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Czy działania Gminy mocno się 
zmieniły w ostatnim czasie?
Nadal robimy to, co do nas 
należy, czyli dbamy o 
potrzeby mieszkańców i 
przedsiębiorców. Jeżeli 
chodzi o mieszkańców, to 
przede wszystkim staramy się 
poprawić warunki życia 
rodzin, nie tylko tych 
wielodzietnych, ale wszyst-
kich. Wprowadziliśmy m.in 
zwolnienia z odpłatności za 
przedszkole. Staramy się 
dofinansowywać do OZE, 
wymiany pieców gazowych, 
instalację paneli fotowoltaicz-
nych, budowę pomp ciepła 
czy przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Nie zapomina-
my również o przedsiębior-
cach. Wychodzimy naprzeciw 
ich potrzebom wprowadzając 
najniższe w promieniu 200 
km podatki. Ciągle poprawia-
my infrastrukturę terenów 
inwestycyjnych, dzięki 
którym stwarzamy nowe 
miejsca pracy i nowe 
możliwości rozwojowe. 
Oprócz tego warto wspo-
mnieć o uchwale, która 
zwalnia przedsiębiorców na 
pięć lat z podatku od 
nieruchomości w momencie, 
gdy zainwestuje na terenie 
naszej gminy min. 10 mln. zł.

Sprowadzają Państwo do 
Gminy wielu inwestorów. 
Proszę przybliżyć najciekaw-
szych z nich.
W ostatnich latach udało nam 
się zaprosić do Gminy wielu 
ciekawych przedsiębiorców. 
Mam tu na myśli takie 
podmioty jak: szwedzki 
koncern Balco, amerykański 

Marmite czy obecnie 
powstająca, niemiecka 
fabryka mebli Polipol. Mogę 
zdradzić, że aktualnie trwają 
rozmowy z amerykańską 
firmą produkującą elementy 
żeliwne. Wszystkie te inwesty-
cję wahają się w kwotach 
pomiędzy 50 a 200 mln. zł. To 
są liczby, które robią 
wrażenie. Dzięki wpływom, 
jakie te firmy zapewnią naszej 
gminie, będziemy mogli 
prowadzić dalsze inwestycje, 
aby jeszcze bardziej rozwijać 
Międzychód. 

Nowi inwestorzy w Gminie 
Międzychód to nie wszystko. 
Jakie działania w ostatnich 
tygodniach udało się Państwu 
zrealizować?
Na pewno budowa dojazdu 
do terenów inwestycyjnych o 
wartości 6 mln. zł., dzięki 

której udało nam się 
pozyskać wspomnianą firmę 
Polipol. Mówiąc droga, mam 
na myśli również powiększa-
nie tych terenów o następne 
120 ha i doprowadzenie 
wszystkich niezbędnych 
mediów. Oczywiście na 
bieżąco polepszamy 
infrastrukturę gminy dla 
naszych mieszkańców, 
budując oraz remontując 
kolejne drogi czy budując 
nową salę gimnastyczną przy 
zespole szkolno-przedszkol-
nym, którą lada dzień 
będziemy oddawać do 
użytku. Nieustannie polep-
szamy naszą sferę edukacyj-
ną, remontując m.in. budynki 
przedszkolne i żłobkowe.

Działalność gminy to nie tylko 
stymulowanie przedsiębiorczo-
ści, ale również działalność 

kulturalna. Jakie są Państwa 
działania na tym polu? 
Czas pandemii był wyjątkowo 
trudny i niestety działalność 
kulturalna była mniej 
dynamiczna. Natomiast nie 
zaprzestaliśmy działań na 
tym polu. Przede wszystkim 
skupiliśmy się na tym, aby 
nasze Centrum Animacji 
Kultury zapewniało miesz-
kańcom dostęp do różnego 
rodzaju aktywności. Na 
terenie gminy działa ponad 
30 sekcji dla dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych. Możliwości 
jest dużo: od klubów 
sportowych (piłka nożna, 
koszykówka, tenis stołowy) 
czy sztuki walki, zespoły 
taneczne oraz działające u 
nas stowarzyszenia emerytów 
i rencistów. Wszystkie te 
oferty dobrze wpływają na to, 
aby nasi mieszkańcy mieli 

możliwość szerokiego 
wyboru spędzania wolnego 
czasu. Mimo pandemii, 
staramy się zorganizować 
czas wolny naszym wszystkim 
mieszkańcom. Mamy również 
bardzo dobrze działającą 
radę seniorów oraz młodzie-
żową radę miasta, z którymi 
na bieżąco współpracujemy. I 
to właśnie te grupy przedsta-
wiają nam wiele ciekawych 
pomysłów oraz propozycji 
dalszych zmian spędzania 
wolnego czasu przez różne 
grupy społeczne. Cieszę się, 
że poluzowano obostrzenia i 
nasi mieszkańcy bardzo 
szybko się do tego dostosowa-
li, aktywnie biorąc czynny 
udział w poszczególnych 
aktywnościach kulturalno-
-rekreacyjnych. Nasza gmina 
jest zaszczepiona w ponad 
50% i wydaje mi się, że w skali 
ogólnopolskiej jest to bardzo 
dobry wynik. Jeżeli nadejdzie 
kolejna fala, powinniśmy 
przejść przez to bez koniecz-
ności lockdownu.

Jakie są najważniejsze 
działania, którymi gmina 
zamierza się zająć w najbliż-
szej przyszłości?
Naszym priorytetem jest 
zapewnienie strony dochodo-
wej dla naszego gminnego 
budżetu. Zadania na pewno 
nie ułatwia nam rząd, który te 
dochody systematycznie 
zmniejsza. Musimy pozyski-
wać nowych inwestorów – co 
w obecnej sytuacji wcale nie 
będzie łatwe. Nieuchronny 
jest również wzrost wysokości 
podatków, czego na pewno 
nasi mieszkańcy nie omiesz-

kają zauważyć. Niestety, ale 
rząd zrzuca całą odpowie-
dzialność na nasze barki i to 
my będziemy tymi złymi, 
którzy będą musieli te środki 
od mieszkańców pozyskiwać. 
Galopująca wielkimi krokami 
inflacja jest już faktem. My 
natomiast musimy robić 
wszystko, aby pomimo tego 
nadal naszą gminę rozwijać. 
Planujemy budowę kolejnego 
przedszkola, tym razem 
integracyjnego z salami 
sensorycznymi. Ponadto cały 
czas poprawiamy infrastruk-
turę Międzychodu tworząc 
nowe drogi czy też miejsca 
pracy. Wszystkie te działania 
mają zachęcić do osiedlenia 
się w naszej gminie.
 Wojciech Grabarczyk

Międzychód daje radę
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Międzychód to malownicze krajobrazy, czyste jeziora, piękne kompleksy leśne, oraz rześkie 
powietrze

Laufpompa - żeliwna pompa 
przy studni artezyjskiej z 1912 
r. Woda z laufpompy ma w 
składzie szereg 
mikroelementów, w tym jod, 
magnez i siarkę.

Uczelnia Made in Poland

Jakie inwestycje są obecnie 
realizowane przez uczelnię?
Pomimo trwającej pandemii 
działamy zgodnie z założe-
niami na rok 2020 i 2021. W 
chwili obecnej realizowana 
jest największa inwestycja na 
przestrzeni ostatnich kilku 
lat, czyli budowa Instytutu 
Ekonomicznego. Jest to 
jedyny Instytut, który nie 
miał jeszcze swojej siedziby. 
Budynek będzie miał wraz z 
garażem podziemnym 
powierzchnię około 4500 
m2.  Docelowo będzie 
kształciło się w nim ok. 800 
studentów. Planujemy 
zakończenie tej inwestycji 
końcem stycznia 2022 r. i 
mamy wielką nadzieję, iż 

semestr letni roku akademic-
kiego 2021/22 rozpocznie się 
już z nauczaniem użytkują-
cym nowy obiekt. Nie jest to 
jednak jedyna inwestycja. 
Obecnie ogłosiliśmy przetarg 
na projekt budowlany 
dotyczący rozbudowy 
Instytutu Pedagogicznego. 
Jest to również bardzo 
prężnie rozwijający się 
Instytut i do końca tego roku 
kalendarzowego będą 
zakończone prace nad jego 
wykonaniem. Prace mają 
ruszyć w pierwszym 
kwartale 2022 roku. Bardzo 
pomocne w tych działaniach 
okazały się zmiany prawne, 
które mają być zapisane w 
nowelizacji ustawy o 

kształceniu zawodowym, 
gdzie mowa jest o dalszej 
możliwości kształcenia na 
kierunkach nauczycielskich 
przez publiczne uczelnie 
zawodowe.

Jakie nowe projekty naukowe 
Państwo planują?
Wspólnie z Politechnika 
Częstochowską i prywatną 
firmą produkującą komory 
hiperbaryczne złożyliśmy 
projekt w ramach programu 
„Szafir” prowadzonego przez 
Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju na kwotę 14 mln 
złotych. Jesteśmy liderem 
tego projektu. W związku z 
tym, że prowadzimy kierunek 
Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

w Instytucie Kultury 
Fizycznej, planujemy 
budowę dużego modelu 
dwóch komór. Dzięki temu 
powstaną wewnątrz nich 
dwie salki konferencyjne, w 
których panować będą 
założone warunki atmosfe-
ryczne. Dzięki naszej 
szerokiej współpracy 
również z instytucjami 
państwowymi w zakresie 
bezpieczeństwa, będziemy 
badać wpływ warunków 
hiperbarycznych na 
organizm ludzki pod kątem 
reakcji na stres.

Czym dla uczelni jest 
otrzymanie nagrody Made  
in Poland?

To naprawdę duże wyzwanie. 
Cieszę się, że jesteśmy 
zauważani i doceniany jest 
wpływ uczelni na rozwój 
rodzimej gospodarki. Jest to 
również potwierdzenie 
prawidłowego i racjonalnego 
rozwoju uczelni w zakresie 
jej podstawowej misji, jaką 
jest kształcenie młodych 
specjalistów.
 Dorota Solczak

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu od kilku lat dynamicznie się rozwija.  
O obecnych inwestycjach i planach na przyszłość opowiada rektor uczelni, dr hab. inż. Mariusz Cygnar.

Można by powiedzieć, że ostatnie miesiące nie są łaskawe dla nikogo, a już na pewno nie dla samorządowców. Jak sobie radzić 
w tych trudnych czasach? Jak dbać o mieszkańców i przedsiębiorców w momencie, kiedy świat chce się zatrzymać?  

O tym, co to znaczy być dobrym samorządowcem mówi Krzysztof Wolny, Burmistrz Gminy Międzychód.
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Rektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej  

w Nowym Sączu,  
prof. dr hab. Mariusz Cygnar
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Głos przyszłości

Skąd idea na powstanie firmy? 
Przed założeniem Ravenetics 
wraz z moim wspólnikiem 
Marcinem Wielgus pracowa-
liśmy w jednej z dużych 
instytucji finansowych. 
Chcąc coś zmienić w naszym 
życiu i sprawdzić na co 
pozwoli nam zebrane 
doświadczenie, postanowili-
śmy w kwietniu 2017 roku 
stworzyć startup zajmujący 
się voicebotami i Sztuczną 
Inteligencją. 
Po 4 latach możemy mówić  
o pierwszych sukcesach. 
Między innymi duże 
wdrożenie produkcyjne 
naszego flagowego systemu 
RaveBOT. 

Jakie są plany na rozwój 
spółki? 
W planach na przyszłość 
znajduje się poszerzenie 
oferty Ravenetics o kolejne 
produkty.
Mamy zamiar wejść na rynek, 
który uważam za bardzo 

rozwojowy, mowa tutaj  
o oprogramowaniu do 
wsparcia diagnostyki 
medycznej opartej na 
sztucznej inteligencji. 
Wdrożenie SI w tym obszarze 
przyniesie bardzo wymierne 
korzyści dla pacjentów. 
Podczas tworzenia RaveME-
DIC chcemy zaprosić do 
współpracy naukowe 
środowiska medyczne z kraju 
i z zagranicy. Aktualnie 
zdobywamy doświadczenie  
i kontakty, które przybliżają 
nas do celu. 
Uważamy, że najprostszym, 
najbardziej wydajnym  
w komunikacji z maszyną 
interfejsem jest naturalna 
ludzka mowa, dlatego 
rozwijając naszą platformę 
voicebotową RaveBOT 
chcemy walczyć z wyklucze-
niem cyfrowym, które dotyka 
osoby starsze i niepełno-
sprawne. 
Najbliższe plany spółki 
koncentrują się na imple-

mentacji głosowej autentyka-
cji  biometrycznej, wraz  
z rozpoznawaniem płci 
dzwoniącego oraz jego 
samopoczucia. 
Prowadzimy rozmowy nad 
chmurową implementacją 

RaveBOT Platform, która 
będzie adresowała potrzeby 
klientów z różnych sektorów 
gospodarki.

Co wyróżnia Państwa na tle 
konkurencji?

Podejście do tworzenia 
naszych produktów. Mamy 
świadomość tego jak ważne 
jest bezpieczeństwo 
systemów, które oferujemy. 
Cały proces wytwórczy 
oprogramowania, skupia się 
na optymalizacji kodu i 
maksymalnym testowaniu ze 
szczególną dbałością  
o wykrywanie ewentualnych 
luk bezpieczeństwa. Drugim 
istotnym dla nas czynnikiem 
jest wysoka dostępność 
naszych systemów. Zawsze 
zależy nam na tworzeniu 
architektury High Availabili-
ty przy tym koncentrując się 
na niskich kosztach budowy 
środowiska. Trzeci filar 
naszej firmy – Time To 
Market. Świat bardzo 
szybko się zmienia, a z nim 
wymagania biznesowe  
i technologia. 
W DNA Ravenetics jest 
podążanie za najnowszymi 
technologiami, które 
możemy zaoferować naszym 

klientom. Uważam, że te trzy 
filary, to podstawa działal-
ności naszej firmy.

Do kogo skierowana jest 
oferta firmy?
Dla każdej firmy, która jest 
otwarta na redukcję kosztów 
poprzez automatyzację 
procesów. 
Przykładowo w najbliższym 
czasie będziemy wykonywać 
projekt dla jednej z firm 
zajmujących się ochroną 
osób i mienia. W tym 
wdrożeniu planujemy 
pierwszy raz wykorzystać 
moduł głosowego uwierzy-
telniania biometrycznego 
opartego o technologię 
naszych partnerów – firmę 
Techmo z Krakowa. Nasz bot 
będzie obsługiwał kluczowe 
– z punktu widzenia 
bezpieczeństwa – procesy 
takie jak, odwołanie alarmu 
przez właściciela nierucho-
mości. 
 Julia Czechowicz

Ravenetics to firma, która jak żadna inna rozumie, że siła nowoczesnych systemów tkwi w sztucznej inteligencji.  
O działalności spółki i planach na przyszłość opowiada Prezes Karol Fojcik.

Strategia zmian dla obywateli

Z akład Ubezpieczeń 
Społecznych od kil-
ku lat systematycz-
nie i konsekwentnie 
realizuje projekty 

rozwoju e-usług, jak np.  
e-Składka, e-ZLA, e-Akta 
oraz EESSI, czyli system 
elektronicznej wymiany in-
formacji dotyczących zabez-
pieczenia społecznego w UE. 
Wpisuje się tym samym  
w strategię budowy nowo-
czesnego e-Państwa. – W cią-
gu najbliższych lat sposób 
funkcjonowania Zakładu 
oraz systemu zabezpieczenia 
społecznego ulegnie daleko 
idącej transformacji. Działa-
nia w tym zakresie zaplano-
waliśmy w nowej Strategii 
ZUS na lata 2021−2025. 
Strategia wyznacza cztery 
kierunki transformacji orga-
nizacyjnej i cyfrowej Zakła-
du: nowoczesny e-urząd; 
automatyzacja i doskonale-
nie procesów oraz nowocze-
sna architektura IT; elektro-
nizacja procesów, komunika-
cji i dokumentacji; wymiana 
i integracja danych w ramach 
e-administracji. – mówi prof. 
Gertruda Uścińska, Prezes ZUS.

W owej strategii zdefinio-
wano 10 celów, które będą 
realizowane poprzez progra-
my transformacji oraz inicja-
tywy obszarowe. Flagowe 
programy cyfrowe ZUS to 
automatyzacja rozliczeń  
z firmami oraz przejęcie od 
nich i automatyzacja wypłaty 
zasiłków. Programy te mają 
znacząco zminimalizować 
obciążenia formalne przed-
siębiorców, ograniczyć czas  
i koszty, jakie poświęcają oni 
na rozliczenia, a przy okazji 
uszczelnić publiczne finanse. 

Program automatyzacji eme-
rytur i rent to program, który 
ma wpłynąć na usprawnienie 
obsługi wniosków o świad-
czenia zarówno krajowe, jak 
i międzynarodowe. Istotnym 
przedsięwzięciem ZUS jest 
także program ubankowienia 
świadczeń wypłacanych 
przez Zakład, który wspiera 
działania państwa w zakresie 
wzrostu obrotu bezgotówko-
wego w gospodarce. Świad-
czenia bezgotówkowe są 
szybsze, bezpieczniejsze  
i wygodniejsze. – Polska jest 
wyposażona w dobrą infra-
strukturę dla systemu płat-
ności elektronicznych. Mamy 
też sprzyjające przepisy 
prawa. Każdy Polak ma pra-
wo do podstawowego ra-
chunku płatniczego, czyli 
konta za zero. Przekazy go-
tówkowe są znacznie droższe 
w realizacji, a w okresie epi-
demii znaczenia nabrało 
również bezpieczeństwo sa-
nitarne naszych świadcze-
niobiorców. Nie dziwne, że aż 
trzy czwarte naszych świad-
czeniobiorców otrzymuje 
środki na rachunek płatniczy. 
Wszystkie te okoliczności 
wskazują jasno, że już czas na 
pełne ubankowienie tego 
obszaru działalności pań-
stwa. – komentuje prof.  
G. Uścińska.

Istotną rolę w realizacji 
Strategii ma odgrywać ob-
szar informatyczny, dlatego 
też przygotowano również 
programy związane z unowo-
cześnieniem, unifikacją i in-
teroperacyjnością systemów 
IT i rejestrów ZUS. Ponadto 
podjęto kroki w kierunku 
stworzenia wspólnej platfor-
my wymiany danych w ra-
mach e-administracji. – 
Współpracujemy i wspiera-
my w tym zakresie Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów, 
która odpowiada za koordy-

nację rozwoju e-Państwa. 
Przypominam, że pan pre-
mier Mateusz Morawiecki 
cały czas pozostaje mini-
strem cyfryzacji. To nie 
przypadek, ponieważ jest to 
bardzo ważna współcześnie 
funkcja. – dodaje prof.  
G. Uścińska

Programy te uzupełnia 
Platforma Zarządzania Cy-
berbezpieczeństwem budo-
wana w ZUS, dzięki której 
bezpieczeństwo danych  
26 mln klientów wejdzie na 
jeszcze wyższy poziom. 
Zmiany zakładają także grun-
towną przebudowę pierwsze-
go polskiego e-urzędu, tj. 
Platformy Usług Elektronicz-
nych ZUS, tak aby zapewnić 
obywatelom i przedsiębior-
com nowoczesny, przejrzysty, 
funkcjonalny i zintegrowany 
z platformą gov.pl dostęp do 
swoich spraw i danych w ZUS.

Skuteczne działania tarczy 
antykryzysowej 
Tarcza antykryzysowa to 

szeroki pakiet instrumentów 
realizowanych m.in. przez 
ZUS, urzędy pracy, BGK, PFR. 
Łączne faktycznie udzielone 

wsparcie przekracza 210 mld 
zł. Sam Zakład przyjął ponad 
8 mln wniosków i udzielił 
wsparcia na kwotę 35 mld zł,  

w tym zwolnienie ze składek, 
świadczenia postojowe, ulgi w 
opłacaniu składek, dodatki 
solidarnościowe, dodatkowe 
zasiłki opiekuńcze, Polski Bon 
Turystyczny. O skuteczności 
tych działań świadczą aktual-
ne dane o liczbie firm, osób 
ubezpieczonych w ZUS, czy 
cudzoziemcach w systemie. 
Liczba płatników składek na 
koniec kwietnia br. wyniosła 
2,798 mln, czyli o 117 tys. 
podmiotów więcej niż  
w kwietniu 2020 r. Liczba osób 
ubezpieczonych, a więc pra-
cowników, zleceniobiorców, 
przedsiębiorców i innych, 
wyniosła 15,558 mln, co stano-
wiło liczbę większą o 359 tys. 
rok do roku. Z kolei liczba 
cudzoziemców zarejestrowa-
nych w ZUS wyniosła 781 tys. 
i stanowi kolejny rekord. Rok 
temu pracowało o 67 tys. 

mniej obcokrajowców niż 
obecnie. Poza działaniami 
kryzysowymi ZUS realizuje 
też pełen katalog zadań statu-
towych. – Bez opóźnień wy-
płacamy emerytury, renty  
i inne świadczenia, pobiera-
my składki, prowadzimy 
konta, wydajemy orzeczenia 
lekarskie, zarządzamy fundu-
szami, przeprowadziliśmy 
akcje podatkową, waloryzację 
świadczeń, wypłaciliśmy 
trzynaste emerytury. W czasie 
epidemii nasza rola analitycz-
na i ekspercka stała się jeszcze 
bardziej wyraźna. Uczestni-
czymy w projektowaniu  
i ocenie najważniejszych 
koncepcji zmian w zabezpie-
czeniu społecznym w Polsce. 
Nasze dane i analizy wykorzy-
stuje premier, ministrowie, 
prezydent. – Podsumowuje 
prof. G. Uścińska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieustannie się zmienia i z duchem czasu przechodzi proces cyfryzacji.  
Transformacja nie jest łatwa, ale konieczna. Strategia przyjęta na lata 2021-2025 ma ułatwić komunikację z obywatelami  

i uskutecznić wszystkie procesy związane z działalnością ZUS.
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Prof. Gertruda Uścińska, prezes zarządu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych

Karol Fojcik – prezes zarządu
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Wybór jest prosty

Mimo pandemii Państwa 
inwestycje nie stoją  
w miejscu. Jak wygląda 
działalność spółdzielni na tym 
polu?
Obecna inwestycja, czyli 
„Lazurowa Przystań” nie 
napotyka żadnych 
problemów. We wrześniu br. 
przeprowadzono jej 
przeglądy i odbiory 
częściowe. W październiku 
będziemy składać komplet 
dokumentów do straży 
pożarnej, sanepidu oraz 
powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego. 
Później już tylko 
uprawomocnienie decyzji 
pozwolenia na użytkowanie  
i możemy zasiedlać budynek, 
co mam nadzieję nastąpi na 
przełomie roku 2021/2022. 
Natomiast jeżeli chodzi o 
pozostałe inwestycje to z 
przykrością muszę stwierdzić, 
że czekamy już kolejny 
miesiąc na decyzję 
środowiskową. Niestety 
postępowania urzędów są dla 
mnie niezrozumiałe – 
procedury miały być 
skrócone, a jest zupełnie na 
odwrót. Udało nam się 
wybudować wiele 
wspaniałych mieszkań i 
apartamentów. Złożyliśmy 
kolejny wniosek o uzyskanie 
warunków zabudowy na kilka 
naszych pomysłów, tj. garaż 
wielopoziomowy, budynek 
mieszkalny z częścią 
usługową i garażem 
podziemnym czy lokale 
usługowe z przeznaczeniem 

na przychodnię. Musieliśmy 
wycofać wnioski z tytułu 
skarg stowarzyszenia „Zielone 
Bemowo”. Urząd stwierdził, 
że złożony wniosek nie 
spełnia kryteriów 
określonych w wyłożonym 
projekcie planu 
zagospodarowania 
przestrzennego, co moim 
zdaniem nie jest prawdą. Po 
jego wycofaniu złożyliśmy 
wniosek o wybudowanie 
budynków mieszkalnych 
trzykondygnacyjnych, 
jednocześnie procedując 
wniosek o garaż 
wielopoziomowy z lokalami 
usługowymi wzdłuż ulicy 
Lazurowej 4 oraz Lazurowej 6. 
Reasumując – jesteśmy 
niestety cały czas na etapie 
uzyskiwania wymaganych 
dokumentów potrzebnych do 
rozpoczęcia inwestycji. Choć 
muszę przyznać, że patrząc 
na obecną sytuację rynkową, 
dobrze, że tak się stało. Rynek 
stał się bardzo niestabilny. 
Ogromne wahania cen 
materiałów budowlanych  
i usług mogłoby doprowadzić 
do sytuacji, że dzisiejsza 
kalkulacja w ogóle by nie 
pokrywała się z tym, co może 
być na początku przyszłego 
roku. Rozpoczęcie inwestycji 
w połowie przyszłego roku 
gwarantuje nam, że ten rynek 
prawdopodobnie się 
ustabilizuje i będziemy mogli 
dokonać rzetelnej oceny 
kosztów inwestycji i dobrej 
ceny za m2 sprzedawanych 
mieszkań.

Czy sytuacja z pandemią 
mocno wpłynęła na Państwa 
codzienną pracę?
W ostatnim okresie już nie, 
aczkolwiek nie zwoływaliśmy 
walnego zgromadzenia. 
Przepisy są jasne – musimy 
zachować odległość między 
ludźmi 10m2 na osobę. 
Aktualnie nie mamy żadnych 
istotnych spraw związanych  
z bieżącym funkcjonowaniem 
spółdzielni. Mając na uwadze 
bezpieczeństwo oraz 
nieponoszenie zbędnych 
kosztów na organizowanie  
15 zebrań skorzystaliśmy  
z zapisu ustawowego, który 
pozwala zwołać Walne 
Zgromadzenie oraz 
zatwierdzić sprawozdania  
w terminie 6 tygodni po 
ustaniu stanu epidemii. Tak to 
zrobiliśmy również w roku 
ubiegłym. Mieszkańcy zostali 
oczywiście poinformowani  
i na razie nie dochodzą do nas 
żadne negatywne opinie  
w tym temacie.

Pracują Państwo nad nowym 
systemem informatyzacji 
spółdzielni. Proszę coś więcej 
powiedzieć na ten temat.
Trwają pracę nad 
stworzeniem specjalnego 
programu platformy 
kompleksowej wymiany 
informacji z mieszkańcami.  
W uproszczeniu ma to służyć 
naszej społeczności bez 
konieczności bezpośredniego 
kontaktu. Dzięki temu każdy 
będzie mógł dowiedzieć się o 
bieżących sprawach  

w każdym momencie, zgłosić 
awarię, zarezerwować 
mieszkanie w inwestycji, 
rozliczyć się z bieżących 
rachunków. Aktualnie 
korzystamy z kilku różnych 
programów m.in. platformy, 
która jest doczepiona do 
programu rozliczeniowego 
czy programu do zarządzania 
nieruchomościami. Niestety 
te programy nie są ze sobą tak 
kompatybilne jak byśmy tego 
chcieli. Dlatego podjąłem 
decyzję o stworzeniu 
programu, który będzie 
jednolity i dostoswany dla 
każdego mieszkańca 
niezależnie od wieku. 
Planujemy jego start w 
połowie przyszłego roku. 
Gruntownie analizujemy 
wszystkie możliwości. Nasi 
pracownicy spotykają  

z informatykami i dzięki 
dyskusjom, wymianie myśli  
i doświadczeń wydaje mi się, 
że stworzymy solidny system. 
Tak naprawdę dzięki 
pandemii zrozumieliśmy,  
że kontakt między nami  
a mieszkańcami jest bardzo 
ważny i nie możemy sobie 
pozwolić na to, aby ze 
względu na zamknięcie czy 
też kwarantannę był on 
utrudniony. Z drugiej strony 
to również ogromna 
oszczędność kosztów i czasu. 
Zdecydowana większość 
mieszkańców korzysta z 
nowoczesnych metod 
komunikacji i myślę, że ta 
platforma się przyjmie  
i każdy, nawet osoby wolące 
komunikować się w sposób 
tradycyjny, przekonają się,  
że warto iść z duchem czasu.

Jakie są Państwa plany na 
przyszłość?
Korzystamy ze wszystkich 
możliwych programów 
pomocowych i szukamy 
oszczędności tam, gdzie się 
da. Z niepokojem 
obserwujemy wzrost opłat 
związanych z energią cieplną 
czy energii elektrycznej. 
Przekłada się to niestety na 
wysokość opłat i wszystkie 
podwyżki, które musieliśmy 
zastosować wynikają  
z niezależnych od spółdzielni 
przyczyn. Liczymy na 
ciekawe programy, które 
pozwolą nam wesprzeć 
mieszkańców,  
ale niestety jak to zawsze 
bywa – wszystko zostaje na 
naszych barkach.

Rozmawiał
Wojciech Grabarczyk

Jeżeli ktoś szuka mieszkania w Warszawie, to powinien zajrzeć na Bemowo. Piękne, nowoczesne, przyjazne dla środowiska 
i miłe dla oka – takie są mieszkania Spółdzielni Mieszkaniowej “Lazurowa” w Warszawie. O zmyśle do inwestycji i zarządzaniu 

mówi Zbigniew Gaca-Richter, prezes zarządu SM „Lazurowa” w Warszawie.

Realizacja 
inwestycji 
Lazurowa 
Przystań

Tu mieszkam
Gmina Ełk jest gminą 
wiejską o ogromnym 
potencjale, a wzorowe 
zarządzanie czynią ten 
region bardzo przyjazny 
dla otoczenia. Rozmowa  
z Tomaszem Osewskim, 
Wójtem Gminy Ełk.

Jaki był ostatni rok dla 
Państwa Gminy?
Muszę przyznać, że jest to 
rok przełomowy pod 
względem rozwoju gminy. Po 
pierwsze, mimo że spadła 
liczba dzieci – udało mi się 
przytrzymać taką samą liczbę 
szkół, głównie dzięki 
przekształceniu jednej z nich 
w placówkę niepubliczną. 
Druga sprawa jest przełomo-
wa, choć media dają mi 
ostatnio do wiwatu, gdzie  
w jednym z portali napisano, 
że wójt to zły człowiek, bo 
zabrał pieniądze od rządu na 
śmieciarki, a nie wybudował 
szpitali. Chciałbym tylko 
uświadomić, że zadaniem 
własnym gminy nie jest 
budowa szpitali, więc 
dlaczego mam odpowiadać 
za coś, czego nawet nie 
powinienem robić? Udało 
nam się pozyskać nowe 
śmieciarki i to jest ogromny 
sukces, ponieważ dzięki temu 
będę mógł utrzymać, albo  
i obniżyć płatności za śmieci. 
Kolejną rzeczą są drogi. Moja 
gmina otrzymała 30 mln zł na 
budowę dróg. Podpisałem 
już stosowne dokumenty i do 
2023 roku zostanie wybudo-
wanych prawie 80km dróg. 
Patrząc na to jak wcześniej 

była traktowana ściana 
wschodnia, jeżeli chodzi  
o wsparcie od rządu, to 
dofinansowanie rzędu 30 mln 
zł można traktować jak skok 
cywilizacyjny. Nasz region do 
niedawna był najbardziej 
wykluczonym obszarem 
komunikacyjnym w Europie, 
a za chwilę stanie się najbar-
dziej skomunikowanym.

Gmina Ełk to również 
doskonała baza dla potencjal-
nych przedsiębiorców. 
Dlaczego warto inwestować 
właśnie tam?
Dzięki rozwojowi jaki u nas 
następuje mamy ogromny 
popyt na działki. Od kilku lat 
niezmiennie prowadzę 
politykę, aby nasze podatki 
były jednymi z najniższych  
w kraju. To ogromny plus dla 
potencjalnych inwestorów, 
dzięki któremu chętnie 
wybiera się nasz region. 
Opłatę za śmieci mamy najniż-
sze ze wszystkich gmin w 
okolicy. Zrobiło się niecieka-
wie, w momencie, gdy pewien 

monopolista zaczął podnosić 
ceny – stąd decyzja o szukaniu 
rozwiązań i tak udało mi się 
pozyskać wspomniane 
wcześniej śmieciarki. Muszę 
przyznać, że z gminy, o której 
nikt nie słyszał, stajemy się 
podmiotem, o którym jest 
coraz głośniej. Inwestujemy  
w energetykę, telekomunika-
cję czy transport. Zmieniamy 
oświetlenie m.in. na LEDowe, 
gdzie wiele osób mówiło mi, 
że to bardzo trudne zadanie 
– ale mi się udało. Aktualnie 
jesteśmy w trakcie budowy 
ponad 1000 punktów 
świetlnych w ramach 
partnerstwa publicznego  
z tzw. dialogu technicznego, 
które pozwolą nam również 
zaoszczędzić ogrom środków. 
Liczę na to, że za ok. trzy lata 
Gmina Ełk będzie wzorem 
rozwoju regionalnego i 
spowoduje masowy napływ 
mieszkańców i inwestorów. 
Staram się być przyjaznym 
Wójtem i podejmować 
decyzje profilaktycznie,  
a nie jak to często bywa  
w naszym kraju „mądry 
Polak po szkodzie”. Przykła-
dem jest chociażby reforma 
szkół, bo gdybyśmy ich nie 
przetransformowali, to za 
dwa lata zapewne musieli-
byśmy je zamykać. Cieszę 
się, że mi zaufano i obecny 
rząd wsparł moje działania 
na rzecz regionu. To 
napędza do kolejnych 
działań. Mamy jeszcze wiele 
planów do zrealizowania  
i pomysłów do wdrożenia, 
co głęboko wierzę uda nam 
się zrobić.

Zbadać niezbadane
Jest miejsce, gdzie misją 
jest wyprzedzić chorobę. 
O MTZ Clinical Research 
opowiada dr Teresa 
Brodniewicz – prezes 
zarządu. 

Jak zrodził się pomysł na stwo-
rzenie MTZ Clinical Research?
Głównym założeniem było to, 
żeby firma miała wpływ na 
rozwój leków. Jedynie na 
wczesnym etapie badań 
klinicznych można mieć wpływ 
na proces rozwoju leków. 
Dlatego też założyłam ośrodek 
badawczy, w którym lek 
spotyka się z pacjentem lub 
uczestnikiem i badaczem. 
Dzięki doświadczeniu, które 
zdobyłam w Kanadzie oraz 
trzech latach spędzonych  
w firmie organizującej badania 
kliniczne, udało mi się stworzyć 
podmiot, który od niespełna 
dwudziestu lat ma ogromny 
wpływ na badania leków we 
wczesnych fazach testów. 

Na czym dokładnie polega 
działalność Pani ośrodka?
Przeprowadzamy badania 
kliniczne zgodnie z zaaprobo-
wanym wcześniej protokołem. 
W pierwszej kolejności cała 
dokumentacja badania musi 
uzyskać zgodę komisji bioetycz-
nej oraz urzędu rejestracji 
produktów leczniczych.
W naszym ośrodku znajduje się 
prawie 40 łóżek, mamy 
poradnie, gabinety lekarskie, 
specjalistyczne gabinety 
pobrań oraz gabinety dla 
lekarzy specjalistów. Jesteśmy 
przygotowani na przyjmowanie 

pacjentów z różnymi schorze-
niami, których prowadzimy 
badania kliniczne i pod opieką 
wyspecjalizowanego personelu 
podajemy im lek, który po raz 
pierwszy wchodzi do użytku. 
Podając lek upewniamy się,  
że pacjent lub uczestnik jest 
bezpieczny i poddajemy ich 
ciągłej obserwacji. Najczęściej 
pobieramy próbki krwi  
w odpowiednich przedziałach 
czasowych, żeby można było 
określić stężenie produktu we 
krwi. Mierzymy także różne 
parametry życiowe takie jak 
ciśnienie czy EKG, żeby móc 
określić jak ten lek wpływ na 
organizm. 

Co wyróżnia MTZ Clinical 
Research na tle konkurencji? 
W Polsce jest dużo ośrodków 
badań klinicznych, ale 
zdecydowana większość to są 
szpitale, przychodnie lub 
poradnie, które przy okazji 
leczenia pacjentów, przeprowa-
dzają również badania 
kliniczne. Mamy laboratorium 
analiz lekarskich i medycznych, 
które tworzy analizy tylko na 
potrzeby badań klinicznych, 

które prowadzimy i które są 
pod naszą kontrolą. Nas charak-
teryzuje to, że przeprowadzamy 
bardzo dużo badań z udziałem 
zdrowych uczestników. Ośrodki 
przy szpitalach czy przychod-
niach zdrowymi uczestnikami  
w ogóle się nie zajmują. 
Przeprowadzamy badania na 
grupie 300-400 zdrowych ludzi, 
którzy przechodzą wpierw 
kwalifikacje, a następnie 
odbywają pobyty jedno lub 
dwudniowe, w ciągu których 
zostają na nich przeprowadzo-
ne badania. Firm podobnych 
do naszej jest w Polsce niewiele. 
MTZ Clinical Research to 
największy i najbardziej 
rozpoznawalny, polski ośrodek 
badań klinicznych na świecie. 

Jakie prowadzą Państwo w tej 
chwili projekty?
Mamy w tej chwili dwa duże 
badania ze zdrowymi 
uczestnikami. Każdy z tych 
produktów ma inne działanie 
terapeutyczne. W jednym 
badaniu mamy ponad 200 
uczestników, w drugim niecałe 
200. Pula osób, do której 
możemy trafić jest dużo 
bardziej ograniczona ze 
względu na pandemię. Jednak 
mimo trudności w dalszym 
ciągu idziemy do przodu  
w badaniach. Prowadzimy  
w tej chwili również badania 
kliniczne osoby chorej na 
nocną napadową hemoglobi-
nurię, a również szereg badań 
pod kątem reumatoidalnego 
zapalenia stawów czy też 
schorzeń dermatologicznych  
i ginekologicznych. 
 Robert Przeliorz
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Tomasz Osewski,  
wójt Gminy Ełk

Teresa Brodniewicz, prezes 
zarządu MTZ Clinical Research
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Jakie były początki Państwa 
firmy? 
Dołączyłam do MYONI 
GROUP w 2005 roku, ale jej 
działalność zaczęła się już na 
początku lat dziewięćdziesią-
tych za sprawą mojego męża 
Andrzeja Piliszka. Założył 
firmę zajmującą się komplek-
sowym wykańczaniem 
wnętrz. Po wielu latach 
zbierania doświadczenia na 
całym świecie, między innymi 
budując w Cannes hotel Noga 
Hilton, postanowił powrócić 
do Polski. Mając odpowiedni 
kapitał rozpoczął własną 
działalność, zaczynając od 
prac wykończeniowych, po 
krótkim czasie zatrudniał już 
100 pracowników. W 1995 
roku przekształcił profil 
działalności firmy pod prace 
developerskie. Pierwsze 
inwestycje w postaci domów 
jednorodzinnych powstały 
pod Warszawą. Później 
stopniowo zaczęło się to 
rozrastać. Stale znajdujemy 
nowe działki pod inwestycje 
wdrażając tam ciekawe 
projekty luksusowych 
apartamentów.

Jak na przestrzeni lat zmienia 
się branża, w której Państwo 
aktualnie działacie?
Nieruchomości luksusowe 
wydają się być niszą. Jest 
niewielu deweloperów, którzy 
stawiają na eleganckie, 
luksusowe budynki. Oczywi-
ście w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu, nie chcemy 
tworzyć enklaw tylko dla 
bogatych ludzi z wielkim 
przepychem. Stawiamy na 
prestiżowe miejsca, dobrze 
skomunikowane z wieloma 
udogodnieniami dla naszych 
klientów. Najbardziej 
rozpoznawalni jesteśmy jako 
firma z rozwiązaniami szytymi 
na miarę. Dla zobrazowania, 
aktualnie realizujemy 
inwestycję przy ulicy Emilii 
Plater, gdzie na ostatnim 
piętrze będzie znajdował się 
ogród zimowy, sauna, jacuzzi, 
oraz basen. W związku z tym 
musieliśmy zmienić nasz 

projekt, tak aby dostosować 
go do potrzeb klienta. 
Największą zmianą, którą 
widać na rynku, to zwiększona 
świadomość konsumencka. 
Sytuacja, w której klient 
decyduje się tylko na to co 
jest, powoli odchodzi w 
zapomnienie. Coraz większa 
liczba konsumentów chce 
mieć udogodnienia, z których 
korzystają na co dzień, jednak 
nie każdy deweloper coś 
takiego oferuje. My nie 
uznajemy „że czegoś nie 
można”, staramy się do 
każdego klienta podchodzić 
indywidualnie i spełniać jego 
potrzeby. Jest to kwestia 
odpowiedniej organizacji 
pracy i sprawdzenia rozwiąza-
nia. Dlaczego, gdy czyimś 
marzeniem jest posiadanie 
apartamentu z sauną w 
Warszawie, mamy tego nie 
zrealizować? Na rynku 
zmienia się również standard 
apartamentu, już prawie 
wszyscy deweloperzy mają je 
w swoich inwestycjach, nawet 
jeśli miałby mieć tylko 50 m2  
i 2,8 m wysokości. MYONI 
GROUP buduje apartamenty  
z trzy metrową wysokością 
albo  i wyższe, jeżeli jest taka 
możliwość. Zawsze dbamy  
o to by do mieszkania 
wpadało więcej światła, 
montując duże okna. 
Uważamy, że w apartamen-
tach powinny znajdować się 
tarasy, drzwi przesuwne, okna 
o zwiększonej chłonności 
akustycznej (trzyszybowe), 
zwiększona izolacja ścian, 
elementy systemu inteligent-
nego sterowania domem, ale 
najważniejsze to spełnianie 
indywidualnych potrzeb 
klienta.

Oprócz budowy nowych 
osiedli, rewitalizują Państwo 
obiekty takie jak kamienica 
przy ul. Wiejskiej 11  
w Warszawie. Czy odnawianie 
zabytkowych budynków 
będzie kontynuowane? 
Pierwsza kamienica, którą 
rewitalizowaliśmy była 
zlokalizowana przy ulicy 

Chocimskiej 16, była to 
dawna ambasada Nigerii. To 
niewielki budynek, w którym 
zbyt dużo się nie zachowało. 
Natomiast przy Chocimskiej 
14a odnowienie było już 
większym wyzwaniem. 
Oryginalnie powstała na 
początku lat dwudziestych 
ubiegłego wieku, na elewacji 
budynku wciąż znajdowały 
się dziury po kulach . Przy tej 
realizacji, a była to gruntowna 
rewitalizacja, musieliśmy 
zostawić nawet te ślady. Przy 
tych inwestycjach doszliśmy 
do wniosku, że współpraca z 
konserwatorem zabytków nie 
jest aż tak trudna. Działając 
razem z nim i według 
instrukcji, możliwe jest 
tworzenie fantastycznych 
budynków, w których na 
nowo zostało tchnięte życie. 
Oczywiście projekty 
odnawiania zabytkowych 
obiektów cały czas powstają. 
Aktualnie rewitalizujemy trzy 
obiekty w ścisłym centrum, 
przy ulicy Emilii Plater. 
Będziemy dalej je wykony-
wać, ale najważniejsze jest 
znalezienie odpowiedniej 
lokalizacji, właściwej 
kamienicy. Nie bez znaczenia 
jest również stan prawny 
budynku, podejmujemy się 

realizacji tylko pewnych (pod 
względem prawnym) 
obiektów, do których nikt nie 
wnosi roszczeń. Tak jak  
w przypadku tej najnowszej. 
Pod ścisłym nadzorem 
konserwatora zabytków 
tworzymy kompleks 
składający się z sześciu 
budynków: trzech zabytko-
wych i 3 zupełnie nowych. 
Będzie tam znajdował się 
garaż podziemny, tak jak  
w przypadku apartamentow-
ca przy ulicy Wiejskiej. 
Właśnie na ul. Wiejskiej, 
vis’á’vis Pałacu Prezydenc-
kiego, zrealizowaliśmy 
dwupoziomowy parking 
podziemny pod istniejącym 
budynkiem, bez wind czy 
platform, z wjazdem 
bezpośrednio od ulicy. Było 
to bardzo trudne zadanie, ale 
jak widać zakończone 
pełnym sukcesem. Na Emilii 
Plater będzie parking 
jednopoziomowy podziemny, 
wybudowany już pod 
istniejącymi budynkami. 
Szybsze, tańsze i łatwiejsze 
jest wybudowanie nowego 
budynku, ale rewitalizacja 
ma w sobie coś wspaniałego, 
dajemy drugie życie 
istniejącym już zabytkowym 
kamienicom. Dalej będziemy 

to robić, stawiamy sobie 
nowe wyzwania i podnosimy 
poprzeczkę. W Warszawie 
jest jeszcze sporo ładnych 
kamienic, które nadają się do 
rewitalizacji. Chcemy się do 
tego przyczyniać i sprawiać 
by nasza stolica była jeszcze 
piękniejsza.

Stawiają Państwo na staranny 
dobór lokalizacji. Skąd to 
wynika? 
W pierwszej kolejności 
wynika to z filozofii naszej 
firmy. Działając w naszej 
niszy, chcemy, aby nasze 
apartamenty nie tylko były 
prestiżowe, ale żeby były 
dobrze ulokowane, z 
wieloma udogodnieniami 
dla mieszkańców. Zawsze, 
gdy szukamy nowej lokaliza-
cji zadajemy sobie podsta-
wowe pytanie: czy my 
chcielibyśmy tam mieszkać? 
Jeżeli odpowiedź jest 
twierdząca, przystępujemy 
do realizacji. Znamy swoje 
oczekiwania, wiemy też 
czego chcą nasi klienci. 
Część z nich współpracuje  
z nami stale, przy wielu 
realizacjach. W naszej 
historii były również 
sytuacje, w których wybrali-
śmy jakąś lokalizację, ale na 
tamten czas nie była ona na 
sprzedaż. Po paru latach ci 
sami właściciele wracali do 
nas, aby ostatecznie ten 
teren odsprzedać. 

Czy wdrażają Państwo 
rozwiązania typu „Smart 
Home”?
Większość naszych klientów 
nie oczekuje od nas takich 
rozwiązań. Mowa tu oczywi-
ście o bardziej rozbudowa-
nych systemach zarządzania 
domem. Nie mówimy tylko  
o sterowaniu światłem za 
pomocą smartfonu, bo to już 
standard. Natomiast jeżeli 
klient zażyczy sobie takiego 
rozwiązania, to na stałe 
współpracujemy z firmami, 
które zajmują się montażem 
technologii „smart home”. 
Dzięki temu możemy spełnić 

każde życzenia naszych 
klientów. Zrealizowaliśmy już 
kilka takich inwestycji, gdzie 
oprócz światła można 
sterować temperaturą czy 
kamerami. Stawiamy na 
staranne dopasowanie 
naszych apartamentów do 
potrzeb klienta, więc 
postawiliśmy  nawet 
symulator do gry w golfa na 
dachu jednego z naszych 
budynków. Aktualnie 
przygotowujemy się do 
inwestycji na Warmii, gdzie 
będziemy budować całorocz-
ne domki. Tam chcemy 
wprowadzić wiele udogod-
nień, między innymi 
możliwość zdalnego 
włączenia ogrzewania i 
podglądu kamer. Będziemy 
testować tam wiele rozwiązań 
typu smart.

Czy w obecnych czasach jest 
zwiększony popyt na zakup 
mieszkań? 
Czasy są niepewne, dlatego 
dywersyfikacja portfela jest 
bardzo ważna. Zauważamy 
trend u naszych klientów, że 
część funduszy inwestują  
w nieruchomości, część  
w złoto a część pozostawiają 
w gotówce. Patrząc z 
perspektywy czasu nikt na 
naszych apartamentach nie 
stracił. Więc jest to pewna 
lokata kapitału. Powodem 
jest lokalizacja inwestycji, 
może gdyby mieszkania 
byłyby w dalszych częściach 
Warszawy, to byłby problem  
z ich dalszą odsprzedażą  
i idąca za tym stratą finanso-
wą. W ścisłym centrum nie 
ma tego problemu. Dochodzą 
do nas informacje, że tworzy 
się nawet „kolejka” chętnych 
na odkupienie apartamen-
tów, w inwestycjach które 
zrealizowaliśmy. Natomiast 
nikt nie chce ich sprzedawać. 
Z informacji, które posiadam 
wynika, że na rynku wtórnym 
zakup mieszkań wybudowa-
nych przez nas jest dużo 
droższy.
 Rozmawiał 
 Marek Guzik

Apartament uszyty na miarę

Dzień dobry w Kępnie
Rozmowa z Piotrem 
Psikusem, Burmistrzem 
Gminy Kępno.

W jaki sposób Gmina Kępno 
dba o mieszkańców  
i przedsiębiorców w tych 
trudnych dla wszystkich 
czasach?
Staramy się podejmować 
kroki, które symbolizuje jedna 
wspólna cecha – 
odpowiedzialność. Z naszej 
strony szereg działań 
proprzedsiębiorczych trwa 
nieprzerwanie. Od bardzo 
bezpośrednich, jak na 
przykład ulgi w opłacie za 
koncesję dla restauratorów  
w okresie, gdy nie mogli 
działać, po uzasadnione 
umorzenia podatków od 
nieruchomości. Oczywiście 
wszystko w granicach prawa. 
Odpowiedzialność oznacza 
nie tylko społeczny wymiar, 
ale również ten noszący 
znamiona dyscypliny 
budżetowej.

Kępno to gmina, która wciąż się 
zmienia. Na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu miesięcy, 

które z działań stanowiły 
największe wyzwanie i są 
jednocześnie powodem do 
dumy?
Z pewnością utrzymanie 
frontu inwestycyjnego.  
W trudnym roku covidowym 
pozyskaliśmy blisko 20 mln 
złotych różnego rodzaju 
zewnętrznego wsparcia. 
Trzeba te pieniądze należycie 
wydać i rozliczyć. Do tego cały 
czas monitorowane są efekty, 
jak na przykład w procesie 
rewitalizacji. Patrząc na to 
zagadnienie całościowo, 
wyzwaniem dla nas jest ciągłe 
poruszanie się do przodu. 
Stagnacja jest zjawiskiem 
skrajnie niebezpiecznym. 
Jesteśmy dumni z tempa  
jakie utrzymujemy od lat  
i nie planujemy zwalniać.

Jakie są najważniejsze 
działania, którymi musi się 
zająć gmina w najbliższej 
przyszłości?
Bardzo wysoko w hierarchii 
naszych posunięć są kwestie 
proekologiczne. Działa na 
naszym terenie program 
„Kępno Wolne od Smogu”, 
dzięki któremu mieszkańcy 

uzyskują dotacje na wymianę 
źródeł ciepła w swoich 
budynkach. Dwutorowo udaje 
nam się z sukcesem rozwijać 
również sieć cieplną 
obsługiwaną przez spółkę 
Energetyka Cieplna sp. z o. o., 
której jesteśmy jedynym 
udziałowcem.

Co jest receptą na sukces? Co 
spowodowało, że mieszkańcy 
chcą tu rozwijać swój biznes?
Mamy świetnych 
przedsiębiorców, którzy 
doskonale osadzili się  
w realiach współczesnego 
świata. Zatrudniają masę 
osób. Zarówno pracownicy, 

jak i pracodawcy widzą w nas 
partnera i robimy wszystko, 
by ten obraz się nie zmienił. 
Sieć dróg, kanały 
technologiczne, szybkie 
zbrojenie terenów 
przemysłowych. Lista postaw 
sprzyjających rozwijaniu 
biznesu jest długa. Czerpiemy 
najlepsze wzorce z 
wszelkiego rodzaju 
konferencji i nawiązanych 
partnerstw. 
Zindywidualizowane 
podejście do branży czy 
osoby samego przedsiębiorcy 
jest kluczem. Nie ma dwóch 
takich samych przypadków,  
w związku z tym zawsze 

staramy się dostosować front 
do sytuacji.

Czy gmina przyciąga 
inwestorów zewnętrznych?
Bezwzględnie tak. Świadczą  
o tym choćby ostatnie 
wydarzenia. KZN sprzedał 
27ha terenów 
przedsiębiorcom, a cały 
obszar jest w Gminie Kępno. 
Jak najszybciej dociągamy 
tam media będące w naszej 
kompetencji i projektujemy 
drogi. Każdy kto chce 
zainwestować w Kępnie jest 
potraktowany poważnie  
i z należytym szacunkiem. To 
dzięki jego pracy w budżecie 
będą pieniądze. Skorzysta on 
- skorzystają mieszkańcy.

Regiony rozwijają się nie tylko 
poprzez przedsiębiorczość, ale 
również odpowiednią ofertę 
spędzania wolnego czasu. Jak 
wyglądają w Kępnie kwestie 
związane z rekreacją i kulturą?
Nie ma roku bez inwestycji 
sportowej bądź kulturalnej. 
Remontujemy na przykład 
budynek po byłej Synagodze, 
chcąc tchnąć w niego nowe 
życie. Rozstrzygnęliśmy 

przetarg na budynek 
wielofunkcyjny, który zimą 
posłuży za lodowisko. Mamy 
własne kino, duży basen i halę 
sportową z prawdziwego 
zdarzenia. Bardzo wiele, jak 
na gminę z 25 tys 
mieszkańców. Projektujemy 
strefę rekreacji z wieloma 
atrakcjami dla różnych grup 
wiekowych. Oferta 
kulturalna? Uczta dla każdego 
ucha. Spójrzmy choćby na 
Festiwal Trzech Kultur, 
impreza cykliczna z 
elementami kultury 
żydowskiej, ewangelickiej  
i chrześcijańskiej. Od lekkiego 
brzmienia dla młodzieży, po 
muzykę poważną czy nurt 
klezmerski dla koneserów. 
Poprzez różnorodność do 
jednolitości. Jak to możliwe? 
Jeśli każdy poczuje, że to jego 
miejsce na ziemi – osiągniemy 
sukces. Każda samotna wyspa 
ma swój urok, ale cały 
archipelag zaoferuje więcej, 
gdy zechce być częścią 
pielęgnowanej przez nas 
całości, nie rezygnując ze 
swoich priorytetów.
 Rozmawiał
 Wojciech Grabarczyk

Luksusowe apartamenty w doskonałej lokalizacji – to wyróżnia MYONI GROUP na rynku. O dokonaniach i motywach działalności 
tego polskiego inwestora opowiada Pani Paulina Piliszek – współwłaściciel.
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Paulina Piliszek – Współwłaściciel MYONI GROUP

Piotr Psikus 
– Burmistrz 

Gminy 
Kępno
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