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Spółka rozpoczęła swoją działal-
ność przewozową w czerwcu
2014 roku. Jak większość regio-
nalnych przewoźników, powstała
z inicjatywy tamtejszego Urzędu
Marszałkowskiego, który chciał
odpowiedzieć na potrzeby miesz-
kańców, szczególnie w zakresie
transportu – nie tylko miejskiego,
ale również ponadregionalnego.
Na uwagę zasługuje fakt, że sama
spółka była budowana praktycz-
nie od podstaw. – Łódzką Kolej
Aglomeracyjną w wielu kwestiach
można uznać za pioniera inno-
wacyjnych rozwiązań. Zakup no-
wego taboru, uzyskanie odpowie-
dnich licencji, to efekt naszej cięż-
kiej pracy i wytrwałości w budo-
waniu jednego z najbardziej nowo-
czesnych kolejowych przewoźni-
ków pasażerskich w Polsce – mówi
prezes zarządu Andrzej Wasilewski. 
Do realizacji przewozów na terenie
województwa łódzkiego, spółka
wykorzystuje 20 nowoczesnych
pociągów, co jest wynikiem bar-
dzo dobrej współpracy z firmą
Stadler Sp. z o.o., której zadaniem
było nie tylko dostarczenie no-
woczesnego taboru, ale również
pełne wsparcie techniczne oraz
serwisowanie przez najbliższe 15
lat. Dzięki takim zabiegom, każdy
pociąg jest w pełni przygotowany
do obsługi pasażerów, co jedno-
cześnie pozwala na maksymalne
zapewnienie bezpieczeństwa.
Odpowiednia obsługa taboru po-
woduje również zminimalizowa-
nie opóźnień. Pod tym względem
Łódzka Kolej Aglomeracyjna
znajduje się w czołówce krajo-
wych spółek kolejowych, oferu-

jących przewozy pasażerskie
w Polsce. Niewątpliwie, cechą
wyróżniającą łódzkiego przewoź-
nika jest jakość świadczonych
usług, które stoją na najwyższym
poziomie. Główną rolę odgrywa
w tym przypadku nowoczesny
tabor. Warto dodać, że wszystkie
pociągi, które codziennie obsłu-
gują łodzian są zupełnie nowe.
Do dyspozycji pasażerów są ergo-
nomiczne krzesła, sieć wi-fi, 
a także miejsca do przechowywa-
nia rowerów. Każdy pociąg po-

siada klimatyzację i jest przysto-
sowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Jakość świadczo-
nych usług doceniają także osoby,
którzy na co dzień korzystają 
z usług przewoźnika. – Badania
przeprowadzone wśród podró-
żujących wykazały, iż poziom sa-
tysfakcji ze świadczonych przez
Łódzką Kolej Aglomeracyjną
usług wynosi ponad 80 procent.

To ogromne wyróżnienie dla nas.
Nasza spółka to firma, która się
rozwija i mamy nadzieję, że praw-
dziwe sukcesy dopiero przednami,
m. in. dzięki funduszom przewi-
dzianym w nowej perspektywie
dotacji unijnych. Co jest warun-
kiem sukcesu? Wsłuchiwanie się
w potrzeby mieszkańców. Dla nas
liczy się ich głos – mówi Andrzej
Wasilewski. Spółka wykonuje prze-
wozy na trasie z Łodzi do Sieradza,
Koluszek, Łowicza, Kutna i Skier-
niewic. Od 13 marca ŁKA uru-

chomiła weekendowe połączenia
z Warszawą. W soboty oraz nie-
dziele między miastami kursują
dwie pary pociągów, poruszające
się z prędkością ok. 160 km/h.
Dzięki temu, czas przejazdu 
z Łodzi Widzewa do Warszawy
Wschodniej wynosi ok. 60 minut.
Dziś żaden pociąg w Polsce nie
pokonuje takiej odległości, w tak
krótkim czasie. Jak wskazują ba-

dania, w zeszłym roku z usług
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
skorzystało około 2 milionów pa-
sażerów. Władze spółki nie spo-
czywają jednak na laurach, ciągle
udoskonalając swoją ofertę. Aby
ułatwić dojazd z mieszkańcom są-
siednich miast,  powstał Wspólny
Bilet Aglomeracyjny, który dla
stałych pasażerów jest idealną
opcją niedrogiego podróżowania
różnymi środkami transportu
publicznego w województwie.
Kupując jeden bilet, pasażer uzys-
kuje możliwość podróżowania
pociągami dwóch przewoźników
kolejowych oraz środkami ko-
munikacji miejskiej. Takie rozwią-
zanie jest doskonałą metodą do
przekonania potencjalnych pasa-
żerów do skorzystania z usług łódz-
kiego przewoźnika. Spółka wprowa-
dziła także system Dynamicznej
Informacji Pasażerskiej, dostępny
również w wersji mobilnej, który
ma za zadanie informować osoby
podróżujące pociągiem o prze-
biegu trasy. Działalność Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej jest przy-
kładem świetnej współpracy na
linii biznes-nauka-samorząd, wpi-
sującej się w ogólną strategię roz-
woju gospodarczego kraju. Od
samego początku Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego miał pomysł
na to, jak z teorii uczynić praktykę.
– Chcemy wspierać to biznesowe
zapotrzebowanie na nowe tech-
nologie. Nauka szuka odpowie-
dzi albo proponuje rozwiązania
przygotowawcze, które są wchła-
niane przez biznes. Samorząd jest
tym czynnikiem, który powinien
łączyć ze sobą te dwa obszary.

Obie strefy dysponują potencja-
łem, muszą się ze sobą przenikać,
budować konkurencyjność i włą-
czać do tego procesu młodych
ludzi, którzy, jak się okazuje, mają
świetne pomysły, dzięki czemu
mogą rywalizować w skali świa-
towej. Naszym celem jest to, aby
młodzi ludzie realizowali swoje
wizje właśnie tutaj, ze wsparciem

biznesu, który jest otwarty na in-
nowacyjne rozwiązania – mówi
marszałek województwa łódzkiego,
Witold Stępień. Nie do przece-
nienia jest rola, jaką od samego
początku odegrali pracownicy
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
Spółka posiada doskonale wy-
szkolony personel, począwszy od
maszynistów, pracowników tech-
nicznych, a skończywszy na per-
sonelu pokładowym. Jakość ofe-
rowanych usług idzie w parze 
z dobrą atmosferą, którą tworzy
kadra spółki. Firma nieustannie
się rozwija, zwiększając w ostat-
nim czasie zatrudnienie do blisko
250 osób. Najważniejszym celem,
jaki stawia przed sobą zarząd
przewoźnika jest maksymalne
obniżenie kosztów, przy jedno-
czesnym wzroście przychodów,
dzięki czemu urząd marszałkow-
ski nie będzie musiał zwiększać
kwoty przeznaczonej na jej funk-
cjonowanie. Zadaniem, jakie sta-

wia przed sobą spółka, jest rów-
nież przekonanie jak największej
liczby łodzian do korzystania 
z transportu kolejowego. Dziś
większość mieszkańców korzysta
ze środków komunikacji miej-
skiej. Mimo tego, można zauwa-
żyć wzrastającą liczbę pasażerów,
którzy wybierają Łódzką Kolej
Aglomeracyjną, jako przewoź-

nika, który gwarantuje najwyższą
jakość usług, w porównaniu do
niskiej ceny biletów. Mimo trud-
nego wyzwania, jakie stoi przed
spółką, zarząd patrzy w przy-
szłość z optymizmem. 

Wojciech Grabarczyk

19 lutego studenci Politechniki
Łódzkiej, którzy zakwalifikowali
się do finału międzynarodowego
projektu ultraszybkiego 
transportu „Hyperloop”, 
zwiedzali bazę logistyczną 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
Łódzcy studenci byli jedynym
zespołem z Polski i jednym 
z jedenastu z Europy. 
Gospodarzem spotkania był
Marszałek Witold Stępień, 
który zaproponował młodzieży
współpracę tuż po zakończeniu
nauki.

Od blisko dwóch lat regionalny przewoźnik kolejowy w województwie łódzkim pokazuje, jak 
powinna wyglądać obsługa pasażera na miarę XXI wieku. Nowoczesny tabor, punktualność, 
a także wsłuchiwanie się w potrzeby lokalnej społeczności – to główne cechy, które stawiają Łódzką
Kolej Aglomeracyjną wśród liderów przewoźników kolejowych w Polsce. 

Zorientowani na pasażera
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Marszałek woj. łódzkiego - Witold Stępień oraz prezes zarządu ŁKA - Andrzej Wasilewski, podczas wrę-
czania wyróźnień dla studentów Politechniki Łódzkiej

Nowoczesna infrastruktura jest wizytówką Łodzi na innowacyjnej arenie międzynarodowej
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Pierwsza z nich to obwodnica 
Pawłowic, realizowana przez kon-
sorcjum, którego liderem jest
firma M Silnice A.S. z Republiki
Czeskiej, a part ne rem IMB 
Podbeskidzie Sp. z o. o. w Skoczowie.
Koszt budowy drogi, która bę-
dzie częścią Drogi Głównej Połu-
dniowej wynosi 89,9 mln zło tych
brut to. Za tę kwotę konsorcjum
buduje drogę o długości 2,83 km.
Będzie to trasa jednojezdniowa  
z dwoma pasami ruchu po 3,5 m
szerokości każdy. Nowa trasa bę-
dzie wyposażona w drogi serwisowe.
Obwodnica będzie częścią Drogowej
Trasy Południowej. Umowa pod-
pisana została w grudniu 2014.
Termin zakończenia budowy to
koniec 2016 r. Kolejna inwestycja
to budowa drugiej jezdni DW913
od węzła z S1 do lotniska 
w Pyrzowicach. Inwestycja obej-
muje rozbudowę DW913 na dłu-
gości blisko 1,1 km, w tym m.in.:
wykonanie drugiej jezdni o dwóch
pasach ruchu (do tej pory była to
droga jednojezdniowa o szeroko-
ści 7 m). Wartość inwestycji to
ponad 9,3 mln zł brutto. Podpi-
sana została w marcu tego roku
umowa na budowę trzeciej waż-
nej drogi. Obwodnica Myszkowa
powstanie na południe od miasta
i mieć będzie 8,4 km długości.
Wybuduje ją firma Max Bögl Pol ka
Sp. z o. o. za nieco ponad 99,3 mln zł.
Termin zakończenia budowy upły-

wa 9 września 2018 r.
ZDW w Katowicach kładzie ogro-
mny nacisk na efektywne wyko-
rzystanie publicznych środków
przeznaczonych na remonty i bu-
dowę dróg. Ważnym narzędziem
służącym do uzyskania najwyższej
jakości i trwałości zmęczeniowej
jest nadzór i wytyczne techniczne
wprowadzone w 2009 roku.
Najnowszą zmianą w stosowa-
nych technologiach jest użycie

wysoko modyfikowanych mie-
szanek bitumicznych.
– Jeśli chcemy się rozwijać, mu-
simy iść z duchem czasu, zarówno
w budowie, jak i w remontach
dróg – informuje Zbigniew Tabor,
dyrektor ZDW w Katowicach. 
– Warto np. zwrócić uwagę na

nowatorski asfalt wysoko mody-

fikowany, którego używamy w cza-
sie remontów nawierzchni w wo-
jewództwie śląskim. Pilotażowo
zaczęliśmy go stosować w 2014 r.,
teraz stał się już standardem. Jest
znacznie wytrzymalszy niż powsze-
chnie używane asfalty. Dzięki jego
zastosowaniu unika się spękań,
eliminuje koleiny oraz w znaczący
sposób zwiększa wytrzymałość
zmęczeniową warstw bitumicznych.
Zawiera dużo polimeru, co po-

woduje odwrócenie proporcji 
w lepiszczu asfaltowym: w typo-
wych, dotychczas stosowanych
mieszaninach, lepiszczem był sam
asfalt i dodatki. Natomiast dziś
możemy mówić, że w mieszani-
nie wysoko modyfikowanej głó-
wnym składnikiem jest polimer, 
a dodatkiem asfalt. ■

Obecna perspektywa unijnego budżetu daje szansę na znaczącą poprawę stanu
technicznego dróg wojewódzkich pozostających pod zarządem ZDW w Katowi-
cach. W sieci o łącznej długości ponad 1200 km jedna trzecia wymaga gruntow-
nego remontu lub przebudowy. ZDW w Katowicach przygotowało 29 prze-
dsięwzięć, które zostały zgłoszone do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.
Co prawda decyzje o tym które inwestycje zyskają wparcie jeszcze nie zapadły, ale
rozpoczęły się już dwie z nich.

Efektywnie wykorzystać
dotacje unijne
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Budowa obwodnicy Pawłowic zaawansowana jest już w ok. 60 proc. DW 933 pobiegnie nowym
przebiegiem omijając miejscowość Pawłowice

Spółka zajmuje się obecnie do-
starczaniem wody i odprowadza-
niem ścieków, co w konsekwencji
przełożyło się na wzorcową infra-
strukturę sieci wodno-kanaliza-
cyjnej. Infrastruktura jest świetnie
rozwinięta – 88 proc. ulic jest
zwodociągowanych, a 94 proc.
skanalizowanych, więc mieszkańcy
mają bardzo dobry dostęp do
sieci. Głównym zadaniem PGK
w Ząbkach jest stała poprawa ilo-
ści dostarczanej wody oraz dba-
nie o poprawny stan sieci.
Aktualnie największa inwestycja
firmy to budowa własnej stacji
uzdatniania wody. Spółka otrzy-
mała na to zadanie pożyczkę 
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska na preferencyjnych
warunkach z częściowym umo-
rzeniem. Dzięki temu, że obsługą
wniosków zajmują się tam kom-
petentni pracownicy – współpraca
z NFOŚiGW układa się wzorowo.
Obecnie spółka kupuje wodę od
zewnętrznych dostawców – głów-
nie od MPWiK w Warszawie.
– Jakakolwiek awaria w Warsza-
wie powoduje, że część naszego
miasta nie ma wody lub znacząco
spada jej ciśnienie. Stąd potrzeba
budowy własnej stacji uzdatnia-
nia.  Za tym pójdą kolejne dzia-
łania skierowane do naszych
mieszkańców. Mam tu na myśli
m.in. źródełka w szkołach, to bę-
dzie  kolejny etap promowania
naszej dobrej i zdrowej wody –
mówi prezes spółki Janusz Tomasz
Czarnogórski. Dodatkowym atu-
tem firmy jest odprowadzanie ścieków
z sąsiednich gmin – Zielonka oraz
Rembertów co jednak w konsek-
wencji powoduje zwiększanie

nakładów finansowych na re-
monty kolektora ściekowego.
Wykonywany jest on nowatorską
metodą relainingu. Dbając o dobry
kontakt z mieszkańcami w naj-
bliższym czasie to SMS-y będą in-
formować mieszkańców Ząbek 
o przyszłych remontach czy awa-
riach związanych z kanalizacją.
Nowatorskim i innowacyjnym
rozwiązaniem będzie też pro-
gram zarządzania siecią kanaliza-
cyjną i wodociągową, tzw. GIS
(Geograficzny System Informa-
cji). Obecnie wdrażany jest ERP
– system planowania zasobów
przedsiębiorstwa. Na przełomie
roku ruszyło elektroniczne Biuro
Obsługi Klienta – dzięki opcji lo-
gowania, każdy użytkownik bę-
dzie mógł z łatwością odczytać
stan swoich wodomierzy czy po-
brać potrzebne formularze. 
W niedalekiej przyszłości spółka
planuje także umożliwić interne-
towym klientom zarządzanie 
e-fakturami, e-płatnościami. – Ząbki
są bardzo młodym miastem, nie-
samowicie szybko rozwijającym
się w ostatnich latach. Dzisiaj
część mieszkańców to ludzie mło-
dzi i trzeba stworzyć im odpo-
wiednią obsługę techniczną, by
ułatwić im współpracę z naszą

spółką – dodaje prezes. Spółka
angażuje się również w życie
miasta wspierając liczne projekty
społeczne.
Spółka może pochwalić się real-
nymi celami rozwojowymi na
przyszłe lata. W planach jest prze-
modelowanie i zmodernizowanie
punktu zlewnego. Aktualnie ścieki
transportowane do niego są
transportem samochodowym. To
rozwiązanie, jest nieco uciążliwe
– spółka postanowiła przygoto-
wać punkt zlewny na miarę XXI
wieku, zmniejszając wszelkie nie-
dogodności do minimum, po-
przez modernizacje obecnego lub
zbudowanie nowego referencyj-
nego punktu. Dzięki swojej dzia-
łalności, spółka PGK w Ząbkach
otrzymała nominację do tytułu
Lidera Rozwoju Regionalnego
2016. – Niesamowitym splendo-
rem jest fakt, że ktoś nas docenił
i zobaczył w podwarszawskich
Ząbkach spółkę, która dobrze
sobie radzi na rynku wodocią-
gowo-kanalizacyjnym. Spółkę,
która rozwija się, inwestuje i stara
się być nowoczesnym i bezpiecz-
nym zakładem dla naszego środo-
wiska – podsumowuje  Czarnogórski.

Jacek Szargut

Od 2009 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp.z o.o.
zajmuje się obsługą mieszkańców tego miasta. Spółka stawia na rozwój,
a jej dotychczasowe osiągnięcia zaowocowały nominacją do tytułu Lidera
Rozwoju Regionalnego 2016. 

W trosce o mieszkańców 
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Historia SML-W „Energetyk” 
z Wrocławia sięga połowy ubie-
głego stulecia. Była wtedy najwięk-
szą spółdzielnią w mieście, z roz-
ległymi zasobami mieszkaniowymi
na Kozanowie, Krzykach i Popo-
wicach. Jej siedziba od zawsze
mieściła się w pawilonie przy
ul. Powstańców Śląskich, który
dziś jest przedmiotem sporu. Jak
do tego doszło? W 1999 roku
spółdzielnia uległa podziałowi, 
z jej zasobów wydzieliły się 
SM „Popowice” i  SM „Kozanów IV”.
Tym samym udziały we własności
pawilonu zostały podzielone na
trzy części. Obydwie nowe spół-
dzielnie ogłosiły przetargi na zby-
cie swojej części. „Energetykowi”
udało się odkupić udziały 
„Kozanowa IV”, jednak SM 
„Popowice” znalazła innego na-
bywcę. Wrocławska spółka Tekton
została mniejszościowym udzia-
łowcem i współwłaścicielem obie-
ktu 31.10.2007 r. Szybko stało się
jasne, że firma będzie dążyła do
przejęcia nieruchomości w cało-
ści, tym bardziej, że jest właścicie-
lem sąsiedniej działki, na której
stoi nowoczesny biurowiec z po-
wierzchniami do wynajęcia. 
W 2006 roku spółka Tekton zło-
żyła do Sądu Rejonowego wnio-
sek o zniesienie współwłasności. 
Od tamtej pory usiłuje wykazać,
że najlepszym rozwiązaniem
sporu będzie wykupienie przez
nią udziałów SML-W „Energetyk”,

a wskutek tego, usunięcie zarządu
spółdzielni z budynku, który od
momentu powstania był własno-
ścią jej członków. 

Próba sił

Dlaczego spółdzielnia nie chce
sprzedać swoich udziałów, tylko
dąży do przywrócenia stanu
sprzed podziału? Odpowiedzią
jest podstawowa zasada spół-
dzielczości – działanie na rzecz
dobra jej członków. Pawilon przy
ul. Powstańców Śląskich to około
3 600 m2 w jednej z najlepszych
lokalizacji we Wrocławiu. Koszty
wynajmu sięgają tu stu złotych za
metr kwadratowy. Zgodnie z pra-
wem spółdzielczym, zysk z dzia-
łalności komercyjnej przezna-
czany jest na obniżenie opłat dla
mieszkańców, a ci w zasobach
„Energetyka” są w większości 
w wieku emerytalnym i niełatwo
im radzić sobie ze stałym wzros-
tem kosztów życia. Jednak spo-
łeczny aspekt sprawy do tej pory
nie znalazł uznania w rozstrzyga-
jącym tę sprawę sądzie. Rozpat-
rywane są przede wszystkim
możliwości finansowe stron i plany
związane z nieruchomością. 
Prezes spółki Tekton, podczas
rozprawy z 29 lutego 2016 r.,
otwarcie zadeklarował możliwość
wykupienia wszystkich udziałów
spółdzielni – gotówką i od ręki.
Jest również gotowy ponieść

koszty gruntownego remontu,
który jest niezbędny do dalszego
korzystania z budynku. Po zakoń-
czeniu prac, odrestaurowane lo-
kale chce wynająć na biura i punkty
usługowo-handlowe. 
Maria Nowak, prezes zarządu
SML-W „Energetyk”, odpowia-
dając na pytanie sądu o możli-
wość nabycia udziałów Tektonu,
wymieniła trzy warianty: spłata
jednorazowa po zakończeniu
trzymiesięcznego cyklu lokaty
oszczędnościowej, zaciągnięcie
kredytu lub pokrycie należności
przez firmę, która remontowa-
łaby obiekt w zamian za wydzie-
rżawienie jego części. Zmode-
rnizowane lokale zostałyby wy-
najęte jako punkty usługowe o naj-
wyższej przydatności dla miesz-
kańców osiedla – takich jak ap-
teka, przychodnia lekarska czy
sklep spożywczy. W odpowiedzi,
pełnomocnik wnioskodawcy do-
łożyła wszelkich starań, aby pod-
ważyć płynność finansową spół-
dzielni i zdyskredytować sposób
zarządzania zasobami. Pojawiły
się argumenty o konieczności do-
stosowania zasobów mieszkanio-
wych do obowiązujących prze-
pisów przeciwpożarowych i olbrzy-
mich kosztach, które taka moder-
nizacja za sobą niesie. Próbowano
wykazać, że środki, które spół-
dzielnia posiada na rachunkach
bankowych, w dużej części są za-
blokowane na rzecz krótkotermi-

nowych zobowiązań lub stano-
wią wadia i kaucje od najemców
– co oznaczałoby, że w każdej
chwili trzeba będzie je zwrócić.
Ostatecznie sięgnięto nawet do
szczegółów umów handlowych 
z dostawcą wodomierzy, doszu-
kując się braku płynności finan-
sowej w fakcie, że spółdzielnia
płaci swoje należności w dogod-
nych ratach – zaproponowanych
właśnie przez dostawcę. Mimo
wielokrotnych próśb o uchylenie
pytań, które nie dotyczyły przed-
miotu sprawy, prezes Nowak od-
powiedziała. Dostosowanie budy-
nków do przepisów ppoż. prze-
biega zgodnie z planem przedsta-
wionym przez straż pożarną, stan
finansów na rachunku obroto-
wym został udokumentowany, 

a korzystne warunki nabycia licz-
ników wody – jeśli w ogóle należy
się z tego tłumaczyć – wynikały 
z chęci wejścia na rynek nowego
producenta. Na tym jednak pro-
ces podważania wiarygodności
spółdzielni się nie zakończył. Do-
szło nawet do cytowania wypo-
wiedzi z Walnego Zgromadzenia
jej członków, podczas którego za-
stępca prezesa miał powiedzieć,
że gdyby spółdzielnia miała wy-
remontować wszystkie budynki
jednocześnie, to wpadłaby w po-
ważne finansowe problemy.

Warto przypomnieć, że mimo
podziału SML-W „Energetyk”
pozostaje spółdzielnią dużą, więc
teoretyczna potrzeba przeprowa-
dzenia skomplikowanych prac na
wszystkich nieruchomościach
jednocześnie, faktycznie byłaby
olbrzymim wyzwaniem. Dlatego
właśnie takie prace planuje się 
i przeprowadza etapami – żaden
organ nadzorujący stan techniczny
nieruchomości nie nakłada obo-
wiązku realizacji takiego działania
równocześnie we wszystkich bu-
dynkach.

Niebezpieczne status quo

Od 2010 roku nad pawilonem
przy ul. Powstańców Śląskich za-
rząd objął powołany przez sąd –

na wniosek spółki Tekton – za-
rządca. Jego zadaniem jest osią-
ganie jak najwyższych dochodów
z wynajmu powierzchni i przeka-
zywanie ich współwłaścicielom.
Musi przy tym dbać o stan tech-
niczny budynku, a ten w ciągu
ostatnich dziesięciu lat znacznie
się pogorszył, z powodu braku
gruntownego remontu. Do tego
jednak nie dojdzie, dopóki spór
trwa. Efekty? Schody prowa-
dzące na galerię sam zarządca
określa jako grożące katastrofą
budowlaną. Duże lokale na pier-

wszym piętrze pawilonu, które
zgodnie z przepisami wymagają
dwóch dróg ewakuacyjnych, zos-
tały pozbawione metalowych scho-
dów, z powodów estetycznych.
Ciężkie dostawcze pojazdy bez
przeszkód wjeżdżają na teren nie
należący do pawilonu, a będący
współwłasnością nieruchomości
mieszkalnej, należącej do SM, po-
wodując uszkodzenia nawie-
rzchni. Bez wątpienia stan ten nie
powinien trwać.

Końca nie widać

Biorąc pod uwagę dotychczasowy
przebieg rozprawy, nie sposób
jednoznacznie przewidzieć jej
rozstrzygnięcia. Wiele jednak mó-
wią powtarzające się podczas roz-
praw pytania o możliwość prze-
niesienia siedziby „Energetyka”,
którego archiwa szczelnie wypeł-
niają piwnice pawilonu setkami
tysięcy gromadzonych przez lat
dokumentów. Przeniesienie biura
obarczyłoby spółdzielnię, a przez
to jej członków, kosztem wynaję-
cia olbrzymiej powierzchni po-
trzebnej do wydajnego zarzą-
dzania swoimi zasobami. Dziś na
prowadzeniu sporu tracą wszyscy
– współwłaściciele, zarządca, na-
jemcy – a przede wszystkim
członkowie spółdzielni, dla któ-
rych pawilon jest nie tylko częścią
historii „Energetyka”, ale także
nadzieją na długo oczekiwane
pożytki, jakie powinien przynosić
majątek, którego właścicielami są
od 57 lat. W czerwcu 2009 roku,
podczas Walnego Zgromadzenia,
członkowie spółdzielni wypowie-
dzieli się na temat obiektu i pod-
jęli uchwałę upoważniającą za-
rząd do zaciągnięcia kredytu na
wykup udziałów Tektonu. Jest to
w końcu ich prywatna własność.
17 sierpnia 2016 roku traci waż-
ność kolejny operat – wycena
nieruchomości. Jak długo trwać
jeszcze będzie proces? Na pewno
warto się temu przyglądać.

Krzysztof Dyła

Sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości są z zasady trudne.
Nie chodzi tylko o koszty postępowania sądowego, ale o wypracowanie
porozumienia między współwłaścicielami. A co jeśli ugoda jest niemoż-
liwa, bo strony działają z zupełnie odmiennych pobudek? Wtedy
trzeba się przygotować na sądową batalię, taką jak ta, która od dziesięciu
lat toczy się w centrum Wrocławia.

Stracona dekada

Wizualizacja – rzut z góry, z koncepcji Stacji Uzdatniania Wody Drewnica w Ząbkach

Rozwiązania z zakresu zarządzania nieruchomościami stosowane w SM „Energetyk” cieszą się 
w branży dużym zainteresowaniem
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„Jestem burmistrzem dzięki moim
przedsiębiorcom” – to słowa, które
wypowiedział Pan podczas od-
bierania nagrody „Burmistrz Roku”.
Obserwując miasto, wypadałoby
raczej powiedzieć, że to przedsię-
biorcy z Grodziska Mazowieckiego
istnieją na rynku dzięki ich bur-
mistrzowi. Jak, odkładając skro-
mność na bok, rzeczywiście wy-
gląda sytuacja?
Najważniejsze jest zrozumienie
potrzeb inwestorów. Niestety 
w Polsce wciąż największym pro-
blemem jest zbyt duża liczba
urzędników i co najmniej trzy-
krotnie za duża liczba przepisów.
Najlepiej widać to na przykładzie.
Mam plan zagospodarowania dla
połowy gminy. Przychodzi do
mnie inwestor z konkretnym
projektem i zaznacza, że potrze-
buje wybudować ponad pięćdzie-
sięciometrową wieżę. I tu zaczyna
się problem, bo nie mamy tego
uwzględnionego w planie. Jako
burmistrz nie mogę zmienić tego
jednego punktu tak, by załatwić
te drobną sprawę w ciągu 2-3
miesięcy, tylko muszę zmieniać
cały plan miasta, by wprowadzić
tę jedną wieżę. To przykład na to,
że wciąż jesteśmy krajem, który
nie ma prawa się rozwijać. Jako
burmistrz, od początku za cel po-
stawiłem sobie walkę z biurokra-
cją i tego się trzymam. Chcę skró-
cenia tej mordęgi urzędniczej tak,
by była ona niezauważalna przez

przyszłego inwestora. Takie dzia-
łanie, połączone z idealną lokali-
zacją gminy sprawiają, że inwe-
storzy chcą i przyjeżdżają do
Grodziska  Mazowieckiego. A trze-
ba wiedzieć, że atrakcyjność Polski
niestety spada. Moim zdaniem 
z dwóch powodów: zbyt niskie
płace i brak zawodowego wy-
kształcenia. W kraju, w którym
koszt utrzymania jest porówny-

walny do tego na Zachodzie, nie
można ludziom płacić 2000-
2500 złotych. To się musi skoń-
czyć, bo ci ludzie wyjadą. Często
słyszę od przedsiębiorców, że
zwyczajnie brakuje im ludzi z za-
wodowym wykształceniem. Co-
raz częściej widzę też brygady, 
w których nikt nie mówi już po
polsku. Problemem jest również
brak finansowania na innowacje,
co załatwić miały inkubatory
przedsiębiorczości. Niestety, to
cały czas nie działa. Jeżeli chcemy
młodych ludzi zatrzymać, to dajmy
im startupy, inkubatory, centra in-

nowacji. Coś, co spowoduje, że ta
atrakcyjność Polski pod wzglę-
dem intelektualnym się zwiększy.
Czy naprawdę w Polsce jedyną
ofertą mogą być szkolenia na wózki
widłowe?! Młodzi ludzie muszą
mieć szanse na start w przedsię-
biorczość. Powiem więcej, ostat-
nio chciałem nawet ogłosić prze-
targ na firmę księgową i firmę
prawniczą, które obsługiwałaby

moich młodych przedsiębiorców.
Chciałem zmniejszyć im koszty,
bo gminę stać na to, aby wyłożyć
te 500 tys. złotych rocznie, ale nie
mogę. Blokuje mnie prawo. Będę
apelował do rządzących. Problem
polega na tym, że z nami nikt nie
rozmawia. Cały czas nie możemy
się przebić z tymi pomysłami 
i pozwolić młodym ludziom się
rozwijać. Rozumiem ich problemy
i wiem, z czym się borykają. Nie
chcę, żeby polityków interesowały
słupki. Chcę, żeby zainteresował
ich człowiek i jego potencjał.

Zakłady FritoLay Poland Sp. z o.o.
czy Danfoss Poland Sp. z o.o. to
firmy, które najmocniej wpłynęły
na rozwój przedsiębiorstw na te-
renie gminy. Na co teraz stawia
Grodzisk Mazowiecki? 
Czekam na wysokie technologie.
Na firmę podobną do Danfossu,
gdzie działa absolutnie najwyższa
kultura techniczna. Oczywiście
czekam też na innowacje. Prowa-

dzę rozmowy z kilkoma uczelniami,
bo mam świadomość, że od cze-
goś trzeba zacząć. Wierzę, że zreali-
zujemy też budowę Parku Rozrywki,
który automatycznie przyciągnie
do siebie kolejnych inwestorów 
i zwiększy zainteresowanie mias-
tem. Podkreślam, że jest to idea-
lna lokalizacja do inwestycji. Zazna-
czam, że posiadamy 1000 ha zie-
mi do zagospodarowania wokół
zjazdu  z autostrady A2, gdzie do-
jazd do centrum Warszawy zaj-
muje dosłownie 15 minut. Liczę
na to, że to właśnie ta atrakcyjna
lokalizacja sprawi, że coś cieka-

wego się u nas pojawi. Nie ukry-
wam, że zainteresowanie kapitału
zagranicznego – poza magazynami
– jest zdecydowanie mniejsze niż
15 lat temu.

Wiemy m.in. o budowie parkin-
gów wielopoziomowych, rozbu-
dowie ścieżek rowerowych czy
rewitalizacji terenów przemysło-
wych. Jak utrzymać taką stabil-
ność inwestycyjną? 
Pracujemy nad tym, by przyciąg-
nąć inwestorów. By nabrali oni
do nas zaufania i poczuli, że
warto podjąć z nami współpracę.
Dbamy więc o to, co umieszczamy
na stronie internetowej miasta.
Przygotowaliśmy tzw. bank po-
szczególnych ofert, gdzie umiesz-
czamy, m.in. plan zagospodaro-
wania, wystawiamy działki i in-
formujemy potencjalnych inwes-
torów o prowadzonych działa-
niach. Dodatkowo mamy biuro,
które zajmuje się obsługą takiego
inwestora. Problem jest też po

drugiej stronie. Na terenie gminy
mam 1050 ha własności Agencji
Nieruchomości Rolnej, czyli de
facto Skarbu Państwa. Niestety
ciągle ten biznes leży, a ja najchęt-
niej przeznaczyłbym go na inne
cele np. masz innowacyjny po-
mysł, wiesz jak go zrealizować,
przyjdź, a państwo da ci ziemię.
Wierzę, że to uruchomiłoby po-
kłady energii, które są w Polsce.
Czekam więc na moment, kiedy
pojawi się ktoś, kto zrozumie, że
słowa z kampanii prezydenckiej
Billa Clintona: „It’s the economy,
stupid” czyli „Gospodarka, głupcze”.

To najważniejsze zdanie, które zo-
stało wypowiedziane we współ-
czesnej historii.

Obecnie Grodzisk Mazowiecki
przygotowuje się do budowy
unikatowego w skali Polski, Inte-
raktywnego Centrum Edukacyjno-
Społecznego. Skąd pomysł na
takie połączenie?
Przygotowujemy ośrodek uni-
kalny – 1200 metrów powierzchni
do obsługi seniorów. Chcemy 
w tym ośrodku wydzielić dwie
strefy. Pierwsza – służąca integracji
społecznej, ze szczególnym uwzglę-
dnieniem osób starszych. I druga
– strefa usług bibliotecznych, tak
zwana mediateka, miejsce, gdzie
osoby starsze będą mogły przyjść
z wnuczkiem, który w tym czasie
będzie mógł skorzystać z kompu-
terów czy z zajęć sportowych. Bę-
dzie tam biblioteka dziecięca,
ogólna i naukowa. Chcemy orga-
nizować w tym miejscu konferencje,
zajęcia teatralne, muzyczne oraz
kursy dla osób starszych, które
pozwolą im poszerzyć wiedzę 
o tym, jak wykorzystać współ-
czesne techniki w poszukiwaniu
informacji. Będzie tam prawnik,
lekarz i wszystko wyposażone 
w nowoczesne przyrządy do po-
prawy kondycji fizycznej. Na wi-
zualizacjach obiektu już widać, że
będzie on wyposażony w energo-
oszczędne rozwiązania. Budowa
ruszyć ma jeszcze w tym roku.
Nie ukrywam, że planujemy rów-
nież zakup mobilnej sceny. Jesz-
cze w tym roku chcielibyśmy zor-
ganizować wielki koncert Chopi-
nowski na polach w Książenicach,
miejscu, do którego niegdyś przy-
jeżdżał Chopin. Postawimy forte-
pian, oświetlimy go i zrobimy taki
Woodstock Chopinowski na naj-
wyższym, muzycznym poziomie.
Wszystko ukierunkowane na lu-
dzi i z myślą o nich.

Rozmawiała
Małgorzata Wawak

Stawia na innowacje, wysokie technologie i liczy, że młodzi ludzie dostaną w końcu szanse na
godny start w przedsiębiorczość. Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego,
od ponad 20 lat toczy walkę z uciążliwą biurokracją, wprowadza niekonwencjonalne rozwiązania
prawne i uczy, jak skutecznie pozyskiwać inwestorów.

„Gospodarka,  głupcze”.  
Burmistrz podnosi poprzeczkę
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W poprzedniej perspektywie
unijnej realizowali Państwo inno-
wacyjny projekt dotyczący m.in.
silnika Stirlinga. Jak przebiegła
realizacja tego projektu?
Projekt do końca czerwca zosta-
nie ukończony. Obecnie realizu-
jemy go z własnych środków.
Wraz z Politechniką Świętokrzyską
wykonaliśmy trzy modele proto-
typowe i ostatni z nich, który po-
wstanie do 15 kwietnia będzie
badany i mamy nadzieję, że bada-
nia będą na tyle obiecujące, że nie
trzeba będzie budować następnego
prototypu. My musimy dojść do
konkluzji pozytywnych, które będą
pokazywać, że warto rozwijać
nasze rozwiązanie w sensie prze-
mysłowym. Jeżeli rekomendacje
i wyniki badań to potwierdzą,
wówczas będziemy tworzyć apli-
kację, w celu pozyskania środków
unijnych na ok. 5 mln złotych,
które pozwolą nam na stworze-
nie prototypu przemysłowego.

Na czym polega specyfika dzia-
łania tego typu technologii?

Silnik Stirlinga to tzw. silnik 
zewnętrznego spalania. Takie sil-
niki stosuje się w instalacjach, gdzie
występuje nadmiar ciepła odpa-
dowego. Wyjścia są dwa: ciepło
odpadowe pozostaje niewyko-
rzystane lub też przetwarza się je
na prąd elektryczny poprzez fazy
– fazę produkcji pary przegrzanej,
przekazywanej następnie na tur-
binę parową, dzięki której po-
wstaje prąd elektryczny. Naszym
celem jest pominięcie faz pośred-
nich i przeniesienie ciepła bezpo-
średnio na silnik. Dzięki temu nie
występują straty pary przegrzanej
przy poruszaniu generatora tur-
biny. Takie rozwiązanie pozwala
nam uniknąć kosztów eksploata-
cyjnych – oczywiście oprócz okre-
sowych przeglądów czy remon-
tów. Dzięki naszej technologii nie
używamy energii, ale podnosimy
sprawność energetyczną instalacji
i w tym miejscu mamy zysk, 
w porównaniu do obecnej tech-
nologii. NASA zasilała i zasila sil-
nikiem Stirlinga swoje statki
kosmiczne. Tam różnica tempe-
ratur między zewnętrznym oto-
czeniem, a wewnątrz jest bardzo
duża, a należy pamiętać, żesilnik
pracuje, tylko w momencie wy-
stępowania różnicy temperatur.
Silnik Stirlinga ma na celu pod-
niesienie sprawności energetycz-
nej wytwarzania energii elektry-
cznej.

Państwa oferta dotycząca no-
wych technologii jest skierowana
również do samorządów. Jakie
działania udało się Państwu pod-
jąć w tym zakresie?
Miasta i samorządy są generalnie
biedne, nie mają środków na rea-

lizację tak kosztownych inwesty-
cji. Ciepłownie samorządowe są
z reguły modernizowane tylko 
w takim stopniu, który jest bez-
względnie konieczny do utrzy-
mania ciągłości cieplnej w okresie
zimowym. To jest obowiązek
burmistrza, prezydenta czy wójta.
Żadnego samorządu nie stać na
to, żeby inwestować w nowe
technologie. Są one wdrażane
poprzez zewnętrzny kapitał. Roz-
mawiamy z kilkoma miastami 
i mamy pozytywne oddźwięki za-
stosowania naszej technologii.
Jednakże, aby taką współpracę 
z miastem nawiązać, musimy wy-
budować instalację z własnych
środków lub sprowadzić ze-
wnętrznego inwestora, który bę-
dzie chciał zainwestować swój
kapitał.

Z Państwa usług mogą skorzys-
tać także producenci z szeroko
pojętego przemysłu spożywczego…
Przedstawiliśmy ofertę dla prze-
mysłu pieczarkarskiego oraz ferm
kurzych. Każdy taki producent
ma problem, co zrobić z odpa-
dem. Obecnie producenci wynaj-
mują firmy odbierające odpad,
który później jest składowany, na
przykład na polach. Niedługo nie
będzie takiej możliwości, z uwagi
na dyrektywy Unii Europejskiej 
i będzie to wielki problem. Skła-
dowanie takiego odpadu w po-
bliżu ferm jest również bardzo
niebezpieczne z powodu możli-
wości zainfekowania wirusem.
Nasza technologia pozwala na
spopielenie takie odpadu, two-
rząc jednocześnie energię cieplną
czy elektryczną na potrzeby pie-
czarkarni, szczególnie na produk-

cję chłodu. Pie-
czarkarnia na-
tychmiast po
zbiorach powi-
nna być schło-
dzona. Z tego,
co wiem naj-
większe ilości
energii zostają
spożytkowane
właśnie  na
u t r z y manie
temperatury.
Takie samo za-
gadnienie doty-
czy hodowli kur
i  p t a c t w a .
Tym bardziej,
że biowęgiel,
jako ściółka dla
kur i drobiu jest
idealnym regu-
latorem wilgot-
ności podłoża,
absorbcji amoniaku, zapobiegania
chorób stóp i przewodu pokar-
mowego kur. Literatura świa-
towa dokładnie to opisuje –
zastosowanie biowęgla jest ideal-
nym źródłem poprawy jakości
hodowli i zmniejszenia ilości cho-
rób. Naszą technologię można 
z powodzeniem stosować także
w przypadku odpadów ścieko-
wych, biomasy powstałej  
z przetwórstwa soku owoco-
wego, odpadów z produkcji po-
midora i ogórka, czy odpadów 
z ferm krów oraz świń. 

Poprzednia perspektywa unijna
pozwoliła na znaczny rozwój in-
westycji w Polsce. Jakie, według
Pana, powinny być dalsze kroki,
aby ten rozwój utrzymać?
Problemem polskiego INNO-

WATORA jest brak pieniędzy. In-
westor finansowy jeżeli posiada
odpowiednie środki finansowe,
to liczy na bardzo duży przychód.
Dla takiego inwestora zwrot na-
kładów kapitałowych w ciągu 
4 lat nie jest przychodem. Nato-
miast w energetyce to jest rewe-
lacyjny zwrot. Dla mnie najważ-
niejszym argumentem, powodu-

jącym hamowanie inwestycji jest
brak przychylności polskich ban-
ków do inwestowania w innowa-
cje technologiczne. System jest
tak skonstruowany, że każdy bank
jest nastawiony na rozliczanie
klienta z przeszłości. Natomiast
inwestor, który ma szansę raz na
rok zarobić na sprzedaży techno-
logii czy zakładu nie jest klientem.
Tym bardziej klient, który przez 
8 lat wdraża i wydaje pieniądze
akcjonariuszy, już na samym po-
czątku nie wiarygodnym partne-
rem do współpracy. 

Wdrażanie tak nowoczesnej
technologii wiąże się niewątpliwe
również z wieloma problemami
natury prawnej oraz finansowej.
Jak udaje się Państwu te prze-
szkody pokonywać?

Wyprzedzamy świat w naszej te-
chnologii, mimo, że ministerstwo
i PARP chce nam pomóc poprzez
dotację unijną, której nam udzie-
liło, nie umieliśmy jej skonsumo-
wać do końca. Istnieje problem
kapitału własnego, szczególnie
dla firm, które nie mają produk-
cji, ale są, tak jak my, firmą inży-
nieryjno-wdrożeniową, gdzie bazu-

jemy na kapitale akcjonariuszy i przy
potknięciu akcjonariusza, który
miał być inwestorem strategicznym,
firma stanęła przed wielkim pro-
blemem finansowym. Miałem za-
pewnienie inwestora strategi-
cznego o finansowaniu inwesty-
cji, jednak z tej deklaracji się nie-
stety nie wywiązał. W porę się
zorientowaliśmy i zaczęliśmy szu-
kać nowych inwestorów. Mamy
jednak nadzieję, że wszystkie pro-
blemy uda nam się rozwiązać,
dzięki czemu nasza firma będzie
mogła nadal się rozwijać a nasza
technologia będzie hitem ekspor-
towym najbliższych lat.

Rozmawiał 
Wojciech Grabarczyk

Firma Fluid SA z Sędziszowa to doskonały przykład na to, jak wdrażać nowoczesne technologie,
przyczyniające się do ochrony środowiska, a jednocześnie radzić sobie z problemami, które 
powstają przy tak zaawansowanych badaniach. O innowacyjnym sposobie myślenia, mówi prezes
zarządu – Jan Gładki. 

O krok przed resztą świata

Linia technologiczna Termolizacyjnego Modułu Odzysku Energii z wszelkiego rodzaju biomas jest nowatorskim rozwiązaniem
opartym na patencie nr 204294

Twórca technologii i Prezes zarządu - Jan Gładki

Wizualizacja Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego w Grodzisku Mazowieckim



E4 DODAtEk PROMOCYJNO-INfORMACYJNY

Dyrektor PUP w Częstochowie,
Grażyna Klamek tłumaczy, że sy-
tuacja osób młodych na rynku
pracy jest trudna i wynika przede
wszystkim z braku doświadczenia
zawodowego, niedopasowania
kwalifikacji do potrzeb rynku
pracy lub braku kwalifikacji. Bez-
robocie wśród młodzieży to jeden
z priorytetów polityki rynku
pracy. – Urzędy pracy należą do
kluczowych instytucji wspierają-
cych młodych w podejmowaniu
aktywności zawodowej. Szeroki
zakres usług, instrumentów i pro-
gramów rynku pracy skierowa-
nych do osób do 30. roku życia
powoduje, że są oni głównymi
beneficjentami wsparcia ofero-
wanego przez służby zatrudnie-
nia. Dziś największym zaintereso-
waniem wśród młodych cieszą się
staże i szkolenia, ale również do-
tacje na rozpoczęcie własnej dzia-
łalności gospodarczej. Coraz czę-
ściej młodzi – bardziej aktywni na
rynku pracy – korzystają z bonów
szkoleniowych, stażowych, za-
trudnieniowych i na zasiedlenie.
Wielu pracodawców natomiast
chętnie współpracuje z urzędem
pracy w zakresie tworzenia sub-
sydiowanych miejsc pracy, a zwła-
szcza prac interwencyjnych, dopo-
sażenia stanowiska pracy oraz
dofinansowania części wynagro-
dzenia i składek na ubezpieczenia

społeczne za zatrudnione osoby
do 30. roku życia – mówi dyrek-
tor Klamek. – Bezrobocie, które
w regionie częstochowskim nadal
pozostaje dużym problemem spo-
łecznym, sprawiło, że PUP 
w Częstochowie bardzo mocno
stawia na współpracę z praco-
dawcami, jednostkami samorządu
terytorialnego, uczelniami, szko-
łami, instytucjami szkoleniowymi,
organizacjami pozarządowymi
ukierunkowaną na pomoc bezro-
botnym, a w szczególności oso-
bom młodym, wchodzącym na
rynek pracy – dodaje. W 2015
roku na wsparcie przedsiębior-
czości i aktywizację lokalnego
rynku pracy przeznaczono 39,5
mln zł, obejmując bezpośrednią
pomocą 4 117 osób, w tym 
2 103 osoby młode w ramach or-
ganizowanych staży, szkoleń, sub-
sydiowanych miejsc pracy oraz
dotacji dla rozpoczynających
własną działalność gospodarczą. 
W 2016 roku kontynuowane są
działania wspierające lokalny
rynek pracy w ramach wszystkich
możliwych form przewidzianych
ustawą. Środki przewidziane na
aktywizację bezrobotnych to
kwota 44,8 mln zł, w tym 28,2
mln zł to środki krajowe (FP) 
i 16,6 mln zł środki unijne (EFS).  

Małgorzata Wawak

Stawiają na młodych

Zasady ustalania taryfowych cen
i stawek opłat za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i odprowa-
dzanie ścieków reguluje rozpo-
rządzenie Ministra Budownictwa
z 2006 roku. Zgodnie z przepi-
sami, przedsiębiorstwo wodocią-
gowo-kanalizacyjne ustala wyso-
kość taryf na podstawie kosztów
poniesionych w poprzednim roku.
Podstawą obliczenia nowych sta-
wek są ”stare koszty” skorygo-
wane o regulowane prawem
wskaźniki na czas nowych cen. Is-
totną część stanowią stałe koszty
utrzymania urządzeń infrastruk-
tury, bez względu na ilość sprze-
danej wody i odebranych ście-
ków. Gotowy wniosek taryfowy
kierowany jest do burmistrza,
który weryfikuje jego popraw-
ność. Pozytywnie rozpatrzony 
i nieposiadający wad formalnych,
jest zatwierdzany i uchwalany
przez radę gminy.
Ważne jest, aby mieszkańcy wie-
dzieli, jak ustalane są ceny wody 
i ścieków, bo wbrew pozorom nie
są to dobra darmowe. Część kosztu
stanowią również środki na ko-
nieczne inwestycje modernizacyjno-
rozwojowe bo utrzymanie spra-
wności sieci i oczyszczalni to
olbrzymi wysiłek – podkreśla Grzegorz
Warsiński, prezes zarządu Wodocią-
gów Ustka. Pamiętać o tym powinni
wszyscy, którzy z zewnątrz oceniają
pracę przedsiębiorstw wodocią-
gowych i próbują kwestionować
każdy wydatek – dodaje. Wodo-
ciągi w Ustce, choć małe, należą

do najsprawniejszych w kraju, 
a w rankingu na najniższą cenę
wody zajmują wysokie 22. miejsce
spośród 923 przedsiębiorstw
z całej Polski, zachowując równo-
cześnie wysoką sprawność oczy-
szczania ścieków  i jakość  wody,
potwierdzoną pozytywnymi wy-
nikami badań Państwowej Inspekcji
Sanitarnej. Coraz częściej cena
wody staje się kartą przetargową
w potyczkach samorządowych,
wzmacniając nieuzasadnione prze-
konanie, że na wodzie i oczysz-
czaniu ścieków się zarabia. Do-
chodzi do sytuacji, gdy tłuma-
czymy się z zysku, w który wpi-
sane są również środki, które
otrzymaliśmy w ramach dotacji
na modernizację naszej infrastru-
ktury – mówi Grzegorz Warsiński.
Choć w tym roku pozyskanie
środków zewnętrznych stoi pod
znakiem zapytania, planujemy
budowę kolejnych odcinków
sieci wodociągowych i kanaliza-
cyjnych oraz modernizację stacji
uzdatniania wody. Wszystko po
to, by podnosić jakość usług, 
a przez to również standard życia
mieszkańców i turystów – sumuje.
Relatywnie niskie zasoby wody
słodkiej i wieloletnie zaniedbanie
infrastruktury przez brak dofi-
nansowywania, doprowadziły do
sytuacji, w której stawki za wodę
w Polsce – mimo stopniowego
zmniejszania poziomu strat – nadal
są w stosunku do płac jednymi 
z najwyższych w Europie. 

Dawid Chmura

Skąd się bierze 
cena wody
Przeglądając rachunki za wodę, mało kto zastana-
wia się w jaki sposób ustalana jest jej cena. Brak
wiedzy rodzi domysły, z którymi przedsiębiorstwa
wodociągowe spotykają się na co dzień.

Tomaszów Lubelski to miasto wielu
zalet. Z jednej strony rozciąga się
Roztocze – region spokojny o wyso-
kiej atrakcyjności turystycznej.
Wyczuwalny jest tutaj kresowy
klimat. Z drugiej można podziwiać
historię powiązaną z rozwojem
gospodarczym i ważnym położe-
niem dla Polski – głównie ze wzglę-
dów sąsiedztwa z Ukrainą. W prze-
szłości prężnie działał Wydział
Zamiejscowy Nauk Prawnych 
i Ekonomicznych KUL. Z roku
na rok demografia spowodowała
wygaszanie tego wydziału. Pozos-
tały budynki z doskonałą bazą
akademicką. – Rektor Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego powo-
łał Centrum Edukacyjno-Kon-
gresowe. Chcemy, by placówka
stała się wizytówką Tomaszowa.
Aby odbywały się tu konferencje,
szkolenia, prezentacje doświad-
czeń samorządowych, by miasto
stało się ważnym ośrodkiem kon-
taktów polsko-ukraińskich – mówi
burmistrz Wojciech Żukowski.
Wśród działających firm należy
wymienić RST Roztocze, która
specjalizuje się w produkcji syste-
mów zamykania i akcesoriów
wyposażenia rozdzielnic elek-
trycznych. Od 1969 roku działa
WSK Tomaszów Lubelski, pro-
ducent podzespołów dla przemy-
słu lotniczego, wykorzystujący
technologię CNC. Inwestorzy znaj-
dą w mieście podstrefę ekono-
miczną, a w najbliższym czasie
planowane jest uzbrojenie dodat-

kowych 6 ha. – Tomaszów jest otwarty
na partnerstwo publiczno-pry-
watne – podkreśla burmistrz. Pla-
nowana jest w tej formule bu-
dowa zalewu rekreacyjnego. Two-
rzenie nowego wizerunku miasta
uwzględnia zachowanie dziedzi-
ctwa kulturowego. – Odnowiono
śródmieście wraz z parkiem miej-
skim, który uzyskał nowy wygląd.
Udało się odbudować amfiteatr –
wylicza Żukowski. Na terenie
parku powstał skatepark, siłow-
nie zewnętrzne i plac zabaw, które
cieszą się popularnością wśród
mieszkańców. Powstało również
sztuczne lodowisko. Na poprawę
komfortu życia mieszkańców, mia-
sto nie szczędziło pieniędzy wyko-
rzystując unijne środki. We współ-
pracy z Ministrem Sportu po-
wstaje tor wrotkarski, spełniający
wymogi Europejskiej Federacji
Wrotkarskiej. – Tomaszów nie ma
jednak krytej pływalni. Jesteśmy
centralnym ośrodkiem powiato-
wym i chcielibyśmy taki obiekt
wybudować w kompleksie Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Już teraz są
tam m.in. sztucznie zaśnieżane
trasy narciarstwa biegowego. Toma-
szów w 2015 roku miał najwyższe
dochody w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca, zestawiając go
z miastami powiatowymi Lubel-
szczyzny. Z roku na rok podnosi
się w rankingach, poszerza swoje
możliwości. Należy utrzymać tenden-
cję wzrostową – sumuje burmistrz.

Jacek Szargut

Druga młodość
Tomaszowa
Odnowa zdegradowanych obszarów, zagospoda-
rowanie terenów pod działalność przemysłową 
i rozwijanie bogactwa kulturowego i turystycznego
– to tylko niektóre z celów rewitalizacji, którą może
poszczycić się dziś Tomaszów Lubelski.

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie swoim
zasięgiem działania obejmuje miasto i 16 gmin po-
wiatu częstochowskiego, z łączną liczbą mieszkań-
ców ok. 380 tys. i 50 tys. podmiotów gospodarczych.
Według statystyk urzędu, bez pracy pozostaje 
16,7 tys. osób, z czego co piąta nie ukończyła 30
lat. Stopa bezrobocia, która w ostatnich dwóch la-
tach uległa znacznemu obniżeniu wynosi obecnie
8,9 proc. w Częstochowie i 15,4 proc. w powiecie. 
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W Instytucie funkcjonują dwa za-
kłady: Zakład Matematycznych
Podstaw Informatyki oraz Zakład
Sztucznej Inteligencji, a każdy 
z nich, w ramach zespołów, spe-
cjalizuje się  w specyficznych roz-
wiązaniach oraz produktach. Je-
den z zespołów związany jest 
z kryptografią, czyli tworzeniem
i doskonaleniem szyfrów z uwie-
rzytelnieniem. Zespół Biologii
Obliczeniowej zajmuje się analizą
danych w biologii molekularnej –
m.in. bada, w jaki sposób mutacje
DNA wpływają na rozwój nowo-
tworów. Inny zespół zajmuje się
pracą nad automatyczną kompo-
zycją usług sieciowych. Opraco-
wuje narzędzie dla użytkownika
planującego budowę domu lub
inną poważną inwestycję, wyma-
gającą skorzystanie z usług, które
są dostępne w Internecie. 

NEKST, czyli Narzędzie
Eksploracji Semantycznej Tekstów

NEKST to pierwsza w Polsce se-
mantyczna wyszukiwarka inter-
netowa. Powstała w ramach pro-
jektu POIG „Adaptacyjny system
wspomagający rozwiązywanie
problemów, w oparciu o analizę
treści dostępnych źródeł elektro-
nicznych”. Projekt był realizo-
wany przez kilka instytucji i po-
krywał szereg tematów związa-
nych z aspektami przetwarzania
języka naturalnego, głównie pol-
skiego. Wyszukiwanie semantyczne
jest możliwe, dzięki wykorzysta-
niu manualnie tworzonych zaso-
bów semantycznych  np. Wikipedii.
Takie zasoby są ograniczone 
i obarczone błędami ludzkimi, ale

przy odpowiednim użyciu i wzbo-
gaceniu sprawdzają się znakomi-
cie. Przykładem może być szuka-
nie konkretnego telefonu komór-
kowego, mającego określone pa-
rametry. Strona internetowa nie-
koniecznie może zawierać słowa
„telefon komórkowy”, ale np.
może zawierać markę lub typ te-
lefonu i jego cechy. Informacja
kojarząca typ z pojęciem „telefon
komórkowy” musi być pobrana
z innego miejsca w sieci. W zwią-
zku z tym opracowano w IPI PAN
metody automatycznego ekstra-
howania relacji między pojęciami
z dokumentów internetowych.
NEKST jako usługa oparta o se-
mantyczne przetwarzanie infor-
macji ma również zastosowanie
w systemach antyplagiatowych.

Narodowy Korpus 
Języka Polskiego i Jasnopis

NKJP to projekt Zespołu Inżynierii
Lingwistycznej IPI PAN mający
za zadanie opracowanie wiary-
godnego modelu polszczyzny na
podstawie dużego zbioru rzeczy-
wistych tekstów różnych rodza-
jów. Na jego podstawie powstaje
m.in. Wielki Słownik Języka Pol-
skiego oraz wiele nowoczesnych
narzędzi do przetwarzania języka.
Jednym z nich, opracowanym we
współpracy z Uniwersytetem SWPS,
jest Jasnopis – program, który po-
trafi zmierzyć zrozumiałość tek-
stu w siedmiostopniowej skali,
wskazać jego trudniejsze fragmenty
i zaproponować poprawki.  

Wojciech Grabarczyk

Algorytm kreatywności

Budowa ośrodka to jedna z waż-
niejszych inwestycji w historii po-
wiatu. Projekt przebudowy da-
wnego budynku Zespołu Szkół
Rolniczych w Krzyżewie zakłada
poprawę warunków życia osób
niepełnosprawnych oraz stwo-
rzenie strategicznych punktów do
wzrostu ruchu turystycznego na
terenie powiatu wysokomazo-
wieckiego. – Funkcjonują tu 2
warsztaty terapii zajęciowej z 90
miejscami, które mają przygoto-
wać pracowników do pracy w za-
kładach aktywności zawodowej –
wyjaśnia starosta wysokomazo-
wiecki Bogdan Zieliński. Na bu-
dowę Ośrodka Rehabilitacyjnego
w Krzyżewie władze przeznaczyły
ponad 11 milionów złotych. Sta-
rosta zapewnia, że dzięki tej inwe-
stycji powstanie tu ponad 30
nowych miejsc pracy, a zatrudnie-
nie znajdzie nawet 28 osób nie-
pełnosprawnych. – Będziemy mo-
gli zaproponować turnusy reha-
bilitacyjne dla osób niepełnos-
prawnych, dla których stwo-
rzono tu odpowiednie warunki.
Mamy boiska sportowe, wybiegi
dla koni pod hipoterapię. Li-
czymy, że dzięki temu zaintereso-
wanie terenem wzrośnie o nawet
tysiąc osób rocznie – dodaje Bogdan
Zieliński. Z ośrodka korzystać
będą mogły nie tylko osoby nie-
pełnosprawne, ale również ich
bliscy, turyści czy organizatorzy
imprez okolicznościowych. Sta-
rosta wysokomazowiecki zapew-
nia, że ośrodek otwarty będzie

dla wszystkich, którzy cenią kon-
takt z przyrodą. 
Podmiotem zarządzającym i od-
powiedzialnym za funkcjonowa-
nie Ośrodka Rehabilitacyjnego
będzie – wyłoniona w drodze
procedury konkursowej – Fundacja
„Praca dla Niewidomych”
z Warszawy. Program fundacji
za cel stawia sobie prowadzenie
ośrodka na bazie innowacyjnych
projektów w ramach zakładu ak-
tywności zawodowej, gdzie prio-
rytetowe jest stworzenie warun-
ków do rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych.
Bogdan Zieliński przekonuje, że
za rozbudową kompleksu prze-
mawia również lokalizacja. Ośro-
dek położony jest nieopodal
Narwiańskiego Parku Narodowego,
co pozwala na wykorzystanie
przyrodniczych i kulturowych
walorów powiatu wysokomazo-
wieckiego. Na ten rok zaplano-
wano również powstanie Centrum
Informacji Turystycznej, które bę-
dzie źródłem wiadomości dla po-
tencjalnych turystów. Centrum
ma być również organizatorem
turystyki dla osób przebywają-
cych na turnusach rehabilitacyj-
nych. Otwarcie ośrodka w Krzyżewie
zaplanowano na maj. Władze
szacują, że dzięki tej inwestycji
powiat odnotuje znaczący wzrost
ruchu turystycznego, a tym sa-
mym szybszy rozwój tego pięk-
nego obszaru.

Małgorzata Wawak

Turystyka 
bez granic
Budowa infrastruktury turystyki kwalifikowa-
nej ma nie tylko przyciągnąć turystów, ale
przede wszystkim poprawić jakość życia osób
niepełnosprawnych. Już wiosną w powiecie wy-
sokomazowieckim otwarty zostanie Ośrodek
Rehabilitacyjny w Krzyżewie. 

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 objęło „Forum Przedsiębior-
czości” w Dzienniku Gazecie
Prawnej. Szczegółowe informacje
dotyczące wydarzenia można
z n a l e ź ć  p o d  a d r e s e m
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. 

Instytut Podstaw Informatyki PAN prowadzi
badania podstawowe i aplikacyjne w takich
dziedzinach, jak sztuczna inteligencja czy lingwi-
styka komputerowa, które przekładają się na 
innowacje w życiu codziennym.
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