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Za na�mi� już� dru�gi� let�ni� se�zon
wa�ka�cyj�ny�obar�czo�ny� skut�ka�mi
spo�łecz�ny�mi�igo�spo�dar�czy�mi�co�-
vi�do�wej�pan�de�mii.�Wbrew�prze�-
wi�dy�wa�niom,�był�to�je�den�z naj�-
lep�szych� se�zo�nów,� pod�czas
któ�re�go� or�ga�ni�za�to�rzy� tu�ryst�ki,
ho�te�le�czy�atrak�cje�od�no�to�wa�ły�re�-
kor�do�we� ilo�ści� od�wie�dza�ją�cych
go�ści.�By�ło�to�poczę�ści�spo�wo�do�-
wa�ne� tym,� że� wie�lu� ro�da�ków
po�sta�no�wi�ło� spę�dzić� wa�ka�cje
wkra�ju,�a tak�że�moż�li�wo�ścią�sko�-
rzy�sta�nia�zwdro�żo�ne�go�bo�nu�tu�-
ry�stycz�ne�go.�Ta�kie�wnio�ski�pły�nę�-
ły� z dys�ku�sji� od�by�wa�ją�cych� się
w ra�mach� Kon�gre�su� tu�ry�sty�ki
pol�sko�-cze�skiej,�zudzia�łem�przed�-

sta�wi�cie�li� firm,� in�sty�tu�cji� bran�-
żo�wych,� usta�wo�daw�ców,� świa�ta
na�uki,�sa�mo�rzą�dów�zobu�kra�jów
imiesz�kań�ców�re�gio�nów�przy�gra�-
nicz�nych.
Pol�ska�iCze�chy,�ja�ko�są�sie�dzi,

współ�pra�cu�ją�tu�ry�stycz�nie�od lat.
Na�bie�ra� to� szcze�gól�ne�go� zna�-
cze�nia�w re�gio�nach�przy�gra�nicz�-
nych.�Kon�gres�był�oka�zją�ku�te�-
mu,�by�po�roz�ma�wiać�wsze�ro�kim
gro�nie�osób�o tym,�jak�po�win�na
wy�glą�dać�ta�ko�ope�ra�cja,�a tak�że
gdzie�i jak�na�le�ża�ło�by�ją�po�pra�-
wić.�
Kon�gres�tu�ry�sty�ki�pol�sko�-cze�-

skiej� był� jed�ną� z naj�więk�szych
inaj�waż�niej�szych�de�bat�te�go�sek�-

to�ra�obu�kra�jów,�któ�ry�zor�ga�ni�zo�-
wa�ny� zo�stał� ja�ko� zwień�cze�nie
pro�jek�tu� „Tu�ry�sty�ka� –�wspól�na
spra�wa”�do�fi�nan�so�wa�ne�go�z Eu�-
ro�pej�skie�go�Fun�du�szu�Roz�wo�ju
Re�gio�nal�ne�go,�Pro�gra�mu�Współ�-
pra�cy�Trans�gra�nicz�nej2014�–�2020
In�ter�reg V�-A Re�pu�bli�ka� Cze�-
ska�–�Pol�ska.�To�pro�jekt�re�ali�zo�-
wa�ny� przez� mia�sto� Świd�ni�ca
–sa�mo�rzą�do�we�go�li�de�ra�wsty�mu�-
lo�wa�niu�roz�wo�ju�tu�ry�stycz�ne�go�re�-
gio�nów�wPol�sce,�uzna�ne�go�or�ga�-
ni�za�to�ra�kon�gre�sów�ikon�fe�ren�cji
dla�bran�ży�tu�ry�stycz�nej�wra�mach
idei�Kon�gre�su�Tu�ry�sty�ki�Pol�skiej,
oraz�mia�sto�part�ner�skie�Trut�nov
wCze�chach.�Ce�lem�te�go�pro�jek�-

tu,�re�ali�zo�wa�ne�go�od 2019�r.,�jest
sze�ro�ko�po�ję�ta�współ�pra�ca�pol�sko�-
-cze�ska� na rzecz� roz�wo�ju� te�go
sek�to�ra,�de�ba�ty�o tu�ry�sty�ce�po�gra�-
ni�cza,�a tak�że�wza�jem�na�pro�mo�-
cja�pro�duk�tów�tu�ry�stycz�nych.�
Te�go�rocz�ny�Kon�gre�s�by�ł�oka�-

zją�dodys�ku�sji�wsze�ro�kim�za�kre�-
sie,�m.in.,�na te�mat�wpły�wu�świa�-
to�wej� pan�de�mii� na bran�żę,
o tu�ry�sty�ce� so�cjal�nej� w efek�cie
wpro�wadz�ne�go�bo�nu�tu�ry�stycz�-
ne�go� i wspól�nym� dzie�dzic�twie
na pol�sko�-cze�skim� po�gra�ni�czu
wkon�tek�ście�pro�duk�tów�i in�ter�-
pre�ta�cji�dzie�dzic�twa.�Uczest�ni�cy
pod�ję�li� też� dys�ku�sję� na te�mat

zja�wisk�wno�wych�me�diach�–�in�-
flu�en�cer� mar�ke�tin�gu,� czy� blo�-
gos�fe�ry.�Wy�da�rze�nie� sta�no�wi�ło
do�sko�na�łą�oka�zję�dowza�jem�ne�-
go�po�zna�nia�się�i in�te�gra�cji�je�go
uczest�ni�ków,� zdo�by�cia� wie�dzy,
na�wią�za�nia�kon�tak�tów,�wy�mia�ny
po�glą�dów,� po�szu�ki�wa�nia� part�-
ne�rów,�po�dzie�le�nia�się�do�bry�mi
prak�ty�ka�mi,� prze�ana�li�zo�wa�nia
błę�dów� oraz� wy�pra�co�wa�nia
wspól�ne�go�sta�no�wi�ska�w za�kre�-
sie�dal�szych�dzia�łań�na rzecz�roz�-
wo�ju�tu�ry�sty�ki�i współ�pra�cy.�
Wcza�sie�ga�li�pierw�sze�go�dnia

Kon�gre�su�od�by�ła�się�uro�czy�stość
wrę�cze�nia�na�gród�dla�pod�mio�tów

wy�róż�nia�ją�cych�się�w dzia�łal�no�-
ści� tu�ry�stycz�nej�na pol�sko�-cze�-
skim�po�gra�ni�czu,�któ�re�przy�zna�-
ła�ka�pi�tu�ła�kon�kur�su�w ra�mach
pro�jek�tu�„Tu�ry�sty�ka�– wspól�na
spra�wa”.�Na�gro�dy�wka�te�go�riach
Pro�dukt�Tu�ry�stycz�ny�oraz�Usłu�-
ga�Tu�ry�stycz�na�Pol�sko�-Cze�skie�-
go� Po�gra�ni�cza� wrę�czy�li� Be�ata
Mo�skal�-Sła�niew�ska,� Pre�zy�dent
Świd�ni�cy� i To�masz� Eichler,
Za�stęp�ca� Bur�mi�strza� Mia�sta
Trut�nov.�
Więcej�o�tegorocznym�Kongresie

turystyki�polsko-czeskiej�
na�forumbiznesu.pl

i�turystykawspolnasprawa.pl

W Świd�ni�cy�od�był�się�Kon�gres�tu�ry�sty�ki�pol�sko�-cze�skiej
Jak�co�ro�ku�je�sie�nią�Świd�ni�ca�naDol�nym�Ślą�sku�by�ła�go�spo�da�rzem�spo�tka�nia�sek�to�ra�tu�ry�stycz�ne�go.�Te�go�rocz�ny�Kon�gres�tu�ry�sty�ki�pol�sko�-cze�skiej�(5-6.10�br.)
był�zwień�cze�niem�trzy�let�nie�go�pro�jek�tu�„Tu�ry�sty�ka�–wspól�na�spra�wa”,�re�ali�zo�wa�ne�go�przez�mia�sta�part�ner�skie:�Świd�ni�cę�po�polskiej�stronie�i Trut�nov
wCze�chach.��Pod�czas�wy�da�rze�nia�po�zna�li�śmy�zdo�byw�ców�na�gród�dla�naj�lep�szych�Pro�duk�tów�iUsług�Tu�ry�stycz�nych�Pol�sko�-Cze�skie�go�Po�gra�ni�cza.

Lau�re�aci�na�gród�Tu�ry�stycz�ny�Pro�dukt/Usłu�ga�Pol�sko�-Cze�skie�go�Po�gra�ni�cza,�przy�zna�ne�przez�ka�pi�tu�łę�kon�kur�su
„Tu�ry�sty�ka�– wspól�na�spra�wa”

De�ba�ta�po�świę�co�na�ak�tu�al�nej�i przy�szłej�sy�tu�acji�bran�ży�tu�ry�stycz�nej�z udzia�łem�(od le�wej):�prof.�Pio�tra�Gry�sze�la
z Uni�wer�sy�te�tu�Eko�no�micz�ne�go�we�Wro�cła�wiu,�Be�aty�Mo�skal�-Sła�niew�skiej�– Pre�zy�dent�Świd�ni�cy,�Ada�ma�Za�wa�dy
– Pre�ze�sa�Dol�no�ślą�skiej�Or�ga�ni�za�cji�Tu�ry�stycz�nej,�Elż�bie�ty�Szum�skiej�– wła�ści�ciel�ki�atrak�cji�tu�ry�stycz�nej�Ko�pal�nia
Zło�ta�w Zło�tym�Sto�ku�oraz�Lesz�ka�Or�pla�– Bur�mi�strza�Je�dli�ny�Zdrój

Po�mysł� na stwo�rze�nie� agen�cji
zaj�mu�ją�cej�się�wdra�ża�niem�sze�re�-
gu�na�rzę�dzi�słu�żą�cych�do za�rzą�-
dza�nia�sprze�da�żą�on�li�ne�zro�dził
się,�dzię�ki�wie�lo�let�niej�pra�cy�jej
twór�ców�w sfe�rze� e�-com�mer�ce
wWiel�kiej�Bry�ta�nii.�Po�sta�no�wi�li
oni�prze�nieść�wie�dzę�i tech�no�lo�-
gię� sto�so�wa�ną� na ryn�kach� za�-
chod�nich�doPol�ski.�
Ofe�ro�wa�ne�przez�Bry�er�pro�-

duk�ty� (skle�py,� apli�ka�cje)� wy�-
róż�nia�ją�się�sku�tecz�no�ścią�dzia�-
ła�nia,�któ�ra� jest�po�twier�dzo�na
licz�ny�mi� ba�da�nia�mi.� Klien�ci
agen�cji�ma�ją�do�stęp�dona�rzę�dzi
uży�wa�nych� przez� du�że� fir�my,
w tym�te�za�gra�nicz�ne.�Przy�kła�-
dem�są�roz�wią�za�nia�AI�w ce�lu
uzy�ska�nia� naj�wyż�szych� stóp
zwro�tu�z in�we�sty�cji�w re�kla�mę.�
Wy�zwa�niem�dla�wie�lu�firm

dzia�ła�ją�cych� w in�ter�ne�cie� jest
czas�wczy�ty�wa�nia�stro�ny,�któ�ry
jest�klu�czo�wy�w uzy�ska�niu�wy�-
so�kich�wy�ni�ków�wwy�szu�ki�war�-
ce�Go�ogle.�Dzię�ki�ofe�ro�wa�ne�mu
przez�Bry�er�śro�do�wi�sku�Sho�pi�-
fy,�mar�ke�ty�klien�tów�uzy�sku�ją
mak�sy�mal�ne�wy�ni�ki�w te�stach
pręd�ko�ści� wczy�ty�wa�nia.� Na�-
stęp�ną�kwe�stią�jest�wy�ko�rzy�sta�-

nie�peł�ne�go�po�ten�cja�łu�me�diów
spo�łecz�no�ścio�wych.�Skle�py�ofe�-
ru�ją� bez�po�śred�nią� in�te�gra�cję
z plat�for�ma�mi� spo�łecz�no�ścio�-
wy�mi,�jak�In�sta�gram�iFa�ce�bo�ok,
przez�co�za�in�te�re�so�wa�ne�pod�mio�-
ty�mo�gą�sprze�da�wać�bez�po�śred�-
nio�naswo�ich�pro�fi�lach,�przypeł�-
nej� i au�to�ma�tycz�nej� in�te�gra�cji,
do�słow�nie�na kil�ka�klik�nięć.�
Bry�er�ofe�ru�je�au�to�ma�tycz�ne

śle�dze�nie�cen�na ryn�ku�i ich�do�-
sto�so�wy�wa�nie,� przy za�da�nych
pa�ra�me�trach.� Klien�ci� re�agu�ją
na�tych�miast�na zmia�ny�wa�run�-
ków�ryn�ko�wych.�Agen�cja�we�ry�-
fi�ku�je�tak�że�moż�li�wo�ści�sprze�da�-
ży� pro�duk�tów� za gra�ni�cą,
do�star�cza�klien�tom�szcze�gó�ło�we
ra�por�ty,�któ�re�po�zwa�la�ją�pod�jąć
de�cy�zję�o�ewen�tu�al�nej�eks�pan�sji.�
Dzia�ła�nia�są�rów�nież�pro�wa�-

dzo�ne� w sprze�da�ży� za�gra�nicz�-
nej,� po�przez� sze�reg� roz�wią�-
zań� –� od ła�two� ska�lo�wal�nych
skle�pów,�płat�no�ści�trans�gra�nicz�-
ne,�eks�po�zy�cje�naplat�for�mach�ty�-
pu�Ama�zon,�re�je�stra�cje�zna�ków
han�dlo�wych,� aż� po do�radz�two
wwy�bo�rze�ful�fil�l�men�tu�oraz�roz�-
li�czeń�po�dat�ku�VAT.

Ma�te�usz�Mo�skwik

Wspar�cie�w roz�wo�ju
e�-com�mer�ce
Bran�ża�han�dlu�elek�tro�nicz�ne�go�wPol�sce�no�tu�je
dwu�cy�fro�we�wzro�sty�każ�de�go�ro�ku.�Wie�lu�przed�się�-
bior�ców�po�szu�ku�je�moż�li�wo�ści�szer�sze�go�roz�po�-
wszech�nia�nia�swo�ich�pro�duk�tów�i usług�on�li�ne.
Wod�po�wie�dzi�na to,�po�wstał�po�mysł�na stwo�rze�nie
dzia�łal�no�ści�na�sta�wio�nej�na kom�plek�so�we�wspar�cie
pol�skie�go�e�-com�mer�ce.�Tak�po�wsta�ła�Agen�cja�Bry�er.

Spół�ka� w bie�żą�cym� ro�ku� zo�sta�ła
no�mi�no�wa�na�do ty�tu�łu�Naj�wyż�sza
Ja�kość�Qu�ali�ty�In�ter�na�tio�nal.�–�Na�-
sza�po�li�ty�ka�ja�ko�ści�jest�ze�sta�wem
nad�rzęd�nych�ce�lów.�Stra�te�gia�jest�zo�-
rien�to�wa�na�naumie�jęt�ność�słu�cha�-
nia� klien�tów,� po�dą�ża�nia� za ich
po�trze�ba�mi�oraz�tren�da�mi�i in�no�wa�-
cja�mi,�ja�kie�wy�zna�cza�ry�nek,�co�ma
bez�po�śred�ni�wpływ�nana�sze�dal�sze
pod�no�sze�nie�kom�pe�ten�cji�oraz�sa�-
mo�do�sko�na�le�nie�się�–�mó�wi�An�na
Opas�-Kwa�śniew�ska,�Pre�zes�Za�rzą�-
du�GLA�SPO�Sp.�zo.o.�Zgod�nie�z tą
my�ślą� fir�ma� nie�ustan�nie� wdra�ża
pro�jek�ty�oraz� re�ali�zu�je� in�we�sty�cje
zwią�za�ne�zpod�wyż�sza�niem�stan�dar�-
dów�ja�ko�ści.�Wśród�ostat�nich�te�go
ty�pu�dzia�łań�war�to�wy�mie�nić�wpro�-
wa�dze�nie�nary�nek�no�wych�okien�dla
wa�go�nów�ko�le�jo�wych�iau�to�bu�sów,
od�po�wia�da�ją�ce�ak�tu�al�nym�stan�dar�-
dom�tech�no�lo�gicz�nym.�Wzwiąz�ku

z tym,� że� GLA�SPO� funk�cjo�nu�je
wbran�ży,�wktó�rej�obo�wią�zu�ją�jed�-
ne�zwyż�szych�współ�czyn�ni�ków�zu�-
ży�cia�ener�gii,�do�ko�na�no�in�we�sty�cji
wsys�te�my�opar�te�ood�na�wial�ne�źró�-
dła� stu�pro�cen�to�wo� za�spo�ka�ja�ją�ce
po�trze�by�wła�sne�fir�my.�Nie�ustan�nie
mo�der�ni�zo�wa�ne� są� rów�nież� li�nie
pro�duk�cyj�ne,�pod�no�szo�ne�kwa�li�fi�ka�-
cje�ikom�pe�ten�cje�ze�spo�łu,�aprzez�pry�-
zmat�utrzy�ma�nia�naj�wyż�sze�go�po�zio�-
mu�stan�dar�dów�ja�ko�ści,�GLA�SPO
sta�ran�nie� do�bie�ra� do�staw�ców� su�-
row�ców,�kom�po�nen�tów�iusług.
To�pol�ska,�ro�dzin�na�fir�ma,�któ�-

ra�wco�dzien�nej�dzia�łal�no�ści�biz�ne�-
so�wej�sta�ra�się�wspie�rać�ro�dzi�me
pod�mio�ty.� –�W na�szej� kul�tu�rze
or�ga�ni�za�cyj�nej�pra�gnie�my�każ�de�-
go�zna�szych�klien�tów�ikon�tra�hen�-
tów�trak�to�wać�na ty�le�in�dy�wi�du�al�-
nie,�na ile� jest� to� tyl�ko�moż�li�we.
Mar�ka�GLA�SPO,�to�nie�tyl�ko�lo�go.
To�przede�wszyst�kim�lu�dzie.�Sta�-
wia�my�za�tem�na po�zy�tyw�ne�re�la�-
cje�tak�że�we�wnątrz�fir�my,�co�prze�-
kła�da� się� na wspól�ny� suk�ces
ze�spo�łu,�któ�ry�wie,�że�to,�co�ro�bi�ma
sens�i jest�po�trzeb�ne�dla�osią�gnię�-
cia�wy�zna�czo�ne�go�ce�lu.�–podkreśla
A. Opas -Kwa śniew ska

Jo�an�na�Chru�stek

Pol�ska�mar�ka
na świa�to�wych�ryn�kach
GLA�SPOSp.�zo.o.�(Wro�cław),�to�fir�-
ma� zaj�mu�ją�ca� wy�so�ką� po�zy�cję
na mię�dzy�na�rodowym� ryn�ku
w dzie�dzi�nie� prze�twór�stwa� szkła.
Naprze�strze�ni�30-let�niej�dzia�łal�no�-
ści�wy�spe�cja�li�zo�wa�ła�się�wpro�duk�-
tach� znaj�du�ją�cych� za�sto�so�wa�nie
wwie�lu�ga�łę�ziach�go�spo�dar�ki,�m.in.
au�to�mo�ti�ve,�ko�le�jo�wej,�bu�dow�la�nej,
mor�skiej�oraz�spe�cja�li�stycz�nej.�Pol�-
skiej�fir�mie�za�ufa�ły�m.in.�ta�kie�mar�-
ki,�jak�Sam�sung,�Whirl�po�ol,�Ze�tor,
Pe�sa,�So�la�ris,�czy�Au�to�san.
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Fa�bry�ka�me�bli�BO�DZIO
po�sia�da�wie�lo�let�ni�ro�do�-
wód,�wy�wo�dzą�cy�się�z�pol�-
skie�go�ka�pi�ta�łu,�aobec�nie
jest�wPol�sce�li�de�rem�pro�-
duk�cji�sze�ro�kiej�ga�my�me�-
bli.� Po�mi�mo� pan�de�mii
nie�ustan�nie� roz�sze�rza
asor�ty�ment.�
Kil�ka�dzie�siąt� lat� na�szej
obec�no�ści� na ryn�ku� to
ogrom�ny�ka�pi�tał,�nie�tyl�-
ko�w wy�mia�rze�fi�nan�so�-
wym,�ale�tak�że�bo�ga�te�do�-
świad�cze�nie�i suk�ce�syw�ne
bu�do�wa�nie� wi�ze�run�ku
mar�ki.� Okres� pan�de�mii
skło�nił�nas�przede�wszyst�-
kim�do roz�sze�rze�nia�asor�-
ty�men�tu� pro�duk�tów� i usług,
któ�re� trze�ba�by�ło�do�sto�so�wać
dono�wych�uwa�run�ko�wań.�Zde�-
cy�do�wa�nie�po�sze�rzy�li�śmy�gru�-
pę� od�bior�ców,� ofe�ru�jąc� co�raz
bar�dziej�ory�gi�nal�ne�wzo�ry�me�-
bli,�kła�dąc�ak�cent�na roz�wią�za�-
nia�o bar�dziej�no�wo�cze�snej�sty�-
li�sty�ce.�

Fir�ma�przez�ca�ły�okres�dzia�łal�-
no�ści�wy�ka�zu�je�się�du�żą�dy�na�mi�-
ką�wzro�stu�ima�naswo�im�kon�-
cie�wie�le�osią�gnięć.�Co�sta�no�wi
o suk�ce�sie�fir�my�BO�DZIO?�
Fi�la�rem�bez�pie�czeń�stwa�przed�-
się�bior�stwa� jest� je�go� roz�wój,
zwłasz�cza�wdłuż�szej�per�spek�ty�-
wie�cza�so�wej.�Mam�namy�śli�nie
tyl�ko� aspekt� fi�nan�so�wy,� ale
przede�wszyst�kim�za�pew�nie�nie
od�por�no�ści�na pro�ble�my,�ja�kie

po�ja�wia�ją�się�cy�klicz�nie�na ryn�-
ku.� Pan�de�mia� jest� tyl�ko� jed�-
nym� z nich.� Nasz� suk�ces,� to
przede�wszyst�kim�sku�tecz�ność
w opie�ra�niu�się�ta�kim�trud�no�-
ściom,�przy jed�no�cze�snym�za�-
cho�wa�niu�sta�bil�ne�go�roz�wo�ju,
po�przez�re�ali�za�cję�no�wych�in�we�-
sty�cji,� któ�re� po�zwa�la�ją� nam
utrzy�mać�od�po�wied�nio�wy�so�ki
po�ziom�pro�duk�cji�i za�trud�nie�-
nia.� Da�je� nam� to� tak�że� sil�ne
na�rzę�dzie�dowzmac�nia�nia�po�-
zy�cji,�co�kon�se�kwent�nie�re�ali�zu�-
je�my�od lat.

Głów�nym�ob�sza�rem�Pań�stwa
dzia�łal�no�ści�jest�Pol�ska.�Czym
BO�DZIO�wy�gry�wa�na tle�kon�-
ku�ren�cji?�
Przede�wszyst�kim�bar�dzo�do�-
brze� zna�my� ro�dzi�my� ry�nek

iwni�kli�wie�ba�da�my�je�go
po�trze�by�już�odkil�ku�de�-
kad�iwie�my,�że�jest�co�raz
bar�dziej� wy�ma�ga�ją�cy.
Mu�si�my�za�tem�dys�po�no�-
wać�co�raz�moc�niej�szy�mi
ar�gu�men�ta�mi.� Na�szym
atu�tem� po�zo�sta�je� licz�na
sieć�wła�snych�fir�mo�wych
sa�lo�nów�na te�re�nie�ca�łe�go
kra�ju,� cią�gle� po�sze�rza�na
ofer�ta�usług�oraz�po�ziom
cen,�któ�re�wy�cho�dzą�na�-
prze�ciw� ocze�ki�wa�niom
klien�tów.

W ja�kich� kie�run�kach
pla�no�wa�ny�jest�roz�wój?
Odkil�ku�lat�nasz�asor�ty�-

ment�prze�szedł�grun�tow�ne�prze�-
obra�że�nie.� Dzi�siaj� w ofer�cie
znaj�du�ją� się� nie� tyl�ko� me�ble
i sprzęt�AGD,�ale�tak�że�ty�sią�ce
pro�duk�tów�wy�po�sa�że�nia�wnętrz.
Ofer�ta� sta�ła� się� więc� bar�dziej
kom�plek�so�wa.�Na�dal�in�ten�syw�-
nie� roz�wi�ja�my� sieć� sa�lo�nów,
a sklep�in�ter�ne�to�wy�stał�się�do�-
sko�na�łym�na�rzę�dziem�dla�tych,
któ�rzy�pre�fe�ru�ją�ta�ką�for�mę�do�-
ko�ny�wa�nia�za�ku�pów.�Rów�no�le�-
gle�roz�bu�do�wu�je�my�imo�der�ni�-
zu�je�my� park� ma�szy�no�wy.
Za�awan�so�wa�ne� tech�no�lo�gie,
to�nie�tyl�ko�wyż�sza�ja�kość�iwy�-
daj�ność,�ale�przede�wszyst�kim
moż�li�wość�spro�sta�nia�naj�now�-
szym�tren�dom�we�wzor�nic�twie
me�bli.�

Roz�ma�wia�ła�Mag�da�le�na�Tu�łec�ka

– Li der Wzro stu 2021
Roz�mo�wa�zAlek�san�drą�Szew�czyk�-Żak,�Dy�rek�tor�ką�iWspół�wła�ści�ciel�ką
Fa�bry�ki�Me�bli�BO�DZIO�Bog�dan�Szew�czyk�sp.j.

Franz� Ka�min�ski� Wag�gon�bau
Pol�ska Sp.�z o.o.�spe�cja�li�zu�je�się
wprze�glą�dach�okre�so�wych�ina�-
pra�wach�to�wa�ro�wych�wa�go�nów
ko�le�jo�wych.�Dzia�ła�ją�ca�wPol�sce
od1999�r.�spół�ka�jest�czę�ścią�wio�-
dą�ce�go�wEu�ro�pie�przed�się�bior�-
stwa�zaj�mu�ją�ce�go�się�prze�glą�da�-
mi�okre�so�wy�mi�oraz�na�pra�wa�mi
wa�go�nów�to�wa�ro�wych.�Naprze�-
strze�ni�stu�lat�dzia�łal�no�ści�fir�ma
zdo�by�ła�uzna�nie� ja�ko� rze�tel�ny
part�ner�przed�się�biorstw�ta�bo�ru
ko�le�jo�we�go�dla�prze�my�słu�che�-
micz�ne�go,� spo�żyw�cze�go� i su�-
row�co�we�go.�Oprócz�Pol�ski,�sieć
warsz�ta�tów� zlo�ka�li�zo�wa�na� jest
wNiem�czech,�naWę�grzech�iwe
Fran�cji.�
Pol�ska�spół�ka�spe�cja�li�zu�je�się

w prze�glą�dach�oraz� ser�wi�sach
bie�żą�cych�wa�go�nów�–�cy�stern
do prze�wo�zu� ga�zów� sprę�żo�-
nych,�oleju�mi�ne�ral�nego,�ma�te�-
ria�łów�che�micz�nych,�wa�go�nów
nama�te�ria�ły�syp�kie,�drob�ni�co�-
we,�plat�form�słu�żą�cych�dotrans�-
por�tu�in�ter�mo�dal�ne�go�(kon�te�ne�-
ro�we�go)�czy�au�to�trans�por�te�rów.
Usłu�gi�obej�mu�ją�głów�nie�prze�-
glą�dy� pod�wo�zi� i zbior�ni�ków
(wraz�z od�bio�rem�rze�czo�znaw�-
cy),�re�ge�ne�ra�cję�ze�sta�wów�ko�ło�-
wych,�ba�da�nia�nie�nisz�czą�ce,�na�-
pra�wy� i re�ge�ne�ra�cje� ar�ma�tu�ry
zbior�ni�ko�wej,�pra�ce�spa�wal�ni�cze,
od�ga�zo�wa�nie,�czysz�cze�nie�we�-

wnętrz�ne,�azo�to�wa�nie,�re�no�wa�-
cję�po�włok�ma�lar�skich,�od�no�-
wie�nie� opi�sów� tech�nicz�nych,
in�for�ma�cyj�nych�ipik�to�gra�mów.�
Dood�dzia�łu�fir�my�Franz�Ka�-

min�ski�Wag�gon�bau�Pol�ska�tra�-
fia�ją�wa�go�ny�użyt�ko�wa�ne�w ca�-
łej�Eu�ro�pie.�Mu�szą�one�speł�niać
wy�so�kie�stan�dar�dy�utrzy�ma�nia
tech�nicz�ne�go,�za�rów�no�podką�-
tem�bez�pie�czeń�stwa,�jak�i ochro�-
ny�śro�do�wi�ska.�W wie�lu�eu�ro�-
pej�skich� kra�jach,� ta�kich� jak
Szwaj�ca�ria� czy� Niem�cy� stan�-
dar�dem� są� roz�wią�za�nia� ty�pu
„ci�che� ha�mul�ce”,� w któ�rych
wy�ko�rzy�sty�wa�ne� są� spe�cjal�ne
sys�te�my�kom�po�zy�to�we,�ofe�ro�-
wa�ne�rów�nież�przez�fir�mę�Franz
Ka�min�ski�Wag�gon�bau�zNy�sy.�
Usłu�gi�re�ali�zo�wa�ne�są�wwarsz�-

ta�cie�zlo�ka�li�zo�wa�nym�napry�wat�-
nej�bocz�ni�cy�ko�le�jo�wej�w Ny�sie.
W ub.�ro�ku�fir�ma�wy�bu�do�wa�ła

i od�da�ła�doużyt�ku�ha�lę�z no�wo�-
cze�sną�li�nią�dore�ge�ne�ra�cji�ze�sta�-
wów�ko�ło�wych.�Dzię�ki�te�mu�wy�-
daj�ność� usług� ser�wi�so�wych
wzro�sła�o30�proc.,�aza�trud�nie�nie
o 40�proc.�In�we�sty�cja�wy�ma�ga�ła
tak�że�wy�bu�do�wa�nia�no�we�go,�do�-
god�ne�go�ukła�du�ko�mu�ni�ka�cyj�ne�-
go�–�zjaz�du�zdro�gi�wo�je�wódz�kiej
oraz�ko�lej�ne�go�to�ru�nabocz�ni�cy.�
Fir�ma� ma� w swo�jej� ofer�cie

rów�nież�ser�wis�mo�bil�ny.�To�flo�-
ta�wpeł�ni�wy�po�sa�żo�nych�po�jaz�-
dów,�dzię�ki�któ�rym�w krót�kim
cza�sie�moż�na�pod�jąć�wie�le�dzia�-
łań�na te�re�nie�ca�łe�go�kra�ju.�

Jo�an�na�Chru�stek

Spe cja li stycz ny
part ner ko lej nic twa 
Ko�lej,�uzna�wa�na�za naj�bar�dziej�eko�lo�gicz�ną�for�mę�trans�por�tu
ma�so�we�go,�wy�raź�nie�co�raz�bar�dziej�zy�sku�je�na zna�cze�niu.
Ro�sną�ca�ilość�in�we�sty�cji�w tej�bran�ży,�tak�że�w Pol�sce,�sprzy�ja�rów�nież
przed�się�bior�stwom�zaj�mu�ją�cym�się�np.�ob�słu�gą�tech�nicz�ną�ta�bo�ru.�

Fir�ma� obec�na� jest� na ryn�ku
od1989�r.�Dzia�łal�ność�za�czy�na�-
ła�odpre�fa�bry�ka�cji�pro�stych�wy�-
ro�bów� be�to�no�wych,� by� w ro�-
ku1997�zwró�cić�się�wkie�run�ku
ener�ge�ty�ki.�Współ�pra�ca� z pla�-
ców�ka�mi�na�uko�wy�mi,�w szcze�-
gól�no�ści�z In�sty�tu�tem�Bu�dow�nic�-
twa�Po�li�tech�ni�ki�Wro�cław�skiej,
za�owo�co�wa�ła�i po�zwo�li�ła�roz�po�-
cząć�pro�duk�cję�wi�ro�wa�nych�słu�-
pów� stru�no�be�to�no�wych,�któ�re
szyb�ko�sta�ły�się�fla�go�wym�pro�-
duk�tem.� Dziś� fir�ma� jest� li�de�-
rem� w pro�duk�cji� kon�struk�cji
wspor�czych�zbe�to�nu�wi�ro�wa�ne�-
go,� bę�dą�cych� no�wo�cze�snym
i wie�lo�funk�cyj�nym� roz�wią�za�-
niem�dopod�wie�sza�nia�sie�ci�ener�-
ge�tycz�nych�śred�nie�go�i ni�skie�go
na�pię�cia� oraz� sie�ci� trak�cyj�nej
iLPN.�Opra�co�wa�na�tech�no�lo�gia
wi�ro�wa�nia� po�zwa�la� uzy�skać
gład�ką�po�wierzch�nię�bez�szwów
i nie�rów�no�ści�oraz�wy�so�ki�sto�-
pień�za�gęsz�cze�nia�be�to�nu.
Spół�ka�po�sia�da�trzy�za�kła�dy

pro�duk�cyj�ne,� zlo�ka�li�zo�wa�ne
w Le�wi�nie�Brze�skim,�Kuz�kach
i w Grzy�bo�wie� na Po�mo�rzu.
Wszyst�kie�znich�wy�po�sa�żo�ne�są
w no�wo�cze�sne� ma�szy�ny� oraz
tech�no�lo�gię.� Ofer�ta� stru�no�be�-
to�no�wych� żer�dzi� wi�ro�wa�nych
ty�pu�E to�po�nad90�po�zy�cji�o za�-
stęp�czych� si�łach� wierz�choł�ko�-
wych� od 2,5� kN� do 50� kN
w prze�dzia�le� dłu�go�ścio�wych
od 9�do 21mb.�W ofer�cie�znaj�-
du�ją�się�tak�że�słu�py�żel�be�to�we�ty�-
pu�ŻN,�pre�fa�bry�ko�wa�ne�ka�bi�ny

sek�cyj�ne,�złą�cza�ka�blo�we�śred�nie�-
go�na�pię�cia,�kon�te�ne�ro�we�sta�cje
trans�for�ma�to�ro�we�wobu�do�wie
be�to�no�wej,�czy�pre�fa�bry�ko�wa�ne
ele�men�ty�usto�jo�we�(pły�ty�fun�da�-
men�to�we,�pły�ty�i bel�ki�dla�sie�ci
prze�sy�ło�wych� śred�nie�go� i ni�-
skie�go�na�pię�cia).�Zcza�sem�fir�ma
roz�sze�rzy�ła�ofer�tę�o stru�no�be�to�-
no�we� wi�ro�wa�ne� kon�struk�cje
wspor�cze�ty�pu�ETG,�prze�zna�czo�-
ne�dobu�do�wy�trak�cji�ko�le�jo�wych
oraz�tram�wa�jo�wych.�Słu�py�ETG
to�no�wo�cze�sne,�wie�lo�funk�cyj�ne
roz�wią�za�nie�kon�struk�cyj�ne�po�-
sia�da�ją�ce�no�wa�tor�skie�roz�wią�za�-
nia�za�strze�żo�ne�wUrzę�dzie�Pa�-

ten�to�wym.� Dzię�ki� za�sto�so�wa�-
niu�be�to�nu�wy�so�kiej�kla�sy,�znacz�-
nej�gru�bo�ści�otu�li�ny�zbro�je�nia
oraz�ni�skiej�na�sią�kli�wo�ści,�prze�-
wi�dy�wa�ny� okres� eks�plo�ata�cji
wy�no�si�po�nad 30�lat.�
Fir�ma�odpo�cząt�ku�swo�jej�dzia�-

łal�no�ści� sta�wia�na mak�sy�mal�ne
do�pa�so�wa�nie�ko�lej�nych�pro�duk�-
tów�do po�trzeb�ryn�ku.�Efek�tem
te�go�po�dej�ścia�by�ło�wpro�wa�dze�-
nie� m.in.� wież� segmen�to�wych
stru�no�be�to�no�wych�ty�pu�ES�odł.
do57m,�któ�re�od�zna�cza�ją�się�wy�-
so�ki�mi� pa�ra�me�tra�mi� tech�nicz�-
ny�mi.�Wy�ko�rzy�sty�wa�ne�są�one�ja�-
ko� kon�struk�cje� wspor�cze� dla
urzą�dzeń�te�le�ko�mu�ni�ka�cji,�oświe�-
tle�nia,� in�sta�la�cji� od�gro�mo�wych
czy�re�klam.�Na ich�ba�zie�po�wstał
rów�nież�słup�wy�so�kie�go�na�pię�-
cia110�kV,�któ�ry�dzię�ki�swo�jej�du�-
żej� wy�trzy�ma�ło�ści� i co� istot�ne
smu�kłej�kon�struk�cji,�mo�że�za�stą�-
pić�kra�to�we�kon�struk�cje�wy�ko�na�-
ne�ze�sta�li,�wi�docz�ne�m.in.�wkra�-
jo�bra�zie�na�sze�go�kra�ju.
W 2020� r.� spół�ka� wdro�ży�ła

tak�że�se�ryj�ną�pro�duk�cję�pre�fa�bry�-
ko�wa�nych�pa�li�fun�da�men�to�wych
prze�zna�czo�nych�gów�nie�dla�in�-
fra�struk�tu�ry� ko�le�jo�wej.� Peł�nią
one�funk�cję�fun�da�men�tu�dopo�-
sa�da�wia�nia�na nich�kon�struk�cji
wspor�czych,� tj.� słu�pów� i bra�-
mek�sie�ci�trak�cyj�nej.�Pre�fa�bry�ka�-
ty�fun�da�men�tów�pro�du�ko�wa�ne
są�w prze�dzia�le�dłu�go�ścio�wym
od2,5�do5m�ze�zmia�ną�co0,5m.
Na li�stę�ofe�ro�wa�nych�wy�ro�-

bów�wpi�su�ją�się�tak�że�kom�po�zy�-

to�we�słu�py�oświe�tle�nio�we�pro�du�-
ko�wa�ne�wZa�kła�dzie�w Le�wi�nie
Brze�skim.�Ul�tra�lek�kie�i wy�trzy�-
ma�łe�słu�py�po�wsta�ją�w tech�no�-
lo�gii�od�le�wa�nia�od�środ�ko�we�go
wspe�cja�li�stycz�nych�wi�rów�kach.
Za�pew�nia� ona� sta�bil�ność� wy�-
mia�ro�wą� oraz� ide�al�nie� gład�ką
po�wierzch�nię�bez�ostrych�szwów
inie�rów�no�ści.�Doza�let�pro�duk�-
tu�na�le�żą:�od�por�ność�napro�mie�-
nio�wa�nie�UV,�ni�ska�wa�ga,�sa�mo�-
ga�sną�cy� ma�te�riał,� wła�ści�wo�ści
die�lek�trycz�ne� oraz� od�por�ność
na czyn�ni�ki�che�micz�ne�i at�mos�-
fe�rycz�ne.�Słu�py�zpo�wo�dze�niem
in�sta�lo�wa�ne�są�m.in.�nano�wych
oraz�mo�der�ni�zo�wa�nych�obiek�-
tach�ko�le�jo�wych.
Fir�ma� Stru�no�bet-Mi�gacz

Sp.� z o.o. jest� pro�du�cen�tem

o�bu�dów�be�to�no�wych�znaj�du�ją�-
cych� sze�ro�kie� za�sto�so�wa�nie
wróż�nych�ga�łę�ziach�go�spo�dar�ki.
Uni�wer�sal�na�tech�no�logia�wy�ko�-
na�nia�po�zwa�la�na bar�dzo�sze�ro�-
ki�za�kres�sto�so�wa�nia�wener�ge�ty�-
ce� za�wo�do�wej� i ko�le�jo�wej,
prze�my�śle� czy� sys�te�mach� te�le�-
ko�mu�ni�ka�cyj�nych.� Kom�plet�ne
obu�do�wy�skła�da�ją�się�z trzech�ele�-
men�tów:�bry�ły�głów�nej,�fun�da�-
men�tu�–�peł�nią�ce�go�funk�cję�piw�-
ni�cy� ze� szczel�ną� mi�są� ole�jo�wą
–� oraz� da�chu.� Każ�dy� ele�ment
jest�wy�ko�ny�wa�ny�w jed�nym�cy�-
klu�tech�no�lo�gicz�nym�ja�ko�mo�no�-
lit�zbe�to�nu�sa�mo�za�gęsz�czal�ne�go
SCC�kla�sy�C30/37.�
Po�nad30�lat�funk�cjo�no�wa�nia

na ryn�ku,�cią�gły�roz�wój�tech�no�-
lo�gicz�ny�oraz�dba�łość�onaj�wyż�-

szą� ja�kość�wy�ro�bów�po�zwo�li�ła
osią�gnąć�fir�mie�Stru�no�bet�-Mi�-
gaczSp.�zo.o.�po�zy�cję�stra�te�gicz�-
ne�go� do�staw�cy� pre�fa�bry�ka�tów
zbe�to�nu�dla�ener�ge�ty�ki�za�wo�do�-
wej.�Obec�nie�fir�ma�sta�ra�się�udo�-
sko�na�lać�swój�asor�ty�ment,�roz�wi�-
jać� się� tech�no�lo�gicz�nie� oraz
roz�bu�do�wy�wać�imo�der�ni�zo�wać
ha�le�pro�duk�cyj�ne,�da�jąc�tym�sa�-
mym�naj�lep�sze�zmoż�li�wych�wa�-
run�ki� do pra�cy.� Ca�łość� prac
przed�się�bior�stwa�wspie�ra�wła�sna
ba�za�trans�por�to�wa,�wy�po�sa�żo�na
w no�wo�cze�sny� i pro�fe�sjo�nal�ny
park�sa�mo�cho�do�wy,�gwa�ran�tu�-
ją�cy�do�sta�wy�za�wsze�na czas.
Jo�an�na�Chru�stek,�Ja�cek�Ma�jew�ski

In no wa cyj ne tech no lo gie dla ener ge ty ki
i trans por tu szy no we go
Stru�no�bet�-Mi�gacz�Sp.�z o.o.,�to�naj�więk�szy�pol�ski�pro�du�cent�stru�no�be�to�no�wych�żer�dzi�ener�ge�tycz�nych�i oświe�tle�nio�wych�oraz�czo�ło�wy�do�staw�ca
kon�te�ne�ro�wych�i na�słu�po�wych�sta�cji�trans�for�ma�to�ro�wych,�sta�no�wisk�słu�po�wych�śred�nie�go�i ni�skie�go�na�pię�cia�dla�in�fra�struk�tu�ry�ko�le�jo�wej�i ener�ge�tycz�nej.

Za�kład�Stru�no�bet�-Mi�gacz Sp.�z o.o.�w Le�wi�nie�Brze�skim

Sta�no�wi�sko� śred�nie�go� na�pię�cia
na żer�dziach� wi�ro�wa�nych� ty�pu� E


