwsza spośród uczelni w Polsce wprowadziła tzw. studia dualne,
czyli połączenie edukacji ze zdobywaniem doświadczenia w zawodzie. Projekt ten cieszy się dużym uznaniem, a uczelnie z całej Polski interesują 
się wprowadzeniem podobnego systemu nauczania także na swoich wydziałach. O roli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, współpracy z miastem,
innowacjach w nauczaniu, z rektorem prof. dr hab. Maciejem Pietrzakiem, rozmawia Paulina Dudak.

Innowacyjność wdrażana na rynek pracy

- Jeśli okazuje się, że nasze działania są innowacyjne i możemy być wzorcem dla innych, to jest to dla nas bar-
dzo budujące - mówi rektor o nominacji do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016

POLskA NAGRODA INNOWACyJNOśCI 2016 - NOMINACJA

3

Miasto ma już 500 prawie lat, ale
na jego dzisiejszy wygląd wpłynęły
głównie wydarzenia  związane z pier-
wszą i drugą wojną światową. 
W 1915 roku Cieszanów został
spalony w ramach ofensywy rosyj-
skiej, w 1944 roku spalili go Ukraińcy
i miasto musiało po raz drugi po-
wstać z gruzów. Duże piętno na mie-
szkańcach odcisnęła również tran-
sformacja gospdarcza lat 90., gdy
w  wyniku likwidacji PGR-ów i innych
państwowych zakładów, pracę stra-
ciło ponad tysiąc osób. Dziś miasto
stara się korzystać z projektów w ra-
mach programu Polska Wchodnia.
– Chcemy utworzyć szlak kulturowy
im. Jana III Sobieskiego o wymia-
rze europejskim. Pracuje nad tym
fundacja Think Tank z Lublina.
Staramy się w tej chwili o środki 
z funduszów wyszehradzkich. Idea
jest taka, że w każdym z miejsc, które
jakoś są związane z Sobieskim, stwo-
rzyć lokalne atrakcje, gry terenowe
i produkty – mówi burmistrz Zdzisław
Zadworny. – Dziś przyciągamy tu-
rystów czterodniowym Cieszanów
Rock Festiwalem, który ściąga lu-
dzi z całej Polski i daje im okazję do
zwiedzenia naszego miasta – do-
daje. Miasto i Gmina dysponują
również terenami inwesytycyjnymi,
z których część jest przeznaczona
na przemysł i usługi – dziś fukcjo-
nuje tam już farma fotowoltaiczna,
a część to teren zielony, na którym
planowana jest inwestycja o chara-
terze turystyczno-rekreacyjnym.
– Chcemy stworzyć swego rodzaju

rdzeń turystyczny, który nawiązy-
wałby również do naszej historii.
Wokół niego powstałby park roz-
rywki z kąpieliskiem, które w za-
sadzie już mamy, ale wymaga je-
szcze dozbrojenia. Ta rekreacyjno-
sportowa część mogłaby ulec roz-
szerzeniu, o np. lodowisko – planuje
burmistrz. Miasto rozwija swoją
infrastrukturę, również w oparciu
o środki unijne. W poprzednich la-
tach skutecznie realizowano prace
modernizacyjne przy sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej. Głów-
nym celem projektu była poprawa
warunków życia mieszkańców gmi-
ny oraz zwiększenie atrakcyjności
inwestycyjnej, rozwój działalności
turystycznej i gospodarczej w zwią-
zku z poprawą systemu zaopatrze-
nia w wodę. Rozbudowa infra-
struktury pozytywnie wpłynęła na
decyzje o podejmowaniu działal-
ności na tym obszarze przez inwes-
torów. Istotnym atutem gminy jest
rozwiązanie problemów gospo-
darki ściekowej. Gmina, między
innymi w ramach ZPORR 2004-
2007, rozbudowała oczyszczalnię
ścieków i wybudowała sieć kana-
lizacyjną. Dbałość o środowisko 
w Cieszanowie na tym się nie sko-
ńczyła. W 2012 roku zakończono
projekt wymiany kotłowni gazo-
wych, na te zasilane biomasą w  bu-
dynkach użyteczności publicznej.
Stały rozwój i wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii zaowoco-
wał nominacją do Lidera Rozwoju
Regionalnego 2016. ■

Cieszanów
dobrze rockuje
Cieszanów to niewielkie miasto w woj. podkar-
packim, które swoimi działaniami od kilku lat
przykuwa uwagę turystów nie tylko z Polski,
ale również z zagranicy. Poza tym stale moder-

nizuje i inwestuje w rozwój swojego regionu, nie
zapominając o historycznym dziedzictwie.

Znajdujecie się na terenie obsza-
rów objętych programem Natura
2000. Proszę opowiedzieć o po-
tencjale turystycznym Państwa
gminy?
Na terenie naszej gminy znajdują
się dwa obszary objęte programem
Natura 2000. Pierwszy z nich znaj-
duje się przy dorzeczu rzeki Wisłoki,
drugi natomiast to obszar rezer-
watu Golesz. Posiadamy także kilka
zabytków, m.in. pozostałości śred-
niowiecznego zamku, cmentarz 
z czasów pierwszej wojny światowej,
średniowieczne kurhany czy dwa
zabytkowe kościoły. W jednym 
z nich znajdują się zabytkowe ołta-
rze cechów. Na terenie gminy roz-
wija się także turystyka konna oraz
piesza. Wzdłuż wspomnianych za-
bytków biegnie szlak podkarpac-
kie podkowy, gdzie posiadamy
oznakowane trasy do nordic wal-
kingu, a dodatkową atrakcją jest
winnica Kolacz.

Kołaczyce to także gmina dobrze
przygotowana pod kątem roz-
woju biznesu i realizacji nowych
przedsięwzięć. Jakie perspektywy
stwarza gmina dla swoich miesz-
kańców oraz inwestorów?
Przede wszystkim staramy się ak-
tywizować własnych przedsiębior-
ców. Gmina założyła spółkę Polska
Przedsiębiorcza Kołaczyce sp. z o. o.,
która będzie udzielała mikro,

małym oraz średnim przedsiębior-
stwom pożyczek w ramach Lokalnego
Programu Pożyczkowego na rozwój
własnych działalności. Ponadto
gmina jest członkiem działań grupy
Nowa Galicja, która skupia 7 gmin,
a w ramach strategii, którą stwo-
rzyliśmy chcemy pozyskać środki
w wysokości 4 mln złotych na
wspomaganie przedsiębiorców z na-
szych terenów. Zgodnie z progra-
mem, przedsiębiorca będzie mógł
pozyskać nawet do 300 tysięcy zł
na rozwój swojej działalności.

Na terenie gminy realizujecie Pań-
stwo projekty związane z ekologią…
Tak, przede wszystkim są to insta-
lacje fotowoltaiczne, mieszkańcy
otrzymali 74 proc. dofinansowa-
nia do takich instalacji. Wybudo-
waliśmy także 100 lamp hybrydo-
wych na terenie gminy. Mamy 
w planach złożenie wniosku do
Regionalnego Programu Operacyjnego
Czysta Energia o renowację jed-
nego z domów ludowych w miejs-
cowości Sieklówka, by stworzyć
pokazowy dom hybrydowy – dach
byłby pokryty w całości fotowoltaiką,
natomiast ogrzewany przez pompy
ciepła. Chcemy pokazać, że roz-
wiązania ekologiczne poprawiają
jakość życia, a także pozwalają na
dużą oszczędność środków.

Dziękuję za rozmowę.

W stronę ekologii
i turystyki
Gmina Kołaczyce jest małą gminą leżącą w wo-
jewództwie podkarpackim. Pomimo jej niewiel-
kich rozmiarów, burmistrz wraz ze swoją kadrą,
sukcesywnie realizuje zamierzone cele, a ich
działania ukierunkowane są przede wszystkim
na rozwój turystyki oraz inwestycji ekologicznych. 
Z Burmistrzem gminy Panią Małgorzatą Salachą
rozmawia Paulina Dudak.
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IV Polski Kongres Przedsiębiorczości
odbędzie w dniach 27-28 paź-
dziernika i skupi uwagę najważ-
niejszych środowisk naukowych,
gospodarczych oraz samorządo-
wych w Polsce. Poprzednia edycja
wydarzenia dotknęła wielu nie-
zwykle istotnych tematów doty-
czących rozwoju polskiej gospo-
darki. Część pytań, z różnych
względów, pozostała jednak bez
odpowiedzi. Dziś, bogatsi o do-
świadczenia z 2015 roku, mo-
żemy znaleźć rozwiązania tych
trudnych kwestii. Polski Kongres
Przedsiębiorczości po raz kolejny
odpowiada na potrzebę budowa-
nia synergii nauki z biznesem i sa-
morządem. Najważniejszym celem,
jaki przyświeca wydarzeniu, jest
stworzenie forum wymiany myśli
i poglądów dla polskich przedsię-
biorców, naukowców i polity-
ków. W trakcie Kongresu ucze-
stnicy mają okazję wymienić się
swoimi doświadczeniami, ale
również spotkać potencjalnych
partnerów biznesowych. 
Nadchodzący Kongres to ponad
20 konferencji branżowych, które
obejmą najistotniejsze kwestie
związane  z  rozwojem  ekonomi-
cznym  i  społecznym  m.in. poli-
tyką innowacyjności w Polsce,
synergią nauki z biznesem, przed-
siębiorczością, transferem i ko-
mercjalizacją wiedzy. Ważnym
punktem tegorocznych rozmów

będzie także nowa perspektywa
unijna 2014-2020. Obserwując
rozwój polskiej gospodarki, nie
sposób pominąć także polskich
innowacji medycznych na rynku
światowym czy nowoczesnych
rozwiązań skierowanych do bra-
nży obronnej. Strategicznym punktem
rozmów będzie również rola sa-
morządów w kształtowaniu pol-
skiej gospodarki. Nie należy zapo-
minać, że to wójtowie, burmist-
rzowie oraz prezydenci miast
również są odpowiedzialni za wi-
zerunek naszego kraju za granicą.
Dotyczy to zarówno stałego pod-
noszenia jakości życia mieszkań-
ców poprzez inwestycje realizo-
wane z funduszy unijnych, jak 
i przyciągania inwestorów, któ-
rych działania mogą wpłynąć na
kreowanie pozytywnego wize-
runku samorządu na zewnątrz. 
Zwieńczeniem   wydarzenia   będzie
uroczysta   gala,   podczas   której
najprężniejsze polskie firmy i in-
stytucje zostaną uhonorowane
nagrodami przyznawanymi przez
Polską Agencję Przedsiębiorczości,
Patronat medialny nad wydarze-
niem objął „Biznes Plus” w Gaze-
cie Wyborczej. Szczegółowe
informacje dotyczące wydarzenia
można znaleźć pod adresem
w w w. p o l s k i k o n g r e s . p l . 

Sławomir Duda

Kongres możliwości
Pod koniec tego roku w Lublinie będzie miało
miejsce wydarzenie, które od czterech lat wpi-
suje się w kalendarz najważniejszych wydarzeń
biznesowych w Polsce. 



4

Pierwsze wzmianki o in vitro u lu-
dzi pojawiły się ponad 40 lat temu,
ale nikt nie przypuszczał, iż diag-
nostyka oraz późniejsze leczenie
niepłodności będą tak szybko się
rozwijały. Aktualnie, dzięki nowym
technologiom, w ciążę mogą za-
chodzić kobiety w znacznie póź-
niejszym wieku niż kiedyś oraz
dotknięte różnymi schorzeniami,
które uniemożliwiają im zapłod-
nienie naturalnymi metodami. 
W katowickiej Klinice Gyncentrum,
szanse na zapłodnienie in vitro są
jeszcze większe, poprzez zastoso-
wanie innowacyjnej metody, jaką
jest muzyka w inkubatorach ho-
dowlanych. Wpływ muzyki na
rozwój zarodków odkryli naukowcy
z Instituto Marques w Barcelonie,
zaś Gyncentrum jest jedyną kli-
niką w Polsce, która wprowadziła
tę metodę do swoich laborato-
riów. Dokładny sposób jej działa-
nia wyjaśnia dr n. biol. Wojciech
Sierka – embriolog kliniczny ESHRE.
– Specjalne głośniki, które umie-
szczone są w inkubatorze hodow-
lanym „grają” znajdującym się
tam embrionom muzykę klasy-
czną, rock oraz pop. Dźwięki
muzyki powodują delikatne drga-
nia kropel pożywek hodowla-
nych, w których znajdują się
zarodki. Ruchy te promują za-
płodnienie i prawidłowy wzrost
embrionów. Muzyka, obok stałej
temperatury, zaciemnienia, odpo-
wiedniego składu atmosfery bo-
gatej w dwutlenek węgla i ubogiej
w tlen, odtwarza warunki, w któ-
rych komórka jajowa (i zarodek)

przemieszcza się do macicy. W natu-
ralnych warunkach za ten proces
odpowiedzialna jest perystaltyka
jajowodu oraz ruchy rzęsek. 
W laboratorium, na ile to możliwe,
staramy się naśladować naturę.
Można powie-
dzieć, że genero-
wane muzyczne
mikrodrgania
„oczyszczają” za-
rodki ze wszyst-
kich metaboli-
cznych nieczys-
tości – dodaje biolog.
Według statystyk,
dzięki stosowa-
niu tej metody,
w Gyncentrum
uzyskano co naj-
mniej 5 proc. wzrost statystyk,
jeśli chodzi o skuteczne zapłod-
nienie komórki jajowej. 
Innym przykładem innowacji 
w Gyncentrum, jest stosowanie
systemów laserowych. – W mo-
mencie, gdy otoczka zarodka jest
zbyt gruba lub twarda, jesteśmy 
w stanie dokonać jej laserowego
nacięcia, które ułatwi opuszczenie
osłon przez zarodek w odpowie-
dnim momencie – wyjaśnia dr Sierka.
Ważną kwestią jest również cało-
dobowy monitoring rozwoju za-
rodków, dzięki umieszczonym  
w inkubatorach systemom wizyj-
nym. Cały czas zachowywane jest
odpowiednie stężenie gazów:
dwutlenek węgla jest dodawany
w odpowiedniej ilości, zaś tlen
wypierany azotem. Podgląd po-
zwala na kontrolę prawidłowego

rozwoju embrionów bez nadmie-
rnej ingerencji w parametry oto-
czenia. Dzięki takiej dokładnej
obserwacji, możliwe jest wskaza-
nie zarodków pierwszego wyboru
do transferu, z dużymi szansami
na ciążę i pomyślne urodzenie
potomstwa. W klinice wdrożone
są także procedury badania jako-
ści oocytów i plemników. Dodat-
kowo możliwe jest pobranie do
badania genetycznego pojedyn-
czej komórki w pierwszych dniach
rozwoju zarodka, nazywane biop-
sjąblastomerów tzw. diagnostyka
preimplantacyjna. – Takie zarodki,
które przebadano genetycznie pod
względem składu chromosomów
dają większą szansę na prawid-
łową ciążę  – podkreśla embrio-
log. Innowacyjne działania

Gyncentrum, znane są nie tylko
w Polsce, ale też poza granicami
kraju. Świadczy to o wysokiej ja-
kości prowadzonych tu badań, 
a przede wszystkim najwyższej ja-
kości opieki medycznej, od mo-
mentu pierwszych wizyt kontro-
lnych pacjentów, poprzez farma-
kologiczną stymulację owulacji,
pobranie i zapłodnienie komórek
jajowych, hodowlę uzyskanych
zarodków, aż po ich transfer do
macicy i dalszy ich wzrost oraz
urodzenie dziecka.  – Nasze dzia-
łania spowodowały, że w nie-
spełna 6 lat staliśmy się liderem 
w leczeniu niepłodności – mówi
prezes Paweł Czerwiński. Nowa-
torskie metody, przyczyniły się do
nominacji kliniki Gyncentrum do
Polskiej Nagrody Innowacyjności.

Barbara Szczepanek

Życie powstaje
w rytm muzyki
Klinika Gyncentrum w Katowicach pomaga speł-
niać marzenia o posiadaniu potomstwa, poprzez
stosowanie wielu innowacyjnych metod. Jednak
w swoich działaniach idzie o krok dalej niż inne
placówki, zajmujące się leczeniem niepłodności. KZK GOP został nominowany do

tytułu Lidera Rozwoju Regional-
nego 2016, za projekt Śląskiej Karty
Usług Publicznych. Czym on jest?
Śląska Karta Usług Publicznych to
nowoczesny, innowacyjny projekt
informatyczny. Realizowany on
jest przez 21 miast aglomeracji
katowickiej, a jego liderem jest
KZK GOP. ŚKUP to narzędzie
stworzone do używania w zakre-
sie obsługi różnych usług publicz-
nych – od komunikacji miejskiej
poprzez usługi gminne, kultu-
ralne, sportowe po płacenie za
parkowanie.

Dlaczego projekt można nazy-
wać innowacyjnym?
ŚKUP jest zupełnie nowym syste-
mem, zaprojektowanym i stwo-
rzonym na potrzeby aglomeracji.
Taki system nie funkcjonuje nig-
dzie, nie został kupiony jako ist-
niejące rozwiązanie. Jest platformą
integrującą usługi publiczne. 

O ŚKUP najczęściej można jed-
nak usłyszeć w kontekście komu-
nikacji publicznej.
Możliwość używania karty ŚKUP
jako nośnika biletu komunikacji
miejskiej jest jedną z funkcjonal-
ności systemu. Biorąc pod uwagę
liczbę pasażerów KZK GOP, to 
z niej na pewno korzystać będzie
najwięcej użytkowników. Karta
ma jednak o wiele szersze możli-
wości. Za przejazd zapłacić można
bezpośrednio pieniądzem elek-
tronicznym, ale tej samej portmo-
netki można używać do zapła-
cenia w innych instytucjach, które

są włączone w system. 

Ale jakie są realne korzyści z za-
stosowania tego systemu?
Śląska Karta Usług Publicznych
nie jest tylko nośnikiem biletu.
Dla pasażerów będzie to jego naj-
ważniejsza funkcja, jednak ŚKUP
jest złożonym, innowacyjnym na-
rzędziem, które będzie służyło do
zarządzania różnymi usługami
publicznymi. W zakresie komu-
nikacji służy np. do kontroli jako-
ści wykonywanych usług (m.in.
punktualności realizacji rozkła-
dów jazdy) czy generowania da-
nych, które będą podstawą do
modyfikacji rozkładów jazdy.
Dzięki danym pozyskanym przez
ŚKUP wszystkie miasta będące
członkami KZK GOP otrzymają
bardzo precyzyjnie wyliczenia bę-
dące podstawą rozliczeń finanso-
wych oraz dopłat do komunikacji.

Mówimy tu jednak o zarządza-
niu aglomeracją. Co ŚKUP ofe-
ruje mieszkańcom, pasażerom?
Patrząc na system od strony pasa-
żera, wymaga on dodatkowej ak-
tywności, wiążącej się chociażby
ze zmianą dotychczasowych za-
sad i odejścia od biletów papiero-
wych, jednakże naszym celem jest
m.in. lepsze dopasowanie oferty
do potrzeb pasażerów. Jednocześ-
nie taryfa została tak przygoto-
wana, aby zrekompensować konie-
czność wykonywania dodatkowych
czynności, atrakcyjnymi rozwią-
zaniami biletowymi. Przekazane
przez system dane będą oczywi-
ście również używane w zakresie

innych funkcjonalności, a dzięki
nim możliwe będzie wprowadza-
nie korzystnych dla użytkowni-
ków rozwiązań.

Od uruchomienia całego systemu
minęło kilka miesięcy, jednak
ciągle można słyszeć o pojawia-
jących się problemach.
ŚKUP jest złożonym systemem in-
formatycznym, a o jego stopniu
skomplikowania świadczy liczba
funkcjonalności, obsługiwanych
jednostek, obszar, na jakim jest
używany oraz liczba przewidzia-
nych użytkowników. W ramach
SKUP współdziała ze sobą około
kilka tysięcy różnego rodzaju urzą-
dzeń – od czytników w autobu-
sach, modułów płatności w insty-
tucjach, punktach sprzedaży itp.
System jest dynamiczny, na bie-
żąco dokonywane są potrzebne
modyfikacje. Jeszcze raz podkre-
ślam, że to innowacyjny, zupełnie
nowy projekt, który został od po-
czątku do końca stworzony na
nowo, a jego możliwości zna-
cząco ułatwią zarządzanie mias-
tami w aglomeracji. ■

Innowacyjny projekt 
dla aglomeracji
O Śląskiej Karcie Usług Publicznych, o tym co oferuje ten projekt i na jakie
korzyści z nim związane mogą liczyć pasażerowie w aglomeracji śląskiej,
z przewodniczącym Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP 
Romanem Urbańczykiem rozmawia Marcin Pawlenka.

Statystyczny Polak wypija trzy litry
wina rocznie. Z czego wynika ro-
snący trend spożycia wina?
Rynek win gronowych, jako jedy-
ny segment rynku alkoholi, od 25
lat nieprzerwanie rośnie, wpraw-
dzie w skali kilkuprocentowej, ale
systematycznie i nic nie wskazuje,
żeby ten trend miał się zmienić.
Tym bardziej, że właśnie te 3,5 litra
wina konsumowanego przez sta-
tystycznego Polaka to wciąż najniż-
szy wskaźnik w Europie. Różnica
ta jednak zmniejsza się, mimo że
wódka i piwo nadal stanowią po-
nad ¾ wydatków na alkohol.
Wiąże się to ze wzrostem poziomu
edukacji, zmianą stylu życia, ros-
nącą rolą kobiet, które są kompe-
tentnymi i świadomymi konsume-
ntami. Jeszcze przez wiele lat bę-
dziemy cieszyć się z rozwoju kul-
tury wina w Polsce. Nie jesteśmy
w tym odosobnieni. Kraje skandy-
nawskie, Wielka Brytania czy Kanada
40-50 lat temu też wchodziły na
ścieżkę, na której teraz my się znaj-
dujemy. Dziś to kraje o bardzo roz-
winiętej kulturze wina. Najlepsze
lata jeszcze przed nami. 

Coraz większym zainteresowaniem
cieszy się też włoskie wino musu-
jące prosecco. Wprawdzie nie jest
jeszcze tak popularne, jak w Niemczech
czy Anglii, ale wiele wskazuje na
to, że i w Polsce może osiągnąć po-
dobny sukces.

AMBRA wprowadziła na rynek
m.in. CIN&CIN Prosecco. Od
kilkunastu lat świat winiarski prze-
żywa boom na prosecco. W ze-
szłym roku nad Wisłą sprzedano
ponad milion butelek tego wina.
Prosecco było przyczyną pierw-
szego większego ożywienia na pol-
skim rynku win musujących. Jest
bardzo smacznym, lekkim i orzeź-
wiającym winem musującym, za
którym kryje się też magia wło-
skich korzeni, stylu życia, a nawet
dźwięczna nazwa. 

AMBRA jest też producentem Cydru
Lubelskiego. Czy impulsem do wzro-
stu popularności tego trunku było
rosyjskie embargo na polskie jabłka 
i jedzenie ich „na złość Putinowi?”
W dużym stopniu tak. Było najlep-
szą reklamą, jaką mogliśmy sobie
wymyślić, bo stworzoną w głowach
konsumentów, a nie agencji rekla-
mowych. Cydr Lubelski jest dla nas
marką szczególną. Mamy w Polscetak
ogromne bogactwo jabłek o znako-
mitej jakości, że można nas porów-
nać do Hiszpanów w La Manchy
czy Włochów w Toskanii. Cydr
Lubelski rozwija naszą regionalną
tożsamość. Od samego początku
produkowany jest Zakładzie 
w Biłgoraju na Lubelszczyźnie.
Dlatego także dla nas IV Polski
Kongres Przedsiębiorczości w Lub-
linie będzie szczególnym wydarze-
niem. ■

Wchodzimy 
w zacne grono
O rosnącej popularności win gronowych nad
Wisłą, o tym dlaczego coraz więcej Polaków
kocha wino, a także o produkcji tradycyjnego
Cydru Lubelskiego z prezesem AMBRA S.A. – 
jednego z największych w kraju dystrybutorów 
i producentów wina – Robertem Ogórem rozmawia
Marcin Pawlenka.

HALDEX S.A. to prawie 60-letnia
tradycja i doświadczenie. Jak wy-
glądała działalność spółki na po-
czątku jej istnienia, a co w tej chwi-
li jest dla niej priorytetem?
Spółka powstała w 1959 r. i to jest
ten ewenement w socjalizmie, tym
bardziej w układzie międzynaro-
dowym polsko-węgierskim. Żeby
ją stworzyć, konieczne było za-
warcie umowy międzynarodo-
wej, bo nie było rejestru Spółek
Handlowych. I w ten sposób po-
wstała spółka z podziałem akcji
po 50 proc. po stronie węgierskiej
i polskiej. Zostali wyznaczeni ak-
cjonariusze po dwóch stronach. 
I w takiej formie funkcjonuje do
dziś. Nie dotknęły nas żadne
przekształcenia. Wszystko opie-
rało się na tym, że gospodarka
węgierska była bardzo energo-
chłonna. Brakowało im węgla,
więc zaczęli, na bazie swoich nie-
wielkich kopalń, opracowywać
sposób wykorzystania odpadu.
Stronie polskiej z kolei przyświe-
cała jedna idea – ochrona środo-
wiska. Przy ogromnym poziomie
wydobycia rocznego. węgla ok.
200 mln ton, powstawało 50 mln
ton odpadów rocznie, plus hałdy
zgromadzone z lat ubiegłych, 
z którymi trzeba było coś zrobić,
gdyż wiele z nich było usytuowa-
nych w śląskich miastach. Z cza-
sem Węgry przestawiły się na inne
paliwa, a ich akcje wykupiła
Kompania Węglowa, której jes-
teśmy spółką-córką.

I co istotne, zawsze stawialiście

na nowoczesne rozwiązania. 
Rzeczywiście, spółka zawsze wy-
przedzała to, co się dzieje na rynku.
W tamtym okresie budowa za-
kładów wzbogacających odpady
była rozwiązaniem nowatorskim.
Przerabialiśmy od 6 do 8 mln ton
odpadów rocznie, z których się
odzyskiwało węgiel, ale również

kruszywo, czyli odpowiednio przy-
gotowana ustabilizowana mie-
szanka piaskowca, iłowca i mu-
łowca. Poprzez granulację można
było go zagęścić i wykorzystywać
w innych celach. Wówczas funk-
cjonowało Przedsiębiorstwo Inży-
nieryjne Robót Inżynieryjnych,
które to nasze kruszywo wyko-
rzystywało do budowy dróg tech-
nologicznych na terenie kopalń
innych robót inżynieryjnych.
Przeróbce na instalacjach podda-
jemy materiał z produkcji bieżącej,
jak i z hałd. Przez lata przerobi-
liśmy prawie 170 mln ton odpa-
dów. Można to porównać do
ośmiu, a może nawet dziesięciu

takich zwałowisk skalnych, jak 
w okolicach Łazisk. Gdyby nie
przeróbka, mielibyśmy na terenie
Zabrza, Mikołowa i Katowic ta-
kich hałd naprawdę wiele. Proszę
sobie wyobrazić, jak wyglądałby
krajobraz Śląska, gdyby nie usu-
wanie ich przez ostatnie 57 lat.
Oprócz tego, w latach 1970-

1990 z naszego kruszywa produ-
kowaliśmy posadzkę hydrauliczną
dla procesów stabilizacji góro-
tworów oraz kruszywa dla prze-
mysłu ceramicznego i cemento-
wego. Działał też zakład kruszyw
spiekanych jako kruszywo lekkie-
łupkoporyt był powszechnie wy-
korzystany w fabrykach produ-
kujących wielka płytę dla budo-
wnictwa mieszkaniowego. Dzisiaj
nadal staramy się iść tą samą
drogą, bo uważamy, że wydoby-
wany materiał trzeba poddać re-
cyklingowi i nadać mu cechy
użytkowe. Staramy się rozwijać
najnowsze technologie, żeby to,
co robiliśmy dotychczas, robić

jeszcze precyzyjniej i na tej bazie
tworzyć nowe produkty. Nawią-
zujemy do doświadczeń krajów
zachodnioeuropejskich, takich jak
Niemcy, Francja, Anglia oraz wy-
tycznych komisji Parlamentu 
Europejskiego. 

We wdrażaniu unowocześnień
pomogły również unijne dotacje.
Co dzięki nim udało się zmienić
w działalności spółki?
Zainwestowaliśmy ponad 50 mln
zł z 30 proc. dotacją unijną z pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko
w instalacje dużo tańsze, bardziej
mobilne i wydajniejsze. Jednym 
z takich elementów jest płuczka
kontenerowa, taka instalacja
kontenerowa przerabia 2,5 mln
odpadów rocznie. Zainwestowa-
liśmy też w takie mobilne instala-
cje krusząco-sortujące i granulu-
jące. Te wszystkie projekty z fun-
duszy unijnych zostały już zakoń-
czone i rozliczone przez NFOŚiGW.

Czy w nowej perspektywie unij-
nej 2014-2020 również staracie
się o środki unijne?
Wychodzimy z założenia, że naj-
pierw trzeba coś sprawdzić, żeby
z powodzeniem wdrożyć. Dla-
tego współpracujemy z Głównym
Instytutem Górnictwa. Chcemy
postawić na całkiem nowe pro-
dukty, które mają mieć jeszcze
lepsze parametry i wykorzystanie
najnowszych instalacji. Myślą
przewodnią jest wprowadzenie
obiegu zamkniętego w zagospo-
darowaniu odpadów przy wyko-
rzystaniu najlepszych technik
i technologii. Chcemy też wrócić
do produkcji kruszyw lekkich-
spiekanych, w unowocześnionej
technologii z wykorzystaniem
popiołów i mułów i poddanych
obróbce termicznej. Pracujemy
nad liną pozwalającą sięgnąć do
mikrobiologii i produkować bio-
spoiwa, bio-cementy, dla potrzeb
geotechnicznych oraz budownictwa,
jak i produkować gleby antropo-
geniczne dla potrzeb rekultywacji
biologicznych. ■

Kreują krajobraz Śląska
Odpady powydobywcze przerobione przez HALDEX S.A. można liczyć w set-
kach milionów ton. Największym jednak powodem do chluby jest minima-
lizowanie negatywnego wpływu przemysłu wydobywczego na środowisko.
O proekologicznych rozwiązaniach stosowanych od lat oraz wyzwaniach
spółki na przyszłość z prezesem zarządu HALDEX S.A. Tadeuszem Koperskim,
rozmawia Marcin Pawlenka.
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Prezes Zarządu HALDEX S.A. Tadeusz Koperski

Gyncentrum stosuje unikatowe na skalę kraju metody

Przewodniczący KZK GOP Roman Urbańczyk
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