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Śro�da�Ślą�ska�w woj.�dol�no�ślą�-
skim�to�jed�na�z nie�wie�lu�gmin
w kra�ju� ska�na�li�zo�wa�nych� aż
w 97�proc.�i w 100�proc.�zwo�-
do�cią�go�wa�nych.�Naprze�strze�-
ni�ostat�nich�lat�przed�się�bior�stwo
ob�słu�gu�ją�ce�sieć�wod�no�-ka�na�-
li�za�cyj�ną�wtym�mie�ście�–�Średz�-
ka�Wo�da Sp.�z o.o.,�do�ko�na�ło
sze�reg� in�we�sty�cji� w za�kre�sie
mo�der�ni�za�cji� i roz�bu�do�wy
oczysz�czal�ni�ście�ków,�ka�na�li�za�-
cji�sa�ni�tar�nej�oraz�sie�ci�wo�do�-
cią�go�wej.� Po�czy�nio�no� je� nie
tyl�ko� w sa�mym� mie�ście,� ale
tak�że�w oko�licz�nych�miej�sco�-
wo�ściach.�Naj�waż�niej�sze� jed�-
nak,� że� uda�ło� się� ska�na�li�zo�-
wać�te�re�jo�ny,�któ�re�do�tych�czas
sie�ci�tej�by�ły�po�zba�wio�ne.�
Pan�de�mia�wy�wo�ła�na�przez

CO�VID�-19� oczy�wi�ście�mia�ła
du�ży�wpływ�na spraw�ne�funk�-
cjo�no�wa�nie� rów�nież� i te�go
przed�się�bior�stwa.� Jak� mó�wi
An�to�ni�Bisz�czak,�Pre�zes�Za�rzą�-
du�Średz�kiej�Wo�dy Sp.�z o.o.:

–�No�we�oko�licz�no�ści�spo�wo�do�-
wa�ły�za�ha�mo�wa�nie�prac�przy
ska�na�li�zo�wa�niu� ostat�niej� wsi
na na�szym� te�re�nie.� Oczy�wi�-
ście� nie� re�zy�gnu�je�my� z te�go
pro�jek�tu,� na�to�miast� zo�sta�li�-
śmy� zmu�sze�ni� prze�su�nąć� go
na ko�lej�ny�rok.�Na�szym�prio�-
ry�te�tem�nie�zmien�nie�po�zo�sta�-
wa�ło�za�pew�nie�nie�cią�gło�ści�do�-
staw� wo�dy,� a tak�że� od�biór
i oczysz�cza�nie�ście�ków.�Wtym
ce�lu,�w naj�trud�niej�szym�cza�sie
na�si�le�nia�epi�de�mii�iwpro�wa�dza�-
nych�ob�ostrzeń,�rów�nież�i my
mu�sie�li�śmy� za�sto�so�wać� ro�ta�-
cyj�ny� sys�tem� dzia�łań,� a dla
per�so�ne�lu�biu�ro�we�go�zor�ga�ni�-
zo�wa�li�śmy�pra�cę�zdal�ną.�Zre�zy�-
gno�wa�li�śmy�rów�nież�zin�dy�wi�du�-
al�nych�od�czy�tów�wo�do�mie�rzy
w do�mach�użyt�kow�ni�ków,�aby
ogra�ni�czyć� bez�po�śred�ni� kon�-
takt�na�szych�pra�cow�ni�ków�ioko�-
licz�nych�miesz�kań�ców,�aklien�-
tom� wy�sta�wia�li�śmy� fak�tu�ry
na pod�sta�wie�śred�nie�go�zu�ży�-

cia�wo�dy.�Oczy�wi�ście�w te�go
ty�pu� dzia�łal�no�ści� jak� na�sza,
gdzie�nie�moż�li�wie�jest�cał�ko�-
wi�te� za�mknię�cie� za�kła�du,
za�pew�nie�nie�bez�pie�czeń�stwa
pra�cow�ni�kom� by�ło� klu�czo�-
we,�aby�sta�cje�wo�do�cią�go�we,
oczysz�czal�nie�ście�ków�i in�ne
obiek�ty�funk�cjo�no�wa�ły�spraw�-
nie.�
Bra�ki� ka�dro�we� i zmia�ny

w sys�te�mie�pra�cy�to�nie�je�dy�ne
wy�zwa�nia,�z ja�ki�mi�bo�ry�ka�ły�się
w tych�oko�licz�no�ściach�przed�-
się�bior�stwa�bran�ży�wod�no�-ka�-
na�li�za�cyj�nej.�Jed�nym�znaj�więk�-
szych� pro�ble�mów� był� wzrost
kosz�tów�dzia�łal�no�ści,�przy jed�-
no�cze�snym�spad�ku�wpły�wów�ze
sprze�da�ży�wo�dy.�–�My�rów�nież
nie�unik�nę�li�śmy�te�go�ty�pu�trud�-
no�ści,� cze�go� przy�czy�ną� jest
przede� wszyst�kim� zmia�na
wfunk�cjo�no�wa�niu�oko�licz�nych
przed�się�biorstw.� Ze� wzglę�du
na ogra�ni�cze�nia�ich�dzia�łal�no�-
ści,� zmniej�szy�ło� się� zu�ży�cie

przez�nich�wo�dy,�a co�za tym
idzie�my�uzy�ska�li�śmy�z te�go�ty�-
tu�łu�mniej�sze�wpły�wy.�Wzro�sło
z ko�lei�jej�zu�ży�cie�w go�spo�dar�-
stwach�do�mo�wych,�spo�wo�do�-
wa�ne�pra�cą�zdal�ną�w do�mach
oraz�obec�no�ścią�dzie�ci,�któ�re
wnor�mal�nych�oko�licz�no�ściach
prze�by�wa�ły�by� w tym� cza�sie
w szko�łach.�Jed�nak�zmia�na�po�-
zio�mu�pobo�ru�wo�dy�od�bior�-
ców�in�dy�wi�du�al�nych�nie�spo�-
wo�do�wa�ła�wy�ge�ne�ro�wa�nia�zbyt
wy�so�kich� zy�sków� –� do�da�je
An�to�ni�Bisz�czak,�i pod�su�mo�-
wu�je:� –� Czas� pan�de�mii� jest
nie�zwy�kle�cięż�ki�nie�tyl�ko�dla
na�szej�bran�ży,�ale�tak�jak�wszy�-
scy� i my� ma�my� na�dzie�ję
na szyb�ki�po�wrót�do nor�mal�-
no�ści.�Obec�nie�dzia�ła�my�w sys�-
te�mie�sta�cjo�nar�nym,�w peł�nej
ob�sa�dzie�ka�dro�wej�i je�ste�śmy
zmo�bi�li�zo�wa�ni� do dal�szych
dzia�łań.

Jo�an�na�Ja�ko�weń�ko

Za�rzą�dza�nie�w no�wej�rze�czy�wi�sto�ści
Pan�de�mia�ko�ro�no�wi�ru�sa�trwa�le�zmie�ni�ła�pra�wie�każ�dą�sfe�rę�na�sze�go�ży�cia�i spo�sób�funk�cjo�no�wa�nia�prak�tycz�nie�wszyst�kich
sek�to�rów�go�spo�dar�ki.�We�dług�spe�cja�li�stów,�wła�ści�wa�hi�gie�na�to�obec�nie�naj�waż�niej�sza�obro�na�przed za�ka�że�niem.
Tym�bar�dziej�trud�no�wy�obra�zić�so�bie�ży�cie�bez�wo�dy�i dba�ją�cych�o jej�bez�pie�czeń�stwo�lu�dzi.�Dla�te�go�no�wa�rze�czy�wi�stość
po�sta�wi�ła�sze�reg�za�dań�i wy�zwań,�zwłasz�cza�przed za�rzą�da�mi�przed�się�biorstw�wod�no�-ka�na�li�za�cyj�nych.

Wa�run�ki�te�bez�wąt�pie�nia�speł�-
nia� przed�się�bior�stwo� BART
Sp.�z o.o.,�fir�ma�o bli�sko 30-let�-
niej�hi�sto�rii,�ze 100-proc.�udzia�-
łem�ka�pi�ta�łu�pol�skie�go.�To�pro�-
du�cent�tek�tu�ry�fa�li�stej�i go�to�wych
opa�ko�wań�z tek�tu�ry�wie�lo�war�-
stwo�wej�z na�dru�kiem�wie�lo�ko�-
lo�ro�wym�(flek�so�gra�ficz�nym�HD
iof�f�se�to�wym)�do róż�no�rod�ne�go
za�sto�so�wa�nia,�głów�nie�w bran�-
żach:�spo�żyw�czej�(mię�snej,�owo�-
co�wo�-wa�rzyw�nej)� i far�ma�ceu�-
tycz�nej,� ale� też� elek�tro�nicz�nej
czy�me�blar�skiej.�Ro�sną�ce�za�po�-
trze�bo�wa�nie�naopa�ko�wa�nia�słu�-
żą�ce�do han�dlu�in�ter�ne�to�we�go,
da�ło�fir�mie�szan�sę�naod�ro�bie�nie
strat�pode�sta�bi�li�za�cji�ryn�ku�spo�-
wo�do�wa�nej�pan�de�mią.�Dla�fir�my
ko�rzyst�ny� jest� rów�nież�wzrost
po�py�tu�na ar�ty�ku�ły�co�dzien�ne�-
go� użyt�ku.� BART� pro�du�ku�je
tak�że�opa�ko�wa�nia�wiel�ko�ga�ba�ry�-
to�we�z tek�tur�cięż�kich�i nie�uni�-
ka�wy�zwań�nie�ty�po�wych,�re�ali�-
zo�wa�nych� na in�dy�wi�du�al�ne
za�mó�wie�nie�kon�tra�hen�ta.
Trzy� de�ka�dy� nie�prze�rwa�nej

obec�no�ści� na ryn�ku� pol�skiej
fir�my,�wtak�moc�no�kon�ku�ren�cyj�-
nej�bran�ży,�im�po�nu�ją.�Namoc�-
ną�po�zy�cję�spół�ki,�za�ufa�nie�ryn�-
ku� i od�no�to�wy�wa�ne� suk�ce�sy
biz�ne�so�we� naj�więk�szy� wpływ
mia�ła�cięż�ka�pra�ca,�de�ter�mi�na�cja,
za�an�ga�żo�wa�nie�i wy�so�ka�ja�kość
pro�duk�tów� i usług,� co� fir�ma
uzy�sku�je�po�przez�za�sto�so�wa�nie
naj�no�wo�cze�śniej�szych�tech�no�lo�-
gii,� w opar�ciu� o wdro�żo�ne
sys�te�my� za�rzą�dza�nia� ja�ko�ścią,
śro�do�wi�skiem,�bez�pie�czeń�stwa
żyw�no�ści� (BRC)� czy� kon�tro�li
po�cho�dze�nia�pro�duk�tu�go�spo�-

dar�ki� drzew�nej� (FSC).� BART
jest�uczest�ni�kiem�zrów�no�wa�żo�-
ne�go� łań�cu�cha�do�staw� su�row�-
ców,� nie� sto�su�je� szko�dli�wych
sub�stan�cji�(np.�kle�je�nie�od�by�wa
się�przy uży�ciu�bio�de�gra�do�wal�-
nej�skro�bi),�aopa�ko�wa�nia�na�da�-
ją� się� do peł�ne�go� re�cy�klin�gu.
Po�li�ty�ka� śro�do�wi�sko�wa� fir�my
sku�pia�się�nie�tyl�ko�na eko�lo�gii
pro�duk�tu,�ale�od�no�si�się�do ca�-
łe�go�pro�ce�su�tech�no�lo�gicz�ne�go
od su�row�ca�do fi�nal�ne�go�wy�ro�-
bu,�abie�żą�ce�mu�ba�da�niu�pod�da�-
wa�ne� są�m.in.�pa�ra�me�try�wód
ko�tło�wych,�uzdat�nio�nych,�kon�-
den�sa�tów,�ście�ków�po�pro�duk�cyj�-

nych�oraz�po�wie�trza.�No�wo�cze�-
sne�urzą�dze�nia�po�mia�ro�we�fir�-
mo�we�go�la�bo�ra�to�rium�oraz�dzia�-
łu�kon�tro�li� ja�ko�ści� spraw�dza�ją
pa�ra�me�try� wy�trzy�ma�ło�ścio�we
su�row�ców,�pół�pro�duk�tów�iwy�-
ro�bów�go�to�wych.�
Jak�pod�kre�śla�za�rząd�przed�się�-

bior�stwa�BART,�jego�naj�więk�-
szym� atu�tem� jest� ela�stycz�ność
i nie�sza�blo�no�we� po�dej�ście,� co
uzy�ski�wa�ne� jest� dzię�ki� jed�ne�-
mu�znaj�bar�dziej�kom�plek�so�wo
wy�po�sa�żo�nych�za�kła�dów�wEu�-
ro�pie.�In�no�wa�cja,�au�to�ma�ty�za�cja,
ro�bo�ty�za�cja,� to� sło�wa� klu�cze
w tym�za�kre�sie,�dzię�ki�któ�rym

BART� po�tra�fi� „uszyć� pro�dukt
namia�rę”,�podwzglę�dem�ocze�-
ki�wań�kon�tra�hen�ta�i przyutrzy�-
ma�niu� opty�mal�nej� re�la�cji� po�-
mię�dzy�ja�ko�ścią�a ce�ną.�
Przed�się�bior�stwo� BART� na

ryn�ku�obec�ne�jest�od 1992�r.�Je�-
go� za�ło�ży�cie�le,� to� pa�pier�ni�cy
z 50-let�nim� dziś� do�świad�cze�-
niem�wbran�ży.�Fir�ma�jest�pod�-
ręcz�ni�ko�wym�przy�kła�dem�„ga�-
ra�żo�wych”�po�cząt�ków�biz�ne�su.
Za�czy�na�ła�pro�duk�cję�na jed�nej
„ener�dow�skiej”�ma�szy�nie�za�ku�-
pio�nej� z od�zy�sku,� któ�rej�mie�-
sięcz�ne�mo�ce�pro�duk�cyj�ne�by�ły
mniej�sze,�niż�do�bo�we�dzi�siej�sze�-

go�za�kła�du.�BART�szyb�ko�wy�rósł
na czo�ło�we�go�gra�cza�na ryn�ku
w tej�czę�ści�Eu�ro�py�z za�awan�so�-
wa�nym� tech�no�lo�gicz�nie� par�-
kiem�ma�szy�no�wym�zkil�ku�na�sto�-
ma� li�nia�mi� pro�duk�cyj�ny�mi
iwy�kwa�li�fi�ko�wa�ną�ka�drą�spe�cja�-
li�stów�(bli�sko 300�osób).�
Fir�mę�ce�chu�je�wy�jąt�ko�wo�du�-

ża�dy�na�mi�ka�wzro�stu.�Do dziś
BART� wy�two�rzył 2,5� mld�m2

tek�tu�ry,� a je�go� ak�tu�al�ne�mo�ce
pro�duk�cyj�ne� wy�no�szą� ok.
180�mln�m2 tek�tu�ry� i 140-150
mln�m2opa�ko�wań�rocz�nie,�zcze�-
go�40�proc.�tra�fia�naeks�port.�Fir�-
ma�sta�wia�nanie�ustan�ny�roz�wój,

za�tem�po�ten�cjał�iwy�daj�ność�zo�-
sta�ną�wkrót�ce�znacz�nie�zwięk�-
szo�ne,�dzię�ki�in�we�sty�cji�roz�bu�do�-
wy� za�kła�du� i je�go� dal�szą
au�to�ma�ty�za�cję.� Wbrew� po�zo�-
rom� ro�bo�ty�za�cja� nie� wpły�nie
nare�duk�cję�za�trud�nie�nia,�awręcz
prze�ciw�nie�–�przy�czy�ni�się�doko�-
niecz�no�ści� zwięk�sze�nia� licz�by
spe�cja�li�stycz�nych�sta�no�wisk.�

Jo�an�na�Chru�stek,�Ja�cek�Ma�jew�ski

Opa�ko�wa�nia�„szy�te�na mia�rę”
Opa�ko�wa�nie�jest�jed�nym�z naj�waż�niej�szych�ele�men�tów�łań�cu�cha�do�staw�w prze�my�śle.�Ma�za�pew�niać�bez�pie�czeń�stwo
za�war�te�go�w nim�pro�duk�tu�i być�funk�cjo�nal�ne�pod�czas�trans�por�tu�i skła�do�wa�nia.�Ide�al�nie�jest,�gdy�przy tym�jest�es�te�tycz�ne
i eko�lo�gicz�ne,�na�da�ją�ce�się�do re�cy�klin�gu.
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Przed�się�bior�stwo� „CO�MAL”
Sp.�z o.o.�po�sia�da�pro�fe�sjo�nal�ną
i uni�ka�to�wą�in�sta�la�cję�o za�awan�-
so�wa�nej� tech�no�lo�gii,� zdol�ną
do roz�wią�za�nia�nie�mal�wszyst�-
kich� pro�ble�mów� zwią�za�nych
zuniesz�ko�dli�wia�niem�od�pa�dów,
nie�tyl�ko�w przed�się�bior�stwach
go�spo�dar�ki�mor�skiej,�ale�iwbran�-
ży� wy�do�byw�czej� i che�micz�nej.
Dzię�ki�wła�snej�flo�cie,�ja�ko�je�dy�-
na�fir�ma�w kra�ju,� jest�w sta�nie
ode�brać jed�no�ra�zo�wo�ze�stat�ku
na�wet4�tys.�ton�wód�za�ole�jo�nych.�
Ry�nek�sta�wia�co�raz�trud�niej�sze

wy�ma�ga�nia�i aby spro�stać�za�rów�-
no�ocze�ki�wa�niom�klien�tów,�jak
i obo�wią�zu�ją�cym�prze�pi�som,�fir�-
ma�sta�le�roz�wi�ja�sto�so�wa�ne�tech�-
no�lo�gie.�Przez35�lat�dzia�łal�no�ści
przed�się�bior�stwo�„CO�MAL”na�-
by�ło�kom�pe�ten�cje�do pra�wi�dło�-
we�go� i zgod�ne�go�z prze�pi�sa�mi
oczysz�cza�nia� od�bie�ra�nych� ze
stat�ków�od�pa�dów�kwa�li�fi�ko�wa�-
nych�ja�ko�nie�bez�piecz�ne,�zmoż�-
li�wo�ścią�bez�po�śred�nie�go�zrzu�tu
wo�dy� oczysz�czo�nej� do ka�na�łu
por�to�we�go.�W 2017�r.�uru�cho�-
mio�na�zo�sta�ła�no�wa, dwu�krot�nie
więk�sza� od do�tych�czas� sto�so�-
wa�nej�pod wzglę�dem�wy�daj�no�-
ści,�Oczysz�czal�nia�Wód�Za�ole�jo�-
nych,� w któ�rej  za�sto�so�wa�ne

zo�sta�ły�naj�no�wo�cze�śniej�sze tech�-
no�lo�gie.
Bar�dzo�waż�ną�dzie�dzi�ną�dzia�-

łal�no�ści� przed�się�bior�stwa� jest
wy�ko�ny�wa�nie�spe�cja�li�stycz�nych
usług� oczysz�cza�nia,� za�rów�no
na stat�kach�mor�skich,�jak�iw in�-
sta�la�cjach�lą�do�wych.�Sto�so�wa�ne
są�w tym�za�kre�sie�no�wo�cze�sne
me�to�dy�wy�ko�rzy�stu�ją�ce�wy�daj�ne
urzą�dze�nia�pra�cu�ją�ce�przywy�so�-
kich�ci�śnie�niach.�Wy�ko�rzy�sta�nie
sze�ro�kiej�ga�my�sprzę�tu�po�zwa�la
nie�tyl�ko�na po�dej�mo�wa�nie�naj�-
trud�niej�szych�wy�zwań�i za�pew�-
nia�naj�wyż�szą�ja�kość�re�ali�za�cji,�ale
przy�czy�nia�się�rów�nież�do ogra�-
ni�cze�nia�wpły�wu�na śro�do�wi�sko
po�przez�mi�ni�ma�li�za�cję�ilo�ści�wy�-
twa�rza�nych�od�pa�dów.�Po�twier�-
dze�niem� za�cho�wa�nia� naj�wyż�-
szych� stan�dar�dów� usług� jest
wie�lo�let�nia�współ�pra�ca�z ta�ki�mi
przed�się�bior�stwa�mi,� jak�Lo�tos,
Or�len,� Port� Gdań�ski,� Co�no�co
Phi�lips�(USA),�Ste�na�Re�cyc�ling
(Szwe�cja),� Re�mo�dis� (Niem�cy).

Jo an na Chru stek

Sku�tecz�ne�tech�no�lo�gie
uty�li�za�cji�od�pa�dów
NaBał�ty�ku�sys�te�ma�tycz�nie�ro�śnie�ruch�stat�ków
to�wa�ro�wych.�Dla�te�go�też�obo�wią�zu�ją�na nim
szcze�gól�ne�ob�ostrze�nia�eko�lo�gicz�ne.�Jed�nost�ki�ma�ją
cał�ko�wi�ty�za�kaz�zrzu�tu�do wód�ja�kich�kol�wiek
od�pa�dów,�za�tem�gro�ma�dzą�je�w swo�ich�zbior�ni�kach,
któ�re�do�pie�ro�w por�cie�są�od�bie�ra�ne.�Gdań�skie
przed�się�bior�stwo�„CO�MAL”�jest�kra�jo�wym
spe�cja�li�stą�w za�kre�sie�od�bio�ru,�trans�por�tu
i oczysz�cza�nia�ta�kich�od�pa�dów�prze�my�sło�wych.�

WŚwie�bo�dzi�cach�każ�de�go�ro�ku
or�ga�ni�zo�wa�nych�jest�wie�le�fan�ta�-
stycz�nych� ak�cji� po�mo�co�wych,
pro�fi�lak�tycz�nych�oraz�in�for�ma�cyj�-
no�-edu�ka�cyj�nych� do�ty�czą�cych
waż�nych�kwe�stii,�obok�któ�rych�nie
moż�naprzejść�obo�jęt�nie.�Or�ga�ni�-
za�to�ra�mi�tych�ak�cji�są�naj�czę�ściej
zwy�kli�lu�dzie�onie�zwy�kłych�cha�-
rak�te�rach,�awdzia�ła�niach�ak�tyw�-
nie�wspie�ra�ją�ich�wła�dze�mia�sta.
Pik�ni�ki,�ma�ra�to�ny,�spa�ce�ry�cha�ry�-
ta�tyw�ne,�dzie�siąt�ki�li�cy�ta�cji,�chal�-
len�ge.�Świe�bo�dzi�czan�nie�trze�ba
za�chę�cać�do po�mo�cy,�ofe�ru�ją�ją
z po�trze�by�ser�ca.�
Wmie�ście�dzia�ła�w róż�nych

ob�sza�rach�kil�ka�dzie�siąt�or�ga�ni�-
za�cji� po�za�rzą�do�wych.� Klu�by
spor�to�we,�sto�wa�rzy�sze�nia,�ko�ła
miej�skie,� ak�tyw�nie� wspie�ra�ją
po�pu�la�ry�za�cję� kul�tu�ry,� sztu�ki,
spor�tu,�na�uki�w at�mos�fe�rze�wza�-
jem�nej�ak�cep�ta�cji,�po�mo�cy�i sza�-
cun�ku.� Jest� to� sy�tu�acja,� któ�rej
mo�że�Świe�bo�dzi�com�po�zaz�dro�-

ścić�wie�le�in�nych,�czę�sto�na�wet
więk�szych�gmin.�
Część�świe�bo�dzic�kich�or�ga�ni�-

za�cji� kła�dzie� na�cisk� nie� tyl�ko
na wspar�cie� jed�nej� okre�ślo�nej
gru�py�spo�łecz�nej.�Obec�nie�na te�-
re�nie� gmi�ny� du�żą� po�pu�lar�no�-
ścią�cie�szą�się�za�da�nia�re�ali�zo�wa�-
ne� np.� na rzecz� in�te�gra�cji
mię�dzy�po�ko�le�nio�wej.�Wra�mach
wspól�nych�dzia�łań�świe�bo�dzic�cy
se�nio�rzy� pre�zen�tu�ją� naj�młod�-
szym� miesz�kań�com� wspa�nia�łe
przed�sta�wie�nia�te�atral�ne,�aprzed�-
sta�wi�cie�le�or�ga�ni�za�cji�dzia�ła�ją�cych
na rzecz�star�szych�osób�or�ga�ni�-
zu�ją�warsz�ta�ty�przy�bli�ża�ją�ce�no�-
wo�cze�sne�tech�no�lo�gie,�czy�pod�-
sta�wy�sa�mo�obro�ny.
Mia�sto�bez�miesz�kań�ców�by�-

ło�by� tyl�ko� be�to�no�wą� sko�ru�pą.
Świe�bo�dzi�com�to�nie�gro�zi,�bo�to
mia�sto�tęt�ni�ty�sią�ca�mi�serc�skłon�-
nych� do współ�pra�cy,� po�mo�cy
i dzia�ła�nia�na rzecz�in�nych.�
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Świe�bo�dzi�ce�
–�mia�sto�lu�dzi�ak�tyw�nych
Spo�łecz�ność�Świe�bo�dzic�na Dol�nym�Ślą�sku,
to�nie�co�po�nad 21�tys.�miesz�kań�ców.
Jed�nak�nie�licz�by�są�war�te�po�rów�ny�wa�nia,
a za�an�ga�żo�wa�nie.�A jest�o czym�mó�wić.

Jak� za�zna�cza� Ja cek We gner,
Pre�zes�Za�rzą�du�Ban�ku,�in�sty�tu�-
cja�ta�swo�ją�obec�ną�do�brą�po�zy�-
cję�za�wdzię�cza�do�brze�wy�kształ�-
co�nej� ka�drze� pra�cow�ni�czej,
otwar�tej�na in�no�wa�cyj�ne�tech�-
no�lo�gie�ipro�jek�ty.�To�dzię�ki�niej
wdra�ża�ne� są� no�we� pro�duk�ty
i usłu�gi.�
Pro�ces�cy�fry�za�cji�w ban�ko�-

wo�ści�stał�się�fak�tem�i nie�omi�-
nął�on�Ban�ku�Spół�dziel�cze�go
w Prusz�czu�Gdań�skim,�któ�ry
zmy�ślą�oklien�tach,�wpro�wa�dził
wie�le� roz�wią�zań� opar�tych
o elek�tro�nicz�ne� roz�wią�za�nia.
Nie�któ�re�usłu�gi�wdro�żo�ne�zo�-
sta�ły� we� współ�pra�cy� z SGB
Ban�kiem,�jak:�BLIK,�SGB ID,
SGB�Mo�bi�le.
Od�wa�ga�wpro�wa�dza�nia�no�-

wych� roz�wią�zań,� otwar�tość
na zmie�nia�ją�ce�się�uwa�run�ko�-
wa�nia�i po�dą�ża�nie�w zgo�dzie
z obo�wią�zu�ją�cy�mi�tren�da�mi,
z za�cho�wa�niem� do�tych�czas
wy�pra�co�wa�nych�stan�dar�dów
spo�wo�do�wa�ły,�że�prusz�czań�-
ski�BS�roz�wi�jał�się�przez�ostat�-
nie�la�ta�nie�zwy�kle�dy�na�micz�-
nie.�Po�zy�ska�no�wie�lu�no�wych
klien�tów,�ak�cep�tu�jąc�przy tym
umiar�ko�wa�ny�po�ziom�ge�ne�-
ro�wa�ne�go� ry�zy�ka.� Wiel�kim
atu�tem�Ban�ku�jest�tak�że�czas
po�dej�mo�wa�nia� de�cy�zji,� co

w obec�nej�rze�czy�wi�sto�ści�jest
nie�zwy�kle�waż�ne.
Bank� za�wdzię�cza� rów�nież

swo�ją�po�zy�cję�dzię�ki�za�an�ga�żo�-
wa�niu�w kul�tu�ral�ne,�spo�łecz�ne
i go�spo�dar�cze� ży�cie� re�gio�nu.
Tak,�jak�wszyst�kie�ban�ki�spół�-
dziel�cze,�spo�łecz�ną�od�po�wie�-
dzial�ność�BS�wPrusz�czu�Gdań�-
skim�ma�wpi�sa�ną�w fi�lo�zo�fię
swo�je�go�dzia�ła�nia.�Zo�sta�ło�to
do�ce�nio�ne�przez�wie�le�in�sty�tu�-
cji,�któ�re�uho�no�ro�wa�ły�go�licz�-
ny�mi�na�gro�da�mi.�Wostat�nim
cza�sie�by�ły�to�m.in.�Bank�Ro�-
ku2020,�Pro�mo�tor�Wie�dzy,�czy
na�gro�da�PRFPK�w Gdań�sku.
Ak�tu�al�nie,� w ju�bi�le�uszo�wym
ro�ku75-le�cia�Ban�ku,�ubie�ga�się
on�o go�dło�QI 2021�w pro�gra�-
mie�Naj�wyż�sza�Ja�kość�Qu�ali�ty
In�ter�na�tio�nal.
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Bank�Spół�dziel�czy�w Prusz�czu�Gdań�skim

–�no�wo�cze�sność�i tra�dy�cja
Ko�rze�nie�Ban�ku�Spół�dziel�cze�go�w Prusz�czu
Gdań�skim�się�ga�ją 1946�r.�To�in�sty�tu�cja�opar�ta
wy�łącz�nie�o pol�ski�ka�pi�tał.�Na prze�strze�ni
75�lat�Bank�wy�rósł�na do�brze�zor�ga�ni�zo�wa�ną,
sta�bil�ną�in�sty�tu�cję�fi�nan�so�wą,�zwy�pra�co�wa�nym
du�żym�ka�pi�ta�łem�wła�snym�i ol�brzy�mim
po�ten�cja�le�roz�wo�ju.�

Jum�per�Pol�ska�to�część�mię�dzy�-
na�ro�do�we�go�przed�się�bior�stwa
bran�ży�trans�por�to�wej,�po�wsta�-
łe�go� w USA.� Spe�cja�li�zu�je� się
wout�so�ur�cin�gu�kie�row�ców�za�-
wo�do�wych.�Jest�je�dy�ną�agen�cją
w kra�ju�za�trud�nia�ją�cą�kie�row�-
ców�z pra�wem�jaz�dy�ka�te�go�rii
C+E, D�i upraw�nie�nia�mi�ADR
(trans�port�ma�te�ria�łów�nie�bez�-
piecz�nych�–�wy�bu�cho�wych,�pro�-
mie�nio�twór�czych,�che�micz�nych,
itp.),�w czym�fir�ma�się�naj�bar�-
dziej�wy�spe�cja�li�zo�wa�ła.�Usłu�ga
Jum�per� obej�mu�je� m.in.� ta�kie
ele�men�ty� lo�gi�sty�ki,� jak� opty�-
mal�ne�za�pla�no�wa�nie�kur�su,�do�-
bór�kie�row�cy�i od�po�wied�nie�go
po�jaz�du� oraz� gwa�ran�cję� bez�-
pie�czeń�stwa�ła�dun�ku.�–�Wcze�-
śniej�sze�dwa�dzie�ścia� lat�mo�jej
pra�cy�w bran�ży�trans�por�to�wej,
po�zwo�li�ły�mi�na stwo�rze�nie�fir�-

my,� któ�ra� po�sta�wi�ła� na nie�-
ustan�ny�roz�wój�i szko�le�nia�za�-
wo�do�wych�kie�row�ców�–�mó�wi
Kry�stian� Fie�dziusz�ko,� wła�ści�-
ciel�Jum�per�Pol�ska.�
Na�dal� w Pol�sce� dla� wie�lu

przed�się�biorstw� trans�por�to�-
wych�naj�waż�niej�sze�są�je�dy�nie
upraw�nie�nia�kie�row�ców.�Ewen�-
tu�al�ne�pod�no�sze�nie�kwa�li�fi�ka�-
cji�wdra�ża�się�do�pie�ro�wte�dy,
gdy�doj�dzie�donie�szczę�śli�we�go
wy�pad�ku.�Jum�per�Pol�ska�zmie�-
nia�tę�ten�den�cję,�wpro�wa�dza�jąc
cykl�szko�leń,�zwięk�sza�jąc�kom�-
pe�ten�cje�kie�row�ców,�ni�we�lu�jąc
złe� na�wy�ki� oraz� po�pra�wia�jąc
bez�pie�czeń�stwo� ich,� in�nych
uczest�ni�ków� ru�chu,� jak� i ła�-
dun�ku.� –�Na�sze� szko�le�nia,� to
wy�mier�na� ko�rzyść� dla� firm
trans�por�to�wych,�bo�wiem�umie�-
jęt�ność� uni�ka�nia� wy�pad�ków
na dro�gach,�to�brak�strat�–�za�-
zna�cza�K.�Fie�dziusz�ko,�i do�da�-
je:�–�Już�dziś�na�szą�ka�drę�sta�no�-
wią�do�świad�cze�ni�i do�sko�na�le
wy�szko�le�ni� kie�row�cy,� któ�rzy
w trud�nych�sy�tu�acjach�po�tra�fią
bły�ska�wicz�nie�i sku�tecz�nie�re�-
ago�wać,� ma�jąc� na uwa�dze
do�bro�klien�ta,�dla�któ�re�go�re�ali�-
zu�ją�zle�ce�nie.�Szko�le�ni�są�zwła�-
ści�we�go�re�ago�wa�nia�na róż�ne�-
go�ro�dza�ju�zda�rze�nia,�któ�re�są
ćwi�czo�ne�na spe�cjal�nie�zbu�do�-

wa�nym� sy�mu�la�to�rze.� Nie�ba�-
wem�zo�sta�nie�on�wy�po�sa�żo�ny
wdo�dat�ko�wy,�pierw�szy�wPol�-
sce,�mo�duł�sy�mu�la�cji�da�cho�wa�-
nia�cię�ża�rów�ki.�Po�zwo�li�on�zba�-
dać� re�ak�cję� kie�row�cy,� czy
na�uczy�jak�za�bez�pie�czać�sie�bie
i przed�mio�ty� znaj�du�ją�ce� się
wka�bi�nie.�Ca�łe�szko�le�nie�obej�-
mu�je� wy�kła�dy� i warsz�ta�ty� ze
spo�so�bów�pro�wa�dze�nia�po�jaz�-
du,�ob�słu�gi�urzą�dzeń�po�kła�do�-
wych,�Eco�Dri�vin�gu,�pierw�szej
po�mo�cy�so�bie�i in�nym�po�szko�-
do�wa�nym,�czy�ewa�ku�acji�z ka�-
bi�ny�po wy�pad�ku.
Jum�per�Pol�ska�to�tak�że�fun�da�-

cja�narzecz�wspar�cia�kie�row�ców,
któ�rzy� ule�gli� nie�szczę�śli�wym
zda�rze�niom,� unie�moż�li�wia�ją�-
cym�im�po�zo�sta�nie�wza�wo�dzie.
Fun�da�cja�po�ma�ga�im�m.in.�wre�-
kon�wa�le�scen�cji.�Ak�tu�al�nie�re�ali�-
zu�je�bu�do�wę�spe�cjal�ne�go�ośrod�-
ka�re�ha�bi�li�ta�cji.�Po�ma�ga� tak�że
kie�row�com�wprze�bran�żo�wie�niu
się,�aby�ich�umie�jęt�no�ści�i do�-
świad�cze�nie�mo�gły�zo�stać�wy�ko�-
rzy�sta�ne�w in�nej�dzie�dzi�nie.�
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Bezpieczeństwo�na�drodze�
Jak�podnieść�kwalifikacje�kierowców?
–�Czas�najwyższy,�by�zacząć�zwracać�uwagę�w�Polsce�nie�tylko
na�uprawienia�kierowców�zawodowych,�ale�również�poziom
ich�wyszkolenia�w�zakresie�technik�bezpiecznej�jazdy,
czy�zachowań�w�sytuacjach�kryzysowych�na�drodze�–�twierdzi
Krystian Fiedziuszko,�przedsiębiorca,�kierowca,�doradca�DGSA,
właściciel�marki�Jumper�Polska�i�prezes�Fundacji�Jumper.�

Przed�się�bior�stwo�swo�ją�ofer�tę�kie�-
ru�je� dla�wie�lu� ga�łę�zi� prze�my�słu
spo�żyw�cze�go,�far�ma�ceu�tycz�ne�go,
czy�che�micz�ne�go.�Ma�szy�ny�z lo�go
„Spo�masz”�Ple�szew�pra�cu�ją�nie�mal
w każ�dym� za�kła�dzie� prze�twór�-
czym�wPol�sce.�Jest�tak�że�je�dy�nym
pol�skim�pro�du�cen�tem�ste�ry�li�za�to�-
rów�i au�to�kla�wów.�
„Spo�masz”�Ple�szew�jest�po�żą�da�-

nym�i atrak�cyj�nym�pra�co�daw�cą.
Fir�ma� bły�ska�wicz�nie� re�agu�je
nawszel�kie�pro�ble�my�za�ło�gi,�zwią�-
za�ne�nie�tyl�ko�zkwe�stia�mi�za�wo�do�-
wy�mi,� ale� rów�nież� po�trze�ba�mi
pry�wat�ny�mi.�–�Zna�jo�mość�punk�-
tu�wi�dze�nia�pra�cow�ni�ków�iotwar�-
tość� na ich� po�my�sły,� jest� nie
do prze�ce�nie�nia.�Sta�ra�my�się,�aby
każ�dy�znich�wie�dział,�że�obo�wiąz�-
ki,�któ�re�wy�ko�nu�je,�ma�ją�głę�bo�ki
sens�i są�waż�ne�w osią�ga�niu�przez
przed�się�bior�stwo�suk�ce�sów.�Świa�-
do�mi�pra�cow�ni�cy�utoż�sa�mia�ją�się
zfir�mą,�są�bar�dziej�za�an�ga�żo�wa�ni,
amy,�ja�ko�pra�co�daw�ca�wspie�ra�my
ich� w roz�wo�ju� na róż�ne� spo�so�-
by�–�mó�wi�Ta de usz Rak,�Pre�zes
Za�rzą�du�„Spo�masz”�Ple�szew S.A.
Od�no�si�się�to�za�rów�no�dopod�no�-
sze�nia�po�zio�mu�wy�kształ�ce�nia,�jak
ikur�sów�za�wo�do�wych.�Każ�de�go�ro�-
ku�opra�co�wy�wa�ny�jest�har�mo�no�-
gram,� obej�mu�ją�cy� np.� szko�le�nia
warsz�ta�to�we�za�koń�czo�ne�eg�za�mi�-
nem,�jak�iwpi�su�ją�ce�się�wpo�li�ty�kę
ja�ko�ści� ca�łe�go� przed�się�bior�stwa

(np.�na�uka�ję�zy�ków�ob�cych).�Fa�bry�-
ka�szczy�ci�się�też�dłu�go�let�nią�tra�dy�-
cją�kształ�ce�nia�uczniów.�Zy�sku�ją
na tym� za�rów�no� mło�dzi� ab�sol�-
wen�ci,�któ�rzy�poskoń�cze�niu�edu�-
ka�cji�mo�gą�pod�jąć�pra�cę�w atrak�-
cyj�nym,�do�brze�płat�nym�za�wo�dzie,
jak�i sa�ma�fir�ma,�któ�ra�zdo�by�wa
spe�cja�li�stów.�
Prio�ry�te�tem�FMS�„Spo�masz”

Ple�szew S.A.� jest� za�pew�nie�nie
bez�piecz�nych�wa�run�ków�pra�cy,
dba�łość� o kon�dy�cję� ka�dry� i jej
zdro�wie,�za�pew�nia�jąc�m.in.�sta�łą
opie�kę� me�dycz�ną.� Ak�tyw�ność
w za�kre�sie�bez�pie�czeń�stwa�kon�-
cen�tru�je�się�wo�kół�za�po�bie�ga�nia,
bu�do�wa�nia�świa�do�mo�ści�ry�zy�ka
i bez�względ�ne�go�prze�strze�ga�nia
pro�ce�dur.� Wy�od�ręb�nio�na� ko�-
mór�ka�w fir�mie�od�po�wie�dzial�na
jest�zamo�ni�to�ro�wa�nie,�re�je�stro�wa�-
nie� i prze�wi�dy�wa�nie� ne�ga�tyw�-
nych�zja�wisk,�czy�wpro�wa�dza�nie
ewen�tu�al�nych�dzia�łań�ko�ry�gu�ją�-
cych,�a tym�sa�mym�po�pra�wę�bez�-
pie�czeń�stwa.�Pra�cow�ni�cy�wy�bra�-
nych� spe�cja�li�za�cji� mo�gą� li�czyć
na do�dat�ki�z ty�tu�łu�uciąż�li�wo�ści
i spe�cy�fi�ki� wy�ko�ny�wa�nych� za�-
dań,�np.�na wy�so�ko�ści.
Rów�nie�waż�ne�jest�za�cho�wa�nie

rów�no�wa�gi�po�mię�dzy�pra�cą,�aod�-
po�czyn�kiem.�„Spo�masz”�Ple�szew
po�sia�da� wła�sny� ośro�dek� wy�po�-
czyn�ko�wy,� z któ�re�go� ko�rzy�stać
mo�gą�pra�cow�ni�cy�fir�my�i ich�ro�-
dzi�ny�oraz�gdzie�są�or�ga�ni�zo�wa�ne
róż�ne�go�ty�pu�im�pre�zy�re�kre�acyj�-
ne�i in�te�gra�cyj�ne.
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Do�bry�pra�co�daw�ca,�czy�li�ja�ki?
Fa�bry�ka�Ma�szyn�Spo�żyw�czych�„Spo�masz”
Ple�szew S.A.�ja�ko�uzna�ny�na ryn�ku�pro�du�cent
urzą�dzeń�i li�nii�tech�no�lo�gicz�nych�dla�prze�my�słu
prze�twór�cze�go�jest�fir�mą�od�po�wie�dzial�ną
spo�łecz�nie�wwie�lu�ob�sza�rach,�re�ali�zu�ją�cą�po�li�ty�kę
pra�cow�ni�czą�ukie�run�ko�wa�ną�na roz�wój�za�wo�do�wy
i oso�bi�sty�oraz�bez�względ�ne�bez�pie�czeń�stwo.


