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W pełni realizują listy przydziałów mieszkań komunalnych przez ostatnie 5 lat.
Wprowadzają zasady wolnego najmu. O nietuzinkowych rozwiązaniach związanych z gospodarką mieszkaniową oraz nowych inwestycjach, z zenonem Różyckim
– prezesem zarządu MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, rozmawia Paweł Wala.
Na czym polega Państwa działalność w Grudziądzu?
Spółka MPGN powstała 15 lat temu
z przekształcenia zakładu budżetowego i wniesienia aportem nieruchomości do majątku spółki. Wykonujemy zadania własne gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych.
W nasz zakres działalności wchodzi również zapewnienie lokali socjalnych, na podstawie wydanych
przez sąd wyroków o eksmisji. Prowadzimy również Cmentarz Komunalny oraz targowiska. Potencjał
spółki pozwala na rozszerzanie zakresu działalności o budowę budynków oraz wykonywanie innych
powiązanych czynności tj. zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo itd. Aktualnie powstają dwa
bloki, które kończą inwestycję budowy osiedla Nowe Tarpno, składającego się z 13 wielorodzinnych
budynków. W pierwszym, mieszkania przeznaczone będą na sprzedaż, a w drugim będą mieszkania

komunalne. Lokale otrzymają wieloletni mieszkańcy naszych zasobów,
z dobrą historią oraz reputacją.
Co sprawia, że mają Państwo tak
silną pozycję na rynku?
Dzięki posiadanemu majątkowi,
kadrze,dostępnymnarzędziomiwdrożonym procedurom mamy stabilną
pozycję na rynku. Coraz więcej podmiotówjestzainteresowanychwspółpracą z naszą firmą z uwagi na widoczne efekty naszej pracy w postaci
remontu wielu budynków. Ponadto
z uwagi na formę prowadzenia działalności w postaci spółki kapitałowej,
jesteśmy dość niezależności od czynników zewnętrznych, dlatego coraz
lepiej możemy realizować swoje zadania. Jak wiadomo, gospodarka
mieszkaniowa zazwyczaj jest deficytowa. Nigdy nie jest tak, że wszyscy płacą czynsz, efektem tego jest
rosnące w skali roku zadłużenie, którego przyrost roczny jeszce kilka lat
temu sięgał 2 mln zł, obecnie dzięki
konsekwentnej działalności zmnie-

jszony poniżej 1 mln zł. Dzięki przychodom z innych gałęzi naszej działalności możemy pokryć ten deficyt i skupić się na remontach i inwestycjach. Dynamiczny i efektywny
zespół, którym możemy się pochwalić, również odgrywa dużą rolę w budowaniu pozycji. Prowadzimy najem
mieszkań komunalnych i realizujemy „listę przydziałów” w całości
od5lat.Toznaczy,żeokoło100rodzin
rocznie otrzymuje u nas mieszkania.
Jak udaje się tego dokonać?
Sprawnie weryfikujemy uprawnienia do mieszkań komunalnych.
Oczywiście nie zabieramy mieszkań, jeżeli komuś polepszyła się sytuacja materialna. Przekwalifikowujemy mieszkanie komunalne na
zasady mieszkania wolnego najmu,
dzięki czemu najemca nadal z niego
korzysta, ale płaci nieco wyższy czynsz.
Pozwala to na uzyskanie większych
dochodów na remonty pustostanów.
Przez ostatnie 2 lata realizujemy
program "KAWKA 2", dzięki któ-

Maszyny nie do zdarcia

Najwyższa jakość materiałów oraz pełny serwis, doradztwo i obsługa
posprzedażowa w pakiecie. Tak w jednym zdaniu można ująć najważniejsze atuty światowego producenta pomp szlamowych, odwadniających
i hydrocyklonów. Swoją ofertę Weir Minerals® od lat kieruje do klientów
z branży przemysłu górniczego i mineralnego, ale także z sektora energetycznego, branży chemicznej i ogólnospożywczej. O wieloletnim doświadczeniu
na rynku, pozycji światowego lidera, solidności oraz nowatorskich rozwiązaniach
mówi Jarosław Kukawski – prezes zarządu Weir Minerals Poland Sp. z o.o.

Weir Minerals® to światowy
producent najwyższej klasy rozwiązań przeznaczonych do pompowania najbardziej ściernych
i nietypowych mediów. Do kogo
przede wszystkim skierowana jest
oferta firmy i jakie produkty zasługują na szczególną uwagę?
Weir Minerals® to nie tylko produkty do pompowania mediów
ściernych. Posiadamy bardzo szeroką paletę produktów, które powstały dzięki zaawansowanej inżynierii materiałowej – jednej z najlepszych na świecie – co przekłada
się na ich przewagę konkurencyjną.
Asortyment pomp jest naprawdę
bardzo szeroki, począwszy od du-

żych pomp dla odsiarczania spalin,
a na hydrotransporcie suspensji
popiołu, żwiru i piasku kończąc,
nie wspominając o specjalnych
rozwiązanich dla przemysłu komunalnego z linią pomp WEMCO®.
Oferta przeznaczona jest także dla
kopalni węgla i metali nieżelaznych, takich jak np. kopalnie
cynku i ołowiu. Są to głównie odbiorcy, którzy mają do czynienia
z ponadnormatywnym zużyciem
urządzeń z powodów technologicznych. Nasze materiały wyróżniają się dużą odpornością ‒
zarówno ścierną, jak i chemiczną.
Najbardziej popularne produkty,
które Weir Minerals® oferuje od

Pompa WARMAN®
to jeden z najbardziej
popularnych
produktów firmy
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remu wymieniamy 900 pieców
kaflowych na centralne ogrzewanie.
Budowa nowych mieszkań to kolejne lokale dla oczekujących rodzin.
Jakie trudności napotykają Państwo
w codziennej działalności?
Potoczna świadomość na temat
naszych zadań, czyli oskarżenia o niesłuszne przyznanie lub nieprzyznanie
lokalu socjalnego. W rzeczywistości
to sądy wydają wyroki, a my jesteśmy zobligowani do ich wykonywania, by gmina nie płaciła odszkodowań. W trakcie weryfikacji robimy
wszystko, co w naszej mocy, by cały
proces był jak najbardziej obiektywny.
Z których inwestycji są Państwo
najbardziej dumni?
Na pewno z rewitalizacji kamienic,
gdyż większość naszego zasobu mieszkaniowego to budynki z przełomu
XIX i XX wieku. Jedna z nich,
zbudowanaw1890r. przyul.Focha24,
została nie tylko odnowiona, ale
również udało nam się zrealizować
w niej c.o. w ramach programu
„KAWKA II”. Kamienica jest zlokalizowana w bardzo atrakcyjnym
i widocznym miejscu. W tym przypadku nasza praca spotkała się
z szerszym uznaniem, ponieważ
budynek był laureatem Plebiscytu
„Modernizacja Roku 2015”.

Co najmniej 10 kamienic będzie
poddane termomodernizacji. Zakupiliśmy również stary młyn – obiekt
z bardzo dużym potencjałem, który
będziemy remontować. Pozyskanie zabytku tego typu wyszło naprzeciw oczekiwań mieszkańców, którzy od wielu lat monitowali, aby
zagospodarować tę część miasta.

nasadzeniami zieleni i obiektami
małej architektury w ramach programu „Metamorfoza Podwórek”.
W tym roku zorganizowaliśmy
ogólnopolski konkurs na projekt
zagospodarowania podwórek. Nagrodą główną była gratyfikacja finansowa. Konkurs wygrał student
Politechnki Gdańskiej. W najbliż-

Kamienica po rewitalizacji przy ul. Focha 24, budynek został laureatem w Plebiscycie Modernizacja roku 2015

Nad czym teraz Państwo pracują?
W tym roku budujemy dwa budynki mieszkalne po 21 mieszkań.
Oddanie ich do użytku planowane
jest na drugi kwartał 2017 roku.

Jakie mają Państwo plany na najbliższe lata?
Przede wszystkim poprawienie standardów i warunków mieszkaniowych naszych najemców. Realizacja eksmisji na bieżąco, tak żeby
uniknąć wypłaty odszkodowań,
sukcesywna odbudowa bądź remont
starych kamienic, jak i budowa nowych mieszkań. Próbujemy uświadomić mieszkańcom, jak ważne jest
również otoczenie, w którym się
mieszka. Remontujemy kamienice
oraz upiększamy teren wokół nich

szych miesiącach projekt zostanie
zrealizowany i będziemy mogli go
podziwiać przy ul. Focha 6-8. Mamy
też plan połączenia dwóch kamienic krótką ścieżką turystyczną, gdyż
na ich terenie są zlokalizowane trzy
średniowieczne bramy i przewodnicy chętnie wplotą ścieżkę w swoje
trasy turystyczne. Największym
wyzwaniem jest budowa Osiedla
Centralnego w bardzo atrakcyjnej
lokalizacji Grudziądza z mieszkaniami zarówno do najmu, jak i kupna
dla około 100 rodzin. ■

my laboratorium zajmujące się
wyłącznie opracowywaniem materiałów, które będą produkowane w przyszłości. A jeśli chodzi
o rozwiązania hydrauliczne, możemy się pochwalić produkcją
pomp szlamowych o sprawności
działania na poziomie 90 proc.

cza dla naszych klientów ogromne straty. Dlatego skupiliśmy się
szczególnie na tym obszarze działania. W Polsce mamy silny zespół
serwisowy w Lesznie koło Poznania.
Tam właśnie zlokalizowane jest
centrum serwisowo-logistyczne,
które koordynuje wszelkie dzia-

służące pompowaniu hydromieszanin i trudnych mediów w tamtych czasach. Nie obawiałbym się
stwierdzenia, że firma od samego
początku istnienia dbała o innowacyjność produktów.

wielu lat, to oczywiście pompy.
Szczególnie te pod marką WARMAN®, które przewyższają wszystkie inne ze względu na najbardziej zaawansowaną technologię
materiałową wykorzystaną przy
ich produkcji. Interesującym produktem są także wyroby z serii Linatex® – na bazie naturalnego
kauczuku. Są to produkty unikatowe w skali światowej, odporne
na ścieranie, o fantastycznych właściwościach przeciwuderzeniowych
i przeciwhałasowych, także z zastosowaniem balistycznym w wojsku. Z materiałów na bazie naturalnego kauczuku tworzymy produkty zarówno do pomp, jak i wszelkiego rodzaju zsypów, np. węgla
albo żwiru. Produkujemy z nich
także ekrany chroniące przed rykoszetem przeznaczone dla strzelnic wojskowych i sportowych.
W bieżącym roku otworzyliśmy
także magazyn kruszarek, przesiewaczy i płuczek Trio® oraz powiązanych części zamiennych w naszymCentrumSerwisowymwLesznie,
dzięki czemu będziemy mogli sprostać wymaganiom naszych klientów.

I mało jest firm z konkurencji,
które potrafią nas w tym zakresie
doścignąć. Jedną z ciekawszych
jest pompa WBH®, nominowana
do Polskiej Nagrody Innowacyjności
2016. To produkt, który poza
materiałami zastosowanymi pod
kątem hydrauliki, wykorzystuje
także rozwiązania pozwalające
eksploatować ją bez konieczności
obsługi serwisowej. Wynika to z układu regulacji hydrauliki pompy,
który jest możliwy z zewnątrz,
bez konieczności jej demontażu.

Co decyduje o wysokiej jakości
i wydajności oferowanych przez
firmę pomp?
Przede wszystkim jest to inżynieria materiałowa z koordynacją
hydrauliki w rozwiązaniach pompowych. Weir Minerals® skupia
się przede wszystkim na rozwoju
materiałów trudnościeralnych i odpornych chemicznie. W Australii ma-

Oprócz zawansowanych rozwiązań technicznych Państwa klienci
mogą też liczyć na wsparcie serwisowe, które zgodnie z powszechną opinią również stoi na najwyższym poziomie.
Serwis zawsze stanowił dla nas
priorytet. Wynika to z aplikacji,
w których pracujemy. Postój urządzenia, nawet kilkugodzinny, ozna-

Prezes Zarządu Weir Minerals Poland Sp. z o.o. Jarosław Kukawski

łania na terenie całego kraju.
Działamy 24 godziny na dobę.
Co więcej, mamy zaplecze części
zamiennych dostępnych dla klientów. Dzięki temu zapewniamy
im pełne bezpieczeństwo eksploatacyjne.
Oprócz wysokiej jakości produktów Weir Minerals® stawia na
innowacyjne rozwiązania – co potwierdza już sama nominacja do
Polskiej Nagrody Innowacyjności
2016. Czy innowacyjność od początku była ważnym dla Państwa
aspektem?
Początki Weir Minerals® to lata
70. XIX wieku. Rozwój produktów wynikał z potrzeby chwili.
Oczywiście nikt nie myślał o tym,
żeby to były produkty innowacyjne, aczkolwiek idea była bardzo nowoczesna w tamtych realiach. To dało nam miejsce w czołówce, jeśli chodzi o rozwiązania

Podczas IV Polskiego Kongresu
Przedsiębiorczości w Lublinie
Weir Minerals® będzie jednym z uczestników konferencji „Przyszłość
polskiego górnictwa”, na której
oprócz kwestii naprawy tego sektora, będzie poruszana tematyka
nowoczesnych rozwiązań w górnictwie. Jakie zagadnienia powinny zostać na tej konferencji
szczególnie zaakcentowane?
W przemyśle wydobywczym bardzo często spotykamy się z praktyką rozstrzygania przetargów
wyłącznie na podstawie kryterium ceny. Niewiele podmiotów
z branży bierze pod uwagę koszty
eksploatacji urządzenia i jest to,
moim zdaniem, bardzo duży problem polskiego górnictwa, bo
rozwiązania najtańsze najczęściej
są najdroższe w eksploatacji. Myślę, że polskich kopalń nie stać na
taką rozrzutność i należy zwrócić
uwagę na ten aspekt. Od tego zależy w dużej mierze rentowność
funkcjonowania polskich kopalń.
Wiele działań Weir Minerals®
koncentruje się również na społecznej odpowiedzialności biznesu. Jakiego typu są to działania
i kto jest ich beneficjentem?
Wspieramy polski sport żużlowy.
Jesteśmy jednym ze sponsorów
Unii Leszno. Prowadzimy także
kampanie charytatywne dla dzieci
niepełnosprawnych. W każdym
z oddziałów Weir Minerals® znajduje się defibrylator dostępny dla
osób spoza firmy. Jesteśmy wskazani na stronach internetowych
jako firma, która posiada tego typu
urządzenia. Oprócz tego, firma
współfinansuje wydarzenia sportowe w skali globalnej.
Rozmawiał Marcin Pawlenka
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