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Czerwiec obfitował w wiele ważnych wydarzeń gospodarczych, konferencji. Zaczęliśmy od Pałacu Prezydenckiego, gdzie 9 czerwca odbyła się 31 już Gala Teraz Polska. O zaszczytne, biało czerwono godło
ubiegali się twórcy najlepszych polskich produktów, usług, innowacji.
Jak powiedział podczas Gali prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Godła „Teraz Polska”, dotychczas w Konkursie wzięło udział 5
tys. polskich firm – reprezentujących wszystkie branże krajowej gospodarki – spośród których nagrodzono łącznie ponad 750. W rywalizacji
startują zarówno wielkie firmy odnoszące międzynarodowe sukcesy,
jak i małe, często rodzinne przedsiębiorstwa. Warto zapoznać się z historią rozwoju tegorocznych laureatów, którzy często zaczynali od tzw.
garażowej produkcji, ale w stosunkowo krótkim czasie potrafili osiągnąć czołowe pozycje w swoich branżach na polskim rynku.
VII Kongres Rozwoju Transportu (Łódz, 29-30 czerwca) przebiegał
pod hasłem „ Kolej w obliczu nowych wyzwań”. Rzeczywiście, te wyzwania mogą przyprawić o zawrót głowy – ograniczenie emisyjności,
pobudzenie wielu innych branż gospodarki dzięki kolejowym inwestycjom. Jak stwierdził Marcin Horała pełnomocnik rządu ds. CPK, w
rozmowie z „Kapitałem Polskim” - dzięki inwestycjom CPK, w latach
2020-2034, w ciągu najbliższych 15 lat wzrost produkcji sięgnie prawie
bilion złotych. A jeśli chodzi o ochronę środowiska to: jeden pociąg
cargo = 40 ciężarówek, co oznacza, że np. 2 tys. ciężarówek wyjeżdżających z towarem z Portu Gdańsk można zastąpić 50 pociągami - z korzyścią dla środowiska i przejezdności dróg. Czy warto?
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W tym samym czasie, 29-30 czerwca odbywał się Lubelski Samorządowy Kongres Gospodarczy, II Forum Regionów Trójmorza. Trójmorze skupia obecnie 12 państw europejskich w obszarze trzech mórz:
Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. Najważniejsze działania w tym
obszarze, to wspólne inwestycje w zakresie transportu, energetyki i cyfryzacji.
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Każdy z nas ma świadomość, że za kilka lat to będzie inny świat, i że to
jest ogromny krok naprzód, który będzie potężnym impulsem rozwojowym dla tej ziemi, a tym samym dla naszej części Europy – mówił o
Trójmorzu Prezydent RP podczas oficjalnego otwarcia Samorządowego Kongresu Gospodarczego, II Forum Regionów Trójmorza. Wielkie
wyzwania, ale też i wielka polityka w tle.
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Piszemy o Trzebnicy w woj. dolnośląskim, która ma wielką szansę ponownie stać się… miastem uzdrowiskowym. Jak mówi Marek
Długozima, burmistrz Trzebnicy dzięki dofinansowaniu w wysokości
17 mln 350 tys. zł, z rządowego programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, można z etapu projektu i koncepcji wejść w fazę
realizacji, czyli rozpocząć poszukiwanie wód termalnych. Niedawno
odczopowano również stary odwiert źródła termalnego z lat 70-tych,
znajdujący się w trzebnickim Lesie Bukowym. Po jego renowacji, będzie można wydobywać wodę termalną o leczniczych właściwościach.
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Ważnym krokiem do realizacji tych celów jest podpisana – w czerwcu
w Lublinie – Deklaracja Lubelska w sprawie utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. Podpisali ja przedstawiciele: Bułgarii,
Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Województwo Lubelskie jest
inicjatorem powołania Sieci.
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Jesteśmy naturalnym
integratorem kolei
Z Arturem Martyniukiem prezesem Polregio, rozmawia Radosław Nosek
Jakie działania powinna podjąć obecnie branża, aby do takiego stanu powrócić?
Pandemia spowodowała spadek liczby pasażerów na kolei, natomiast połączenia
regionalne ten trend aż tak mocno nie dotknął jak np. trasy dalekobieżne. Wynika
to z faktu, że spotkanie biznesowe między
firmami np. z Gdańska i Warszawy można
łatwo zastąpić telekonferencją, zaś w przypadku dojazdu do pracy np. w zakładzie
produkcyjnym oddalonym o kilkadziesiąt
kilometrów od miejsca zamieszkania, takiej możliwości już nie ma. Jeśli dołożymy
do tego spodziewany powrót do stacjonarnej edukacji, to od września powinniśmy
być już na poziomach ruchu pasażerskiego
sprzed pandemii, a prawdopodobnie nawet
wyższym. Powrót pasażerów do pociągów
to również kwestia inwestycji w nowy tabor. Bez nowoczesnego taboru z klimatyzacją czy w-fi w standardzie nie będziemy w stanie skutecznie walczyć o nowych
klientów, jak również utrzymać część z dotychczasowych. Dlatego tak ważne jest, aby
środki z programów pomocowych, w tym
zwłaszcza z Krajowego Planu Odbudowy,
przeznaczyć na zakup nowych pociągów
dla kolei regionalnej.
Jaka jest obecnie pozycja i skala działalności Polregio na rynku regionalnych przewozów pasażerskich?
Jesteśmy największym pasażerskim przewoźnikiem w Polsce z udziałem w rynku
na poziomie 27%. Każdego dnia na tory
wyjeżdża około 1500 pociągów w barwach
POLREGIO zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. Co
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roku z naszych usług korzysta około 100
mln pasażerów rozpoczynających i kończących podróż na ponad 1900 stacjach.
Jesteśmy naturalnym integratorem kolei,
ponieważ jesteśmy dostępni w całej Polsce,
świetnie znamy ten rynek i współpracujemy z samorządami w zakresie organizacji pasażerskiego transportu kolejowego.
Tworzymy wartość dodaną dla pasażerów
integrując naszą ofertę z innymi przewoźnikami i organizatorami transportu. Przykładowo nasi pasażerowie otrzymują abonament na parkingi typu Park&Ride, jak
również wspólne bilety w aglomeracjach,
gdzie łączy się różne środki transportu
publicznego. W województwie świętokrzyskim pracujemy nad projektem integrującym autobusy elektryczne, którymi do
dworca będą dowożeni mieszkańcy miejscowości oddalonych od najbliższej stacji
kolejowej. To na razie pilotaż, ale koncepcja jest możliwa do zastosowania również
w innych regionach w Polsce.
W ostatnim latach coraz większą
rolę przywiązuje się do integracji
transportu poprzez węzły przesiadkowe, parkingi typu Park & Ride czy
wspólne bilety. W jaki jeszcze sposób
można zintegrować ofertę kolei regionalnej z innymi środkami transportu
publicznego?
Kolej regionalna to naturalny integrator całego transportu publicznego wokół
dworców, które w większych miastach są
dobrze skomunikowane. Tam, gdzie jest
to możliwe, wdrażamy rozwiązania w rodzaju biletów aglomeracyjnych czy też biletów miesięcznych na parking, który jest
jednocześnie biletem kolejowym. Chodzi
o to, aby maksymalnie uprościć proces zakupu, korzystania i weryfikacji uprawnień
do przejazdu pociągiem. Chcemy też integrować kolej z autobusami elektrycznymi
w ramach wspólnych ofert, gdzie rozkłady
jazdy będą ze sobą skoordynowane. Do połowy 2023 r. w Świętokrzyskim ma jeździć
27 autobusów elektrycznych obsługujących
linie dowozowe do pociągów Polregio.
Dzięki temu połączenie z naszymi trasami
zyskają również osoby, które nie posiadają samochodu. Z kolei właścicieli aut taka
oferta powinna skłonić do skorzystania
z oferty transportu publicznego. Projekt
ten jest wart 132 mln zł i został zgłoszony do Krajowego Planu Odbudowy. Na
tego typu projekty są też środki krajowe.
W ramach ogłoszonej właśnie drugiej edycji programu Zielony Transport Publicz-
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ny dostępnych jest aż 1,2 mld zł na zakup
autobusów zeroemisyjnych. Zakładam, że
spółka jako operator kolejowych przewozów pasażerskich także będzie mogła być
beneficjentem tych środków. Nowością
jest to, że do programu mogą też przystąpić gminy, które chcą zmniejszyć zjawisko
wykluczenia komunikacyjnego, a nie tylko
miasta walczące ze smogiem. To bardzo
dobry kierunek, bo powinniśmy dokładnie oglądać każdą złotówkę, którą mamy
do wydania i efektywnie wykorzystać dostępne środki, w tym kierować je na walkę
z wykluczeniem komunikacyjnym. Dobrze byłoby uwzględnić w kolejnych edycjach Zielonego Transportu Publicznego
opcję finansowania pociągów pasażerskich
o charakterze nisko czy zeroemisyjnym.
Jak ocenia Pan proces modernizacji
kolei w ostatnich latach?
Zmiany są pozytywne, ale bardzo dużo
mamy jeszcze do zrobienia. Z uwagą obserwujemy plany inwestycyjne dotyczące
infrastruktury kolejowej, w tym ambitny
program Kolej Plus pod kątem przyszłych
zmian rozkładów jazdy. Łącznie odbudowanych i wybudowanych na nowo ma być
nawet 1300 km linii, a kolejne 1000 km ma
zostać zrewitalizowane. Samorządy, które
zgłosiły te projekty, będą musiały na tych
odcinkach uruchomić i finansować przewozy co najmniej 4 par pociągów przez
5 lat. Już teraz widzimy, że zapotrzebowanie na nowe połączenia jest ogromne.
W tegorocznym rozkładzie z Białegostoku
i Siemiatycz nasi pasażerowie po nowych
torach mogą dotrzeć w rejon Puszczy
Białowieskiej. Stacja w Hajnówce i cztery
przystanki w Orzeszkowie, Witowie, Policznej i Dobrowodzie, cieszą się dużą popularnością wśród turystów, ale również
i mieszkańców.
Dlatego przygotowujemy się do wieloletniego programu inwestycji w tabor, aby na
nowych i wyremontowanych torach mogły
jeździć nowe lub zmodernizowane składy
pasażerskie wyposażone w klimatyzację,
wi-fi czy gniazda USB do ładowania smartfonów. Tego oczekują dzisiaj pasażerowie,
a misją POLREGIO jest zapewnić taki
standard podróżowania w całej Polsce.
Spółka uruchamia zapowiadane procesy inwestycyjne w zakresie zakupu
i modernizacji taboru. Jak duże będą
to inwestycje i jak zmieni się stan taboru Polregio w najbliższym czasie?

Podstawą naszych inwestycji ściśle związanych z utrzymaniem obecnych i pozyskaniem nowych pasażerów będzie nasz
wieloletni plan zakupu i modernizacji taboru, nad którym obecnie kończymy prace. Złożyliśmy również wnioski w ramach
Krajowego Planu Odbudowy na ponad 6,4
mld zł. Chcemy z tych środków m.in. zakupić 180 nowych EZT-ów (Elektrycznych
Zespołów Trakcyjnych) oraz zmodernizować kolejne 50 sztuk. W następnych latach
będziemy sukcesywnie wycofywać wysłużone pociągi typu EN57 oraz ED72 przed
modernizacją i znacząco podwyższymy
komfort podróżowania na trasach obsługiwanych przez POLREGIO.
Jak Polregio przygotowało się do sezonu wakacyjnego w zakresie tworzenia nowych połączeń kolejowych do
atrakcyjnych turystycznie miejscowości w Polsce?
Konsekwentnie rozwijamy nasze połączenia turystyczne i w tym roku przygotowaliśmy wiele ciekawych ofert. Na
trasie Katowice – Zator przez Mysłowice
i Oświęcim POLREGIO łączy metropolię
śląską z Zatorem i Energylandią, największym rodzinnym parkiem rozrywki w Polsce. Podobne połączenie realizowane jest
z Krakowa. Dzięki inwestycji ze środków
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na linię Lewki – Hajnówka po 25 latach
wróciły pociągi pasażerskie. Mieszkańcy
pięciu miejscowości zyskali dostęp do połączeń kolejowych realizowanych przez
POLREGIO. Z tej linii korzystają też liczni
turyści, którzy mogą dojechać w okolice
Puszczy Białowiejskiej. Uruchomiliśmy
codzienne połączenia kolejowe do stacji
Siemianówka. Dodatkowym udogodnieniem jest autobus dowozowy na plażę
w Rudni nad Zalewem Siemianówka. Na
trasie z Gdyni Głównej do Helu w porównaniu do poprzedniego sezonu POLREGIO
skierowało od 26 czerwca o 4 pociągi więcej niż rok temu. Od 26 czerwca kursują też
pociągi sezonowe na trasach Lublin - Bełżec, Lublin - Jarosław oraz Chełm - Włodawa. Dodatkowe, sezonowe pociągi kursują
z Rzeszowa do Zamościa, Sandomierza
i słowackiej miejscowości Medzilaborce,
w której znajduje się słynne Muzeum Andy’ego Warhola.
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Dzięki inwestycjom CPK
w latach 2020-2034 w ciągu
najbliższych 15 lat wzrost
produkcji sięgnie prawie
bilion złotych

na etapie studium wykonalności, kiedy te
założenia zostaną skonfrontowane z innymi czynnikami technicznymi, środowiskowymi oraz finansowymi.
Pod koniec czerwca rozmawiał Pan
z Ministrem Delegowanym ds. Transportu przy Ministerstwie Transformacji Ekologicznej Francji o współpracy polsko-francuskiej w ramach
projektu CPK. Jaki jest potencjał rozwoju tej współpracy?

Z Marcinem Horałą pełnomocnikiem rządu ds. CPK, rozmawia Marcin Prynda
ci popyt na podróże lotnicze. Załamanie
rynku, któremu musi obecnie stawić czoła
branża lotnicza z powodu COVID-19, to
wydarzenie bez precedensu, niemniej ma
ono charakter tymczasowy. CPK zostanie
uruchomiony w drugiej połowie obecnej
dekady, kiedy – według dostępnych prognoz – popyt na podróże lotnicze nie tylko
wróci do wysokiego poziomu sprzed pandemii, ale będzie znowu wzrastał. Co ważne, już w czasie budowy inwestycja CPK
korzystnie wpłynie na gospodarkę.

Podczas VII Kongresu Rozwoju
Transportu pt. „Kolej w obliczu nowych wyzwań” , dyskutowano m.in.
o strategii powrotu do normalności
przedcovidowej w branży. Jakie działania powinna podjąć obecnie branża, aby do takiego stanu powrócić?
Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK: Po
pierwsze, nie siedzieć z założonymi rękami
i nie czekać bezczynnie. Eksperci są zgodni,
że po ustaniu epidemii koronawirusa, wró-
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W Seulu pierwszy etap nowego lotniska został uruchomiony w 2001 r. Kilka miesięcy
później nastąpił 11 Września, a ruch lotniczy na całym świecie się załamał. Czy można sobie wyobrazić gorszy timing na uruchomienie lotniska? Tymczasem w 2019 r.,
przed wybuchem COVID-19, Incheon obsłużył ponad 71 mln pasażerów, co stanowi
20. wynik na świecie, i 2,7 mln ton towarów, czyli pod względem cargo piąty wynik
na świecie! Incheon jest też numerem cztery w rankingu Skytrax, czyli najlepszych
lotnisk świata. Jak powiedział w lutym tego
roku prezes tego portu lotniczego przy
okazji podpisywania umowy o doradztwie
strategicznym z CPK, w 2019 r. działanie
tego lotniska przełożyło się w sposób pośredni i bezpośredni r. na 400 tys. miejsc
pracy i ponad 20 mld dolarów wpływu do
PKB.
Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) rekomenduje inwestycje
publiczne jako lekarstwo na spowolnienie
gospodarcze. W ciągu ostatnich miesięcy
kilka europejskich krajów zapaliło zielone

światło dla dużych projektów. Przykłady
to High Speed 2, czyli planowana nowa linia dużych prędkości z Londynu do Leeds
i Manchesteru, modernizacji fragmentu
trasy kolejowej między Madrytem a Lizboną, budowa tunelu drogowo-kolejowego pod cieśniną Fehmarn Belt z Danii do
Niemiec, czy też Rail Baltica, która połączy
Litwę, Łotwę i Estonię z Polską. Inwestycje
lotniskowe, kolejowe i drogowe związane
z CPK wpisują się w ten trend.
Jaki jest udział kolei w przewozach
towarów w Polsce, czy pod tym względem bardzo odstajemy od wysoko
rozwiniętych krajów UE?
Jeden pociąg cargo to 40 ciężarówek, co
oznacza, że np. 2 tys. ciężarówek wyjeżdżających z towarem z Portu Gdańsk można zastąpić 50 pociągami - z korzyścią dla
środowiska i przejezdności dróg. Czy warto? Moim zdaniem, tak. Celem inwestycji
kolejowych CPK jest przeniesienie części
transportu z dróg na tory. Udział kolei
w transporcie wynosi obecnie zaledwie
ponad 10 proc., podczas gdy w większości
krajów europejskich jest wyższy.
Projekt CPK zwiększy przepustowość
transportu kolejowego w Polsce, co jest
dobrą wiadomością także dla transportu
towarowego. Oczywiście, priorytetem sieci
Kolei Dużych Prędkości jest obsługa ruchu
pasażerskiego. Rozpatrywane są też jednak warianty dopuszczające ruchu lekkich
pociągów towarowych, jeśli nie będzie on
miał negatywnego wpływu na przewozy
pasażerskie. Ostateczna decyzja zapadnie
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Konkluzja mojego spotkania z ministrem
Jean-Baptiste Djebarrim i ambasadorem
Francji w Polsce Frédéricem Billet była
taka, że polsko-francuska współpraca
w ramach CPK będzie rozwijana. W ub.
roku jako spółka CPK pozyskaliśmy 3
mln zł dofinansowania Komisji Europejskiej na przygotowanie standardów kolei
dużych prędkości (KDP). W ramach tej
umowy trwa już współpraca z Kolejami Francuskimi SNCF, które udostępniają nam rozwiązania dotyczące KDP
i uwzględniające specyfikę polskiego rynku. Współpraca z doświadczonym partnerem zagranicznym jest potrzebna, ponieważ dotychczas w Polsce nie budowano
KDP. Tymczasem Francja to ojczyzna
TGV, czyli najszybszych kolei w Europie.
Jeśli pozyskiwać know-how, to od najlepszych.

Pamiętajmy, że ponad trzy czwarte zakładanych nakładów inwestycyjnych CPK, to
linie kolejowe, których budowa znakomicie wpisuje się w zielone cele UE. Obecnie
wiele krajów europejskich ogranicza lotnicze rejsy krajowe, zastępując je kolejowymi. Np. Francja zawiesza loty krajowe na
trasach, które można pokonać pociągiem
w czasie do 2,5 godz. Jest to w 100 proc.
spójne z koncepcją CPK. Naszym celem
jest skomunikowanie CPK i Warszawy
bezpośrednimi połączeniami kolejowymi
z czasem przejazdu nie dłuższym niż 2,5
godz. Wtedy duża część krajowych połączeń lotniczych zostanie zastąpiona koleją.
W renomowanej międzynarodowej
firmie zamówiona została analiza
wpływu budowy CPK na krajową
gospodarkę. Czy możemy już teraz
w przybliżeniu oszacować jaki może
to być wpływ?
Jak wynika z raportu amerykańskiej firmy konsultingowej Kearney, bo o nim
mówimy, dzięki inwestycjom CPK w latach 2020-2034 w ciągu najbliższych 15 lat
wzrost produkcji sięgnie prawie bilion
złotych, a wartość dodana brutto, czyli wartość wszystkich wyrobów i usług
wytworzonych przez wszystkie krajowe
podmioty (pomniejszona o koszty związane z ich wytworzeniem), wzrośnie o 780

mld zł. Docelowo do 2040 roku inwestycje
związane z CPK wygenerują 290 tys. nowych miejsc pracy. Innymi słowy, CPK to
nie tylko potrzeba rynkowa, ale też korzyść
dla gospodarki.
Kilka miesięcy temu ruszył proces zakupu gruntów pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak
on teraz przebiega, czy nie spowoduje
opóźnień w realizacji zaplanowanych
inwestycji związanych z CPK?
Program Dobrowolnych Nabyć, czyli
pierwszy etap pozyskiwania nieruchomości pod inwestycje CPK, trwa od początku
grudnia ub. roku. W tej chwili mamy prawie 200 zgłoszeń od mieszkańców zainteresowanych zbyciem nieruchomości na potrzeby inwestycji CPK. Pracownicy spółki
CPK zweryfikowali zgłoszenia i dokonują
oględzin nieruchomości.
Spośród zgłoszeń do PDN została wybrana pula pierwszych nieruchomości, których nabyciem jesteśmy zainteresowani.
W ostatnich tygodniach nieruchomości
zostały skierowane do wyceny przez rzeczoznawców majątkowych. Aktualnie trwa
procedura odbioru tych pierwszych operatów szacunkowych. Oznacza to, że niebawem spółka CPK będzie składać właścicielom propozycje nabycia. Przygotowania do
inwestycji idą konsekwentnie do przodu.

Jaka będzie przyszłość kolei
VII Kongres Rozwoju Transportu „Kolej w obliczu nowych wyzwań” odbył się
w dniach 29-30 czerwca 2021 r. w Łodzi. Pierwszy dzień zwieńczył wykład
z udziałem Rafała Zgorzelskiego, Członka Zarządu PKP S.A. oraz uroczysta kolacja. Drugiego dnia odbyły się panele
dyskusyjne, które rozpoczęto od debaty
na temat strategii powrotu do normalności przed-covidowej.
W debacie wzięli udział: Członek Zarządu
PKP S.A. Krzysztof Golubiewski, Poseł na
Sejm RP Robert Telus, Członek Zarządu
PKP Energetyka S.A. Leszek Hołda, Prezes
Zarządu PKP CARGO S.A. Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu „PKP Intercity”
S.A. Marek Chraniuk oraz Prezes Zarządu
Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. Janusz Malinowski.
Podczas drugiej dyskusji o wielkich inwestycjach rozmawiali: Pełnomocnik Rządu
ds. CPK Marcin Horała, Prezes Zarządu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz
Merchel, Członek Zarządu PKP Energetyka S.A. Leszek Hołda, Prezes Zarządu
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
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Mikołaj Wild, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz S.A. Krzysztof Zdziarski i Członek
Zarządu PKP S.A. Rafał Zgorzelski.
W trzeciej części, nad nowymi technologiami w branży kolejowej pochylili się:
Prezes Zarządu Siemens Mobility Sp. z o.o.
Krzysztof Celiński, Szef Zespołu Projektów
Wodorowych PESA Bydgoszcz S.A. Lech
Lipiński, Członek Zarządu „PKP Intercity”
S.A. Jarosław Oniszczuk, Alstom Business
Development Manager Piotr Pustoszkin,
Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych
POLREGIO Sp. z o.o. Wiesław Szafrański
oraz Prezes Zarządu APS Energia S.A. dr
inż. Piotr Szewczyk.
Czwarty panel został poświęcony globalnym wyzwaniom w transporcie intermodalnym, wzięli w nim udział: Prezes
Zarządu P.U. Hatrans Sp. z o.o. Tomasz
Grzelak, prof. Mirosław Chaberek z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Dyrektor
Pionu Strategicznych Klientów Marsh Sp.
z o.o. Michał Talarski, Prezes Zarządu
LOTOS Kolej Sp. z o.o. Anatol Kupryciuk,
Dyrektor Biura Logistyki PKP S.A. Tomasz
Mostowski oraz Zastępca Dyrektora Biura

Rozwoju, Relacji Inwestorskich i Promocji
PKP CARGO S.A. Andrzej Banucha.
Podczas piątego panelu, eksperci dyskutowali o tym, co czeka polskich przewoźników w czasach po pandemicznych.
W debacie udział wzięli: Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe Iwona Budych, Naczelnik Wydziału
Zarządzania Produktem Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej Sp. z o.o. Elżbieta Nowak,
Prezes Zarządu POLREGIO Sp. z o.o. Artur Martyniuk i Prezes Zarządu PKP Informatyka Sp. z o.o. Tadeusz Turzyński.
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Lubelskie – region Trójmorza
Województwo Lubelskie od wieków łączy
w harmonijny sposób tradycje, religie i kulturę różnych narodów. Samo położenie na
pograniczu Europy zachodniej i wschodniej, ale także na strategicznym szlaku Via
Carpatia, czyni ten region wyjątkowym.
Nic dziwnego, że Lubelskie bardzo mocno postawiło na rozwój nowej europejskiej
inicjatywy społecznej i gospodarczej, jaką
jest Trójmorze.
Ten międzynarodowy projekt skupia obecnie 12 państw europejskich w obszarze
trzech mórz: Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. Są to: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Pol-

stanie się formatem bezpośredniej współpracy między samorządami z dwunastu
państw Inicjatywy. Po raz pierwszy ta kooperacja przechodzi z formatu międzypaństwowego na międzyregionalny.

nicznej obszaru Inicjatywy Trójmorza.
Przedstawione wnioski i rekomendacje
zostaną zebrane w formie publikacji i będą
stanowić swoisty raport dla członków Inicjatywy.

Obecny na kongresie i forum Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
ocenił wydarzenie w Lublinie i podpisanie Deklaracji jako początek współpracy
pomiędzy samorządami z 12 państw, które współdziałając w ramach Inicjatywy
Trójmorza, dążą do rozbudowy połączeń
infrastrukturalnych, energetycznych i cyfrowych, a tym samym stworzenia nowych, międzynarodowych sieci powiązań

W wydarzeniu, które odbywało się w formule hybrydowej, uczestniczyło łącznie
ok. 1000 osób ze świata polityki, nauki
i biznesu z Polski, z krajów Inicjatywy
Trójmorza oraz spoza tego obszaru m.in.
USA, Kanady, Niemiec. Organizatorem Samorządowego Kongresu Gospodarczego,
II Forum Regionów Trójmorza był Samorząd Województwa Lubelskiego, natomiast
współorganizatorami Instytut Rozwoju
Samorządu Terytorialnego Województwa
Lubelskiego i Lubelskie Centrum Konferencyjne.

Lubelskie – na europejskich
szlakach
Przez Lubelskie przebiegają najważniejsze
kontynentalne szlaki drogowe i kolejowe,
prowadzące z Brukseli, Berlina i Warszawy do Moskwy, Wilna, Mińska, Kijowa,
Lwowa, Odessy. Region, położony przy
zewnętrznej granicy UE i strefy Schengen,
ma siedem przejść drogowych i kolejowych, w tym należące do największych na
wschodniej granicy – w Terespolu, Dorohusku, Hrebennem.

Prezydent RP Andrzej Duda i sygnatariusze Deklaracji Lubelskiej
ska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.
Priorytetowymi działaniami w obszarze
Trójmorza są wspólne inwestycje w zakresie transportu, energetyki i cyfryzacji. Służyć temu mają m.in. środki rozwijanego
Funduszu Trójmorza. Ważnym krokiem
do realizacji wspólnych celów jest podpisana – w czerwcu w Lublinie – Deklaracja
Lubelska w sprawie utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. Deklarację podpisali przedstawiciele regionów
z sześciu krajów Trójmorza – Bułgarii,
Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier
– obecni na Samorządowym Kongresie
Gospodarczym, II Forum Regionów Trójmorza w Lublinie w dniach 29-30 czerwca.
Województwo Lubelskie jest inicjatorem
powołania Sieci Gospodarczej Regionów
Trójmorza, biorąc pod uwagę kluczowe
położenie regionu na trasie Via Carpatia –
jednego z flagowych projektów infrastrukturalnych Inicjatywy Trójmorza. Sieć ta
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biznesowych, będących warunkiem zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju
regionów, państw i całej Unii Europejskiej.
– Każdy z nas ma świadomość, że za kilka
lat to będzie inny świat, i że to jest ogromny krok naprzód, który będzie potężnym
impulsem rozwojowym dla tej ziemi, a tym
samym dla naszej części Europy. Bo wierzę
w to, że te etapy rozwojowe są także, i będą
w przyszłości udziałem naszych partnerów
w ramach współpracy trójmorskiej – mówił
Prezydent RP podczas oficjalnego otwarcia
Samorządowego Kongresu Gospodarczego, II Forum Regionów Trójmorza.
W trakcie dwudniowego wydarzenia, w ramach kilkunastu paneli poruszono tematy
dotyczące sektorów kluczowych dla rozwoju polskiej i zagranicznej gospodarki:
dyplomacji, energetyki, finansów, gospodarki, innowacji, nauki, rolnictwa, transportu, transformacji cyfrowej, turystyki,
współpracy międzyregionalnej i transgra-

Przez Lubelskie wiedzie szerokotorowa linia towarowa, łącząca dalekie Chiny z Polską i UE, będąca ważnym ogniwem rozwijanego od 2013 roku nowego „jedwabnego”
szlaku. W Lubelskiem – w Małaszewiczach
działa też największy drogowo-kolejowy
port przeładunkowy w Europie, sąsiadujący z największym w kraju wolnym obszarem celnym. Pięć państwowych terminali i kilkanaście prywatnych przyjmuje
większość towarów sprowadzanych koleją
z Chin do Europy. Nieopodal Małaszewicz
– w Koroszczynie znajduje się największy
przy wschodniej granicy terminal samochodowy, mogący obsługiwać w ciągu
doby blisko 1,5 tys. tirów. Zarówno Małaszewicze, jak i Koroszczyn, połączone
z przejściami granicznymi w Terespolu
i Kukurykach, położone są na paneuropejskich szlakach drogowych (E-30) i kolejowych (E-20), łączących zachód i wschód
kontynentu.

ny korytarz komunikujący północ z południem kontynentu, ale także nowa oś
współpracy dla wielu partnerów z państw
i regionów pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym.
W Polsce Via Carpatia będzie miała ok.
580 km i poprowadzi – jako droga S 19 –
przez cztery regiony: podlaski, mazowiecki, lubelski i podkarpacki. W Lubelskiem
budowa trwa od 2019 roku i obejmuje blisko 200 km transeuropejskiej trasy. Wcześniej powstały już obwodnice Miedzyrzeca
Podlaskiego, Kocka, Lublina, a obecnie
bardzo zaawansowane prace objęły odcinek ok. 75 km pomiędzy Lublinem a Janowem Lubelskim, włącznie z obwodnicami
Kraśnika i Janowa.
Obok dużych programów budowy i modernizacji dróg region stawia na transport
kolejowy. Jasne stanowisko w tej sprawie,
poprzedzające ogłoszenie 2021 roku Europejskim Rokiem Kolei, przedstawił w ubiegłym roku w Brukseli na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionu Marszałek
Województwa Lubelskiego. Kolej to lepsza
dostępność regionów i mobilność społeczeństwa, rozwój gospodarczy, lepszy klimat. Współczesny transport musi być nie
tylko szybki, bezpieczny, wygodny i ekologiczny, ale też – jak pokazują wydarzenia
związane z pandemią COVID-19 – odporny na coraz to nowe kryzysy. Europejski
system kolejowy udowadnia, że wszystkie
te przesłanki spełnia.
Trudny czas pandemii okazał się szczególnie dotkliwy dla transportu lotniczego.
Regionalny Port Lotniczy Lublin szuka
szansy w rozbudowie usług cargo. Atutami
są możliwości samego lotniska, mającego
status portu międzynarodowego, dostępnego całodobowo i wyposażonego w sys-

temy nawigacyjne umożliwiające operacje
lotnicze w ograniczonych warunkach pogodowych. Duży potencjał ma też położenie lotniska, dobrze skomunikowanego
z siecią dróg międzynarodowych, a także
z pobliską stolicą regionu, w tym dużymi
firmami i centrami logistyczno-magazynowymi, znajdującymi się w specjalnej
strefie ekonomicznej.

Lubelskie – nauka i innowacje
W końcu XVI wieku kanclerz i hetman
wielki koronny Jan Zamoyski, założyciel
renesansowego Zamościa (dziś miasta –
twierdzy z Listy Światowego Dziedzictwa
UNESCO), otworzył w nowo budowanym
mieście Akademię Zamojską – trzecią po
krakowskiej i wileńskiej wyższą uczelnię
w Rzeczypospolitej. Ponad 300 lat później,
w roku 1918 Lublin stał się miejscem po-

wołania pierwszej w wolnej Polsce uczelni
– Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Wielkie akademickie tradycje kontynuowane są do dziś. Lubelski ośrodek naukowy należy do największych w kraju, a młode, dobrze wykształcone kadry są jednym
z ważniejszych atutów regionu, stawiającego na rozwój i innowacje. W kilkunastu szkołach wyższych studiuje ok. 80 tys.
młodych ludzi, z których niemal co dziesiąty jest obcokrajowcem. Anglojęzyczne
studia stały się specjalnością np. lubelskiego Uniwersytetu Medycznego, a Katolicki
Uniwersytet Lubelski jest jedną z zaledwie
kilku polskich uczelni rozwijających sinologię.
Poza uczelniami, w tym czterema lubelskimi
uniwersytetami i politechniką, naukową siłę
miasta i regionu budują państwowe ośrodki
badawcze, skupione przede wszystkim w Lublinie i Puławach. Należą do ścisłej krajowej i europejskiej czołówki, prowadząc specjalistyczne
badania i prestiżowe międzynarodowe projekty
z dziedziny: agrofizyki, uprawy i gleboznawstwa, sadownictwa i pszczelarstwa, nowych syntez chemicznych, weterynarii, epidemiologii.
Instytuty oraz akademickie ośrodki badawcze dysponują potencjałem o dużym
znaczeniu dla rozwoju regionu. Dostrzegają to władze województwa, ujmując ten
sektor w Strategii Województwa Lubelskiego 2030, jak i w Regionalnej Strategii
Innowacji.

W najbliższych latach transkontynentalna sieć drogowa w regionie wzbogaci
się o jeszcze jedną trasę – Via Carpatia,
biegnącą z północy na południe. Nikt,
szczególnie w obszarze Trójmorza, nie ma
wątpliwości, że jest to nie tylko strategicz-

09 2021

Terminal graniczny w Hrebennem

Port Lotniczy Lublin
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Transfer nowych technologii z pracowni
i laboratoriów naukowców do rolnictwa,
przemysłu, usług i innych sfer gospodarki umożliwiają centra naukowe, targowe,
kongresowe tworzone niejednokrotnie
przy dużym wsparciu województwa: Lubelskie Centrum Konferencyjne, Lubelski
Park Naukowo-Technologiczny, Targi Lublin, czy Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii
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którzy wdrażają nowoczesne technologie,
ale dbają też - na każdym etapie produkcji - o środowisko naturalne. Dzięki temu
Lubelskie coraz szerzej kojarzone jest z naturalnymi i zdrowymi produktami rolnictwa, sadownictwa, zielarstwa czy pszczelarstwa.

Lubelskie – bliżej natury
Lubelskie, w odróżnieniu od większości
wysoko zurbanizowanych regionów kraju,
zapewnia udany wypoczynek w bliskim
kontakcie z naturą. Bogatą ofertę agroturystyki i turystyki wiejskiej uzupełnia
turystyka przyrodnicza i aktywna - z tysiącami kilometrów znakowanych szlaków
pieszych, rowerowych, kajakowych, konnych oraz licznymi ścieżkami przyrodniczo-edukacyjnymi.
Lubelskie Centrum Konferencyjne i Centrum Spotkania Kultur
Przyjaznych Środowisku ECOTECH COMPLEX. Duże znaczenie dla rozwoju
innowacyjnej gospodarki mają też parki
przemysłowe i naukowo-technologiczne
w Lublinie, Puławach, Świdniku, Zamościu.

Dobre, bo… lubelskie
Nowoczesna gospodarka oparta na wiedzy
znajduje swoje odbicie w najbardziej strategicznych dla regionu działach produkcji,
jak rolnictwo i związane z nim przetwórstwo rolno-spożywcze. Lubelskie jest krajowym potentatem upraw sadowniczych
(blisko 20% sadów w Polsce), w tym szczególnie owoców jagodowych: malin (ponad
77% krajowej produkcji), porzeczek, agrestu, truskawek, czy borówek. Pod względem zbiorów owoców z drzew, przede
wszystkim jabłek, jest trzecie w Polsce,
a pierwsze w produkcji orzechów laskowych.
Znakomite warunki glebowe sprzyjają produkcji zbóż i buraków cukrowych (trzecie
miejsce w kraju) oraz warzyw, w tym roślin
strączkowych (lider z blisko 44% krajowej
produkcji). Wśród liczących się działów są

jeszcze: mleczarstwo, a także zielarstwo
i pszczelarstwo. Lubelskie to od wielu lat
największy w kraju producent miodu, co
jest najlepszą wizytówką jakości środowiska naturalnego.
Czyste środowisko w połączeniu ze sprzyjającymi warunkami glebowo-klimatycznymi oraz tradycyjnym modelem gospodarowania opartym na małych, rodzinnych
gospodarstwach rolnych, decyduje o dynamicznym rozwoju rolnictwa ekologicznego. Ponad dwa tysiące ekogospodarstw
stawia Lubelskie w krajowej czołówce produkcji i przetwórstwa zdrowej, certyfikowanej żywności.
Co ważne, lubelscy rolnicy, sadownicy,
plantatorzy stają się coraz bardziej świadomymi uczestnikami gospodarki opartej
na wiedzy, śledząc zmieniające się trendy
rynkowe i wprowadzając w swoich gospodarstwach innowacyjne rozwiązania. Władze województwa wspierają rozwój takich
gospodarstw i związków producenckich.
Na przykład w realizowanym od kilkunastu lat programie promocji gospodarczej
„Marka Lubelskie” nie brakuje wytwórców
wysokiej jakości artykułów spożywczych,

Mozaika pól na Wyżynie Lubelskiej
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Lubelskie to jeden z bardziej zielonych
i czystych ekologicznie regionów Europy.
Doliny Wisły, Bugu, Wieprza, Lasy Janowskie i Puszcza Solska, Roztocze i Polesie
to bardzo atrakcyjne, choć wciąż jeszcze
nie do końca odkryte tereny turystyczne.
Przekonują się o tym coraz częściej miłośnicy turystyki rowerowej przemierzający Wschodni Szlak Rowerowy GREEN
VELO, Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, ale też kajakarze spływający wodnymi
szlakami na dzikim granicznym Bugu, zaskakującym zmiennością biegu i krajobrazów Wieprzu, albo po przepięknej roztoczańskiej Tanwi.
Lasy Roztocza, z borami jodłowo-bukowymi typowymi dla Karpat, chroni Roztoczański Park Narodowy, który wraz
z ukraińskim Jaworowskim Parkiem
Narodowym wchodzi w skład Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”,
zaliczonego przez UNESCO do najcenniejszych przyrodniczych obszarów kontynentu. O wyjątkowości środowiska
naturalnego regionu świadczy drugi Transgraniczny Rezerwat Biosfery z certyfikatem
UNESCO – „Polesie Zachodnie”, obejmujący obszary na Ukrainie, Białorusi
i w Polsce - w województwie lubelskim,
w tym Poleski Park Narodowy. Park chroni
najcenniejsze skupiska roślinności torfowiskowej i błotnej, będące namiastką północnej tundry i lasotundry. Jest też ostoją
bardzo licznych gatunków (aż 150) ptaków,
ale także największych polskich ssaków łosi oraz bardzo rzadkich gadów - żółwi
błotnych.
Prawie jedna czwarta powierzchni regionu,
z uwagi na szczególne walory przyrodnicze, objęta jest prawną ochroną w ramach:
dwóch parków narodowych, 17 parków
krajobrazowych (najwięcej wśród polskich
regionów), 17 obszarów chronionego krajobrazu i aż 123 stref NATURA 2000. Lubelskie zabiega o środowisko naturalne,
przeznaczając znaczące środki (w minio-

09 2021

nych latach wielkość nakładów regularnie
przekracza średnią krajową) na ochronę:
powietrza i klimatu, bioróżnorodności
biologicznej i krajobrazowej, gleb, wód
podziemnych i powierzchniowych oraz
na gospodarkę odpadami. Zrównoważona
polityka rozwoju polega na planowaniu
i realizacji inwestycji z poszanowaniem dla
środowiska naturalnego i jego zasobów,
które są jednym z największych bogactw
Regionu Lubelskiego.

Kierunek Lubelskie
Region Lubelski to idealna przestrzeń do
aktywnego wypoczynku, szczególnie polecana tym, którzy lubią nowe wyzwania
i odkrywanie nieznanych miejsc, niezależnie od pory roku. Zróżnicowany krajobraz
oraz przyrodnicze i kulturowe bogactwo
regionu gwarantują wypoczynek bez nudy,
tym bardziej, że naturalnym walorom towarzyszy stale rozbudowywana oferta
produktów turystyki aktywnej – rodzinne parki rozrywki, parki linowe, szkółki
i szlaki jeździeckie, ścieżki i szlaki rowerowe, przystanie żeglarskie, stanice kajakowe, stoki i trasy narciarskie. Szczególnymi
atrakcjami dla rodzin i turystów w różnym
wieku są: Park Rekreacji ZOOM Natury
w Janowie Lubelskim, Magiczne Ogrody
w Trzciankach, Archipelag Roztocze w Budach, Muzeum Broni i Fortyfikacji ARSENAŁ oraz Ogród Zoologiczny w Zamościu,
Ranczo „Arka” w Sernikach, a także ośrodki edukacyjno-muzealne parków narodowych – poleskiego i roztoczańskiego.
Wielu turystów odwiedzających Lubelskie,
szczególnie mieszkańcy Warszawy i stołecznej aglomeracji, doskonale znają Kazimierz
Dolny. Dawny wiślany port, z królewskim
zamkiem, kupieckimi kamienicami i spichlerzami, harmonijnie wpisanymi w panoramę Małopolskiego Przełomu Wisły,
już od ponad wieku jest najpopularniejszym
ośrodkiem turystycznym regionu i ulubionym miejscem plenerów malarzy, fotografików, filmowców. A tuż obok, na drugim
brzegu rzeki, czeka na odkrycie Janowiec
z potężnym zamczyskiem Firlejów i Lubomirskich. Oba letniska łączą przeprawy
promowe, a w sezonie także rejsy statkami
białej floty. W obu organizowane są głośne
wydarzenia artystyczne, jak Festiwal Filmu
i Sztuki „Dwa Brzegi”.
Nie mniej popularne są inne miejscowości
lubelskiego trójkąta turystycznego – Puławy i Nałęczów. Pierwsze znane z Osady Pałacowej Czartoryskich, położonej
w ponad trzydziestohektarowym parku
krajobrazowym z pałacami i innymi budowlami ogrodowymi w stylu antyku,
orientu i neogotyku. Najpiękniejszą jest
Świątynia Sybilli, w której księżna Izabella Czartoryska otworzyła przed 220 laty
skarbnicę narodowych pamiątek, będącą
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pierwszym muzeum na ziemiach polskich.
Dziś w zabytkowych salach głównego pałacu funkcjonuje Muzeum Czartoryskich.
W Puławach warto też wybrać się na spacer nadwiślańskim bulwarem i odwiedzić
nowoczesną marinę żeglarską z wieżą widokową.
Symbolem wypoczynku i relaksu w bliskim kontakcie z naturą jest Nałęczów.
W mieście -ogrodzie, położonym wśród
zielonych lessowych wąwozów, od blisko
200 lat działa uzdrowisko, słynące z doskonałych wód mineralnych i nowoczesnych
basenowych centrów rekreacji i hydroterapii. Park Zdrojowy z Pałacem Małachowskich, Sanatorium Książę Józef, Starymi
Łazienkami i innymi obiektami sanatoryjnymi, a w najbliższym otoczeniu dziesiątki zabytkowych willi w typie tatrzańskich
i alpejskich domów zdrojowych, kryją
ślady pobytu wielu wybitnych kuracjuszy

i unickiej cerkwi w Kostomłotach. Wyjątkowość tego nadbużańskiego obszaru,
nazwanego i promowanego przez Lubelską
Regionalną Organizację Turystyczną jako
„Wielokulturowy nurt Bugu”, potwierdza
fakt zaliczenia go przez Komisję Europejską do grona Najlepszych Destynacji Turystycznych EDEN Polska.
Drugie po Nałęczowie uzdrowisko regionu – Krasnobród to jedna z turystycznych
pereł Roztocza. Ta malownicza kraina
– rozciągająca się od Kraśnika do ukraińskiego Lwowa, słynie z potężnych jodłowo-bukowych borów, zalesionych wzgórz
i wąwozów, którymi płyną bystre potoki,
poprzecinane małymi skalnymi wodospadami – zwanymi szumami. Roztocze to
także gęsta sieć turystycznych szlaków pieszych, rowerowych, konnych, kajakowych,
nordic walking, narciarskich. Na turystów
czeka też bogata baza noclegowa oraz licz-

Na szlaku Green Velo

i gości, m.in. Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego, których upamiętniają działające w mieście muzea biograficzne.
W ostatnich latach bardzo modnym kierunkiem wypraw dla turystów lubiących
nowe wyzwania i odkrywanie nieznanych
dotąd miejsc i klimatów stały się przygraniczne tereny, a szczególnie dolina rzeki
Bug. Kilkanaście lat temu odkryli ją m.in.
miłośnicy turystyki wodnej z Flandrii Zachodniej, którzy byli partnerami projektu
oznakowania pierwszego w regionie szlaku
kajakowego Bug-Krzna o długości 150 km.
Dziś kajakarze odbywają spływy niemal na
całym granicznym odcinku Bugu, liczącym ponad 400 km. Szczególnie chętnie
wybierają jedno- lub kilkudniowe wyprawy, połączone z programem zwiedzania
nadbużańskich sanktuariów, w tym m.in.
prawosławnego monasteru św. Onufrego
w Jabłecznej, bazyliki maryjnej w Kodniu

ne atrakcje, jak chociażby kąpieliska na
zalewach (m.in. w Zwierzyńcu, Krasnobrodzie, Majdanie Sopockim, Józefowie),
położonych w sąsiedztwie pięknych lasów.
Lubelskie, wspólnie z regionem Podkarpackim postawiło na rozwój i promocję turystycznej marki Roztocze, jako destynacji
o dużym potencjale i możliwościach w krajowej skali. Prowadząca projekt Lubelska
Regionalna Organizacja Turystyczna certyfikowała wiele obiektów i miejsc, które
stanowią o sile nowej turystycznej marki
Roztocze. Muzeum Skamieniałych Drzew
w Siedliskach, Browar w Zwierzyńcu, Olejarnia Świąteczna w Ruszowie, Gospodarstwo Pasieczne „Ulik”, Zagroda Guciów,
Wyspa z basenami w Krasnobrodzie, ale
też nowoczesne muzea – historyczne dotyczące AK w Bondyrzu, czy 24 Pułku Ułanów w Kraśniku – to tylko niewielka część
turystycznych atrakcji na Roztoczu.
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Transformacja Lubelskiego Węgla
ści produkcyjnych, wysokich wskaźników
rentowności, poszanowaniu środowiska
i utrzymaniu pozycji filaru gospodarczego
regionu.

Kompleksowe wykorzystanie
cyfrowych narzędzi
Naszym celem jest też utrzymanie pozycji
i tytułu firmy inteligentnych rozwiązań.
Te stosowane w Bogdance są niespotykane
w Polsce, a nieraz także są rozwiązaniami na skalę światową. Tak jest chociażby
w przypadku zastosowania lodu binarnego
w systemie klimatyzacji. Dla poprawienia
komfortu pracy i efektywności pracy maszyn wprowadzane jest rozwiązanie na
skalę światową, do tej pory bowiem, lód
binarny nie był stosowany w tak dużej instalacji klimatyzacyjnej, jak w tej na Polu
Stefanów.
Artur Wasil, prezes LW Bogdanka
Bogdanka to jedna z najważniejszych
firm na Lubelszczyźnie, stabilny pracodawca, wspierający rozwój społeczności
lokalnych w różnych obszarach ich działalności. To również jedno z najnowocześniejszych i największych przedsiębiorstw
wydobywczych w Polsce, z produkcją
przekraczającą 9 mln ton surowca energetycznego rocznie.
Dywersyfikacja przychodów poprzez
poszerzenie obszarów działalności oraz
wytypowanie, rozpoznanie i udokumentowanie nowych zasobów węgla koksowego typu 35 ma pozwolić na dalszy rozwój
Spółki nawet w trudnym otoczeniu gospodarczym oraz utrzymać pozycję stabilnego
pracodawcy na Lubelszczyźnie.

Szansa na powstanie nowych
miejsc pracy
Transformacja to proces długotrwały, który staramy się wprowadzić w sposób przemyślany i rozsądny. Działania te gwarantują, że Lubelski Węgiel Bogdanka będzie
nie tylko ostatnią kopalnią, która zakończy
produkcję węgla energetycznego, ale ma
szansę być również miejscem pracy dla
tych, którzy będą chcieli pracować także
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przy wydobyciu węgla koksowego. Jednocześnie Spółka w obszarze dywersyfikacji
skupia się na inicjatywach rozwoju, które
będą kluczowymi obszarami transformacji
biznesowej i tutaj także upatrujemy szanse
na powstanie nowych miejsc pracy. Strategia zakłada kontynuację i transformację
w obszarze naszego core biznesu, jak też
transformację poza core biznes, czyli mówimy tu o dywersyfikacji przychodów.

Inteligentne rozwiązania to nie tylko hasło. Sztuczną inteligencję w Lubelskim Węglu Bogdanka postrzegamy jako ogromną
szansę w obszarze predykcji awarii i konserwacji maszyn oraz urządzeń. Jest już
ona przez nas wykorzystywana w zakresie

Bogdanka będzie funkcjonować tak długo,
jak długo potrzebny będzie węgiel energetyczny. To o czym dzisiaj możemy powiedzieć to, że będziemy ostatnią kopalnią,
która będzie likwidowana.
Bogdanka to jedna z najważniejszych firm
na Lubelszczyźnie, stabilny pracodawca,
wspierający rozwój społeczności lokalnych
w różnych obszarach ich działalności.

analizy danych, które do tej pory były bardzo trudno interpretowalne. Mamy rozpoczęte projekty w tym zakresie i będziemy je
rozwijać. Jednym z nich jest poprawa efektywnego czasu pracy poprzez zmniejszenie
ilości awarii maszyn i skrócenie czasu naprawy.
Nasze założenie jest takie, aby dane, które
zbieramy z maszyn i urządzeń, były dalej
gromadzone i analizowane właśnie poprzez mechanizmy sztucznej inteligencji,
a konkretnie przez machine learning. Na
podstawie danych historycznych z maszyny, danych od producenta, tych z innych
spółek posiadających podobne rozwiązania funkcjonujące na całym świecie, algorytmy sztucznej inteligencji będą nam
podpowiadać, jakie elementy wymagają
wymiany zanim się uszkodzą i spowodują
przestój w produkcji, ile zapasowych części
jest na rynku, w jakim czasie powinniśmy
je pozyskać, jaki jest stan magazynowy
oraz jakie części powinniśmy podsiadać
u siebie, a jaki u dostawcy (IIOT - IndustrialInternet of Things).
Pierwszym w Polsce przykładem kompleksowego wykorzystania narzędzi cyfrowych, w tym Internetu Rzeczy jest
ściana 1/VIII/391, do wydobycia z której
przygotowywaliśmy się kilka lat, a która jest pierwszą w tak wysokim stopniu
„inteligentną” ścianą w górnictwie węgla
kamiennego w Polsce. Inteligentne rozwiązania zastosowane w pracy kombajnu, niespotykane rozwiązania do tej pory
w zakresie automatyzacji, jak i budowy
urządzeń oraz niestosowane w górnictwie
polskim jak i w niewielkim stopniu wprowadzane w światowym systemy dla rozcięć wzdłużnych taśmy transporterowej
oraz monitoringu połączeń taśmy, które są
prototypowymi rozwiązaniami to kolejne
nasze osiągnięcie przekładające się na tytuł najbardziej efektywnej kopalni węgla
energetycznego w Polsce.

jać będziemy eksport. Widzimy szanse
w sprzedaży naszego węgla chociażby na
Ukrainę. Chcemy stopniowo lokować coraz więcej surowca na Wschodzie.
Wiążemy także naszą przyszłość z węglem
semikoksowym i koksowym. Realny termin rozpoczęcia produkcji to 2026 rok,
choć może się zdarzyć, że proces przyspieszy.
Rozważamy również wejście w zupełnie
nowe obszary, jak produkcja komponentów dla sektora energetyki wiatrowej,
usługi z wykorzystaniem dronów, ale też

zagospodarowanie odpadów i gospodarka
obiegu zamkniętego.
Bogdanka jest częścią Grupy Enea. W naszym najbliższym sąsiedztwie zlokalizowany jest m.in. Poleski Park Narodowy
i Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie
oraz inne obszary chronione. Kluczowym
elementem strategii funkcjonowania jest
stałe minimalizowanie wpływu działalności przedsiębiorstwa na stan przyrody.
Firma kieruje się zasadą zrównoważonego
rozwoju, której celem jest zachowanie zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń.

Prowadzimy również działania mające
znamiona innowacji przełomowej dla naszego zakładu górniczego jak i organizacyjne. Nadrzędnym celem każdej zmiany
jest poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa
kosztowa i efektywnościowa.

Poprzedni rok był trudny dla wszystkich,
dla nas również, ale zamknęliśmy go
z zyskiem, pierwsze półrocze 2021 i wyniki wstępne pokazują, że nasza pozycja
lidera w branży jest niezagrożona. To pozwala z pewną dozą optymizmu patrzeć
w przyszłość. Strategia rozwoju Lubelskiego Węgla Bogdanka koncentruje się
przede wszystkim na utrzymaniu zdolno-

Strategia na przyszłość
Chcemy wydobywać węgiel kamienny tak
długo jak to będzie możliwe. W miarę jak
będzie się kurczył krajowy rynek, rozwi-
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Sukces na porządku dziennym
Z Janem Kidajem prezesem zarządu Aliplast, spółki będącej producentem profili aluminiowych
na rynki światowe, rozmawia Małgorzata Pawlaczek
Czy to, że spółka powstała przy
udziale belgijskiego koncernu –
a w 2002 roku w Polsce wciąż jeszcze
mieliśmy do czynienia z „dzikim kapitalizmem” – miało wpływ na przyjętą w firmie Aliplast wysoką kulturę
pracy?
Aliplast powstał na bazie polskiej spółki,
a umowę o utworzeniu przedsiębiorstwa
join venture od początku w całości pozostawiono w moich rękach. Nie bez powodu
– koncern na rynku międzynarodowym
organizacyjnie ma strukturę federacji.
W praktyce oznacza to, że każdy z menedżerów – w Luksemburgu, Francji czy
Belgii – stara się adaptować przedsiębiorstwo do lokalnych warunków, wdrażając
odpowiednie modele zarządzania i kulturę
pracy. Między innymi dlatego w Aliplaście wśród kadry zarządzającej wysokiego
szczebla nie ma cudzoziemców. Od początku dążyliśmy także do tego, by w naszej
spółce panowała rodzinna atmosfera. Firma potężnie się wprawdzie rozrosła, ale ten
klimat i styl funkcjonowania udaje nam się
utrzymać.
To wszystko decyduje o tym, że
Aliplast stał się jednym z najlepszych
pracodawców w regionie?
Tak, ale oczywiście nie od razu. Choć od
początku zakład miał dobre perspektywy
rozwoju, a dynamika wzrostu przerastała
nasze oczekiwania. Ale też zawsze, kiedy
pojawiały się wewnętrzne lub zewnętrzne wyzwania, wychodziliśmy z założenia,
że po prostu trzeba stawić im czoła i znaleźć rozwiązanie. Nie byłoby to możliwe,
gdyby nie organizacja przedsiębiorstwa,
a unikaliśmy i nadal unikamy budowania
złożonych i skomplikowanych struktur
decyzyjnych. Jak wspomniałem, spółka
nam się rozrosła, ale wciąż cenimy dobre
pomysły i każdy, niezależnie od tego, kto
go zaproponował, bierzemy pod uwagę.
Jak dotąd takie podejście się sprawdza i to
chyba kluczowy element decydujący o tym,
że Aliplast nie jest przeciętnym zakładem
pracy.
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Lokalizacja przedsiębiorstwa w oddaleniu od centrów przemysłowych
w Polsce nie przeszkadza spółce w odnoszeniu sukcesów, realizowaniu najwyższych standardów w dziedzinie
zarządzania i rozwoju kadr, wdrażaniu zaawansowanych technologicznie
inwestycji i prowadzeniu działalności na skalę globalną. Współcześnie,
w czasach globalizacji, miejsce prowadzenia działalności wciąż ma czy
też wręcz odwrotnie – nie ma żadnego
znaczenia?
Nie ma znaczenia, dla mnie nigdy nie było
ważne, gdzie prowadzi się działalność.
Przyznam, że zawsze bez aplauzu przyjmowałem podział na Polskę wschodnią
i zachodnią, bo to było i nadal jest stereotypowe, daleko idące i niesprawiedliwe
uproszczenie. To nie kwestia współrzędnych geograficznych, ale tego, czy potrafi
się coś wykreować, umiejętnie wykorzystać pojawiające się szanse i – mówiąc kolokwialnie – wydobyć z ludzi najlepsze cechy,
tworząc zespół, który będzie skutecznie
realizował strategię firmy. Kiedy powstawał polski Aliplast, Lublin był miastem
o dużym potencjale naukowym, już wtedy
funkcjonowało tu kilka uczelni, liczyliśmy
więc na możliwość pozyskania wykształconych pracowników.
Nadal korzystają Państwo z tego potencjału?
Współcześnie zaszło w tym względzie
trochę zmian, ponieważ brak granic pozwala młodzieży wybierać atrakcyjniejsze
– z różnych powodów – miejsca, w których
rozwijają zawodową karierę. Myślę jednak,
że jeśli chodzi o fluktuację kadr z tymi
samymi problemami borykają się przedsiębiorstwa w Warszawie, na Śląsku czy
gdziekolwiek indziej w Polsce. My zdecydowanie stawialiśmy i stawiamy na lokalnych pracowników, co dzisiaj przynosi taki
rezultat, że mnóstwo pochodzących stąd
osób, szukających możliwości zawodowego
spełnienia w innych regionach, wraca na
Lubelszczyznę (która, notabene, położona
jest zaledwie o godzinę i dwadzieścia minut
drogi od stolicy). Oczywiście najczęstszym
powodem tych powrotów są względy osobiste, ale fakt, że jest tu firma, będąca dobrym pracodawcą, zapewniającym stabilne
warunki zatrudnienia i możliwość rozwoju w swoim zawodzie z pewnością ułatwia
podjęcie decyzji. Prowadzimy działalność
na skalę globalną, więc żaden z naszych
pracowników nie ma kompleksów, kiedy
udaje się do Nowego Jorku na spotkanie
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z architektem i rozmowy o budowie plomby na Manhattanie. Sukces zawodowy nie
jest w naszej firmie czymś nadzwyczajnym.
Czy w dobie pandemii udało się
utrzymać zatrudnienie?
Pandemia na szczęście nie wpłynęła na zatrudnienie w naszej spółce. Ale przyznaję,
że kiedy się rozpoczęła, wraz z całą kadrą
kierowniczą stanęliśmy przed poważnym dylematem i długo dyskutowaliśmy,
rozważając różne scenariusze. Okazało
się jednak, że nawet osobom, które miały
kontrakty terminowe, nie musieliśmy odmawiać ich przedłużenia. Nie poczytujemy
sobie tego za nasz sukces, tak się po prostu
sprawy ułożyły, ale nie ukrywam, że bardzo się z tego cieszę. Kadra zarządzająca
musi wprawdzie uwzględniać efekt ekonomiczny, niemniej zwolnienia, z jakiegokolwiek powodu, to nigdy nie jest prosta,
łatwa decyzja. Jako prezes firmy jestem odpowiedzialny za zatrudnionych ludzi i ich
rodziny.
Czy trendy rozwoju rynku aluminium pozwalają Panu być spokojnym
o przyszłość Aliplastu? Jakie znaczenie ma rywalizacja między USA
a Chinami właśnie w obszarze, który jest polem działalności Aliplastu?
Mam na myśli subsydiowanie chińskich producentów aluminium kwotą
58 mld dolarów przez rząd Chin.
Tego akurat nie odczuliśmy, natomiast
efekt reakcji Unii Europejskiej – mowa
o wprowadzonym w kwietniu 2021 roku
na 5 lat cle antydopingowym – i owszem,
w dodatku pozytywnie. Na skutek tych korzystnych dla nas przepisów do Europy powróciło blisko 350 ton aluminium, co przekłada się na wydajność 35 pras do tłoczenia
profili aluminiowych. Dlatego uważam, że
to korzystne dla nas rozwiązanie, ponieważ rok temu podjęliśmy decyzję o uruchomieniu kolejnej, czwartej już prasy. Za
dwa-trzy miesiące, najpóźniej na początku
listopada, będziemy mogli ją w pełni zagospodarować, szczególnie że na skutek
nowych regulacji bardzo ożywił się rynek
europejski. Tak więc o przyszłość rynku
aluminium na najbliższych 10-15 lat jestem
spokojny. To i tak daleko idąca prognoza,
w dłuższej trudno cokolwiek przewidywać,
bo zarówno technologie, jak i preferencje
potrafią się obecnie zmienić w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Albo pandemia wirusa
wywraca nagle wszystko do góry nogami.
Aliplast uważany jest za dostawcę
takich elementów jak okna, drzwi

i fasady, ale to nie jest nawet połowa produkcji spółki. Jakie produkty
i usługi składają się na model biznesowy Aliplastu?
Kluczowa cześć naszej działalności, tzw.
core business, to właśnie projektowanie,
konstruowanie i dystrybucja systemów
aluminiowych do produkcji okien, drzwi
i fasad. Ale mając cztery prasy, będziemy
mogli produkowane przez nas profile aluminiowe sprzedawać przedsiębiorstwom
z niemal każdej gałęzi gospodarki i to nie
tylko w Europie, ale i na świecie. Mniej więcej trzy lata temu zaczęliśmy badać rynek,
a przed dwoma laty rozpoczęliśmy realizację inwestycji, które pozwolą nam poszerzyć ofertę o elementy aluminiowe na zewnątrz i wewnątrz budynków – wiatrołapy,
zadaszenia, wiaty i furtki, ale także ścianki
działowe, wyposażenie wnętrz, drzwi wewnętrzne, rolety, żaluzje, pergole itd.
Czwarta prasa to jedyna inwestycja
Aliplast na ten rok czy planowane są
kolejne?
Na ten rok jest ona naszą główną, choć
nie jedyną inwestycją. Finiszujemy z projektami inwestycyjnymi, których realizację rozpoczęliśmy w latach 2019 i 2020.
Pozwolą nam one zagospodarować moce
produkcyjne, jakie sobie wypracowaliśmy.
Szacujemy, że zapewnią nam one wzrost
przychodów o ok. 300 mln zł rocznie, a to
znacząca wartość.
Aliplast kładzie nacisk na minimalizowanie, związanego ze swoją działalnością, szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne. W jaki sposób
w praktyce realizowane są te założenia, oprócz podkreślanego przez
Pana faktu, że aluminium samo w sobie jest materiałem, który można poddawać wielokrotnemu recyklingowi?
Przede wszystkim, zgodnie ze sloganem
„don't use plastic”, staramy się eliminować
z oferowanych przez nas produktów tworzywa emitujące szkodliwe związki. Podejmujemy także działania proekologiczne, jak choćby pozyskiwanie deszczówki,
której używać będziemy w procesie technologicznym zamiast wody pitnej, co pozwoli zmniejszyć jej zużycie nawet o 2/3.
Chciałbym przy tym podkreślić, że chociaż
jesteśmy w czołówce przedsiębiorstw produkcyjnych spełniających ekologiczne wymogi, to nie kieruje nami konieczność wypełniania dyrektyw – notabene nie zawsze
dobrze skrojonych do rzeczywistości – ale
autentyczna troska o środowisko naturalne, rozwaga i po prostu zdrowy rozsądek.
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Grupa Azoty PUŁAWY ma 60 lat
największy w tym województwie eksporter, największa firma przemysłowa, jeden
z czołowych inwestorów i pracodawców.
Zatrudnia około 3600 pracowników,
wśród których są zarówno doświadczeni
specjaliści z wielu dziedzin, jak również
osoby będące na początku swojej ścieżki
zawodowej.

60-lecie powstania oraz 55-lecie rozpoczęcia działalności produkcyjnej – te
dwa wyjątkowe jubileusze świętuje w tym
roku Grupa Azoty Puławy, największa
ze spółek wchodzących w skład grupy
kapitałowej Grupa Azoty. Jest ona dziś
największym producentem nawozów
azotowych w Europie, jedynym polskim
i trzecim europejskim producentem
melaminy, znaczącym wytwórcą kaprolaktamu, a także jedynym w Polsce producentem nadtlenku wodoru. Produkty
wytwarzane w Puławach są cenione na
rynkach międzynarodowych, a globalne aspiracje spółki potwierdza chociażby 40-procentowy udział w jej obrotach
sprzedaży eksportowej.

Od historii do współczesności…
Decyzję o lokalizacji w okolicach Puław
zakładów produkujących nawozy sztuczne
Rada Ministrów podjęła 19 grudnia 1960 r.
Według pierwotnych koncepcji miał tam
powstać kompleks przemysłowy zapewniający produkcję mocznika do celów m.in.
nawozowych i technologicznych. W jego
projektowaniu uczestniczyło aż 27 biur
projektowych, a wstępna dokumentacja
mieściła się w 1200 teczkach.
Budowę rozpoczęto 20 lipca 1961 r. Z kolei
montaż urządzeń przemysłowych rozpoczął się 4 maja 1963 r. od położenia kamienia węgielnego pod fundament komina
elektrociepłowni. W czerwcu 1966 r., po
uzyskaniu pierwszych ton produktu z uruchamianych linii produkcyjnych amoniaku
i mocznika, oficjalnie ruszyła produkcja.
W kolejnych latach Zakłady Azotowe „Puławy” intensywnie się rozbudowywały,
a wraz z nimi rozwijały się też Puławy.
Miasto mające piękne tradycje związane z familią Czartoryskich, teraz wracało
do dawnej świetności i z małego, cichego
miasteczka położonego nad Wisłą w krótkim czasie przekształciło się w liczący
kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców ośro-
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dek z nowymi osiedlami, nowoczesnymi
obiektami sportowymi i kulturalnymi.

Nauka i nowoczesne technologie
w służbie odpowiedzialnego
biznesu
Grupa Azoty Puławy od 60 lat daje początek produktom otaczającego nas świata.
W spółce nie tylko realizowane są nowe
inwestycje, ale też unowocześniane technologie, dzięki którym na rynek trafiają
nowoczesne nawozy, produkowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
w tym gospodarki obiegu zamkniętego
i – co najważniejsze – odpowiadające na
zapotrzebowanie nawet najbardziej wymagających odbiorców. Takim spektakularnym przykładem jest oddana do użytku w czerwcu br. instalacja mechanicznej
granulacji saletry o możliwościach produkcyjnych wynoszących 820 tys. ton
rocznie. Inwestycja ta stanowi odpowiedź
na potrzeby rynku, zwłaszcza rolnictwa
wielkopowierzchniowego, bo duże granule pozwalają rolnikom ograniczyć liczbę
przejazdów podczas zasiewu i dają możliwość zasiewu na zdecydowanie większym obszarze, a tym samym pojawia się
wymierna korzyść w postaci zmniejszenia
tzw. śladu węglowego, czyli ograniczenia
emisji CO2.

- W ciągu ostatnich 60 lat w naszym kraju nastąpiło wiele przemian – od ustrojowych, przez techniczne, technologiczne, po
kulturowe. Dla nas jedno tylko pozostało
niezmienne – zaangażowana załoga, która
każdego dnia z dumą budowała i buduje
potęgę dzisiejszej Grupy Azoty Puławy. Doświadczenia kilku pokoleń pracowników,
nieustanny rozwój wynikający m.in. ze
śmiałych inwestycji, innowacji i wizji osób,
pracujących na sukces puławskich zakładów – to wszystko sprawiło, że dziś nasza
spółka jest synonimem najwyższej jakości,
przewagi konkurencyjnej i nowoczesności
zarówno w Polsce, jak i na świecie – mówi
Tomasz Hryniewicz, prezes zarządu Grupy
Azoty Puławy.
Grupa Azoty Puławy jest cenionym mecenasem sportu i kultury. Od lat wspiera
m.in. lubelskie drużyny sportowe - począwszy od najstarszego puławskiego klubu „Wisła” Puławy, przez tegorocznych
medalistów Mistrzostw Polski w piłce
ręcznej mężczyzn „Azoty-Puławy” po
żużlowy „Motor” Lublin, szczypiornistów
„Padwy” Zamość i wielu indywidualnych
sportowców. Współpracuje z Teatrem Muzycznym w Lublinie i Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Mocno angażuje się w działania na rzecz mieszkańców
Puław i Lubelszczyzny, chociażby wspierając walkę z pandemią koronawirusa kwotą
blisko 1,2 mln zł.

Grupa Azoty Puławy – razem od 60 lat.

Pozostając w temacie ekologii, należy podkreślić, że Grupa Azoty Puławy jest jedną
z pierwszych firm chemicznych w Polsce,
która podjęła gruntowne, kompleksowe
i przede wszystkim skuteczne działania
na rzecz ochrony środowiska. Dziś każda
nowa inwestycja jest dogłębnie analizowana pod kątem jej potencjalnego wpływu na
środowisko, a przyjmowane w spółce normy środowiskowe do spełnienia są bardziej
restrykcyjne niż wynikałoby to z przepisów prawa.

Edukacja mocną stroną TGE
Towarowa Giełda Energii od ponad 20 lat
wdraża innowacyjne rozwiązania w dziedzinie obrotu produktami energetycznymi a od dwóch lat także rolnymi. Stawia
na bezpieczeństwo i transparentność zawieranych transakcji, służy wiarygodną
informacją oraz skupia się na aktywnej
działalności na rzecz rodzimego i międzynarodowego rynku. W tym wszystkim nie zapomina jednak o edukacji.
Podnoszenie wiedzy mediów oraz innych
uczestników rynku w zakresie krajowego
rynku towarowego – oto filary misji edukacyjnej TGE. Misji, którą Giełda ma na
stałe wpisaną w swoje biznesowe DNA.
Zresztą, alternatywne rozwinięcie skrótu
TGE brzmi: tworzymy, gwarantujemy i…
edukujemy. Nie da się ukryć, że jest to edukacja przez duże E.

Z MEDIAMI I DLA MEDIÓW
Sztandarowym, cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym przez TGE jest Konkurs dla mediów „Platynowe Megawaty”.
Wydarzenie odbywa się nieprzerwanie od
7 lat i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem – od początku plebiscytu zgłoszono aż 328 materiałów prasowych, w tym także reportaże wideo czy
podcasty. Sam konkurs ma na celu promocję rzetelnego dziennikarstwa i nagradzanie tych autorów, którzy podejmując niełatwy temat szeroko rozumianej energetyki,
przekładają go na zrozumiały dla odbiorcy
język. A jest o co walczyć – laureaci dostają wyróżnienia w poszczególnych kategoriach oraz najważniejsze – prestiżowy tytuł
Dziennikarza Roku. W edycji 2020 został
nim Ireneusz Chojnacki, a obok niego na
podium stanęli także: Magdalena Graniszewska („Puls Biznesu”), Tomasz Furman
(„Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet”),
Wojciech Jakóbik, Mariusz Marszałkowski oraz Bartłomiej Sawicki (BiznesAlert.
pl). Rozdanie nagród odbywa się podczas
uroczystej gali, która na stałe wpisała się
w kalendarz najważniejszych wydarzeń
branżowych.
Ale to nie wszystko. TGE, doceniając tych,
którzy edukują innych, sama tę edukację podejmuje. Dodatkowym elementem
konkursu są bowiem warsztaty dla mediów poświęcone m.in. bezpieczeństwu
energetycznemu, kluczowym zmianom
w regulacjach, ich wpływowi na rynek czy
wyzwaniom inwestycyjnym, jakie czekają
cały sektor.
Rangę plebiscytu widać także po zainteresowaniu partnerów i patronów – w każdej
edycji w organizację angażują się kluczowe

Grupa Azoty Puławy jest jednym z filarów gospodarczych Lubelszczyzny. To
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Źródło: TGE

Laureaci 7. edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”.
instytucje branży energetycznej. TGE staje się więc motorem napędzającym proces
edukacyjny. Nagradzając najlepszych, motywuje ich do podnoszenia sobie poprzeczki. A aranżując spotkania czy warsztaty,
stymuluje wymianę wiedzy.

roku jak na razie certyfikat taki uzyskało 31 osób. W ciągu ostatnich 7 miesięcy
Giełda zorganizowała cztery szkolenia dla
kandydatów na maklerów TGE oraz dwa
z zakresu praktycznej obsługi swoich systemów informatycznych.

FRONTEM DO UCZESTNIKÓW RYNKU

PLATFORMA SZKOLENIOWA GRR

W styczniu 2020 roku została powołana Rada Rynku, która pełni funkcję ciała
doradczego dla Zarządu TGE w zakresie
rozwoju rynków energii i gazu oraz inicjowania określonych projektów, w tym
opiniowania zmian. Zasiadają w niej eksperci reprezentujący 12 najważniejszych
towarzystw branżowych. Prace Rady opierają się na wymianie informacji między
TGE a uczestnikami rynku, czego celem
bezpośrednim jest optymalizacja strategii
handlowych.

Nowym obszarem działalności TGE jest
Giełdowy Rynek Rolny, w ramach którego prowadzony jest cykl spotkań edukacyjno-promocyjnych pod honorowym
patronatem
Ministerstwa
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Warsztaty skierowane do
uczestników GRR z zakresu podnoszenia
kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych
w obszarach związanych m.in. z analityką
laboratoryjną, pobieraniem próbek artykułów rolno-spożywczych, ustalaniem
klas jakościowych określonych produktów
oraz zarządzaniem projektami dotyczącymi pozyskiwania dotacji unijnych. Do tej
pory zorganizowano dwa szkolenia, w których łącznie wzięły udział 42 osoby.

Z myślą o członkach Giełdy w 2020 roku
uruchomiono także TGE Update – inicjatywę, która ma charakter cyklicznych
spotkań. Do tej pory odbyły się dwa takie
spotkania. Podczas każdego z nich zaproszeni goście mają możliwość zapoznania
się z istotnymi zagadnieniami związanymi
z rynkiem giełdowym, m.in. w zakresie
planowanych działań i projektów.

Z MYŚLĄ O MAKLERACH
TGE aktywnie angażuje się także w edukację maklerów, przeprowadzając szkolenia,
egzaminy i wydając certyfikaty (od 2015
roku). W samym ubiegłym roku przyznano 372 certyfikaty maklera TGE, a w 2021

TGE tworząc zatem giełdową rzeczywistość i gwarantując bezpieczeństwo
transakcji, sama podąża za światowymi
trendami, podwyższa standardy obsługi
oraz edukuje innych. Jeśli dołożymy do
tego partnerstwo merytoryczne w wydarzeniach, debatach i konferencjach czy
angażowanie się w zewnętrzne programy
edukacyjne (jak choćby „Go4Poland” Fundacji GPW), doskonale widać, że swoją misję TGE traktuje bardzo poważnie. I co najważniejsze – nie zamierza zwalniać tempa.
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Przekaźniki przemysłowe
z RELPOLU-u podbijają
zagraniczne rynki
Ze Sławomirem Bialikiem prezesem zarządu RELPOL S.A. i Krzysztofem Pałganem wiceprezesem Zarządu RELPOL S.A., rozmawia Marcin Prynda
W jakich branżach wykorzystywane
są przekaźniki RELPOL?
Asortyment naszych produktów i obszary
ich zastosowań jest bardzo szeroki. Produkty można podzielić ze względu na ich
cechy i parametry głównie na przekaźniki
przemysłowe i miniaturowe oraz pozostałe
grupy produktów jak modułowe, półprzewodnikowe, gniazda do przekaźników
i akcesoria.
Przekaźniki przemysłowe stosowane są
raczej w „cięższej” automatyce. Ich główne
zastosowanie to energetyka, gdzie istnieje
potrzeba sterowania infrastrukturą wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii
elektrycznej oraz automatyka przemysłowa. W tym przypadku są one instalowane
wraz z gniazdami w szafach: automatyki
energetycznej i przemysłowej, systemów
wentylacji, systemów transportowych
i wielu procesach przemysłowych.
Szczególne typy przekaźników przemysłowych trafiają do inwerterów solarnych,
ładowarek samochodów elektrycznych,
spawarek czy innych urządzeń o wysokich
wymaganiach prądowych.

Od lewej: Sławomir Bialiki i Krzysztof Pałgan
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Przekaźniki miniaturowe, mają zastosowanie głównie w elektronice wewnątrz
sterowników programowalnych i innych
urządzeń takich jak urządzenia medyczne,
instalacje oświetleniowe, systemy ogrzewania, urządzenia AGD, ale duża ich część
ma również zastosowanie w energetyce
i systemach automatyki przemysłowej,
gdzie pracują w szafach kontrolno-sterow-
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niczych. Szczególne wykonania zarówno
miniaturowych jak przemysłowych przekaźników trafiają również do pojazdów
szynowych.
Z kolei, przekaźniki modułowe, czyli montowane na szynie DIN, wykorzystywane są
głównie w szafach elektrycznych oraz rozdzielniach w budynkach. Tam potrzebne
jest mierzenie, monitorowanie prądów, napięć, temperatur, czy też działanie zgodnie
z harmonogramem czasowym – np. w instalacjach sterowania oświetleniem, czy
nadzoru pracy urządzeń. Podsumowując,
spektrum zastosowań naszych produktów
jest bardzo szerokie.
Jakie są perspektywy rynku w zakresie automatyzacji przemysłu oraz
transformacji energetycznej?
Automatyzacja przemysłu zarówno w Polsce jak i na świecie to ciągle duży potencjał i chłonny rynek dla naszych produktów w tym zakresie, który tkwi zarówno
w modernizacji parku maszynowego jak
i w nowych inwestycjach przemysłowych.
Natomiast transformacja energetyczna
przeniesie miejsce stosowania automatyki w infrastrukturze energetycznej ze
źródeł kopalnianych w kierunku źródeł
odnawialnych, poszerzy potrzebę tej infrastruktury o regulowanie parametrów
energii elektrycznej, jej magazynowanie
oraz otworzy nowe obszary jak ładowanie
samochodów elektrycznych – to tak w dużym skrócie.
Jaki jest dla Państwa rok 2021?
Rok 2021, to dla nas wyzwanie w zakresie
zmierzenia się z bezpośrednimi i pośrednimi skutkami pandemii. Znaczący wzrost
kosztów głównych materiałów, ich ograniczona dostępność, zmiany organizacji
produkcji, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu wynikającemu z relokacji
zleceń przy chwiejności dostępności zasobów ludzkich, to główne wyzwania. Ale sądzimy, że rok 2021 nie powinien być gorszy
od 2020 zarówno pod względem przychodów jak i wyniku.
Jakie cele inwestycyjne przed Państwem?
Wdrożenie do sprzedaży efektów dwóch
programów
badawczo-rozwojowych
o wartości ponad 40mln zł, inwestycja
w nową halę produkcyjną, zwiększenie
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potencjału wytwórczego w obszarach rynkowo chłonnych jak przekaźniki miniaturowe oraz przemysłowe przeznaczone
do inwerterów solarnych czy ładowarek
samochodów elektrycznych, to główne zadania inwestycyjne.
Największe zadanie inwestycyjne dotyczy
zmniejszenia energochłonności działania
przekaźników przemysłowych i w tym
zakresie prowadzimy projekt badawczo-rozwojowy przemysłowego przekaźnika
bistabilnego o wartości ponad 31 mln zł
z dofinansowaniem z NCBiR na kwotę
12,7mln zł, dzięki któremu, w 2023 roku,
będziemy gotowi z nowym wyrobem i całym procesem jego automatycznego wytwarzania. Oszczędności dla środowiska
i użytkowników wynikające ze zmniejszonego zapotrzebowania energii elektrycznej
przez te przekaźniki liczone będą w GWh,
milionach złotych oraz mniejszej emisji
w tysiącach ton CO2 w roku.
Na jakie rynki dostarczają Państwo
produkty i jakie są plany na dalszy
rozwój i ekspansję firmy?

W szczególności sprzedajemy na rynku
niemieckim, który zapewnia 42% naszych
przychodów oraz w Polsce, gdzie odsetek
całych obrotów wynosi 30%. Pomimo dużego udziału rynku niemieckiego w przychodach, stanowi on ciągle największy
potencjał do wzrostu sprzedaży zarówno
ze względu na bliskość geograficzną, ale też
na zapotrzebowanie tego rynku na grupy
produktów przez nas produkowanych.
Rynek Europy Zachodniej, Rosji, Bliskiego
Wschodu, to zasadnicze kierunki ekspansji. Nasze wyroby reprezentując europejskie pochodzenie i jakość oraz materiały
i komponenty głównie europejskie znajdują coraz większe uznanie u wielu znaczących klientów w branży energetyki i automatyki na całym świecie. Nagroda „Made
in Poland” przyznana nam w tym roku
przez Polską Agencję Przedsiębiorczości za
wkład w rozwój polskiej gospodarki przez
eksport jest najlepszym dowodem i potwierdzeniem trafności przyjętego kierunku ekspansji rynkowej.
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Najlepsi z najlepszych.

Finał 31. edycji Konkursu „Teraz Polska”
nej może się wydawać, że za chwilę Polska
stanie się prawdziwą zieloną awangardą.
– Jesteśmy polskim start-upem z rodzimym
kapitałem, dlatego decyzja o udziale w Konkursie „Teraz Polska” na tym etapie rozwoju
firmy była dla nas naturalna – przekonuje
Marcin Pieczora, prezes zarządu Sunday
PolskaSp. z o.o.

Po lewej stronie: Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda, po prawej stronie: Prezes Fundacji Polskiego
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krzysztof Przybył
Konkurs „Teraz Polska” zmienia się, podobnie jak krajowa i globalna gospodarka. Jednak niezmiennie jego zwycięzców
łączy to, że oferują najwyższą jakość i pochodzą z Polski.

Owych branż nie zabrakło również w gronie laureatów Konkursu „Teraz Polska”. –
My, jako firma, wierzymy w to, co robimy,
w swoje produkty, w pracowników i ich pomysły. Wystartowaliśmy w konkursie o Godło „Teraz Polska”, aby pokazać wszystkim,
że GeneMe, jakość i zaufanie to synonimy
– mówi dr inż. Dawid Nidzworski, prezes
GeneMe Sp. z o.o.

Wśród laureatów nie brakuje też specjalizacji, które odpowiadają na inne współczesne
problemy i potrzeby konsumentów. Nowoczesne finanse, bezpieczeństwo, edukacja,
informatyka stają się dziś krajową domeną,
co z roku na rok znajduje coraz silniejsze
odzwierciedlenie w Konkursie „Teraz Polska”. Oczywiście wciąż wielką siłą naszej
gospodarki są firmy reprezentujące branże
tradycyjne, dzięki swej renomie znane nie
tylko w kraju, ale i na świecie.
– Dotychczas w Konkursie wzięło udział
5 tys. polskich firm – reprezentujących
wszystkie branże krajowej gospodarki – spośród których nagrodzono łącznie ponad 750.
Biorą w nim udział zarówno duże polskie
przedsiębiorstwa z sukcesami eksportowymi, jak i małe firmy rodzinne. Jest to możliwe, gdyż podstawowym kryterium oceny
jest jakość oferowanych produktów i usług,
a nie wielkość przedsiębiorstwa – podkreśla prof. Michał Kleiber, przewodniczący
Kapituły Godła „Teraz Polska”.

Jeszcze kilka lat temu reprezentacja branżowa w Konkursie „Teraz Polska” miała
nieco inny skład. Przeważały produkty
spożywcze, budowlane, przemysłowe itp.
Owe sektory, które
cechowały
naszą
Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, organizującej
gospodarkę i stanoMożna już zgłaszać
Konkurs „Teraz Polska”
wiły o jej sile, dziś
produkty i usługi do
W ostatnim roku doświadczyliśmy bezprecedensowych zdarzeń związanych z pandemią. Nie da się zaprzewciąż dają powody
kolejnej, 32. Edycji
czyć rewolucji, która dokonuje się na naszych oczach, w szczególności w aspekcie naukowo-technologiczdo dumy, lecz muKonkursu
„Teraz
nym, ale też zmiany świadomości. Na pewno pandemia doskonale uświadomiła nam nasze elementarne
szą podzielić się
Polska”. – Zachęcam
potrzeby, ale także wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć. Chcemy nie tylko być zdrowi, oddychać świemiejscem z nowoprzedsiębiorców do
żym powietrzem i pić czystą wodę, ale równocześnie żyć w kraju, w którym rozwija się nowoczesny biznes
czesnymi specjaliudziału. Warto ubiei kwitnie innowacyjność.
zacjami. Nasz świat
gać się o Godło „Teraz
Jak to się wszystko ma do Konkursu „Teraz Polska”? W czerwcu br. wyłoniliśmy jego laureatów po raz 31.
szybko idzie do
Polska”, ponieważ jest
Natomiast po raz pierwszy cała edycja Konkursu, od etapu zgłoszeń firm do samego finału, odbyła się w waprzodu, ale prawono dla klientów najrunkach obostrzeń i lockdownu. Mimo to firmy dopisały, a zaprezentowane produkty i usługi ukazują w zudziwe przyspieszelepszą
wskazówką,
pełnie nowym świetle potencjał krajowej gospodarki. Okazuje się bowiem, że niektóre z wielkich problemów
nie wiąże się z dwoże dany produkt lub
tego świata – związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem, ochroną środowiska – mogą zostać rozwiązane
ma
zjawiskami
usługa cechują się najw naszym kraju, a przyczynią się do tego właśnie polskie firmy.
o wielkim wpływie,
wyższą jakością i polKiedy prześledzi się sukcesy dotychczasowych zdobywców Godła „Teraz Polska”, nie pozostaje już nic innego,
nie tylko na wszystskim pochodzeniem
jak tylko optymizm. A ten najbardziej napędza do działania. Jeszcze raz zachęcam Państwa, do doceniania tekich Polaków, ale
– konkluduje Michał
gorocznych laureatów Konkursu „Teraz Polska”, którym również z tego miejsca serdecznie gratuluję. A przedcałą globalną poLipiński.
siębiorców planujących wyróżnić w wyjątkowy sposób swoje produktu bądź usługi już teraz zapraszam do
pulację. Pierwszym
Szczegółowe inforkolejnej, 32. edycji Konkursu "Teraz Polska".
zjawiskiem jest panmacje o Laureatach
demia COVID-19.
Godła „Teraz PolZmiany, które spowodowała, były poważne
Nie mniej ważne dla naszej przyszłości są
ska” i warunkach przystąpienia do 32.
dla części gospodarki, ale z drugiej strony
dziś zmiany klimatyczne. A na przykłaedycji Konkursu „Teraz Polska” można
farmacja, biotechnologia i technologia medzie laureatów Konkursu „Teraz Polska”
znaleźć na stronie www.terazpolska.pl.
dyczna odnotowały rekordowe wzrosty.
reprezentujących branżę energii odnawial-
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Promować Polskę
przez kulturę, sztukę,
wybitnych Polaków

Z Bogdanem Szymanikiem dyrektorem i współwłaścicielem wydawnictwa BOSZ Szymanik i wspólnicy, rozmawia Magdalena Gryczke
Wydawnictwo BOSZ Szymanik i wspólnicy zostało laureatem 31. edycji Konkursu „Teraz Polska” w kategorii Produkt wydawniczy za książki i albumy
na przykładzie tytułów: „Polska 100
lat”, „Tamara Łempicka”, „Oto sztuka polskiego plakatu”. Na czym polegała koncepcja stworzenia tych tytułów?

Wszystkie te albumy mieszczą się w naszej filozofii wydawniczej, której głównym
celem jest promocja Polski. Promocja ta
odbywa się za pośrednictwem sztuki i kultury oraz wybitnych Polaków (Chopin,
Penderecki, Miłosz, Szymborska, Łempicka, Witkacy…), a czasami dzięki ważnym
wydarzeniom historycznym. Zawierający 1724 reprodukcje album „Oto sztuka
polskiego plakatu”, w którym opisana jest
historia polskiego plakatu, powstawał pięć
lat. Pracowało nad nim kilkanaście osób.
Album „Polska 100 lat” był opracowywany krócej, ponieważ musieliśmy go wydać
przed setną rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości. To publikacja, którą
przygotowywało sześćdziesiąt osób, najbardziej światłe umysły Rzeczypospolitej
tworzyły Radę Programową, a czterdziestu
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wybitnych Polaków napisało łącznie czterdzieści esejów. W tym przedsięwzięciu
wzięli udział między innymi profesorowie:
Skarżyńska, Samsonowicz, Pisarek, Bugaj,
Belka, Miodek, Bralczyk, Burszta, Kleiber,
Orłowski, Rotfeld, Friszke, Paczkowski
i wielu innych.
Z kolei Tamara Łempicka to najsłynniejsza
polska malarka i – oczywiście – najdroższa. Moje spotkanie z prawnuczką artystki w Kolorado zaowocowało pozyskaniem
praw do wydania albumów, jak i reprodukcji dzieł tej wybitnej malarki.
Od kiedy istnieje i w czym specjalizuje się wydawnictwo BOSZ?
Wydawnictwo, które założyłem wraz
z żoną, funkcjonuje od 1994 roku. Wydaliśmy blisko tysiąc tytułów w łącznym nakładzie niemal trzech milionów egzemplarzy. W większości są to albumy wydawane
w różnych wersjach językowych – bywało
nawet, że w dziewięciu. Przez pierwsze
kilkanaście lat, z powodu niskiego poziomu polskiej poligrafii, większość albumów
drukowaliśmy w Hong Kongu, Słowenii
i we Włoszech. W międzyczasie polskie
drukarnie dokonały niezwykłego postępu

technologicznego, dzięki czemu obecnie
możemy drukować zdecydowaną większość książek w Polsce.
Drugą bardzo dla nas ważną częścią działalności jest założona ponad dziesięć lat
temu drukarnia druku cyfrowego, w której tworzymy między innymi reprodukcje
dzieł sztuki, kalendarze i plakaty. Jesteśmy
wyłącznym producentem reprodukcji obrazów Tamary Łempickiej, Zdzisława Beksińskiego i Zofii Stryjeńskiej.
Proszę przedstawić najważniejsze zamierzenia inwestycyjne i rozwojowe
planowane na ten rok.
W bieżącym roku najwięcej inwestujemy
w nowe publikacje. Planujemy wydanie
największej liczby książek w naszej historii, jak również rekordową ilość dodruków.
Jednocześnie modernizujemy i powiększamy nasze magazyny. Instalujemy fotowoltaikę na naszym głównym obiekcie w Lesku. Nabywamy najbardziej nowoczesne
maszyny do drukarni cyfrowej oraz urządzenia towarzyszące. Bezustannie unowocześniamy sieci informatyczne i kupujemy
najnowsze programy komputerowe. To
zresztą never‑ending story.
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Promocja tego co polskie
jest dla nas ważna
Rozmowa z Krzysztofem Nowakiem wiceprezesem zarządu, zastępcą dyrektora ds. technicznych i Anną Pawlik-Gonerą głównym specjalistą ds. marketingu i wizerunku w Przedsiębiorstwie Usługowo-Produkcyjnym i Wdrażania Postępu Technicznego „Uniwersal” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Wdrażania Postępu Technicznego „Uniwersal” Sp. z o.o. zostało
laureatem 31. edycji Konkursu TERAZ POLSKA, w kategorii Produkt
branży techniki wentylacyjnej za wywietrzak hybrydowy Monsun. Jakie
właściwości produktu zdecydowały
o przyznaniu tak zaszczytnego wyróżnienia?
Krzysztof Nowak: Od 30 lat produkujemy
wentylatory i wywietrzniki dachowe. Jest
to zawsze pewien typoszereg wielkości dopasowanych do różnych potrzeb inwestora
i zawsze rynek jego potrzeb stanowi początek każdego pomysłu.

MONSUN

CICHOBIEZNY WYWIERZAK HYBRYDOWY
WENTYLACJA MECHANICZNA i NATURALNA
W OBIEKTACH PRZEMYS£OWYCH

HYBRYDOWY SPOSÓB
PROSTORA MONTAZU

WENTYLACJI

OBIEKTÓW PRZEMYS£OWYCH

CICHOBIEZNOSC

ERGONOMIA

ELASTYCZNOSC

OSZCZEDNOSC ENERGII

ELEKTYCZNEJ

NOWOCZESNY DIZAJN

WWW.MONSUN.NET
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Tworząc wywietrzak hybrydowy Monsun,
myśleliśmy o takim połączeniu wentylacji
grawitacyjnej z mechaniczną, by wywietrzak po pierwsze był efektywny jak jednostka wentylacji naturalnej ale również
pozwalał na intensywną pracę wentylacji
mechanicznej. To tak zgrubnie można powiedzieć opisując urządzenie hybrydowe
w układach wentylacyjnych.
Monsun ma jednak jeszcze inną zaletę,
mianowicie praca wentylatora tak kieruje powietrze po obudowie wywietrzaka,
że wywietrzak pracuje jeszcze intensywniej wykorzystując zjawisko dodatkowego podciśnienia. Mamy więc trochę za
darmo więcej powietrza, którą jednostka
usuwa z obiektów. Możemy ten sam efekt
wentylacji uzyskać urządzeniem mniejszym a zarazem tańszym lub w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych,
mniejszą ilością wywietrzaków. Zyskujemy na ekonomii, mamy szansę na mniejsze zużycie energii elektrycznej a zarazem
otrzymujemy urządzenie kompaktowe
o zaletach bardzo innowacyjnych, których
nie ma na rynku.
Proszę ocenić 31. edycję Konkursu
TERAZ POLSKA. Czy rywalizacja
była trudna? Czy startując w konkursie spodziewaliście się Państwo, że
odniesiecie sukces?
Anna Pawlik-Gonera: Przystąpiliśmy do
31-ej edycji Konkursu Teraz Polska po raz
trzeci z rzędu i proszę mi wybaczyć nie
skromność ale z dumą muszę powiedzieć,
że po raz trzeci z sukcesem. Poprzednie
dwa lata również byliśmy laureatem a nasze produkty zostały wyróżnione. Można
by wyciągnąć mylny wniosek, że niejako
będąc „weteranem konkursowym” przystępowaliśmy do konkursu z marszu. Nic
bardziej mylnego. Zawsze staramy się pro-

fesjonalnie przygotować produkt to oczywiste. Poddanie go weryfikacji przez jury
konkursowe, w którym zasiadają specjaliści różnych branż podnosi poziom adrenaliny w oczekiwaniu na werdykt. Wielu
producentów stara się przecież na równi
mocno jak my a konkurencja rośnie z roku
na rok. Pewności sukcesu mieć nie można.
Na co dzień wykonujemy po prostu nasze
zadania najlepiej jak potrafimy. Rynek
ocenia przydatność naszej oferty produkcyjnej a Konkurs Teraz Polska uważamy
za najlepszą weryfikację jakości polskiego
produktu.
Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy tak dobrze postrzegani. 31 edycja konkursu
przyniosła zresztą pewną modyfikacje,
z inicjatywy Pani Prezydentowej Agaty
Kornhauser-Dudy konkurs rozbudowano
o nową kategorię Młody Promotor Polski.
Osobiste zaangażowanie Pierwszej Damy
jak również wnętrza Pałacu Prezydenckiego potwierdza rangę i prestiż wydarzenia.
Przedsiębiorstwo Produkcyjne UNIWERSAL Sp z o.o. istnieje na polskim
od 1988 roku, a więc rozpoczęło działalność jeszcze przed transformacją
gospodarczą w naszym kraju. Jak
bardzo firma zmieniła się od tego
czasu, jakie były najważniejsze etapy
jej rozwoju?
Krzysztof Nowak: Wydawać by się mogło,
że te ponad 30 lat istnienia to dużo i faktycznie jest to wystarczająco długi okres
czasu by zmienić wszystko. Zmieniła się
technologia bo, mamy inne maszyny produkcyjne, lepsze zaplecze obliczeniowo-projektowe, stanowiska projektowo-badawcze, mamy nawet system symulacji
pracy i efektywności naszych prototypów,
możemy więc sporo o nich powiedzieć już
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na etapie wirtualnym. To wszystko pozwala pracować przyjemniej i bardziej efektywnie. Dumny jednak jestem z tego, że nie
zmieniliśmy zespołu. Pracujemy w prawie
tym samym składzie jak dawniej a „stara
gwardia” uczy się nowych rzeczy od młodych pracowników.
Kapitał ludzki, zaufanie to gwarant naszego sukcesu. Dobra organizacja to codzienność. Tego również nie zmieniliśmy, myślę
że to bardzo ważne bo zespół
pracowników musi lubić to
co robi na co dzień.

pierwszym polskim producentem, który
na mieszaninę powietrza z acetylenem
stworzył wentylator w pełni bezpieczny.
W czasach, których powstawał nie był to
łatwy cel, musieliśmy stworzyć konstrukcję, która przejdzie testy w Kopalni Doświadczalnej Barbara Głównego Instytutu
Górnictwa, dlatego rodzina wentylatorów
z atestem iskrobezpieczeństwa zawsze będzie naszą dumą.

Krzysztof Nowak: Jesteśmy
postrzegani jako pewny partner do realizacji zadań w sektorze wentylacyjnym. Zawsze
dbaliśmy o jakość naszych
produktów ich estetykę, 100
% - ową pewność parametrów technicznych, które pokazujemy w katalogach oraz
niską awaryjność naszych
wentylatorów.

Pracujemy jednak bez żadnych przerw, mamy wprowadzony system ochrony
sanitarnej w firmie. Wirus
to jednak wirus. Kilka przypadków zachorowań w zespole pracowniczym było, na
szczęście były to przypadki
łagodne.

Z nami się po prostu „dobrze rozmawia” a produkt,
który wypuszczamy na rynek przechodzi tak gęste sito
weryfikacyjne, że można go
z pełnym zaufaniem stosować w różnych sektorach potrzeb .

Jakie jest najważniejszy, flagowy produkt firmy?
Krzysztof Nowak: Tyle tych produktów
jest, że trudno wybrać. To trudne pytanie.
Myślę, że wszystkie urządzenia hybrydowe
z cytowanym w wywiadzie wywietrzakiem
Monsun to obecnie nasz flagowy produkt,
ale specjalizujemy się również w produkcji
wentylatorów iskrobezpiecznych. Jesteśmy
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Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zwłaszcza
na wyniki finansowe i stan zatrudnienia?
Krzysztof Nowak: Powiem
krótko, jest drożej. Niestety
sytuacja ekonomiczna różnych sektorów wpłynęła na
ceny u naszych kooperantów
i musieliśmy dokonać korekty cenowej na nasze wyroby.
Muszę przyznać, że nie lubię
takich zmian, nie muszę dodawać, że nasi odbiorcy również tego nie lubią bo zawsze
jest niepewność jak rynek
takie niespodzianki przyjmie.

Jaka jest pozycja Uniwersalu na polskim rynku urządzeń wentylacyjnych, kto jest głównym
odbiorcą
produktów
firmy?

Naszymi odbiorcami jest
budownictwo mieszkaniowe wielo i jednorodzinne ale
także wszystkie gałęzie przemysłu. Mamy oferty dla stacji
uzdatniania wód jak również oczyszczalni ścieków.
Wentylujemy szkoły, przedszkola, żłobki,
budynki użyteczności publicznej, obiekty
sportowe, hale, magazyny. Praktycznie nie
ma takiego obszaru działalności człowieka, w którym nie występowała by potrzeba
wentylacji a tam gdzie taka potrzeba występuje jest miejsce dla naszych urządzeń.

Pracujemy na rynku instalacyjno-budowlanym dlatego takie wyróżnienia są widoczne przez naszych odbiorców oraz projektantów w tych branżach. Zwiększa się
tym samym zaufanie do jakości produktu
i skraca droga do klienta końcowego.

Pracujemy,
wykonujemy
wszystkie zadania projektowo-produkcyjne każdego
dnia i z optymizmem patrzymy w przyszłość.
Proszę przedstawić najważniejsze zamierzenia
inwestycyjne i rozwojowe planowane na ten rok.

Przedsiębiorstwo jest laureatem wielu prestiżowych, ogólnopolskich nagród i wyróżnień. Które z nich są dla
Państwa szczególnie cenne? Dzięki
jakim działaniom firmy udaje się od
wielu lat, regularnie zdobywać takie
wyróżnienia?
Anna Pawlik-Gonera: Bez wątpienia wyróżnienie Godłem Promocyjnym Teraz
Polska jest tym „one of the kind”. Jesteśmy polską firmą i dla nas promocja tego
co polskie jest szczególnie ważna. Cenimy
też bardzo nagrody i wyróżnienia Złotym
Medalem Targów Budowlanych. Mamy
w naszym dorobku kilka złotych kielni
oraz pięć bardzo ważnych statuetek Złotego Instalatora.

Krzysztof Nowak: Mamy
partnera, który pracuje na
ryku budownictwa mieszkaniowego. Sprawą dla nas kluczową jest
dostarczanie mu produktu o parametrach
optymalnych. Mowa oczywiście o wentylatorze. Wentylator ten został wyróżniony
Godłem Promocyjnym Teraz Polska w 2019
roku i wchodzi obecnie w system Multivento dla budownictwa mieszkaniowego.
Pracujemy również nad nową rodziną wentylatorów kanałowych, bardzo zaawansowany jest również system automatycznej
kontroli pracy wentylatorów .
Dzień bez projektowania dla nas nie istnieje, to są po prostu chwile stracone, chcemy
istnieć na rynku więc nie możemy poprzestać w staraniach.
Dziękuję za rozmowę
Ryszard Żabiński
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Nie podążać za trendami,
tylko je wyznaczać

Szybki test z Polski na koronowirusa
podbija zagraniczne rynki

Z Magdaleną Kopacz właścicielką CJ Konik, rozmawia Magdalena Gryczke

Z dr. Kasjanem Szemiako CTO GeneMe, rozmawia Magdalena Gryczke

Od kiedy Centrum Językowe Konik
działa na polskim rynku i jakie były
najważniejsze etapy jego rozwoju?

Podczas 31. edycji Konkursu TERAZ POLSKA, Centrum Językowe
Konik zostało wyróżnione w kategorii USŁUGI za usługi opiekuńcze na
rzecz klientów indywidualnych w formule assisted living. Na czym polega
ta usługa?
Podstawową zaletą tej usługi jest możliwość pozostania osoby starszej we własnym domu pod fachową opieką opiekunki. Każda usługa opiekuńcza dopasowana
jest do indywidualnych potrzeb seniora.
Po dziesięciu latach pracy w opiece senioralnej, jesteśmy przekonani, że usługi opiekuńcze na rzecz klientów indywidualnych
w formule assisted living to najlepsze rozwiązanie dla osób starszych.
Dlaczego firma zdecydowała się na
udział w tym konkursie?
Zdecydowaliśmy się na udział w konkursie
Teraz Polska, ponieważ jest on najbardziej
prestiżowym i rozpoznawalnym konkursem w Polsce, który wspiera polskie marki,
polskich przedsiębiorców. Uznaliśmy, że
jest to najlepszy moment na kolejny, zdecydowany krok do przodu – udział w konkursie. Dzięki poddaniu się niezależnym
procedurom konkursowym i zdobyciu
wyróżnienia, utwierdziliśmy się, że to co
robimy ma sens. Wzmocniliśmy dzięki
temu swoją pozycję w branży, wysyłając
jednocześnie komunikat do naszych partnerów biznesowych, ale także do naszych
opiekunek i seniorów, że jesteśmy solidnym partnerem, oferującym usługi najwyższej jakości. Jesteśmy pierwszą firmą
w branży opiekuńczej, która wzięła udział
w konkursie TERAZ POLSKA i zdobyła
wyróżnienie.
Bardzo nas to cieszy i napawa dumą, że
znaleźliśmy się w tak znakomitym gronie
firm.
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Centrum Językowe Konik powstało w 2010
roku jako szkoła językowa. Dzisiaj świadczy usługi opiekuńcze na rzecz klientów
indywidualnych w formule assisted living,
głównie w Niemczech. Firma współpracuje
z największymi niemieckimi agencjami. Jej
głównym i od lat stałym partnerem biznesowym jest niemiecka, renomowana firma
SenioCare24. Najważniejszą wartością firmy są jej pracownicy (stała kadra, która codziennie dba o sprawne funkcjonowanie firmy, jak również opiekunki, których ciężka
praca wyznacza jakość usług oraz wpływa
na ich wizerunek). Niezmiernie ważne jest
także zaufanie w relacjach z otoczeniem.
Jak duża jest konkurencja na rynku
firm zajmujących się pośrednictwem
pracy pomiędzy Polską a Niemcami?
Obecnie firm oferujących usługi pośrednictwa pracy pomiędzy Polską a Niemcami
jest bardzo dużo. Część z nich po jakimś
czasie upada, nie wytrzymując konkurencji. Nam jednak, dzięki wytrwałości
i ciężkiej pracy, udaje się z powodzeniem
pokonywać wszelkie trudności. Ostatnim,
dużym sprawdzianem była dla nas pandemia. Śmiało mogę powiedzieć, że jako firma wyszliśmy z niej „cało”.
Już na samym początku powstawania działalności, moją ideą była chęć utworzenia
firmy nowoczesnej, podążającej za zmianami. Z czasem, nabierając coraz większego doświadczenia zrozumiałam, że nie wystarczy podążać za nowymi trendami. Aby
być liderem na rynku, trzeba te trendy wyznaczać. Dlatego też w czasie wyjątkowo
trudnym, w okresie pandemii, gdy wiele
firm upadło lub było w trudnej ekonomicznie sytuacji, a gospodarka krajowa i światowa była pogrążona w kryzysie, przystąpiliśmy do konkursu TERAZ POLSKA - jako
pierwsza firma z branży opiekuńczej. Podobnie w 2019 roku - jako pierwsi na rynku usług opiekuńczych - zdobyliśmy tytuł
Pracodawcy Godnego Zaufania.
Jakie działania firmy zdecydowały
o przyznaniu tego ostatniego wyróżnienia?
Sądzę, że czynnikiem który zdecydował
o przyznaniu CJ Konik tytułu Pracodaw-

cy Godnego Zaufania jest szczególna troska jaką otaczamy naszych pracowników,
co bezpośrednio przekłada się na jakość
pracy jaką oferują nasze opiekunki swoim
podopiecznym - niemieckim seniorom.
Dbamy o zadowolenie naszych pracowników i opiekunek. Chcemy być blisko ich
spraw i problemów. Jeśli jest to konieczne,
wspieramy ich w trudnych sytuacjach życiowych, jak chociażby kwestie zdrowotne
w dobie pandemii. Doceniamy także ich
ciężką pracę poprzez dodatkowe premie
czy wspólne wyjazdy integracyjne.
Jesteśmy także firmą prowadzącą biznes
fair. Dla opiekunek podejmujących pracę
na terenie Niemiec oferujemy legalne zatrudnienie, bardzo dobre zarobki, sprawdzone miejsca pracy, atrakcyjny system
motywacyjny oraz opiekę 24 h koordynatora polskojęzycznego. Współpracujemy
z największymi agencjami pośrednictwa
pracy w Niemczech, co gwarantuje nam
stabilność biznesową.
Proszę przedstawić najważniejsze
przedsięwzięcia rozwojowe planowane przez firmę w najbliższym czasie.
Zgodnie z prawem Shapero: „Przedsiębiorstwa które planują, pracują lepiej niż
przedsiębiorstwa które tego nie robią,
nawet, gdyby nigdy nie działały zgodnie
z planem”. My zawsze planujemy swoje
działania na kilka lat do przodu. Na ten
rok w naszych planach była zmiana siedziby firmy. I to zrealizowaliśmy, pomimo
pandemii. Mieścimy się teraz w nowoczesnym, przestronnym budynku, zapewniając naszym pracownikom komfort pracy.
Na przyszły rok w naszych planach jest
otwarcie dwóch kolejnych oddziałów firmy, które zwiększą ilość pozyskiwanych
kobiet do pracy, a tym samym przychody
firmy.
W tym roku, oprócz spraw lokalowych, postawiliśmy także na udział w konkursach
krajowych. Otrzymaliśmy wyróżnienie
w konkursie TERAZ POLSKA, zdobyliśmy
tytuł Rzetelnej Firmy oraz Laur Eksperta.
Cieszymy się, że nasz trud i wysiłek jest
doceniany.
Czego należy Pani życzyć?
Jak w każdym biznesie, szczęścia. Po drugie, zdrowej konkurencji, bo to zmusza do
działania i rozwoju.
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GeneMe zostało laureatem 31. edycji
Konkursu TERAZ POLSKA, w kategorii Produkt medyczny za szybki
test genetyczny na obecność wirusa
SARS-CoV-2 – FRANKD. Jakie są zalety tego produktu?
Aktualnie, metodą referencyjną, rekomendowaną przez WHO do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 jest RT-PCR. Testy oparte
na tej metodzie charakteryzują się wysoką
dokładnością i pozwalają wykryć wirusa
nawet u osób przechodzących chorobę bezobjawowo. Stosowanie ich wymaga jednak
specjalistycznego personelu i sprzętu oraz
jest praco- i czasochłonne.
Opracowane przez nas rozwiązanie jest alternatywą dla testów PCR, ponieważ przy
zachowaniu zbliżonej czułości i specyficzności, czyli parametrów determinujących
to, z jaką dokładnością test jest w stanie
wykryć materiał genetyczny wirusa, jest
dużo szybszy i łatwiejszy w użyciu. FRANKD działa w oparciu o reakcję amplifikacji
izotermalnej z wykorzystaniem opatentowanej polimerazy, pozwalając całkowicie
wyeliminować z procesu wykonania badania etap izolacji materiału, niezbędny
przy klasycznej diagnostyce laboratoryjnej
w oparciu o testy RT-PCR. To sprawia, że
badanie można wykonać szybko i jeśli istnieje taka potrzeba, nawet w warunkach
polowych, czy bezpośrednio w punkcie
opieki medycznej. Jest to zatem rozwiązanie pozwalające zastąpić mniej dokładne,
stosowane na szeroką skalę, szybkie testy
antygenowe, badaniem wykrywającym
geny wirusa, które jest tańsze, łatwiejsze
i szybsze niż testy RT-PCR. Zastosowanie
takich testów na szeroką skalę i przesiewowe badania wykonywane w miejscach,
gdzie gromadzą się duże grupy ludzi,
umożliwia funkcjonowanie bez wdrażania drastycznych działań mających na
celu masową izolację i kolejne lockdowny.
Właśnie dlatego udało nam się wypromować test w wielu krajach świata i aktualnie
prowadzimy dystrybucję na szeroką skalę.
Jak dużym zainteresowaniem cieszył
się ten produkt ze strony placówek
medycznych, laboratoriów i indywidualnych osób w czasie nasilenia pandemii?
Sprzedaż testów prowadzimy na całym
świecie, w takich krajach jak Wielka Bry-
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tania, Gwatemala, Barbados, Czechy,
Portugalia i Filipiny. Mieliśmy również
przyjemność dostarczać testy FRANKD
dla Linii lotniczych Virgin Atlantic, która
jako pierwsza linia lotnicza wprowadziła
testowanie załogi przed lotami. Poza tym,
w kraju podjęliśmy współpracę z Centrum
Medycznym Damiana należącym do grupy
Medicover, które prowadzi punkty pobrań
materiału na terenie całej Polski. Są to jedne z placówek, w których można zakupić
badanie, ale z uwagi na przepisy, testy są
wykonywane w naszych laboratoriach diagnostycznych. I choć czas wykonania testu
w ramach usługi jest porównywalny do
testów RT-PCR, to dzięki naszemu rozwiązaniu pacjenci mogą wykonać to badanie
nawet o połowę taniej niż inne testy genetyczne. Podsumowując, zainteresowanie
naszą działalnością niesamowicie wzrosło w czasie nasilenia pandemii. Obsługa
rosnącego zapotrzebowania wiązała się
z mnóstwem wyzwań operacyjnych, które
dały nam doświadczenie pozwalające na

wsparcie walki z pandemią w potencjalnych przyszłych falach zakażeń.
Pandemia jeszcze nie ustąpiła, a eksperci twierdzą, że wirus SARS-CoV-2
pozostanie z nami na długo. Czy
GeneMe prowadzi dalsze badania dotyczące tego obszaru?
GeneMe nieustannie monitoruje rozwój
sytuacji pandemicznej i prowadzi prace
badawczo- rozwojowe. Nasza firma może
pochwalić się zespołem naprawdę świetnych naukowców, którzy dbają o to, aby
nasze testy diagnostyczne odpowiadały
na aktualne zapotrzebowanie oraz pozwalały na wykrycie materiału wirusa SARS-CoV-2 niezależnie od mutacji. Równolegle zespół pracuje nad innymi projektami
związanymi z badaniami genetycznymi.
Myślę, że nikt nie jest w stanie dokładnie
przewidzieć, co przyniesie przyszłość, ale
pewny jestem jednego, z takim zespołem
poradzimy sobie ze wszystkim i będziemy
gotowi na to, co przyniesie zarówno wirus
SARS-CoV-2 jak i inne.
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Wierzyliśmy w rynek fotowoltaiki
zanim on powstał
Z Marcinem Pieczorą prezesem zarządu Sunday Polska, rozmawia Ryszard Żabiński
tem podpisywania umów z Klientami.
Dzięki temu z chwilą złożenia przez inwestora podpisu na tablecie, wszystkie dane
dotyczące jego inwestycji, od razu przesyłane są do odpowiednich działów w firmie. A trzeba wiedzieć, że proces realizacji
takiej inwestycji jest rozbudowany. Obejmuje: audyt, umowę, wykonanie projektu,
montaż instalacji, wsparcie przy uzyskiwaniu dotacji (np. z programu „Mój prąd”)
czy wnioskowanie o przyłączenie instalacji
do sieci energetycznej.

Firma Sunday Polska została laureatem 31. edycji Konkursu TERAZ
POLSKA, w kategorii Usługi związane z OZE za kompleksową usługę
doboru, sprzedaży, montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznych oraz
pomp ciepła, wraz z koordynacją
wszystkich formalności. Co decyduje
o sukcesie przy oferowaniu tego rodzaju usług? Jak wygląda procedura
obsługi klienta?
Można wymienić trzy główne filary sukcesu: ludzie, narzędzia, których używają
wspierające standaryzację i automatyzację
procesów biznesowych oraz proklienckie
nastawienie całej organizacji. Pracuje dla
nas z pełnym zaangażowaniem już kilkuset doskonałych specjalistów. Od samego
początku koncentrowaliśmy się na stworzeniu Im przyjaznego środowiska i dobrej
atmosfery w pracy. Bo wiemy, że to w istotny sposób przekłada się na zaangażowanie pracowników i sposób komunikacji
z klientami.
Ale nawet najbardziej oddani i zaangażowani pracownicy nie zapewniliby sukcesu
firmie bez wyposażenia ich w nowoczesne
narzędzia. W naszym przypadku są to
m.in. systemy IT oraz wystandaryzowane
i zautomatyzowane procesy. Przykładamy
dużą wagę do tworzenia nowoczesnych
i zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Informatyzacja procesów sprzedażowych czy operacyjnych upraszcza sposób obsługi klienta i podnosi jego jakość.
I tak na przykład, jako jedni z pierwszych
w Polsce wdrożyliśmy elektroniczny sys-
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I wreszcie – trzeci filar - proklienckie nastawienie pracowników. Cały czas, za pomocą badań ankietowych, sprawdzamy
poziom satysfakcji klientów i na bieżąco
wyciągamy z nich wnioski. Ostatnie nasze
dane pokazują, że 96 proc. klientów poleciłoby naszą firmę znajomym.
Sunday Polska działa na rynku od
2015 roku. Czy wtedy też zaczął się
rynek fotowoltaiki w Polsce?
Nie, wtedy praktycznie go jeszcze nie było.
Można powiedzieć, że byliśmy ambasadorami fotowoltaiki w Polsce. Uświadamialiśmy klientów, odbywając z Nimi tysiące
spotkań i przekonywaliśmy do korzyści
płynących z fotowoltaiki. Rynek jednak
ruszył na dobre kilka lat później, z chwilą uruchomienia rządowych programów
wspierających OZE. Dla klientów indywidualnych takim programem był wspomniany już „Mój prąd”. Sunday Polska jest
jednym z liderów rynku mikroinstalacji
fotowoltaicznych, aktualnie zajmujemy
3 lub 4 miejsce pod względem wielkości
sprzedaży. Mamy już 15 tysięcy obsłużonych klientów, 250 tys. zamontowanych
paneli fotowoltaicznych, 80 MW zainstalowanej mocy. To jest nasz dotychczasowy
wkład w rozwój zielonej energii w Polsce.
Sunday Polska obsługuje wiele segmentów rynku: indywidualnych
właścicieli domów, przedsiębiorców,
gospodarstwa rolne. Który z tych segmentów jest dla firmy najlepszy, ma
największy potencjał rozwoju?
Patrząc historycznie możemy powiedzieć,
że popyt najpierw rozwinął się w segmencie indywidualnym, wśród właścicieli domów jednorodzinnych, którzy najszybciej
dostrzegli korzyści płynące z montażu
instalacji fotowoltaicznych. Ale w seg-

mentach biznesowych tkwi również duży
potencjał rozwoju. Trzeba pamiętać, że
klienci biznesowi, w odróżnieniu od indywidualnych, nie korzystają z regulowanych
cen energii elektrycznej. Nieuchronny
wzrost cen prądu powoduje, że inwestowanie w energię odnawialną, w tym w fotowoltaikę opłaca się coraz bardziej.
Mimo wszystko jednak montaż paneli fotowoltaicznych, to dość spory
wydatek. Od czego musimy zacząć
kalkulując korzyści i koszty?
Od przewidywanego zapotrzebowania
na prąd. Ale trzeba na tę prognozę spojrzeć przyszłościowo i uwzględnić w niej
to co przyszłość energetyczna nam niesie.
A niesie chociażby samochody elektryczne,
ładowane w domu oraz transformację systemów ogrzewania np. w kierunku pompy
ciepła, która bardzo dobrze współpracuje
z instalacją fotowoltaiczną. Z naszych analiz wynika, że średnio możemy zmniejszyć
rachunki za energię elektryczną nawet o 65
procent, a w niektórych przypadkach nawet o 90 procent. W sumie, cała inwestycja powinna się zwrócić w okresie 6-7 lat.
Pamiętajmy przy tym o stale i szybko rosnących cenach energii elektrycznej, które
regularnie będą atrakcyjność fotowoltaiki
wzmacniać.
Rynek instalacji fotowoltaicznych
w Polsce jest młody i szybko rosnący. Działa na nim wielu dostawców
oferujących sprzęt niższej jakości.
Czym należy się kierować dokonując
wyboru?
Pamiętajmy, że jest to inwestycja na lata.
Panele powinny pracować nawet 30-40 lat.
Należy wybierać takich dostawców, którzy
są stabilni finansowo, o których wiadomo,
że nawet po wielu latach będą nam służyć
wsparciem, serwisem. My, jako Sunday
Polska wierzyliśmy w ten rynek zanim na
dobre powstał, dziś rozwijamy się wraz
z nim i dalej będziemy się na nim koncentrować, bez względu na krótkotrwałe
trendy. Dziś nasze działania skupiają się na
powiększaniu oferty produktowej, związanej z OZE (np. magazyny energii czy
wspomniane wcześniej ładowarki do aut
elektrycznych i pompy ciepła) i tworzenia
coraz bardziej zróżnicowanej, związanej
z tymi urządzeniami oferty usługowej.
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Innowacyjne centrale
wentylacyjne z godłem
Teraz Polska
Z Wojciechem Bielańskim prezesem zarządu firmy Clima Gold, rozmawia
Magdalena Gryczke
Przedsiębiorstwo zostało laureatem
31. edycji Konkursu TERAZ POLSKA.
Jaki produkt zapewnił Państwu sukces?

Proszę ocenić 31 edycję konkursu. Czy
rywalizacja była trudna? Czy startując
w konkursie Teraz Polska spodziewaliście się Państwo odnieść sukces?

Tegoroczna edycja konkursu Teraz Polska
okazała się nieco inna niż poprzednie, na
co wpływ miała pandemia COVID-19.
Produkty do konkursu zgłosiły m.in. firmy
reprezentujące branże związane z badaniami, technologiami medycznymi. Nasz produkt też wpisał się w ten trend.

Udział w konkursie Teraz Polska wzięliśmy po raz pierwszy, wcześniej z sukcesem
uczestniczyliśmy w innych konkursach
biznesowych. Tym razem jednak, musieliśmy zaangażować znaczną część naszego
zespołu do przygotowania projektu i materiałów, które przekonałyby kapitułę konkursową, że nasz produkt jest wartościowy,
wpisuje się w potrzeby rynku, także te wywołane pandemią, jak i jest odpowiedzią
na rosnącą świadomość użytkowników
dotyczącą jakości powietrza w pomieszczeniach. Dlatego też wierzyliśmy w to,
że nagroda jest w naszym zasięgu. Zależy
nam na ugruntowaniu marki Clima Gold,
jako firmy stale rozwijającej się, z polskim
kapitałem. Godło Teraz Polska jest według
badania konsumentów najbardziej wiarygodną i pozytywnie kojarzoną nagrodą,
dlatego też postanowiliśmy o nią zawalczyć, aby w ten sposób potwierdzić wysoką
jakość naszych produktów. Z relacji organizatorów wiemy, że zgłoszonych produktów i usług było naprawdę dużo, zostały
wysoko ocenione, do finału jednak dostało
się 49, a spośród nich wyłoniono 24 laureatów, także cieszy nas, że rywalizowaliśmy
z najlepszymi.

Do konkursu zgłosiliśmy centralę wentylacyjną, którą wyposażyliśmy w hybrydowy
oczyszczacz powietrza. Zastosowana przez
nas technologia jest innowacyjnym rozwiązaniem, którego nie stosuje żaden inny
producent central wentylacyjnych w Polsce. Urządzenia wyposażyliśmy w jonizator powietrza i promiennik UV-C. Technologia bipolarnej jonizacji powietrza została
przebadana pod kątem redukcji wirusów,
m.in. SARS-CoV-2. Wyniki potwierdziły
bardzo wysoką, ponad 97% skuteczność
tej metody. Jonizator oczyszcza powietrze
poza wirusami także z bakterii, zarodników grzybów i pleśni, lotnych związków
organicznych. Co ważne, bipolarny jonizator powietrza nie generuje ozonu, jest to
technologia całkowicie bezpieczna dla ludzi i zwierząt przebywających w pomieszczeniach, do których oczyszczone powietrze dostarcza centrala.
Drugim elementem systemu oczyszczania jest zastosowanie promieniowania
UV-C. Promienniki ultrafioletowe wykazują działanie silnie eliminujące drobnoustroje poprzez uszkodzenie ich struktur
DNA i RNA. Promienniki instalowane są
w miejscach, w których wilgotne środowisko sprzyja aglomeracji mikroorganizmów,
jednak promieniowanie UV-C neutralizuje
je w tak krótkim czasie, że świeże powietrze transportowane do pomieszczenia jest
już pozbawione zanieczyszczeń.
Hybrydowy system oczyszczania powietrza montujemy w naszych centralach
Optima, Opal i centralach w wykonaniu
higienicznym Optima Kryształ.
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Jaki jest najważniejszy, flagowy produkt firmy?
Clima Gold jest producentem central
wentylacyjnych, jest to dość wąska specjalizacja. W katalogu naszych produktów
znajduje się kilka typoszeregów urządzeń,
są one jednak przeznaczone do różnych
typów pomieszczeń lub warunków, w których będą pracować. Dużą część naszej
produkcji, poza uniwersalnymi urządzeniami Optima, stanowią centrale w wykonaniu higienicznym Optima Kryształ, oraz
centrale w wykonaniu specjalnym, np. do
pomieszczeń przemysłowych, w których
panują warunki szkodliwe lub określone
wymogi dotyczące zachowania bezpieczeństwa produkcji itp.

Chciałbym na chwilę zatrzymać się przy
centralach w wykonaniu higienicznym,
są one zawsze największym wyzwaniem,
ponieważ spełnić muszą wyśrubowane
normy europejskie, jak i warunki nałożone przez PZH oraz jednostkę certyfikującą
TUV Rheinland. Takie centrale obsługują
np. sale operacyjne czy laboratoria, muszą
gwarantować dopływ ultra czystego powietrza, ich konstrukcja musi być przystosowana do pracy w warunkach podwyższonego ciśnienia, a powietrze filtrowane dwu
- lub trzystopniowo. Mogę powiedzieć, że
specjalizujemy się w centralach wentylacyjnych w wykonaniu higienicznym, ale
także w nietypowych urządzeniach, wymagających indywidualnego projektu i doboru parametrów pod konkretne potrzeby
klienta.
Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zwłaszcza wyniki finansowe i stan zatrudnienia?
Zeszły rok, mimo kryzysu związanego
z pandemią, był dla nas pod względem
biznesowym korzystny. Zamknęliśmy go
z wynikiem lepszym niż w roku poprzednim. Przez ostatni rok powiększyliśmy
także nasz zespół o około 10% i w tej chwili
Clima Gold zatrudnia już ponad 90 osób.
Były jednak oczywiście trudne momenty – doświadczyliśmy konieczności pracy
zdalnej, co dla firmy produkcyjnej jest na
dłuższą metę niewykonalne. Musieliśmy
także chwilowo ograniczyć produkcję ze
względu na zachorowania wśród pracowników, czy podobne problemy u naszych
kontrahentów i dostawców. Miejmy jednak
nadzieję, że najgorsze, jeśli chodzi o zagrożenia związane z zachorowaniami na
COVID, jest już za nami.
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Od lokalnego przedsiębiorstwa
do ogólnopolskiego potentata
związanego z regionem
w Polsce fabryk wytwarzających środki do
dezynfekcji oraz do utrzymania higieny
i czystości i magazyn wysokiego składowania. Dziś umożliwia to szybkie zwiększanie
wolumenu i dostosowanie do potrzeb rynku również w czasie kryzysu.

Inwestycje w rozwój firmy
i regionu
Firma nadal inwestuje w rozwój produktów i zaplecza operacyjnego. Aktualnie jest
w trakcie budowy nowoczesnego Centrum
Badawczo-Rozwojowego z laboratorium
wirusologicznym. Pozwoli ono na zintensyfikowanie badań wirusologicznych i mikrobiologicznych oraz prace nad preparatami o działaniu rozszerzonym.

Rozwiązania umożliwiające skuteczną
walkę z mikroorganizmami chorobotwórczymi oraz codzienne utrzymanie
czystości i higieny na stałe zagościły nie
tylko na szpitalnych salach operacyjnych,
oddziałach zakaźnych czy w jednostkach
publicznych, ale również w domach Polaków. Profesjonalne środki do utrzymania
czystości i dezynfektanty w standardzie
medycznym od lat są tworzone w ekonomicznym sercu Lubelszczyzny przez firmę MEDISEPT – największego polskiego
producenta w tym segmencie rynku, który w swojej działalności stawia m.in. na
najwyższą jakość produktów, rozwijanie
infrastruktury, w tym zaplecza badawczego, oraz wspieranie lokalnych inicjatyw.
Wytwarzane w zgodzie z normami europejskimi z surowców najwyższej jakości,
testowane w akredytowanych laboratoriach, wieloskładnikowe i zoptymalizowane pod kątem właściwości bójczych – tak
w kilku słowach można opisać produkty
tworzone przez firmę MEDISEPT. Polski
przedsiębiorca tworzy swoje preparaty
„od zera” – od opracowania formulacji po-

28

szczególnych środków aż po ich rozlewanie
w podlubelskiej fabryce. Kompleksowe podejście umożliwia infrastruktura użytkowa i badawcza budowana przez firmę od
wielu lat.

Na fundamencie wiedzy
Ponad 25 lat temu farmaceuta Przemysław
Śnieżyński oraz lekarz epidemiolog Waldemar Ferschke założyli przedsiębiorstwo
MEDISEPT, które od tego czasu utożsamia
się z ideą higieny i dezynfekcji. Kierunek
działań firmy ukształtowały wykształcenie, wiedza i zainteresowania medyczne założycieli. Z początku dystrybuowali profesjonalne środki biobójcze m.in. w polskich
szpitalach czy placówkach użyteczności
publicznej. Po kilku latach zdecydowali
się produkować dezynfektanty pod własną
marką, opierając się na wiedzy zdobytej we
współpracy z sektorem medycznym.
W 2013 r. MEIDSEPT uzyskał pozwolenie
na funkcjonowanie w Podstrefie Lublin
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, czyli w ekonomicznym
sercu regionu. Od tego czasu MEDISEPT
zbudował jedną z najnowocześniejszych

Od początku naszą działalność opieraliśmy
na wiedzy, co pozwala nam wciąż się rozwijać, rozbudowywać kolejne działy firmy, np.
Badań i Rozwoju. „Prawdziwa dezynfekcja”
w haśle naszej firmy to nie tylko slogan, ale
wartość, którą kierujemy się na co dzień,
tworząc nasze produkty. Dziś widzimy pozytywne efekty naszej strategii, bo profesjonalna dezynfekcja w najwyższym standardzie jest już obecna nie tylko w sektorze
medycznym, ale również w życiu codziennym, zabezpieczając Polaków – podkreśla
Waldemar Ferschke, wiceprezes spółki
MEDISEPT, lekarz epidemiolog.
Dziś MEDISEPT jest największą polską
firmą produkującą środki do dezynfekcji i utrzymania czystości w standardzie
medycznym, co nie znaczy jednak, że zaopatruje tylko i wyłącznie sektor zdrowia.
W systematycznie poszerzanym portfolio
posiada również produkty dla profesjonalnych firm świadczących usługi porządkowe czy przeznaczone na rynek konsumencki.
Naszymi działaniami pobudzamy rozwój
gospodarczy regionu i wspieramy lokalną
społeczność. Zapewniamy miejsca pracy
oraz wspieramy inicjatywy, takie jak działalność regionalnych klubów sportowych czy
młodych badaczy z jednej z lubelskich uczelni – mówi Przemysław Śnieżyński, prezes
spółki MEDISEPT, farmaceuta.
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Powrót do źródeł.
Trzebnica stanie się
ponownie miastem
uzdrowiskowym

Z Markiem Długozimą burmistrzem Trzebnicy, rozmawia Ryszard Żabiński
Panie burmistrzu, spełnia się wielkie
marzenie Pana i wielu mieszkańców
Trzebnicy o powrocie do uzdrowiskowych korzeni miejscowości, kiedy
to niemieckie Trebnitz pełniło rolę
popularnego uzdrowiska blisko Wrocławia.
Marek Długozima, burmistrz Gminy
Trzebnica: To prawda. Niewątpliwie Trzebnicę czeka nowy, ekscytujący etap rozwoju.
Pracowałem nad tym projektem bardzo intensywnie. Moje starania dotyczące przywrócenia statusu uzdrowiska sięgają kilkunastu lat wstecz.
Teraz, dzięki dofinansowaniu w wysokości 17 mln 350 tys. zł, które otrzymaliśmy
w ramach rządowego programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, możemy
z etapu projektu i koncepcji wejść w fazę
realizacji. W tym miejscu chciałbym podziękować rządowym partnerom na czele
z Premierem Mateuszem Morawieckim, za
przyznane dofinansowanie. Program „Polski Ład” wchodzi w życie i widać, że rządowi nie są obojętne sprawy mieszkańców,
ale także samorządów.
Trzebnica jest jednym z piętnastu
miast w Polsce, które otrzymały takie
wsparcie. W jaki sposób zostaną wykorzystane pozyskane fundusze?
Pieniądze zostaną przeznaczone na poszukiwanie wód termalnych na terenach
rekreacyjnych w Trzebnicy, przy ul. Czereśniowej. Całkiem niedawno odczopowaliśmy również stary odwiert źródła
termalnego z lat 70-tych, znajdujący się
w trzebnickim Lesie Bukowym. Po jego
renowacji, będziemy mogli wydobywać
wodę termalną o właściwościach leczniczych. Teraz chcemy dokładniej sprawdzić, czy wody termalne, znajdujące się na
ponad dwa razy większej głębokości - 3
kilometrów - nadają się również do celów
leczniczych i grzewczych, a jak podkreślają
eksperci – jest na to bardzo duża szansa.
Ponadto planuję, by właśnie w tym miejscu, na obszarze 10 hektarów, powstał cały
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kompleks uzdrowiskowy. Zależy mi, by
zadbać o seniorów, którzy zwłaszcza po
pandemii potrzebują rehabilitacji i leczenia. Kolejny pomysł to małe SPA, z którego
będą korzystać sportowcy. Mamy szansę
stać się jedynym miastem uzdrowiskowym na północ od Wrocławia, w dodatku
bardzo dobrze skomunikowanym z resztą
regionu dzięki trasie szybkiego ruchu S-5.
Pierwsi kuracjusze mogliby przyjechać do
Trzebnicy już w 2023 roku. Co więcej, to
właśnie wokół naszej drogi ekspresowej
wyznaczona została ponad 100 hektarowa
strefa inwestycyjna. Tym samym w planie
rozwoju Trzebnicy na kolejne lata wyraźnie zadbaliśmy zarówno o przywrócenie
statusu uzdrowiska, ale również o innowacyjność i konkurencyjność na inwestycyjnej mapie około wrocławskich gmin. Głęboko wierzę, że to będą dwa fundamenty
na których zbudowana zostanie przyszłość
Trzebnicy.
Wspomina Pan o budowie pensjonatów. Czy są już jakieś konkretne propozycje i plany?
W planie mamy budowę kilku pensjonatów oraz punktów leczniczych. Podjąłem
również decyzję o anulowaniu przetargu,
który dotyczył sprzedaży byłego budynku
przedszkola i obecnie ma w nim powstać
dom zdrojowy dla seniorów, z wykorzystaniem wód termalnych oraz tężni solankowych. Budynek ma piękną architekturę.
Podobne plany dotyczą także innego zabytkowego budynku – tzw. „Willi Zamek”
ulokowanej w Lesie Bukowym.

nictwa uzdrowiskowego generuje kilka
miejsc pracy w branżach obsługujących
ruch turystyczny. Ponadto miejscowości
uzdrowiskowe pobierają opłaty klimatyczne od turystów i kuracjuszy. Gorące źródła
mogłyby zasilić m.in. Gminny Park Wodny Trzebnica-ZDRÓJ oraz inne budynki
użyteczności publicznej, sprawiając tym
samym, że nasza gmina stanie się jeszcze
bardziej ekologiczna.
Przypomnijmy, że już w XIX wieku
Trzebnica miała status uzdrowiska.
To piękna część historii naszego miasta.
Przeprowadzano tu kąpiele borowinowe
i kwasowęglowe, leczono m.in. stany skrajnego wyczerpania. Wykonywano tu też popularne wówczas kuracje kefirowe, którym
poddawani byli chorzy na blednicę, a w latach 50. XX wieku leczono tu dzieci po Heine-Medina. Dziś koronawirus sprawił, że
ten rodzaj troski o nasze zdrowie zyskuje
ponownie na popularności.
Pozyskane przeze mnie potężne dofinansowanie to szansa na kolejny skok milowy w naszym rozwoju. Wiem, że jest to
projekt na lata, jednak chciałbym, by był
on moją spuścizną dla nowych pokoleń
trzebniczan, kolejną po Gminnym Parku
Wodnym, Hali Widowiskowo-Sportowej,
budowie szkół i ponad 800 zrealizowanych
inwestycjach. Zdrowie mieszkańców jest
dla mnie najważniejsze.

Dzięki przywróceniu statusu uzdrowiska
Trzebnica mogłaby czerpać konkretne
profity. Nie tylko względem zwiększenia
jej prestiżu jako miejscowości uzdrowiskowej, ale to dla nas realna szansy na wykreowanie nowych miejsc pracy w sferze
obsługi ruchu turystycznego. Szacuję, że
pozyskanie dla Trzebnicy miana uzdrowiska da pracę około 1000 osobom i mocno
wesprze branżę turystyczną. Jak dowodzą
badania, jedno miejsce w zakładzie lecz-
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Korbank Data Center – polski
kapitał w centrum danych
danych. Taki dostęp pożądany jest bowiem
przez dużych partnerów biznesowych.
Budynek podłączony jest szkieletowym
kablem światłowodowym z dwóch stron,
co pozwala na dojście z wielu stron miasta
poprzez Ring zachodni i Ring wschodni.
KDC posiada dwa niezależne przyłącza
kanalizacyjne operatorów MTK i OPL oraz
własną kanalizację Korbank S.A. Obiekt
dysponuje dwoma niezależnymi przyłączami o mocy 2,5MW, podwójnymi rozdzielniami średniego napięcia (SN), dwoma transformatorami oraz dwoma torami
zasilania najwyższego napięcia w osobnych
strefach. Zasilanie najwyższego napięcia
dostępne jest zarówno w prądzie zmiennym (AC), jak i prądzie stałym (DC). Oba
tory zasilania posiadają zasilanie awaryjne
akumulatorowe UPS oraz zapasowe źródła
zasilania w postaci paliwowych agregatów
prądotwórczych.
Korbank Data Center (KDC) to jedno
z największych publicznie dostępnych
centrów danych na Dolnym Śląsku. W ramach projektu już na początku 2022
roku na terenie Wrocławskiego Parku
Technologicznego działalność rozpocznie centrum badawczo-rozwojowe wraz
z kompleksem data center, który spełniać
będzie wymogi zgodne z normą TIER 4.
Właściciel projektu, wrocławska firma
Korbank S.A., prowadzi właśnie rozmowy z pierwszymi klientami i zaprasza kolejne przedsiębiorstwa do współpracy na
preferencyjnych warunkach.
Pierwotnie zakładano realizację budynku
trzykondygnacyjnego o powierzchni 1500
m², jednakże po przeprowadzeniu analiz
i zebraniu wstępnych ofert, wrocławska
spółka zdecydowała się na kolejne trzy
piętra. Finalnie obiekt zyska przeszło 3000
m², a stać będzie na działce o powierzchni
4700 m². Lokalizacja KDC w geograficznym centrum aglomeracji wrocławskiej
już dziś stanowi o jego atrakcyjności dla
lokalnych operatorów telekomunikacyjnych (optymalne położenie węzła telko,
z którego sygnał optyczny będzie gwiaździście rozchodził się do sieci). Tymczasem
umiejscowienie w KDC Punktu Wymiany
Ruchu WRIX, posiadającego przyłącza do
różnych operatorów, dodatkowo zwiększy
konkurencyjność wrocławskiego centrum
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W Korbank Data Center znajdują się cztery poziomy pomieszczeń kolokacyjnych.
Większość z nich zbudowana jest w oparciu o normy TIER 4. Pozostałe pomieszczenia kolokacyjne funkcjonują w standardzie
ekonomicznym, również spełniającym wybrane wymogi norm TIER 3 i TIER 4.
Obiekt otoczony zostanie wysokim płotem,
a wejść strzec będzie autonomiczny, kilkustopniowy system kontroli dostępu oparty
na analizie biometrycznej, tymczasowych
kluczach dostępowych i bramkach przemysłowych. Budynek wyposażony zostanie też
w system detekcji i sygnalizacji pożaru oraz
system gaszenia gazowego wraz z systemem
wentylacji i klap odciążających.
Równocześnie z budową trwa ewolucja
oferty KDC. Pośród usług, jako oferowane
są już teraz, znalazły się:
• kolokacja – wydzielony box w serwerowni z własną kontrolą dostępu, okablowaniem, parametrami elektrycznymi oraz
HVAC dostosowanymi do wymagań
klienta;
• serwery dedykowane (Bare Metal) – wyposażone w różne konfiguracje procesorów i dysków. Spersonalizowane rozwiązanie serwerowe na wyłączność;
• serwery VPS – wirtualny serwer o dopasowanej wydajności. Rozwiązanie skalowalne i bez limitu danych;
• aplikacje w chmurze – usługi przetworzone (SaaS, PaaS, IaaS); możliwość

wyboru i uruchomienia jednym kliknięciem aplikacji dostępnej w markecie.
Dostępne Kubernetes Cluster, Docker
Engine, MySQL / MariaDB Cluster
i wiele wiele innych;
• Emergency Office – wydzielona powierzchnia do pracy w sytuacjach kryzysowych z obsługą operatorską 24/7 oraz
z zachowanymi wszelkimi normami
bezpieczeństwa.
Oczywiście integralną częścią oferty KDC
są również usługi Punktu Wymiany Ruchu
IP WRIX:
• dostęp do Internetu WRIX BGP – dostęp do sieci z całymi zasobami Polski
i świata, jakie są aktualnie obecne w tabeli routingu WRIX. Fizyczne połączenia z największymi dostawcami treści
na świecie i w Polsce zapewniają niskie
czasy dostępu;
• dostęp do Internetu WRIX bez BGP –
usługa posiada wszystkie cechy usługi
dostępu do Internetu WRIX BGP, jednak do jej uruchomienia niepotrzebny
jest numer ASN oraz adresacja IPv4/
IPv6. To WRIX przydziela adresację
połączeniową oraz oraz dodatkową pulę
adresów IPv4/IPv6 do wykorzystania;
• headend IPTV – WRIX zapewnia dostęp do platformy IPTV AVIOS oraz do
CDN AVIOS. To najlepsze rozwiązanie
na zdalny headend i obniżenie kosztów
pozyskania aktualnych kanałów TV;
• dostęp do Internetu GLOBAL BGP –
WRIX umożliwia bezpośrednią sesję
BGP ze światem, bowiem zapewnia
fizyczne połączenie z infrastrukturą
TIER 1 w wielu punktach kolokacyjnych
w Polsce;
• transmisja danych POP-POP – WRIX
oferuje usługę transmisji danych pomiędzy POP w Polsce i za granicą. W niektórych miastach można zamówić transmisję danych z ostatnią milą.
Możliwości i oferta Korbank Data Center
prezentowane będą szczegółowo podczas
siódmej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Telekomunikacyjnej OKTEL, jaka odbędzie się 13-14 września we Wrocławiu.
W gronie patronów spotkania znalazła się
redakcja Kapitału Polskiego. Szczegóły na
www.oktel.pl. Postępy prac na budowie
KDC obserwować można natomiast na
stronie www.datacenter.korbank.pl.
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