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Mobilna linia przetwarzania od-
padów komunalnych składająca 
się z jedenastu innowacyjnych 
maszyn wspomoże m.in. dzia-
łania dotyczące ochrony środo-
wiska.

Poprzez projekt współfinan-
sowany ze środków europej-
skich Pronar Sp. z o.o. wpro-
wadzi do oferty innowacyjne, 
zaawansowane techniczne, 
wydajne oraz wytrzymałe nowe 
rozdrabniacze, przerzucarkę 
kompostu, komorę sortowniczą, 
a także mobilne przenośniki ta-
śmowe w czterech wariantach: 
MPT 24g, MPT 18g, MPT 15g oraz 
MPT 10.

Narewski producent wdra-
ża już jednowałowy mobilny 
rozdrabniacz wolnoobrotowy 
MRW 1.300 oraz mobilny roz-
drabniacz szybkoobrotowy 
MRS 1.53. Rozdrobnione ma-
teriały uformowane w pryzmy 
będą przerzucane za pomocą 
opracowanej przerzucarki kom-
postu MBA 4512g. To maszyna 
do optymalizowania parame-
trów biologicznego rozkładu 
materiału w celu przyspieszenia 
tego procesu przez uwalnianie 
nadmiaru ciepła, umożliwienie 
odparowania wody lub dodat-
kowe zwilżenie, napowietrza-
nie i spulchnianie przerzuca-
nych odpadów.

Istotnym elementem tego in-
nowacyjnego projektu jest także 
komora sortownicza z zabudo-
wanymi separatorami optycz-

nym i magnetycznym. Dzięki 
niej odpady będą efektywnie 
posortowane, po czym trafią do 
nowoczesnej prasy.

Wszystkie projekty są 
opracowywane w firmowym 
Wydziale Wdrożeń przy współ-
pracy z nowoczesnym Centrum 
Badawczo-Rozwojowym wy-
posażonym w światowej klasy 
sprzęt i zatrudniającym najlep-
szych specjalistów. Wszelkie 
procesy badawcze prowadzone 
będą w nowo wybudowanej hali 
w Siemiatyczach. Wdrażanie no-
wych rozwiązań będzie bacznie 
nadzorowane podczas testów 
eksploatacyjnych, by mieć pew-
ność, że każde z nich spełnia 
wszelkie normy bezpieczeństwa 
i efektywności.

Pronar jest niekwestionowa-
nym liderem w produkcji i sprze-
daży maszyn i urządzeń dla rol-
nictwa, usług komunalnych oraz 
recyklingowych z 50-procento-
wym udziałem na polskim ryn-
ku. Jest także producentem ele-
mentów pneumatyki i hydrauliki 
siłowej, osi, układów jezdnych, 
a także profili stalowych i ele-
mentów z tworzyw sztucznych, 
oraz trzecim na świecie produ-
centem kół tarczowych do ma-
szyn wolnobieżnych.

Adrian Morel

Firma F1 Pharma opracowuje 
nowatorskie formy popular-
nych leków. Prowadzi własne 
prace badawczo-rozwojowe, 
których celem jest  wdroże-
nie nowatorskich form popu-
larnych leków wydawanych 
bez recepty. Będą to pierwsze 
w Europie, a prawdopodobnie 
też w świecie formy aplikacyj-
ne znanych leków, wyróżniają-
ce się łatwością przyjmowania 
przez osoby mające trudności 
z połykaniem, tj. przez dzieci, 
osoby w podeszłym wieku, czy 
pacjentów cierpiących na zwę-
żenie przełyku. Opracowywane 
leki są stosowane w terapii 
bólu, w chorobach sezono-
wych czy w łagodzeniu obja-
wów choroby lokomocyjnej. 

Badania zasadniczo składa-
ją się z trzech faz. W pierwszej 
gromadzone są informacje 
naukowe nt. właściwości fi-
zykochemicznych substancji 
aktywnych, ich właściwości 
farmakokinetycznych i farma-
kologicznych, opracowywane 
są metody analityczne, pozyski-
wane substancje do badań oraz 
preparaty odniesienia. W dru-
giej — opracowywany jest skład 
każdego produktu oraz metoda 
jego wytwarzania. Trzeci etap 
to transfer technologii do skali 
produkcyjnej, badania stabil-
ności i przygotowanie wniosku 
rejestracyjnego. W razie po-
trzeby następuje weryfikacja 

równoważności terapeutycznej 
nowych leków względem prepa-
ratów odniesienia. W przypadku 
dwóch produktów leczniczych 
właśnie trwa faza trzecia, etap 
polegający na wytworzeniu serii 
pilotażowych. 

Cele są realizowane w ra-
mach dwóch dużych projek-
tów, współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach programów dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. 
Pierwszy z nich zakończy się 
jeszcze tym roku, natomiast 
drugi w roku 2021. Jednak ze 
względu na procedury legisla-
cyjne, leki będą wprowadzane 
na rynek w latach 2020-2023. 

Ważnym elementem pro-
jektu jest zakup urządzeń 
technologicznych i aparatury 
analitycznej, które stanowią 
istotne wzbogacenie infra-
struktury badawczej firmy. 
W ten sposób F1 Pharma reali-
zuje strategię dynamicznego 
rozwoju. Nadal identyfikowane 
są kolejne atrakcyjne rynkowo 
molekuły do opracowania le-
ków generycznych, jak i trwają 
przygotowania do syntezy i te-
stów przedklinicznych innowa-
cyjnych cząstek.

Adrian Morel
Patrycja Dzierkacz

Ochrona środowiska natural-
nego jest istotnym wyzwaniem 
naszych czasów. Wzrost świa-
domości w zakresie ekologii 
i zrównoważonego rozwoju 
oraz coraz liczniejsze regulacje 
prawne determinują zapotrze-
bowanie rynkowe na techno-
logie sprzyjające środowisku. 
Przykładem na to jest wyko-
rzystanie skroplonego gazu 
ziemnego (LNG — Liquefied 
Natural Gas), który może mieć 
bardzo szerokie zastosowa-
nie w gospodarce. Rozwijanie 
tej technologii jest jednym 
z głównych priorytetów firmy 
Remontowa LNG Systems z gru-
py Remontowa Holding.

Od kilku lat obserwuje się 
rosnące zainteresowanie wyko-
rzystaniem LNG w transporcie, 
co ma związek z poszukiwa-
niem niskoemisyjnych rozwią-
zań paliwowych oraz maleją-
cymi zapasami ropy naftowej. 
Efektem prac w ramach finan-
sowanego przez NCBR projek-
tu „Optymalizacja systemów 
zasilających napędy pracujące 
w transporcie morskim, lądo-
wym albo kolejowym, które 
wykorzystują gaz naturalny 

w postaci skroplonej” będą 
udoskonalone lub prototypo-
we instalacje zasilające jednost-
ki morskie, drogowe oraz ko-
lejowe.

Drugim przedsięwzięciem 
realizowanym przez firmę 
Remontowa LNG Systems jest 
finansowany w ramach progra-
mu INEA/CEF projekt „Budowa 
pilotażowej stacji dokującej, 
jako elementu systemu dystry-
bucji LNG w oparciu o krioge-
niczne kontenery zbiornikowe”. 
Funkcjonalność stacji umożliwi 
dalszą dystrybucję LNG do od-
biorców końcowych przy zacho-
waniu jego odpowiednich para-
metrów podczas transportu. 
Dodatkowo, w ramach własnej 
inwestycji, powstaje nowy pro-
dukt, który znajdzie się w ofercie 
firmy — kriogeniczne zbiorniki 
kontenerowe LNG.

Warto podkreślić, że oba re-
alizowane projekty dostarczają 
pierwsze tego typu rozwiązania 
technologiczne na polskim ryn-
ku. Ich zastosowanie w przemy-
śle oraz transporcie przyczyni 
się do popularyzacji LNG jako 
niskoemisyjnego i ekologiczne-
go paliwa.  [FIR]

W jaki sposób nauczyć się przed-
siębiorczości i zarządzania firmą 
nie prowadząc własnej działalno-
ści? Firma Revas proponuje sko-
rzystać z innowacyjnych narzędzi 
— branżowych symulacji bizneso-
wych — dzięki którym uczniowie, 
studenci i pracownicy firm prowa-
dząc wirtualne biznesy nabywają 
realne kompetencje. Rozwiązanie 
to przyjęło się już w polskich szko-
łach i uczelniach.

Symulacje Revas polegają na 
prowadzeniu własnej, wirtual-
nej firmy na platformie. Gracze 
podejmują realistyczne decy-
zje menedżerskie i konkurują 
między sobą. Zanim rozpoczną 
prawdziwy biznes, mierzą się 
z wyzwaniami przedsiębiorców 
w świecie wirtualnym poprzez 
działania dotyczące wyboru for-
my zatrudnienia, cen, zakupów 
czy rozwiązywanie problemów 
związanych np. z utratą klientów, 
niezadowolonymi pracownikami 
czy stratą finansową. 

Użytkownicy dzięki temu szli-
fują umiejętności rozwiązywania 
problemów, analizy danych, lo-
gicznego myślenia, planowania 
itp. Gracze mogą wybrać symu-
lację w 1 z 8 branż, takich jak 
warsztat samochodowy, firmę 
transportową czy salon fryzjerski, 
by najlepiej dopasować naukę do 
swoich zainteresowań i predys-
pozycji.

Firma wdrożyła symulacje 
już do 40 szkół i pięciu uczelni 
w Polsce oraz na jednej uczelni 
w Danii. Tematem interesują się 
też samorządy, którym zależy na 
tym, by podlegające im szkoły 
kształciły młodzież praktycznie 
i efektywnie oraz przygotowywa-
ły ich do wejścia na rynek pracy. 

We wrześniu 2018 r. miasto 
Kielce zakupiło dla swoich szkół 
symulacje w branżach strate-
gicznych dla rozwoju Kielc i wo-
jewództwa świętokrzyskiego, tj. 
metalowo-odlewniczej, targowo-
-kongresowej i informatycznej. 

Branżowe symulacje bizneso-
we (fabryka łożysk, agencja even-
towa i serwis IT) będą dostępne 
dla szkół z Kielc oraz Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego — Tego 
typu inicjatywy pokazują i po-
twierdzają, że jest to dobry kieru-
nek zmian, jeśli chodzi o naukę 
przedsiębiorczości i zarządzania. 
Kielce są pierwszym miastem 
w Polsce, które realizuje takie 
wdrożenie. Liczymy, że kolejne 
miasta też będą zainteresowane 
tym, by uczyć przedsiębiorczo-
ści w swoich szkołach w sposób 
praktyczny — wyjaśnia Wojciech 
Pitura, prezes Revas.  [FIR]

Spółka zaczynała swoją dzia-
łalność od zwykłej hurtowni 
stali ponad 20 lat temu. Dziś 
jest jednym z najbardziej roz-
poznawalnych podmiotów na 
rynku stali i liderem innowa-
cyjnych technologii. 

Rynek stali to trudna bran-
ża. Istnieje wiele zagrożeń, 
z którymi muszą liczyć się 
wszyscy uczestnicy. To mię-
dzy innymi wprowadzenie 
ceł, stale rosnące ceny stali, czy 
ograniczenia dostępu surowca 
i materiałów z krajów spoza 
Unii Europejskiej. Mimo tych 
trudności nie brakuje polskich 
firm, które doskonale sobie ra-
dzą, a nawet znajdują klientów 
poza granicami naszego kraju. 

— Jednym z największych 
problemów w tej branży są 
rosnące ceny surowców i duża 
zmienność między popytem 
a podażą oraz wciąż rosnące 
koszty transportu i energii 
elektrycznej . To powoduje, że 
rynek ten jest bardzo niestabil-
ny i podatny na duże zmiany 
i koniunkturalność. Mimo tego 
nie brakuje nam klientów za-
równo z Polski jak i z krajów po-
łożonych blisko naszej granicy 
a leżących w EU. Sprzedajemy 
nasze produkty do Niemiec, 
Austrii i Skandynawii  — to bar-
dzo wymagające rynki, ale też 
do Czech, Słowacji i na Węgry 
a ostatnio również na Ukrainę 

— tłumaczy Robert Schnabel, 
prezes Tesko Steel. 

Na rynku polskim spółka 
działa od 23 lat, wtedy powsta-
ło Tesko hurtownia wyrobów 
hutniczych. Już po dwóch latach 
działalności firma rozrosła się 
uruchamiając magazyny, które 
umożliwiały szybką sprzedaż 
oraz kompletację dostaw prak-
tycznie każdego asortymentu 
wyrobów hutniczych. W tym 
samym roku podpisane zostały 
umowy dilerskie z czeskimi i sło-
wackimi hutami na import takich 
wyrobów hutniczych jak: profile 
czarne kwadratowe i prostokąt-
ne, rury czarne i ocynkowane ze 
szwem, kształtowniki gorącowal-
cowane oraz blachy gorącowalco-
wane. Trzy lata później, w efekcie 
zmian organizacyjnych, powstało 
centrum logistyki oraz nowocze-
sna baza transportowa. To duża 
zmiana i od tej pory asortyment 
będący w ciągłej sprzedaży to 
ilość ponad ośmiu tysięcy ton 
gotowych wyrobów hutniczych 
w ciągłej dyspozycji, w magazy-
nach firmy.  

W 2004 roku spółka uzyska-
ła certyfikat zgodności Systemu 
Zarządzania Jakością zgodnie 
z PN-EN ISO 9001:2000. W spół-
ce wdrożony został także system 
ISO/TS 16 949 przeznaczony dla 
dostawców rynku Automotive. 
Spółka jest właśnie na końco-
wym etapie jego certyfikacji. 

— Kiedyś, podczas zagranicz-
nej wizyty, usłyszeliśmy dobrą 
radę — jeśli nie będziecie się 
rozwijać to będziecie się cofać, 
a jeśli będziecie się cofać, to jest 
po was. Z tą dobrą radą z tyłu 
głowy budzimy się codziennie 
rano od kilku lat. Dlatego zaraz 
po otwarciu hurtowni zaczęli-
śmy się zastanawiać nad tym, 
w czym możemy się specjalizo-
wać. W 2007 r. uruchomiliśmy 
Stalowe Centrum Serwisowe 
stanowiące najnowocześniejszą 
linię do cięcia blachy z kręgów. 
Drugą i trzecią nowoczesną linię 
do produkcji taśm uruchomili-
śmy rok później i powiększy-
liśmy zdolności produkcyjne 
w przeciągu dwóch lat do po-

ziomu 120  tys. ton rocznie. 
W 2015 r. powstała czwarta 
i jedna z najnowocześniejszych 
linii na skalę europejską mo-
gąca ciąć kręgi do grubości 25 
mm w gatunkach stali  do S1100 
MC. Zdajemy sobie sprawę, że 
firma aby się rozwijać musi cią-
gle szukać nisz na bardzo trud-
nym i konkurencyjnym rynku 
— mówi Robert Schnabel

Obecnie spółka realizuje 
kolejny projekt pod nazwą 
„Wdrożenie innowacyjnej linii 
do przerobu kręgów z blach me-
talicznych i niemetalicznych”. 
Pozwoli to uzyskać pewną 
przewagę i będzie nas w spo-
sób znaczący wyróżniać na tle 
konkurencji pod względem ja-

kości jak również oferowanych 
nowych wyrobów do tej pory 
nie produkowanych w Polsce.   

— Jakość jest warta swo-
jej ceny. Jesteśmy jej pewni. 
Pracujemy na całkowicie no-
wych i technologicznie najbar-
dziej zaawansowanych  liniach 
produkcyjnych, które są w stu 
procentach zaprojektowane 
tylko pod nasze potrzeby i pro-
dukcję. Nigdy nie stosowaliśmy 
i na pewno nie będziemy sto-
sować przestarzałej technologii 
bez faktycznej wartości dodanej 
dla naszych produktów. Mamy 
sprawdzonych dostawców su-
rowców, którzy gwarantują 
jakość i przede wszystkim po-
wtarzalność naszej produkcji. 

Ta jakość oferowanych i produ-
kowanych przez nas wyrobów 
jest bardzo ceniona przez od-
biorców, którzy niejednokrot-
nie zwracają nam uwagę na 
ten aspekt naszej współpracy, 
co potwierdza wciąż rosnące 
zapotrzebowanie na produkty 
najwyższej jakości — podkreśla 
Robert Schnabel. . 

Za swoją działalność firma 
została wyróżniona nagro-
dami: Przedsiębiorstwa Fair 
Play,  Gepardy Biznesu, Gazele 
Biznesu, Diament Forbes’a, 
Diament Polskiej Jakości 
i Diament Polskiego Eksportu. 
Podczas tegorocznej, trzeciej 
już, edycji Międzynarodowego 
Forum Inteligentnego Rozwoju 
3.0 w Uniejowie zarząd spółki 
odbierze także Polską Nagrodę 
Inteligentnego Rozwoju przy-
znawaną przez Centrum 
Inteligentnego Rozwoju.

Plan na kolejne lata to dalszy 
rozwój spółki, która zamierza 
rozwijać robotyzację i automaty-
zację linii i procesów produkcyj-
nych i magazynowych, co z kolei 
powinno przełożyć się na dalszy 
wzrost produkcji oraz jakość ofe-
rowanych przez spółkę wyrobów.   

Julita Angelina Majewska

Technologie recyklingu z Pronaru

F1 Pharma: formuła 1 
wśród leków

Dzięki LNG  
transport staje się 
bardziej ekologiczny 

Symulacje, które uczą Tylko specjalizacja i zastosowanie nowoczesnych 
technologii i linii produkcyjnych zapewnia rozwój

Minimum trzy tygodnie trzeba 
czekać na wyniki badań, które 
potwierdzą lub wykluczą czyn-
ną postać gruźlicy. Nowatorska 
metoda dr n.med. Karola 
Majewskiego może zrewolucjo-
nizować dzisiejsze diagnozowa-
nie i leczenie tej choroby. 

Światowa Organizacja Zdro-
wia (WHO) od dawna ostrzega 
przed gruźlicą i domaga się 
opracowania nowej metody, 
która pozwoli wdrożyć szybkie 
leczenie. Ale do tego potrzebna 
jest także szybka diagnostyka. 

— Gruźlica to nadal bardzo 
groźna choroba, pomimo tego, 
że w powszechnym mniemaniu 
jest problemem, z którym udało 
nam się uporać. To nie prawda. 
To choroba współczesna, którą 
trudno zdiagnozować i jeszcze 
trudniej wyleczyć. Na wynik ba-
dania czeka się co najmniej trzy 
tygodnie. Osoba chora prątku-
jąca w tym czasie może zakazić 
wiele osób. Kolejny problem to 
coraz większa lekooporność 
bakterii wywołującej tę choro-
bę. Bywa tak, że pacjenci przyj-
mują nawet cztery antybiotyki 
na raz. Niekiedy antybiotyki 
trzeba przyjmować nawet dwa 
lata — mówi dr Karol Majewski 
z Centrum Medycyny Klinicznej 
i Estetycznej DiMedical w Łodzi.

Innowacyjna metoda, któ-
rą opracował zespół dr Karola 
Majewskiego może całkowicie 
zmienić proces diagnozowania 
i leczenia tej choroby. Ma ona 

skrócić czas diagnozowania 
choroby z 21 dni do 24 godzin. 
Rozwiązanie, nad którym pra-
cuje zespół DiMedical bazuje 
na występowaniu w ścianie 
komórkowej bakterii z rodzi-
ny Mycobacteriaceae, do któ-
rej przynależy prątek gruź-
licy, kwasów mykolowych. 
Zaplanowane w projekcie 
prace badawczo-rozwojowe 
polegać będą na poszukiwaniu 
nowych, lepszych rozwiązań 
pozwalających na osiągnięcie 
z góry założonego celu prak-
tycznego w postaci metody 
wykrywania prątków gruźli-
cy oraz mykobakterii z grupy 
MOTT, bezpośrednio z materia-
łu klinicznego. Prace dr Karola 
Majewskiego są kontynuacją 
badań dr Rafała Szewczyka, dr 
hab. Magdaleny Druszczyńskiej 
(Uniwersytet Łódzki) oraz mgr 
Konrada Kowalskiego. 

Ta metoda może być praw-
dziwym przełomem w medy-
nie. Dr Karol Majewski nie ukry-
wa, że chętnie znajdzie kogoś, 
kto wesprze jego działalność. 

— Szukam inwestora bizne-
sowego, który pomoże wdrożyć 
i upowszechnić moją metodę. 
Badania pochłaniają duże środ-
ki, a zależy mi na tym, aby jak 
najszybciej takie diagnozowanie 
stało się powszechne w Polsce 
i na całym świecie. Dla pacjen-
tów oznacza to prawdziwy prze-
łom — mówi naukowiec. 

Projekt pod nazwą „Prace 
badawczo-rozwojowe w zakre-
sie opracowania innowacyjnej 
metody diagnostyki gruźlicy 
i innych mykobakterioz” zo-
stał nominowany do Polskiej 
Nagrody Inteligentnego 
Rozwoju w kategorii Medycyna 
i Farmacja Przyszłości. 

Dr Karol Majewski planu-
je także otwarcie nowocze-
snego Centrum Badawczo-
Roz wojowego Chorób 
Infekcyjnych i Nowotworowych, 
na które również uzyskał finan-
sowanie. Pracuje także nad ko-
lejnym projektem badawczym, 
który pozwoli diagnozować 
raka płuc na bardzo wczesnym 
etapie nowotworzenia, w ciągu 
jednego dnia. 

Julita Angelina Majewska

Na Forum Ekonomicznym 
w Davos padły słowa, że dzi-
siejszy pracownik średnio co 
5 lat będzie musiał się prze-
kwalifikowywać. Kiedyś na-
stępowało to co raz, czy dwa 
w ciągu całej kariery zawo-
dowej. Czy w Polsce mamy 
świadomość takich zmian 
i czy jesteśmy na nie gotowi?
Marek Skała: Świadomość 
mamy, ale gotowi nie jeste-
śmy. Dociera do nas, że tak 
może być, ale ciągle liczy-
my, że nie dotyczy to nas. 
Z moich doświadczeń trenera 
i coacha wynika dość wyraź-
nie powszechne myślenie, że 
przekwalifikowanie dotyczy 
innych, nie mnie. Takie ma-
giczne myślenie, że mnie to 
jakoś ominie. No jednak nie 
ominie. Tyle, że to nie tak, że 
co 5 lat trzeba będzie zmie-
nić miejsce pracy i zawód.  
Anna Kunaszyk: Zawodowe 
kompetencje przyszłości 
stały się tematem, wspo-
mnianej przez Panią, debaty 
podczas  Światowego Forum 
Ekonomicznego w Davos. 
Warto się przyjrzeć jakie kom-
petencje 2020 stoją na czele tej 
listy? Co dzisiaj buduje przewa-
gę konkurencyjną szefów, me-
nedżerów? Jeszcze dwadzieścia 
lat temu rekrutując menedżera 
do firmy nikt nie zastanawiał się 

czy potrafi on kompleksowo roz-
wiązywać problemy, na ile jest 
kreatywny i potrafi myśleć kry-
tycznie czy też jaki jest poziom 
jego inteligencji emocjonalnej. 
Dziś takie kompetencje budują 
przewagę na rynku. Czy polskie 
firmy mają świadomość i są go-
towe na taki rozwój? Z moich 
doświadczeń wynika, że mają 
tę świadomość i budują swoją 
gotowość. Często naszą przewa-
gę w biznesie buduje zwinność 
i umiejętność szybkiego reago-
wania na zmiany. Warunkiem 
jest jednak ciągły rozwój..
 
Państwa ośrodek szkoli 
głównie kadrę zarządzającą 
i menedżerską. Pierwszym 
etapem jest dokładna ana-
liza potrzeb szkoleniowych.  
Jaki ma ona wpływ na efekty 
takiego szkolenia?
AK: Nie można zbudować do-
brego programu rozwojowego 
nie znając firmy.
Zrozumienie potrzeb swojego 
klienta, określenie jego celów 
biznesowych, poznanie jego 
wizji i strategii rozwoju w per-
spektywie 5-10 lat warunkuje 
skuteczne działania. Wchodząc 
do przedsiębiorstwa staramy 
zauważyć wszystkie elemen-
ty, które mogą mieć wpływ na 
jego rozwój, na kształtowanie 
jego zespołu. Czasami są to 

subtelności, rzeczy nie wi-
doczne gołym okiem, a jak się 
później okazuje mające ogrom-
ne znaczenie.

Lista elementów, które mają 
wpływ na efektywność pro-
cesu szkolenia zmienia się 
i wydłuża. Skąd wiemy co ma 
istotny wpływ na ten proces?
AK: Marek przed chwilą po-
wiedział, że często spotyka się 
z sytuacją, że klienci wybie-
rają szkolenie w swojej orga-

nizacji bo tak będzie bardziej 
ekonomicznie. Ja oczywiście 
wierzę, że Markowi najlepiej 
pracuje się w naszym Ilabie. 
Podchodząc merytorycznie 
do tematu — najgorszym pomy-
słem jest organizacja szkoleń 
w miejscu pracy. Szkoląc się 
w miejscu pracy nasza głowa 
w niej pozostaje i dalej pracuje. 
Dzisiejsza nauka coraz większą 
uwagę poświęca badaniom ja-
kości procesu szkoleniowego. 
To prawda, że lista elementów, 

które mają wpływ na efek-
tywność procesu jest długa. 
Co wpływa na efekt procesu 
szkoleniowego? Najważniejsze 
elementy to mikroklimat, 
architektura wnętrza i jego 
wielomodalność oraz dobór 
odpowiedniej metodologii 
pracy, odpowiednich narzędzi 
i technologii.

Czym dokładnie jest Ilab 
Plus? 
AK: Ilab plus to środowisko, 
które tworzą trzy bardzo ważne 
elementy: przestrzeń, techno-
logie oraz techniki moderowa-
nia warsztatów. W projektowa-
niu naszego laba zainspirowała 
nas natura… Wewnątrz mamy 
zieloną trawę, specyficzny 
mikroklimat, który tworzą ro-
śliny czy pokrywający ścianę 
mech naturalny. Od 2014 r. 
prowadzimy systematyczne 
badania naukowe. W zeszłym 
roku zakończyliśmy realiza-
cję projektu, gdzie wspólnie 
z naukowcami z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego badaliśmy 
wpływ naszego środowiska, 
metod i technologii na efek-
tywność pracy i skuteczność 
rozwiązywania problemów. Ze 
względu na złożoność zagad-
nienia, zastosowaliśmy zróżni-
cowane metody badawcze, po-
cząwszy od okuloskopii i badań 

biometrycznych, aż po analizy 
psychologiczne. Pracujemy 
z zespołem ekspertów składa-
jących się z psychologów, edu-
katorów i architektów.
Skupiamy się na rozwoju kom-
petencji miękkich. Rozwój 
kompetencji społecznych to 
jak wiemy ogromne wyzwanie 
dla menedżmentu.

Mówimy o nowych wyzwa-
niach dla menadżera XX, 
a nawet XXI wieku. Jakie 
one są i jak zmieniły się na 
przestrzeni ostatnich lat?
MS: Od lat dużo mówi się o in-
teligencji emocjonalnej, ale tak 
naprawdę szefom potrzebna 
jest inteligencja społeczna. 
Umiejętność zarządzania spo-
łecznymi zachowaniami swo-
ich pracowników. Ich współ-
działaniem (bez konfliktów 
i animozji), ich rozwojem oso-
bistym, ich wzajemnym wspie-
raniem się w sytuacjach kryzy-
sowych. To dziś niezbędne dla 
kadry menedżerskiej. 
AK: Moje podejście, jako sze-
fa firmy, ale też osoby na co 
dzień pracującej z szefami 
jest bardziej optymistyczne. 
Obserwuję, że biznes w Polsce 
staje się coraz bardziej dojrza-
ły i świadomy potrzeb rozwo-
ju zawodowego.

Julita Angelina Majewska

Przełom w leczeniu gruźlicy
Rozwój kompetencji nową miarą rozwoju

x

 dr Karol Majewski 

 Technologiczny lider z miejscowości Narew, korzystając ze wsparcia 
funduszy europejskich, opracowuje i wdraża do produkcji nowe  
rozwiązania do utylizacji odpadów komunalnych.

ROZMOWA Z ANNĄ KUNASZYK, WICEPREZES GRUPY EUROKREATOR, WSPÓŁAUTORKĄ PROJEKTU ILAB PLUS W KRAKOWIE  
I MARKIEM SKAŁĄ, TRENEREM, COACHEM, KONSULTANTEM BIZNESOWYM I PR, MÓWCĄ INSPIRACYJNYM

Anna Kunaszyk, wiceprezes Grupy Eurokreator, współautorka  
projektu Ilab Plus w Krakowie i  Marek Skała, trener, coach,  
konsultant biznesowy i PR, mówca inspiracyjny

Hale produkcyjne Tesko Steel
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SmartKoben to usługa, która 
wiele zmieni w branży trans-
portowej. Wszystkie potrzebne 
dane znajdą się szybko w jed-
nym miejscu i to w czasie rze-
czywistym. 

Do tej pory wszystkie ele-
menty związane z kontrolą 
kierowców i pojazdów zamy-
kały się w jednym słowie — ta-
chograf. Teraz rzeczywistość 
transportowa będzie wyglą-
dać zupełnie inaczej. Wszystko 
dzięki projektowi SmartKoben, 
który realizuje Kancelaria 
Transportowa Koben z Bielska 
Białej. 

— Jesteśmy na etapie ostat-
nich testów i już wkrótce 
nasza usługa trafi na rynek. 
Po raz pierwszy zostanie za-
prezentowana przy okazji 
Międzynarodowego Forum 
Inteligentnego Rozwoju 3.0 — 
mówi Krzysztof Nowakowski, 
członek zarządu Kancelarii 
Transportowej KOBEN.

SmartKoben to, komplek-
sowa usługa zdalnego odczytu 
z danych z karty kierowców 
oraz tachografu cyfrowego 
połączona z kompleksowym 
rozliczeniem czasu pracy kie-
rowców łącznie z delegacjami. 
Podczas prac nad projektem 
uznaliśmy że warto system 
rozszerzyć o informacje o po-
zycji pojazdu, liczby przeje-

chanych kilometrów, długości 
czasu jazdy i postoju, a nawet 
dane o ilości paliwa, tempie 
spalania, zużycie paliwa, cza-
su pracy silnika . Cały proces 
poprowadzi system zdalnego 
pobierania, wspomagany przez 
satelitę i GPRS.

— To bardzo istotne infor-
macje, które pozwalają na 
zwiększenie efektywności 
pracy i duże oszczędności dla 
firm transportowych. Możemy 
wybrać optymalną trasę, a co 
za tym idzie  lepiej wykorzystać 
dany pojazd co za tym idzie i  
uzyskać oszczędności w pro-
cesie przewozowym . Dane  
z pojazdu są dostępne w cza-
sie rzeczywistym, a kierowca 
nie musi już zjeżdżać do bazy 
żeby zczytaćpobrać dane z kar-
ty kierowcy bądź tachografu.. 
To bardzo ułatwia życie właści-
cielom firm oraz kierowcom — 
dodaje Krzysztof Nowakowski.

System może także spraw-
dzić i ocenić styl jazdy kierow-
cy, a nawet przyznać symbo-
liczną gwiazdkę, jeśli jeździ on 
ekonomicznie. Na tej podsta-
wie powstaje specjalny ranking 
najlepszych kierowców. 

Projekt SmartKoben daje 
duże możliwości rozbudowy 
o kolejne elementy, które mogą 
być przydatne w branży trans-
portowej. 

— Rzeczywiście ciągle 
udoskonalamy naszą usługę. 
Chcemy by oparty na niej sys-
tem był coraz bardziej intu-
icyjny i odpowiadał na coraz  
nowsze potrzeby właścicieli 
firm transportowych oraz kie-
rowców. Zawsze staramy się, 
aby nasze usługi były ściśle do-
pasowane do potrzeb naszych 
klientów — podkreśla Krzysztof 
Nowakowski. 

Zainteresowanie projektem 
jest już duże, w końcu po-
zwoli on zaoszczędzić firmom 
z branży transportowej sporo 
pieniędzy i czasu, a przede 
wszystkim pokaże, gdzie tkwią 
rezerwy, które można efektyw-
nie wykorzystać. 

Ten badawczo-rozwo-
jowy projekt współfinan-
sowany jest ze środków 
Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju.  SmartKoben zo-
stał nominowany do Polskiej 
Nagrody Inteligentnego 
Rozwoju w kategorii 
„Innowacje w transporcie”. 
Nagrody zostaną przyzna-
ne podczas gali finałowej 
Międzynarodowego Forum 
Inteligentnego rozwoju 3.0.

Julita Angelina Majewska

Instytut Oceanologii Polskiej 
Akademii Nauk w Sopocie 
współprowadzi dwa inno-
wacyjne projekty: FindFish 
i WaterPuck.

Pierwszy z nich to platfor-
ma transferu wiedzy FindFish, 
którą będą stanowiły bazy 
danych oraz prognoz online 
o środowisku morskim Zatoki 
Gdańskiej i jego żywych zaso-
bach. Będą to m.in. prognozy 
o warunkach hydrodynamicz-
nych — z uwzględnieniem 
parametrów lodu, fizykoche-
micznych i biologicznych śro-
dowiska morskiego. Wiedza 
ta będzie realnym wsparciem 
dla rybaków, przedstawicieli 
jednostek naukowych oraz ad-
ministracji morskiej i rybackiej. 
Tak wszechstronne zastosowa-
nie systemu FindFish pomoże 
przyczynić się do zrównoważo-
nego rybołówstwa morskiego 
i ochrony ekosystemu Zatoki 
Gdańskiej. 

W ramach projektu opraco-
wany zostanie trójwymiarowy 
moduł Fish dla konkretnych 
gatunków ryb poławianych 

przemysłowo na terenie Zatoki 
Gdańskiej. Dzięki temu możli-
we będzie określenie rejonów 
występowania i czasu najko-
rzystniejszych warunków hy-
drologicznych dla bytowania 
ryb poławianych przemysłowo. 

Projekt FindFish współfinan-
sowany jest ze środków euro-
pejskich i realizowany w part-
nerstwie z Instytutem Morskim 
w Gdańsku oraz Zrzeszeniem 
Rybaków Morskich — 
Organizacją Producentów z sie-
dzibą we Władysławowie. 

Drugi projekt — WaterPuck 
— to budowa serwisu informa-
cyjno-predykcyjnego dla gminy 
Puck, w skład którego wcho-
dzić będą: kompleksowy mo-
del spływu wód powierzchnio-
wych, model przepływu wód 
podziemnych oraz interak-
tywna aplikacja CalcGosPuck. 
Aplikacja ta będzie określała 
wskaźniki presji, którą na wody 
gruntowe i powierzchniowe 
wywierają gospodarstwa rol-
ne położone w gminie Puck. 
Dotyczy to w głównej mierze 
rozprzestrzenienia zanieczysz-

czeń wynikających z użytkowa-
nia terenu i praktyk rolniczych, 
zwłaszcza ładunków azotu, fos-
foru i pestycydów. 

Zintegrowany serwis 
WaterPuck będzie generował 
48-godzinne prognozy dla wód 
gruntowych i powierzchnio-
wych w gminie Puck, a także 
będzie stanowił bazę danych 
środowiskowych, która pomo-
że realizować działania ekolo-
giczne na terenie gminy. Co 
więcej, wiedza zdobyta dzięki 
WaterPuck pozwoli przewidy-
wać wpływ zmiany zagospoda-
rowania terenu na środowisko 
Zatoki Puckiej. Jest to działanie 
znacznie wykraczające poza 
obecny stan wiedzy.

Projekt finansowany jest ze 
środków krajowych, a reali-
zuje go konsorcjum, w skład 
którego wchodzą: Instytut 
Oceanologii PAN (lider), 
Politechnika Gdańska, Instytut 
Technologiczno-Przyrodniczy 
w Falentach, Instytut Morski 
w Gdańsku i jednostki samorzą-
du terytorialnego Gminy Puck. 

Patrycja Dzierkacz

Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji w Ciechanowie wzorem 
do naśladowania w zakresie 
ochrony środowiska

— Ekologia jest wyzwaniem 
naszych czasów. Należy robić 
wszystko, żeby wszelkie zasoby 
przetrwały dla następnych po-
koleń. Działając takimi metoda-
mi  powodujemy jak najmniej-
szą uciążliwość dla środowiska 
naturalnego i dla mieszkańców 
Ciechanowa — podkreśla Jerzy 
Ryziński, prezes zakładu. 

Przedsiębiorstwo ma profesjo-
nalne laboratorium wyposażone 
w nowoczesne środki i urządze-
nia pomiarowe, w którym wyko-
nywane są badania chemiczne 
i właściwości fizycznych wody. 
Zaplecze techniczne firmy oraz 
wykwalifikowana kadra pracow-
ników są gwarancją rzetelnych 
i miarodajnych badań. 

— Dążymy to tego, żeby iść 
z duchem czasu i stosować naj-
nowocześniejsze technologie, 
jeśli chodzi o materiały i sprzęt, 
by sprostać wyzwaniom XXI 
wieku, ale mocną stroną nasze-
go przedsiębiorstwa jest także 
kapitał ludzki, bez niego nic nie 
bylibyśmy w stanie zdziałać — 
dodaje prezes.

Firma zajmuje się także edu-
kacją ekologiczną młodzieży, 
wiedząc, że skuteczność ekolo-
gicznych postaw kształtuje się 
poprzez wzrost świadomości 
młodych ludzi.

Proekologiczne inwesty-
cje spółki w zakresie budowy 
sieci wodociągowej i kanali-
zacji sanitarnej w aglomeracji 
Ciechanów zostały docenio-
ne i uhonorowane Nagrodą 
Inteligentnego Rozwoju 2018, 
przyznawaną pod patronatem 
prezes Urzędu Patentowego 
RP, dr Alicji Adamczak. 
Ponadto, wyróżniony został 
prezes spółki, Jerzy Ryziński. 
Swoją nagrodę w kategorii 
„Prezes wizjoner” otrzymał za 
nowoczesne podejście do kie-
rowania spółką, oparte o troskę 
o środowisko i koncentrujące 
się na zwiększaniu komfortu 
życia mieszkańców.

S i e d z i b a  Z a k ł a d u 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Ciechanowie mieści się przy 
ul. Gostkowskiej 81. W tym 
roku firma obchodzi jubileusz 
80-lecia swojej działalności. 

— To bardzo długa historia. 
Prawdziwe sieci wodociągo-
we na terenie Polski, łącznie 
z ujęciami wód powstawały na 
przełomie lat 20. i 30. W 1938 
r. w Ciechowie powstała pierw-
sza sieć wodociągowa. Dlatego 
jesteśmy w czołówce polskich 
pionierów wśród przedsię-
biorstw wodociągowych — do-
daje Jerzy Ryziński.

Joanna Pawlik

Stosowany w odlewnictwie 
bentonit musieliśmy dotych-
czas importować. Nowa me-
toda badawcza ma to zmienić. 
Już wkrótce będziemy mogli go 
otrzymać z polskich złóż. 

Bentonit to osadowa skała 
ilasta składająca się głównie 
z montmorylonitu. Musi być go 
co najmniej 75 proc. Surowiec 
ma silne właściwości absorp-
cyjne. Znajduje zastosowanie 
jako środek oczyszczający i od-
barwiający. Mimo że w Polsce 
występują złoża iłów bentoni-
towych — głównie w okolicach 
Chmielnika w województwie 
świętokrzyskim i w Karpatach, 
nie można ich w pełni wykorzy-
stywać, ponieważ zawartość 
montmorylonitu jest w nich 
jest niższa niż 50 proc. Dr 
Jadwiga Kamińska z Instytutu 
Odlewnictwa w Krakowie 
pracuje nad projektem, który 
zrewolucjonizuje polski ry-
nek  bentonitu. Ma on na celu 
zwiększenie użyteczności pol-
skiego surowca poprzez wpro-
wadzenie technologii polega-
jącej na aktywacji bentonitu, 
która powoduje wzrost zawar-
tości montmorylonitu od 55 
proc. do 75 proc. Szczególnie  
istotne w pracach badawczych 
jest określenie właściwości iłów 
pochodzących z polskich kopa-
lin. Kolejny ważny element to 
określenie stopnia zawartości 
montmorylonitu, a dalej jako-
ści oraz grupy nowo powsta-
łego bentonitu hybrydowego. 

— Konieczne będzie uzyska-
nie przez kopaliny odpowied-

niego składu granulometrycz-
nego,  a sam proces będzie 
polegał na suszeniu, wstęp-
nym rozdrobnieniu i na koniec 
zmieleniu. Rezultatem prac 
będzie opracowanie optymal-
nego składu bentonitu, o mak-
symalnych parametrach,  oraz 
możliwym największym dodat-
ku iłu bentonitowego, a także 
opis  gatunku nowo powsta-
łego bentonitu hybrydowego 
— tłumaczy dr inż. Jadwiga 
Kamińska. 

Efektem prac ma być uni-
katowa technologia przetwo-
rzenia słabych jakościowo za-
sobów surowców w produkt, 
który poziomem będzie dorów-
nywał tym, które teraz impor-
tujemy ze Słowacji, Turcji lub 
Niemiec. Dzięki temu polskie 
złoża wreszcie zostaną w pełni 
wykorzystane. Dodatkowym 
atutem będzie również możli-

wość wykorzystania surowców 
ubocznych, z korzyścią dla śro-
dowiska naturalnego. 

Dr inż. Jadwiga Kamińska 
kontynuuje badania doty-
czące branży odlewniczej. 
Kolejne dotyczą wytwarzania 
bentonitu z dodatkiem nośni-
ka węgla błyszczącego przy 
równoczesnym zmniejszeniu 
jego negatywnego oddziały-
wania na środowisko natu-
ralne. Za swój projekt pod 
nazwą „Opracowanie składu 
i technologii wytwarzania 
nowej generacji bentonitu 
hybrydowego oraz mieszanki 
z jego udziałem” otrzymała 
nominację do Polskiej Nagrody 
Inteligentnego Rozwoju w kate-
gorii „Innowacyjny młody lider 
nauki”. 

Warszawska Wyższa Szkoła 
Ekologii i Zarządzania to je-
den z wiodących ośrodków 
akademickich w kraju. Jakie 
rozwiązania są stosowane, 
by na bieżąco odpowiadać 
na potrzeby rynku?
W związku ze zmianami 
w ustawodawstwie o szkol-
nictwie wyższym w WSEiZ 
przygotowujemy modyfikacje 
w programach kształcenia, tak 
by były one dostosowane do 
nowego praktycznego profilu 
kształcenia, który proponuje-
my studentom na kierunkach: 
Architektura Krajobrazu, 
Archi tektura  Wnętrz , 
Budownictwo, Wzornictwo, 
Ochrona Środowi ska, 
Mechanika i Budowa Maszyn, 
Zarządzania, Zarządzanie 
i Inżynieria Produkcji oraz 
Zdrowie Publiczne. W tworze-
niu programów pomagają nam 
członkowie Rad Pracodawców 
— przedstawiciele sfery biz-
nesu, instytucji i organizacji 
społecznych oraz administra-
cji publicznej. We współpracy 
z pracodawcami nieustannie 
monitorujemy zmieniające się 
wymogi rynku pracy, dzięki 
czemu szybko i elastycznie 
możemy dopasować ofertę do 
zaistniałych potrzeb.

Uczelnia realizuje kilka pro-
jektów współfinansowanych 
ze środków unijnych — któ-
ry z nich jest najistotniejszy 

w kontekście dalszego roz-
woju WSEiZ?
Niezwykle istotnym był dla nas 
„Program Rozwoju WSEiZ”, 
dzięki któremu studenci m.in. 
skorzystali z dodatkowych za-
jęć projektowych czy płatnych 
praktyk i staży. Program po-
zwolił nam także wyposażyć 
sale dydaktyczne w nowocze-
sny sprzęt, który nadal służy 
do prowadzenia zajęć.
Obecnie wdrażamy kolejny 
projekt „E-usługi w WSEiZ”. 
Przedmiotem projektu jest re-
alizacja e-usług, dzięki którym 
wprowadzimy nowe i uspraw-
nimy usługi obecnie świad-
czone drogą elektroniczną. 
Uzyskamy interoperacyjność 
aplikacji, poprawimy zarzą-
dzanie i uzyskamy oszczędno-
ści w realizacji procesów ad-
ministracyjnych. Zwiększymy 
wgląd w zasoby cyfrowej in-
formacji uczelni, a osobom 
niepełnosprawnym ułatwimy 
dostęp do świadczonych przez 
uczelnię usług. Realizacja tego 
projektu przyczyni się do ni-
welowania różnic społecznych 
i terytorialnych, przez co rynek 
pracy wzbogaci się o kompe-
tentnych i wykształconych 
pracowników, potrafiących 
korzystać z technologii infor-
macyjnych.

Pomimo dynamicznie zmie-
niających się warunków na 
rynku pracy WSEiZ jest gwa-

rantem odniesienia sukcesu 
zawodowego. Jakie nowe 
propozycje przygotowujecie 
państwo w najbliższym cza-
sie?
Naszym priorytetem jest 
otrzymanie uprawnień do 
nadawania stopnia doktora 
w dyscyplinie „architektura 
i urbanistyka”. Myślimy o utwo-
rzeniu studiów II stopnia na 
kierunkach, na których obec-
nie mamy I stopień. Chcemy 
rozwijać specjalności by wiedza 
na nich zdobywana była jak naj-
bardziej praktyczna. Badamy 
również potrzeby uruchomie-
nia nowych studiów podyplo-
mowych. W nadchodzącym 
roku akademickim w naszej 
ofercie po raz pierwszy propo-
nujemy kierunki „Akademia 
Zarządzania Kulturą” oraz 
„Rysunek i Malarstwo”.
W WSEiZ dbamy aby edukacja 
opierała się nie tylko na przeka-
zywaniu wiedzy teoretycznej, 
ale także na profesjonalnym 
przygotowaniu do wykonywa-
nia przyszłego zawodu.

Czas na rewolucję  
w transporcie

Dla bałtyckich ryb i wód

Ciechanowski Lider 
Innowacji

Polskie złoża będą wykorzystane
Kadry na miarę gospodarki

O najnowszych projektach, po-
prawie warunków życia miesz-
kańców i planach na przyszłość 
opowiada burmistrz Miasta 
Łuków — Dariusz Szustek.

Łuków jest miejscowością 
na Lubelszczyźnie, która ma 
najniższy wskaźnik bezrobocia 
w całym województwie.

— Bezrobocie w Łukowie wy-
nosi zaledwie 4 proc., więc jeżeli 
ludzie mają pracę to oczekują 
od miasta tego, by zapewniło 
im warunki do spędzania czasu 
wolnego.  Naszym celem jest 
stworzenie miasta przyjaznego 
mieszkańcom. Dlatego inwestuje-
my m.in. w infrastrukturę rekre-
acyjno-sportową, czego przykła-
dem jest nowoczesny kompleks 
basenów letnich, kąpielisko nad 
zalewem Zimna Woda, ogólno-
dostępne korty tenisowe.

Zaangażowanie w rozwój 
miasta przejawia się między 
innymi w realizacji projektów 
współfinansowanych ze środ-
ków unijnych i krajowych. 
Wśród czterech kluczowych 
wymienić można: termomo-
dernizację budynku szkoły 
podstawowej, wymianę  insta-
lacji oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne, wykorzysta-
nie odnawialnych źródeł ener-
gii poprzez montaż instalacji 
solarnych i fotowoltaicznych 
oraz budowę drogi rowerowej 
nad rzeką Krzną. Ostatnia z wy-
mienionych inwestycji, uzyska-
ła dofinansowanie w wysokości 

236 tys. zł i jest najnowszą ideą, 
która zostanie zrealizowana na 
koniec października 2018 r.

— Będzie to rodzaj bulwaru, 
składającego się z trzech pa-
sów. Jeden z nich to ścieżka, 
która może być wykorzystywa-
na do jazdy m.in. na rowerze. 
Drugim elementem będzie pas 
zieleni dla uprawiających m.in. 
nordic walking czy  narciar-
stwo biegowe. Trzecim będzie 
ścieżka dla pieszych i przy-
stanie dla kajaków. Wszystko 
zostanie rozdzielone pasem 
zieleni. Pojawią się też ozdob-
ne lampy i ławki solarne, na 
których będzie można nie tylko 
odpocząć, ale i naładować swo-
je urządzenia mobilne. Bulwar 
dzięki temu będzie adresowany 
do różnych grup wiekowych — 
podsumowuje Dariusz Szustek.

Siła miasta tkwi w jego nie-
ustannym rozwoju. Jak dodaje 
burmistrz Łukowa, rozwijane 
są kolejne plany inwestycyjne.

— Czekamy na rozstrzygnię-
cie konkursu i przyznanie nam 

dofinansowania w wysokości 
10 mln zł na dalszą moder-
nizację zalewu Zimna Woda. 
Mamy w planach wyciąg do 
nart wodnych, park linowy, 
boiska do siatkówki i piłki noż-
nej oraz plac zabaw. Powstanie 
również Lokalne Centrum 
Animacji Społecznej. W mię-
dzyczasie przystąpiliśmy do 
budowy wodociągu, kanali-
zacji i zaplecza sanitarnego. 
Będziemy dalej inwestować 
w infrastrukturę miejską. 
Rozpoczęliśmy też prace do-
tyczące budowy bloku, prze-
znaczonego dla 50-ciu rodzin 
w ramach rządowego progra-
mu Mieszkanie Plus. Jest dużo 
osób, które mimo zasobów 
nie posiadają zdolności kre-
dytowej więc myślę, że znaj-
dzie się odpowiednia ilość 
rodzin, które zechcą w takim 
bloku zamieszkać. Jeżeli zapo-
trzebowanie będzie większe, 
przystąpimy do budowy kolej-
nych — mówi Dariusz Szustek.

Pozytywnym aspektem 
miejscowości jest też położe-
nie przy międzynarodowej li-
nii kolejowej, która umożliwia 
dojazd pociągiem do stolicy 
w 1,5 godzin. 

— Myślę, że kolej i planowa-
na rozbudowa autostrady spra-
wią, że nasze miasto stanie się 
jeszcze bardziej atrakcyjne dla 
inwestorów — podsumowuje 
Dariusz Szustek.

Joanna Pawlik

Instytut Niskich Temperatur 
i Badań Strukturalnych skupia 
się nie tylko na badaniach pod-
stawowych, ale realizuje rów-
nież wiele projektów o dużym 
potencjale wdrożeniowym.

Nie bez powodu INTiBS PAN 
we Wrocławiu ma na swoim 
koncie coraz więcej zgłoszeń 
patentowych w kraju i na świe-
cie. W ostatnim czasie szczegól-
ną uwagę przykuwają trzy in-
nowacyjne projekty Instytutu. 

W marcu 2018 r. zakończył 
się program, którego celem 
było zbadanie mechanizmu 
szerokopasmowej białej emisji 
antystokesowskiej w związkach 
lantanowców, a w toku prac roz-
szerzono plan badań o zsynchro-
nizowanie i scharakteryzowanie 
pod kątem białej emisji jeszcze 
jednej matrycy krystalicznej — 
ceranu strontu. Badania zakoń-
czyły się stworzeniem produktu 
o wysokim potencjale wdroże-
niowym i na to samo naukowcy 
liczą podczas pracy nad obecnie 
trwającymi projektami. 

Pierwszy z nich to „Fazy 
Heuslera na bazie ziem rzad-
kich — multifunkcjonalne ma-
teriały przyszłości”, w ramach 
którego badane są związki po-
wstałe na bazie pierwiastków d-
-elektronowych. W jakim celu? 
Otóż związki te tworzą liczną 
klasę materiałów o bardzo 
szerokim zastosowaniu, m.in. 
w fotowoltaice. Badane są też 
pod kątem magnetooporu, 

pamięci kształtu czy nadprze-
wodnictwa. Nie tylko wysoka 
funkcjonalność, ale też łatwa 
modyfikacja składu, morfologii 
i różne parametry zewnętrzne 
sprawiają, że związki te stają 
się materiałami przyszłości. 

Instytut prowadzi też bada-
nia nad opracowaniem technik 
wysoce czułego obrazowania 
termicznego układów biolo-
gicznych i mikroelektronicz-
nych w czasie rzeczywistym 
wykorzystujących nowy rodzaj 
termometrów luminescen-
cyjnych w ramach projektu 
„High sensitive luminescent 
thermometry for biomedical 
and microelectronic applica-
tion”. W zaproponowanym 
podejściu do bezkontaktowego 
wyznaczania temperatury na-
nokryształów wykorzystuje się 
stosunek intensywności emisji 
jonów metali przejściowych 

i jonów lantanowców. Biorąc 
pod uwagę fakt, że intensyw-
ność luminescencji luminofo-
rów domieszkowanych jona-
mi metali przejściowych jest 
w znacznie większym stopniu 
zależna od temperatury w po-
równaniu do luminescencji jo-
nów lantanowców, stosunek 
intensywności ich emisji po-
zwala na pomiar temperatury 
z bezprecedensową czułością.

Oba obecnie trwające pro-
jekty realizowane są dzięki 
funduszom krajowym i euro-
pejskim, a zakończą się odpo-
wiednio w 2021 i 2020 r.  

Patrycja Dzierkacz

Miasto przyjazne mieszkańcomPotencjał tkwi w temperaturze

ROZMOWA Z MONIKĄ MADEJ, REKTOREM WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII 
I ZARZĄDZANIA

dr inż. Jadwiga Kamińska
SM „Hutnik” w Sosnowcu za-
spokaja potrzeby mieszkaniowe 
i nie tylko. Usługi zarządzania 
nieruchomościami zmieniają 
się z biegiem lat. Dziś to nie tyl-
ko bieżące administrowanie 
oraz zapewnienie bezpieczeń-
stwa użytkowania i właściwej 
eksploatacji nieruchomości. 
Nowoczesny zarządca jakim 
jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Hutnik” z Sosnowca skupia się 
również na innych potrzebach 
swoich mieszkańców.

W ostatnich latach SM 
„Hutnik” podejmuje wiele dzia-
łań, które poprawiają estetykę 
osiedla oraz podnoszą jakość 
i komfort życia mieszkańców. 
Od 2012 r. Spółdzielnia wykonała 
termomodernizację 18 wieżow-
ców oraz kompleksową moder-
nizację elewacji dużego pawilonu 
handlowo-usługowego. W 2018 r. 
rozpoczęto inwestycję ocieplenia 
kolejnych 14 budynków.

SM „Hutnik” wykazuje się 
działaniami o najwyższej efek-

tywności energetycznej, uzy-
skując już czterokrotnie Białe 
Certyfikaty (l.2015-2017). Od 2012 
r. realizuje program „Bezpieczne 
osiedle”, za który otrzymała 
Polską Nagrodę Inteligentnego 
Rozwoju 2017. Ponadto, od 2013 
r. Spółdzielnia w swoich budyn-
kach wymienia wszystkie stare 
dźwigi osobowe na nowe (łącznie 
155 dźwigów).

Dodatkowo SM „Hutnik” stara 
się zadbać o społeczne poczucie 
przynależności prowadząc pla-
cówkę społeczno-wychowawczą 
„Klub Bakcyl” wraz z siłownią 
oraz wspierając lokalne akcje 
charytatywne, organizując fe-
styny rodzinne czy konkursy dla 
mieszkańców na najpiękniejsze 
przyblokowe ogródki.

Adrian Morel

Z duchem czasu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” dba także o społeczne poczucie 
przynależności mieszkańców.


