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KALEJDOSKOP
Cyfrowy soundbar

Niedrogi smartfon

Domowy system cyfrowych głośników
kinowych CineMate 1 SR, dzięki zastrzeżonym technologiom Bose zapewnia zupełnie nową jakość dźwięku i możliwość
instalacji w klasie rozwiązań Soundbar.
Perfekcyjny dźwięk kina domowego jest
odtwarzany przez jedną kolumnę i bezprzewodowy moduł Acoustimass.
System można podłączyć bezpośrednio do telewizora
jednym przewodem, a programowalny pilot steruje również
prawie wszystkimi podłączonymi źródłami, od odtwarzaczy
Blu-ray Disc po dekodery telewizji satelitarnej.
CineMate 1 SR jest wyposażony w technologię radiatorów
dźwięku PhaseGuide i chroniony patentami cyfrowy systemem
przetwarzania sygnału TrueSpace. Dźwięk emituje pojedynczy
głośnik (93,5 x 6,1 x 12,4 cm), a moduł Acoustimass może
być całkowicie ukryty i niewidoczny.
Automatyczny system kompensacji Bose FlexMount wykrywa, czy głośnik został ustawiony poziomo na blacie, czy
powieszony pionowo na ścianie i automatycznie dostosowuje
ustawienia dźwięku. Optymalne brzmienie dźwięku w każdym
pomieszczeniu zapewnia technologia kalibracji dźwięku Bose
ADAPTiQ.

Motorola FIRE, dzięki klawiaturze QWERTY, wygodnemu ekranowi dotykowemu o wielkości 2,8”
i wielu opcjom personalizacji pozwala w pełni korzystać z możliwości mediów społecznościowych
(łatwy dostęp do najpopularniejszych aplikacji).
Dwuzakresowany (Dual-band HSDPA/Quadband EDGE) smartfon działa w oparciu o system
Android 2.3 (Gingerbread), zapewniając dostęp do tysięcy
aplikacji na Android Market, Google Maps z nawigacją,
Google Talk i przeglądarki internetowej. Funkcjonalność
zwiększają aparat 3 MP, radio FM z RDS, e-kompass,
czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, akcelerometr, assisted
global positioning system (aGPS) oraz gniazdo kart MicroSD
(z możliwością rozszerzenia pojemności do 32 GB) i moduł
Wi-Fi. Interfejs Moto Switch pozwala na błyskawiczna zmianę
wyglądu ekranu i wyświetlanych widżetów. Bateria wystarcza
na 8 godzin rozmów lub 30 dni czuwania (3G).

Lustrzanka dla filmowców
EOS-1D X firmy Canon to profesjonalna
lustrzanka cyfrowa (DSLR) nowej generacji. Ma nową, pełnoklatkową matrycę
o rozdzielczości 18,1 MP, przeprojektowany system automatycznego ustawiania
ostrości (AF) i najnowszą, zaawansowaną technologię pomiarową z podwójnym
procesorem DIGIC 5+.
Dwa procesory pozwalają na fotografowanie ciągłe
w wysokiej rozdzielczości z prędkością do 12 klatek/sek.
przy 14-bitowej konwersji analogowo-cyfrowej i zachowaniu wszystkich funkcji aparatu, a także na rejestrowanie filmów Full HD (1920 x 1080 p) z wykorzystaniem pełnej gamy
ręcznych ustawień ekspozycji, ostrości i częstotliwości klatek.
Poziom dźwięku można wyświetlić i wyregulować na dużym
3,2” ekranie Clear View II LCD (1 040 000 px). Przeciwodblaskowa powłoka zapobiega refleksom podczas oglądania obrazów w jasnym świetle.
Zintegrowany port Gigabit Ethernet umożliwia szybkie,
niezawodne przesyłanie fotografii z pleneru lub ze studia
bez korzystania z przejściówki. Aparat ten jest kompatybilny
z WFT-E6 – nowym, kompaktowym nadajnikiem Wi-Fi obsługującym standard 802.11n i łączność Bluetooth z zewnętrznymi urządzeniami GPS. Oferuje bezpieczne przesyłanie
obrazów i wideo do serwera FTP oraz możliwość wyświetlenia treści na kompatybilnym ekranie przez połączenie DLNA
i nowego odbiornika GPS – GP-E1, który pozwala dodawać
informacje o lokalizacji do danych EXIF, a ponadto śledzić
geograficzne postępy sesji, co przydaje się zwłaszcza w fotografii przyrodniczej i plenerowej.

Sieciowy odtwarzacz audio
NA7004 firmy Marantz to idealne urządzenie do odtwarzania muzyki z komputera PC, zewnętrznego dysku twardego,
krajowych stacji radiowych AM/FM, DAB
lub DAB+ oraz zagranicznych źródeł muzycznych, za pośrednictwem radia internetowego vTuner (dostęp do ponad 14 tys.
stacji) czy serwisu Napster.
Odtwarzacz wyposażony jest w wysokiej jakości przetwornik
cyfrowo-analogowy CS4398. Dwa cyfrowe gniazda wejściowe
i USB typu B umożliwiają podłączenie zewnętrznych nośników
danych z plikami MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, FLAC-HD.
Wykorzystująca bezstratną transmisję audio Apple Lossless
o jakości zbliżonej do CD (lepszej niż Bluetooth) funkcja
AirPlay pozwala na bezpośrednie przesyłanie muzyki
z iPhone/iPod touch/iPad. Dzięki transmisji AirPlay użytkownik
ma dostęp do wielu serwisów muzycznych (m.in. Spotify,
Deezer i Last.fm). Funkcja Auto-on pozwala na wyświetlanie
tytułu i okładki w menu amplitunera.

Wygodny zestaw
Buddy to zestaw głośnomówiący francuskiej firmy SuperTooth, który bardzo łatwo
można zamocować w samochodzie, np.
na wewnętrznym lusterku. Do transmisji wykorzystuje technologię Bluetooth
(2,4 GHz), zapewniającą łączność do 10 m. Urządzenie o wymiarach 13 x 49 x 130 mm i masie 100 g automatycznie „się
paruje”, tj. jednocześnie obsługuje dwa telefony. Umożliwia
głosowe wybieranie numeru (jeśli taką funkcję ma telefon),
ponowne wybieranie ostatniego połączenia i odrzucanie połączeń przychodzących. Bateria wystarcza na 20 godzin rozmów i tysiąc godzin czuwania.
Jerzy Bojanowicz
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Gmina Fair Play po raz dziesiąty
2 grudnia zostały wręczone certyfikaty „Gmina Fair
Play”. W tegorocznej, X edycji konkursu, otrzymało je 66
samorządów z całej Polski. Konkurs „Gmina Fair Play”
jest skierowany do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie
możliwie najlepsze warunki rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu
jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów,
przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć
inwestycyjnych. Organizatorem programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz „Gmina Fair Play”, afiliowanych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Polskie „Staszice” wręczone
29 listopada wręczono wyróżnienia oraz statuetki
w Konkursie „Laur Innowacyjności”, zorganizowanym przez Naczelną Organizację Techniczną. Celem
Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć
twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które zostały wdrożone na rynku polskim.
Uczestnikami Konkursu były osoby fizyczne i prawne
z siedzibą w Polsce, a także z krajów Unii Europejskiej
objętych działalnością Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT).
Złoty „Laur Innowacyjności” otrzymała firma Kromiss-Bis z Częstochowy, za stalowe elektroenergetyczne słupy rurowe linii 400 kV Pasikurowice-Wrocław
(PAS400). Srebrny „Laur Innowacyjności” przyznano
firmie Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak
z Bielska-Białej, za Ciężki Kołowy Pojazd Ewakuacji
i Ratownictwa Technicznego KWZT MAMUT. Brązowy
„Laur Innowacyjności” otrzymała firma PLATAN z Sopotu, za projekt i wdrożenie do sprzedaży serwera teleko-

munikacyjnego PBX Server Libra o maksymalnej pojemności 600 użytkowników telefonicznych. Jury przyznało
również 10 wyróżnień.
Przyznano statuetki MECUM TUTISSIMUS IBIS
22 listopada odbyła się uroczystość wręczenia nagród
im. Haliny Krahelskiej oraz wyróżnień i statuetek laureatkom XVIIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Konkurs ten jest realizowany od
18 lat, jego celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz zachęcanie przedsiębiorców do tworzenia bezpiecznych,
ergonomicznych miejsc pracy. W konkursie biorą udział
pracodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę warunków pracy w swoich firmach. W tegorocznej edycji wzięło udział 300 pracodawców, do finału zakwalifikowano
30 z nich, a do nagród i wyróżnień wybrano 13 pracodawców. W tym roku statuetki otrzymali:
•w kategorii małych zakładów (do 50 zatrudnionych):
P.P.H. Bogusz s.c; IZYBAR – Piekarnia, Cukiernia z Polic,
Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski z Siemiatycz.
•w kategorii średnich zakładów (od 51 do 250 zatrudnionych): Eaton Automotive Components sp. z o.o.
z Tczewa, MCD Electronics sp. z o.o. z Żywca, Orion
Engineered Carbons sp. z o.o.
•w kategorii dużych zakładów (powyżej 250 zatrudnionych): Johnson Controls International sp. z o.o. Oddział Bieruń, Grupa Lotos SA, Saint-Gobain Sekurit
HanGlas Polska Zakład Żary.
•wyróżnienia otrzymali: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ARKTON sp. z o.o., GZELLA sp. z o.o. Zakłady Mięsne
– Zakład Pracy Chronionej, REXAM Home&Personal
Care Łódź sp. z o.o., TOYOTA Motor Industries Poland
sp. z o.o.
Laureaci konkursu dołączyli do Złotej Listy Pracodawców.
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Policjant

z ludzką twarzą
Specjalnie dla PPiG, rozmowa z Andrzejem Jagusiewiczem,
Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska
Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych tak, aby korzystanie ze środowiska odbywało się
z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie,
ponadto monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Inspekcja to nowoczesna instytucja publiczna, dostarczająca instrumentów do prowadzenia efektywnej polityki ekologicznej.
15 grudnia 2010 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał
nową ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska, która dostosowuje
jej strukturę i zadania do celów unijnych oraz zapewnia narzędzia
niezbędne do wykonywania tych zadań.

W lipcu br. rozpoczęło się
polskie przewodnictwo w Radzie
Unii Europejskiej. Czy w związku z tym Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska otrzymał
nowe zadania?
Działania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
w ramach prac korpusu polskiej
prezydencji, ukierunkowane są
na realizację zobowiązań Polski
wynikających przede wszystkim
z Konwencji Bazylejskiej oraz
synergii działań trzech konwencji: Bazylejskiej, Sztokholmskiej
i Rotterdamskiej. Wypełniając
powyższe, GIOŚ prowadzi spotkania grup roboczych Rady Unii
Europejskiej, których celem jest
wypracowanie wspólnego stanowiska dla wszystkich krajów
członkowskich UE. Dużym sukcesem zakończyła się dziesiąta

już Konferencja Stron Konwencji
Bazylejskiej dotycząca transgranicznego przemieszczania odpadów, która odbyła się w Cartagenie (Kolumbia) w dniach
17-21 listopada br. Przyjęto tam
poprawkę do Konwencji zakazującą eksportu odpadów niebezpiecznych z krajów OECD poza
te kraje.
GIOŚ wykazuje także aktywność na arenie unijnej w obszarze związanym z nowelizacją
dyrektywy 96/82/WE dotyczącej
zapobiegania awariom przemysłowym ze skutkiem transgranicznym, zwanej potocznie
Seveso. Wyzwaniem merytorycznym będzie przeprowadzenie
i zakończenie rozpoczętej przez
prezydencję węgierską procedury legislacyjnej związanej z jej
nowelizacją. Polska będzie kontynuowała prace poprzednich
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prezydencji również w zakresie
wypracowania skoordynowanego stanowiska UE wobec propozycji nowelizacji Protokołu
z Goteborga. Ważnym aspektem tych negocjacji jest ustalenie
pułapów emisyjnych dla krajów
UE dotyczących zanieczyszczeń
klasycznych, w tym pyłu drobnego. Jednocześnie chcemy wykorzystać rozwiązania elastyczne,
zwiększające możliwości ratyfikacji i wdrożenia zmodyfikowanego Protokołu, zwłaszcza przez
kraje Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej (EECCA).
Ponadto podczas polskiej prezydencji odbędzie się pierwsze
spotkanie Grupy Roboczej Stron
Protokołu PRTR w Genewie. Poprzedzi je posiedzenie grupy
roboczej Rady Unii Europejskiej
w Brukseli, podczas którego zostanie wypracowane wspólne
stanowisko krajów unijnych. Tym
wszystkim negocjacjom przewodniczył i nadal przewodniczy
Główny Inspektor Ochrony Środowiska, a uczestniczą w nich
liczni pracownicy GIOŚ.
Wiele mówi się ostatnio o rozwoju i stymulacji tzw.
,,zielonej gospodarki”. Proszę
powiedzieć, czym jest „zielona
gospodarka” i jaką rolę pełni
ona w pracach GIOŚ?
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Andrzej Jagusiewicz odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz
ochrony środowiska.

,,Zielona gospodarka’’ to odświeżony, medialny odpowiednik
zrównoważonego rozwoju, pojęcie wylansowane niemal ćwierć
wieku temu przez Gros Harlem
Brundtland, byłą premier Norwegii, a także spuścizna po
głośnym raporcie ONZ „Nasza
wspólna przyszłość”. W kontekście „zielonej gospodarki”
można mówić o efektywnym
i zrównoważonym wykorzystaniu
zasobów oraz przypisać temu
procesowi miarę postępu. Jest
nią kilka wskaźników pokazujących wzrost gospodarczy, rozwój
społeczny oraz malejącą presję
na środowisko, czyli rozłączanie wzrostu gospodarczego od
degradacji środowiska (decoupling). Przykłady można mnożyć, podam dwa najważniejsze:
mniejsza emisja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń klasycznych, jak dwutlenek siarki czy pył
na jednostkę produkcji energii
oraz niższe zużycie wody na wytworzenie danego produktu.
Mówię o ,,zielonej gospodarce’’ dlatego, że w naszych raportach coraz częściej zwracamy
uwagę na ten aspekt procesów
produkcyjnych i konsumpcyjnych. Rok miniony i obecny to
lata sukcesów raportów środo-

wiskowych, powstałych z naszym
udziałem lub naszego autorstwa, które akcentują potrzebę
powiązania stanu środowiska
z tymi procesami. Pozwolę sobie wymienić przede wszystkim
raport EAŚ ,,Środowisko dla
Europy 2011”, w którym jednoznacznie podkreślono znaczenie
kapitału przyrodniczego i ekosystemów oraz rangę rozłączania wykorzystywania zasobów
i gospodarowania odpadami.
Podobne akcenty zawiera nasz
,,Raport o stanie środowiska
w Polsce 2008”, wydany niemal
równolegle.
Tendencja do uwzględniania
aspektów dalszego i koniecznego rozłączania rozwoju gospodarczego od degradacji środowiska jest kontynuowana w aktualnie publikowanym raporcie
„Stan środowiska w Polsce – sygnały 2011”, gdzie ,,zielonej
gospodarce” poświęciliśmy cały
rozdział, podkreślając konieczność szybszego tworzenia niskoemisyjnego sektora energetycznego i komunalnego oraz zdecydowanej poprawy jakości wód
i powietrza.
Co trzeba zrobić, aby efektywnie gospodarować zasobami? Jaka jest definicja określająca tę efektywność? I jak należy
rozumieć pojęcie zasobów?
11 października 2011 br. Europejska Agencja Środowiska
opublikowała raport dotyczący
polityki efektywności gospodarowania zasobami w Europie. To
opracowanie jest podsumowaniem projektu, w którym uczestniczyło 31 krajów, także Polska.
W raporcie „Resource efficiency
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in Europe – policies and approaches in 31 EEA member and
cooperating countries” dokonano przeglądu polityki i instrumentów gospodarowania zasobami w krajach Europy, na
podstawie opracowanych przez
państwa we współpracy z EEA
tzw. profili. Do września 2011
br. w tych pracach wzięło udział
31 krajów. Przegląd zaprezentowanych w profilach informacji potwierdza, że nie ma jednej
przyjętej definicji efektywności
gospodarowania
zasobami,
a samo pojęcie zasobów może
być różnie rozumiane. Dzięki
profilom krajowym udało się pokazać różnorodność podejmowanych w Europie działań, które
wiążą się także z występującymi
między państwami różnicami
pod względem rodzajów i wielkości zasobów, sytuacji gospodarczej oraz potrzeb krajowych.
Projekt ten dodatkowo pozwolił
na wymianę doświadczeń i prezentację tzw. dobrych praktyk.
Najczęściej
wskazywanymi
sektorami, względem których
adresuje się strategie efektywnego wykorzystania zasobów,
są: gospodarowanie odpadami
oraz energetyka. Miestety, wyniki
projektu wskazują, że tylko kilka
krajów posiada strategie odnoszące się do fundamentalnych
zagadnień konsumpcji.
Przed Europą stoi szereg wyzwań związanych z efektywnym
gospodarowaniem zasobami,
m.in. dotyczących planowania
spójnej strategii działań, zmiany zachowań konsumpcyjnych
i sposobów monitorowania wykorzystania zasobów. W raporcie zwrócono także uwagę na
globalne powiązania – koniecz-

ność uwzględniania zasobów
ujętych w międzynarodowym
handlu. Przygotowanie profilu
dla Polski koordynował Krajowy
Punkt Kontaktowy ds. współpracy z EEA, ulokowany w GIOŚ.
Jak daleko są zaawansowane prace na rzecz ochrony
środowiska Morza Bałtyckiego?
Czy polityka morska jest jednym
z zadań priorytetowych GIOŚ?
Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska jest bardzo zaangażowany w działania na rzecz
ochrony środowiska Morza Bałtyckiego, zapewnia powiązanie
współpracy na szczeblu lokalnym ze współpracą na poziomie międzynarodowym. GIOŚ
prowadzi współpracę zarówno
w ramach HELCOM jak i strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, a także Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej
(RDSM). To unikatowa sytuacja
w całej UE i krajach bałtyckich,
by jedna instytucja i jedna osoba były odpowiedzialne za te trzy
instrumenty. Powtarzam żartobliwie, że jestem jak opakowanie
kawy rozpuszczalnej, czyli 3 w 1
(kawa, cukier i śmietanka).
Istotny jest także nasz udział
w tworzeniu krajowej zintegrowanej polityki morskiej poprzez
organiczną współpracę z resortem infrastruktury i tworzenie
zasad morskiego planowania
przestrzennego. Główny Inspektor w ramach naszej prezydencji
uczestniczył w panelu Bałtyckiego Forum Rozwoju, które odbyło się w Gdańsku w dniach
25-26 października br., natomiast pracownicy GIOŚ brali
czynny udział w rewizji unijnej

„Strategii dla Regionu Morza
Bałtyckiego” na specjalnej sesji.
Proszę powiedzieć, na
czym polega wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania
powietrza, wody i hałasu?
Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska był pierwszym beneficjentem programu ,,Wdrażanie
nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu
poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej
dla sieci laboratoriów Inspekcji
Ochrony Środowiska”, rozpoczynając go formalnie w listopadzie 2008 r., a kończąc w czerwcu 2011 r. Otrzymała na ten cel
ponad 45,5 mln złotych. W ramach tego projektu zakupiono
wysokoefektywny sprzęt pomiarowy i badawczy do wykorzystania w warunkach stacjonarnych
w laboratoriach Wojewódzkich
Inspektoratów Ochrony Środowiska. Ze środków projektu
doposażone zostały również istniejące stacje pomiarowe monitoringu powietrza.
Dodam z dumą, że projekt
ten zakończyliśmy „bez skazy”
w kontekście kontroli dotyczącej
postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonej
zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez ministra rozwoju
regionalnego. To bardzo dobrze
nam wróży w bieżącej realizacji
innego ważnego projektu z tej
samej puli – „Zakup sprzętu do
szybkiej oceny ryzyka przypadku
wystąpienia poważnej awarii,
organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom w tym
organizacja systemu i sieci te-

Konferencja Stron ONZ-owskiej Konwencji
Bazylejskiej, dotycząca transgranicznego
przemieszczania odpadów (17–21 października 2011 r., Cartagena, Kolumbia)
Andrzej Jagusiewicz wygłasza przemówienie
otwierające konferencję, w imieniu UE i krajów członkowskich.

leinformatycznych’’ – za równie
niebagatelną sumę, ponad 28
mln złotych.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadza co
roku tysiące różnych kontroli.
Żartobliwie określa się go czasami mianem policjanta z ludzką
twarzą...
W ramach swoich ustawowych zadań Inspekcja Ochrony Środowiska przeprowadziła
w 2010 roku 29 422 kontrole,
z tego 16 955 kontroli w terenie i 12 467 kontroli w oparciu
o dokumenty. Naruszenie wymagań ochrony środowiska wykazano w 9 209 kontrolach, czyli
w 30% przypadków.
Kontrole wykazały niezadowalający stan realizacji zadań
z zakresu gospodarki komunalnej, należących do zadań własnych gmin, tj. Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami i Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych, gdzie
stwierdza się naruszanie przepisów oraz istotne opóźnienia
w realizacji obu programów.
Z dumą podkreślę, ze Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wspólnie z Narodowym
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WYWIAD MIESIĄCA

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kontynuował realizację programu likwidacji ,,bomb ekologicznych”.
Do programu zakwalifikowano
40 zadań. Dotychczas wsparcie finansowe uzyskało osiem
przedsięwzięć.
W 2010 roku GIOŚ wydał
405 decyzji regulujących transgraniczne przemieszczanie odpadów: 322 dotyczyły przywozu
odpadów z Polski, 61 wywozu,
a 22 tranzytu przez terytorium
naszego kraju.
W minionym roku wykryto 39
przypadków transgranicznego
przemieszczania odpadów. Liczba stwierdzonych przypadków
nielegalnego przywozu odpadów do Polski pozostała na poziomie stwierdzonym w 2009 r.,
spadła zdecydowanie masa nielegalnie przywiezionych odpadów z około 1400 Mg w 2009
r. do 200 Mg w 2010 r. Natomiast nie stwierdzono przywozu
do Polski ładunków odpadów
komunalnych czy pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych, co było istotnym problemem w poprzednich latach.
Przyjęto też informacje o 114
zdarzeniach mających znamiona poważnej awarii (w 2009 r.
– o 143), w tym 11 mających
znamiona awarii objętych obowiązkiem zgłaszania do GIOŚ
oraz jednej poważnej awarii
przemysłowej objętej obowiązkiem zgłoszenia do Komisji Europejskiej.
Przeprowadzono 1900 kontroli podmiotów w zakresie: recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji, gospodarowania odpadami zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego

oraz spełniania przez wyroby
zasadniczych wymagań. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów
ochrony środowiska dotyczyły
około 48% przeprowadzanych
kontroli.
GIOŚ podjął też działania
zmierzające do wspomagania działań służb operacyjnych
w likwidacji ,,szarej strefy’’ w gospodarce odpadami, zwłaszcza
zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym oraz pojazdami wycofanymi z eksploatacji.
W tym celu Inspekcja nawiązała ścisłą współpracę z Komendą
Główną Policji i Prokuraturą.
Przeprowadzono szereg szkoleń,
spotkań i konsultacji z przedstawicielami Policji oraz innych organizacji powołanych do zwalczania przestępczości zorganizowanej i korupcji. Opracowano
wytyczne dla wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska dotyczące kontroli podmiotów nielegalnie zbierających
i demontujących pojazdy oraz
przetwarzających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny.
Ponadto w 2010 r. Główny Inspektor zaopiniował 825
projektów
aktów
prawnych
(w tym projektów aktów prawnych państw członkowskich UE
z dziedziny ochrony środowiska),
które zostały notyfikowane do
Komisji Europejskiej oraz projektów dokumentów o charakterze
strategicznym, programowym,
informacyjnym i ocennym.
Dziękując za rozmowę, życzę
dalszych sukcesów.
Rozmawiała
Krystyna Bartuzin
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Andrzej Jagusiewicz – absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
(1964), Podyplomowego Studium
Handlu Zagranicznego Szkoły
Głównej Handlowej (1971) i Letniej Szkoły Odnawialnych Źródeł
Energii przy Uniwersytecie Paris
VII (1974). W 1976 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych
z zakresu prognoz stanu zanieczyszczenia atmosfery na Politechnice
Wrocławskiej. W okresie ponad
40-letniej pracy zawodowej pełnił
odpowiedzialne funkcje w administracji rządowej, organach systemu ONZ, nauce, biznesie
i organizacjach pozarządowych.
Niemal połowę życia zawodowego spędził za granicą, pracując m.in. w Electricite et Gaz de
France w Paryżu (produkcja energii elektrycznej i cieplnej), firmie
Prat-Daniel S.A. w Paryżu (projektowanie urządzeń odpylających),
Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG) ONZ w Genewie (technologie mało- i bezodpadowe,
transgraniczne zanieczyszczenie
powietrza i wód, przeglądy polityki
ekologicznej krajów transformującej się gospodarki).
Reprezentant Polski w gremiach
negocjacyjnych oraz politycznych
ONZ i Komisji Europejskiej. Odpowiedzialny za liczne negocjacje w ramach polskiej prezydencji
w UE, m.in. w ramach transgranicznego przemieszczania odpadów i pułapów emisyjnych zanieczyszczeń powietrza.
Ekspert ONZ i Komisji Europejskiej
(TAIEX), członek Komitetu Naukowego francuskiego czasopisma
naukowego „Pollution Atmospherique” oraz wykładowca akademicki. Autor licznych opracowań
dotyczących ochrony środowiska
w dobie globalizacji i regionalizacji, opublikowanych w wydawnictwach ONZ i zagranicznych periodykach. Jest m.in. współautorem
książki „Clearing the Air”, wyd.
w 2004 r. przez ONZ, współautorem pozycji wydanej w ramach
Biblioteki Monitoringu Środowiska
„25 lat implementacji Konwencji
EKG/ONZ w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości” i „Raportu Wskaźnikowego o Stanie
Środowiska w Polsce na tle celów
i priorytetów Unii Europejskiej”,
także w j. angielskim.
10 stycznia br. postanowieniem
Prezydenta RP został odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz ochrony środowiska.

„Teraz Polska” po raz XXII
Fundacja Godła Promocyjnego rozpoczęła przyjmowanie wniosków do
nadchodzącej XXII już edycji najbardziej znanego, gospodarczego konkursu
w Polsce. Firmy i gminy chcące ubiegać się o Godło „Teraz Polska” mają czas na
złożenie wniosków do 16. stycznia 2012 r.
Idea nagradzania najlepszych w swojej branży zrodziła się na początku lat
90tych. Od tego czasu konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością. W ciągu
ostatnich 20 lat spośród ok. 4500 startujących w konkursie nagrodzono prawie
500 uczestników. Tak ogromne zainteresowanie Konkursem wynika z jednego,
istotnego faktu - Godło „Teraz Polska” w dalszym ciągu pozostaje najbardziej
rozpoznawalną i najważniejszą nagrodą promocyjną w Polsce, a jego zdobycie jest
dla Laureatów gwarancją wzrostu prestiżu firmy i zaufania wśród jej partnerów
biznesowych.
Wszystkie przyjęte do konkursu wnioski, zostaną przekazane do Komisji
Ekspertów i poddane wnikliwej ocenie. Najwyżej ocenione zgłoszenia
zostaną nominowane do Godła „Teraz Polska”. Spośród nich pod koniec
kwietnia Kapituła wyłoni Laureatów Konkursu, natomiast uroczysta
Gala odbędzie się w maju 2012 r. Wszystkie nagrodzone firmy otrzymają
prawo do umieszczania na swoich produktach i usługach Godła „Teraz
Polska”, symbolizującego najwyższą jakość oraz będą mogły skorzystać
z pakietu promocyjnego oferowanego przez Fundację Polskiego Godła
Promocyjnego.
Aby przystąpić do konkursu należy:


przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną oraz dowód
przekazania na konto Fundacji opłaty rejestracyjnej w kwocie 500 zł,
a następnie do dnia 16. stycznia 2012 r. złożyć w Biurze Konkursu wypełnioną
ankietę weryfikacyjną (wniosek konkursowy) wraz z załącznikami



uiścić opłatę weryfikacyjną

Dołącz do grona najlepszych!
Więcej informacji na www.terazpolska.pl

EKOLOGIA

Wizja spółki bez węgla
Rozmowa z Marianem Babiuchem, prezesem zarządu, dyrektorem generalnym
Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., prezesem Polskiego Towarzystwa
Elektrociepłowni Zawodowych
96 km rurociągu gazowego łączącego EC „Zielona Góra” z kopalnią
gazu Kościan-Brońsko i 19,4 km
napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV między EC „Zielona
Góra” i GSZ Leśniów, który jednocześnie został zmodernizowany.

Marian Babiuch otrzymuje Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
wrzesień 2011 r.

EC „Zielona Góra” jest jedną
z pierwszych dużych elektrociepłowni wykorzystujących gaz do produkcji energii elektrycznej i ciepła.
W pierwszej połowie lat 90. ub. wieku zarząd elektrociepłowni podjął
prace nad koncepcją wykorzystania
odkrytych w regionie zachodniej
Polski złóż gazu ziemnego zaazotowanego do produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnym
i ekologicznie czystym źródle pracującym w skojarzeniu, np. bloku
gazowo-parowym. Po przeprowadzeniu optymalizacji wielkości urządzeń projektowanego bloku stwierdzono, że powinien on charakteryzować się mocą elektryczną rzędu
190 MWe oraz mocą cieplną ok.
95 MWt. Jednocześnie z budową
bloku gazowo-parowego, w latach
2002–2004 powstawały inwestycje towarzyszące, przede wszystkim

Jaki procent energii produkowanej
przez zielonogórską elektrociepłownię obecnie wytwarza blok gazowo-parowy?
Od 2004 r., czyli od uruchomienia
bloku gazowo-parowego, praktycznie energia elektryczna jest wytwarzana tylko przez ten blok. Rezygnujemy z węgla, na bloku węglowym
będziemy mieli szczytowe kotły wodne gazowo-olejowe; ciepło jest produkowane głównie przez ten blok,
na węglowym w szczycie. Gros przychodów mamy ze sprzedaży energii
elektrycznej i żółtych certyfikatów.
Ze sprzedaży ciepła uzyskujemy ok.
15% przychodów. W efekcie modernizacji jesteśmy bardziej elektrownią
niż ciepłownią.
Zasoby tego złoża są wystarczające?
Tak, są oceniane na 30 mld m³.
Dodam, że ten gaz zasila także sieć
gazu zaazotowanego w zachodniej
Polsce, a więc korzystają z niego
również mieszkańcy regionu.
Prosze powiedzieć, jak kształtują się
jego ceny?
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Podpisaliśmy kontrakt długoterminowy, który obowiązuje do 2024 r.
Wynegocjowaliśmy indywidualną
cenę i sposób corocznej jej indeksacji. Dzięki temu mamy stabilne,
przewidywalne ceny gazu do 2024 r.
Skoki cen nie są rewolucyjne. Gaz
z importu jest znacznie droższy.
Elektrociepłownia realizuje dwa
kosztowne projekty. Co da ich realizacja?
20 lat temu bardziej niż elektrociepłownią byliśmy ciepłownią,
z niewielką mocą elektryczną 10,5
MWe. Po wydzieleniu się z Zakładu
Energetycznego w 1996 r. uruchomiliśmy drugą turbinę o mocy 12,8
MWe. Moc zwiększyła się do 23,3
MWe, ale wciąż to było mało, 80%
przychodów było z ciepła. Wszystko
odmienił blok gazowo-parowy.
Teraz postanowiliśmy stare kotły
wyciąć i na ich miejsce wstawić
nowoczesne, gazowo-olejowe. Na
realizowany projekt „Budowa olejowo-gazowych kotłów wodnych
w EC „Zielona Góra” z dostosowaniem do BAT” dostaliśmy 15,4
mln zł unijnego dofinansowania.
W grudniu planowany jest rozruch,
a w połowie 2012 r., gdy rozpoczniemy produkcję, będziemy pierwszą elektrociepłownią zawodową
w Polsce, która nie będzie spalała
węgla. Jednocześnie umożliwi nam
spełnianie zaostrzonych norm środowiskowych, które zaczną obo-
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wiązywać od 2016 r. Rozważamy
też budowę bloku gazowo-parowego o mniejszej mocy, 50 MW,
który zostanie wpięty w system elektroenergetyczny miasta. Natomiast
„Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze”, na co dostaliśmy 36,2 mln zł
unijnego dofinansowania, pozwoli
zminimalizować straty w przesyle
i dystrybucji ciepła. Straty są duże,
gdyż sieć przez 20 lat praktycznie
nie była modernizowana, ponieważ
miejska spółka dystrybucyjna nie
miała środków.
Z ponad 100 km systemu modernizujemy tylko ok. 8 km, ale to będą
newralgiczne punkty, np. wymiana
rurociągu magistralnego o przewymiarowanych średnicach da nam
duże oszczędności w przesyle. Zakończenie podzielonej na etapy inwestycji jest planowane w 2013 r.
Jaka jest wizja spółki w 2016 roku?
Zero węgla, w pełni ekologiczny,
nowoczesny zakład, z przewidywalnymi do 2024 r. cenami paliwa.
Z głęboko zaawansowaną dalszą
modernizacją sieci.
Jest pan prezesem Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. 22 września 2011 r., z okazji
jego 20-lecia, został pan odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Jak pan ocenia
działalność PTEZ?
Uważam, że jesteśmy dobrze zorganizowani, mamy stale komisje,
których szefami w większości są
prezesi bądź dyrektorzy różnych
elektrociepłowni. Istotny jest fakt,
iż problemy rozwiązujemy wspólnie
z chętnymi do rozmów urzędnikami ministerstw gospodarki i śro-

EC „Zielona Góra”– widok ogólny

dowiska. Wiele kwestii udało się
załatwić, nad innymi pracujemy.
Sądzę, że w środowisku PTEZ jest
oceniane jako prężna, merytoryczna organizacja. Dowodem na
to była liczba gości uczestniczą-

z ówczesnym ministrem przemysłu,
Andrzejem Lipko, odnośnie przyszłości elektrociepłowni. Wtedy były
silne tendencje, by je skomunalizować. Chciały je mieć powstające samorządy, bo uznały, że zyski

Wizja spółki w 2016 roku: zero węgla,
w pełni ekologiczny, nowoczesny zakład,
z przewidywalnymi do 2024 r. cenami
paliwa. Z głęboko zaawansowaną dalszą
modernizacją sieci.
cych w obchodach 20-lecia, m.in.
dziesięciu byłych ministrów z różnych rządów.
Jednym z celów PTEZ jest wskazywanie problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej, wykraczających poza jednostkowe interesy
członków Towarzystwa oraz przedstawienie sposobów rozwiązywania
tych problemów. Co się udało?
Pierwszym dużym osiągnięciem
było porozumienie w 1992 r.

z elektrociepłowni, które miały dobre wyniki ekonomiczne, będą mogły przeznaczyć na drogi, oświatę,
służbę zdrowia itp. Uzgodniliśmy,
że zostajemy przedsiębiorstwami
państwowymi, ale określiliśmy kierunki dalszego rozwoju: komercjalizacja, prywatyzacja, pozyskiwanie
środków na rozwój, a także kwestie
ekologiczne. Ten dokument pokazywałem na 20-leciu PTEZ.
Na podkreślenie zasługuje nasz
udział w tworzeniu pierwszego Prawa energetycznego. Mieliśmy na
nie istotny wpływ, szczególnie na
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ze źródła odnawialnych lub kogeneracyjnych, o ile nie mają lepszego, bardziej ekologicznego źródła.
Tak więc rynek mamy już prawnie
unormowany. Natomiast na rozwiązanie czeka wsparcie inwestycyjne
planowanych i działających elektrociepłowni. Czekają na nie również
inwestorzy. W przyjętej przez rząd
„Polityce energetycznej” jest zapis
o podwojeniu produkcji energii
elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem
do 2020 r. Mam nadzieję, że nowy
rząd zajmie się tymi sprawami.
Turbina gazowa w EC „Zielona Góra”

zapisy dotyczące ciepłownictwa
i kogeneracji. Przypomnę, że 20 lat
temu liczyła się „duża” energetyka.
Sukcesem było przełamanie poglądu, że ważne są tylko elektrownie
systemowe, a elektrociepłownie to
nieistotne „drobiazgi”.
PTEZ przygotowało też, przyjęty
przez ministerstwo, szczegółowy
program restrukturyzacji i prywatyzacji branży. Kolejną kwestią była
ustawa o kontraktach długoterminowych, tzw. KDT-ach. Udało nam
się dokonać zmian w projekcie
ustawy przygotowanym przez rząd
w 2006 r. Gdyby ją Sejm uchwalił, spółki posiadające bloki gazowo-parowe, jak np. EC „Zielona
Góra”, po jakimś czasie by upadły,
bo projekt nie uwzględniał ich specyfiki, np. faktu, że gaz jest droższy
od węgla. Trzy lata temu wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, zatwierdził opracowanie PTEZ dotyczące potencjału kogeneracji. Uczestniczyliśmy również
we wdrażaniu dyrektyw UE.
W przyszłym roku kończą się czerwone i żółte certyfikaty, czyli na węgiel i gaz. A co będzie w 2013 r.?
PTEZ we współpracy z Minister-

stwem Gospodarki opracowało
strategię rozwoju kogeneracji w Polsce. Ten dokument jest w Ministerstwie Gospodarki i prędzej czy później musi zostać omówiony na posiedzeniu rządu. Kolejnym krokiem
będą odpowiednie zapisy prawne.
Sugerujemy trzy systemy wsparcia:
dla istniejących źródeł, inwestycyjne
dla nowobudowanych i dla rynku
ciepła; kogeneracja ma sens, jeśli
sieć ciepłownicza jest scentralizowana. W większości miast w Polsce tak jest, co nas wyróżnia wśród
krajów UE, chociaż większość tych
systemów jest zasilana z ciepłowni, a nie elektrociepłowni. Energię
elektryczną trzeba produkować razem z ciepłem, bo cywilizacyjnym
nakazem jest maksymalne wykorzystanie energii pierwotnej, której
nie możemy marnotrawić. Od lat
mówię, że marnotrawienie energii
pierwotnej jest grzechem wobec
przyszłych pokoleń.
Jeśli chodzi o rozwój rynku, w ustawie o efektywności energetycznej
jest to uwzględnione, albowiem
nowi odbiorcy ciepła (powyżej
50 kW) mają obowiązek przyłączenia się do sieci cieplnej, zasilanej
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Czy uczestniczyliście w opracowaniu nowego Prawa energetycznego,
z którego gaz zostanie wyłączony
– powstanie osobna ustawa?
Tak, uczestniczyliśmy. Wiem, że
ciepłownicy zrzeszeni w Polskiej
Izbie Ciepłownictwa chcą, by także ciepło zostało wyłączone, ale
nie bardzo się z tym zgadzamy.
Mam nadzieję, że ruszą sprawy
związane z akcyzą na węgiel i gaz.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jerzy Bojanowicz

EC „Zielona Góra” otrzymała wiele nagród i wyróżnień,
m.in. Medale Sejmu i Senatu,
Wykrzyknik Newsweeka, Laur
Białego Tygrysa. W 2004 r.
EC „Zielona Góra” została Liderem Świata Energii.
Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA
ul. Zjednoczenia 103
65-120 Zielona Góra
tel. 068 455 94 44
fax 068 327 10 60
www.ec.zgora.pl
e-mail: kancelaria@ec.zgora.pl

FELIETON

Bilans musi wyjść na zero...

S

poglądając chłodnym okiem finansisty na przynależność Polski do unijnych struktur,
trzeba sobie uświadomić prostą zasadę funkcjonującą w stosunkach międzyludzkich
w skali makro, czyli np. w stosunkach Polski z unią Europejską i w skali mikro, czyli
między poszczególnymi ludźmi: że nikt nikomu niczego nie daje za darmo. Za wszystko
prędzej czy później trzeba zapłacić, często nawet z dużą, nieprzewidzianą nawiązką.
najwięksi eurosceptycy (jak chociażby polska wieś) dzisiaj, dzięki unijnym dopłatom,
postrzegają unię jako dobrą, rasową, wydajną dojną krowę. Miasta budują na potęgę
nowoczesną infrastrukturę komunalną w postaci sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
oczyszczalni ścieków, efektywnych pod względem wymogów ekologicznych, lokalnych
ciepłowni. Co drugie duże miasto dorobiło się pięknych obwodnic, pozwalających
mieszkańcom odetchnąć wreszcie od samochodowych spalin.
kto tego ogólnopolskiego ruchu odnowy nie dostrzega albo z politycznych względów
dostrzec nie chce, ten albo jest ślepcem, albo takiego udaje; ma przy tym na ustach
pełno frazesów o rosnącym z roku na rok publicznym długu. Z reguły pomija też przy
swoich rozważaniach fakt, że aby na realizację takiego czy innego zadania zdobyć unijną
dotację, trzeba wykazać się posiadaniem własnego wkładu. I konia z rzędem temu,
kto pokaże mi miasto czy województwo w Polsce, które posiada na swoim bankowym
koncie takie, zgromadzone wcześniej zasoby. Praktyka jest taka, że samorządy zaciągają
na wspomniane zadania stosowne kredyty u tych, którzy nimi dysponują.
Ale nic nie przychodzi za darmo. unia Europejska, pompująca w Polskę miliardy
euro, też liczy na pewne zyski dla siebie. Czyste polskie rzeki, to czystsza cała Europa.
Dobre, bezkolizyjne systemy transportu drogowego i kolejowego, to dla krajów starej
Europy otwarte okno na zaspakajanie nieograniczonych potrzeb rynków gospodarki
rosyjskiej i dalekowschodnich.
Czy zatem ci wszyscy z unijnych decydentów, którzy kierują strumień dotacji
prorozwojowych i proekologicznych do naszego kraju, czynią to w imię zasad
chrześcijańskiej filantropii? Oczywiście, że nie. Oni doskonale wiedzą, że Polskę stać
na spłacenie z nawiązką zaciągniętych kredytów. Gwarantem jest polski potencjał
gospodarczy, a przede wszystkim potencjał ludzki. Liczą też jeszcze na coś innego,
a mianowicie na uruchomienie, już poza unijnym wsparciem, także własnych polskich
inicjatyw proekologicznych.
A pole do działania przed nami ogromne. weźmy pod lupę tylko jeden z tematów
– ochronę powietrza. Tegoroczna jesień dobitnie pokazała włodarzom niektórych
polskich miast: krakowa, kotliny Żywieckiej czy aglomeracji śląskiej, że z chwilą
nadejścia zimowych chłodów w naszych miastach nie ma czym oddychać. Smog
z niskich, kominowych emitorów, wiszący w postaci burej chmury nad centrami miast
i miasteczek wskazuje, co trzeba zrobić – i to bardzo szybko.
niestety Panowie Decydenci Parlamentarni i Ministerialni. Trzeba się z tym
niepopularnym tematem wreszcie zmierzyć. Trzeba podjąć od zaraz, i to u początku
nowej parlamentarnej kadencji, działania ograniczające niską emisję. Trzeba wyraźnie
powiedzieć: koniec spalania w domowych paleniskach plastiku, ciętych na kawałki
opon czy wspomagania się węglowymi odpadami w postaci najgorszych gatunków
mułów węglowych i innych odpadów. Czy taka decyzja będzie łatwa? Oczywiście, że
nie. Szczególnie wtedy, kiedy nieco wcześniej podjęło się decyzję o podwyższaniu cen
paliw alternatywnych: gazu i oleju opałowego, zmuszając ich użytkowników do spalana
byle czego.
Trzeba telewizyjną, obywatelską akcję „Tolerujesz – akceptujesz” rozciągnąć także na
podgląd tego, co wylatuje z sąsiedzkich kominów. A przede wszystkim, trzeba stworzyć
program zmierzający kompleksowo do poprawy istniejącego stanu rzeczy.
Pamiętajmy: „bilans musi wyjść na zero”. Europa się o to upomni.

Trzeba wyraźnie
powiedzieć:
koniec spalania
w domowych
paleniskach
plastiku, ciętych
na kawałki opon
czy wspomagania
się węglowymi
odpadami
w postaci
najgorszych
gatunków mułów
węglowych
i innych odpadów.

ALOJZY
DEBUDAJ
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wielkie odkrycie
inżyniera z Bełchatowa
Reaktor katalitycznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na
paliwa płynne uplasował się na 64. miejscu na liście stu najważniejszych
wynalazków w dziedzinie ochrony środowiska świata.

Z

aczynałem w garażu. W garnku do gotowania ziemniaków
umieściłem folie jednorazówki.
Poprzez depolimeryzację (reakcja
chemiczna rozpadu polimeru na
monomery – przyp. aut.) najpierw
wytworzył się substytut ropy naftowej, a po przetworzeniu w temperaturze około 390 st. C powstał olej.
To było wielkie odkrycie! – opowiada Zbigniew Tokarz, inżynier
elektryk z wykształcenia, absolwent
Politechniki Łódzkiej, mieszkaniec
Bełchatowa, pomysłodawca i projektant technologii recyklingu z wykorzystaniem metody katalitycznego
przetwarzania odpadów tworzyw
sztucznych na komponent paliw
płynnych.
Zbigniew Tokarz postanowił zastosować owo odkrycie do zaprojektowania i zbudowania instalacji,
którą nazwał T. Technology. Była to
w pełni innowacyjna instalacja do
przetwarzania odpadów z tworzyw

sztucznych, oparta na zgłoszeniach
patentowych oraz udzielonych patentach. Pierwszy egzemplarz wykonano w 2006 r. w zaprzyjaźnionej
firmie w Solcu kujawskim. kolejne
egzemplarze wykonywano w Pionkach. Sercem instalacji jest reaktor
katalitycznego przetwarzania odpadów na substytuty ropy naftowej.
I właśnie reaktor jest wynalazkiem
inżyniera Tokarza. Oczywiście, nie
byłoby to możliwe bez wparcia, także finansowego, rodziny i przyjaciół.
Paliwo z odpadów
Proces recyklingu odpadów
przebiega następująco: w reaktorze
panuje wysoka temperatura dochodząca do 390 – 420 st. C, stopniowo podnoszona, dzięki czemu odpady nie zwęglają się, lecz topnieją.
następnie pod wpływem katalizatora powstają opary węglowodorowe,
które przy schłodzeniu zamieniają
się w płynne paliwa. wprawdzie
otrzymane paliwa można stosować
do produkcji paliw silnikowych,
ale Zbigniew Tokarz nastawił się
na produkcję oleju opałowego do
systemów grzewczych. – Maszyna
w ciągu miesiąca potrafi przetworzyć
800 ton śmieci i wytworzyć około
600 tys. litrów paliw płynnych. Prze-
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rabia dosłownie wszystko: torby foliowe, butelki, opakowania i zabawki plastykowe, Nie przerabia jedynie
odpadów z PCV, petów. Śmieci nie
muszą być segregowane. Potrafimy wyszukać z góry śmieci odpady
z plastyku – wyjaśnia inżynier Tokarz.
Technologia jest przyjazna środowisku, ponieważ reakcje chemiczne
zachodzące podczas procesu recyklingu przebiegają bez udziału tlenu, co nie powoduje emisji gazów
szkodliwych do atmosfery. Dlatego
uzasadniona jest nazwa jego firmy:
Technologie Ekologiczne.
T. Technology znana w świecie
By instalacja mogła spełniać
swoje produkcyjne zadanie, konieczne było jej zaistnienie w świadomości potencjalnych nabywców.
Z informacji o gospodarce odpadami w Polsce wynika (www.gospowww.gospodarka-odpadami.pl), że w 2000 r.
darka-odpadami.pl
wytworzono 139 mln ton odpadów, w tym w sektorze komunalnym 10%, w sektorze gospodarczym 90% (odpady niebezpieczne
1%). Ponad 70% odpadów wytworzyły województwa: śląskie, dolnośląskie, małopolskie. w tworzeniu
odpadów komunalnych przodują
województwa: śląskie, dolnośląskie i mazowieckie.

Opinia EEP AWARD Environnmental Innovation for Europe
o T. Technology:

„Jest to oszczędna i w pełni ekologiczna technologia recyklingu, która
przetwarza odpady tworzyw sztucznych poprzez zastosowanie metody katalitycznego przetwarzania
w wysokojakościowy komponent
paliw płynnych lub opcjonalnie,
we frakcję olejową tego komponentu. Oprócz odzysku polietylenu
(PE) i polipropylenu (PP), omawiana technologia umożliwia odzysk
odpadów specjalistycznych tworzyw
sztucznych. Dzięki zastosowanym
rozwiązaniom zaprezentowana linia technologiczna jest zdolna do
przyjęcia 25% domieszek odpadów
tworzyw sztucznych (oprócz PE i PP)
w całkowitej masie wsadu. Rozwiązanie składa się z opatentowanego
reaktora z kompletną linią technologiczną do produkcji komponentu
paliw płynnych. Dodatkowy system
chłodzenia został zaprojektowany
w celu uzyskania jednej frakcji produktu końcowego – frakcji olejowej.
Dwa moduły instalacji pozwalają
na przetwarzanie od 360 do 450
ton odpadów tworzyw sztucznych
miesięcznie.”
Tę informację zamieszczono w ponad
100 tys. egz. czasopism, w 17 językach europejskich.

najlepszym narzędziem medialnym
okazał się Internet. właśnie w Internecie prezentację technologii przerobu odpadów plastykowych zauważyli eksperci IRC Central Poland
i nawiązali współpracę z wynalazcą.
wkrótce oferta technologiczna firmy
Technologie Ekologiczne znalazła
się w bazie BBS, co zaowocowało
kontaktami z firmami europejskimi.
Zbigniew Tokarz postanowił pójść
na całość i zaprezentować instalację na proekologicznych targach
POLLuTEC w Lyonie w 2006 r. Ma-

szyna z Polski okazała się najlepsza
spośród 200 prac zgłoszonych do
konkursu i otrzymała Złoty Medal
w IV edycji EEP Awards – nagrodę
przyznawaną dla najbardziej innowacyjnej technologii w dziedzinie
ochrony środowiska. – Nie mogłem
w to uwierzyć, ale byłem szczęśliwy
– wspomina Zbigniew Tokarz.
To spowodowało, że T. Technology stała się bardziej znana na
świecie niż w Polsce. Reaktory inżyniera Tokarza pracują w Tajlandii,
w Indiach, na Słowacji. Są też kolejne zagraniczne zamówienia.

może dać dodatkowe zatrudnienie
dla około 80 osób, głównie kobiet.
na razie „Technologie Ekologiczne”
przyjmują zamówienia na instalacje.
Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi ok. sześć miesięcy.
– Zapewniamy transport, serwis oraz
przeszkolenie obsługi instalacji – deklaruje właściciel firmy.
Oferta zapewne zainteresuje
firmy oczyszczania miast oraz piony
zagospodarowywania odpadów.
Irena Hamerska

A w Polsce
– W 2009 r. w szczerym polu, w Bogumiłowie koło Bełchatowa wybudowaliśmy własną firmę. Skorzystaliśmy z atrakcyjnej oferty gruntowej gminy i funduszy unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata
2007-2013, Działanie 4.4 „Inwestycje
w Technologie Ekologiczne”. W sumie
koszty budowy wyniosły około 40 mln
zł. Ale mamy praktycznie wszystko, co
jest niezbędne do przetwarzania odpadów – mówi Zbigniew Tokarz.
Firma ma też wielu kontrahentów,
którzy czekają ze swoimi śmieciami
na możliwość ich utylizacji. Jednym
z nich jest warszawskie MPO i składowisko Radiowo. niestety, obsłużenie wszystkich zainteresowanych
jest niemożliwe, bo firma „Technologie Ekologiczne” na chwilę obecną otrzymała koncesję tylko na produkcję „oleju grzewczego PP1”. w
związku z tym zakład zmuszony jest
ograniczyć swoją działalność, mimo
iż technologia pozwala na wyprodukowanie innych, równie interesujących płynnych produktów energetycznych. na miejsca pracy czekają
też miejscowi bezrobotni. Firma

według danych GuS, z odpadów
komunalnych odzyskuje się zaledwie
7% odpadów z tworzyw sztucznych.
Z tego 20% podlega recyklingowi,
a 8% jest poddanych odzyskowi
energii poprzez wykorzystanie we
wtórnych paliwach stałych. na wysypiska trafia ponad 70% odpadów
tworzyw sztucznych.

Technologie Ekologiczne
Bogumiłów, ul. Nowa 6
97 – 410 Kleszczów
www.tokarz.pl
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Elektrociepłownia na odpady
projekt białostocki
Projekt „Zintegrowany system gospodarki odpadami
dla aglomeracji białostockiej” ma rozwiązać problemy
zagospodarowania odpadów komunalnych.

D

ocelowo z nowych, zmodernizowanych instalacji korzystać będzie prawie 400 tys. osób
z Białegostoku oraz dziewięciu gmin
miejsko-wiejskich i wiejskich (Czarna Białostocka, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec
Kościelny, Michałowo, Supraśl,
Wasilków i Zabłudów.) Kluczową
częścią projektu, której realizacja
pochłonie blisko połowę kosztów,
jest wybudowanie w Białymstoku
instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Dzięki przetworzeniu i wykorzystaniu
w niej 120 tys. ton odpadów rocznie, udział odpadów komunalnych
trafiających na składowisko spadnie tam z 94% do 12%. Ze śmieci
wytwarzana będzie również energia
elektryczna – ponad 15 MWh rocznie oraz cieplna – do 360 tys. GJ
w sezonie grzewczym.
Inwestycja składa się z trzech części:
• rozbudowy istniejącego składowiska odpadów (budowa nowych
kwater składowych wraz z infrastrukturą pomocniczą, zamknięcie
i rekultywacja istniejących pól składowych, modernizacja istniejącej
hali segregacji oraz kompostowni)

• rozbudowy i modernizacji Zakładu
Utylizacji Odpadów Komunalnych
(ZUOK) w Hryniewicach (budowa
węzła demontażu odpadów wielkogabarytowych, węzła do recyklingu
odpadów budowlanych, magazynu odpadów niebezpiecznych oraz
magazynu czasowego gromadzenia
odpadów poakcyjnych)
• budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
(ZUOK) w Białymstoku – instalacji
termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
Koszt całego projektu przekracza 652 mln zł, z czego 532 mln
zł to koszty kwalifikowane. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże
w ramach Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko” dotację wysokości 210 mln zł (ok. 40%
kosztów kwalifikowanych) z unijnego Funduszu Spójności oraz udzieli
pożyczki na dalsze 310 mln zł ze
środków krajowych.
Wnioskodawcą i beneficjentem
przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowo-Produkcyjne
„LECH” Sp. z o.o., należące w 100%
do miasta Białystok, będącego jedynym podmiotem upoważnionym do
ponoszenia wydatków.
4 października 2011 roku umowę dofinansowania podpisali: Alina
Pisiecka, wiceprezes spółki „LECH”
oraz Małgorzata Skucha, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW,
w obecności Adama Zdziebły, wiceministra rozwoju regionalnego,
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Aleksandry Malarz, dyrektora departamentu POIiŚ w Ministerstwie
Środowiska, Adama Polińskiego,
zastępcy prezydenta Białegostoku
oraz dr. inż. Piotra Janczarskiego
z Politechniki Warszawskiej – członka Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko.
Do czerwca 2012 r. powinna
zostać zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym przez beneficjenta
w drodze przetargu, zaś inwestycja
ma być gotowa do końca 2015 r.
Opracowała Ewa Likowska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
jako instytucja wdrażająca II osi
priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”,
oprócz projektu w Białymstoku finansuje siedem podobnych inwestycji: w Poznaniu, Krakowie, Łodzi,
Szczecinie, Bydgoszczy, Koszalinie
i Koninie. Wszystkie te projekty zostaną zrealizowana w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Łączna kwota
unijnych dotacji przeznaczonych
na ten cel to 3,5 mld zł.
Dodatkowe kilkaset milionów zł
Narodowy Fundusz przekaże ze
środków krajowych w formie pożyczek domykających montaż finansowy tych inwestycji.

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Komunikacji
i Strategii
tel. (22) 45 90 557
rzecznik@nfosigw.gov.pl

ener gi a o k a żd ej mo c y , w k a żd y m mi ej s c u , n a t y c h m i ast
Istniejemy od 1984 r.

Gazowe i biogazowe
zespoły prądotwórcze

Kogeneracyjne
elektrociepłownie CHP
gaz, biogaz, biopaliwa, diesel

od 100 kW

od 14 kW

Zespół prądotwórczy
zasilany ciepłem
odpadowym (ORC)

100 kW

Nowa hala produkcyjna

dla rozwoju Mazowsza
Nowa hala produkcyjna oraz stanowisko do testowania kogeneracyjnych agregatów gazowych i biogazowych.
Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach projektu pod nazwą:
Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy Horus-Energia poprzez budowę hali i zakup nowych maszyn produkcyjnych.
Poziom dofinansowania z EFRR i budżetu Państwa: 50%
Inwestycja została zrealizowana w okresie: 01.01.2010 – 12.07.2011
Beneficjent: P.P.U.H. Horus-Energia Sp. z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

e-mail: poczta@horus-energia.pl
P.P.U.H. „HORUS-ENERGIA” Sp. z o.o.
05-070 Sulejówek, ul. Drobiarska 43
Centrala: tel.: 22 33 15 300, fax : 22 33 15 323
Dział Handlowy: tel.: 22 33 15 331

www. horus-energia.pl
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Lider ekologii na Mazowszu
Gmina Brwinów zdobyła laury za działania na rzecz ochrony środowiska m.in. projekt „Czyste życie” oraz program selektywnej zbiórki odpadów. Dba o ekologiczą edukację mieszkańców, bezdomne zwierzęta
i pomniki przyrody. Przyciąga inwestorów i warszawiaków, uciekających od wielkomiejskiego zgiełku do tego pięknego miasta-ogrodu.

L

eżąca ok. 25 km na zachód od
warszawy gmina Brwinów rozwija się bardzo intensywnie. Północne
tereny gminy, graniczące z autostradą A2 (w pobliżu węzła Pruszków)
przyciągają dużych inwestorów, dla
których priorytetem jest atrakcyjne
położenie komunikacyjne. Millennium Logistic Park, L’Oreal, Michelin, HHLA budująca terminal kolejowy – to tylko przykłady firm, które
już zainwestowały na terenie gminy
Brwinów. Przyjazne podejście władz
samorządowych jest cenną pomocą
– kolejne spółki zamierzają ulokować swoją produkcję lub magazyny na terenie miejscowości Moszna
i w przemysłowej części Parzniewa.
Miasto Brwinów, z tradycją przed-

wojennego letniska i willową zabudową, zachowuje swój charakterystyczny klimat, zbliżony nieco
do sąsiedniej Podkowy Leśnej
i Milanówka. Osiedlają się tu warszawiacy uciekający od wielkomiejskiego zgiełku. Domy jednorodzinne powstają też na południu gminy,
w kaniach, Otrębusach, Żółwinie
i Owczarni. nowych mieszkańców
przyciąga cisza i spokój, piękno
obszarów chronionego krajobrazu
i dobre połączenia ze stolicą – nie
tylko siecią dróg kołowych, ale poprzez połączenia kolejowe. Pociągi podmiejskie w ciągu niespełna
pół godziny przewożą pasażerów
z przytulnej krainy miast-ogrodów
do centrum stołecznej warszawy.

Ekologiczna edukacja
Realizacja projektu „Czyste życie”
była jednym z argumentów, które
przyczyniły się do zdobycia przez
Brwinów lauru lidera ekologii wśród
gmin miejskich i miejsko-wiejskich
województwa mazowieckiego. 16
września 2011 r. burmistrz Arkadiusz kosiński odebrał certyfikat
oraz statuetkę dla gminy Brwinów
podczas Gali Plebiscytu EuRO-GMInA, która odbyła się w Muzycznym Studiu koncertowym im.
Agnieszki Osieckiej w siedzibie
Polskiego Radia. Plebiscyt zorganizowała Fundacja Gospodarcza
Euro-Partner, pod patronatem wiceministra gospodarki waldemara Pawlaka oraz marszałka województwa mazowieckiego Adama
Struzika. Gmina Brwinów mogła
pochwalić się nie tylko imponującymi inwestycjami w budowę wodociągów i kanalizacji, ale innymi

Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”

P

rojekt „Czyste życie – kompleksowa
gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów” zakłada powstanie do końca 2013 r. około 120 km
sieci kanalizacji sanitarnej, 30 km sieci
wodociągowej, budowę dwóch pompowni sieciowych wody oraz rozbudowę dwóch stacji uzdatniania wody.
Realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności unii Europejskiej poprzez Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2007–2013.
koszt projektu wynosi 160 mln zł,
natomiast dofinansowanie ze środków unii Europejskiej to 94 mln zł.
kwota dofinansowania jest jedną
z największych uzyskanych w naszym

regionie, a sam projekt najważniejszą
inwestycją realizowaną obecnie przez
gminę Brwinów.
Całość projektu została podzielona na osiem kontraktów budowlanych – zostały już podpisane umowy
z wykonawcami, a prace trwają jednocześnie w wielu miejscach gminy
Brwinów. Efektem realizacji „Czystego
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życia” będzie podłączenie przynajmniej 12 tys. mieszkańców do sieci
kanalizacji sanitarnej i około 2,5 tys.
do sieci wodociągowej. Aby zaspokoić aktualne oraz przyszłe potrzeby gminy na wodę wysokiej jakości,
konieczne jest dokonanie rozbudowy
stacji uzdatniania wody. Istniejący
system produkcji wody pitnej w Brwinowie zyska dodatkową, kompletną
linię technologiczną, która zwiększy
wydajność z obecnych 120 m³/h do
200 m³/h. w brwinowskim sołectwie Parzniew, graniczącym z Pruszkowem, rozbudowa Suw-u polegać
będzie na demontażu istniejącej linii i zastąpieniu jej nową instalacją.
System zwiększy swoją wydajność
z obecnych 18m³/h do 40 m³/h.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński odbiera
nagrodę dla gminy.

działaniami, np. programem selektywnej zbiórki odpadów, programem zapobiegania bezdomności
zwierząt oraz inicjatywami sprzyjającymi wzrostowi świadomości
ekologicznej mieszkańców. Od
2000 r. gmina Brwinów prowadzi
segregację śmieci, a od 2003 r.
odbiór odpadów segregowanych
z gospodarstw domowych jest finansowany z budżetu gminy. Program działa skutecznie: gmina
Brwinów znalazła się wśród najlepszych gmin województwa mazowieckiego i została wyróżniona
w konkursie „Gmina – lider selektywnej zbiórki odpadów”. System
odbioru śmieci segregowanych
wprowadzony w Brwinowie może
stanowić przykład dobrej praktyki
i wzór dla innych. Oprócz odpadów
segregowanych w systemie workowym mieszkańcy, za pośrednictwem
gminy, mogą nieodpłatnie pozbyć

się przeterminowanych leków, zużytych świetlówek, opon, baterii,
sprzętu RTV/AGD i odpadów wielkogabarytowych. Zasad ekologicznego obchodzenia się z odpadami
uczą się już najmłodsi mieszkańcy
gminy. Poprzez poświęcone temu
tematowi przedstawienia teatralne
dla maluchów oraz sesje ekologiczne dla starszych uczniów w naturalny sposób przyswajają sobie odpowiedzialne podejście do problemów
ochrony środowiska.

W trosce o zwierzęta
i przyrodę
Rada miejska podjęła w czerwcu
2011 r. uchwałę wprowadzającą
„Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Brwinów na lata 2011–2015”.
Jest on odpowiedzią na problemy
z opieką nad bezpańskimi psami
i kotami. Główne założenia programu to: ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów, bezpłatne chipowanie psów, edukacja
społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów oraz
promowanie prawidłowych postaw
i zachowań człowieka w stosunku
do zwierząt. Program edukacyjny

będzie skierowany w dużej mierze
do dzieci i młodzieży. Planowane są
spotkania w szkołach, pogadanki
na temat zwierząt, konkursy dla najmłodszych oraz opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych
dla mieszkańców.
Na obszarze gminy Brwinów
znajduje się ponad 50 pomników
przyrody. W większości są to drzewa
pojedyncze, ale występują również
całe grupy drzew, aleje zabytkowe,
głaz narzutowy i torfowisko. W tej
kwestii samorząd otwarty jest na
inicjatywy mieszkańców i współpracuje ze społecznikami: zgłoszenia
pomnika przyrody może dokonać
każdy, zarówno osoby prywatne,
jak i stowarzyszenia czy szkoły.
„Najmłodszym” pomnikiem przyrody jest okazały kasztanowiec biały,
znajdujący się na starym cmentarzu
ewangelicko-augsburskim, który na
prośbę wnioskodawców z organizacji pozarządowej został nazwany
„Ewangelik”.
Ustanawianie pomników przyrody przyczynia się do kształtowania wśród mieszkańców wrażliwości estetycznej na piękno przyrody,
a także do wzrostu świadomości
ekologicznej.
Opracowała Ewa Likowska

Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów
Tel. 22 738 26 15, 22 738 25 50
Fax 22 729 63 90
e-mail: brwinow@brwinow.pl
www.brwinow.pl
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Rok 2011
Międzynarodowy Rok Lasów
Organizacja narodów Zjednoczonych ustanowiła rok 2011
Międzynarodowym Rokiem Lasów. Obchody Roku mają
podnieść świadomość społeczeństw na temat ochrony,
zarządzania i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów
lasów. Jego główne hasło „Lasy dla ludzi” uświadamia nam,
jak ogromne znaczenie mają lasy w życiu każdego z nas.

L

as łagodzi klimat, daje ludziom
na całym świecie drewno, leki
i środki do życia. – Fizyczny, ekonomiczny i duchowy dobrobyt każdego z nas, siedmiu miliardów ludzi
na Ziemi, zależy od dobrego stanu naszych ekosystemów leśnych.
Przez cały 2011 rok będziemy
podkreślać tę zależność między
lasami i ludźmi – powiedziała Jan
McAlpine, dyrektor Sekretariatu Forum OnZ ds. Lasów, podczas otwarcia obchodów Międzynarodowego
Roku Lasów.
Istnienie lasów warunkuje codzienną egzystencję co najmniej
1,6 mld mieszkańców naszej planety. Lasy są także domem dla ponad
60 milionów osób, głównie członków społeczności tubylczych i lokalnych. Trzecia część powierzchni zasobów leśnych odgrywa ważną rolę
w światowej gospodarce, dostarczając drewna różnym gałęziom
przemysłu. Lasy mają także udział
w hamowaniu efektu cieplarnianego i wiązaniu węgla organicznego.
Polskie Lasy Państwowe, włączając się w światowe obchody
Międzynarodowego Roku Lasów,
zaplanowały bogaty program imprez, pod hasłami: „Lasów w Polsce
przybywa”, „Lasy w Polsce dostępne dla każdego”, „Lasy chronią życie”, „Lasy pracodawcą i partnerem

w biznesie”, „Drewno surowcem
odnawialnym i ekologicznym”.
Lasy Państwowe to największa
w unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do
Skarbu Państwa. Gospodarujemy
na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski – części szczególnie cennej, bo rosną na niej lasy.
Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni
lasów. Zajmują one 29% terytorium
kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha.
•Lasy pokrywają 31% całkowitej powierzchni ziemi.
•36% powierzchni wszystkich lasów
stanowią lasy pierwotne.
•w lasach żyje 80% różnorodnych gatunków wszystkich żywych organizmów
na ziemi.
•Lasy dają schronienie 300 mln ludzi
na całym świecie.
•Ponad 1.6 mld ludzi utrzymuje się
z zasobów leśnych.
•Handel produktami leśnymi osiągnął

Forum ONZ ds. Lasów powstało
w 2000 roku. Zajmuje się wspieraniem
zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów.
Jest jedyną komisją Rady Społecznej
i Gospodarczej, do której należą
wszystkie 192 państwa członkowskie
OnZ.
Sekretariat Forum jest organizatorem Międzynarodowego Roku Lasów
we współpracy z rządami państw i organizacjami troszczącymi się o dobro
lasów na całym świecie; mieści się
w siedzibie głównej OnZ w nowym
Jorku.

Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha
zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
w Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju została zwiększona z 21%. w 1945 r. do 29%
obecnie. Od 1995 r. do 2008 r.
powierzchnia lasów zwiększyła się
o 310 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „krajowy program zwiększania lesistości”, zakładający wzrost lesistości do 30%
w 2020 r. i 33% w 2050 r.
Lasy Polski są bogate w rośliny,
zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65%
ogółu gatunków zwierząt.

sumę 327 miliardów dolarów w 2004
r.

Opracowała Ewa Likowska

•30% zasobów leśnych wykorzystywana
jest do produkcji artykułów drzewnych
i innych.
•Co roku na świecie tracimy lasy pokrywające 13 milionów hektarów powierzchni, obszar pochłaniający 20%
emisji dwutlenku węgla, co przyczynia
się do ocieplenia klimatu na świecie.
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Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Bitwy warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 warszawa,
tel. 22 589 81 00, faks 22 589 81 71
sekretariat@lasy.gov.pl
www.lasy.gov.pl
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Ekologiczny
laureat
Nadleśnictwo Bytnica otrzymało w tegorocznej, XIII edycji Konkursu
Ministra Środowiska tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” za wzbogacenie
różnorodności biologicznej w lasach.

L

asy Nadleśnictwa Bytnica położone są w borach Puszczy
Rzepińskiej przy zachodniej granicy Polski. Gatunkiem panującym jest tutaj sosna, której udział
wynosi aż 93,4%. Na terenie
nadleśnictwa dominują monokultury sosnowe. Lesistość tego
obszaru należy do najwyższych
w kraju i wynosi 78%. Tereny te
znane są od lat z dużej koncentracji zwierzyny płowej, szczególnie jeleni. Taki układ warunków
determinuje ogromne potencjalne zagrożenie dla trwałości
i stabilności tego typu ekosystemów leśnych, które przejawia się
poprzez oddziaływanie:
• czynników biotycznych (owady, patogeny grzybowe, wysoka
liczebność dużych ssaków kopytnych)
• czynników abiotycznych (wysokie zagrożenie pożarowe
oraz narażenie na skutki wichur
i huraganowych wiatrów).
Zwiększenie bioróżnorodności
ekosystemów leśnych

Receptą na zmianę tego stanu,
gwarantującą
zrównoważony
rozwój zgodnie z wymaganiami

ekologicznymi, może być zwiększenie bioróżnorodności ekosystemów leśnych. Cel ten można
osiągnąć w najprostszy sposób
poprzez tworzenie wielogatunkowych, mieszanych (iglastych
i liściastych) drzewostanów.
Aby doprowadzić do zmian
w składzie gatunkowym tak
zniekształconych obszarów lasu
wykorzystując konwencjonalne
rozwiązania, potrzeba wielu lat
i ogromnych nakładów finansowych. Jednocześnie skutki zmian
klimatycznych, szczególnie długie okresy suszy, spóźnione przymrozki i skrócenie fenologicznych pór roku, stanowią coraz
większą przeszkodę w prowadzeniu przebudowy na dotychczasowych zasadach, zwłaszcza we
wprowadzaniu gatunków liściastych o wyższych wymaganiach
uwilgotnienia gleby.
Metoda Sobańskiego
ratunkiem dla lasów

W związku z powyższymi uwarunkowaniami, podjęto trud
wdrożenia
nowych
metod
przebudowy drzewostanów. Wybrano metodę opracowaną
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przez Stanisława Sobańskiego,
Nadleśniczego
Nadleśnictwa
Ośno Lubuskie, nazwaną od
nazwiska jej twórcy Metodą Sobańskiego. Polega ona na połączeniu półnaturalnego sposobu
odnowienia lasu (siew) ze sztucznym (sadzenie). Przy pomocy
siewnika skonstruowanego przez
Stanisława Sobańskiego, podczas procesu przygotowania gleby wysiewa się nasiona różnych
gatunków drzew i krzewów.
Metodę Sobańskiego można stosować praktycznie na
wszystkich rodzajach powierzchni wymagających odnowienia
i zalesienia. Można zastosować
sam siew wszystkich gatunków,
które w przyszłości mają utworzyć drzewostan albo też połączyć siew wybranych gatunków
z sadzeniem.
Dzięki tej metodzie zakłada się
uprawy leśne z przeciętną liczbą
sadzonek 15-20 tys./ha, z czego
co najmniej połowę stanowią
gatunki liściaste, które pełnią
różne funkcje: od produkcyjnych – gdy w przyszłości wejdą
w skład drzewostanu głównego
– po biocenotyczne, pielęgnacyjne oraz fitomelioracyjne.

Z korzyścią dla roślin
i zwierząt

Najważniejsze osiągnięcia
2006 rok
•zdobycie tytułu „Przyjazne Nadleśnictwo 2006” w plebiscycie
miesięcznika „Drwal”. Honorowy
patronat nad plebiscytem sprawowała Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im.
M. Wierzbickiego w Gołuchowie
i Rada Porozumienia Białostockiego.

Ta metoda, niezależnie od wartości hodowlanych, pozwoliła na diametralne zwiększenie
i urozmaicenie bazy żerowej dla
zwierzyny, która po rozgrodzeniu upraw korzysta z nadmiaru
sadzonek liściastych. Wdrażanie
Metody Sobańskiego spotyka się
nie tylko z akceptacją środowiska leśników, ale także miejscowych myśliwych i rolników, ponieważ jej stosowanie ogranicza
znacznie szkody spowodowane
przez zwierzynę płową w lesie
i w uprawach rolnych.
Bardzo ważnym efektem społecznym jest również korzystna zmiana krajobrazu leśnego
– z dotychczasowej monokultury sosnowej na urozmaicone,
wielogatunkowe uprawy leśne,
które z czasem zmienią obraz
lasów Nadleśnictwa Bytnica. Bez
wątpienia wpłynie to pozytywnie na monotonny, jak dotąd,
miejscowy krajobraz, dzięki
czemu zwiększy się konkurencyjność regionu pod względem
turystycznym.

2009 rok
•wyróżnienie za przedsięwzięcie
pod nazwą: „Wzbogacenie bioróżnorodności w lasach Nadleśnictwa Bytnica poprzez zastosowanie
metody Sobańskiego”, uzyskane
w XII edycji konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”
2010 rok
•wyróżnienie w kategorii „Projekt”
w konkursie „Panteon Polskiej
Ekologii” organizowanym przez
biuro Geoland, przeznaczonym
dla przedsiębiorstw, podmiotów
gospodarczych i jednostek samorządowych, których działalność
przyczynia się do poprawy jakości
środowiska naturalnego w poszczególnych regionach.
•uzyskanie tytułu „Hit 2010”
w konkursie „Lubuski Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów
2010’’. Konkurs ten promuje firmy, samorządy terytorialne, zespoły twórców lub osoby. Ocenie
podlega nowatorstwo i jakość
zgłoszonych produktów, usług
oraz zakres osiągniętych korzyści.

Opracowała
Magdalena Lewandowska,
na podstawie materiałów
promocyjnych Nadleśnictwa
Bytnica

Nadleśnictwo Bytnica

2011 rok
•uzyskanie tytułu „Lidera Polskiej
Ekologii” w XIII edycji Konkursu
Ministra Środowiska

Bytnica 160
66-630 Bytnica
tel. i fax: (68) 391 57 54
bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl
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Lider Polskiej Ekologii
15 listopada br. w Teatrze Capitol w warszawie odbyła się uroczystość
wręczenia nagród XIII edycji konkursu Ministra Środowiska „Lider
Polskiej Ekologii”. Statuetki i tytuł lidera otrzymało 15 jednostek, które
przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

w

ręczył je Janusz Zaleski,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny
konserwator Przyrody i jednocześnie Przewodniczący Rady
Programowej konkursu. Honorowy patronat nad konkursem
objął Prezydent RP Bronisław
komorowski.

T

ytuł „Lider Polskiej Ekologii”
jest nagrodą Ministra Środowiska za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. nagroda służy uhonorowaniu firm
i samorządów zaangażowanych
w realizację zrównoważonego
rozwoju, które wykazały się nie
tylko znaczącymi osiągnięciami
w zachowaniu i poprawie stanu
środowiska naszego kraju, ale
także dbałością o jakość życia
jego mieszkańców.
– Nagroda to podziękowanie
za podejmowane przez nich inicjatywy, a także okazja do promowania pozytywnych wzorców
i metod osiągania sukcesów gospodarczych, dzięki działaniom
w zakresie ochrony środowiska
– podkreśla prof. Andrzej kraszewski, Minister Środowiska.

Zdobycie tytułu „Lidera Polskiej
Ekologii” umożliwia przedsiębiorstwom udział w eliminacjach
do Europejskiej nagrody „Biznes dla Środowiska”.

D

o XIII edycji konkursu Ministra Środowiska „Lider
Polskiej Ekologii” przystąpiło
80 uczestników: 35 jednostek
samorządu terytorialnego, 42
przedsiębiorstwa oraz 3 organizacje pozarządowe, które zgłosiły swoje najlepsze, zrealizowane
przedsięwzięcia proekologiczne.
nad przebiegiem konkursu
czuwała Rada Programowa powołana przez Ministra Środowiska, do której desygnowani
byli przedstawiciele jednostek
planujących,
wdrażających,
kontrolujących, koordynujących
oraz promujących działania
zmierzające do zrównoważonego rozwoju naszego kraju.

P

odczas oceny zgłoszonych
wniosków, niezależni eksperci
oraz Rada Programowa szczególną uwagę zwracali na zastosowanie najbardziej efektywnych
ekologicznie i ekonomicznie
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rozwiązań. Do wizytacji, stanowiących końcowy etap oceny,
Rada Programowa wybrała 23
przedsięwzięcia – 15 z nich to
zdobywcy tegorocznych statuetek oraz tytułów „Lider Polskiej
Ekologii 2011”.

u

czestnikom konkursu ubiegającym się o tytuł Lidera Polskiej Ekologii poprzeczkę ustawiono bardzo wysoko.
Mimo to wybór tych najlepszych
nie był sprawą prostą, bo każde
zgłoszone do konkursu przedsięwzięcie zasługuje na uznanie
– przyznał Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Środowiska i Przewodniczący
Rady Programowej konkursu.
konkurs Ministra Środowiska
„Lider Polskiej Ekologii” jest organizowany od 1996 roku. we
wszystkich trzynastu edycjach
łącznie uhonorowano 133 jednostki – 92 tytuły „Lidera Polskiej
Ekologii” przyznano przedsiębiorstwom, 39 jednostkom samorządu terytorialnego, 2 stowarzyszeniom i fundacjom.
Opracowała Ewa Likowska

TYTUŁ LIDERA POLSKIEJ EKOLOGII 2011 OTRZYMALI:
KATEGORIA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Podkategoria GMINA MIEJSKA
•Miasto Gdańsk, woj. pomorskie – za kompleksowe działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju
Podkategoria GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
•Miasto i Gmina Karlino, woj. zachodniopomorskie – za realizację zadań
proekologicznych w Gminie Karlino
Podkategoria GMINA WIEJSKA
•Gmina Duszniki, woj. wielkopolskie – za aktywną ochronę środowiska
w Gminie
•Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie – za działania na rzecz ochrony
środowiska
Podkategoria POWIAT - tytułu nie przyznano
Podkategoria ZWIĄZEK GMIN
•Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, woj. podkarpackie
– za realizację „Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWO

Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE
•TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno
III w Jaworznie, woj. śląskie – za modernizację IOS,
budowę III ciągu odsiarczania spalin dla bloków nr 3 i 4 oraz budowę
osadnika żużla
Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
•SARPI Dąbrowa Górnicza Sp z o.o. w Dabrowie Górniczej,
woj. śląskie – za rozbudowę i modernizację instalacji do termicznego
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i przemysłowych
Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWIADCZĄCE USŁGI KOMUNALNE
•KOM-EKO S.A. w Lublinie, woj. lubelskie – za działania na rzecz
odzyskania czystego Lublina
•Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach, woj.
śląskie – za modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach-Urbanowicach
Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO LEŚNE, ROLNICZE, PRZYRODNICZE
•Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu,
woj. dolnośląskie – za ochronę przyrody na użytku ekologicznym jako
element zrównoważonego rozwoju regionu

Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska,
Przewodniczący Rady Programowej Konkursu

KATEGORIA WYRÓB

Podkategoria TECHNOLOGIE
•Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o. w Zabrzu, woj. śląskie
– za nowoczesną technologię oczyszczania gazu koksowniczego
z zastosowaniem innowacyjnych i ekologicznie skutecznych rozwiązań
•Nadleśnictwo Bytnica, woj. lubuskie – za wzbogacenie bioróżnorodności
w lasach Nadleśnictwa Bytnica przez zastosowanie Metody Sobańskiego
Podkategoria URZĄDZENIA
•APATOR S.A. w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie – za urządzenia
tworzące przedpłatowo-kredytowe systemy pomiarowe

Janusz Niedźwiecki, Prezes Zarządu APATOR S.A. w Toruniu
odebrał tytuł „Lider Polskiej Ekologii 2011” za urządzenia
tworzące przedpłatowo-kredytowe systemy pomiarowe

KATEGORIA STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

•Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku,
woj. warmińsko-mazurskie – za troskę o środowisko naturalne Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich
•Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. hr. Stefanii Raczyńskiej
w Żarkach Letnisko, woj. śląskie – za realizację programu „Czysty Las,
Czyste Letnisko”
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Doświadczenie
i przyszłość
Rozmowa z Wojciechem Henrykowskim,
Prezesem Zarządu Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji S.A.

Jak to się dzieje, iż mimo silnej
i licznej konkurencji, kierowanej
przez Pana firmie udaje się utrzymać pozycję lidera?
Rzeczywiście jesteśmy na czele
stawki liczącej około 40 jednostek cetyfikujących. PCBC to polska, państwowa firma z ogromnym doświadczeniem i różnorodną, bogatą ofertą na polu swych
działań. Ponad 50 lat historii
ma swoje znaczenie. Kolejnym
ważkim argumentem skłaniającym klientów do korzystania
z naszych usług jest to, że utrzymaliśmy i znaleźliśmy niejako
nowe miejsce w rodzimej rzeczywistości gospodarczej, gdy
Polska weszła do Unii Europejskiej. Przestaliśmy być jednostką
koordynującą krajowy system

badań i certyfikacji, co oznacza, iż staliśmy się jedną z wielu
tego rodzaju firm. I potrafiliśmy
znaleźć swoje miejsce przy olbrzymim wzroście konkurencji
(liczne jednostki zagraniczne
z Zachodu pojawiły się na polskim rynku). Nie bez znaczenia
jest i to, że działamy za granicą
na szczeblu międzynarodowym
i jesteśmy zrzeszeni w kilku branżowych organizacjach europejskich i światowych. Możemy

nował. Nie było przypadku, aby
ktoś podważył wiarygodność,
rzetelność certyfikatu wydanego
przez PCBC bądź przeprowadzonego badania, czy to w Polsce, czy poza jej granicami.
Wiarygodność to cecha szczególnie ważna w biznesie, zwłaszcza takim, jaki prowadzi PCBC.
Ta cecha konstytuuje markę
PCBC. Podkreślę raz jeszcze:

Mamy klientów w Niemczech, Wielkiej
Brytanii, Francji, Australii, Indiach
oraz w Stanach Zjednoczonych.
Jesteśmy jednostką notyfikowaną
do jedenastu dyrektyw unijnych.
W efekcie można powiedzieć,
że jesteśmy jednostką europejską.
wydawać, i to czynimy, certyfikaty
europejskie i międzynarodowe,
które są honorowane za granicą – nikt dotąd ich nie zakwestio-
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ogromnym sukcesem naszej firmy jest to, że znaleźliśmy swoje miejsce po akcesji Polski do
struktur unijnych. A były głosy

wieszczące, że konkurencja nas
wykończy. Nie spełniły się te
przepowiednie. Jesteśmy światową firmą, w pełni polską – współpracujemy z zagranicą, mamy
przedstawicielstwa np. w Turcji,
Rumunii, Korei Płd., Egipcie.
Z tym ostatnim krajem podpisana została umowa przez naszego tureckiego reprezentanta. Jesteśmy żywotnie zainteresowani
tym państwem, bo kontakt z nim
może nas wprowadzić do innych
krajów arabskich. Będziemy musieli poddać weryfikacji auditorów egipskich, słowem zawrzeć
bezpośrednio umowę z Egiptem.
A wracając do Turcji – do tej pory

w Polsce pozycję numer jeden
w ocenie wyrobów medycznych,
implantów i odczynników do zabiegów in vitro. Powiem wprost,
że nie mieliśmy doświadczenia
na polu oceny tych wyrobów na
zgodność z tymi dyrektywami.
Ale szkoliliśmy się, jeździliśmy
po naukę za granicę. I udało się
nam zagospodarować tę niszę.
Czy systemy zarządzania są dobrowolne, czy są także jakieś obligatoryjne?
Systemy oceny są generalnie
dobrowolne, nie licząc wewnętrznych systemów kontroli

Mamy w Polsce pozycję numer jeden
w ocenie wyrobów medycznych,
implantów i odczynników do zabiegów
in vitro. Szkoliliśmy się, jeździliśmy po
naukę za granicę. I udało się nam
zagospodarować tę niszę.
ponad 400 certyfikatów PCBC
pojawiło się w tym kraju. To dla
nas nie tylko satysfakcja, to znacząca promocja zagraniczna.
Zapewne niebawem podpiszemy
umowę i będziemy dysponowali
przedstawicielstwem w Tatarstanie (Federacja Rosyjska), który
ma autonomię, własnego prezydenta i parlament.
Powiedzmy o innych sukcesach.
Wiele czynników można wymienić. Od początku wiedzieliśmy,
jak chcemy postępować. Pojawiły
się w drugiej połowie lat 90-ych
nowe pola certyfikacji. Mamy

(dotąd wydaliśmy ponad 300
tego rodzaju certyfikatów). Ich
obligatoryjność wynika z ustawy o obrocie technologiami
i produktami podwójnego zastosowania (mogą być stosowane
na co dzień, ale też mogą być
używane choćby przez – strach
pomyśleć – terrorystów). Tu mówimy o wyrobach chemicznych,
biologicznych, elektronicznych
i o broni. Ustawodawca nałożył
na przedsiębiorstwa je wytwarzające obowiązek dysponowania koncesją wydaną przez
Ministerstwo Gospodarki. A to
oznacza, że firmy muszą wdrożyć
system nadzorowany przez nas.

fot. Maxmedia
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Istnieje np. europejska dyrektywa 106 dotycząca wyrobów budowlanych, która do tej pory nie
została w pełni wdrożona, obowiązują rozwiązania krajowe.
Np. nasz oddział w Gdańsku
certyfikuje produkty budowlane
(znak B jest obowiązkowy). Jeśli
chodzi o wyroby zasilane energią elektryczną, o których wspomniałem wyżej, to większość
z nich nie musi być certyfikowana przez jednostkę do tego
powołaną, muszą być oznaczone znakiem CE; odpowiednią
dokumentację może sporządzić producent. Innymi słowy, te
produkty nie muszą być sprawdzane, badane przez jednostkę
zewnętrzną. W przeszłości było
tak, że system badań i certyfikacji opierał się o wykaz wyrobów
– istniał obowiązek badania ich
na znak B, za tę pracę płacił
producent.
Czy zagraniczne firmy często
korzystają z usług PCBC?
Około 20–30% prac wykonujemy dla zagranicznych podmiotów gospodarczych czy instytucji.
Dotyczy to nie tylko zagranicz-
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nych firm prowadzących działalność w Polsce. Mamy klientów
w niemczech, wielkiej Brytanii,
Francji, a także w Australii, Indiach i Stanach Zjednoczonych.
Jesteśmy jednostką notyfikowaną do jedenastu dyrektyw unijnych, w efekcie można powiedzieć, że jesteśmy jednostką europejską. Obcy zleceniodawcy
nierzadko dowiadują się o nas
przez Internet.

stym kraju danego przedsiębiorstwa. w Polsce korzystają z naszych usług m.in. takie koncerny,
jak japoński Sharp czy koreański
LG. w Indiach nasi pracownicy
oceniali systemy zarządzania
w firmach medycznych

Jesteście tańsi od jednostek zagranicznych?

Miło mi to słyszeć, rzeczywiście do tej pory wydaliśmy na
tak zwane systemy zarządzania
ponad 5,5 tysięcy certyfikatów.

wzrost liczby wydanych przez
PCBC certyfikatów jest, na
przestrzeni ostatnich lat, imponujący.

Zapewne tak, niemniej przez
nas wydany certyfikat jest całkowicie równoważny z wydanym,
na przykład, przez jednostkę zachodnioeuropejską, w macierzy-

Proszę powiedzieć, jakie planyma PCBC na najbliższą przyszłość?

Struktura certyfikatów na wyroby wydanych w I półroczu 2011 r.
przez PCBC S.A.
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Przede wszystkim chcemy utrzymać posiadaną pozycję na rynku, zająć silniejszą za granicą
oraz pojawić się w nowych obszarach działalności. Powstało
ich ostatnimi czasy niemało. Dla
przykładu – pralnictwo: są to wymagania dla pralni opracowane
szczególnie pod kątem skażeń
bakteryjnych, np. pościeli. Zainteresowanie takim certyfikatem
wykazują szpitale czy ośrodki
pomocy społecznej. Będziemy
szkolili w tej dziedzinie auditorów. Inne potencjalne instytucje
to call centra i firmy sprzątające.
Cały czas coś się dzieje, chcielibyśmy wdrożyć do programu
certyfikacji dwie kolejne, nowe
normy: ISO 16000 (jakość
w energetyce) oraz ISO 28000
(łańcuch dostaw).
PCBC otrzymało wiele nagród
i wyróżnień, podobnie jak
Pan osobiście. które ceni Pan
szczególnie?
wszystkie laury sprawiają mnie
i naszym pracownikom satysfakcję, choć mają one różną
wagę czy rangę. Mnie osobiście
cieszy bardzo tytuł Złotego Inżyniera, nadany przez „Przegląd
Techniczny”.
w tym roku otrzymałem specjalną statuetkę honorową Solidnej
Firmy, nadaną przez organizatora Programu Gospodarczo-konsumenckiego
„Solidna
Firma”. To wyróżnienie cenię
szczególnie, bo nagrodziło moją
dotychczasową drogę kariery zawodowej. Znalazłem się w
godnym szacunku gronie, a to
wiele znaczy.
Rozmawiał Andrzej Uznański
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nowoczesne techniki
ważenia i pakowania
HuZAP to firma o międzynarodowym zasięgu, zajmująca znaczącą pozycję
i poważny udział w rynku branży opakowaniowej i instalacji linii mieszalniczych
oraz zasypywania produktów w przemyśle.

H

istoria firmy sięga 1883 r., kiedy
to w mieście Hennef w niemczech
zbudowano pierwszą na świecie legalizowaną automatyczną wagę. Był
to przełomowy moment w branży
wag. Z początkiem XX w. mistrz wagowy Peter Steimel założył firmę FIX
Steimel, która do 1950 r. zajmowała
się wyłącznie produkcją wag, a później rozszerzyła zakres działalności
o produkty ze zautomatyzowanym
przejmowaniem gotowego opakowania i kompletne instalacje do zasypywania linii mieszalniczych z zastosowaniem wag recepturowych. Było to
wówczas pierwsze przedsiębiorstwo
na świecie, które rozwiązało problem
siedziba firmy Huzap w Bytomiu

siedziba firmy Huzap w Hennef

dozowania do wag sadzy w przemyśle gumowym. Jednak w 2002 r.
firma FIX Steimel została zamknięta,
ze względu na niedopasowanie struktur wewnętrznych do postępującego

30

procesu globalizacji. Ale ponieważ zapotrzebowanie na podobne produkty
rosło, jej byli pracownicy, specjaliści
w swojej dziedzinie, otworzyli firmę
o podobnym profilu działalności,
przejmując do swojej oferty produkty
poprzedniczki. nowe przedsiębiorstwo nazwali HuZAP GmbH; mieści
się ono także w mieście Hennef.
Z myślą o międzynarodowych rynkach oraz rozszerzeniu działalności
na cały świat powstała filia HuZAP
Budowa Maszyn, która znajduje się
w Polsce, w Bytomiu.
Główny
zakres
działalności
firmy HuZAP to – oprócz serwisowania i konserwacji urządzeń marki FIX
Steimel – budowa maszyn i urządzeń
w zakresie dozowania, transportowania oraz odważania surowców, mających zastosowanie przede wszystkim
w przemyśle tworzyw sztucznych i gumowym. Firma HuZAP Budowa Maszyn w Bytomiu jest odpowiedzialna
za produkcję poszczególnych podzespołów dla tych linii.
Program produkcji można podzielić na dwie kategorie:
• instalacje linii mieszalniczych
– oferta obejmuje nowe linie mieszalnicze lub modernizacje oraz przebudowy lub rozbudowy istniejących linii
mieszalniczych. każda instalacja jest
dopasowana do potrzeb recepturoHuzap GmbH
Industriegebiet Hossenberg
Marie-Curie-Str. 1
53773 Hennef, niemcy
tel. +49 2242 969990
fax. +49 2242 9699929
e-mail: huzap@huzap.com
www.huzap.com
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wych i wydajnościowych klienta oraz
jego warunków lokalnych;
• maszyny i wagi pakujące
– w ofercie są m.in. pełnoautomatyczne maszyny FIX 200, FIX 800
i FIX 1200 do automatycznego przygotowania, napełniania i zamykania worków z folii rękawowej o ciężarze 15–50 kg i wydajności w granicach od 200 do 1200 worków/h.
w ub. r. firma wprowadziła na rynek
nową maszynę pakującą FIX 1600,
przy której projektowaniu zastosowano podzespoły wpływające na
zmniejszenie zużycia energii, mające znikomy wpływ na środowisko
naturalne; wydajność maszyny dochodzi do 1600 worków/h.
Oferta półautomatycznych maszyn pakujących obejmuje:
• serię wBE dla zakresu 10–50
kg, 100 kg i 1000–1500 kg, obejmującą elektroniczne wagi brutto
do napełniania worków otwartych,
wentylowych, Big-Bagów, Oktabinów i kontenerów
• serię wnE dla 5, 10, 25, 50,100
i 1000 kg, w której skład wchodzą
elektroniczne wagi netto, mające zastosowanie np. w odważaniu i pakowaniu nawozów sztucznych, granulatów, zapraw budowlanych, węgla
drzewnego itd.
Grzegorz Pawlyta

Huzap Budowa Maszyn Sp. z o.o.
Park Przemysłowy „Huta Bobrek”
ul. konstytucji 61, 41-905 Bytom
tel. +48 32 3880300
fax. +48 32 2829752
e-mail: huzap@huzap.pl
www.huzap.pl

FIX 200

FIX 800
FIX 1200

Pełnoautomatyczne maszyny workujące do przygotowania, napełniania
i zamknięcia worka z folii rękawowej z zakładką

WBE1000/1500

Stacje opróżniania worków big-bag lub kontenerów
Elektroniczna waga brutto dla dużych
worków typu big-bag lub kontenerów

WBE 25
Elektroniczna waga
workująca brutto

HuZAP GmbH
Marie Curie Str. 1
53773 HEnnEF
Telefon +49 2242 969990
Telefax +49 2242 9699929
Internet: www.huzap.com

wagi do produktów płynnych

HuZAP Budowa Maszyn Sp. z o.o.
ul. konstytucji 61, 41-905 Bytom
Telefon +48 32 3880300
Telefax +48 32 2829752
Internet: www.huzap.pl
e-Mail: huzap@huzap.pl

wagi do zaopatrywania
linii mieszalniczych
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Wsłuchujemy się w rynek
Rozmowa z Andrzejem Ireneuszem Kantorskim,
prezesem firmy ROKA,
od ponad 20 lat odnoszącej sukcesy
na polskim rynku.
zamierzeń i planów oraz na dalszy rozwój. W takim kontekście
rzeczywiście możemy się uważać
za atrakcyjny cel do przejęcia.
Konkurencja może z zazdrością
przyglądać się naszemu dalszemu rozwojowi.
Firma ROKA istnieje i prosperuje na polskim rynku od ponad
dwudziestu lat. Jak Pan może
podsumować te dwie dekady?
Czy łatwo było osiągnąć dzisiejszą pozycję?
Kapitał naszej firmy został wypracowany w Polsce od podstaw, przez 20 lat systematycznej, ciężkiej pracy. Okres ten,
to ciągłe poszukiwania nowych,
lepszych rozwiązań, nowych produktów, ciągłe budowanie war-

Jak Pan uważa, czy w dzisiejszych czasach wielobranżowość
ma sens? Czy bardziej opłaca
się wąska specjalizacja?
Dywersyfikacja portfela usług
jest elementem koncepcji budowy przedsiębiorstwa w zmieniającym się otoczeniu. Labilne
prawo, zmieniający się rynek
pracy i koszty pracy, dynamiczne zmiany w gospodarce – to
tylko część argumentów przemawiających za takim modelem

Dobra strategia marketingowa w firmie,
to jeden z kluczowych składników
przepisu na sukces. Jednak należy ją
wytrwale i konsekwentnie realizować.
tości firmy. Osiągnęliśmy pewną
pozycję na rynku, nie jesteśmy
anonimowi. Ta pozycja pozwala
nam na realizowanie własnych

biznesu. Z jednej strony, jest to
bezpieczniejszy sposób na prowadzenie firmy po „wzburzonych
i mętnych wodach rynku”, ale
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z drugiej strony, oznacza wyższe
koszty działalności związane ze
znajomością i prowadzeniem
kilku branż. W końcowym rozrachunku dla całego biznesu,
czyli dla wszystkich firm, bilans
ten wychodzi na plus, z bonusem, w postaci braku ogłoszenia upadłości przez jakąkolwiek
naszą firmę. Wszystkie notują
rozwój i generują zyski. A zatem
nie dość, że bezpiecznie, to na
dodatek z zyskiem. To najlepsza
odpowiedź na pytanie, czy wielobranżowość ma sens. Należy
wsłuchiwać się w rynek i dawać
mu to, czego oczekuje.
Główna siedziba firmy mieści
się w Piotrkowie Trybunalskim
– niedużym mieście, z dala od
stolicy. To zaleta czy wada takiej
lokalizacji?
Główna siedziba firmy w mieście
średniej wielkości okazuje się
bardzo dobrym rozwiązaniem
w czasach kryzysowych, m.in.
z powodów kosztów prowadzenia działalności. Dodatkową
zaletą jest lokalizacja w samym
centrum Polski. Taka koncepcja
sprawdza się od lat. Dziś wiele
firm lokuje swoje centra poza

Warszawą. Przecież mniejsze
miasta również dysponują dobrym kapitałem ludzkim. Młodzi
ludzie chętnie podnoszą swoje kwalifikacje, a efektem tego
jest możliwość skorzystania z ich

datkowo prowadzimy działalność
również w miastach, gdzie nie
mamy swoich przedstawicielstw,
ale są tam realizowane usługi.
Takich miejscowości jest bardzo
wiele. Nie brakuje nam odwagi

W efekcie końcowym chcieliśmy mieć firmę
stabilną, bardzo dobrze zorganizowaną
i rentowną, przyjazną, mającą portfel
zapełniony wieloletnimi zleceniami, a do tego
zapewniającą określony poziom jakościowy.
usług. Dodatkowo rynek pracy
osób niepełnosprawnych i osób
średnim wieku jest inny niż np.
w Warszawie, co ma odzwierciedlenie w mniejszej fluktuacji personelu średniego szczebla oraz
trzonu pionu produkcyjnego.
Rozpatrywanie rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości na przykładzie
naszej firmy przez pryzmat głównej siedziby w mieście średniej
wielkości, w przypadku naszej firmy nie jest dobrym przykładem.
Nasze przedsiębiorstwo posiada
sieć oddziałów na terenie całej
Polski, a tylko siedziba Centrali jest
w Piotrkowie Trybunalskim. Do-

i środków na to, aby obsłużyć
nawet najbardziej wymagających klientów w każdym zakątku
Polski. Potwierdzeniem jakości
naszych usług i gwarancji zapewnienia ochrony informacji niejawnych jest posiadanie Certyfikatu
Systemu Zarządzania Jakością
PN-EN ISO 9001:2009 oraz
Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia
Jaka jest długofalowa strategia
marketingowa firmy?
Każda firma, kreśląc plany na
przyszłość, zadaje sobie pytanie

o cel. Żeby ten cel jednak zdefiniować, trzeba mieć wizję swojego przedsiębiorstwa w przyszłości. Trzeba wiedzieć, co chce się
osiągnąć. Dopiero wtedy sięga
się po metody, środki, dobiera
odpowiednich ludzi po to, by te
cele zrealizować. W efekcie końcowym powinniśmy cieszyć się
z osiągniętego poziomu i wyznaczać następne cele. Dobra strategia marketingowa w firmie to
jeden z kluczowych składników
przepisu na sukces. Należy ją
jednak wytrwale i konsekwentnie
realizować. W dotychczasowych
strategiach zawsze pojawiały się
elementy uwzględniające potrzeby rynku, zdobywanie nowych
obszarów, ale także możliwości
poprawy funkcjonowania organizacji czy wydajności pracy. Zawsze też uwzględnialiśmy w planach oddziaływanie państwa na
firmę, co w naszym przypadku jest
dość istotne. W efekcie końcowym chcieliśmy mieć firmę stabilną, bardzo dobrze zorganizowaną i rentowną, przyjazną, mającą
portfel zapełniony wieloletnimi
zleceniami, a do tego zapewniającą określony poziom jakościowy. Z pozoru wymienienie jednym
tchem tych kilku cech może wyglądać na zadanie mało skomplikowane. Ale biorąc pod uwagę
skalę kilku tysięcy pracowników,
obszar terytorialny całej Polski,
złożoność organizacji, wielomilionowe obroty, wielobranżowość
oraz różnorodność klientów, jest
to bardzo ambitne zamierzenie.
Jakie są perspektywy rozwoju firmy, plany na przyszłość?
W najbliższej przyszłości będziemy
kontynuować dalszy rozwój firmy,
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Wykaz Firm
ROKA:
Przedsiębiorstwo Usługowe
ROKA Zakład Pracy
Chronionej mgr Andrzej
Ireneusz Kantorski

ul. Polna 14
97-300 Piotrków Trybunalski
ROKA A. I. Kantorski sp.k.

ul. Polna 14
97-300 Piotrków Trybunalski
ROKA-MED A. Kantorski
i Wspólnicy, sp.j.

ul. Polna 14
97-300 Piotrków Trybunalski
DOM I. Maćkowiak,
A. Patura i Wspólnicy sp.j.

ul. Polna 14
97-300 Piotrków Trybunalski
ROKA – Niewiadomski sp.k.

ul. M. Dąbrowskiej 18
70-785 Szczecin
ROKA BIS Niewiadomski
i Wspólnicy sp.j.

w szczególności poprzez działania
zwiększające jej wartość oraz rozwijającą nowe produkty i nowe segmenty rynku. Chcemy też usprawnić funkcjonujący u nas system
jakości Pn-En ISO 9001:2009.
O szczegółach, mamy nadzieję,
usłyszą wkrótce nasi klienci.
wasza firma współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi. na czym polega
ta współpraca?
Od początku działalności firma
starała się identyfikować ze społecznościami lokalnymi. wiadomym jest, że firma funkcjonuje w określonym środowisku
– w społeczeństwie. Działania
polegające na wspieraniu lokalnych inicjatyw wpisaliśmy
w swoją strategię. Przy czym
w każdej miejscowości te działania wynikały z innych oczekiwań. w jednym przypadku był
to zakup pomocy naukowych do
szkoły, a w innym pomoc dla klubu sportowego albo organizacja
festynu czy koncertu. Trudno w
tym miejscu wyliczać formy i rodzaje pomocy. nie chodzi prze-

ul. M. Dąbrowskiej 18
70-785 Szczecin
Przedsiębiorstwo YAVO

sp. z o.o.
ul. Bawełniana 17
97-400 Bełchatów
Centrum Gastronomiczne
ALTAMIRA

ul. Dmowskiego 38
97-300 Piotrków Trybunalski
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cież o afiszowanie się z taką pomocą. Chodzi przede wszystkim
o to, aby pomóc i aby ludzie pracujący w naszej firmie byli dumni
z tego, że w niej pracują i mogą
zaprezentować to innym w swojej
społeczności. współpraca na poziomie lokalnym ze stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami
pozarządowymi, ale także z organami administracji państwowej,
głównie dla osób niepełnosprawnych, to także element funkcjonowania w określonym środowisku.
Poprzez działalność zorganizowaną i uporządkowaną można przecież sprawić, że ta pomoc dotrze
rzeczywiście tam, gdzie powinna
się znaleźć. nie jesteśmy wyspecjalizowani w wyszukiwaniu tych,
którym należy pomóc, ale współpraca z odpowiednimi ośrodkami
taką wiedzę daje. Dobrze jest pamiętać, że firmy nie tylko zarabiają pieniądze. Dzięki pomocy firm
zostały zrealizowane wspaniałe
projekty, które nigdy by nie powstały. Mamy nadzieję, że zaliczamy się do takiego grona.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Krystyna Bartuzin

Akademia UDT – Twoja wiedza i bezpieczeństwo
Ciągłość szkoleń warunkiem
efektywności firmy

Czy fachowcom potrzebne są
szkolenia? Po co magistrowi inżynierowi dodatkowa wiedza z dziedziny,
w której jest specjalistą? Czy warto
poświęcać czas i pieniądze na zdobywanie dodatkowych wiadomości?
Dlaczego Urząd Dozoru Technicznego (UDT) zajmuje się szkoleniami?
Organizując szkolenia dla klientów, Urząd Dozoru Technicznego
Akademia UDT przyczynia się do
podwyższania poziomu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych. Odbiorcami szkoleń UDT
są przedsiębiorstwa zajmujące się
projektowaniem,
wytwarzaniem,
naprawą, modernizacją, instalowaniem, wprowadzaniem nowych wyrobów na rynek oraz eksploatacją
urządzeń technicznych.
Wykładowcami Akademii UDT
są eksperci Urzędu Dozoru Technicznego, którzy doskonale znają
tematykę prowadzonych szkoleń,
a ich wiedza i umiejętności zostały
wielokrotnie sprawdzone i potwierdzone przez osoby korzystające ze
szkoleń UDT.
Szkolenia cykliczne i „szyte na miarę”

W Akademii UDT doskonale rozumiemy znaczenie rozwoju umiejętności merytorycznych personelu
i wymiany doświadczeń. Prowadzimy szeroką gamę szkoleń, przeznaczonych zarówno dla uczestników
zgłoszonych przez firmy, jak i dla
osób zgłaszających się indywidualnie. Sesje odbywają się w formie otwartej (szkolenia odbywają
się w sposób cykliczny, informacja
o programach szkoleń i bieżących
terminach znajduje się na stronie

internetowej UDT: www.udt.gov.pl,
zakładka Szkolenia) lub zamkniętej.
Baza szkoleniowa

Akademia UDT działa na terenie całej Polski, korzystając z rozległej sieci siedzib 29 oddziałów
terenowych UDT oraz Centralnego
Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, co ma decydujące
znaczenie dla szerokiej dostępności
prowadzonych szkoleń. Na życzenie
klienta organizujemy również szkolenia w miejscu przez niego wskazanym, np. w siedzibie jego firmy lub
wynajętym ośrodku szkoleniowym.

Sala szkoleniowa w UDT w Warszawie
Nowa oferta szkoleniowa

Od dnia 1 stycznia 2011 r.
oferta szkoleń Akademii UDT powiększyła się o szkolenia ujęte w
zestawieniu programów kształcenia
Ministerstwa Infrastruktury (zgodnie
z rozporządzeniem MI z dnia 30 lipca 2010 r., Dz.U. nr 140, poz. 945)
dla: rzeczoznawców majątkowych,
pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.
W  wykazie szkoleń Ministerstwa
Infrastruktury widniejemy pod nazwą: Urząd Dozoru Technicznego
– Akademia UDT, kod organizatora
kształcenia: 00457.

Szkolenia ujęte w zestawieniu to:
•Modernizacja dźwigów osobowych
– nr programu kształcenia: 4097,
grupy tematyczne: C1, C3
•Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń na placach zabaw
– nr programu kształcenia: 4920,
grupy tematyczne: C1, C3
•Charakterystyka energetyczna budynków w kontekście wymagań ustawy Prawo budowlane oraz ocena
efektywności energetycznej kotłów
i instalacji grzewczych
– nr programu kształcenia: 4928,
grupy tematyczne: C1, C3, C6.
Powyższe szkolenia skierowane
są do zarządców i administratorów
nieruchomości, personelu technicznego oraz przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Początek 2011 r. przyniósł istotną zmianę organizacyjną. Z dniem
1 stycznia 2011 r. w strukturę Urzędu Dozoru Technicznego włączono
dwa likwidowane ośrodki szkoleniowe: Centrum Doskonalenia Kadr
Specjalistycznych (CDKS) w Chorzowie-Batorym i Ośrodek Doskonalenia Kadr (ODK) w Mysłowicach.
Należy zaznaczyć, iż szkolenia
prowadzone dotychczas przez likwidowane ośrodki są w chwili obecnej wprowadzone do oferty Działu
Szkoleń (OUDT/Gliwice) oraz Wydziału Szkoleń w Chorzowie (Centrum Szkolenia). Możliwość realizacji przez UDT szkoleń oferowanych
do tej pory przez likwidowane zakłady, w znaczący sposób poszerza
ofertę szkoleniową przeznaczoną
dla klientów UDT, uzupełniając ją
o szkolenia z zakresu tematycznego do tej pory nie znajdującego się
w ofercie Akademii UDT.
Opracowanie:
Centrum Szkolenia UDT

www.udt.gov.pl

Akademia UDT - Twoja wiedza i bezpieczeństwo
Akademia UDT prowadzi działalność szkoleniową adresowaną do kadry zarządzającej, specjalistów technicznych,
specjalistów do spraw jakości oraz innych osób, zainteresowanych wymaganiami prawnymi dotyczącymi zapewnienia
bezpieczeństwa urządzeń technicznych na etapie projektowania, wytwarzania i eksploatacji.
Oferta Akademii UDT obejmuje szkolenia otwarte - ogólnodostępne, ogłaszane przez UDT oraz szkolenia zamknięte
- kierowane do konkretnych odbiorców, zamawiane przez firmy.

Tematyka szkoleń AKADEMII UDT

•
•
•
•
•
•
•

Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego
podlegających dozorowi technicznemu
Ocena spełnienia minimalnych wymagań bhp
(dyrektywa 2009/104/WE)
Dozór techniczny na etapie eksploatacji urządzeń
ciśnieniowych
Wymagania dyrektyw UE, normy i przepisy
techniczne
Kwalifikowanie technologii spawania, wymagania
jakości dotyczące procesów spawalniczych

•
•
•
•
•

Badania nieniszczące - badania ultradźwiękowe,
radiograficzne, magnetyczno-proszkowe,
penetracyjne, wizualne (Akademia UDT posiada
zatwierdzenie JCO UDT-CERT)
Kursy z zakresu górnictwa podziemnego
Nadzór i kontrola robót spawalniczych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Seminaria dla Organizujących kursy z obsługi
urządzeń technicznych (m.in. wózki jezdniowe,
suwnice, żurawie)

Energetyka
Systemy jakości - PN-EN ISO 9001:2009,
PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004

Urząd Dozoru Technicznego - Akademia UDT
ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa
Tel. 22 57 22 221; Fax 22 57 22 135, www.udt.gov.pl
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Strategiczność spółek
jest dla nich wyzwaniem
Ze Sławomirem Pietrzakiem, Wiceprezesem Agencji
Nieruchomości Rolnych, rozmawia Krystyna Bartuzin

Agencja Nieruchomości Rolnych powszechnie znana jest ze sprzedaży
i dzierżawy państwowej ziemi. Tymczasem okazuje się, że również zarządza spółkami roślinnymi i zwierzęcymi Skarbu Państwa.
Agencja wykonuje prawo własności
w stosunku do 47 spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt
gospodarskich mających szczególne
znaczenie, nie tylko dla polskiego
rolnictwa, ale dla całej gospodarki
narodowej. Ze względu na wiodący
kierunek hodowli i rodzaj prowadzonych prac hodowlanych podzielono je na trzy grupy: hodowli roślin
rolniczych i ogrodniczych, hodowli
zwierząt gospodarskich oraz hodowli
koni i stada ogierów. Tych pierwszych
jest 8, drugich – 21, a trzecich – 18.

Gospodarują one na areale 117,2
tys. ha, przy czym 4,5 tys. ha gruntów
jest ich własnością, a pozostałe to
grunty dzierżawione od Agencji.

Łączny wynik finansowy netto za ubiegły rok wyniósł nieco ponad 75 mln
zł i w tym kontekście „strategiczność
spółek” wygląda mniej imponująco.

Zdanie określające spółki jako
„mające szczególne znaczenie dla
polskiego rolnictwa” brzmi bardzo
wzniośle, ale czy rzeczywiście ranga tych spółek zasługuje na miano
strategicznych?

Nie zgadzam się. Po pierwsze, wynik ten jest wyższy od osiągniętego
w 2009 r. o ponad 60%. Po drugie,
spółki te – podobnie jak choćby telewizja publiczna – mają do spełnienia zadania misyjne wynikające
ze wspomnianej strategiczności. Przy
takim podejściu do spółek rachunek
ekonomiczny jest ważny, ale nie najważniejszy, a na pewno nie jedyny.
Strategiczność spółek nie jest dla
nich ciężarem, ale nie jest też przywilejem. Jest raczej dla nich wyzwaniem: być podmiotem jak najsilniejszym ekonomicznie, spełniając przy
tym ważne zadania dla polskiego
rolnictwa.
Poza tym na spółki należy spojrzeć
z nieco szerszej perspektywy. W ostatnich latach wykonały one ogromny
skok cywilizacyjny. Zrealizowały wiele
zadań inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, które umożliwiły dostosowanie do nowych wymogów nałożonych na przedsiębiorstwa rolne
oraz przygotowanie do konkurowania na rynku unijnym. Oczywiście,
nie wszystkie spółki – i tu nie ujawnię
żadnej tajemnicy – radzą sobie w nowej rzeczywistości.

Zdecydowanie tak, gdyż podstawowym celem tych spółek jest właściwa
realizacja programów hodowlanych
oraz kreowanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
dla jak najpełniejszego zaspokojenia
potrzeb polskiego rolnictwa. Ich celem jest utrzymanie i rozwój krajowej
hodowli roślin i zwierząt, zapewnienie
polskiemu rolnictwu dostępu do materiału nasiennego roślin i materiału
zarodowego zwierząt o cechach odpowiadających regionalnym warunkom. Prowadzenie własnych, krajowych programów hodowlanych ma
także znaczenie strategiczne, ponieważ uniezależnia od ewentualnych
chorób czy epidemii w innych krajach,
jak również pozwala realizować własne cele hodowlane, które nie zawsze
są zbieżne z celami zagranicznych
firm hodowlanych oraz gwarantuje
bezpieczeństwo żywnościowe kraju
i stabilizację cen materiału nasiennego i zarodowego. Dlatego spółki te
zostały uznane za strategiczne.
Jednak wyniki finansowe osiągane
przez te spółki nie rzucają na kolana.
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I dlatego Agencja podjęła restrukturyzację ekonomiczną spółek?
Chodziło nam o stworzenie podmiotów w pełni samodzielnych i przyno-

szących zyski. Jeśli chodzi o spółki
roślinne, to 7 kwietnia 2009 r. kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zatwierdziło opracowany przez ANR „Program restrukturyzacji spółek hodowli roślin Agencji
Nieruchomości Rolnych”. Pierwszy
etap restrukturyzacji przeprowadzony w latach 2009–2010 obejmował

bo nikt nie zwolnił Agencji z odpowiedzialności za majątek państwowy. Nie znaczy to, że w stosunku
do spółek będących w trudnej sytuacji Agencja zachowuje się biernie.
W celu umożliwienia im dalszego
funkcjonowania Agencja zakończyła sukcesem realizację „Programu
działań doraźnych w stadach ogie-

Prowadzenie własnych, krajowych programów
hodowlanych ma znaczenie strategiczne, gwarantuje
też bezpieczeństwo żywnościowe kraju i stabilizację
cen materiału nasiennego i zarodowego.
procesy łączenia pięciu grup spółek. Towarzyszyły im równocześnie
zmiany dotychczasowego sposobu
wykorzystania posiadanych zasobów
i ich dopasowanie do potrzeb nowej
struktury produkcyjno-ekonomicznej
przedsiębiorstwa. W efekcie proces
restrukturyzacji doprowadził do koncentracji hodowli. W wyniku tego
procesu z 15 spółek pozostało 8, które realizują programy hodowli roślin.
W bieżącym roku, po zatwierdzeniu
programu na lata 2012–2016 pt.
„Tworzenie postępu biologicznego w
hodowli roślin uprawnych źródłem
innowacji w produkcji roślinnej i rolnictwie”, spółki ANR rozszerzą współpracę z ośrodkami naukowymi, co
pozwoli na sprawniejszą kontynuację
prac hodowlanych.
Jednak to nie spółki roślinne są kulą
u nogi dla Agencji, ale stadniny koni
i stad ogierów. To one głównie generują straty. Jakie są przesłanki dla
utrzymywania tego typu gospodarstw?
Powtórzę ponownie, że są to spółki
strategiczne. Dlatego Agencja musi
znaleźć równowagę między życzeniami ludzi z branży, czasami bardziej
emocjonalnymi niż racjonalnymi,
a faktycznymi możliwościami spółek,

rów ANR”, który został przyjęty przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w 2009 r. Jego głównym zadaniem
była ochrona bazy genetycznej skoncentrowanej w tych spółkach oraz
utrzymanie nieruchomości, w tym
również zabytków kultury. Działalność spółek została zabezpieczona
i zyskała oparcie finansowe poprzez
dołączenie ich do stabilnych ekonomicznie jednostek.

tać jednak należy, że sytuacja ratowania kolejnych spółek hodowli koni
wymuszać będzie, być może, decyzje
trudne, co pokazał zakończony program doraźny spółek hodowli koni.
Liczba kupowanych koni agencyjnych, osiągana za nie cena, zapotrzebowanie rynkowe na stanówkę
lub materiał genetyczny, frekwencja
na dotowanych przez ANR „imprezach końskich” określą docelową
strukturę i potrzeby tzw. państwowego sektora hodowli koni. A to dziś nie
jest zbyt łatwe do zdefiniowania.
Czy można optymistycznie założyć, że
spółki agencyjne będą się systematycznie rozwijać i nie znikną z rynku?
Nie ma ani politycznych, ani społecznych, ani też ekonomicznych przesłanek, które wskazywałyby na konieczność likwidacji spółek. Agencja cały
czas pracuje nad stworzeniem pro-

Czy zatem można powiedzieć, że
obecnie kondycja spółek hodowli
koni jest dobra?
Jest stabilna. Oczywiście, w lepszej
były i są spółki posiadające dodatKondycja spółek hodowli koni jest stabilna.
kowe źródła przychodów, pochodzące spoza hodowli koni. Większy gramu i warunków dla dalszego funkareał zapewnia im własną produkcję cjonowania stad i stadnin. Ale jest to
pasz, a hodowla bydła gwarantuje temat bardzo złożony i wymagający
wpływy ze sprzedaży mleka. Trudniej- czasu, a także racjonalnej oceny wasza sytuacja jest w stadach ogierów runków, w jakich funkcjonują spółki,
i tych stadninach, których specyfika nie tylko hodowli koni, ale też kondyprzedsiębiorstwa nie daje możliwo- cji polskiego rolnictwa i roli państwa
ści osiągania wpływów z innej dzia- w ochronie materiału hodowlanego.
łalności (np. Książ). Na szczęście, Docelowy program powinien definiow wyniku przeprowadzenia przez wać m.in. rolę poszczególnych sekAgencję procesów restrukturyzacyj- torów w hodowli krajowej, ich odponych w większości stad udało się sytu- wiedzialność i obowiązki.
ację opanować i dzisiaj ich przyszłość
nie powinna być zagrożona. Pamię- Dziękuję za rozmowę.
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Nowoczesność,
innowacyjność,
rzetelność
AUTO-HIT GROUP powstała w 1995 roku. Jej
założycielem, właścicielem i prezesem zarządu
jest Krzysztof Strykier, jeden z czołowych
kierowców rajdowych lat 60. Działalność biznesową
zaczynał na początku lat 70. Prowadził firmy
produkcyjne i handlowe w Polsce i w Berlinie,
kierował czterema spółkami za wschodnią granicą,
był przedstawicielem niemieckiej firmy DAB oraz
przedstawicielem kilkunastu znanych firm światowych
na rynku polskim. W 1993 roku znalazł się na 35.
miejscu listy stu najbogatszych Polaków, prowadzonej
przez tygodnik „Wprost”. Jest koneserem dzieł sztuki,
lubi polowania, uprawia brydż sportowy, fascynuje
go fotografia.

O

kazja utworzenia nowego
zakładu
produkcyjnego
w Makowie Mazowieckim nadarzyła się w 2008 roku, kiedy po
ZREMB-ie, największym niegdyś
zakładzie w Makowie można było kupić zdewastowany
obiekt, wyremontować go, zmodernizować, a potem wyposażyć
w nowe maszyny i urządzenia.
Następnie przeprowadzono

nabór specjalistów: ślusarzy,
monterów, elektryków, spawaczy, mechaników, technologów.
– Zatrudniliśmy około stu pracowników, w tym wielu bezrobotnych. Zaczęliśmy od produkcji
niskopodłogowych naczep specjalistycznych. Na uruchomienie
i wdrożenie innowacyjnej technologii otrzymaliśmy wsparcie ze
środków Programu Operacyjne-
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AUTO-HIT GROUP specjalizuje
się w produkcji ciężkiego sprzętu
transportowego m.in. dla wojska
i policji. Dużą część oferty stanowi produkcja cywilna dla różnych
branż przemysłu, m. in. ambulanse
sanitarne, górnicze opylacze do zapobiegania skutkom wybuchu metanu, elementy infrastruktury do budowy dróg i autostrad. W portfelu
firmy znajduje się szeroki wachlarz
usług: cięcie plazmą, laserem
i wodą, śrutowanie i malowanie
części stalowych do 22 m długości.
AUTO-HIT GROUP jest też autoryzowanym dealerem Fiat Auto
Poland, przedstawicielem koncernu Iveco, niemieckiego KMW
i szwedzkiego Sepsona na terenie
Polski. W skład Grupy wchodzi
Oddział Warszawa AUTO-HIT
Sp. z o. o. i zakład produkcyjny
KS Maków – konstrukcje stalowe.

AUTO-HIT posiada liczne
certyfikaty, m. in.:
• ISO 9001:2000
• AQAP 2110:2006

go „Innowacyjna gospodarka”
– wspomina prezes Krzysztof Strykier. I dodaje: – Zakład
w Makowie miał być naszym wiodącym zakładem. Tak też się stało.
KS Maków – konstrukcje stalowe to firma w pełni nowoczesna, pracująca w oparciu
o nowe technologie, stosująca
optymalne normy bezpieczeństwa
i ochrony środowiska. KS Maków
to dziś największy pracodawca
w mieście. – Gdyby nie ta inwestycja, nie mielibyśmy nadal zatrudnienia – podkreślają pracownicy.
Hit tego roku – ewakuator
samochodowy
N a j n o w s z y m „ d z i e c k i e m”
AUTO-HIT jest ewakuator samochodowy. Sprawdza się w odholowywaniu pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych, blokujących ciągi komunikacyjne,
zagrażających bezpieczeństwu,
utrudniających akcje ewakuacyjne, zwłaszcza w zatłoczonych
aglomeracjach.
– Nasz ewakuator w ciągu niespełna jednej minuty załadowuje
pojazd, by odholować go w inne

miejsce – podkreśla inż. Tomasz
Awlasewicz, konstruktor pojazdu.
Uniwersalny w użyciu
Ewakuator jest niezbędny
w działaniach samorządów
gminnych, powiatowych, dla
usprawnienia pracy policji, straży
miejskiej, staży pożarnej. Zapewne swój sprzęt zechcą wymienić
firmy świadczące usługi holownicze (tzw. laweciarze). Zainteresowanie jest duże, co widać na
spotkaniach informacyjnych, organizowanych przez AUTO-HIT.
– Podczas tych spotkań nie tylko mówimy o zasadach działania
ewakuatora, ale również pokazujemy, jak z niego korzystać.
Z kolei my wysłuchujemy opinii
o naszym urządzeniu, wskazówek,
co można zmienić. Jeśli to możliwe, wprowadzamy dodatkowe
udogodnienia – podkreślają pracownicy dzialu handlowego.
Aktualnych informacji o ofercie AUTO-HIT należy szukać na
stronie www.autohit.com.pl
Irena Hamerska

• NATO-wski Kod Podmiotu
Gospodarki Narodowej
• koncesje MON i MSWiA
W 2004 r. znalazł się na 173
miejscu wśród 500 największych firm prywatnych.
Za swoją działalność zdobył
dwukrotnie tytuł:
• Lidera Przedsiębiorczości
roku 2009 i 2010
• wyróżnienie w III edycji konkursu „Gepardy Biznesu” – 2008
• tytuł „Solidny Pracodawca”
– 2008.
Ponadto uczestniczy w programie „Rzetelna Firma”, prowadzi
System Oceny Samozadowolenia Klientów – CSI, posiada
aktualny Certyfikat Rzetelności
w Krajowym Rejestrze Długów.

AUTO-HIT GROUP
ul. Oświęcimska 323
43-100 Tychy
tel. 32 325 3000,
fax 32 216 9517
e:mail: info@autohit.com.pl
AUTO-HIT
Oddział Warszawa
(Dział Produkcji Specjalnej)
ul. Zagójska 7
04-160 Warszawa
tel. 22 810 1435, 22 810 455/56
fax 22 810 1445
e-mail: sekretariat@autohit.com.pl
KS Maków
Oddział Maków Mazowiecki
(Konstrukcje Stalowe)
ul. Przasnyska 77
06-200 Maków Mazowiecki
tel. i fax 29 717 0830
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Idę drogami moich marzeń
Z Dariuszem Słotwińskim, prezesem Polskiego
Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni
Asfaltowych, rozmawiają Krystyna Bartuzin
i Adam Bronikowski

Panie Prezesie, większość Pana
znajomych twierdzi, że Pańskim
życiorysem i przeżyciami można
by obdzielić co najmniej kilkanaście osób. Co złożyło się na
taką ocenę?
Samo życie napisało scenariusz
moich losów. Dzieciństwo miałem trudne, moja mama zmarła,
gdy miałem zaledwie pięć lat.
Była ranna w Powstaniu Warszawskim. Ojciec też brał udział
w Powstaniu. W 1956 r. ojciec, ja
i siostra wyjechaliśmy na Śląsk.
Tu zostałem uczniem Technikum
Ceramicznego. By bardziej zbliżyć się do moich śląskich kolegów, zacząłem grać w piłkę nożną, m.in. z takimi chłopcami jak
Włodek Lubański, Joachim Marx
czy Jerzy Musiałek. Jednak moją
pasją było czytanie książek,
elementarz mnie nudził, więc
szukałem innych, ciekawszych
pozycji książkowych. W III klasie przeczytałem „Potop” Sienkiewicza oraz inne ważne pozycje z kanonu literatury polskiej.
Przeczytane treści, szczególnie
wątki patriotyczne, zapadły tak

głęboko w moją świadomość, że
stały się podstawą zainteresowania historią, kolekcjonerstwem,
dziejami polskiej wojskowości
itp. Wiele nasłuchałem się od
ojca – wielkiego patrioty, piłsudczyka – o skomplikowanej historii naszego narodu i państwa,
w której nie było miejsca na tragiczne i doniosłe wydarzenia,
jak np. zbrodnia w Katyniu czy
walki Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie. Dzięki ojcu, żyłem
w kulcie Marszałka Piłsudskiego
i Powstania Warszawskiego. Ta
atmosfera i wychowanie ostatecznie ukształtowało mój głęboki patriotyzm, któremu będę
wierny do końca moich dni.
Z takimi poglądami stał się Pan
w PRL-u jedną z ważniejszych postaci polskiej szkoły drogownictwa, ale prestiż międzynarodowy zapewnił Pan sobie budową
polskiego odcinka autostrady na
pustyni irackiej. Jak Pan wspomina ten okres?
Kontrakt firmy Dromex na budowę autostrady w Iraku w latach
80-tych był największą eksportową budową, jaką kiedykolwiek podjęli Polacy za granicą.
Opiewał na kwotę 350 mln dolarów, a ja byłem bezpartyjnym
dyrektorem tego gigantycznego
przedsięwzięcia. Wiele osób do
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dziś nie chce wierzyć, że coś takiego w ogóle miało miejsce.
Był Pan przede wszystkim wybitnym fachowcem, nawet Pana
zwierzchnicy to rozumieli. Tam,
w Iraku, wiedza i kwalifikacje liczyły się najbardziej.
To prawda. Najbardziej docenił
moje umiejętności inżynierskie
i organizacyjne Jerzy Trepiński, twórca i wieloletni dyrektor
Dromeksu. To on przekonał ówczesne władze partyjne i gospodarcze, aby powierzyły mi kierowanie tym kontraktem. Niestety,
w Bagdadzie byłem wielokrotnie szykanowany przez polskiego konsula oraz innych partyjnych funkcjonariuszy. Ale nie
ugiąłem się, obroniłem swoją
niezależność. Mimo to, po powrocie do kraju nawet życzliwi
mi ludzie mieli wątpliwości, bym
w tamtych warunkach zachował
się bez zarzutu. Potwierdzenie,
że nikt nie zdołał mnie złamać
(a propozycje miałem z różnych
stron) przyszło kilka lat później,
gdy już jako prezes słynnej budowlanej firmy uzyskałem bez
większych problemów dostęp
do informacji niejawnych. Żeby
zatem do końca uzyskać jasność w tej kwestii, zgłosiłem się
jako osoba, która do takich tajnych informacji powinna zostać

Dariusz Słotwiński odbiera Złotą Statuetkę
Lidera Polskiego Biznesu 2007
z rąk Ministra Adama Szejnfelda

dopuszczona. I tak się stało.
W ten sposób zyskałem pełne
zaufanie pracowników.
To zaufanie miał Pan już dawno,
bo Pana droga specjalisty od drogownictwa zaczęła się wiele lat
wcześniej. Tak Pan to sobie wyobrażał? Jako realizację marzeń?
Po kilku dekadach intensywnego zawodowego życia wiem, że
idę drogami moich marzeń…
Jestem spod znaku Wodnika.
A Wodnik to dusza trochę romantyczna, pełna fantazji, wrażliwości, ale także pragmatyczna.
We mnie zawsze było dużo wrażliwości, fantazji, romantyzmu, a
budownictwo drogowe, w odróżnieniu od budownictwa kubaturowego czy przemysłowego,
wyzwala także wyobraźnię. Dla
mnie najpiękniejsze w budownictwie drogowym jest to, że jest
to budownictwo wielkich liczb.
Budowa sześciopasmowej autostrady wymaga np. dowiezienia kilkudziesięciu milionów ton
różnych materiałów. Na dwóch
zmianach trzeba było położyć
jako podbudowę 15 tys. m³ betonu, mniej więcej tyle, ile wymaga się przy budowie całego

średniej wielkości wieżowca…
Autostrada jest wyzwaniem dla
fantazji, wyobraźni, ale i sprawnej organizacji, bezbłędnej logistyki, umiejętnego zarządzania
ludźmi itp. Niestety, musiałem
też stawać oko w oko z ludzkimi dramatami. Moi pracownicy
niezwykle mocno przeżywali rozstania, izolację (od domu dzieliło nas ponad 5 tys. km), 50-cio
stopniowy upał, międzyludzkie
konflikty. Byłem niejako ostatnią
instancją dla wielu moich pracowników. A do tego dochodził
lęk o życie, bo znajdowaliśmy się
centrum działań wojennych między Irakiem a Iranem. W czasie
budowy zmarło (nie w wyniku wojny) i zginęło w wypadkach drogowych ok. 80 pracowników. To
było bardzo bolesne. Dzięki pomocy i wstawiennictwu nuncjusza
apostolskiego w Bagdadzie, arcybiskupa Mariana Olesia, udało
się ufundować pomnik z pamiątkowymi tablicami, na których widnieją nazwiska pracowników polskich zmarłych w czasie budowy.
Eksportowe budowy, które Pan
prowadził w Libii i Iraku, to już
męskie lata Pana działalności.
A jak Pan zaczynał?

Sytuacja materialna sprawiła, że
po ukończeniu Technikum Ceramiki Budowlanej w Gliwicach
poszedłem do pracy. Studia inżynierskie ukończyłem w cyklu
wieczorowym. W 1962 r., już
w Warszawie, trafiłem do Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Drogowej (obecnie Instytut Badawczy Dróg
i Mostów). Kierownikiem Zakładu Nawierzchni Bitumicznych był
tam prof. Stanisław Luszawski,
przedwojenny właściciel firmy
drogowej „Trwałe Drogi”, prawdziwy arystokrata, wyróżniający
się na tle szarej, gomułkowskiej
Polski. To dzięki niemu drogi
i ich budowa stały się wyborem
mojego życia. Pamiętam otwarcie nowo wybudowanej Pętli
Bieszczadzkiej jesienią 1964 r.,
gdy duża kolumna samochodów przejeżdżała wśród kolorowych drzew, zakolami asfaltowej
arterii prowadzącej do serca
Bieszczad. Wtedy powiedziałem
sobie: to właśnie drogi otwierają niedostępne miejsca. Co nie
znaczy, że rozstałem się z historią, literaturą, sztuką. To zostało.
Doszła nowa pasja: drogi.
Wszystko wskazuje na to, że był
to strzał w dziesiątkę. Szybko
zaczął Pan osiągać znaczące
sukcesy. Został Pan prezesem
tego samego Dromeksu, któremu przysporzył Pan tyle chwały
w Iraku, a później prezesem innej wielkiej firmy budowlanej
– polskiej filii Strabafga.
Chciałbym też przypomnieć, że
w 2000 r. utworzyłem Polskie
Stowarzyszenie
Wykonawców
Nawierzchni Asfaltowych (jestem jego prezesem do dziś),
które zgrupowało duże firmy
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wykonawcze. Dzięki temu wstąpiliśmy do prestiżowej w branży
organizacji, jaką jest European
Asphalt Pavement Association
(EAPA), w której przez dwie kadencje byłem prezydentem.
Do dziś zasiadam w ścisłym
kierownictwie tej ważnej dla
naszego środowiska instytucji
międzynarodowej. Zresztą byłem dobrze znany na forum międzynarodowym jeszcze z czasów
irackich. Japończycy ze znanego
koncernu Marubeni rekomendowali mnie jako menadżera mającego odpowiednie kompetencje, aby objąć realizację każdej
inwestycji drogowej niezależnie
od jej skali. Nie ukrywam, że ta
moja osobista pozycja otworzyła
mi możliwości objęcia kierownictwa polskiej filii Strabaga,
znanego austriackiego koncernu
budowlanego. W tamtym czasie
Strabag miał w Polsce problemy
z przebiciem się, przegrywał
kontrakty, zatrudniał około
130-140 pracowników i zastanawiał się nad wycofaniem
z polskiego rynku.
Jak porównałby Pan sposób
funkcjonowania firmy polskiej i
zagranicznej pod względem organizacji zarządzania, mentalności, samodzielności w działaniu?
W zarządzaniu austriacką firmą
największy nacisk kładzie się
na wynik finansowy inwestycji.
W firmach zachodnich przedstawia się plan, budżet i jeżeli
są one zaakceptowane, mam
pełną swobodę realizacji. Nie
ukrywam, że jako prezes firmy
Strabag Sp. z o.o. korzystałem
z doświadczeń irackich i postawiłem na jakość wykonania. To
zaowocowało naprawdę dyna-

micznym rozwojem firmy. Strabag z dużym sukcesem zbudował setki kilometrów autostrad
w Polsce, m. in od Konina do
Wrześni, od Wrześni do Poznania, odcinki Konin-Koło, Koło-Dąbie, trzy betonowe odcinki
autostrady pod Wrocławiem
oraz w kierunku Krzyżowej, do
granicy niemieckiej. Tak rozwinąłem organizacyjnie Strabag
Sp. z o.o., że oplótł cały kraj siecią dyrekcji regionalnych. Przyjąłem następującą filozofię: podejmujemy się wszelkich korzystnych kontraktów, od najmniejszych do naprawdę wielkich, od
dróg gminnych i powiatowych po
drogi ekspresowe i autostrady.
Gdy w 2002 r. przedstawiałem
moją koncepcję rozwoju, Hans
Peter Haselsteiner, szef Strabaga, ustosunkował się do moich
propozycji w sposób bardzo
analityczny. Powiedziałem wówczas, że firma tylko wtedy będzie liczyć się w Polsce, jeżeli w
ciągu pięciu lat zainwestuje co
najmniej 1 mld złotych w sprzęt,
bazy, organizację zaplecza, zatrudnienie, utworzenie grupy
mostowej i kolejowej. W odpowiedzi usłyszałem: „Oceniam, że
ma Pan wizję, niech Pan zaczyna,
oto moje carte blanche”. Gdy
w 2007 r. oddałem kierownictwo
firmy ze względu na osiągnięcie
wieku emerytalnego, Strabag
Sp. z o.o. zatrudniał kilka tysięcy pracowników. Dzisiaj zatrudnia ponad 5 tys. pracowników
i wykonuje wiele kluczowych inwestycji budowlano-drogowych
o wartości miliardów złotych.
Uważam to także za swój sukces,
z którego czerpię satysfakcję.
Panie Prezesie, czy czuje się Pan
człowiekiem spełnionym?
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Zgrzeszyłbym, gdybym powiedział, że w zakresie zawodowym,
moich osobistych zainteresowań, realizacji marzeń i pasji nie
spełniłem się. Ale jak to w życiu
każdego człowieka bywa, są
sprawy, które te wszystkie dobre
rzeczy zaprawiają nutą goryczy
i rozczarowań. Tak jest i u mnie,
nie jestem wyjątkiem.
Przypominam sobie początek lat 80-tych, gdy do mnie,
do Iraku, przyjechał nieodżałowanej pamięci Olgierd Budrewicz, znakomity reporter
i podróżnik Zagadaliśmy się
przy kolacji. Była już druga
w nocy, gdy Olgierd powiedział:
„Panu naprawdę można pozazdrościć, jest pan szefem trzech
tys. ludzi budujących polską
drogę w starożytnej Mezopotamii, blisko Babilonu, na ziemi,
która zapoczątkowała erę rozwoju ludzkości. To, że Polska też
tu się znajduje, to symbol naszej
przynależności do historii świata
i naszego w niej uczestnictwa.
Musi Pan być człowiekiem szczęśliwym”. Pod tym rozgwieżdżonym nad pustynią niebem Bliskiego Wschodu poczułem się
wtedy naprawdę człowiekiem
spełnionym...
Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Polskie Stowarzyszenie
Wykonawców Nawierzchni
Asfaltowych,
ul. Trojańska 7
02-261 Warszawa,
tel. (22) 574 43 52
tel/fax: (22 ) 574 43 74
e-mail: biuro@pswna.pl
www.pswna.pl

FELIETON

Z ojczystych pieleszy

kanon logiki rynku
P

rzez rynek rozumie się zazwyczaj instytucjonalno-prawną (w tym wirtualną) formę
przedstawiania oraz konfrontacji produktów, a także możliwości negocjacji i zawierania transakcji pomiędzy stronami reprezentującymi gotowość podażową oraz potrzeby
popytowe, z udziałem podmiotów, które pomagają w realizacji owej transakcji (banki,
firmy ubezpieczeniowe oraz transportowe). Powstanie rynku jest epokową innowacją
w społecznym funkcjonowaniu oraz rozwoju ludzkich zbiorowości (pisałem na tych łamach o tego typu innowacjach).
Cała logika powstania rynku zawiera się w konieczności stworzenia dobrowolnego
– ekonomicznego, a nie wasalnego czy wręcz niewolniczego – przymusu włączenia się
każdego członka zbiorowości do społecznego procesu produkcji, obarczenie każdego
członka społeczności odpowiedzialnością za swoje bytowanie. Stworzenie rynku stało
się dla każdej jednostki (każdego podmiotu) aktem „wypędzenia z bezdecyzyjnego raju”
– przymusem pracy (przeważnie ciężkiej, choć także osobowościowo twórczej) dla sprostania wyzwaniom egzystencji. kluczem do tego była instytucja własności, a także pieniądza (tak, moim zdaniem, pieniądz ma charakter instytucji, posiadającej instrumenty
egzekwujące zobowiązania oraz należności).
Jerzy Muszyński – autor świetnej pracy „Megatrendy a polityka” – zauważa, że
upodmiotowienie prywatnej własności, upowszechnienie się jej i wykorzystanie w procesach produkcyjnych (zneutralizowanie w pewnym stopniu dolegliwości w metaforze
„wypędzenia z owego raju”) pobudziło ogromną energię ludzką pracy dla siebie i swojej
przyszłości. nowy kapitalizm rynkowy musiał manewrować między rafami absolutystycznej monarchii, wasalnego systemu własności oraz religijnego gorsetu i krok po kroku
ugruntowywał i rozpowszechniał się w świecie. Dziś urynkowienie jest światowym megatrendem, z wyraźnym zwrotem także ku rynkowi globalnemu, stając się w ten sposób
cechą dystynktywną procesu globalizacji.
Jak syntetyzuje władysław Szymański – autor znakomitego dzieła z zakresu ekonomii
pod tytułem „Interesy i sprzeczności globalizacji” – cała logika działania rynku wspiera się na dwóch filarach. Pierwszym jest wolność gospodarcza, zaś drugim – bezpieczeństwo własnościowe oraz inwestycyjne. każde osłabienie któregoś z tych filarów jest
szkodliwe dla działania rynku. u podstaw gospodarki rynkowej tkwi rozwój prywatnych
podmiotów oraz chęci pomnażania przez nich majątku. Atoli aby oszczędzać oraz inwestować, trzeba mieć poczucie bezpieczeństwa, wynikające z warunków (klimatu) stabilizacji społecznej. Dbałość o bezpieczeństwo to dbałość o kapitał społeczny, bez którego
kapitał ekonomiczny (ludzki oraz sensu stricte) nie może prawidłowo się rozwijać. Przez
kapitał społeczny rozumiemy (podaję sformułowanie wł. Szymańskiego) stopień integracji społecznej, poziom kultury i zakres rozwoju instytucji społecznych, zapewniających
zdrowe funkcjonowanie gospodarki rynkowej. Im większy kapitał społeczny, tym większe
poczucie bezpieczeństwa inwestycyjnego (inwestowania w kapitał ludzki oraz w kapitał
sensu stricte), tym większy poziom rzetelności w respektowaniu dobrowolnie podjętych
umów oraz mniej pustego wzrostu związanego z aktywnością w walce z patologiami.
Między wolnością gospodarczą a bezpieczeństwem własnościowym oraz inwestycyjnym
musi istnieć odpowiednia równowaga – jest to podstawowy kanon logiki rynku.

Dziś urynkowienie
jest światowym
megatrendem,
z wyraźnym
zwrotem także
ku rynkowi
globalnemu,
stając się w ten
sposób cechą
dystynktywną
procesu
globalizacji.

Dr hab., profesor
nadzwyczajny KUL

KAZIMIERZ
ALBIN
KŁOSIŃSKI
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DO TRZECH RAZY HYUNDAI
koncerny z Dalekiego wschodu udowadniają, że nie tylko dorównują europejskim firmom
o długich motoryzacyjnych tradycjach, ale skutecznie potrafią zagrozić ich pozycjom
rynkowym. Tym razem Hyundai wprowadził do sprzedaży kolejne trzy nowe modele.
ELANTRA
To nowy, kompaktowy sedan.
Odważna, elegancka stylistyka tego
modelu zdecydowanie się wyróżnia.
Hyundai jest wierny zasadzie: więcej
za mniej. Piąta, najnowsza odsłona
modelu Elantra przypomina wewnątrz
bardziej auto klasy sedan z wyższego
segmentu, oferując więcej niż konkurencja przestrzeni nad głowami i na
nogi. kolorystyka kabiny, materiały
wykończeniowe oraz design zostały
starannie opracowane, aby budować
klimat wytwornej elegancji.
Model Elantra gwarantuje pasażerom na tylnej kanapie wygodę
porównywalną z komfortem jazdy
podróżujących na przednich fotelach. Z tyłu wygospodarowano
dużo miejsca nad głowami, dla nóg
oraz na wysokości ramion, a fotele
wyprofilowano tak, aby w wystarczającym stopniu zapewniały podparcie, a jednocześnie były miękkie
i wygodne, szczególnie w punktach

największego nacisku. Opcjonalnie
dostępny jest system ogrzewania foteli, który znamionuje najwyższe standardy luksusu. Aby zwiększyć funkcjonalność pojazdu, można zamówić
składane i dzielone oparcie tylnej
kanapy (w stosunku 60:40), co przydaje się podczas transportu długich
przedmiotów.
Model występuje w trzech wersjach wyposażenia: w wersji podstawowej Classic Plus, która zadziwia
długą listą wyposażenia standardowego, bogatszej Comfort i w wersji
Style dla najbardziej wymagających.
Ambicją Hyundaia jest pozycja światowego lidera w dziedzinie
oszczędności paliwa i nasze silniki
stanowią tego potwierdzenie. Jednostka napędowa 1.6 l Gamma wykorzystuje technologię DCVVT (ang.
Dual Continuously Variable Valve
Timing), która pozwala zwiększyć
moc (132 kM) oraz obniżyć poziom
emisji, przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwo
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do wartości najniższej w tej klasie. Maksymalny moment obrotowy
o wartości 158 nm silnik generuje
przy 4850 obr./min.

HYUNDAI I 40
nowy Hyundai i40 wygląda bardzo dobrze – opływowa rzeźba wersji kombi wyznacza nowe stylistyczne
trendy. Jest to pojazd spełniający
wszystkie oczekiwania. Zastosowane w nim rozwiązania to m.in. adaptacyjne przednie reflektory, system dziewięciu poduszek powietrznych (łącznie z poduszką kolanową
w standardzie) oraz system utrzymywania pasa ruchu, który wykrywa
jego niezamierzoną zmianę i ostrzega
sygnałem dźwiękowym, co zwiększa
czujność kierowcy, szczególnie podczas jazdy nocną. Atrakcyjne nadwozie uzupełnia ciekawe wnętrze.
wystarczy wspomnieć o panoramicznym szklanym dachu, automatycznym systemie odparowywania szyb,
podgrzewanych fotelach, przednich
i tylnych oraz podgrzewanej, skórzanej kierownicy.
Parkowanie nowym Hyundaiem
i40 to pestka. Czujniki rozmieszczone wokół samochodu dokładnie
zmierzą wymiary dostępnego miejsca parkingowego. nowoczesny system nawigacji ze sterowaniem głosowym (dostępnym w 10 językach)
jest prosty w użytkowaniu.
System organizacji przedziału bagażowego wersji kombi pomaga ergonomicznie rozmieścić pakunki, a jeśli

potrzeba więcej miejsca, wystarczy pociągnąć jeden przełącznik, aby błyskawicznie złożyć oparcia tylnych foteli.
Bagażnik ma pojemność 553 litrów przy podniesionych oparciach
tylnych foteli, a po ich złożeniu ponad trzykrotnie więcej – 1719 litrów.
kolejne udogodnienie, to elektrycznie
sterowana klapa, dzięki której załadunek bagażu jest bardzo łatwy.
Do Hyundaia i40 przygotowano
kilka silników gwarantujących najniższe w klasie spalanie i poziom
emisji CO2. I niezależnie od tego,
czy wybierzemy wersję z 6-stopniową skrzynią ręczną czy z przekładnią
automatyczną, wszystkie egzemplarze mają układ hamulcowy z ABS.
Dodatkowo znakomite prowadzenie zapewnia wielowahaczowe tylne
zawieszenie oraz system ESP. Silnik
benzynowy 1.6 CVVT generuje moc
135 kM mocy oraz moment obrotowy o wartości 164,3 nm przy zaledwie 4850 obr./min., co zapewnia
znakomitą elastyczność. Jak wszystkie silniki modelu i40 jednostka
benzynowa 2.0 CVVT wykorzystuje
zaawansowane rozwiązania technologiczne, które przekładają się
na oszczędność paliwa i pozwalają
wypracować dynamiczną moc 177
kM oraz moment obrotowy o wartości 213 nm. Silnik wysokoprężny

1.7 CRDi dostępny jest w dwóch
wersjach – 115 i 136-konnej.

VELOSTER
To udane połączenie stylu coupé z funkcjonalnością hatchbacka.
w tym modelu typu CuV (crossover
utility vehicle), wyróżniającym się innowacyjną stylistyką, dynamika łączy
się z praktycznymi rozwiązaniami. Odważnie poprowadzone linie nadwozia
podkreślają jego dynamiczny charakter, a sześciokątna osłona chłodnicy
wraz z ciekawie zaprojektowanymi
reflektorami jest wyrazem postępu
i nowoczesności. unikalna konfiguracja drzwi bocznych typu 1+2 zwiększa
praktyczność, a opływowy profil samochodu coupé daje wrażenie sportowego stylu, który wyraźnie różni się
od konstrukcji coupé i hatchback dostępnych na rynku.
Panoramiczne okno dachowe
wpuszcza do kabiny dużo światła
i świeżego powietrza. wnętrze zwraca uwagę na wyrafinowane detale: podajnik pasa bezpieczeństwa
kierowcy, przycisk uruchamiania
i wyłączania silnika, uchwyty drzwi,
podparcie odcinka lędźwiowego
w fotelu kierowcy, gama materiałów
tapicerskich drzwi w kolorze czarnym,
szarym oraz czerwonym.

Dzięki rozbudowanemu systemowi poduszek powietrznych Veloster
jest w pełni przygotowany do ochrony pasażerów w razie wypadku.
Bezpieczną podróż gwarantują także układy z zakresu bezpieczeństwa
pasywnego, m.in. układ kontroli
trakcji, zapobiegający poślizgowi kół
podczas ruszania z miejsca, przyspieszania i wjeżdżania na wzniesienia.
Silnik Gamma 1.6 GDI pracujący pod maską Velostera odznacza
się zredukowanym zużyciem paliwa
i niską emisją CO2, dzięki czemu
wpisuje się w ekologiczne trendy
nowoczesnego świata. Jednostka
została wykonana na bazie aluminiowych bloków przy zastosowaniu
konstrukcji ramy drabinowej, co
pozwala na uzyskanie niższej masy
i wyższej wytrzymałości. Zastosowanie technik redukcji hałasu przeciwdziała efektom rezonowania, wibracji
i drgań wewnętrznych, zapewniając
komfortowe warunki podróżowania.
kierowcy pomaga także elektrycznie
wspomagany układ kierowniczy, zapewniający lepszą wydajność kierowania i wyższą wydajność paliwa.
A ponieważ równie istotna jest wydajność akustyczna przy niskich, jak
i przy wysokich prędkościach, bezobsługowy łańcuch rozrządu minimalizuje hałas przy obrotach jałowych,
a także podczas przyspieszania.
Tomasz Wypych
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Zabezpieczenie przyszłości,
inwestowanie, bezpieczeństwo

T

owarzystwo Ubezpieczeń na
Życie POLISA-ŻYCIE S.A.
działa na rynku ubezpieczeniowym od 16 lat. Dynamiczny
rozwój zapewnił Spółce silną
pozycję wśród Towarzystw oferujących grupowe i indywidualne
ubezpieczenia na życie. Bezpieczeństwo finansowe Spółki gwarantuje rozsądna i wyważona
strategia, której potwierdzeniem
są bardzo dobre wyniki finansowe. Od początku działalności priorytetowym zadaniem firmy jest identyfikowanie potrzeb
Klientów, ich upodobań i oczekiwań względem usług ubezpieczeniowych.
Oferta Towarzystwa przygotowana została na podstawie
badań rynku, których wyniki pozwoliły stworzyć produkty odpowiadające w największym stopniu potrzebom ochrony ubezpieczeniowej i zabezpieczenia
finansowego. – Ubezpieczenia
na życie stały się idealnym instrumentem łączącym w sobie
zabezpieczenie przyszłości, inwestowanie i bezpieczeństwo
– podkreśla Wiesław Szermach,
członek Zarządu POLISY-ŻYCIE.
– Gospodarka światowa, pomimo kryzysu podlega stałym
zmianom społecznym i demograficznym, a co za tym idzie,
zwiększają się też potrzeby klientów i naszym celem jest sprostać
ich zapotrzebowaniom. Kryzys
finansowy nie osłabił naszej pozycji na konkurencyjnym rynku

ubezpieczeniowym, dodatni wynik finansowy potwierdza nasz
sukces.
Towarzystwo wyróżnia wszechstronna, odpowiadająca europejskim standardom oferta
ubezpieczeń, która może być
w każdej sytuacji dostosowana do indywidualnych potrzeb
i możliwości finansowych klientów. – Bazujemy na tradycyjnych
polisach ochronnych – mówi
Wiesław Szermach, członek Zarządu – ale w naszej ofercie są
też produkty z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym i wiele
produktów niszowych. Oferta
przygotowana dla zakładów pracy obejmuje produkty grupowe,
np. „Super Gwarancja” i „Bezpieczna Firma”. Kierując się potrzebami rynku, specjalnie dla
wolnych zawodów stworzyliśmy
ubezpieczenia o charakterze
otwartym „Super Grupa” i „Multigrupa”. Mamy też produkt dla
najmłodszych „Bezpieczne Dziecko”, ubezpieczenie stypendialne
„Żak”, a także bardzo popularne w ostatnim czasie ubezpieczenie kredytobiorców i leasingobiorców. Dbając o interesy
uczestników ruchu drogowego,
oferujemy produkt na życie i od
następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowców, pasażerów oraz pieszych „Bezpieczny
na Drodze”. Innowacyjnym rozwiązaniem jest ubezpieczenie na
życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków „Bezpieczni

Razem” i „Polisa dla Ciebie”.
Działamy zgodnie z naszym mottem „Z myślą o nowych perspektywach życia”.
Niekwestionowanym atutem
Spółki są osiągane parametry
bezpieczeństwa: wskaźnik pokrycia rezerw lokatami, wskaźnik
pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi, wskaźnik
pokrycia kapitału gwarancyjnego środkami własnymi.
Dynamiczny rozwój firmy jest
możliwy dzięki sprawnym systemom organizacyjnym i informatycznym, które pozwalają na
dostosowanie obsługi produktu
do wymogów rynku i partnerów
biznesowych.
Towarzystwo zostało wyróżnione Brązowym Medalem Akademii Polskiego Sukcesu oraz „Perłą Dużą Polskiej Gospodarki”,
przyznaną przez redakcję Polish
Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. PonadtoTowarzystwo otrzymało od magazynu
Home&Market „Order Finansowy” w kategorii specjalny produkt finansowy, za Ubezpieczenie Grupowe Dzieci i Młodzieży
SCHOLAR i SUPER SCHOLAR
2011.
Anna Arwaniti

Firma ASmet została założona w 1986
roku. Obecnie jest jednym z największych
w Polsce przedsiębiorstw produkcyjnohandlowych działających w branży
elementów złącznych. Posiada dwa
zakłady produkcyjne, nowoczesne centra
dystrybucji oraz sieć punktów handlowych
i sklepów patronackich zlokalizowanych
w różnych częściach Polski.
Oferta firmy obejmuje 85 tys. pozycji
asortymentowych, z czego 35 tys. stanowią
pozycje dostępne w ciągłej sprzedaży,
zaś pozostałą część wyroby dostarczane
na indywidualne zamówienia.
Firma oferuje ponadto swoim Klientom
usługi w zakresie doradztwa technicznego
oraz projektowania i wdrażania
nowoczesnych rozwiązań logistycznych
opartych na filozofii Just in Time.
ASmet jest producentem i dystrybutorem
wyrobów śrubowych specjalnych,
przeznaczonych do pracy w podwyższonych
temperaturach i w podwyższonym
ciśnieniu. Firma zorientowana jest na
Klienta – jakość wyrobów, kompetentną
obsługę i terminowość dostaw. Realizuje
zamówienia już od jednej sztuki. Posiada
bogate doświadczenie w obróbce różnych
gatunków stali i stopów specjalnych.
ASmet posiada certyfikowany System
Zarządzania Jakością i Środowiskiem
zgodny z wymaganiami norm:
PN-EN ISO 9001:2009
i PN-EN ISO 14001 2005
oraz z Dyrektywą PED 97/23/EC
dotyczącą urządzeń ciśnieniowych
(Załącznik 1, Sekcja 4.3).
Jest także wytwórcą wyrobów zgodnych
z AD - 2000 Merkblatt W0, W2 i W7
oraz zestawów śrubowych do połączeń
niesprężanych w kombinacjach
wg normy PN-EN 15048-1:2008.

ASmet Artykuły Metalowe Andrzej Sajnaga
Reguły k/W-wy, Al.Jerozolimskie 280
tel. 22 723 63 26, fax 22 723 41 49
www.asmet.com.pl, asmet@asmet.com.pl

Archimedes s.A.
ul. robotnicz 72, 53-608 wrocław
tel.: +48 071 782 71 23, 24
fax:+48 071 373 59 30
e-mail: marketing@archimedes.com.pl
www.archimedes.com.pl

Archimedes .A. jAko jedyny polski producent i dostAwcA
ręcznych profesjonAlnych nArzędzi z nApędem pneumAtycznym:
tycznym:
szlifierek prostych, kątowych, pionowych
szlifierko-frezArek
frezArek
młotów wyburzeniowych, młotków,
ścinAków, kliniAków, skrobAków
ubijAków formierskich
ubij
motoreduktorów
wiertArek i wkrętAków
gwintownic

wychodząc
ychodząc naprzeciw oczekiwaniom użyt
użytkowników, modernizujemy swoje wyroby w zaza
kresie poprawy bezpieczeństwa, współczynnika
mocy do masy, trwałości oraz niezawodności, co
wydatnie skraca czas trwania procesów obróbczych
oraz obniża koszty ich realizacji, poprawiając przy
tym komfort pracy operatorów.
nA tArgAch stom w kielcAch tego roku
wyróżniono szlifierkę pneumAtyczną
kątową sk-180d9.

PROFESJONALNE ROZWI¥ZANIA DLA PRZEMYS£U SPO¯YWCZEGO

APARAT PRÓ¯NIOWY

Oferujemy
pojedyncze urz¹dzenia
oraz kompletne linie technologiczne
wg naszego opracowania lub dokumentacji
klienta. Wykonujemy pe³n¹ automatykê i sterowanie
procesem dostosowane do indywidualnych wymagañ.

XIX Forum Gospodarcze
w Toruniu
W dniach 5 – 6 marca 2012
roku Stowarzyszenie Integracja
i Współpraca zorganizuje w Toruniu XIX Forum Gospodarcze.
„Gospodarcze, Transgraniczne Więzi Systemowe” – na taki
temat będziemy dyskutować
podczas Forum Gospodarczego
w Toruniu w 2012 roku w odpowiedzi na sugestie uczestników
Forum 2011. Tematy poruszane
podczas ubiegłej konferencji dotyczyły tych samych zagadnień,
jednak w aspekcie politycznym.
Rok 2012 będzie okresem
początku pracy nowego rządu
w Polsce i wyznaczania priorytetów na kolejne cztery lata.
Dlatego tak ważne wydaje nam
się omawianie spraw gospodarczych, gdzie tylko tłem jest bieżąca polityka.
Jak każdego roku, zaszczycą
naszą konferencję wybitne osobowości świata gospodarki, kultury, nauki i polityki. To właśnie
oni spierając się i dyskutując
na ważne tematy dotyczące Polski, Europy i Świata mówić nam
będą o kierunkach rozwoju naszego kraju i całej Europy.
Dla Stowarzyszenia Integracja i Współpraca jak zwykle priorytetami będą tematy dotyczące
promocji miast i całego regionu
kujawsko-pomorskiego, rewitalizacja drogi wodnej E 70, współpraca polityków ponad podziałami, jasna wizja rozwoju Polski
na arenie międzynarodowej oraz
Partnerstwo Wschodnie.
W roku 2011 w ramach
projektu Partnerstwo Wschod-

nie promowana była Białoruś.
W roku 2012 prezentować będziemy dorobek Kazachstanu,
ze szczególnym uwzględnieniem
regionu Uralsk jako partnera
województwa kujawsko-pomorskiego.
Oczywiście nie zabraknie
podczas Forum Gospodarczego w Toruniu burzliwych debat
dotyczących ekonomii, finansów, bankowości, spraw zagranicznych, rozwoju nauki, kultury
i sportu.
Odbędziemy około trzydziestu konferencji, paneli, seminariów dotyczących gospodarki,
w tym energetyki, transportu,
rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,
obronności, prawa – ze szczególnym
uwzględnieniem prawa międzynarodowego.
Tylko ścisła współpraca, do
jakiej zachęcamy podczas Forum Gospodarczego w Toruniu,
daje szansę jeszcze większego
sukcesu Polski i regionu.
Forum Gospodarcze w Toruniu, wsparte przez Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta Torunia stawia sobie za cel integrowanie i zachęcanie do współpracy polityków, samorządowców, regiony a także państwa.
Dla Stowarzyszenia Integracja i Współpraca jest to ciągłe
wyzwanie, zwiększające szansę
na powodzenie i sukces gospodarczy.
Zapraszamy do udziału w XIX
Forum Gospodarczym!

Sesja Inauguracyjna XVIII Forum Gospodarczego,
Dwór Artusa w Toruniu

Dr Jacek Janiszewski, Przewodniczący Rady
Programowej Stowarzyszenia Integracja
i Współpraca

Prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego

Prelegenci panelu na temat
„Partnerstwa Wschodniego”
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FELIETON

kobiecy punkt widzenia
na kwestię uzbrojenia

S

iadając do napisania tego felietonu poczułam pewien rodzaj niepokoju. Zaczęłam
się zastanawiać, czy istnieje kobiecy punkt widzenia na kwestię uzbrojenia – tego
całego kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego, zrośniętego z wielkimi projektami
rozwiązywania lokalnych i globalnych problemów naszej cywilizacji, która (czy to się
komuś podoba, czy nie) musi się posługiwać wojskiem, a ono musi się posługiwać
możliwie najnowocześniejszymi „narzędziami pracy”. Termin „narzędzia” na naszym
polskim „podwórku” nabrał szczególnego znaczenia w kontekście uzawodowienia
armii, która oczekuje profesjonalnego wyposażenia.
Moje kobiece wątpliwości rozwiała nie tylko troska o nasze wspólne bezpieczeństwo
narodowe, ale także fakt coraz liczniejszej obecności w szeregach naszej armii kobiet,
które zaczynają sięgać po coraz wyższe stopnie i stanowiska.
To już nie dawni „chłopcy poborowcy”, których patriotyczny entuzjazm i poczucie
obywatelskiego obowiązku miały rekompensować siermiężność strojów i uzbrojenia.
Z wybiciem się na rzeczywistą niepodległość, która oznaczała stopniowe, ale
konsekwentne wychodzenie z technologicznych reżimów układu warszawskiego, zrodziła
się nadzieja na dynamiczny rozwój nie tylko rodzimego przemysłu zbrojeniowego, ale
także naszej narodowej myśli naukowej i technicznej związanej z tą gałęzią gospodarki.
Intuicja podpowiada mi, że w obliczu naszej akcesji do unii Europejskiej oraz naszego
członkostwa w nATO, panowie w mundurach zapałali ogromną żądzą posiadania
najnowocześniejszych rodzajów uzbrojenia, kompatybilnych z technologiami naszych
– wtedy potencjalnych, a obecnie rzeczywistych – sojuszników.
Ta wielka zmiana naszych aspiracji, celów strategicznych i zobowiązań sojuszniczych
wpłynęła, zwłaszcza na początku historycznej transformacji, na pojawienie się tendencji,
które osłabiły kondycję i pozycję naszego przemysłu zbrojeniowego. Można powiedzieć,
że nie przystawał on do nowej rzeczywistości, tak jak nie przystają rosyjskie migi starszej
generacji do amerykańskich „efów”. Produkty naszych fabryk zbrojeniowych niejako
z założenia znalazły się w polu krytyki, zwłaszcza w kontekście ich przydatności podczas
naszych misji zagranicznych. Oczywiście, sprzęt i uzbrojenie testowane na Pustyni
Błędowskiej mogły się wydawać nieskuteczne na piaskach dużo większych pustyń, ale
to nie znaczy, że nasi inżynierowie i nasze biura konstrukcyjne maszerowały „w ogonie”
badań i wynalazków zbrojeniowych, zwłaszcza europejskich.
Bez odpowiednich nakładów cudów się nie zdziała. Za amerykańskimi F-16 (nie
najnowszej, niestety, generacji) miały „przylecieć” spore pieniądze, które były nadzieją
tej szczególnej gałęzi przemysłu. Jakoś łatwiej było jednak kupić to i owo za granicą,
niż wesprzeć naszą rodzimą zbrojeniówkę. Jej aktualny wizerunek może napawać
optymizmem, ale kobiecym okiem widzę, że jest to wizerunek po liftingu.
nieustanne poszukiwania oszczędności nie omijały także MOn, a więc pośrednio
zbrojeniówki. Zmniejszenie zamówień i przeniesienie 494 mln zł płatności na dalsze lata,
jako wynik renegocjacji umów między MOn a przemysłem zbrojeniowym, zapowiadał
już w 2009 r. ówczesny minister obrony Bogdan klich; pocieszał, że nie zerwaliśmy ani
jednej ze 111 wieloletnich umów o dostawach sprzętu i uzbrojenia, które poddano
renegocjacjom. Przypomniał też, że renegocjacje rozpoczęły się zaraz po przyjęciu
planu modernizacji technicznej na lata 2009–2010, związanego z ograniczeniami
budżetowymi. wartość renegocjowanych umów wynosiła 714 mln złotych, a płatności
rolowane – przeniesione na późniejsze lata – to łącznie 494 mln złotych. Jaki będzie efekt
tych działań – zobaczymy. na razie trwa tak zwane „rolowanie” płatności i zobowiązań.
Rolowanie jest pojęciem wieloznacznym.

Łatwiej było kupić
to i owo za granicą,
niż wesprzeć
naszą rodzimą
zbrojeniówkę.
Jej aktualny
wizerunek
może napawać
optymizmem,
ale kobiecym
okiem widzę,
że jest to wizerunek
po liftingu.

Redaktor Naczelna

KRYSTYNA
BARTUZIN
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Profesjonalizm i strategia
Wypoczywałem na plaży w Mielnie, gdy zatelefonowano do mnie z pytaniem, czy chcę startować w konkursie na prezesa zarządu Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji. Wyraziłem zainteresowanie. Złożyłem
stosowne dokumenty i przystąpiłem do konkursu. Spośród kilku kandydatów wybrano mnie. Było to 23 lipca 2010 roku. Tak zaczęła się moja
przygoda z instytucjami sektora obronnego. Potem wypadki potoczyły się błyskawicznie. 15 grudnia 2010 roku, w ramach unii personalnej
z Radwarem, czyli wspólnego zarządu dla obu spółek, zostałem prezesem
zarządu Radwaru, a 26 stycznia 2011 roku – dyrektorem Dywizji Elektronika
Grupy Kapitałowej Bumar – wspomina dr inż. Ireneusz Żmidziński.

Urodził się Pan chyba pod szczęśliwą gwiazdą…
Urodziłem się w 1952 r. w Pile. Rodzice wysłali mnie do Technikum
Górnictwa Naftowego, bo takie
w naszym mieście było. Nawet je
ukończyłem, ale mnie bardziej interesowała elektronika. Wybrałem
Akademię Techniczno-Rolniczą
w Bydgoszczy i w 1975 r. uzyskałem dyplom inżyniera elektronika,
a dwa lata później tytuł magistra
telekomunikacji na Politechnice
Gdańskiej. W 1987 r. ukończyłem
podyplomowe studia na Politechnice Warszawskiej z zakresu komutacji cyfrowej. Potem obroniłem
pracę doktorską na Politechnice
Gdańskiej i otrzymałem tytuł doktora nauk telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

w Telfie powstał ośrodek badawczo-rozwojowy, w celu opracowywania
nowych technologii telekomunikacyjnych. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy polską cyfrową centralę telefoniczną U-10. Zaczęliśmy od centrali przeznaczonej na cele cywilne,
głównie w obszarach wiejskich,
a później dla wojska i policji. Opracowaliśmy też system dyspozytorski
dla potrzeb prezydenta Lecha Wałęsy. Na owe czasy był to system unikalny. Chodziło o to, by ograniczyć
do minimum możliwość przenikania informacji między kanałami,
żeby rozmowy prezydenta nie słuchał ktoś nieuprawniony.

Zaczął Pan pracować po ukończeniu studiów inżynierskich?

Jest Pan skromny i nie wspomina, że
właśnie w Telfie wyroby, za których
konstrukcję był Pan odpowiedzialny,
zdobywały złote medale na Międzynarodowych Targach Poznańskich,
że jest Pan właścicielem kilku patentów w zakresie filtrów cyfrowych.

Oczywiście. Przez 10 lat pracowałem na ATR jako asystent i wykładowca. W 1985 r. związałem
się zawodowo z zakładami Telfa
w Bydgoszczy. W latach 90. właśnie

Trochę tego się uzbierało – i to
właśnie złotych medali... Udawało
mi się zdobywać medale w czasie
mojej kadencji członka zarządu ds.
Techniki i Rozwoju.
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Brał Pan też udział przy komercjalizacji i prywatyzacji bydgoskiej Telfy.
Zabiegałem o to, by przy sprzedaży
Telfy globalnemu dostawcy nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych – amerykańskiej firmie
AT&T – wynegocjowano jak najkorzystniejsze warunki, by pracownicy
ośrodka badawczo-rozwojowego
zachowali zatrudnienie. Ówczesny
minister łączności miał świadomość
„zabijania krajowego przemysłu”,
ale zaakceptował transfer nowych
technologii, know how do opracowania modułów oprogramowania
central 5 ESS. Co do wielkości, było
to drugie oprogramowanie na świecie, ponad 10 mln linii kodu. Dla
nas oznaczało zderzenie z potentatem, inną metodyką i metodologią
pracy, nowymi procedurami.
Jednak AT&T doceniła Pana zaangażowanie w proces prywatyzacji,
wcześniejsze osiągnięcia i wysłała
do ośrodka w Holandii.
Tak. Zostałem skierowany do
ośrodka odpowiedzialnego za
zdalne wsparcie techniczne Rosji.

Pracowałem tam przez rok jako
szef kilkunastoosobowego zespołu.
Potem powierzono mi kierowanie
grupą rozwojową AT&T w zakresie opracowania oprogramowania central związanych z systemem
telefonii komórkowej w standardzie
GSM. następnie wysłano mnie do
uSA, bym poznał tamtą kulturę
i organizację, tamtych ludzi. Powierzono mi arcytrudne zadanie
– audytora wszystkich projektów

Rok 2000 to nowy rozdział w Pana
życiu zawodowym…
Pod koniec 2000 r. przeniosłem
się do warszawy. Powierzono mi
budowę struktury technicznego
wsparcia w Moskwie, w Czernikowie na ukrainie i francuskiej Sophii
Antipolis niedaleko Cannes. następnie zostałem dyrektorem Pionu
Techniki i Rozwoju Biznesu Lucent
Technologies, oddziału w Polsce.

Stworzenie kompleksowego, nowoczesnego
i narodowego systemu obrony przeciwlotniczej
sprawi, że polskie niebo będzie w polskich
rękach. Pobudzi również rozwój polskiego
przemysłu obronnego, pozwoli na
modernizację obrony przeciwlotniczej
i przeciwrakietowej.
europejskich. Po prawie dwuletnim pobycie za granicą (1995–97)
wróciłem do Polski. Zlecono mi
tworzenie w Bydgoszczy polskiego
oddziału laboratoriów Bella Lucent
Technologies. Jest to największe
światowe laboratorium telekomunikacyjne, z siedzibą w new Jersey.
wymyślono w nim siedem przełomowych odkryć światowych nagrodzonych noblem, m.in. standard
GSM, tranzystor, system operacyjny
unix i inne. nasz oddział był odpowiedzialny za rozwój central 5 ESS
i wsparcie techniczne w krajach Europy Centralnej i wschodniej. Mieliśmy centrale aż w Pietropawłowsku
na Dalekim wschodzie. Ja pierwszy
w Europie zetknąłem się z przełomem 1999/2000. Obawialiśmy się
wyzerowania systemu, zablokowania komputera. na szczęście nic
takiego nie miało miejsca. Świat
nie stanął. I to był koniec przygody
w zakresie badawczo-rozwojowym.

Byliśmy największym dostawcą
sprzętu dla polskiej telekomunikacji. Polsce przekazano także odpowiedzialność biznesową za region
centralno-wschodni. w tym czasie
kierowałem też zespołami międzynarodowymi – rozlokowanymi
w takich krajach, jak Holandia,
Hiszpania, niemcy, Anglia, Francja, Rosja i Czechy – związanymi
z sieciami nowej generacji (nGn).
niestety, nastąpiło już nasycenie
rynku telefonami stacjonarnymi
i komórkowymi. Zaczęto myśleć
o łączeniu firm. w 2006 r. przyłączono nas do koncernu Alcatel.
Mnie i moim kolegom dyrektorom
podziękowano za pracę.
wówczas, w 2007 r. rozstałem
się z telekomunikacją. Przez rok
współpracowałem z francuską firmą AtosOrigin, jedyną na świecie uprawnioną do obsługi infrastruktury informatycznej wszystkich
olimpiad letnich.

w lipcu 2010 r. odnalazł Pana
prezes zarządu Grupy kapitałowej
Bumar S.A.
I tak zaczęła się moja przygoda
z firmami sektora obronnego.
Czekało na Pana niezwykle wyzwanie – integracja trzech firm: Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
S.A., Centrum naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej
Radwar S.A. oraz PPPE Dolam S.A
z siedzibą we wrocławiu.
Przyznaję, jest to duże wyzwanie, ale
sobie z nim radzę. Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania modelu
konsolidacji. Chodzi o maksymalizację efektów synergii, optymalizację zastanych potencjałów i zasobów. Jest to o tyle trudne, że musi
nastąpić redukcja zatrudnienia,
poza tym musimy wdrożyć wiele
nowych rozwiązań i narzędzi informatycznych. w tej kwestii porozumiałem się już ze związkami zawodowymi. niełatwo było także przekonać załogi Radwaru i Dolamu,
że najprostsze do przeprowadzenia,
najkorzystniejsze i optymalne biznesowo będzie, gdy spółką przejmującą zostanie PIT. To właśnie chłodna
kalkulacja, a nie emocje zdecy-
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dowały o takim rozwiązaniu. Ludzi przekonał argument, iż sprawą
„być lub nie być” trzech spółek jest
stworzenie silnego podmiotu, zdolnego do konkurowania na rynku
w sektorze elektroniki profesjonalnej. Tak więc 1 stycznia 2012 r.
w kRS zostanie zarejestrowana
nowa firma – PIT S.A., która naj-

nieczne z powodu wejścia w życie
w sierpniu tego roku dyrektywy unii
Europejskiej, dotyczącej otwarcia
rynków krajów członkowskich.
Oczywiście! Jednak by zostać istotnym graczem na rynku obronnym,
musimy mieć własną strategię działania. Firma zagraniczna wchodzą-

Aby zostać istotnym graczem na rynku
obronnym, trzeba mieć własną strategię
działania. Firma zagraniczna wchodząca
na nasz rynek nie może nam tylko
sprzedawać swojego produktu, winna
zaoferować nowoczesne technologie, serwisy,
oprogramowanie itp.
wcześniej, jak to będzie możliwe,
przekształci się w firmę Bumar
Elektronika. Powstanie mocnego,
innowacyjnego ośrodka w dziedzinie elektroniki jest również istotnym
składnikiem rozwoju całej Grupy
kapitałowej Bumar S.A.
Powstanie silnego podmiotu w zakresie elektroniki staje się także ko-

ca na nasz rynek nie może nam tylko
sprzedawać swojego produktu, winna zaoferować nowoczesne technologie, serwisy, oprogramowanie itp.
nie może być tak, by wojsko kupowało od dostawcy zagranicznego
bez zobowiązań z jego strony. Jeśli
pozwolimy tylko na zakup obcego
produktu, to „zarżniemy” polski
przemysł zbrojeniowy. wypracowa-
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nie takiej strategii należy do polskiego rządu, a przede wszystkim
do ministra obrony narodowej.
Poważnym wyzwaniem i olbrzymim
przedsięwzięciem w zakresie obrony
jest Tarcza Polski.
Jestem jej absolutnym zwolennikiem! uważam, że Polacy sami powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo, nie wykluczając współpracy
ze światowymi liderami w przemyśle
zbrojeniowym, tak aby kompleksowy system był nowoczesny i niezawodny. Bezpieczeństwo Polaków
nie może być zależne wyłącznie od
świata zewnętrznego. Ponadto jest
to zgodne z decyzją nATO, podjętą
na szczycie w Lizbonie w listopadzie
2010 r. Zgodnie z tą decyzją, państwa członkowskie mają mieć swoje
narodowe tarcze, które byłyby spięte
natowskim systemem dowodzenia.
Tarcza ma być niejako parasolem,
chroniącym nasze jednostki wojskowe, dworce, lotniska, fabryki, miasta i większe tereny. Polski potencjał obronny posiada odpowiednie
zdolności technologiczne, doświadczenie i wyroby, wpisujące się w system tworzący tarczę. natomiast rakiety trzeba będzie kupić. Stworzenie kompleksowego, nowoczesnego
i narodowego systemu obrony przeciwlotniczej sprawi, że polskie niebo
będzie w polskich rękach. Pobudzi
również rozwój polskiego przemysłu
obronnego, pozwoli na modernizację obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. koszty tarczy są duże,
szacuje się je na około 15 mld zł,
ale te pieniądze, w postaci podatków, wrócą do budżetu państwa.
Aby to było możliwe, Tarcza Polski
musi stać się programem narodowym, zaakceptowanym przez rząd,
przyjętym przez parlament, podpisanym przez prezydenta RP.

Czy inne państwa członkowskie
nATO stosują się do decyzji sojuszu
i budują swoje tarcze narodowe?
Z mojej wiedzy wynika, że tak.
w tym roku odbyło się spotkanie
przedstawicieli państw Trójkąta
weimarskiego. uczestniczyłem w nim,
zaprezentowaliśmy nasze rozwiązanie tarczy. Zostało przyjęte z dużym
zainteresowaniem.
Co uznaje Pan za istotne osiągnięcia w Bumarze?
Cieszę się, że mogę pracować
z bardzo ambitnym zespołem, który
ma na swoim koncie istotne osiągnięcia. Tak się złożyło, że miałem
okazję uczestniczyć już dwukrotnie w największych targach krajowych przemysłu zbrojeniowego
w kielcach i w każdym z nich, przy
niewielkim moim udziale, nasze
rozwiązania zostały wyróżnione

„defenderem”. Dodatkowo w tym
roku nasz produkt – radar RM-100
został wyróżniony „Super defenderem”, najwyższym wyróżnieniem
na tych targach. To wielka zasługa
mojego twórczego zespołu, wspaniałych konstruktorów.
Myślę, że moim osobistym sukcesem stała się też nominacja na
Członka Rady Przemysłowo-Obronnej przy Ministrze Obrony narodowej. wspomnę też, że kierowanie
trzema różnymi podmiotami jest dla
mnie sporą nobilitacją.

w październiku 2011 roku.
Dywizja Bumar Elektronika
otrzymała dyplom „Polski
Produkt Przyszłości 2011”,
w kategorii Technologie
przyszłości w fazie
wdrożeniowej, za projekt:

„nieinwazyjny pomiar glikemii
człowieka za pomocą technik
mikrofalowych”.
Dyplom wręczył wicepremier
waldemar Pawlak.

Czy Prezes Dywizji Elektroniki ma
czas na polowanie, granie w brydża, posłuchanie dobrej muzyki…
niewiele…
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Irena Hamerska

ZŁOTY CYBORG 2003, SUPER DEFENDER 2011
i SYMBOL POLSKICH INNOWACJI 2011
w 2003 roku dr inż. Ireneusz Żmidziński otrzymał prestiżową nagrodę Złoty
Cyborg, przyznawaną przez kapitułę Sekcji Telekomunikacji komitetu Elektroniki
i Telekomunikacji Polskiej Akademii nauk. nagrodę przyznano w kategorii „Przemysł”, za wdrażanie nowych technologii oraz aktywną działalność na rzecz budowy i rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego. Statuetkę wręczył ówczesny
wicepremier Marek Pol. Zloty Cyborg jest przyzwany dla liderów telekomunikacji
od 1998 r., podczas krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki.

Podczas tegorocznego XX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
i Logistyki w kielcach, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. otrzymał cenione w branży obronnej wyróżnienie Super Defender za radar mobilny RM-100.
Bumar zaprezentował przygotowany wspólnie z europejskim koncernem przemysłu kosmicznego i rakietowego MBDA projekt systemu obrony przeciwlotniczej
i antyrakietowej „Tarcza Polski”. w kielcach po raz pierwszy pokazano bojową
wyrzutnię rakiet średniego zasięgu ASTER 30.
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. oraz CnPEP RADwAR S.A. otrzymały
wyróżnienie programu promocyjnego Monitora Rynkowego i PubliCity Prasowej
Promocji Biznesu: Symbol Polskich Innowacji 2011 „za szeroko pojętą jakość
funkcjonowania w branży, popartą wdrożeniami wielu systemów i nagradzaną
przez różne instytucje. kapituła programu doceniła polską myśl techniczną obecną w zaawansowanych innowacjach oraz budowanie mądrze pojętego lobby
na rzecz polskich rozwiązań obronnych jako potrafiących śmiało sprostać światowej konkurencji”.

Dywizja Bumar Elektronika
ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa
tel. 22 4865 225
faks 22 4865 218
www.bumar.com

57
PRZEGLĄD PRZEMySŁOwy I GOSPODARCZy

267/S/2010

267/A/2010

AC 027

AB 171

przemysł zbrojeniowy

Jakość to nasz
klucz do powodzenia

KupczaK

Rozmowa z Bogusławem Kupczakiem,
szefem firmy Kupczak Products
du postawić dzisiaj obok najnowszych produktów.
Wasze buty, tzw. „kupczaki”, były
i są używane przez elitarną jednostkę GROM, żołnierzy Straży
Granicznej, Wojsko Polskie. Czy
noszą je też armie innych krajów?
A polskie służby mundurowe?
Pana rodzinna firma, Kupczak
Products, od ponad 20 lat produkuje buty specjalnego przeznaczenia, głównie dla wojska.
W jakich okolicznościach zrodził
się pomysł, aby otworzyć tak
specjalistyczną fabrykę?
Pomysł, aby produkować buty
dla specyficznego militarnego
odbiorcy, podsunął kolega, syn
znanego producenta obuwia
sportowego i trekkingowego.
Kiedy przed kilkunastu laty zaczynaliśmy nasz biznes w Kaliszu, w zasadzie bez większego
doświadczenia w branży, myśl
przewodnia była bardzo prosta:
kluczem do powodzenia ma być
jakość użytych surowców i jakość wykonania. Postawiliśmy
na jakość, bo nie stała za nami
rodzinna tradycja ani żadna firma. Zaczynaliśmy od zera, zdani
tylko na siebie. Nasze pierwsze
egzemplarze mógłbym bez wsty-

Buty mają użytkowników w kilku krajach, w kilku armiach, w
każdej bez wyjątku strefie klimatycznej. Są to przede wszystkim
buty specjalistyczne – trekkingowe, przeznaczone dla wojska
i służb specjalnych. Ich głównymi
odbiorcami są państwa Europy
Zachodniej oraz krajowy rynek
wewnętrzny, zarówno militarny,
jak i paramilitarny. Około 200
tysięcy par planowanej produkcji
butów zawsze znajdzie adresata.
Nie zdarzyło się jeszcze, żeby
nieodebrana partia butów zalegała w magazynach.
Co jest gwarancją trwałości
„kupczaków”?
Jakość używanych surowców
oraz nowoczesnych maszyn.
Ważnym elementem jest także
stojąca na najwyższym poziomie
kontrola jakości. Dzięki wyjątko-

60
PRZEGLĄD PRZEMYSŁOWY I GOSPODARCZY

wemu nadzorowi produkcji możemy zaoferować wyroby spełniające najwyższe oczekiwania.
Proszę powiedzieć coś więcej
o surowcach używanych do produkcji butów.
Stosujemy wyłącznie najlepszą
skórę bydlęcą z garbarni niemieckich, włoskich i szwajcarskich. Wszystkie skóry poddane
są długotrwałemu procesowi
hydrofobizacji: przechodzą wodoodporną impregnację, dzięki
czemu skóra nie przyjmuje wody,
zatem buty stają się nieprzemakalne. Grubość i elastyczność
skór używanych do produkcji
naszych butów to kolejna cecha,
która różni nas od konkurencji.
Aby nasze buty mogły być użytkowane w ekstremalnych warunkach, zastosowaliśmy membranę firmy Gore-Tex – jest to
warstwa o niezwykle drobnych
porach, która pozwala uchodzić
na zewnątrz wilgoci wydzielonej
przez organizm i nie dopuszcza
do przenikania wody z zewnątrz.
Aby spełniał swoje zadanie, język
w naszych butach częściowo połączony jest z cholewką do wysokości 20-25 cm, w zależności od
modelu. Do przepuszczających

Jakość butów KUPCZAK PRODUCTS potwierdzają wyniki
badań prowadzonych w wielu placówkach naukowych,
zajmujących się problemami wojskowymi. Niejednokrotnie
znalazło to swoje odbicie także podczas specjalistycznych
targów i wystaw. W 2000 r. firma KUPCZAK PRODUCTS
otrzymała Złoty Monolit – nagrodę Komendanta Głównego
Straży Granicznej, a także nagrodę redakcji tygodnika
Wojska Polskiego – „Polski Zbrojnej” z uzasadnieniem: „Za
wyrób zgodny z zasadą, że żołnierzowi też należy się odrobina
komfortu”. W 2001 r. firma otrzymała kolejne wyróżnienia
– Złoty Laur Logistyka 2001 za buty wojskowe, podczas
Międzynarodowych Targów LOGISTYKA. Specjalistyczne
obuwie z Kalisza wzbudziło także duże zainteresowanie
podczas: Salonu IDEX 2001 r. w Abu Dhabi w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich, Międzynarodowych Targów Broni
w Norymberdze, Międzynarodowych Targów w Delhi
w 2002 r., Międzynarodowych Targów Sprzętu Wojskowego
i AT SOFEX w 2006 r.

powietrze materiałów podszewkowych dodatkowo użyto specjalnych materiałów wyściełających. Para wodna może w ten
sposób swobodnie cyrkulować
między cholewką a podszewką
i uchodzić przez skórę wierzchnią oraz otwory wentylacyjne.
Transport wilgoci jest dodatkowo wspierany przez pompowanie spowodowane chodzeniem
lub bieganiem, co zapobiega
powstawaniu wilgoci wewnątrz
buta. Nasze buty posiadają podeszwy renomowanej firmy Vibram, które charakteryzują się
doskonałą przyczepnością, stabilnością i trwałością. Ułożenie i
rozmiar kostek trapera powoduje idealne zachowanie się buta
niezależnie od rodzaju terenu
(np. skała, śnieg, błoto, piasek).
Protektor podeszwy Vibram posiada kształt samoczyszczący.
Używamy tylko amerykańskich
klejów. Sznurówki sprowadzamy

wyłącznie ze Szwajcarii – nie tylko dlatego, że są najlepsze, ale
mają certyfikaty i są znane zaopatrzeniowcom z zachodnich
armii. Potwierdzeniem doskonałych parametrów naszych butów
jest fakt, że jako jedyna firma
w Polsce posiadamy licencję na
używanie w obuwiu membrany
oddychającej Gore-Tex®.

TORNADO OLIWA XCR

BW NUBUK

PIONIER

Co uważa Pan za największy
sukces swojej firmy? Z czego jest
Pan najbardziej dumny?
Niewątpliwym sukcesem są znakomite opinie użytkowników naszych butów. Jest to polska marka, która przebija się na światowe rynki. Jak się mówi w wojsku:
żołnierz jest tyle wart, ile warte
są jego buty.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Ewa Likowska

BUT WOJSKOWY

Kupczak Products
ul. Legionów 35
62-800 Kalisz
www.vip.home.pl
e-mail: vip@home.pl
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Polski Dzień Jakości
10 listopada 2011 roku w Muzeum Kolekcji im. Jana
Pawła II (Galeria Porczyńskich) odbyły się uroczyste
obchody Polskiego Dnia Jakości, zorganizowanego
w ramach Europejskiego Tygodnia Jakości przez Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

atronat nad obchodami objął Parlament Europejski pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka oraz
Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady
Ministrów, Minister Gospodarki.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. organizuje od 16 lat Dni
Jakości w Polsce, a od trzech lat Polski Dzień Jakości. Jego celem jest:
•podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia jakości
dla konkurencyjności;
•promowanie wiedzy na temat jakości na całym świecie;
•podkreślanie konieczności regularnej kontroli jakości;
•uczczenie osiągnięć w dziedzinie
podnoszenia jakości;
•uświadamianie społeczeństwa,
że podejście do jakości systemów
i procesów produkcyjnych może
mieć spektakularny wpływ na życie
człowieka i jego środowisko;
•podnoszenie świadomości na temat jakości życia w miejscach pracy
i społecznościach lokalnych.
Listopad miesiącem jakości

W tym roku Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji S.A. wyróżniło przedstawicieli świata nauki w uznaniu za
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•Europejska Organizacja Jakości
(założona w 1956 roku, w jej skład
wchodzą 34 europejskie krajowe
organizacje jakości oraz instytucje,
przedsiębiorstwa i osoby fizyczne
– ang. European Organization for
Quality, EOQ)
•Unia Japońskich Naukowców
i Inżynierów (ang. Union of Japanese
Scientists and Engineers – JUSE).
Europejska Organizacja Jakości
organizuje również Europejski Tydzień Jakości (ang. The European
Quality Week), który odbywa się
w tygodniu obchodów Światowego
Dnia Jakości.
Opracowała Ewa Likowska

Obchody na całym świecie

Światowy Dzień Jakości to coroczne
święto, obchodzone w drugi czwartek listopada od 1989 roku. Jego
pomysłodawcami są trzy główne
międzynarodowe organizacje do
spraw jakości:
•Amerykańskie Stowarzyszenie do
spraw Jakości (założone w 1946
roku jako American Society for
Quality Control, ASQC – obecnie
American Society for Quality, ASQ)

fot. Marek Górecki

P

wkład w kształtowanie postaw projakościowych oraz dobrych praktyk w zarządzaniu. – Listopad jest
miesiącem jakości. Obchodzimy go
w tym roku pod hasłem „Działać
przez jakość”. W trakcie obchodów
chcemy nawiązać z jednej strony do
polskiej prezydencji w UE, ponieważ
działamy w europejskim systemie
oceny zgodności i jesteśmy członkami organizacji międzynarodowych,
z drugiej zaś nawiązujemy do obchodów europejskiego roku poświęconego Marii Curie-Skłodowskiej,
co symbolicznie można odczytać
jako odniesienie do nauki i wiedzy.
Dlatego w tym roku PCBC S.A. wyróżnia ludzi nauki zaangażowanych
w sprawy jakości. Poprzez nich zamierzamy dotrzeć do młodzieży
akademickiej i zaszczepić w niej
potrzebę poprawy jakości w różnych dziedzinach życia – powiedział
dr inż. Wojciech Henrykowski, Prezes Zarządu PCBC S.A., otwierający
uroczystość obchodów Polskiego
Dnia Jakości.

Nagroda Prezesa Zarządu Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji S.A. została ustanowiona
w 2009 r, celem wyróżnienia i promocji klientów
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., którzy
doskonalą zarządzanie organizacją, dbają o środowisko naturalne, upowszechniają i promują problematykę jakości. Nagroda ma charakter cykliczny
i jest wręczana corocznie w listopadzie podczas obchodów „Polskiego Dnia Jakości”.

Laureaci i Wyróżnieni
Nagrodą Prezesa
Zarządu PCBC S.A.
za 2011 rok
LOT CATERING Sp. z o.o.
Warszawa
LAUREAT
Nagrody Prezesa Zarządu
Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji S.A. za doskonalenie,
upowszechnianie oraz promocję
problematyki jakości i zarządzania
z zachowaniem poszanowania dla
środowiska naturalnego.
Komenda Miejska Policji
w Elblągu
WYRÓŻNIONA
Nagrodą Prezesa Zarządu
Polskiego Centrum Badań i
Certyfikacji S.A. za doskonalenie,
upowszechnianie oraz promocję
problematyki jakości i zarządzania
z zachowaniem poszanowania dla
środowiska naturalnego.
PKP CARGO S.A. Warszawa
WYRÓŻNIONE
Nagrodą Prezesa Zarządu
Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji S.A. za doskonalenie,
upowszechnianie oraz promocję
problematyki jakości i zarządzania
z zachowaniem poszanowania dla
środowiska naturalnego.

Wyróżnienia wręczone
przedstawicielom
świata nauki
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
– w uznaniu za wkład
w kształtowanie postaw
projakościowych oraz dobrych praktyk
w zarządzaniu
prof. dr hab. med. Danuta Koradecka
– w uznaniu za stałe podnoszenie
poziomu bezpieczeństwa pracy,
wkład w kształtowanie postaw
projakościowych oraz dobrych
praktyk w zarządzaniu
dr hab. Kazimierz Dendura
– w uznaniu za wkład w kształtowanie
postaw projakościowych oraz dobrych
praktyk w zarządzaniu
prof. dr hab. Roman Grzybowski
– w uznaniu za wkład w kształtowanie
postaw projakościowych oraz dobrych
praktyk w zarządzaniu
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
– w uznaniu za wkład w kształtowanie
postaw projakościowych oraz dobrych
praktyk w zarządzaniu
prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Wawak
– w uznaniu za wkład w kształtowanie
postaw projakościowych oraz dobrych
praktyk w zarządzaniu

Konferencja w Muzeum im. Jana
Pawła II (Galeria Porczyńskich),
które powstało z prywatnego daru
jednej rodziny. W 1986 roku Janina
i Zbigniew Carroll-Porczyńscy przekazali Kościołowi zgromadzoną kolekcję sztuki zachodnioeuropejskiej,
liczącą ok. 400 obrazów i rzeźb.
Można tam obejrzeć dzieła Durera,
Tycjana, Caravaggia, Rubensa, Van
Dycka, Velazquze’a i Rembrandta.
Główną ekspozycję stanowi sześć
kolekcji tematycznych: Biblia i Święci, Mitologia i Alegoria, Portret i Autoportret, Martwa Natura i Pejzaż,
Matka i Dziecko, Impresjonizm.
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Polska Nagroda Jakości 2011

L

aureatami tegorocznej, XVII
edycji konkursu Polska Nagroda Jakości w kategorii zespołowej zostało sześć instytucji i firm.
W trakcie uroczystej gali, która
odbyła się 11 listopada 2011
roku na Zamku Królewskim
w Warszawie, przyznano także
Polskie Indywidualne Nagrody
Jakości imienia prof. Edwarda
Kindlarskiego oraz tytuły „Znakomitego Przywódcy” i „Znakomitego Pełnomocnika Systemów
Zarządzania”.

P

olska Nagroda Jakości jest
przyznawana od 1995 roku.
– Ta nagroda wraz z mechanizmami potwierdzającymi wdrożenie zarządzania przez jakość,
buduje zaufanie społeczne coraz szerzej. Ta nagroda tworzy
wszystko, czego w Polsce brakuje, czyli kapitał społeczny. To

bardzo ważne wyróżnienie, bo
w tym burzliwym świecie gwarancja dobrej jakości to solidny
punkt oparcia, jak również pewność, że przyszłość budujemy na
trwalszych, lepszych podstawach
– powiedział Waldemar Pawlak, Wicepremier i Minister Gospodarki w czasie uroczystości
wręczenia Polskich Nagród
Jakości.

A

ndrzej Arendarski, Prezes
Krajowej Izby Gospodarczej

podkreślił, że firmy i osoby
będące laureatami Polskiej
Nagrody Jakości to elita elit.

– Wszyscy laureaci są świetni,
bo ci, którzy trafiają do finałów
mają świadomość, co to znaczy
nowoczesna konkurencja. Te firmy i osoby dbają o to, aby jakość była najwyższej próby – dodał Prezes Arendarski.

Laureaci Polskiej Nagrody Jakości 2011 roku
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D

r inż. Witold Lisiecki, dyrektor ds. Rozwoju Rynków
Europy Centralnej Lantmannen Unibake, laureat konkursu
„Znakomity Przywódca” powiedział, że w jego firmie jakość
jest zawsze na pierwszym miejscu. – Przede wszystkim jakość zarządzania, na wszystkich szczeblach, we wszystkich
dziedzinach życia naszej firmy
– dodał, dziękując za statuetkę.

J

ury oceniające kandydatów
do nagrody stosowało wiele kryteriów, m.in.: przywództwo, strategię zarządzania firmą
i pracownikami, dysponowanie
zasobami finansowymi, współpracę z otoczeniem, odpowiedzialność społeczną. Na tych
kryteriach opiera się bowiem zarządzenie przez jakość.
Opracowała Ewa Likowska

Laureatami
XVII edycji konkursu
Polskiej Nagrody Jakości
w kategorii zespołowej zostali:
1) w kategorii średnich organizacji produkcyjnych:
Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o. w Nieporęcie, Stanisławów Pierwszy
2) w kategorii średnich organizacji produkcyjno-usługowych:
MATUSEWICZ BUDOWA MASZYN S.J. w Gryfowie Śląskim
3) w kategorii średnich organizacji usługowych:
CENTROZAP S.A. w Katowicach
4) w kategorii organizacje publiczne – ochrona zdrowia – szpital:
SZPITAL BIELAŃSKI im. ks. Jerzego Popiełuszki, Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Warszawie
5) w kategorii organizacje publiczne – ochrona zdrowia – szpital zamknięty:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
we Fromborku
6) w kategorii organizacje publiczne – ochrona zdrowia – usługi:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
„MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie

Waldemar Pawlak, Wicepremier
i Minister Gospodarki

LAUREATEMI POLSKIEJ HONOROWEJ NAGRODY JAKOSCI
W 2011 ROKU ZOSTALI:
1) MARIAN PŁAWIAK – płk. rezerwy, Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości
i Kodyfikacji
2) TOMASZ SCHWEITZER – Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
LAUREATAMI XIV EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY
JAKOŚCI IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO ZOSTALI:
1) w kategorii nauka: prof. JERZY ŻUCHOWSKI – Politechnika Radomska
w Radomiu
2) w kategorii praktyka: BOLESŁAW ŁONAK – Pełnomocnik ZSZ,
CENTROZAP S.A.
3) w kategorii promocja: KRYSTYNA BARTUZIN, Redaktor Naczelna
czasopisma „Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy”
FINALISTAMI V EDYCJI KONKURSU ZNAKOMITY PRZYWÓDCA ZOSTALI:
1) ZBIGNIEW DERDZIUK – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Warszawie
2) DOROTA GAŁCZYŃSKA-ZYCH – Dyrektor Szpitala Bielańskiego
im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ w Warszawie
3) ROMAN A. GRZYBOWSKI – Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Warszawie
4) IRENEUSZ KRÓL – Prezes Zarządu CENTROZAP S.A. w Katowicach
5) WITOLD LISIECKI – Dyrektor ds. Rozwoju Rynków Europy Centralnej
Lantmannen Unibake Sp. z o.o. w Nieporęcie, Stanisławów Pierwszy
6) MAREK OPIŃSKI – Dyrektor Generalny OPEK Sp. z o.o. w Łomiankach
7) MIECZYSŁAW OSTOJSKI – Dyrektor Naczelny Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
8) STANISŁAW TKACZYK – Dyrektor Instytutu Badawczego COBRO
w Warszawie

Laureaci przed ceremonią
wręczenia nagród

Krystyna Bartuzin, laureatka Polskiej
Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof.
E. Kindlarskiego w kategorii promocja

FINALISTAMI II EDYCJI KONKURSU ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA ZOSTALI:
P1) BRYGIDA KONDRACKA – Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
2) STANISŁAW STARĘGA – POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. w Warszawie
3) EWA STĘPNIK – BIS Multiserwis Sp. z o.o. w Krapkowicach
ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI OTRZYMAŁ:
STANISŁAW STARĘGA – Dyrektor ds. Jakości POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.,
członek Komitetu PNJ od 1995 roku

Laureaci po ceremonii rozdania nagród
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Sto lat badań
W tym roku mija setna rocznica utworzenia Instytutu
Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. O historii,
teraźniejszości i planach na przyszłość tej zasłużonej dla
przemysłu rolno-spożywczego placówki, rozmawiamy z jej
kierownikiem, prof. Romanem Grzybowskim.

Prof. dr hab. Roman Grzybowski
otrzymał dyplom magistra inżyniera na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej SGGW
w 1964 r. Po studiach został zatrudniony w macierzystej katedrze,
przechodząc wszystkie etapy zatrudnienia od asystenta do docenta. W 1984 r. uzyskał stopień
naukowy doktora habilitowanego. 1 lutego 1992 r., po wygranym konkursie, objął funkcję dyrektora Instytutu Biotechnologii
Przemysłu
Rolno-Spożywczego
(IBPRS), którą pełni do dzisiaj.
W 1996 r. otrzymał tytuł profesora, nadany przez Prezydenta RP.
W 2010 r. został mianowany na
stanowisko profesora zwyczajnego.
Pod jego kierownictwem IBPRS
rozszerzył zakres badań o tematykę ośmiu włączonych Instytutów
i Centralnych Laboratoriów, stając
się jedynym w Polsce instytutem
z zakresu przemysłu spożywczego.
Za działalność naukowo-badawczą i organizacyjną prof. Grzybowski został odznaczony:
Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, medalem „Pro Memoria”,
licznymi nagrodami rektorskimi
i odznaczeniami resortowymi,
a ostatnio dyplomem „Znakomity
Przywódca” przyznanym w 2011 r.
przez Polską Nagrodę Jakości.

Panie profesorze, proszę przypomnieć, czym zajmował się Instytut
na początku swojej działalności?
Przemysłem rolnym na przełomie
XIX i XX w. nazywano przetwórstwo
ziemniaków, konkretnie gorzelnictwo. Na terenie II Rzeczpospolitej
funkcjonowało ok. dwóch tysięcy
gorzelni. Ten stan utrzymywał się
przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Po wojnie ocalało około
tysiąca gorzelni. Instytut służył pomocą i naukową „obsługą” gorzelnictwu. Oprócz tego był jeszcze
przemysł skrobiowy, nazywany też
krochmalniczym, cukrowniczy, który jest równie stary, jak gorzelniczy.
Instytut w takim kształcie przetrwał
I wojnę światową, okres międzywojenny i II wojnę światową. Pod
okupacją niemiecką służył rolnictwu w dalszym ciągu. Po II wojnie
światowej powstał Główny Instytut
Przemysłu Rolnego i Spożywczego,
który obsługiwał wszystkie branże
przemysłu spożywczego. W skład
tego Instytutu wszedł również Instytut Przemysłu Fermentacyjnego.
W takim kształcie Instytut nie istniał długo, bo już na początku lat
50-ych rozpadł się na instytuty,
które go tworzyły: Instytut Przemysłu
Fermentacyjnego, Mięsnego, Cukrowniczego, Mlecznego itd. Taka sytuacja
trwała do 1988 r., kiedy na fali mody
na biotechnologie Instytut Przemysłu
Fermentacyjnego przemianowano
na Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zakres
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działania placówki nie zmienił się,
natomiast nazwa była „nośna”,
nowoczesna. Do dnia dzisiejszego
Instytut pod nią funkcjonuje.
Skąd taki pomysł?
Po 1990 r. postanowiono ponownie
połączyć wszystkie instytuty z branży spożywczej. Szło to dość opornie przez całą dekadę lat 90-ych.
Wreszcie w 2003 r., do Instytutu
włączono trzy jednostki: Centralne
Laboratorium Przetwórstwa Zbóż
i Przechowalnictwa, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego i Centralne Laboratorium Koncentratów
Spożywczych. W 2008 r. przyłączono Centralne Laboratorium Chłodnictwa, Centralne Laboratorium
Przemysłu Ziemniaczanego i Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego.
Ale na tym nie koniec. W 2010 r.
włączony został Instytut Przemysłu
Mięsnego i Tłuszczowego oraz Instytut Przemysłu Cukrowniczego, czyli
wszystkie instytuty branży spożywczej
weszły w skład Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Pod jedną marką, którą budowaliśmy od 1988 r., pozostawiając
wszystkim przyłączonym jednostkom
możliwość zachowania, obok logo
IBPRS, własnego logo, by miały nadal swoją tożsamość na rynku.
W ten sposób doszliśmy do dnia
dzisiejszego. Proszę powiedzieć, co
jest głównym zadaniem Instytutu?

Zadania Instytutu wynikają z charakteru jego pracy. Instytut jest ściśle
związany z przemysłem spożywczym.
Działa na korzyść tego przemysłu
w różnych kierunkach. Są to prace
badawcze, nowe rozwiązania technologiczne, usługowe badania dla
przemysłu – mam tu na myśli analizy produktów, surowców, badanie
cyklu produkcyjnego, itp. Musimy
także obserwować, jakie są trendy
w przemyśle spożywczym, w jakim
kierunku idą zmiany, żeby móc za
nimi nadążać, wręcz je wyprzedać,
żebyśmy potrafili pomóc wszystkim zakładom przetwórczym, które
zwrócą się do nas. W odróżnieniu
od szkół wyższych czy PAN, które pracują nad teorią, my musimy
mieć bezpośredni kontakt z przemysłem, żeby przekładać teorię na
praktykę. Wyniki naszych prac muszą być wdrażane do technologii.
Taki jest nasz cel i w zdecydowanej
większości przypadków to się udaje.
Instytut jest otwarty na współpracę
ze wszystkimi jednostkami naukowymi, współpracujemy oczywiście
z PAN i ze szkołami wyższymi. Prowadzimy wspólne prace naukowe
i badawcze, kształcimy kadry – dyplomanci wydziałów biotechnologii i technologii żywności piszą
u nas prace magisterskie, wykorzystując nasze zaplecze aparaturowe,
które jest znacznie bogatsze niż
w ich jednostkach macierzystych.
Cieszymy się uznaniem. Dyplomy
robione u nas są bardzo wysoko
oceniane, kończone z wyróżnieniem. Dowodem na to są kolejki
studentów do naszego Instytutu.
Jeżeli chodzi o współpracę z przemysłem – współpracujemy przede
wszystkim z małymi przedsiębiorstwami, których nie stać na utrzymywanie laboratoriów naukowych.
Ale mamy coraz więcej zleceń od
dużych koncernów. Okazuje się,

że jesteśmy dobrzy, jesteśmy blisko
i jesteśmy tańsi. Byłoby na pewno lepiej, gdyby te małe i średnie
przedsiębiorstwa mogły się połączyć, utworzyć związki pozwalające im wspólnie finansować większe
programy badawcze. Takie konsorcja mogłyby nadawać kierunek
rozwoju i badań danej branży. Tak
było w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zresztą przy
obecnym systemie finansowania nauki, bez ścisłej współpracy z przemysłem, bez korzystania z jego zleceń,
trudno byłoby nam zamknąć budżet.
No właśnie, pomówmy o finansach.
Instytut funkcjonuje dzięki …
Organem założycielskim jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki
finansowe na działalność statutową
Instytutu pochodzą z Ministerstwa
Nauki, więc administracyjnie podlegamy jednemu resortowi, a finansowo zależni jesteśmy od drugiego.
Ta zależność jest nieco rozmyta.
Gdyby Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi miało pieniądze na nauki
rolnicze, mogłoby żądać, nakazywać i płacić.
To jedno źródło finansowania działalności Instytutu, które oczywiście
nie pokrywa wszystkich potrzeb.
Jakie są pozostałe?
Na działalność statutową dostajemy
fundusze na podstawie parametryzacji poziomu naukowego instytutu.
Jest to ok. 25% naszych potrzeb.
Pozostałe pokrywamy z grantów,
projektów celowych krajowych i zagranicznych, zgłoszeń i licencji oraz
ekspertyz, które wykonujemy na zlecenie. Instytut jest odpowiedzialny
za śledzenie światowych „nowinek”
w dziedzinie technologii przemysłu
spożywczego, upowszechnianie tej

Siedziba Instytutu Biotechnologii
Przemysłu Rolno-Spożywczego

wiedzy i kształcenie kadr, czyli mobilizowanie ludzi do zdobywania
kolejnych stopni naukowych.
Ma Pan dużą kolekcję statuetek i dyplomów. Proszę o nich opowiedzieć.
Co roku organizowane są konkursy EUROLIDER. Możemy pochwalić
się kilkoma certyfikatami w zakresie prowadzenia prac naukowych,
rozwojowych i wdrożeniowych,
obejmujących biotechnologie oraz
technologie rolno-spożywcze. Posiadamy także certyfikat lidera rynku na najlepszy w Polsce produkt:
grupa biopreparatów do kiszenia
pasz probiotycznych. Uczestniczymy
w różnych wystawach międzynarodowych, na których otrzymujemy
nagrody. Posiadamy też certyfikat
akredytacji laboratorium badawczego, który potwierdza nasza wiarygodność, jeśli chodzi o badania
i analizy. Bez tego praktycznie teraz
nie można prowadzić badań.
Życzę dalszego, równie wspaniałego rozwoju i dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Magdalena Lewandowska
Instytut Biotechnologii
Przemysłu Rolno-Spożywczego
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. (22) 606 3600, fax (22) 849 0426
www.ibprs.pl, e-mail: ibprs@ibprs.pl

67
PRZEGLĄD PRZEMYSŁOWY I GOSPODARCZY

POLSkA nAGRODA JAkOŚCI

krajowa marka
Polska nagroda Jakości dla Szpitala Bielańskiego

Dyrektor Dorota Gałczyńska-Zych odbiera
nagrodę w V edycji konkursu „Znakomity
Przywódca”.

S

zpital Bielański przez pięćdziesiąt lat systematycznie
budował markę placówki medycznej przyjaznej społeczeństwu. Tę dobrą markę zdobyliśmy
wspólnym trudem całego zespołu szpitala, w wyniku wieloletniej,
ciężkiej pracy wszystkich zaangażowanych pracowników. Dzisiaj z dumą możemy stwierdzić,
że „marka Szpitala Bielańskiego” jest rozpoznawalna nie tylko
w Stolicy i na Mazowszu – powiedziała Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor szpitala, podczas
uroczystej gali XVII edycji konkursu Polskiej nagrody Jakości,
zorganizowanej przez krajową
Izbę Gospodarczą. Taką nagrodę w kategorii zespołowej,
w grupie organizacji publicznych
– ochrona zdrowia, otrzymał
Szpital Bielański w warszawie.
Ponadto dyrektor Dorota Gałczyńska-Zych została jednym
z laureatów V edycji konkursu
„Znakomity Przywódca”.
w uroczystości 11 listopada
2011 roku na Zamku królewskim w warszawie wzięła udział
dyrektor Dorota Gałczyńska-Zych oraz grupa pracowników
Szpitala Bielańskiego.
Renoma Szpitala Bielańskiego, jak każdej dużej firmy,
w znacznej mierze zależy od spo-

sobu zarządzania. Od 2007 roku
dyrektorem szpitala jest Dorota
Gałczyńska-Zych (rok wcześniej
była zastępcą dyrektora ds. lecznictwa). Została wybrana na szefową bielańskiej placówki m.in.
dlatego, że z sukcesem przeprowadziła Szpital wojewódzki
w Siedlcach przez etap budowy
i wyposażenia aż do otwarcia dla
pacjentów. w rankingach siedlecka placówka została uznana
za najlepszą na Mazowszu.
Teraz przeprowadza rozbudowę Szpitala Bielańskiego.
– Projekt przebudowy obejmuje uruchomienie dużego bloku
operacyjnego, OITiA, 200 łóżek
do hospitalizacji oraz lądowisko dla helikopterów na dachu
szpitala. Tylko u nas droga dla
odwiedzających nie będzie się
łączyła z drogą dla pacjentów
– wyjaśnia dyrektor Gałczyńska-Zych. wprawdzie koszty są
olbrzymie, ale procedura w ramach Partnerstwa Prywatno-Publicznego została rozpoczęta.
Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu kierownictwa szpitala oraz codziennemu wysiłkowi
1700 pracowników, Szpital Bielański stał się nowoczesną placówką medyczną, gwarantującą
usługi na najwyższym europejskim poziomie. nic więc dziwnego, że do wspanialej kolekcji
odznaczeń, dyplomów, statuetek
(m.in. Grand Prix w ogólnopolskim konkursie „Perły Medycyny”
i „EuroCertyfikacie”) dołączyły:
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Polska nagroda Jakości dla Szpitala Bielańskiego i „Znakomity
Przywódca” osobiście dla dyrektor Doroty Gałczyńskiej-Zych.
– To dla nas zaszczyt, ale i zobowiązanie. Zarządzanie jakością
obejmuje całą sferę zarządzania,
w tym kształtowanie pozytywnych
relacji między kierownictwem
a pracownikami, między przedsiębiorcą – dostawcą usług
a społecznością – podsumowuje dyrektor Dorota Galczyńska-Zych.
nam pozostaje życzyć Pani
Dyrektor realizacji tych ambitnych planów.
Opracowała
Irena Hamerska

Szpital Bielański
im. ks. Jerzego Popiełuszki
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
01-809 warszawa
ul. Cegłowska 80
tel. (22) 569 05 00
www.bielanski.med.pl

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI
Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości
uprzejmie zaprasza do udziału:
 w XVIII edycji konkursu
– Polska Nagroda Jakości – 2012 r.
Zarządzanie przez Jakość – ZPJ, czyli Total Quality Management
– TQM, jest nowoczesną koncepcją Zarządzania organizacją.
Jest to filozofia wszechstronnego, zbiorowego wysiłku zorientowanego na ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach, sferach i efektach jej działalności.
 w VI edycji konkursu – Polska Nagroda Jakości
– Znakomity Przywódca – 2012 r.
Model „Znakomite Przywództwo” to jakościowe zasady dla Menadżerów – Liderów, którzy stosując je są zdolni prowadzić organizację do nowych wyzwań i osiągać wraz z załogą wyróżniające się wyniki.
 w III edycji konkursu – Polska Nagroda Jakości – Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania – 2012 r.
Model „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania” to jakościowe zasady dla Pełnomocników, którzy stosując je są zdolni doskonalić systemy zarządzania i osiągać wraz z kierownictwem i załogą wyróżniające się wyniki.
Sekretariat Konkursu Polskiej Nagrody Jakości
Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel. (22) 630 96 63, 630 97 02, fax.: (22) 826 35 06, e-mail: pnj@kig.pl

www.pnj.pl

IX Kongres
Eksporterów Polskich
24 listopada 2011 roku odbył się IX Kongres Eksporterów Polskich, zorganizowany
przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich w Hotelu „Marriott” w Warszawie.
Honorowy patronat objęli: Waldemar Pawlak – Wicepremier i Minister Gospodarki,
Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Marszałkowie Sejmików Wojewódzkich.

K

ongres otworzył i prowadził
Mieczysław Twaróg – Prezes
Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Tematem były
możliwości i szanse w zakresie
przekształcenia gospodarki na
proeksportową i proinnowacyjną oraz prezentacja i degustacja
jabłka sandomierskiego.

W

Kongresie wzięło udział
około 200 osób, w tym
ponad 150 eksporterów ze
wszystkich branż i regionów,
a
także
parlamentarzyści,
przedstawiciele resortów: gospodarki, finansów, rolnictwa,
rozwoju regionalnego, spraw
zagranicznych, samorządu terenowego, polonijnego korpusu
eksporterów oraz dziennikarze
z prasy, radia i telewizji.
W gronie gości honorowych
zasiedli m.in.: Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP,
prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
– Doradca Prezydenta RP, Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki,
Andrzej Butra – Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Ryszard Michalski
– Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur,
Władysław Łukasik – Prezes Zarządu Agencji Rynku Rolnego.

U

czestnicy Kongresu dokonali
oceny realnych możliwości

wychodzenia z przejawów bądź
skutków kryzysu firm produkujących na eksport. Dyskusja
obejmowała następujące zagadnienia: działania systemowe
na rzecz wejścia na ścieżkę dalszego rozwoju eksportu i gospodarki, skuteczność działań instrumentów wsparcia eksportu,
koncentrację środków promocyjnych na priorytetowych branżach i rynkach zagranicznych
oraz usuwanie barier w zakresie
alokacji proeksportowych funduszy unijnych.

S

towarzyszenie Eksporterów
Polskich wspiera działania
przedsiębiorców, instytucji, organów rządowych i państwowych na rzecz wejścia na ścieżkę szybkiego rozwoju eksportu.
Działania te są ukierunkowane
zgodnie ze „Strategią proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej” na wybrane branże, marki
oraz rynki zagraniczne i mają
na celu przyspieszenie tempa
rozwoju gospodarczego. „Strategia proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej”, opracowana przez Stowarzyszenie
w 2008 roku, określa cele i zadania w zakresie wzrostu eksportu do 2015 roku oraz zwiększenia udziału Polski w międzynarodowym podziale pracy.
IX Kongres Eksporterów Polskich uważa, że sprostanie wy-
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zwaniom stojącym przed polskim eksportem przyczyni się do
rozwoju całej gospodarki.
Zmiany dokonane w ostatnich latach, wraz z napływem
funduszy unijnych, pozwoliły
na modernizację infrastruktury, rozwój rolnictwa, zwiększenie innowacyjności przemysłu oraz na skuteczniejsze
konkurowanie na rynkach zagranicznych. Na umocnienie
tego postępu wpływ mają korzystne zjawiska zachodzące
w polskim eksporcie. Poprawa
ta, wzmocniona przez umiejętne i konsekwentne prowadzenie
polskiej polityki promocyjnej,
przyczyni się do odwrócenia negatywnych tendencji w polskiej
gospodarce związanych z kryzysem gospodarki światowej.

M

ając na uwadze dążenie do rozwoju polskiego eksportu, IX Kongres Eksporterów Polskich deklaruje
współdziałanie Stowarzyszenia
Eksporterów Polskich z przedsiębiorcami, instytucjami oraz
organami rządowymi w zakresie rozwiązań systemowych
zawartych w „Strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej”.
Opracowała Ewa Likowska

na podst. materiałów
Stowarzyszenia Eksporterów Polskich

Podczas Gali Finałowej Konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2011”
zostały wręczone Listy Gratulacyjne, Tytuły i Puchary Stowarzyszenia
Eksporterów Polskich.
Laureaci Konkursu „Wybitny Eksporter
Roku 2011” za Eksportowe Produkty
Roku 2011 (HIT):

1. Sandomierski Ogrodniczy Rynek
Hurtowy S.A.
2. Firma Quadrum Foods Sp. z o.o.
z Krakowa
3. Firma Luxima S.A. z Ełku
4. Firma TiA s.c. Tomasz Ślanda i Adam
Ślanda z Przeworska
5. Firma Gambit-Lubawka Sp. z o.o.
z Lubawki.
6. Przedsiębiorstwo PUH Horus-Energia
Sp. z o.o. z Sulejówka.
7. Firma Sofex Mirosław Gąsior Sp.J.
z Gniezna
8. Firma Ankol Sp.z o.o z Chorzelowa
9. Firma Splast Sp. z o.o. z Jedlicz
10. Przedsiębiorstwo GPH „U Jędrusia”
z Krakowa
11. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Infinity
Group Sp. z o.o. z Olsztyna
12. Firma Polfer Podzespoły Indukcyjne
S.A. z Łosic
13. Zakłady Azotowe w TarnowieMościcach S.A.
14. Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki
„Siarkopol” S.A. z Grzybowa
15. Dolnośląska Fabryka Maszyn
Zanam-Legmet Sp. z o.o. z Polkowic
16. Firma Kopex S.A. z Katowic
17. Firma Black Red White S.A.
z Biłgoraja
18. Firma BRW Sofa Sp. z o.o. z Olsztyna
19. Firma Faurecia Automotive Polska
Sp. z o.o. z Grójca
20. Spółdzielnia Obrotu Towarowego
Przemysłu Mleczarskiego z Białegostoku
21. Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”
z Radzynia Podlaskiego
22. SuperDrób S.A. Zakłady DrobiarskoMięsne z Karczewa
23. Firma Balton Sp. z o.o. z Warszawy
24. Firma Pronar Sp. z o.o. z Narwi

Listy Gratulacyjne, Tytuły i Medale Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2011” otrzymali
eksporterzy:

1. Firma Polmass S.A. z Bydgoszczy
2. Firma Eurosystem Polska Sp. z o.o.
z Przywor
3. Przedsiębiorstwo PUH Polin Sp. z o.o.
z Książa Wielkopolskiego
4. Przedsiębiorstwo PHU „A-LIMA-Bis”
Sp. z o.o. ze Środy Wielkopolskiej
5. Firma Loxa Sp. z o.o. z Żarek
6. Firma Food Service Sp. z o.o. z Rawy
7. Firma Kratki.pl Marek Bal z Jedlińska
8. Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z Polic
9. Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A.
z Kraśnika
10. Firma Szynaka Meble Sp. z o.o.
z Lubawy

11. Lubuskie Fabryki Mebli S.A. ze
Świebodzina
12. Firma Ronal Polska Sp. z o.o.
z Wałbrzycha
13. Firma Fiat Auto Poland S.A.
z Bielska-Białej
14. Zakłady Mięsne „Skiba” Andrzej
Skiba z Chojnic
15. Firma Budvar Centrum S.A.
ze Zduńskiej Woli
16. Firma Tele-Fonika Kable Sp. z o.o.
z Krakowa
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
w dowód uznania uhonorowało Listami Gratulacyjnymi, Medalami i Tytułami „Wybitny Eksporter Roku 2011”
eksporterów:

1. Huta Szkła Gospodarczego z Grzybowa
2. Sokołów S.A. z Sokołowa Podlaskiego
3. Spółdzielnia Mleczarska Lazur
z Nowych Skalmierzyc
4. Zakłady Mięsne „Dobrosławów”
Henryk Amanowicz
5. Zakłady Mięsne „Łmeat-Łuków”
z Łukowa
6. Staco Polska Sp. z o.o. z Niepołomic
k/Krakowa
7. Uzdrowisko Busko Zdrój S.A.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
w dowód szczególnego uznania uhonorowało Listami Gratulacyjnymi, Medalami i Tytułami „Wybitny Eksporter
Roku 2011”:

Od lewej: Prof. dr hab. Ryszard Michalski, Dyrektor IBRKiK,
Prof. dr hab. Jerzy Osiatyński,
Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu,
Mieczysław Twaróg, Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Eksporterów Polskich,
Andrzej Butra, Wiceminister Rolnictwa

Od lewej: Stefan Tkaczyk, Przewodniczący Rady Głównej
Stowarzyszenia Eksporterów Polskich,
Jan Frysztak, Pełnomocnik Huty Szkła Gospodarczego

1. Bank Gospodarstwa Krajowego
2. Marszałka Świętokrzyskiego Adama
Jarubasa

List Gratulacyjny, Medal i Tytuł „Lider Polskiego Eksportu Roku 2011”
otrzymali:

Waldemar Pawlak – Wicepremier,
Minister Gospodarki
Marek Sawicki – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Minister
Gospodarki
ufundował
nagrody finansowe dla laureatów
Konkursu „Wybitny Eksporter Roku
2011”, które otrzymali:

Od lewej: Mieczysław Twaróg, Prof. dr hab. Jerzy
Osiatyński, Grzegorz Pękalski, przedstawiciel firmy
„Krofam” Sp. z o.o., Adam Zarzycki, Prezes Zarządu
firmy „Mistral-Elast” Sp. z o.o., Jerzy Kurella, Wiceprezes
Zarządu BGK, Andrzej Butra,Wiceminister Rolnictwa,
Jacek Kilanowski, Dyrektor firmy „Mokate” Sp. z o.o.

1. Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”
z Grajewa – I Nagroda
2. Mistral-Elast Sp. z o.o. z Łodzi
– II Nagroda
3. Krośnieńskie Fabryki Mebli „Krofam”
Sp. z o.o. z Krosna – III Nagroda
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ufundował Puchar dla „Wybitnego Eksportera Roku 2011” w branży rolno-spożywczej, który otrzymała firma Mokate
Sp. z o.o.

Nagrodzeni laureaci
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Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów jest jednym
z największych holdingów sektora chemicznego
w Polsce i europejskich producentów tworzyw
konstrukcyjnych, kaprolaktamu i nawozów
mineralnych. Komplementarne spółki wchodzące
w skład Grupy Kapitałowej skutecznie zwiększają
kompetencje rynkowe Azotów Tarnów, które są
uznanym eksporterem, marką rozpoznawalną na
rynkach całego świata.

www.azoty.tarnow.pl

pozostała Europa

4,4%

Ameryka Południowa
Azja
Afryka

1,8%

Ameryka Północna

0,5%

4,1%

0,3%

Polska

44,1%

rynki zbytu

Unia Europejska

44,8%
Dane za pierwsze 3 kwartały 2011 roku

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
ul.Kuźnicka 1
72-010 Police
tel. (+4891) 317 46 00
fax. (+4891) 317 36 03
e-mail: kontakt@zchpolice.com

Jestem dumny
z marki LAZUR
Rozmowa z Zenonem Michasiem,
Prezesem Spółdzielni Mleczarskiej LAZUR
Spółdzielnię Mleczarską w Nowych Skalmierzycach, w Południowej
Wielkopolsce, utworzyli w 1929 roku rolnicy – producenci mleka.
W 1959 roku rozpoczęto pierwsze próby produkcji serów z przerostem
szlachetnej, niebieskiej pleśni Penicillium roqueforti. Wzorowano się na
recepturze znanych francuskich serów Roquefort, którym nadano polską
nazwę Rokpol. Od błękitnego koloru pleśni pochodzi nazwa spółdzielni
oraz produkowanych przez nią serów LAZUR.
Spółdzielnia Mleczarska Lazur słynie
z produkcji serów pleśniowych. Jeszcze kilkanaście lat temu był to produkt dla koneserów, mało znany na
polskim rynku. Jak to wygląda obecnie, czy Polacy stali się smakoszami
serów pleśniowych?
W Polsce spożycie serów z przerostem niebieskiej (lazurowej) pleśni
jest ciągle bardzo małe, chociaż obserwujemy stały wzrost ich popularności dzięki prowadzonej przez nas
ciągłej, wielokierunkowej promocji.
Jednak w porównaniu do krajów
Europy Zachodniej jest ono nadal
około osiem – dziesięć razy niższe.
My już teraz moglibyśmy zwiększyć
produkcję i mam nadzieję, że niedługo polski rynek to przyjmie.
SM Lazur wzoruje się na recepturze
francuskich serów pleśniowych, uważanych za najlepsze na świecie, czy
też wypracowało własne receptury?
Podstawowe zasady produkcji tych
serów są takie same, ale my dopracowaliśmy się wielu własnych elementów, dzięki którym uzyskujemy
istotne różnice smakowe, akceptowane przez naszych Konsumentów.

W ofercie firmy jest aż 10 serów:
Lazur Błękitny, Lazur Turkusowy, Lazur Złocisty, Lazur Srebrzysty, Lazur
Skalmierzycki, Lazur Srebrzysty w
zalewie, Lazuretta Błękitna, Lazuretta Złocista, Lazuretta Kremowa i
Cherubin. Który z nich najlepiej się
sprzedaje?

eksportu zależy w znacznym stopniu
od kursu waluty. Jeżeli kurs euro
kształtuje się powyżej czterech złotych, to jesteśmy zadowoleni.

Na początku swojej działalności
spółdzielnia produkowała różne
artykuły mleczarskie, nie tylko sery
pleśniowe. Czy specjalizacja w tak
Podstawowym serem jest Lazur Błę- wąskiej dziedzinie opłaciła się?
kitny, produkowany u nas już ponad
50 lat, pierwotnie pod marką Rok- Wąska specjalizacja jest jednym ze
pol. Sprzedaż pozostałych systema- źródeł naszych sukcesów. Łatwiej
tycznie powiększamy.
i taniej jest inwestować w jednym
kierunku i produkować jednakowe
Czy zyski z eksportu serów Lazur są albo zbliżone wyroby.
wyższe od zysków ze sprzedaży kra- Wąska specjalizacja pozwoliła lejowej? Jaki kraj jest najważniejszym piej wykorzystać posiadane środki
partnerem jako importer?
inwestycyjne i obniżyć koszty jednostkowe. Skupienie się na jednym
Najważniejszy jest nasz rynek, produkcie zaowocowało szybkim
o niego dbamy najbardziej i na nim wzrostem jakości, dzięki czemu
mamy ustabilizowane dochody, za- sery LAZUR zdobyły zaufanie i
pewniające byt ekonomiczny.
uznanie konsumentów
Eksportujemy głównie do krajów
Europy Wschodniej, najwięcej do W 1996 roku SM Lazur, wówczas
Rosji – dlatego cieszymy się z unor- jeszcze niezbyt znana spółdzielnia,
mowania stosunków handlowych otrzymała na Targach Mleko Expo
z tym krajem i boimy się, aby nie w Warszawie główną nagrodę, Puzostały one popsute. Tam skutecznie char Ministra Rolnictwa dla Najciekonkurujemy z produktami niemiec- kawszego Produktu. Jak to wpłynęło
kimi i francuskimi. Opłacalność na dalszy rozwój firmy?
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IX KONGRES EKSPORTERÓW

Wtedy jeszcze produkowaliśmy także twarogi, masło, śmietany, mleko
spożywcze, ale te produkty nie miały szans na rynkowy sukces. Puchar
Ministra Rolnictwa dla Najciekawszego Produktu otrzymaliśmy za sery
pleśniowe i był to sygnał, w jakim
kierunku powinniśmy zmierzać. Ten
sukces pomógł nam w pozyskaniu
środków na rozwój.

Sery LAZUR
w różnych smakach:
•LAZUR BŁĘKITNY
– z przerostem niebieskiej pleśni
•LAZUR TURKUSOWY
– z przerostem zielonej pleśni
•LAZUR ZŁOCISTY
– z przerostem i porostem
niebieskiej pleśni,
wzbogacony bakteriami
probiotycznymi LA-5®
•LAZUR SREBRZYSTY
– z przerostem i porostem niebieskiej
pleśni, wzbogacony bakteriami
probiotycznymi BB-12®
•LAZUR SKALMIERZYCKI
– z przerostem i porostem niebieskiej
pleśni, wzbogacony bakteriami
probiotycznymi BB-12® i LA-5®

SM Lazur to firma ze stuprocentowym udziałem polskiego kapitału.
To zapewne nie wynika tylko z patriotycznych pobudek?
Jesteśmy spółdzielnią, której udziałowcami są polscy rolnicy – producenci mleka. Są to ludzie świadomi
faktu, że tylko z mleka najwyższej
jakości można wytworzyć dobry ser
i takie mleko od nich otrzymujemy.
To jest podstawowe źródło naszych
sukcesów.

•LAZURETTA BŁĘKITNA
•LAZURETTA ZŁOCISTA
•LAZURETTA KREMOWA
– to linia serów topionych,
stanowiąca doskonały składnik
kanapek, sosów, dipów.
Świetnie smakują z grillowanymi
potrawami, ze świeżymi warzywami
i wędlinami.

Jaka jest Pana wizja dalszego rozwoju firmy?
Tak jak do tej pory będziemy prowadzić politykę systematycznego
rozwoju, stopniowego zdobywania
nowych rynków i umacniania się na
rynku krajowym.
Z czego Pan, jako prezes SM Lazur,
jest najbardziej dumny?

Spółdzielnia Mleczarska LAZUR
to firma ze 100-procentowym
kapitałem polskim.
W zakładzie są ściśle
przestrzegane standardy
ISO 22000 oraz HACCP.

Jestem dumny z marki LAZUR, którą zaczęliśmy tworzyć stosunkowo
niedawno, bo zaledwie 13 lat temu
i z bardzo młodej, zaangażowanej załogi naszej mleczarni, przed
którą na pewno jest jeszcze wiele
sukcesów.

Spółdzielnia Mleczarska
LAZUR
ul. Kaliska 44
63–460 Nowe Skalmierzyce
tel.+48 62 762 12 58
fax +48 62 762 14 04
e-mail: lazur@lazur.pl
www.lazur.pl

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Ewa Likowska
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Studio Filmowe LadaChwila
Realizujemy filmy dla
biznesu:
-reklamowe
-promocyjne
-korporacyjne
i wizerunkowe
-szkoleniowe
Nasze produkty
realizujemy korzystając
z ekip profesjonalnych
i doświadczonych
osób z branży
filmowo-telewizyjnej,
używając
najnowocześniejszego
sprzętu telewizyjnego.
Zapewniamy pełną
obsługę planu filmowego
oraz postprodukcię.
Posiadamy liczne
referencje znanych firm,
instytucji i organizacji.
Gwarantujemy
przystępne ceny
oraz rabaty.
Kontakt:
krzysztof@ladachwila.pl
www.ladachwila.pl
(+48) 600 462 452
Biuro:
Studio Filmowe LadaChwila
K.Bartuzin, M.Różalski S.C.
ul. Smolna 40 lok. 103–105
00 –375 Warszawa

REGIONY

Mazowsze promuje innowacyjność
Konkurs „Innowator Mazowsza” to cenna inicjatywa władz
Samorządu Województwa Mazowieckiego, mająca na celu promocję
innowacyjności w sektorze biznesu oraz w środowisku naukowym
regionu.
ciwnym przypadku, w perspektywie najbliższych lat możemy spodziewać się „przegranej” z szybciej rozwijającymi się krajami czy
regionami – powiedział Adam
Struzik, Marszałek Województwa
Mazowieckiego, uzasadniając
potrzebę organizowania tego
konkursu.
– Samorząd Województwa systematycznie
tworzy regionalny system innowacyjności
– podkreśla Adam Struzik, Marszałek
Województwa Mazowieckiego.

G

eneza przedsięwzięcia jest
powiązana z realizowaną
od połowy 2008 roku „Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza na lata 2007 – 2015”.
Pierwszym etapem wdrażania tej
strategii był konkurs „Innowator
Mazowsza”.
– Obecny poziom konkurencyjności gospodarki osiągnął stan,
w którym będą liczyć się przedsiębiorstwa stawiające przede
wszystkim na innowacyjne rozwiązania, gwarantujące rozwój
na szczeblu lokalnym, krajowym,
a także międzynarodowym. Rozpędzone gospodarki światowe
i globalizacja wymuszają konieczność inwestowania w odważne, nowatorskie rozwiązania, a więc innowacje. Aspekt
ten dostrzega również Samorząd
Województwa Mazowieckiego,
dlatego też priorytetem polityki
władz regionu jest stymulowanie
wszelkich aktywności na rzecz
rozwoju innowacyjności. W prze-

Trzecia edycja
W bieżącym roku zakończyła
się kolejna, trzecia już edycja
konkursu, przeprowadzanego
w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Młody Naukowiec.
Pierwsza kategoria jest skierowana do przedstawicieli sektora MSP, działających na terenie
województwa mazowieckiego
nie dłużej niż siedem lat. Firmy
ubiegające się o zwycięstwo
w tej kategorii muszą wykazać się
wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań (produktem, usługą lub
technologią) w ciągu ostatnich
trzech lat. Rezultaty tych działań powinny mieć zastosowanie
w praktyce biznesowej.
Kategoria Innowacyjny Młody
Naukowiec skierowana jest do
młodych naukowców (poniżej
35 roku życia), którzy w ostatnich trzech latach uzyskali stopień naukowy doktora, a wyniki
opracowanych przez nich prac
naukowych mają innowacyjny
charakter i mogą być zastosowane w przemyśle i biznesie.
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Komisja konkursowa bierze pod
uwagę także liczbę publikacji
w pismach recenzowanych,
udział w projektach badawczych, posiadane patenty itp.
W trakcie III edycji konkursu
zgłoszenia prac konkursowych
można było nadsyłać terminie od 15 grudnia 2010 r. do
14 lutego 2011 r. W tym czasie złożono 27 wniosków konkursowych. W kategorii Młoda
Innowacyjna Firma wpłynęło
6 prac konkursowych, natomiast
w kategorii Innowacyjny Młody
Naukowiec – 21 prac.
Tegoroczna edycja konkursu zorganizowana została we
współpracy z partnerami medialnymi oraz merytorycznymi tj.
IBM Polska oraz Kancelarią JWP.
Zdobywcy pierwszych trzech
miejsc w obu kategoriach konkursowych otrzymali nagrody
finansowe. Dodatkowo przyznawane są wyróżnienia w postaci
dyplomów.
Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa, struktura
konkursu i proces wyboru laureatów są określone w regulaminach, dostępnych w serwisie
internetowym (www.innowacyjni.
mazovia.pl lub www.mazovia.
pl). Ocena zgłoszonych aplikacji konkursowych odbywa się
w dwóch etapach: oceny formalnej oraz merytorycznej. Za
poprawną weryfikację złożonych

prac odpowiadają eksperci zewnętrzni, pogrupowani wg właściwej kategorii konkursowej
i tworzący tzw. „grupy robocze”.
Nad całością właściwego przebiegu prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu czuwa Kapituła
Konkursu. W jej skład wchodzą:
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, pełniący funkcję Przewodniczącego
Kapituły Konkursu, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zgodnie z decyzją Kapituły
Konkursu, w tegorocznej edycji
konkursu „Innowator Mazowsza” w kategorii Młoda Innowacyjna Firma przyznano jedynie dwie nagrody: I miejsce:
25 000 zł, II miejsce: 15 000 zł.
W kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec przyznano trzy
nagrody: I miejsce: 14 000 zł,
II miejsce: 10 000 zł, III miejsce:
8 000 zł oraz trzy wyróżnienia.
Laureaci 2011 roku
Laureatami III edycji konkursu
„Innowator Mazowsza” zostali:
• w kategorii
Młoda Innowacyjna Firma:
I miejsce: firma Genesis Poland
sp.j. za projekt „Inteligentny system zasilania awaryjnego”
II miejsce PGS Pracownia Gier
Szkoleniowych za projekt „Innowacyjna działalność i produkty
firmy PGS”.
Pomimo niewielkiej ilości złożonych aplikacji konkursowych
w tej kategorii, zakres tematyczny projektów był zróżnicowany.
• w kategorii
Innowacyjny Młody Naukowiec:
I miejsce: Joanna Kowalska

za pracę „Synteza i właściwości analogów końca 5’ m RNA
(kapu) modyfikowanych w łańcuchu fosforanowym oraz ich zastosowanie w badaniach nad mechanizmami degradacji m RNA
i translacji białka”
II miejsce: Janusz Będkowski za
pracę „Metodyka sterowania
i nadzorowania połączonych
w sieć robotów mobilnych z zastosowaniem technologii CUDA”
III miejsce: Jan Keler za pracę
„Analiza dopplerowskiej metody
lokalizacji źródeł emisji fal radiowych”.
Wszyscy eksperci oceniający
wnioski złożone w tej kategorii
podkreślali wysoki potencjał naukowy prac i ich unikatowość,
ale przede wszystkim możliwość
ich wykorzystania w biznesie,
czyli komercjalizacji.
Mazowsze ma potencjał
– Wiele dostępnych wyników badań pokazuje jednoznacznie, iż
poziom innowacyjności regionu
Mazowsza, jak również całego
kraju, jest niski. Analiza poziomu
innowacyjności krajów UE potwierdza odległe miejsce Polski
w stosunku do innych krajów europejskich. Niestety, analogiczna sytuacja dotyczy Mazowsza,
które pomimo pozycji lidera w
kraju, na tle innych regionów UE
wypada dosyć słabo. Nie oznacza to jednak, że region ten nie
posiada potencjału mogącego
konkurować z najlepszymi. Mazowieckie środowisko naukowe
posiada potencjał umożliwiający
opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby zrewolucjonizować dotychczas stosowane Polsce czy na
świecie. Potwierdza to utrzymu-

jący się we wszystkich edycjach
konkursu, bardzo wysoki poziom
merytoryczny projektów składanych w kategorii Innowacyjny
Młody Naukowiec czy projektów
w kategorii Młoda Innowacyjna
Firma – podkreśla Adam Struzik,
Marszałek Województwa Mazowieckiego. Jego zdaniem, od
naszej aktywności zależy, czy za
kilka lat będziemy w stanie dorównać najlepszym regionom
w Europie. – Samorząd Województwa systematycznie tworzy
regionalny system innowacyjności. Pozostało jeszcze wiele do
zrobienia, niemniej wszystkie
podejmowane przez nas działania stanowią kolejne „małe
kroki” mające doprowadzić do
osiągnięcia głównego celu, jakim jest stworzenie nowoczesnego regionu opartego na wiedzy.
Kluczową rolę w zmniejszaniu
tego dystansu odgrywają działania związane z wydatkowaniem
dostępnych środków unijnych
– Regionalny Program Operacyjny Województwa dla Województwa Mazowieckiego czy
regionalny komponent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– podkreśla Adam Struzik.

Tekst został opracowany przez
wydział Innowacyjności, Departament
Strategii i Rozwoju Regionalnego,
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego
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Rozmowa z Joanną Kowalską,
laureatką I nagrody w kategorii
Innowacyjny Młody Naukowiec
Praca doktorska, za którą otrzymała Pani I nagrodę w kategorii
Innowacyjny Młody Naukowiec,
nosi tytuł: „Synteza i właściwości analogów końca 5’ m
RNA (kapu) modyfikowanych
w łańcuchu fosforanowym oraz
ich zastosowanie w badaniach
nad mechanizmami degradacji
m RNA i translacji białka.” Czy
mogłaby Pani przybliżyć jej problematykę naszym czytelnikom?

mogą znaleźć zastosowanie
w badaniu ważnych procesów
zachodzących w żywych komórkach, a także w biotechnologii
i medycynie.

Moje badania, najogólniej mówiąc, dotyczą projektowania
i opracowywania metod syntezy naturalnych związków zwanych nukleotydami, a także ich
„sztucznie”
modyfikowanych
pochodnych, czyli analogów,
ponadto badania właściwości
otrzymanych związków. Otrzymywane przeze mnie związki
mają często ciekawe właściwości biologiczne, dzięki czemu

Nasze odkrycie zgłosiliśmy do
opatentowania w trybie międzynarodowym, a na początku tego
roku niemiecka firma farmaceutyczna BioNtech, związana
z Uniwersytetem Jana Gutenberga w Moguncji, wykupiła licencję na wyłączność korzystania
z naszego wynalazku. Okazało się bowiem, że opracowany
przez nas sposób na stabilizację
m RNA można wykorzystać do

Eksperci oceniający Pani pracę
zwrócili uwagę na jej ogromne
znaczenie dla badań nad odkryciem szczepionki przeciwnowotworowej. Na jakim etapie są te
badania?
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zwiększenia efektywności pewnego rodzaju genowej terapii
przeciwnowotworowej, zwanej
immunoterapią. Terapia ta wykorzystuje m RNA jako cząsteczkę kodującą białko pobudzające
układ odpornościowy przeciwko
komórkom nowotworowym. Pod
koniec tego roku firma BioNtech, specjalizująca się w badaniach nad tą terapią, przeprowadzi pierwszą fazę badań klinicznych z wykorzystaniem m RNA
modyfikowanych w opracowany
przez nas sposób. Pierwsze badania odbędą się w Niemczech,
ale jeśli terapia przejdzie kolejne
etapy badań klinicznych, będzie
dostępna w innych krajach, które obejmie patent, m.in. całej
Unii Europejskiej.
Co, Pani zdaniem, jako przedstawiciela środowiska naukowego, należy uczynić, aby współpraca nauki z biznesem mogła
rzeczywiście odgrywać rolę
„koła zamachowego” polskiej
gospodarki?
Wydaje mi się, że polska nauka
jest na taką współpracę coraz
bardziej gotowa. Potrzebne jest
jeszcze brakujące ogniwo, które
będzie pośredniczyć pomiędzy
światem czysto naukowym, skupionym na badaniach, a światem gospodarki, nastawionym
wyłącznie na zysk. Naukowiec
powinien być świadomy potencjału komercyjnego swoich odkryć, być otwartym na podjecie
współpracy z partnerem gospodarczym. Pierwszym krokiem
w tym kierunku jest zgłoszenie
do patentowania swoich potencjalnie przydatnych wynalazków. Następnie konieczne jest

znalezienie partnera komercyjnego. Wsparcie merytoryczne
ze strony naukowca jest na tym
etapie konieczne, ale nie jest on
w stanie przejąć ciężaru całego procesu na siebie. W przypadku zaawansowanych badań
najlepszym sposobem na „reklamę” osiągnięć są publikacje
w dobrych czasopismach naukowych. Z punktu widzenia dziedzin, w których się poruszam,
czyli chemii organicznej, medycznej i biotechnologii, daleka
i kosztowna jest jednak droga
od opatentowanego związku czy
innego wynalazku do gotowego
produktu.
Jakie korzyści z udziału konkursie „Innowator Mazowsza”
mogą płynąć dla młodych naukowców?
Korzyści z takich inicjatyw są
ogromne. Dają młodym ludziom
nie tylko satysfakcję i motywację do dalszej pracy, ale również często otwierają drzwi do
dalszych, nowych możliwości.
Aspekt finansowy jest oczywiście
także ważny, wsparcie finansowe
pozwala bowiem na całkowite
skupienie się na badaniach.

Rozmowa z Emilem Dzierżanowskim
– Dyrektorem Genesis Poland, laureatem
I nagrody w kategorii Młoda Innowacyjna Firma
Państwa firma otrzymała I nagrodę kategorii Młoda Innowacyjna
Firma za projekt „Inteligentny
system zasilania awaryjnego”.
Jakie korzyści dla potencjalnych
klientów wynikają z wdrożenia
tego systemu?
Pełne wykorzystanie systemu pod
względem wykorzystania energii,
optymalizacja wymiarów całego
systemu, uzyskanie informacji
i kontroli o stanie energetycznym
systemu, zmniejszenie kosztów
poniesionych na akumulatory
indywidualne, zwiększenie bezpieczeństwa systemu przez dodatkowe oczujnikowanie oraz
sterowanie, zbieranie danych
o zużyciu energii w czasie i jej
dystrybucji, co jest pomocne
w modernizacji systemu i powstawaniu nowych wersji.
Jak Pan sądzi, jakie korzyści
z udziału konkursie „Innowator

Mazowsza” mogą odnieść młode, innowacyjne firmy?
Uzyskają dobre referencje, reklamę i dużą motywację do dalszych prac.
Jakie są najbliższe plany biznesowe Pana firmy?
Dokończenie
innowacyjnego
projektu, który łączy takie elementy, jak: bezpieczeństwo,
system łączności alarmowej, zasilanie inteligentne i użytkowników smartfonów. Projekt ten jest
związany z komunikacją miejską,
mam nadzieje, że zrewolucjonizuje atrakcyjność komunikacji
dla przeciętnego jej użytkownika. Prace są już prowadzone od
wielu miesięcy, aktualnie są tajemnicą handlową. Zamierzamy
nową technologię przedstawić
na przyszłorocznych targach komunikacyjnych.
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Jesteśmy praktykami
Z Tomaszem Kucharskim, burmistrzem
dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
rozmawia Andrzej Uznański
Panie burmistrzu, Praga-Południe to przeciwieństwa. Saska
Kępa ma charakter elitarny, Grochów kojarzy się jako robotniczy, z upadającym przemysłem.
Czy to właściwy punkt widzenia?
Praga-Południe to również inne
osiedla: Gocław, Gocławek,
Kamionek. Obszary miejsko-przemysłowe, tereny zielone
i enklawy mieszkaniowe tworzą
różnorodną całość. Saska Kępa,
dzielnica artystów i ambasad,
z bogatą, pochodzącą z dwudziestolecia międzywojennego
architekturą, otoczona zielenią,
różni się od bardziej przemysłowego Grochowa. Ulica Grochowska i jej okolice to obszar
z zachowaną przedwojenną miejską i przemysłową zabudową. Ale
ten teren zmienia swoje oblicze.
W starą tkankę miasta architekci wkomponowują współczesne
obiekty. Na Kamionku w budynkach fabrycznych mają siedziby
firmy związane z biznesem, wyższa uczelnia i instytucje kulturalne. Są też projektowane lofty.
Z takich jest wielce dumny
Żyrardów.
My też będziemy. Zachowujemy dziedzictwo przeszłości. To
coś więcej, niż tworzenie loftów.
Mamy to, czego brakuje lewo-

brzeżnej części Warszawy – fragment przedwojennego miasta.
Wymaga on remontów i rewitalizacji, ale daje świadectwo historii. Praga była doświadczana
w wojnach i powstaniach (wystarczy wymienić rzeź Pragi, Olszynkę Grochowską), ale w trakcie drugiej wojny światowej tak
bardzo nie ucierpiała. To paradoks: miasto okrutnie niszczone
w powstaniu warszawskim, przetrwało właśnie tutaj. Przez powojenne dekady było zaniedbane.
Tym bardziej Praga zasługuje na
swoją „drugą młodość”. I to jest
wyzwaniem.
Jest pan burmistrzem już drugą kadencję, czyli prawie pięć
lat. Czy udało się zrealizować
zapowiedzi z 2006 roku? I czy
obecny rok można zaliczyć do
udanych?
Moim celem wciąż pozostaje zmiana wizerunku naszej
dzielnicy. Jestem mieszkańcem
Pragi-Południe. Plany inwestycyjno-rozwojowe, zapisane na minioną kadencję w naszym programie, zrealizowano z bardzo
dobrym skutkiem – 90% założeń
udało się wykonać.
Do 2009 roku zwiększyliśmy
dwu, trzykrotnie wydatki inwestycyjne. Remontujemy ulice,
a niektóre budujemy od nowa.
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Inwestujemy w szkolne i ogólnodostępne obiekty sportowe
– w ostatnich pięciu latach zrealizowaliśmy ponad 20 takich
inwestycji. Kończy się budowa
Stadionu Narodowego i choć
nie jest to nasza lokalna inwestycja, staje się wizytówką dzielnicy.
Aktywizujemy wspólnoty mieszkaniowe. Trwa konkurs „Kolorowa Praga” na najlepiej przeprowadzony remont budynku
i estetyczną elewację. Budujemy
obiekty kulturalne i zapraszamy
artystów. Artystyczną enklawą
staje się Kamionek, a w ramach
programu „Artystyczna Skaryszewska” na atrakcyjnych finansowo warunkach wynajmują pracownie malarze, rzeźbiarze, twórcy niezależnego teatru.
A czym oni się rewanżują?
Tworzą klimat kulturalny. Ożywiają fragment miasta. Stają
się magnesem przyciągającym
mieszkańców.
Czyli dzielnica traci charakter
przemysłowy?
Przemysł w dzielnicy ulega przeobrażeniom. Wciąż obecny jest
Wedel, słynny producent wyrobów cukierniczych, którego
pięknie odnowiona siedziba przy
ul. Grochowskiej jest doskona-

łym przykładem dbałości o zachowanie fabrycznej zabudowy.
Siedziby swoich firm i przedstawicielstw mają instytucje związane z nowoczesnym biznesem
i innowacyjnymi technologiami.
Mamy wiele terenów zielonych,
m.in. uznany za najpiękniejszy
w Polsce Park Skaryszewski.
Chcemy, aby nasza dzielnica
była zielona, dlatego też powstały dwa inne parki: Park Znicza
i zbudowany od podstaw Park
nad Balatonem. Mamy już projekt rewitalizacji Parku Polińskiego, prace powinny ruszyć za rok,
dwa. Rewitalizujemy skwery i place zabaw, by służyły mieszkańcom jako miejsca wypoczynku.
Mamy zatem 90 proc. sukcesów
i 10 proc. niepowodzeń. Co się
nie udało?
Z projektów definiowanych jako
kluczowe dla miasta wypadła
Obwodnica Śródmiejska. To inwestycja niezależna od dzielnicy,
koszt wyceniany jest na półtora,
dwa miliardy złotych. Główny
i najdroższy fragment to tunel
pod ulicą i Rondem wiatraczna.
Brak obwodnicy stanowi barierę rozwojową Pragi-Południe.
Będę starał się pilnować dalszych losów tej inwestycji jako
radny Sejmiku Mazowieckiego.
Ograniczenia budżetu wpłynęły też na rezygnację w latach
2009–2010 z kilku drobnych inwestycji. Bardzo satysfakcjonuje
mnie zakres prac dla Gocławka.
Gdy rozpoczynaliśmy pierwszą
kadencję w 2006 r., wiele ulic
200, 300 metrów od ul. Grochowskiej miało szutrową nawierzchnię, a mieszkańcy pozbawieni byli dostępu do wodociągu

i kanalizacji miejskiej. Ruszyliśmy
z inwestycjami. wybudowaliśmy
odcinek ul. Makowskiej, tworząc połączenie Pragi z wawrem
i Rembertowem. Sąsiednie ulice
zyskały asfaltową nawierzchnię.
Prace zbiegły się z podłączeniem
tej części Gocławka do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej
miasta. Łącznie wybudowaliśmy
i wyremontowaliśmy kilkanaście
ulic. kilka następnych czeka remont w najbliższych latach.
Ile wynosi roczny budżet dzielnicy?
wahał się on w różnych latach,
oscylując wokół 450 mln zł. Trzeba wiedzieć, że są inwestycje finansowane przez miasto, np. budowa ważnego komunikacyjnie
węzła Marsa czy remonty dróg
powiatowych. Taką inwestycją
był też zakup gmachu dawnego Instytutu weterynarii przy ul.
Grochowskiej, w którym siedzibę otrzymała Sinfonia Varsovia.
Obecność na Pradze-Południe
orkiestry o światowej randze,
to zastrzyk kultury na najwyższym poziomie dla prawobrzeżnej części miasta. Są też nasze,
dzielnicowe inwestycje. we wrześniu otworzyliśmy nowoczesny,
piękny architektonicznie obiekt,
filię Centrum Promocji kultury
na Saskiej kępie, a w październiku oddaliśmy do użytku Centrum Edukacyjno-Opiekuńcze
na Gocławiu. Mają w nim siedzibę przedszkole, żłobek i klub
seniora. wkrótce rozpoczniemy
budowę hal sportowych w szkole
przy ul. Szaserów i liceum przy
ul. naddnieprzańskiej. Do roku
2012 przewidujemy zakończenie gruntownej przebudowy najważniejszego miejskiego terenu

Pragi-Południe – Placu Szembeka (koszt inwestycji to ponad 20
mln zł). Chcemy, aby to miejsce
stało się przyjazną, otwartą przestrzenią publiczną.
Zakończmy rozmowę trudnym
tematem: jak wygląda w praktyce połączenie dwóch dziedzin:
biznesu i polityki?
Ten temat warto podejmować.
Mamy ustawę o partnerstwie
publiczno-prywatnym, ale jest
ona stosowana w niewielkim
zakresie. Może dlatego, że
w polskich realiach dialog biznesu z polityką bywa obarczony
podejrzeniami. A na świecie taka
współpraca ma miejsce m.in.
w dziedzinie budowy, rozwoju
i przekształcania infrastruktury
miejskiej. Z efektów korzystają
obywatele.
w dzielnicy staramy się współpracować z przedsiębiorcami,
np. jedna z firm budowlanych
buduje mieszkańcom studnię
oligoceńską na miejskiej działce. ktoś powie, że wykazujemy
się zbytnią odwagą, ale jest ona
potrzebna, by przełamywać bariery i stereotypy. Jestem przekonany, że tylko rzetelna, oparta
o dobre prawo praktyka otworzy
na tym polu szerokie możliwości
do działania. na Pradze-Południe jesteśmy praktykami.
Dziękuję za rozmowę.
urząd Dzielnicy Praga-Południe
ul.Grochowska 274
03-841 warszawa
tel. 022 338 00 00
urzad@pragapld.waw.pl
www.pragapld.waw.pl
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Perła pod Warszawą
Kobyłka oferuje szereg atrakcji kulturalnych,
sportowych i krajoznawczych. A leży tylko
18 km od centrum stolicy.

Robert Roguski – Burmistrz Miasta Kobyłka

Perła baroku
Międzynarodowy Festiwal Perła
baroku – koncerty mistrzów to
muzyka na najwyższym światowym poziomie, tylko wybitne,
mistrzowskie interpretacje. Corocznie na zaproszenie twórczyni
festiwalu, Anny Szarek-Lisiewicz,
zjeżdżają gwiazdy muzycznych
scen Europy USA. Koncertowali
tu m.in. zdobywcy Midem Classical i Award nagrody Grammy.
Koncerty odbywają się wieczorami w pięknym Kościele Trójcy Świętej. Podczas czterech
edycji Festiwal miał już 16 tys.
słuchaczy.
W czasie Festiwalu doświadczyć można tego, co najmilsze:
letniego nastroju, atmosfery

sztuki na najwyższym poziomie
oraz…aromatu kawy, na którą
w przerwach po koncertach organizatorzy zapraszają wszystkich gości festiwalu.
Międzynarodowy
Festiwal
Perła baroku – koncerty mistrzów
został nazwany w prasie „najważniejszym wydarzeniem od
dziesięcioleci” i „centrum kulturalnej Europy”. Zrodzony z miłości do muzyki sztuki, powziął sobie za cel osładzanie życia przez
kontakt z najwyższą kulturą.
I chyba mu się to udaje, zważywszy na liczące tysiące osób grono fanów tej imprezy.
W 2012 roku organizatorzy
zapraszają w terminie 17–24
czerwca (szczegóły na stronie:
www.BestArtPromotion.com).
Kultura i sport
Kobyłka przyciąga co roku
nowych mieszkańców, a dotychczasowych powstrzymuje
przed zmianą miejsca zamieszkania. W tej chwili w Kobyłce
mieszka, wg danych ewidencji,
19 tys. 340 osób. – Mówimy
o mieszkańcach zameldowanych na stałe, ale może być nas
trochę więcej – twierdzi Robert
Roguski, burmistrz miasta. – Planujemy akcję zachęcającą do
meldowania się. Szczegóły będą
opublikowane niebawem na naszej stronie (www.kobylka.pl).
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Niewątpliwym atutem Kobyłki jest niewielka odległość
od Warszawy, tylko 18 km od
centrum. Przy tym udało się zachować klimat miejsca, w którym mieszkańcy nie są dla siebie anonimowi. To pomaga żyć
i utrzymywać równowagę ducha
i ciała. Szczególnie łatwo zadbać
w Kobyłce o te dwie sprawy, oferuje ona bowiem wiele atrakcji
kulturalnych i sportowych. Kultura to nie tylko wielkie wydarzenia, takie jak festiwal Perła baroku. Ważny jest także udział w zajęciach, spotkaniach wystawach,
które o rozwoju kultury stanowią
na co dzień. I mieszkańcy mają
taką możliwość. Miejski Ośrodek Kultury dba o to szczególnie, ciągle rozszerzając swoją
ofertę, a chętnych nie brakuje.
Ponadto, co miesiąc przyjeżdża
tu warszawski Teatr Capitol.
W ofercie MOK jest również
wiele zajęć o charakterze sportowym. W Kobyłce znajduje
się m.in. pełnowymiarowe boisko z oświetleniem, które uzyskało certyfikat FIFA QOALITY
CONCEPT FOR FOOTBALL
TURT-2STAR, co oznacza, że
mogą na nim trenować zespoły
z „najwyższej półki”.
W przygotowaniu jest także
projekt nowego obiektu, który
będzie pełnił rolę zaplecza socjalnego dla istniejącego boiska. Znajdą się tam również

sale konferencyjne i treningowe.
W 2010 r. odbyły się w mieście
Mistrzostwa Polski w Kickboxingu w formule Kick Light Juniorów. Zawodnicy Kobyłki zdobyli
dwa złote medale. Sukcesów
sportowych jest więcej. Zapewnia je również MKS „Wicher”
z sekcjami piłki nożnej, siatkowej
i sekcja kulturtstyki i wyciskania
sztangi leżąc.
Walory krajoznawcze
– Położenie Kobyłki sprzyja aktywności fizycznej, którą można połączyć z kontemplacją
walorów przyrodniczych tego
miejsca. Aż żal nie skorzystać
z możliwości, jakie daje okolica.
Od spacerów, poprzez Nordic
Walking, do biegów na przełaj
i joggingu – zachęca burmistrz
Robert Roguski.
Okolice Kobyłki są także
wymarzonym miejscem dla cyklistów. Całe rodziny wybierają
się na wycieczki rowerowe, jest
nawet szkoła kolarska. Stowarzyszenie Family Acive propaguje tę formę wypoczynku i sportu,
organizując ciekawe imprezy,
m.in. rajd rowerowy Kobiety Na
Rowery.
Ostatnie lata to czas prężnego rozwoju miasta, zarówno pod
względem
infrastrukturalnym
(wodociągi, kanalizacja), kulturalnym, jak też prywatnego budownictwa jedno- i wielorodzinnego. Niemal cała powierzchnia
Kobyłki pokryta jest planami
zagospodarowania przestrzennego. Miasto jest atrakcyjnym
miejscem do osiedlania się
i prowadzenia firm. Łączy dwie
zalety: leży nieopodal Warszawy,
równocześnie gwarantuje zaci-

sze, dzięki okolicznym terenom
leśnym i niskiej zabudowie. Plusem jest też dobra sieć połączeń
komunikacyjnych: linia kolejowa
(strefa „wspólnego biletu” transportem miejskim z Warszawy),
prywatne linie autobusowe oraz
droga wojewódzka 634. Projektowany wzdłuż zachodniej granicy Kobyłki odcinek ekspresowej
trasy S8 umożliwi w niedługim
czasie powiązanie miasta siecią
dróg krajowych i szybką komunikację z Warszawą. Większość terenów przeznaczonych pod inwestycje to tereny uzbrojone, ujęte
planach zagospodarowania.
W maju 2010 r. zostało zaktualizowane Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Kobyłka, a obecnie trwają prace
nad aktualizacją Strategii Miasta
do 2024 r. Kobyłka rozpoczyna też realizację projektu informatycznego wartości 4,5 mln
zł, dofinansowanego w 85% ze
środków unijnych, w ramach którego zostanie m.in. zbudowana
szerokopasmowa sieć informatyczna oraz wdrożona telefonia
IP w Urzędzie Miasta i miejskich
jednostkach organizacyjnych.
Kobyłka wielokrotnie była
nagradzana za aktywne pozyskiwanie środków unijnych.
W tym roku zaś zajęła IV miejsce
w Rankingu Inwestycyjnym (kategoria: małe miasta) tygodnika
„Wspólnota”. Jest to powód do
dumy, gdyż rankingi te opracowywane są przez Pawła Swianiewicza, profesora Uniwersytetu
Warszawskiego, na podstawie
obiektywnych danych Głównego
Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów.

Trening piłkarski na nowym boisku
MKS Wicher

Kobyłka – widok z lotu ptaka

Toskania pod zabudowę developerską ARS

fot. Tomasz Zalewski

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Urząd Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
tel.: 22 786 33 28
fax: 22 786 31 11
e-mail: urzad@kobylka.pl
www.kobylka.pl

Oprac. Redakcja
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PuŁAwy

z myślą o człowieku
Dla wielu miasto na Lubelszczyźnie, położone nad
wisłą, nieodłącznie kojarzone z kominami fabryki
nawozowej. Puławy to jednak wspaniałe miejsce do
życia i rozwoju. Można tu zasmakować atmosfery,
która przyciągnęła tak znamienite rody, jak Czartoryscy
czy Lubomirscy, zachłysnąć się pięknem przyrody
krainy lessowych wąwozów, a także realizować
ambicje i marzenia.
Puławski Park naukowo-Technologiczny
www.ppnt.pulawy.pl

Rok 2012 świętem inwestycji

Puławski Park naukowo-Technologiczny
www.ppnt.pulawy.pl

każdy, kto wraca do Puław po
krótkiej przerwie, podkreśla
zmiany nieustannie zachodzące
w mieście. Staliśmy się nowoczesnym centrum, wykorzystującym swój potencjał do realizacji śmiałych projektów. Tylko
w 2012 roku nastąpi zakończenie trzech wielomilionowych inwestycji, które zmieniają oblicze
miasta.
kończymy budowę Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, który
będzie

Hotel przy stadionie MOSiR
fot. A. Rękas

kompleksową formą wsparcia
przedsiębiorczości na naszym
terenie. Pozyskaliśmy i szukamy partnerów przedsięwzięcia,
którzy swoją działalność badawczo-usługową będą prowadzić w tej przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni. Do współpracy
zachęcamy przedsiębiorców,
chcących ulokować swoje firmy
w naszym mieście i regionie, oferując im wszechstronną pomoc
i otwarte podejście. Jesteśmy
zagłębiem myśli naukowej

Stadion MOSiR
fot. A. Rękas
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dzięki funkcjonującym tu pięciu
instytutom naukowym i współgrającemu z nimi potentatowi
chemicznemu – Zakładom Azotowym „Puławy” S.A.
To właśnie podejście pełne
szacunku do drugiego człowieka i osławiona gościnność sprawiają, że miasto jest postrzegane jako przyjazne i zarządzane
„z myślą o człowieku”. Obecny
wizerunek miasto zawdzięcza
długofalowej wizji, a także dążeniom, by Puławianie żyli na
najwyższym poziomie, w otoczeniu, które spełnia ich potrzeby,
pozwala realizować marzenia
i rozwijać się.
Puławy
– miejsce dobre na start

Miasto dysponuje atrakcyjnymi
terenami inwestycyjnymi. Przygotowujemy się do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod realizację centrum
kongresowego w zabudowie
hotelowo-usługowo-rekreacyjnej. kompleks jest położony

Puławy sportowe

Janusz Grobel
Prezydent Miasta Puławy

w terenie częściowo zalesionym,
w bezpośrednim otoczeniu nowopowstającej zabudowy wielo- i jednorodzinnej, stanowi
świetną lokalizację dla sektora
biznesu, na który w naszym mieście jest duże zapotrzebowanie.
Atrakcje turystyczne

Dopełnieniem oferty Puław jest
sąsiedztwo kazimierza Dolnego
i nałęczowa, z którymi tworzymy wspólną ofertę turystyczną
regionu.
Doceniamy i podkreślamy
wspaniałe dziedzictwo kulturowe i historyczne miasta. Chcąc
je objąć kompleksową ofertą,
dbamy o zagospodarowanie terenów przylegających do zabytkowego parku Czartoryskich.
Miejscem spacerów jest bulwar nadwiślański łączący dwie
przeprawy mostowe.
w przyszłym roku zakończy
się budowa mariny – przedsięwzięcia wspaniale wspierającego rozwój turystyki. Już niedługo
port będzie obsługiwał żeglugę
turystyczną na wiśle, której walory chronimy i podkreślamy.

Sport był zawsze ważny w życiu
miasta. Dysponujemy nowoczesną i profesjonalnie wyposażoną bazą sportowo-rekreacyjną,
dzięki której nasza oferta centrum pobytowego na Mistrzostwa EuRO 2012 TM jest jedną z rekomendowanych przez
uEFA. Zmodernizowany stadion
miejski jest najnowocześniejszym tego typu obiektem na Lubelszczyźnie.
Jesteśmy dumni z sukcesów
sportowców puławskich, np.
wicemistrza świata w pływaniu
konrada Czerniaka czy klubu
piłki ręcznej Azoty-Puławy, który
plasuje się w czołówce superligi.
Jesteśmy jednym z krajowych
liderów pozyskiwania funduszy
europejskich. Dzięki unijnym
dotacjom odważnie kroczymy
w nowoczesność. Zdobywane
nagrody i wyróżnienia potwierdzają wysoką jakość realizowanych przedsięwzięć.
w 2011 roku zostaliśmy laureatem konkursu TERAZ POLSkA
– jest to dla nas najważniejsze
wyróżnienie.
Posiadamy również tytuł Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości, Gmina Fair Play – Złota
Lokalizacja Biznesu, Lider Polskiej Ekologii, Bezpieczna Gmina, Sportowa Gmina, Aktywne
Miasto i wiele innych.
Zapraszam do gościnnych
Puław.
Janusz Grobel
Prezydent Miasta Puławy

Bulwar nadwiślański
fot. k. wójcik

Świątynia Sybilli – pierwsze polskie muzeum
fot. A. Rękas

w parku Czartoryskich
fot. k. wójcik

Urząd Miasta Puławy
ul. Lubelska 5
24-100 Puławy
tel. 81 880 45 00
um@um.pulawy.pl
www.um.pulawy.pl
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Miasto tysiąca możliwości
Rozmowa z Wojciechem Kudelskim,
prezydentem Siedlec

Jaka jest Pana recepta na samorządowy sukces?
Samorząd to piękna sprawa, bo
w demokratycznych wyborach zostają wybrani ludzie, którzy chcą
zrobić coś dobrego dla innych. A jeśli są to ludzie, którzy znają potrzeby
swojego miasta i możliwości, jakie
im daje czas obecny, po wejściu
do Unii Europejskiej – to początek
sukcesu. Trzeba też pamiętać, że
idąc do pracy w samorządzie, idzie
się tam nie rządzić, ale służyć. Jeśli
te kryteria są spełnione, jest to już
podstawa do osiągnięcia sukcesu.
Jako włodarz Siedlec służy Pan lokalnej społeczności już drugą kadencję.
Czy wiele w tym czasie udało się zrobić dla miasta i jego mieszkańców?
Od 1990 roku Siedlcami rządzą
ugrupowania, które mają swoje
korzenie w ,,Solidarności’’. Tak się
składa, że w każdej kadencji ludzie
z tymi korzeniami zasiadali we władzach miasta. Przedostatnia kadencja i ostatnia jeszcze mocniej zostały
ugruntowane, bo zawarliśmy koalicję, nietypową w obecnych czasach:
Prawa i Sprawiedliwości z Platformą
Obywatelską oraz Siedleckim Towa-

rzystwem Samorządowym. Uznaliśmy, że jeśli się tutaj nie skonsolidujemy, będziemy nadal Polską B: białą
plamą na mapie inwestycji. Natomiast jeśli wspólnie pracujemy
nad przygotowaniem dobrych programów i wniosków, jeśli wspólnie
wykorzystamy możliwości, jakie
daje nasza koalicja, to musimy zdobyć odpowiednie środki finansowe,
przekonać nasze władze polityczne,
a także samorządowe drugiego
stopnia, aby nas nie pominięto przy
rozdziale funduszy na inwestycje
i w planowaniu strategii rozwoju
kraju. I w pewnym stopniu to się
nam udało. W ubiegłej kadencji
pozyskaliśmy na inwestycje około
stu milionów złotych bezzwrotnych
dotacji. Nie poprzestaliśmy jednak
na tym, nadal poszukujemy środków zewnętrznych.
Obecnie trwa realizacja największej w historii Siedlec inwestycji:
rozbudowa oczyszczalni ścieków
oraz modernizacja całej infrastruktury podziemnej metodą bezwykopową. Ta inwestycja, o wartości
165 mln zł, została dofinansowana
kwotą 82 mln zł. Dotychczas takich pieniędzy Siedlce jeszcze nigdy
nie dostały. Pozyskaliśmy też pieniądze na budowę nowych dróg,

Co jeszcze udało się dokonać siedleckiemu samorządowi w tej i poprzedniej kadencji? Czym Siedlce
mogą się pochwalić?
Jednym z naszych większych osiągnięć jest powstanie na terenie Siedlec Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
która z roku na rok coraz bardziej
dynamicznie się rozwija. Największy
siedlecki zakład, Polimex Mostostal,
podwoił swoją produkcję. Firma
wybudowała w Specjalnej Strefie
Ekonomicznej najnowocześniejszą
w Europie ocynkownię i jest w stanie
zbudować każdą konstrukcję stalową. To właśnie w Siedlcach powstały
konstrukcje polskich nowoczesnych
stadionów. W ostatnich latach na
inwestycje w mieście zdecydowały się firmy ze Szwajcarii (pociągi,
pojazdy szynowe), Francji (przemysł
spożywczy, telemarketing, rusztowania budowlane), USA (maszty
oświetleniowe, pasze, alkohole),
Niemiec (przetwórstwo owoców)
czy Portugalii (tworzywa sztuczne).
Poza tym, w 80-tysięcznym mieście, jakim są obecnie Siedlce,
działa ponad osiem tysięcy małych
i średnich prywatnych podmiotów
gospodarczych.
Jakie działania podejmują lokalne
władze samorządowe, aby Siedlce
były przyjazne dla mieszkańców?

zwłaszcza małej obwodnicy miasta
– ok. 50 mln zł.
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Mieszkańcami naszego miasta zajmujemy się od urodzenia do podeszłego wieku. Nie ma w Siedlcach problemów ze żłobkami czy
z przedszkolami. Z inicjatywy samych
Siedlczan powstało wiele placówek

prywatnych prowadzących tego typu
działalność, a miejski samorząd
dopłaca do pobytu każdego dziecka w przedszkolu. Prawie wszystkie
szkoły mamy już pięknie odnowione. Co roku, już od kilkunastu lat,
10 % budżetu miejskiego kierujemy
na dopłatę do subwencji oświatowej. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na ten cel 40 mln złotych.
Z premedytacją władze miasta takie pieniądze kierują na potrzeby
oświaty, bo to najlepsza inwestycja
w przyszłość. W dziedzinie kultury
cieszymy się z bardzo dobrze działającego teatru. Ponadto w ubiegłym
roku, dzięki pieniądzom pozyskanym z Unii Europejskiej, udało się
nam wyremontować wszystkie placówki kultury. Naszą wizytówką jest

gulowana rzeka przyciąga miłośników
natury. Unikatowa przyroda terenów
nadbużańskich, niedotkniętych cywilizacją, multietniczność oraz wielokulturowość regionów położonych nad
rzeką sprawia, że wyprawa w krainę
Bugu na długo pozostaje w pamięci.
z nowego stadionu piłkarskiego,
z kompleksem boisk treningowych.
W Siedlcach powstało także siedem wielofunkcyjnych boisk oraz
sztuczne lodowisko ,,biały Orlik’’.
Budujemy kolejne dwie hale sportowe, a od maja br. młodzież korzysta
z nowoczesnej skateplazy. Nad Zalewem Muchawka powstają baseny
z podgrzewaną wodą. Budujemy
nowoczesny Aquapark – ta inwestycja bedzie kosztować 30 mln zł.
Siedlce żyją nie tylko teraźniejszością czy przyszłością, ale też historią.
Dlaczego warto odwiedzić Siedlce?

nowoczesna Scena Teatralna oraz
Akademia Sztuki, gdzie powstały
komfortowo wyposażone sale: baletowa i do prób zespołów muzycznych, studio nagrań, pracownia
fotograficzna oraz punkt informacji
turystycznej. Świetnie działają też na
terenie miasta kluby sportowe. Drużyna piłkarska niedawno świętowała
awans do II ligi. W I lidze występują koszykarze, siatkarze i koszykarki.
Najlepsza polska biegaczka, Lidia
Chojecka, jest naszą stypendystką, liczymy na jej udany występ na
Igrzyskach Olimpijskich w Londynie,
gdzie być może wystąpi także utalentowany skoczek Tomasz Jaszczuk,
a na pewno sztangistki trenujące
w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich. Kibice i piłkarze cieszą się

Świadectwem przeszłości Siedlec są
zabytki i nieustające zmiany, które
sprawiają, że każde odwiedziny są
miłą niespodzianką. Dorobek kulturalny, zarówno w czasach XVIII w.
rozkwitu, jak i obecnie, w znaczący
sposób przyczynia się do podnoszenia prestiżu miasta, a miejscowi
twórcy należą do najlepszych ambasadorów Siedlec w kraju i poza
jego granicami. Zapraszam do Siedlec, miasta przyjaznego, kuszącego gościnnością mieszkańców. Kto
raz tu zawita, z pewnością powróci.
Siedlce to też doskonałe miejsce do
rozpoczęcia wyprawy w cudowną

Wspomniał Pan wcześniej o istniejącej w Siedlcach Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. Ile jeszcze wolnych
terenów pozostało do jej zagospodarowania i dlaczego inwestorzy
powinni wybrać właśnie Siedlce?
Siedlce to miasto przyjazne inwestorom. Jego atutem jest położenie
na jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych Europy. Trasa
kolejowa Berlin-Moskwa, obecnie
modernizowana i przekształcana
w ,,szybką kolej’’, zapewnia dogodne
połączenia z całą Europą. Komunikację z miastem poprawi niebawem
autostrada A2, która przebiegać
będzie przez Siedlce. Miasto tworząc Specjalna Strefę Ekonomiczną
(60 hektarów) zadeklarowało się, że
wszyscy, którzy chcą tu zainwestować
i stworzyć nowe miejsca pracy, mogą
liczyć na znaczące ulgi podatkowe.
Mamy jeszcze do zagospodarowania
30 hektarów. Są to tereny uzbrojone,
wyposażone we wszystkie media. Zapraszam więc do skorzystania z możliwości, jakie daje inwestorom Siedlecka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Wojciech Petera
Urząd Miasta Siedlce

Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce
tel. 25 643-07-50
fax. 25 644-67-49
e-mail: boi@um.siedlce.pl
dolinę Bugu. Ta wciąż dzika, nieure-
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Powiat kaliski godny uwagi
Powiat kaliski jest jednym
z 35 powiatów Wielkopolski.
O rozwoju powiatu,
jego mieszkańcach oraz
najpiękniejszych zakątkach
tej ziemi mówi Krzysztof Nosal,
starosta kaliski.

Jaka jest Pana recepta na samorządowy sukces?
Pewnej recepty na sukces raczej
nie ma. Trzeba każdego dnia udowadniać, że można pracować dwa
razy mocniej i dwa razy szybciej,
bo inaczej nie warto zawracać głowy wyborcom. Przez minione pięć
lat udowodniliśmy, że można robić
ważne rzeczy dla powiatu. Sukcesów na naszym koncie jest wiele.
Trzeba słuchać ludzi, ich potrzeb
i próbować to wszystko zebrać w całość – bo jesteśmy mądrzy mądrością innych. Być dobrym słuchaczem
i negocjatorem oraz być otwartym
na współpracę z każdym – to są
cechy, z których ciągle korzystam
i których ciągle uczę się na nowo.
Czy trudniej szefuje się samorządowi rolniczemu, czy terytorialnemu?
To są dwa różne samorządy, dwa
różne problemy. Na pewno mogę
powiedzieć jedno, że w szefowaniu
samorządem terytorialnym bardzo
pomocne są doświadczenia z samorządu rolniczego. O wiele lepiej
potrafię zrozumieć problemy samo-

rządów gospodarczych. Z izbą rolniczą nigdy się nie rozstałem. Od
pięciu lat pełnię funkcję przedstawiciela samorządów gospodarczych
w radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Z jakimi problemami borykają się
obecnie mieszkańcy powiatu?
Powiat kaliski to przede wszystkim
powiat ogrodniczo-warzywny i rolniczy. Jest tu dużo nadziei i dużo
problemów. Widać, że im bardziej
mamy do czynienia z regionem gospodarczo rozwiniętym, tym większy
jest rozmiar każdej klęski. Przykład
to epidemia bakterii E. coli albo
nawałnica, która zniszczyła znaczną
część powiatu kaliskiego we wrześniu br. Skutki tych dwóch zdarzeń
mieszkańcy odczuwają do dziś.
Mamy również świadomość, że
musimy nadrobić wieloletnie zaległości, zwłaszcza w infrastrukturze
drogowej.
Jakie działania podejmuje samorząd powiatowy, aby mieszkańcom
ziemi kaliskiej żyło się lepiej?
Po pierwsze, stawiamy na budową
dróg, a także pomoc w organizowaniu się rolników. Pomagamy
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grupom producenckim. Staramy się
kontaktować nasze firmy z rynkami
zbytu, ale i promować firmy w tych
miejscach, gdzie mamy taką możliwość. Rolnicy aktywnie biorą udział
w konkursie „Wielkopolski Rolnik
Roku”. To jest promocja kaliskiego
rolnictwa, przetwórstwa i daje satysfakcję rolnikom, a przy tym promuje
cały powiat.
Jakie środki unijne i na jakie cele
udało się starostwu uzyskać w ostatnim czasie?
Jesteśmy samorządem, który na
listach rankingowych projektów
w konkursach z WRPO czy NPPDL
znajdował się na czołowych miejscach. Dzięki temu możemy realizować nasze drogowe plany. Każda
z tych inwestycji służy mieszkańcom. Z każdym kolejnym nowo
wybudowanym kilometrem drogi
zwiększają się możliwości rozwoju powiatu. Wszystko, co robimy
w zakresie dróg, stanowi pewną
całość. Dostaliśmy dofinansowanie
do budowy 25-kilometrowego odcinka drogi Zbiersk-Koźminek, pozyskaliśmy środki unijne na budowę
11-kilometrowej trasy Kokanin-Zduny. Mamy dofinansowanie do
budowy Regionalnego Centrum Informacyjno-Doradczego Odnawial-

nych Źródeł Energii w Liskowie, które powstanie w przyszłym roku.
Jakie priorytety wyznaczył sobie
w tej kadencji zarząd powiatu kaliskiego?
Obecny zarząd jest kontynuacją zarządu poprzedniej kadencji. Polityka
gospodarcza i cele inwestycyjne zostały wyznaczone na początku poprzedniej kadencji, gdy planowaliśmy wydatkowanie budżetu. Priorytet zawsze stanowiły drogi oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych;
mamy świadomość, że z dofinansowaniem z zewnątrz zawsze uda
się zrobić dużo więcej. Plony takich
działań zbieramy już teraz, bo dzięki
pozyskiwaniu dofinansowania udało nam się podwoić budżet powia-

Oprócz wypoczynku przy pracy
w gospodarstwie, w wolnym czasie
bardzo lubię podróżować, chodzić
po górach, jeździć na rowerze. Dla
mnie wypoczynek, to przede wszystkim wypoczynek czynny. I tak staram
się spędzać wolny czas.
Czy warto odwiedzić ziemię kaliską?
Jakie atrakcje czekają na turystów?
Mamy wiele ciekawych obiektów
i kilka „perełek” godnych polecenia turystom z całego świata. Mamy
pamiątki po Marii Dąbrowskiej,
gromadzone w dworku w Russowie,
mamy jedno z nielicznych Muzeów
Historii Przemysłu w Opatówku,
z licznymi zbiorami przemysłowymi
i zbiorami instrumentów klawiszowych oraz ornatami papieskimi.

Powiat kaliski inwestuje w drogi, dba
o edukację w zakresie odnawialnych źródeł
energii. To powiat o dużym bogactwie
kulturowym, ogromnym potencjale ogrodniczym,
sadowniczym i rolniczym.
tu i wydawać największe pieniądze
w jego historii na inwestycje.
Jak udaje się Panu łączyć pracę
w samorządzie z prowadzeniem
własnego gospodarstwa rolnego?
To są dwa różne zajęcia. Myślę,
że bardzo dobrze się uzupełniają.
Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś
efektywnie pracował przez kilkanaście godzin dziennie w jednej pracy,
umysłowej czy fizycznej. Ja pracuję
jako samorządowiec, a w moim gospodarstwie wypoczywam po pracy
w urzędzie.
Proszę powiedzieć, jak wypoczywa
starosta kaliski?

W powiecie kaliskim znajduje się
również zespół pałacowy w Koźminku, z najpiękniejszym platanem
w Polsce oraz park w Opatówku,
z jedynym czynnym mostkiem żelaznym. W gminie Brzeziny mamy
niepowtarzalny rezerwat przyrody,
chroniący stanowisko długosza
królewskiego – najokazalszej polskiej paproci, ściśle chronionej.
W naszym powiecie znajdują się
również zbiorniki wodne, nad którymi mieszkańcy chętnie wypoczywają. Mamy też przepiękne widoki na
dolinę Prosny.
Jakie działania podejmuje starostwo, aby wypromować ziemię kaliską na mapie turystycznej Polski ?

Staramy się promować to, co jest
u nas cenne, w każdych warunkach,
gdziekolwiek jesteśmy. Przygotowywać materiały promocyjne tak, by
trafiały do największej liczby odbiorców. W ramach ogólnopolskiego forum mediów polonijnych nasz
powiat odwiedziło około stu dziennikarzy z całego świata – nasze Muzeum Historii Przemysłu zrobiło na
nich ogromne wrażenie.
Jakie produkty są kulinarną wizytówką ziemi kaliskiej?
Przede wszystkim potrawy z ziemniaków. Patrząc w tej chwili na strukturę naszej produkcji i przetwórstwa,
a także wszystkie potrawy „związane” z pomidorem kaliskim, kapustą,
zwłaszcza z kiszoną kapustą oraz
ogórkami.
Dlaczego, Pana zdaniem, powiat
kaliski jest godny uwagi?
To powiat warty uwagi każdego.
Zachęcamy do wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych
z dala od zgiełku miejskiego. Atrakcyjność powiatu i jednocześnie jego
bogactwo to bezcenne towary, które
próbujemy rozpowszechnić. Jak się
okazuje, nabywcy są – po wizycie
w urzekających miejscach naszego
powiatu, są ogromnie zadowoleni.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Wojciech Petera

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
62-800 Kalisz
www.powiat.kalisz.pl
tel. (62) 50 14 301
e-mail: powiat@powiat.kalisz.pl
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REGIONY

Tradycja zobowiązuje
W Wielkopolsce, jednym z najlepiej rozwiniętych
regionów Polski, już od ponad dwustu lat prężnie
działa Regionalna Izba Gospodarcza.
Z jej dyrektorem, Andrzejem Spychalskim,
rozmawiamy o sytuacji tego regionu i zadaniach,
jakie stoją przed samorządem gospodarczym.

Andrzej Spychalski to rodowity
kaliszanin. Absolwent Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji).
Pracował w WSK PZL w Kaliszu jako
konstruktor. W latach 1979–88 był
Prezydentem Kalisza (najmłodszy
prezydent miasta w Polsce). W latach
1988–2001 prowadził działalność
gospodarczą. Był senatorem RP V
kadencji. Od 2004 r. jest dyrektorem
Regionalnej Izby Gospodarczej oraz
zastępcą prezesa i koordynatorem
Klastra Spożywczego Południowej
Wielkopolski. Jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego AS Rondo.

Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy,
Lesznie, Wschowie, Rawiczu i Międzyrzeczu. Dzisiaj Izba jest dobrowolnym stowarzyszeniem blisko 90
podmiotów gospodarczych, miejscem okresowych spotkań, wymiany
poglądów i doświadczeń, poszukiwania wsparcia i partnerów biznesowych w regionie, kraju i poza
jego granicami.

Panie Dyrektorze, tak wspaniały jubileusz prowokuje do zadania pytania o początki działalności Izby.
Proszę je nam przypomnieć.

Wielkopolska jest obecnie jednym
z najlepiej rozwiniętych regionów
Polski. Ta sytuacja ma swoje korzenie w historii. To tu powstały, jeszcze
w XIX w., pierwsze spółdzielnie. Wielkopolanie umieją łączyć zakorzenioną w tradycji gospodarność z racjonalnym wykorzystaniem swojego
potencjału gospodarczego i wdrażaniem innowacyjnych technologii.

Korzenie naszego jubileuszu sięgają czasów napoleońskich, kiedy to
po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, na wzór francuski, powstały
na obszarach polskich Izby Przemysłowo-Handlowe, mające na celu
nie tylko odbudowę ze zniszczeń
wojennych, ale przede wszystkim
uprzemysłowienie kraju. Dekretem
z dnia 16.03.1809 r. powołano
do życia dziesięć rad szczegółowych w Warszawie, Kaliszu, Płocku,

Pomogły nam w tym również takie
walory, jak: doskonale rozwinięta
infrastruktura drogowa (przewidywana jeszcze w tym dziesięcioleciu
przebudowa dróg krajowych 11 i 25
do statusu drogi szybkiego ruchu,
a tym samym bezpośrednie połączenie z autostradą A2 i drogą
ekspresową S8), gęsta sieć kolejowa oraz rozbudowujące się lotnisko międzynarodowe. Dzięki tym
atutom duża liczba inwestorów za-
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granicznych ulokowała swoje kapitały na poziomie 7 mld dolarów.
W mieście i powiecie prowadzi swoją działalność 18,4 tys. podmiotów
gospodarczych, w tym 12 tysięcy
w samym Kaliszu. Miasto zajmuje
drugie miejsce w regionie również
pod względem ilości ludności (108
tys. mieszkańców).
Wraz z transformacją, w gospodarce
pojawiły się spontanicznie tworzone
struktury samorządu gospodarczego, takie jak: Bussines Center Club,
Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Branżowe Izby Gospodarcze.
Te struktury reprezentują określone
grupy przedsiębiorców, poszukujących w grupowym działaniu oparcia i rozwoju swojego biznesu. Czy,
Pana zdaniem, ich działalność zaspokaja potrzeby przedsiębiorców?
Te organizacje są zapewne w różnym stopniu przydatne i pomocne. Struktury te są jednak słabe,
rozproszone, każda z nich obejmuje tylko wąski wycinek działań,
w obrębie nielicznej grupy członków. Rozproszony Polski Samorząd
Gospodarczy, z reguły bez inicjatywy legislacyjnej, ma niewielki wpływ
na rozwiązania systemowe gospodarki. My staramy się łączyć wysiłki

z różnymi organizacjami otoczenia
biznesu, dysponującymi różnorodnymi możliwościami wsparcia.
Od lat tematem dyżurnym jest
konieczność nowelizacji ustawy
o samorządzie gospodarczym. Ale
dążąc do reform, trzeba pamietać
o potrzebie silnego reprezentanta
całej klasy biznesowej, z dokładnie
określonymi wzajemnymi relacjami
z rządem i samorządami lokalnymi.
Jako były parlamentarzysta obserwowałem dużą niechęć wszystkich liderów partii rządzących do podjęcia
tej pracy, ponieważ naruszałaby ona
utrwalony personalnie, skostniały
system. Istnieje konieczność pogłębionej debaty wszystkich struktur samorządu i wypracowania kompromisowych rozwiązań tak, by dorównać
pozycji samorządom gospodarczym
krajów rozwiniętej demokracji.
Czy dlatego właśnie powstał Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski, żeby mieć wpływ na zmiany
prawodawstwa?
Powstanie Klastra, z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu, było odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców branży
spożywczej, dotyczące pogłębienia
powiązań kooperacyjnych w swojej
działalności oraz rozwinięcia działań promocyjnych i doradczych,
budowania systemów powiązań
sieciowych i wzajemnego transferu
technologii. Klaster obejmuje 24 firmy z subregionu kaliskiego i konińskiego, produkujące słodycze, przetwory mleczne i mięsne, produkty
żywnościowe, prowadzące konfekcjonowanie i dystrybucję przypraw,
produkcję maszyn i urządzeń dla
przetwórstwa spożywczego, a tak-

że dystrybucję produktów żywnościowych na obszarze województw:
wielkopolskiego, dolnośląskiego,
śląskiego i łódzkiego. Niektóre
z firm funkcjonują na rynkach całego kraju, Unii Europejskiej a także
Azji i Afryki północnej. Nasze inicjatywy wspomagają rozwój i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych branży spożywczej, podnoszą
poziom intelektualny oraz skuteczność i sprawność zarządzania, konsolidują współpracę.

Konferencja „Polskie Klastry i Polityka
klastrowa”, 22.09.2011 r. w Poznaniu.

Na koniec naszej rozmowy proszę
powiedzieć, jakie macie plany na
najbliższą przyszłość?

Czym zajmuje się klaster na co dzień?
Kluczowym działaniem naszego Klastra jest obecnie realizacja projektu
finansowanego z EFRR „Wdrażanie
nowoczesnych technologii IT oraz
ITC służących podnoszeniu jakości
sprzedaży, promocji oraz komunikacji w Klastrze Spożywczym Południowej Wielkopolski Stowarzyszenie
w Kaliszu”. Całkowita wartość projektu wynosi 836,6 tys. zł brutto.
Uzyskał on dofinansowanie z Wielkopolskiego RPO w wysokości 595
tys. zł netto, tj. 85% wartości. Wkład
własny, w wysokości 105 tys. zł zapewnili beneficjenci projektu. Zakupiliśmy już najnowocześniejsze urządzenia teleinformatyczne, które posłużą uruchomieniu własnej serwerowni i zbudowaniu portalu Wirtualnej Giełdy Towarowej, połączonej
z systemami informatycznymi firm
– członków Klastra. Aktualnie wdrażamy opracowaną Strategię Promocji i Marketingu. Na ukończeniu
jest budowana Strategia Rozwoju
Inwestycyjnego Klastra. Korzystanie
z komunikacji elektronicznej umożliwia firmom działającym w ramach
Klastra nie tylko wzrost efektywności
kooperacji z partnerami biznesowymi, ale także zmniejszenie kosztów
produkcji, dystrybucji i logistyki.

Zamierzamy zbudować w Kaliszu
optymalną ilość struktur klastrowych, obejmujących kluczowe dla
gospodarki Kalisza i regionu firmy.
W tych dniach zawiązał się Klaster
Informatyczny, trwają prace nad
utworzeniem Klastra Logistyczno-Transportowego.
Bardzo dobrą pozycję ma najwcześniej utworzony Klaster Lotniczy.
Analizujemy techniczne i finansowe możliwości zbudowania, przy
udziale Uniwersytetów Ekonomicznego i Przyrodniczego w Poznaniu,
Politechniki Poznańskiej oraz innych
jednostek naukowych, laboratorium
badawczo-rozwojowego.
Chcemy sięgnąć po wsparcie finansowe VII Ramowego Programu Unii
Europejskiej. Skoncentrujemy uwagę na umiędzynarodowieniu Klastra
poprzez udział w międzynarodowych sympozjach, konferencjach
i misjach gospodarczych.
Nawiążemy także współpracę z najbardziej reprezentatywnymi klastrami Europy Zachodniej.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Magdalena Lewandowska
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ZDROwIE I uRODA

kolagenum – recepta
na zdrowie i urodę
FrAnciszek siegień rozpoczynał działalność biznesową,

gdy miał 24 lata, czyli 45 lat temu.
Prowadził usługi transportowe, ubojnie, przetwórnie
drobiu. w 1989 roku założył firmę rodzinną:
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe ELENA Import – Eksport Franciszek
Siegień. Firma produkuje naturalne dodatki do

żywności oraz suplementy diety, w tym kolagenum.
Specjalizuje się w liofilizacji.

Panie Prezesie, na czym polega
proces liofilizacji?
Liofilizowanie, czyli suszenie metodą sublimacji zostało zapoczątkowane w uSA i ZSRR na potrzeby
żywienia załóg kosmicznych. Jest
to wymrażanie wody z pominięciem fazy ciekłej. Suszone w ten
sposób warzywa, owoce, mięsa,
zioła, przyprawy nie tracą swoich wartości świeżego produktu,
w 90% zachowują swój kształt,
barwę, aromaty, witaminy, składniki odżywcze. Suszone produkty
są lekkie, bo pozbawione wody,
stanowiącej 95 % wagi. nie zawierają konserwantów i soli, można
je przechowywać przez rok, dwa
lata. Są przydatne na wyprawach
górskich i morskich, w wojsku
i policji. I łatwe w przyrządzaniu
– wystarczy tylko dodać wodę.
Jakie artykuły produkujecie?
Specjalizujemy się w produkcji
liofilizowanych dodatków do żyw-

ności: owoców krajowych i zagranicznych, warzyw, przypraw, ziół,
grzybów, mięsa (wieprzowego,
wołowego, drobiowego), artykułów mlecznych (jogurtu, masła,
śmietany, maślanki). Są one stosowane w przetwórstwie spożywczym, mlecznym, cukierniczym,
mięsnym, rybnym, w gastronomii
i kuchni turystycznej. Możemy również zliofilizować każdy produkt
na indywidualne zamówienie. Zapotrzebowanie jest coraz większe, bo stosowanie liofilizatów
w nowoczesnych produktach
spożywczych staje się powszechniejsze. Dodam, że jesteśmy jedynym producentem liofilizowanego mięsa, mleka, kolagenu
z ryb w unii Europejskiej.
Jednak produkcja żywności nie
jest łatwa. Obowiązują reżimy higieniczne, sanitarne, jakościowe.
Mamy zespół wyspecjalizowanych
technologów. każdy nowy produkt przed wprowadzeniem do
produkcji poddajemy badaniu
profesjonalistów z uniwersytetu
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Przyrodniczego w Poznaniu lub
warszawskiej SGGw. Dopiero
po otrzymaniu pozytywnych opinii przystępujemy do wdrażania.
Proces produkcyjny jest prowadzony zgodnie z wymogami
GHP – Dobrej Praktyki Higienicznej, GMP – Dobrej Praktyki Produkcyjnej, z zasadami HACCP.
na co dzień jesteśmy pod stałym
nadzorem Powiatowego Inspektoratu weterynarii oraz Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Do liofilizacji używamy najlepszej jakości produktów. Bazujemy na krajowych surowcach,
głównie z regionów nastawionych
na ekologię. Posiadamy też wszelkie niezbędne certyfikaty, także
w zakresie eksportu, m. in. natowskiego kodu Podmiotu Gospodarki narodowej, certyfikatów
Goststandard na rynek rosyjski
i na rynek białoruski. uczestniczymy w konferencjach i sympozjach żywieniowych. Zdobywamy
nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych targach, m.in.

na XXI Targach Zdrowego Życia
i Żywności „Ecolife 2005” za
zestaw naturalnych dodatków
do żywności, „wstęgę niemna”
na Międzynarodowych Targach
„kaliningrad 2005”, Grand Prix
Międzynarodowych Targów Zaopatrzenia wojska, Straży Granicznej i Policji „Logispol 2005”
za wykorzystanie liofilizacji produktów żywnościowych.
Jesteście znani nie tylko w kraju,
ale i na świecie.
Prowadzimy wymianę handlową
z wieloma krajami unii Europejskiej, Bliskiego wschodu, Rosją,
Białorusią, ukrainą, państwami
nadbałtyckimi.
waszym ostatnim hitem jest
kolagenum. Co to takiego?
Jest to naturalny preparat, który
w połowie składa się z czystego,
liofilizowanego kolagenu z ryb.
w jego skład wchodzi także kozie
i kobyle mleko, aronia i żurawina.
kolagenum mogą zażywać kobiety i mężczyźni bez względu na wiek
i stan zdrowia. kolagen to najważniejsze białko w naszym organizmie. Stanowi 30% całej masy
białek. w młodości organizm produkuje go w wystarczających ilościach, ale po czterdziestym roku
życia tylko śladowo, przy braku
kolagenu powstają zmarszczki,
następuje ubytek masy kostnej, co
zwiększa podatność na złamania.
Jak się go stosuje?
wystarczą dwie kapsułki na
czczo, by odczuć jego fantastyczny wpływ na włosy, skórę, stawy, kości, oczy, żołądek.

kolagenum wspomaga spowalnianie procesu starzenia się organizmu. wygładza zmarszczki,
rozstępy, poprawia kondycję
skóry, włosów, paznokci. wpływa
również na zrastanie po urazach
i złamaniach kości. wspomaga
ścięgna, naczynia krwionośne,
stawy, układ odpornościowy, odnawia błonę śluzową żołądka.
wpływa pozytywnie na ogólne
zmęczenie organizmu, zmniejsza rozdrażnienie. kolagenum
to największa dawka czystego
kolagenu z ryb dostępna na rynku. Dzięki temu przynosi efekty
w krótkim czasie, nawet po siedmiu dniach zażywania. nie daje
efektów ubocznych, nie można
też go przedawkować!

nie jesteście jedyną firmą w kraju
produkującą dodatki do żywności
i suplementy diety. na czym polega wyjątkowość firmy ELEnA?

Pan również używa kolagenum?

wyniki badań podanych podczas
V Międzynarodowego Forum Suplementów Diety (7-8 lipca 2011
roku) informują, że 22% Polaków
zażywało przynajmniej jeden suplement diety, z czego 29% przez
co najmniej 12 miesięcy. największe zainteresowanie zaobserwowano w dużych miastach
– w warszawie w grupie od 25%
do 75% mieszkańców. najwięcej
suplementów przyjmują Amerykanie – 75%. w Europie zażywa je średnio ponad 50% osób,
w Danii i Finlandii – prawie 80%.

Oczywiście! To pomaga mi normalnie funkcjonować, prowadzić firmę, zachować pełnię sił
fizycznych, dobrą kondycję. Dostajemy wiele listów, e-maili od
zadowolonych klientów.
Firma posiada stosowne certyfikaty na produkcję kolagenum?
Mamy certyfikat Cell Line Research, wydany 14 kwietnia
2011 r., stwierdzający że kolagenum nie wykazuje cech cytotoksyczności wobec ludzkich komórek skóry. Posiadamy też Certyfikat Zgodności, wydany 4 czerwca
2010 r. przez Polskie Centrum
Badań i Certyfikacji S.A., potwierdzający zgodność metody produkcji z rozporządzeniem wE nr
834 2007. kolagenum znajduje
się też w bazie leków i środków
ochrony zdrowia oraz w farmaceutycznej bazie danych „Bazyl”.

Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów, posiadamy nowoczesną
linię produkcyjną i dobrze oprzyrządowane zaplecze administracyjno-techniczne, oferujemy najszerszą gamę produktów liofilizowanych w Europie, szybko realizujemy zamówienia, gwarantujemy
serwis technologiczny, fachową
obsługę i markę kojarzoną z wysoką jakością. To wszystko składa
się na nasz pozytywny wizerunek
w kraju i na świecie.
Rozmawiała Irena Hamerska

wPPH ELEnA
kalisz-kokanin 86
62-817 Żelazków,
tel. 62 760 05 90
fax 62 769 58 10
e-mail: biuro@elena.pl
www. kolagenum.com
www. elena.pl
www.sklep.kolagenum.com
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wę twarzy. Jako student wielokrotnie dyżurowałem w klinice
na oddziale ojca, więc miałem
duży kontakt z ortopedią, głównie chirurgią urazową
Na początku, jak każdy lekarz,
musiał Pan zaliczyć staż. Miał Pan
wówczas możliwość obserwować
doświadczonych lekarzy, profesorów, wybitnych specjalistów.

Rodzinna profesja
Rozmowa z doktorem Tadeuszem St. Witwickim,
chirurgiem, specjalistą w dziedzinie medycyny
estetycznej z 25-letnim doświadczeniem.
Panie Doktorze, dokładnie rok
temu rozmawialiśmy o Pana pracy zawodowej. Wróćmy na chwilę do jej początków. Dlaczego
właśnie medycyna?
Obydwoje moi rodzice byli lekarzami, więc dla mnie był to
prosty wybór. Odkąd pamiętam,
w domu zawsze mówiło się
o szpitalu, o medycynie. Gdy nie
było co ze mną zrobić, mama
zabierała mnie ze sobą na dyżur
do szpitala, więc było to naturalne, że zostanę lekarzem.
Co wpłynęło na wybór niełatwej
dziedziny medycyny, jaką jest
chirurgia estetyczna?
Mój ojciec był ortopedą, a mama
laryngologiem, ale zajmowała się też chirurgią plastyczną

– przeprowadzała operacje nosów, rekonstrukcje po operacjach nowotworowych twarzy,
robiła liftingi twarzy, korekcje
uszu. Praca mamy podobała mi
się bardziej niż praca ojca, która wydawała mi się taką dużą,
męską robotą, nawet ciekawą,
z tym że w chirurgii plastycznej był szerszy zakres działania.
Można było operować zarówno
ręce, jak i głowę, piersi, powłoki
brzuszne, płaty skórne, oparzenia na różnych częściach ciała,
nowotwory. Chirurgia plastyczna
to często rekonstrukcja, odtwarzanie usuniętych części ciała,
usuwanie kalectwa. To zdecydowanie bardziej mi odpowiadało.
Fascynowało mnie, że można na
przykład odtworzyć komuś palec, który został wcześniej ucięty,
albo nawet całą dłoń, czy poło-
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Odbywałem staż i pierwsze lata
specjalizacji z chirurgii ogólnej
w szpitalu kolejowym w Warszawie. W tym szpitalu bardzo szybko dostałem do ręki skalpel i stanąłem za stołem operacyjnym.
To mi bardzo zaimponowało,
jako młodemu lekarzowi. Oczywiście pracowałem ze starszymi
kolegami, którzy mnie uczyli, pilnowali, ale to były bardziej koleżeńskie rady – nie było między
nami zależności służbowej. Bardzo szczęśliwie trafiłem, bo koledzy, z którymi pracowałem i od
których się uczyłem, wiele osiągnęli w życiu zawodowym: jeden
z nich został szefem oddziału, drugi jednym z najlepszych
w Polsce endoskopistów. Mieliśmy też bardzo dobrych konsultantów. Nie tylko przeprowadzali
w naszym szpitalu operacje, ale
również uczyli nas. Chociaż oddział nie był kliniczny, mieliśmy
tam warunki zbliżone do klinicznych, ponieważ najtrudniejsze
przypadki trafiały właśnie do nas
na konsultacje.
Po zakończeniu praktyki w szpitalu kolejowym przeszedł Pan do
kliniki chirurgii plastycznej.
Zostałem asystentem naukowym
u prof. Kraussa, twórcy Polanicy

i chirurgii plastycznej w Polsce
jako specjalizacji. Zajmowałem
się chirurgią ręki, replantacjami,
chirurgią nerwów, mikrochirurgią. Odszedłem po 14 latach,
tuż przed jego emeryturą. Przeszedłem do Centrum Onkologii. Tam wykonywałem operacje
z zakresu rekonstrukcji piersi,
głowy i szyi. To była druga połowa lat 90. Wprowadzałem
do onkologii mikrochirurgię.
Miałem szczęście być w dobrym
zespole, operowałem z prof.
A. Kułakowskim, E. Towpikiem,
R. Krajewskim. W. Ruką, dr.
S. Starościakiem, M. Nagadowską, S. Mazurem. Do dziś współpracuję w zakresie chirurgii nosa
z profesorem A. Kukwą i profesorem H. Skarżyńskim.
Potem pracował Pan w szpitalu
MSWiA w Warszawie …
Nadal tam pracuję. Jestem szefem niewielkiego oddziału chirurgii plastycznej, który – mam
nadzieję – będzie się rozwijał,
zwłaszcza że Narodowy Fundusz
Zdrowia refunduje niektóre za-

biegi, np. rekonstrukcję piersi
po amputacji, operację przyrosłych męskich piersi, tzw. ginekomastię, korekcję nosa krzywego pourazowego czy likwidację
nadmiaru skóry, jeżeli pacjent
schudł w krótkim czasie blisko
100 kg. Ta ostatnia refundacja
niestety nie jest adekwatna do
nakładów pracy, kosztów i ilości
zabiegów, jakie trzeba wykonać.
Medycyna wciąż się rozwija. Czy
od czasu naszej poprzedniej
rozmowy wprowadził Pan jakieś
nowe zabiegi?
Obecnie wykonuję tzw. slimlipo, czyli odsysanie tłuszczu przy
pomocy lasera, który rozbija
komórki tłuszczowe i obkurcza
włókna kolagenowe, powodując
napinanie się skóry. Planujemy
w najbliższej przyszłości wykonywanie w szpitalu odsysania
tłuszczu metodą wibrolipo – jest
to inny rodzaj liposukcji, a także przeszczepianie tkanki tłuszczowej. Zacząłem też przeprowadzać zabiegi regeneris, czyli
wstrzykiwanie osocza bogatoko-

mórkowego. Po pobraniu krwi
od pacjenta poddaje się ją odwirowaniu, by uzyskać osocze,
następnie ponownie podaje się
pacjentowi np. w skórę twarzy.
Terapia ta wykorzystywana jest
do mezoterapii, czyli regeneracji
skóry.
Oprócz pracy w szpitalu przyjmuje Pan nadal pacjentów
w prywatnej placówce na warszawskich Kabatach?
Tak, nadal pracuję w Lecznicy
Kabaty przy ul Wąwozowej 21,
a oprócz tego w gabinecie Bella przy ul. Pięknej 20, u doktor
Łopuszyńskiej. Ponadto od roku
pracuję także w firmie Elite przy
ul. Pereca 2, tam wykonuję zabiegi Slimlipo.
Podczas naszej poprzedniej rozmowy mówił Pan, że planuje
otwarcie własnego gabinetu. Czy
te plany już się urzeczywistniły?
Niestety nie, wciąż próbuję otworzyć ten gabinet, ale z różnych
powodów nie mogę tego dokonać. Głownie z powodu aktualizacji przepisów budowlanych
i Sanepidu. Wciąż okazuje się, że
nie spełniam jakichś wymogów,
chociaż jest to nowa inwestycja,
gabinet jest budowany zgodnie
z przepisami, tylko że one wciąż
się zmieniają. Tak więc pierwsze
jaskółki już widać, ale gniazda
na razie nie lepią.
W takim razie życzę, żeby jak
najszybciej to się stało i dziękuję
za rozmowę.
Rozmawiała
Magdalena Lewandowska
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nasz atut
to wszechstronność
Rozmowa z piotrem kołBą,
prezesem Solparku kleszczów Sp. z o. o.

Specjalizujecie się w organizacji
spotkań biznesowych, konferencji,
imprez integracyjnych i szkoleń. Do
tego trzeba dysponować odpowiednim zapleczem logistycznym i bazą
noclegową. Co możecie zaoferować pod tym względem?
Zajmujemy się koordynowaniem
całości spotkań, w rozumieniu negocjacji warunków oraz doboru
atrakcji. naszym klientom gwarantujemy obsługę na wysokim poziomie. Staramy się działać tak, aby
budować stałe relacje z klientami.
nasi pracownicy to zgrany zespół
specjalistów, którzy pozostają do
dyspozycji naszych klientów.
Prowadzony przez nas obiekt przystosowany jest do obsługi grup korzystających z oferty konferencyjnej,
klientów biznesowych szukających
dogodnych warunków do spotkań
służbowych, wypoczynku, aktywnego relaksu i odnowy biologicznej
w nowoczesnym centrum. Zapewniamy kompleksową obsługę spotkań biznesowych, szkoleń, konfe-

rencji oraz imprez integracyjnych.
Gwarantujemy warunki oraz obsługę na wysokim poziomie. Do dyspozycji gości udostępniamy aulę
mulimedialną (268 osób) oraz sale
konferencyjne (20, 50 i 80-osobowe). Sale są klimatyzowane, wyposażone w projektory multimedialne, rzutniki, DVD, tablice flip-chart,
aparaturę nagłaśniającą oraz łącze internetowe.
na potrzeby gości przygotowaliśmy jedno-, dwu- i trzyosobowe
pokoje oraz apartamenty spełniające wysokie standardy hotelowe.
nie wychodząc z obiektu, można
wybornie zjeść w restauracji lub
pizzerii, albo w kawiarni delektować się herbatami świata.

Od dwóch lat obsługujemy obozy
sportowe z kraju i zagranicy. Dzięki bogatej bazie sportowo-rekreacyjnej, umożliwiamy prowadzenie
profesjonalnego treningu dla grup
i klubów sportowych. Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z wysokiej jakości podgrzewaną, sztuczną
murawą, nowoczesna hala sportowa, basen, siłownie, korty tenisowe,
boisko do piłki plażowej czy wypożyczalnia rowerów to zaplecze dla
każdego klubu sportowego. walory
Solparku docenił PZPn, podpisując
z nami umowę stałej współpracy.
w duchu sportowej realizacji „fair
play” wspieramy sport. Przez ponad rok byliśmy sponsorem tytularnym drużyny koszykarek Solpark

wszechstronność usługowa, profesjonalne
i bezpieczne zaplecze rekreacyjno-sportowe
oraz spa&welless są wizytówką i ogromną
zaletą Solparku.
Miła atmosfera, fachowa obsługa oraz wysoka jakość usług zapewnią naszym gościom niezapomniany pobyt.
Oprócz oferty dla biznesu, coś dla
siebie znajdą u was również osoby
szukające aktywnego wypoczynku,
a nawet uprawiające wyczynowo
sport. wasz kompleks sportowy ma
parametry olimpijskie.
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kleszczów Pabianice, które obecnie
awansowały do ekstraklasy. w marcu bieżącego roku byliśmy współorganizatorem imprezy sportowej
rangi ogólnokrajowej: Mistrzostw
Polski w kick boxingu Low kick.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w obiekcje Solparku.
Jesteśmy w pełni przygotowani do
organizacji zimowych obozów sportowych. Jak wspominałem, dyspo-

kluby sportowe, min. piłkarze ręczni
SPR wisła Płock, Młodzieżowe Reprezentacje Łódzkiego Związku Piłki
nożnej roczniki ‘95–‘98, wicelider
Pierwszej Ligii Polski TS Podbeskidzie Bielsko-Biała, widzew Łódź
Młoda Ekstraklasa, liderzy drugiej
ligi MkS Znicz Pruszków, Olimpia
Grudziądz, Jagiellonia Białystok
Młoda Ekstraklasa, drużyna z ekstraklasy Litewskiej Żalgiris wilno
oraz młodzieżowa drużyna Agape
z Białołęki. w Solparku gościł także beniaminek rosyjskiej ekstraklasy
– Severstal Czerepowiec Rosja, siatkarki PTPS-u Piła oraz wiele innych
klubów, które nie sposób w tym
miejscu wymienić.
Goście, którzy przyjadą do was
zimą, również nie będą narzekać
na nudę...

nujemy pełnowymiarowy boiskiem
piłkarskim z podgrzewaną murawą.
Jest to jedno z nielicznych w Polsce
boisk posiadających trawę syntetyczną z certyfikatem Fifa 2 star.
Tylko na zeszłorocznych obozach
zimowych gościły u nas drużyny piłkarskie z polskiej ekstraklasy, m.in.
korona kielce, Odra wodzisław,
Polonia Bytom oraz drużyna z Białorusi MTZ-RIPO. Ponadto w okresie
zimowym 2009/2010, na obsługiwanym przez nas kompleksie GkS
Bełchatów przeprowadzał sparingi.
w sezonie letnim trenowały u nas

Standardową, typowo zimową usługą proponowaną przez Solpark jest
zadaszone lodowisko, przeznaczone
do jazdy figurowej na łyżwach lub
curlingu. Sezon użytkowania lodowiska to okres od jesieni po wiosnę.
Prowadzona przez nas strefa Spa
z pewnością stanie się niezapomnianą atrakcją wypoczynku osób,
które korzystają z usług naszego
ośrodka w okresie zimowym. Zapewnimy każdemu klientowi pełen
luksus, odprężenie i prawdziwy relaks. Posiadamy w ofercie korzystne
pakiety weekendowe i kilkudniowe.
w zimne dni można korzystać z ciepłych kąpieli w jacuzzi. Posiadamy
basen sportowy i rekreacyjny wraz
z kaskadami, biczami wodnymi,
gejzerami, rwącą rzeką, zjeżdżalnią, brodzikami i wieloma innymi
atrakcjami. warto także wspomnieć
o aromaterapii w jednej z prowadzonych przez nas saun. Dla wszystkich ceniących dobrą kondycję lub

chcących zrzucić kilka zbędnych
kilogramów prowadzimy zajęcia
grupowe, m.in.: zumbę (połączenie
tańca z aerobikiem), body shape
(optymalne kształtowanie sylwetki),
kick-boxing (sztuka walki bez użycia broni) i gimnastykę w wodzie,
czyli aquaaerobik, a także naukę
pływania. Ponadto naszym klientom
udostępniamy profesjonalnie wyposażone siłownie damskie i męskie.
Coś dla siebie znajdą tu również
osoby szukające spokoju, wyciszenia
i odnowy biologicznej. Proszę opowiedzieć o tej ofercie nieco więcej.
wszechstronność usługowa, profesjonalne i bezpieczne zaplecze rekreacyjno-sportowe oraz spa&welless
są wizytówką i ogromną zaletą Solparku. w Strefie Spa udostępniamy klientom: sauny suche (fińskie),
sauny mokre (tureckie), kriosaunę,
grotę solną, fotel masujący. Ponadto oferujemy zabiegi regeneracyjno-pielęgnacyjne w gabinecie
kosmetycznym. w ofercie gabinetu
znajdują się także zabiegi medycyny estetycznej, m.in. aquaabrazja,
botox, wypełniacze, kosmetologia,
rewitalizacja skóry. Ponadto bogaty
wachlarz masaży, m.in. klasyczny,
leczniczy, relaksacyjny, odchudzający, antycelulitowy oraz masaż bańką
chińską lub gorącymi kamieniami.
Planujecie dalszą rozbudowę kompleksu. O jakie usługi, dzięki tej inwestycji, poszerzy się wasza oferta?
w trosce o obecnych i przyszłych
klientów Solpark nieustanie urozmaica wachlarz świadczonych
usług. Między innymi, planujemy
wprowadzić do naszej oferty usługi
rehabilitacyjne. Mam na myśli wyodrębnienie i przystosowanie strefy,
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którą będzie można zaadoptować
na gabinety lekarskie oraz zabiegowe przy użyciu specjalistycznego
sprzętu medycznego w warunkach

zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo i komfort podczas korzystania z oferowanych przez nas usług.
Pozostaje mi tylko zaprosić wszystkich

wdrażamy i oferujemy najnowsze
rozwiązania, spełniamy najwyższe standardy.
wszystko po to, aby zapewnić naszym
klientom bezpieczeństwo i komfort podczas
korzystania z oferowanych przez nas usług.
pozaszpitalnych, w kameralnej atmosferze przychylnej dla pacjenta.
Przygotowujemy się także do uruchomienia dodatkowych atrakcji
w obiekcie, m.in. innymi kręgielni i sali bilardowej. Z pewnością
największą atrakcją planowaną
w kleszczowie będą gorące źródła
termalne. Obecnie zakończone zostały prace związane z wykonaniem
odwiertów. Zakończenie inwestycji
planuje się na 2014 rok. woda wydobyta ze źródeł termalnych będzie
wykorzystywana nie tylko do ogrzewania budynków kompleksu, ale
przede wszystkim w nowych basenach termalnych, które będą miały
właściwości lecznicze. Doskonale
wszyscy wiemy, że wody termalne
odgrywają w medycynie i kosmetologii coraz większe znaczenie. Gorące solanki leczą, koją ciało i ducha.
wdrażamy i oferujemy najnowsze
rozwiązania, spełniamy najwyższe standardy. wszystko po to, aby

zainteresowanych do tego niesamowitego miejsca, jakim jest Solpark.
Po tych wszystkich atrakcjach goście
chcieliby zapewne coś zjeść. Jakie
dania serwują wasze restauracje?
Zapewniamy profesjonalną i smaczną kuchnię. nie wychodząc z obiektu, można wybornie zjeść w restauracji lub pizzerii, a łasuchów zapraszamy do kawiarenki. na parterze,
tuż obok basenu, znajduje się barek
mokry z przekąskami, słodyczami,
napojami zimnymi i gorącymi.
na pierwszym piętrze w pizzerii oferujemy ponad 20 rodzajów pizzy,
sałatki, tortille oraz dania mięsne.
w sąsiedztwie pizzerii zlokalizowana
jest lodziarnia z pysznymi deserami.
Dla bardziej wymagających, po
przeciwnej stronie obiektu, w części dydaktycznej, znajduje się duża
restauracja gotowa ugościć naraz
blisko sto osób. Podczas imprez

okolicznościowych restauracja serwuje głównie dania kuchni polskiej, przyrządzone tradycyjnie i ze
smakiem. Podczas spotkań biznesowych i towarzyskich menu opiewa w różnorodne zakąski w formie
bufetów zimnych.
Dla bardziej wymagających klientów
restauracja serwuje ofertę bardziej
wykwintnych dań z kuchni polskiej
oraz śródziemnomorskiej, włoskiej i
innych, które można wkomponować
w tradycyjnie przygotowane propozycje menu, według życzenia klienta.
na zakończenie naszej rozmowy
powiedzmy, jak was znaleźć, wirtualnie i fizycznie ?
Doskonała lokalizacja obiektu,
z dala od miejskiego zgiełku, sprzyja atmosferze skupienia i koncentracji, a bogate zaplecze rekreacyjne pozwala efektywnie wypocząć. Solpark zlokalizowany jest
w centrum Polski, 70 km na południe od Łodzi i 55 km na północ
od Częstochowy. Szczegóły naszej
oferty mogą Państwo poznać wchodząc na naszą stronę internetową
(www.kompleks-solpark.pl). wszystkich bardziej dociekliwych zachęcam do kontaktu telefonicznego
z Biurem Obsługi klienta. Odpowiadamy także na wszystkie Państwa
zapytania kierowane do nas drogą
e-mailową. Serdecznie zapraszam!
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Magdalena Lewandowska

SOLPARK Kleszczów Sp. z o.o.
ul.Sportowa 8, 97-410 kleszczów
Tel.: 44 731 65 17, 44 731 65 01
e-mail: bok@kompleks-solpark.pl
www.kompleks-solpark.pl
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Wydawnictwo ARKADY poleca
Art déco

Michael
Robinson
Rosalind
Ormiston
200 s., 350 il.
kolor.
Format 26 x 26 cm
Oprawa twarda
Cena 79 zł

Renowacja
mebli

Michele Gambii
96 s., 186 il. kolor.
Format 17 x 21,5 cm
Oprawa
broszurowa
Cena 34.90 złł

Dzieci świata

Piotr Krysiak
Monika Witkowska
Projekt graficzny prof.
Maciej Buszewicz
118 s., 110 il. kolor.
Format 21 x 27,5 cm
Oprawa twarda
Cena 45 zł

Paryż.
Zwiedzanie
metrem

Lorànt Deutsch
238 s., ponad 300
il. kolor.
Format 22 x 27 cm
Oprawa
broszurowa
Cena 79 zł
Wydawnictwo Arkady

Ten wspaniale ilustrowany album jest hoł-

dem złożonym stylowi art déco, ucztą dla
oczu i obowiązkową lekturą dla wszystkich
zainteresowanych tym okresem. Akcent
położono głównie na grafikę i ilustracje.
Książka prezentuje najważniejsze rysy całego ruchu i dokumentuje prace ilustratorów mody i jej projektantów. Końcowa
część zajmuje się światem reklamy i pokazuje jak znakomici projektanci plakatów
kierowali siłę nabywczą konsumentów na
modne zbytki.

Książka pokazuje krok po kroku jak tchnąć
nowe życie w stół znaleziony w składzie ze
starzyzną lub w piwnicy, przywrócić stabilność krzesłu, wymienić zniszczony fornir
na komodzie prababci… Dzięki zawartym
tu radom żadna z tych prac nie okaże się
zbyt trudna: łatwo skompletujemy zestaw
odpowiednich narzędzi, poznamy metody
czyszczenia mebli, usuwania farb, sekrety
nakładania politury i wiele innych technik
niezbędnych dla dobrego konserwatora.
Przygotowany przez dwójkę podróżników
album ze zdjęciami dzieci z wielu, często
egzotycznych zakątków świata. Każdy portret czy scenka to pewna historia, czasem
pogodna i wywołująca uśmiech, a czasem pobudzająca do refleksji, bo przecież niezawsze dzieciństwo jest szczęśliwe
i beztroskie. Książka ta może być doskonałym prezentem lub nagrodą, zwłaszcza dla
młodzieży. Nie tylko dostarcza doznań estetycznych, lecz pełni także funkcje edukacyjne, pokazuje różnice kulturowe, ucząc
przy tym tolerancji.
O nadzwyczajnym sukcesie tego przewodnika po Paryżu (we Francji w ciągu roku
sprzedano 400 tys. egzemplarzy) przesądziło oryginalne podejście do tematu.
W 21 rozdziałach zamieszczono setki
zdjęć, rysunków i map prezentujących najciekawsze i najbardziej nietypowe miejsca
nad Sekwaną, do których najłatwiej dotrzeć metrem. Towarzyszą im opisy historycznych zdarzeń i ciekawostki typu, gdzie
rośnie najstarsze w Paryżu drzewo, lub
gdzie stoi najstarszy dom. Jeśli wybierasz
się do Paryża, to przewodnik ten będzie
niezwykle korzystną inwestycją.

Découpage pozwala stać się artystą każdemu, kto zajmie się tą dziedziną sztuki. Książka
prezentuje krok po kroku etapy postępowania
przy tworzeniu biżuterii, szkatułek, wazonów,
doniczek, czy mebli. Zniszczona drewniana
taca, zapomniana stara lampa, gliniany dzbaDécoupage
nek – nie musisz ich wyrzucać. Możesz z nich
Michael Powell
zrobić piękne, dekoracyjne przedmioty. Spróbuj
128 s., ok. 250
ozdobić je techniką découpage’u i połączyć
il. kolor.
Format 20 x 25 cm ją z efektem spękania (krakelury), złoceniem
Oprawa twarda
i imitacją marmuru. Wystarczy szczypta doCena 29 zł
brego smaku i twórczy zapał. Découpage to
technika ozdabiania przedmiotów wzorami
wyciętymi z papieru lub serwetki; była znana
już w starożytnych Chinach, święciła triumfy
w renesansowej Europie i wiktoriańskiej Anglii.
Dziś powróciła jako twórcza forma spędzania
wolnego czasu. Dla wielu osób jest to nie tylko
zabawa, lecz także droga do rozwijania własnej
kreatywności. Dzięki tej książce twoja praca będzie łatwa i pożyteczna.

Wspaniale ilustrowana nowa, dziesięciotomowa edycja Wielkiej historii sztuki
prezentuje dzieje sztuki Zachodu od wczesnego średniowiecza do końca XX wieku.
W ciekawy i przystępny sposób przekazuje aktualną wiedzę na temat architektury,
malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego w kolejnych epokach i rejonach Europy. Daje przegląd kluczowych zagadnień
dla danego okresu i obszaru, umożliwia
orientację w bogactwie problemów artystycznych, wielości zjawisk, nurtów i wpływów. Adresatami serii są miłośnicy sztuki,
chcący zdobyć solidną ogólną wiedzę
o dziejach sztuki europejskiej. Wielkim
atutem publikacji jest bardzo bogaty materiał ilustracyjny, obejmujący ponad 5000
świetnej jakości kolorowych zdjęć. Analizie wybitnych dzieł towarzyszą znaczne
powiększenia fotografii pozwalające dostrzec wszystkie szczegóły i poznać tajniki
różnych technik wykonania. Materiał ten
będzie znakomicie służył, uczniom szkół
plastycznych, studentom historii sztuki
i innych kierunków artystycznych oraz osobom zawodowo związanym ze sztuką.
Seria Wielka historia sztuki
432 s., 580 il. kolor. i cz.-b.
Format 23 x 29 cm, oprawa twarda
Cena 1 tomu 89 zł
Zawartość:
Tom 1. Sztuka przedromańska i romańska
Tom 2. Sztuka gotycka
Tom 3. Sztuka renesansu
Tom 4. Dojrzały renesans i manieryzm
Tom 5. Sztuka baroku
Tom 6. Rokoko i klasycyzm
Tom 7. Akademizm, romantyzm, realizm
Tom 8. Impresjonizm, postimpresjonizm, secesja
Tom 9. Awangarda XX wieku
Tom 10. Sztuka współczesna

Wydawnictwo Arkady Sp. z o. o.
ul.Dobra 28, 00-344 Warszawa
info@arkady.com.pl, www.arkady.eu
Księgarnia wysyłkowa ARKADY INFO,
tel. 22 444 86 79, sklep@arkady.info

ZDROWIE i uroda

Owoce w szkole
Program „Owoce w szkole” jest programem Wspólnej Polityki
Rolnej (WPR) Unii Europejskiej, uruchomionym przez Komisję
Europejską od roku szkolnego 2009/2010.

P

którą przekazano Komisji Europejskiej.

z jednego produktu owocowego
i jednego produktu warzywnego.

Program ma zachęcić dzieci
do spożywania większych ilości
owoców i warzyw, a tym samym
przyczynić się do ukształtowania
dobrych nawyków żywieniowych,
które – jak wykazują badania
– będą utrzymywały się również
w późniejszych latach życia.
W Polsce główne zasady realizacji tego programu zostały
określone w Strategii krajowej
wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w latach szkolnych 2010/2011–2012/2013,

Cele programu to:
•trwała zmiana nawyków
żywieniowych dzieci poprzez
zwiększenie udziału owoców
i warzyw w codziennej diecie,
w czasie, kiedy kształtują się ich
nawyki żywieniowe,
•podniesienie świadomości
społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania – w szczególności dzieci – oraz propagowanie
zdrowego odżywiania poprzez
działania edukacyjne realizowane w szkołach.
Realizacja powyższych celów
ma skutecznie przeciwdziałać:
•wzrastającej liczbie osób
z nadwagą i otyłych wśród dzieci
w wieku szkolnym,
•wzrostowi zachorowań na
choroby cywilizacyjne, spowodowanemu nieodpowiednią dietą,
•spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.
W programie mogą uczestniczyć dzieci z klas I-III szkół
podstawowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę. Każde
dziecko uczestniczące w programie otrzymuje każdorazowo porcję składającą się

Dzieciom udostępniane są
następujące produkty:
•świeże
owoce
(jabłka,
gruszki, truskawki)
•świeże warzywa (marchew,
papryka słodka, rzodkiewki)
•soki owocowe, warzywne
oraz owocowo-warzywne.
ARR określa ogólną liczbę
dzieci uczestniczących w programie w danym semestrze roku
szkolnego.
Jeśli liczba ta stanowi w wielkości grupy docelowej:
•66% lub więcej – w danym
tygodniu udostępnia się dzieciom dwie porcje,
•50% lub więcej, ale mniej niż
66% – w danym tygodniu udostępnia się dzieciom trzy porcje,
•mniej niż 50% – w danym
tygodniu dzieci otrzymają cztery
porcje owoców i warzyw.
W danym roku szkolnym
program
realizowany
jest
w dwóch okresach obejmujących
poszczególne semestry. Owoce
i warzywa udostępniane są dzieciom w ciągu dziewięciu dowolnie wybranych tygodni w ramach
danego semestru. W tym okresie
dzieci otrzymują porcje owoców

rogram „Owoce w szkole” został wprowadzony jako jedno
z priorytetowych działań Komisji
Europejskiej, zmierzających do
poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania, określonych
w Białej Księdze KE „Strategia
dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych
z odżywianiem, nadwagą i otyłością”. Dokument ten został
skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady, zawiera m.in.
analizę problemu otyłości dzieci
w Europie, spis zagrożeń, jakie
pociąga za sobą to zjawisko dla
zdrowia publicznego oraz jego
skutków społecznych i ekonomicznych.
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i warzyw dwa, trzy lub cztery razy
w tygodniu – w zależności od łącznej liczby dzieci biorących udział
w programie w całym kraju.
Dzieci uczestniczące w programie otrzymują owoce i warzywa nieodpłatnie.
Program finansowany jest ze
środków pochodzących z budżetu uE (75%) oraz z budżetu krajowego (25%). Całkowity budżet
programu w Polsce w roku szkolnym wynosi ok. 12,3 mln EuR.
Zasady uczestnictwa
w Polsce programem „Owoce w szkole” administruje Agencja Rynku Rolnego. na poziomie
województw obsługiwany jest
przez Oddziały Terenowe ARR.
w programie udział biorą:
•dostawcy owoców i warzyw,
którzy uzyskali zatwierdzenie
dyrektora OT ARR do udziału
w programie,
•szkoły podstawowe, które:
a) zgłosiły w OT ARR zamiar
uczestnictwa w programie oraz
podpisały umowę na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw
wyłącznie z jednym zatwierdzonym dostawcą wybranym z „wykazu zatwierdzonych dostawców”, opublikowanego na stronie internetowej www.arr.gov.pl
lub
b) uzyskały zatwierdzenie
dyrektora OT ARR do udziału
w programie i samodzielnie
pozyskują oraz udostępniają owoce i warzywa dzieciom
z klas I-III oraz wnioskują do
ARR o pomoc.

Zatwierdzony dostawca, który
realizuje dostawy owoców i warzyw do danej szkoły, lub szkoła,
która uzyska zatwierdzenie ARR,
wnioskują o pomoc do ARR.
wnioski o pomoc składane są w OT ARR po pierwszych
pięciu tygodniach udostępniania, a następnie po kolejnych
czterech lub po zakończeniu
całego dziewięciotygodniowego
okresu udostępniania w danym
semestrze.
wysokość
zryczałtowanej
stawki pomocy za porcję owoców i warzyw ustalana jest dla
danego roku szkolnego w krajowych aktach prawnych.

nego – w ramach edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego – informujących uczniów
o zdrowych nawykach żywieniowych. na podstawie zrealizowanych przez szkołę podstawową działań, szkoła opracowuje
informację i przekazuje ją do
OT ARR na formularzu ARR
w terminie do 31 października
roku szkolnego następującego
po tym roku szkolnym, w którym
realizowany był program.
Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”, terminy oraz formularze dostępne
są na stronie internetowej ARR
www.arr.gov.pl oraz na stronie
www.owocewszkole.org.
więcej informacji można
uzyskać w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego
oraz w Telefonicznym Punkcie
Informacyjnym (22 661 72 72).

Działania z zakresu
komunikacji oraz działania
towarzyszące o charakterze
edukacyjnym
w ramach programu prowadzone są działania z zakresu komunikacji, mające na celu informowanie o programie, w szczególności o zasadach udziału
w nim szkół i dostawców owoców i warzyw.
Ponadto efektywność programu i jego skuteczne oddziaływanie na dzieci, a w szczególności
na zmianę ich nawyków żywieniowych, mają zapewnić realizowane w ramach programu działania towarzyszące o charakterze
edukacyjnym. Dyrektorzy szkół
podstawowych, uczestniczących
w programie, zobowiązani są
do zapewnienia realizacji przez
szkołę co najmniej dwóch zajęć
w każdym semestrze roku szkol-

Telefoniczny Punkt Informacyjny
ARR
22 661 72 72
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Nowe smaki Warszawy
Mamy w stolicy nową restaurację, zupełnie do
innych niepodobną. Tym, co ją wyróżnia, jest
zaskakujące menu. Każda pozycja – przystawki,
zupy, dania główne, desery – zawiera niespodzianki.

P

ierwsze wrażenie nie zaskakuje. Urządzone ze smakiem
kameralne wnętrze, przyćmione światło, nastrojowa muzyka,
miła obsługa – ale do tego dobre restauracje od dawna nas
przyzwyczaiły.
Klienci, którzy trafiają tu
pierwszy raz, robią zdziwione
miny, gdy zaglądają do menu.
Prawie wszystkie potrawy zawierają ser. I to nie byle jaki, tylko
najwyższej jakości ser pleśniowy.
Bo nazwa Restauracji LAZUR nie
jest przypadkowa.
– Nasza restauracja działa pod patronatem Spółdzielni
Mleczarskiej LAZUR i promuje
jej wyroby, sery pleśniowe Lazur
– mówi Małgorzata Głuszyńska,
menedżer. – Takie jest nasze
przesłanie: wszystkie potrawy
u nas serwowane – startery, zupy,
dania główne, a także desery
– zawierają ser Lazur.

Wyszukane menu
Zespół pracowników został
starannie przeszkolony przez szefa kuchni restauracji w Nowych
Skalmierzycach. Z kolei warszawski szef kuchni specjalizuje
się w samodzielnym wyrabianiu
makaronu według włoskiej receptury. Wszystkie makarony tu
podawane są przygotowywane
na miejscu.
Pracownicy restauracji przyznają, że od pierwszego dnia
otwarcia menu budzi zainteresowanie. – Chociaż lokal jest
otwarty od niedawna, już mamy
stałych klientów. Bardzo nas to
cieszy, najlepsza wizytówka każdej restauracji to jej stali klienci.
Nasze menu będzie się zmieniało, aby stali klienci nie mogli
się nudzić. Co pół roku chcemy
dodawać nowe potrawy, bo restauracja to żywy organizm i będziemy zmieniać się wraz z gustem naszych Gości. Oczywiście,
będą także „żelazne” pozycje,
np. panierowane sery Lazur z sosem bakaliowym, zupa serowa,
sernik z sera pleśniowego z bitą
śmietaną i lodami – wymienia
Małgorzata Głuszyńska.
Nawet jeśli ktoś nie lubi serów
pleśniowych, znajdzie w menu
coś dla siebie, np. wyśmienite
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potrawy mięsne lub niskokaloryczne potrawy wegetariańskie.
Ponadto wiele dań jest podawanych wraz z dodatkową deską
serów lub serwowanym oddzielnie sosem serowym.
Nie tylko dla biznesmenów
Pomysł otwarcia Restauracji
LAZUR w Warszawie narodził się
kilka lat temu. Przez ponad rok
trwały poszukiwania odpowiedniego miejsca i lokalu. Wybór
padł na rozwijające się centrum
biznesu dzielnicy Wola. Restauracja jest nastawiona na obsługę
kadry menedżerskiej i pracowników sąsiednich biurowców,
ale nie tylko. Od poniedziałku
do piątku serwowane są lancze
w atrakcyjnych cenach.
– Jesteśmy też otwarci dla
rodzin – podkreśla Małgorzata Głuszyńska. – W weekendy
wprowadziliśmy lancze rodzinne. Za przystępną cenę rodzice
i ich pociechy zjedzą przepyszne, wykwintne potrawy, a dodatkowo nasza obsługa zajmie się
dziećmi w specjalnie zaaranżowanym ku temu kąciku z kompletem zabawek. Jeśli chodzi o specjały kuchni polskiej i włoskiej,

mamy własnych, sprawdzonych
dostawców. Zależy nam, aby
wszystko było bardzo wysokiej
jakości i zawsze w tym samym
standardzie W niedalekiej przyszłości chcemy dołączyć do grona najlepszych restauracji pierwszego wyboru w Warszawie.
Szkółki gotowania
Unikatowym pomysłem są
sobotnie „szkółki”, czyli warsztaty kulinarne prowadzone przez
szefów kuchni – Chcemy uczyć
ludzi przygotowywania różnych
potraw z serem, ale także promować zdrowy tryb życia zaczerpnięty z różnych kuchni świata, m.in. kuchni włoskiej, greckiej, polskiej, japońskiej. Jedną
z ostatnich była szkółka sushi,
przyszło mnóstwo ludzi, ledwo
ich pomieściliśmy – opowiada
Małgorzata Głuszyńska.
Każdy, kto jest zainteresowany nauką gotowania, może
się zgłosić, zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy zorganizowane. Jednorazowe zajęcia
trwają około trzech godzin, koszt
wynosi sto złotych. Restauracja
zapewnia sprzęt kuchenny oraz
składniki do gotowanych potraw,
a także serdeczną atmosferę.
Ewa Likowska
zdjęcia Marek Górecki

Lazurowy sernik z sera pleśniowego,
serwowany z lodami i czekoladą.

Szkółki gotowania prowadzone przez
szefów kuchni to unikatowy pomysł
Restauracji Lazur.

Restauracja LAZUR
ul. Chłodna 48 lok.2
(wejście od ul. Wroniej)
00-872 Warszawa
tel. +48 22 251 91 51
e-mail: info@restauracjalazur.pl
www.restauracjalazur.pl

Małgorzata Głuszyńska
– menedżer Restauracji LAZUR
Z wykształcenia jest magistrem
handlu międzynarodowego
– ukończyła Międzynarodowe
Stosunki Polityczne i Gospodarcze na Uniwersytecie Łódzkim.
Gastronomia to jej pasja. Pierwsze doświadczenia zdobywała
poza granicami Polski, zawsze
marzyła o powrocie do kraju
i zarządzaniu elegancką resturacją w stolicy.
– Zatrudniłam się w restauracji
greckiej, chciałam wszystkiego
nauczyć się od podstaw. Dobry
menedżer musi zacząć od zmywania, przez pomoc w kuchni,
bar, kelnerowanie. Pracowałam
na wszystkich stanowiskach,
uczyłam się, obserwowałam,
w końcu osiągnęłam zamierzony
cel i zostałam menedżerem Restauracji Lazur. Ze SM Lazur jestem związana od wielu lat, pracowałam jako menedżer ds. gastronomii i promowałam sery Lazur wsród warszawskich restauracji – wspomina Małgorzata Głuszyńska. – Właśnie w Nowych
Skalmierzycach, podczas jednej
z żarliwych dyskusji, wspólnie
z prezesem SM Lazur, Zenonem
Michasiem, zdecydowaliśmy
o otworzeniu w Warszawie restauracji. Działamy kilka tygodni, a już
zdobyliśmy stałych klientów.
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ZDROWIE i uroda

Fryzury na każdą okazję

S

alon fryzjerski Marcina Anioła, należący do francuskiej sieci
Franck Provost, wyróżnia się eleganckim wystrojem i przestronnym
wnętrzem. Mieści się w centrum
Warszawy, przy Rondzie ONZ. Pracuje tu sześciu fryzjerów: trzy kobiety
i trzech mężczyzn. Wszyscy są świetnie wyszkoleni, w Polsce i za granicą. Wszyscy odbyli także szkolenia
w macierzystej firmie Franck Provost,
we Francji. – Minimalny staż pracy,
jakiego wymagałem szukając pracowników, to sześć lat – podkreśla
Marcin Anioł. Ręczy, że jego pracownicy należą do grona najlepszych fryzjerów w stolicy.
Salon oferuje wszelkie usługi:
strzyżenie, czesanie, koloryzację,
przedłużanie włosów, trwałą, koki,
fryzury artystyczne. Można przyjść ze
zdjęciem wyciętym z gazety, zamówić
taką samą fryzurę, jaką ma gwiazda filmu czy estrady. – Po tylu latach
pracy, przyjęciu tysięcy klientów, żadne życzenie mnie nie zaszokuje. Jesteśmy w stanie spełnić każde, nawet
najbardziej ekscentryczne zamówienie – mówi Marcin Anioł. – Jesteśmy
nastawieni na każdego klienta. Na
każdego znajdziemy sposób.

Tym, co wyróżnia ten salon spośród
innych salonów fryzjerskich, są zaawansowane techniki strzyżenia.
Wszystkie są opatentowane przez firmę Franck Provost. Główna zasada
opiera się na tym, że strzyżenie odbywa się w dwóch etapach, na mokro i na sucho. – Na mokro formujemy kształt, nadajemy linie, a na sucho wykonujemy efilaż, wykańczamy
fryzurę – tłumaczy fryzjer. Podkreśla,
że salony sieci Franck Provost były
pierwszymi w Polsce, które oferowały
technikę strzyżenia piktażem.
Ceny są elastyczne, zależą od
tego, czego klient oczekuje. Czesanie włosów na szczotkę kosztuje zaledwie 35 zł. Podstawowy pakiet dla
mężczyzny – mycie, strzyżenie, czesanie – wynosi 69 zł, a pakiet damski – 99 zł, niezależnie od długości
włosów. Fryzjerzy używają wyłącznie
produktów firmy L’Oreal.
Firma oferuje karty stałego klienta,
ważne we wszystkich salonach sieci na
całym świecie. Przy dziesiątej wizycie
kobieta otrzymuje darmowe czesanie,
mężczyzna darmowe strzyżenie.
Salon nie prowadzi zapisów, można wpaść w każdej chwili.

Marcin Anioł zajmuje się fryzjerstwem od 15 lat. To dla niego nie tylko zawód, także pasja.
A zaczęło się przez przypadek.
– Po skończeniu szkoły nie wiedziałem, co chcę robić w życiu. Przyjaciel mojej mamy zainteresował
mnie fryzjerstwem. Spróbowałem,
spodobało mi się. Potem były trzy
lata praktyk.
Po ich ukończeniu, w 2000 roku trafiłem do sieci Franck Provost, tam
odbyłem „szkołę życia” – szkolenia
teoretyczne i praktyczne, ćwiczenia
na modelkach, kilkakrotne wyjazdy
do Francji, do Paryża – wspomina
z uśmiechem. Pracę rozpoczął jako
fryzjer damsko-męski, później był
kolorystą, następnie prowadził szkolenia, był menadżerem technicznym,
w końcu został menedżerem salonu
sieci przy ulicy Puławskiej, a potem
ekskluzywnego salonu na warszawskim Nowym Świecie. W listopadzie
2010 roku otworzył własny salon,
pod szyldem firmy Franck Provost,
znanej francuskiej sieci obecnej
w Polsce od 13 lat.

Ewa Likowska

Salon fryzjerski FRANCK PROVOST
al. Jana Pawła II 18 (rondo ONZ)
Warszawa, tel. 22 402 71 78
fot. Marek Górecki

czynny w godzinach:
pon-pt 7.00-21.00
sobota 9.00-18.00
niedziela 10.00-17.00
www.franckprovost.pl
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FELIETON

Zamiast cukru:
stewiozyd lub palatynoza

S

pożycie cukru w krajach Zachodu sięga 40–50 kg na mieszkańca, a dietetycy zalecają ograniczenie spożycia cukierków, ciastek, słodkich napojów. Słodkie produkty mogłyby być zdrowsze, gdyby biały cukier choć w części zastąpić innym produktem. Jednak
wiele osób niechętnie używa syntetycznych słodzików, np. aspartamu. W kwietniu 2011 r.
Europejska Komisja ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydała pozytywną opinię naukową o zastosowaniu dwóch słodkich substancji: palatynozy oraz glikozydów stewiolowych
w produktach spożywczych. To szansa dla przemysłu: stworzenie serii produktów sprzyjających walce z otyłością. Zastosowanie w przemyśle spożywczym: do słodzenia soków,
napojów, syropów, jogurtów, batoników czy ciastek. W przemyśle farmaceutycznym jako
dodatek do żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementów diety.
Stewia, roślina o słodkich liściach (Stevia rebaudiana) rośnie w Paragwaju, znana jest od
1500 lat; obecnie jest uprawiana na plantacjach. W Ameryce Południowej i w Azji jej słodkie liście są używane jako substytut cukru. Sproszkowane liście są 45 razy słodsze od cukru
z buraków, a biały, krystaliczny rebaudiozyd A izolowany z liści jest nawet 450 razy słodszy.
Badania pokazały, że glikozydy stewiolowe (stewiozyd, rebaudiozyd A) nie są rakotwórcze
ani genotoksyczne, nie powodują żadnych negatywnych efektów. Ustalono dopuszczalne
dzienne spożycie dla dorosłych na 4 mg na kilogram masy ciała. Stewia może być stosowana w przemyśle spożywczym i w indywidualnej konsumpcji. Stewia to słodycz bez kalorii!
Stewiozydy mogą być użyte do słodzenia herbaty, kawy i wszystkich produktów przeznaczonych dla osób odchudzających się, z syndromem metabolicznym, zwłaszcza z cukrzycą.
Palatynoza (izomaltuloza) składa się z glukozy i fruktozy połączonych w innych pozycjach niż zwykły cukier, jest więc izomerem sacharozy. Występuje naturalnie, w miodzie
i soku z trzciny cukrowej, ale w małych ilościach. Na skalę przemysłową produkuje się
ją z sacharozy przy udziale enzymów oraz bakterii. Zakłady produkcyjne znajdują się
w Palatynacie (Niemcy) i stąd pochodzi nazwa produktu. Palatynoza jest białym krystalicznym proszkiem, wygląda i smakuje jak sacharoza, ale jest o połowę mniej słodka.
Dostarcza tyle samo kalorii, co cukier (4 kcal/g), ale szybkość jej rozkładu w organizmie jest powolna i to jest jej największą zaletą. Produkty hydrolizy, czyli glukoza i

fruktoza są absorbowane i metabolizowane identycznie jak po spożyciu zwykłego cukru.
Z powodu powolnej hydrolizy stężenie glukozy oraz insuliny we krwi podnosi się wolno
i nie osiąga tak wysokiego poziomu, jak po spożyciu sacharozy. Ważne jest też, że glukoza jest dostarczana przez dłuższy czas.
Spożycie produktów o wysokim indeksie glikemicznym (IG) powoduje szybki wzrost
poziomu glukozy i insuliny we krwi. Szybki ich spadek przyczynia się do szybszego odczucia głodu, nadmiernej konsumpcji i tycia. Powszechnie używany cukier buraczany lub
trzcinowy, czyli szybko trawiona sacharoza ma IG=68, natomiast palatynoza ma IG=32.
W kwietniu 2011 r. Europejska Komisja ds. Bezpieczeństwa Żywności wydała pozytywną opinię odnoszącą się do dwóch kwestii: do troski o zdrowe zęby i do działania
zmniejszającego glikemię. Palatynoza nie jest używana przez bakterie płytki nazębnej,
więc nie powoduje próchnicy. Spożycie produktów spożywczych lub napojów zawierających palatynozę zamiast tradycyjnych cukrów może wspomagać mineralizację zębów,
powoduje też zmniejszenie wahań w poziomie glukozy we krwi po posiłku. Przedłużone
w czasie dostarczanie glukozy daje dłużej trwające uczucie sytości, co ułatwia kontrolę
wagi. Palatynoza jest polecana dla osób aktywnych fizycznie (sportowców) i intensywnie
pracujących umysłowo, ponieważ zapewnia dłuższy dopływ energii.

Słodkie produkty
mogłyby być
zdrowsze, gdyby
biały cukier choć
w części zastąpić
innym produktem.
Zastosowanie
dwóch słodkich
substancji: palatynozy
oraz glikozydów
stewiolowych
w produktach
spożywczych to
szansa dla przemysłu:
stworzenie serii
produktów
sprzyjających walce
z otyłością.

Profesor Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego

Iwona Wawer
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Autorzy artykułów, dziennikarze, profesjonaliści w konkretnych branżach i naukowcy zapoznają Czytelników nie tylko z najnowszymi trendami
i informacjami z dziedziny przemysłu, ale także finansów, bankowości, systemu prawnego, ekologii,
informatyki czy nowoczesnego zarządzania firmą.
Za pośrednictwem „Przeglądu Przemysłowego
i Gospodarczego” promujemy najlepsze oraz dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, prezentując ich osiągnięcia i pomysły.
W ciągu kilkunastu lat istnienia na rynku wydawniczym doczekaliśmy się szerokiego kręgu wiernych Czytelników. Wśród nich notujemy wszystkie
większe przedsiębiorstwa i firmy w Polsce, a także
urzędy wojewódzkie i miejskie oraz inne organy
administracji lokalnej i państwowej.

PRZEMYSŁOWY
I GOSPODARCZY

Na łamach naszego magazynu prezentujemy
najnowsze technologie i techniki wielu dziedzin
gospodarki.

PRZEGLĄD

„Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy” to fachowe
czasopismo o zasięgu ogólnopolskim, ukazujące się
w bogatej szacie graficznej.
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Tylko

dla dorosłych
AbArth 500 1.4 16V t−Jet-135/160* km
mAks. moment obrotowy 206/230* nm przy 3000 obr./min

przyspieszenie-0–100 km/h w 7,9/7,4* s

ŚwiAt pełen mocy
AbArth.pl

Zapraszamy do salonów Abartha:
carserwis
Warszawa
ul. Połczyńska 33
tel. (22) 532 02 82

Pol-car
Poznań
ul. Gorzysława 9
tel. (61) 873 21 01

ViaMoT
Kraków
ul. Zakopiańska 288
tel. (12) 269 12 26

Zużycie paliwa: 6,5 l/100 km (cykl mieszany). Emisja CO2: 155 g/km.
* Dane dotyczą wersji Abarth 500 esseesse.

