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Stra�te�gia�roz�wo�ju 

Ja�ka� jest� szcze�gól�na� ro�la
iwczym�spe�cja�li�zu�je�się�Dol�no�-
ślą�ski�Park�In�no�wa�cji�iNa�uki?
Ma�ciej� Kló�ska:� Na szym nad -
rzęd nym za da niem jest do ko ny -
wać trans for ma cji in no wa cyj -
nych roz wią zań, któ re po wsta ją
w ośrod kach na uko wych tak,
by sta ły się re al nym, ko mer cyj -
nym pro duk tem wpro wa dzo -
nym na ry nek. Park po zy sku je
fun du sze na do sko na le nie i roz -
wój swo jej ofer ty, po szu ku je
i pro mu je no we, funk cjo nal ne
wy ro by i usłu gi. Re ali zu jąc ko -
mer cja li za cję in no wa cyj nych ba -
dań na uko wych od 12 lat za pew -
nia my spraw ną ko mu ni ka cję
mię dzy przed się bior stwa mi,
a uczel nia mi woj. dol no ślą skie -
go. Ja ko, że je ste śmy jed nost ką
na le żą cą w zde cy do wa nej więk -
szo ści udzia łów do Mar szał ka
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go
(89,08 proc. ak cji, po zo sta łe 10,92
proc. na le ży do Wał brzy skiej
Spe cjal nej Stre fy Eko no micz -
nej „IN VEST - PARK” Sp. z o.o.)
re ali zu je my rów nież wła sne ini -
cja ty wy i in we sty cje, przy czy nia -
ją ce się do roz wo ju spo łecz no -
-go spo dar cze go ca łe go re gio nu.
Słu ży te mu m.in. nasz pro gram
ak ty wi za cji ryn ku pra cy (w tym
ro ku od by wa się je go trze cia
edy cja), do ta cje dla mło dych

przed się bior ców, usłu gi wpły wa -
ją ce na roz wój ma łych i śred nich
firm, cze go efek tem bę dzie
wzrost ich kon ku ren cyj no ści
i wzmoc nie nie po ten cja łu.

Ak tu al nie po wo łu je my rów -
nież do ży cia pierw szy w Pol sce,
in no wa cyj ny In ku ba tor Dru -
ku 3 D, któ ry bę dzie spe cja li zo -
wał się w wy dru kach do wol nych
ele men tów z two rzyw sztucz -
nych i me ta lu, tak że mo de li wy -
ko rzy sty wa nych w me dy cy nie.
Nie ba wem otwo rzy my rów nież
pierw szy na te re nie Aglo me ra -
cji Je le nio gór skiej In ku ba tor
ICT w dzie dzi nie spor tu i pro -
fi lak ty ki zdro wot nej, któ ry zlo -
ka li zo wa ny bę dzie w in we sty cji,
któ ra jest na szą „pe reł ką” – Dol -
no ślą skim Cen trum Spor tu
na Po la nie Ja ku szyc kiej. To hi -
sto rycz ny re jon, któ ry od dzie -
się cio le ci jest jed nym z naj waż -
niej szych miejsc w Pol sce dla
osób upra wia ją cych nar ciar -
stwo bie go we. Na szą in ten cją jest
pod nieść je go po ten cjał dzię ki
bu do wie no wo cze sne go Ośrod -
ka Nar ciar stwa Bie go we go i Bia -
th lo nu. Dzię ki tej in we sty cji,
po la tach, w Szklar skiej Po rę -
bie – Ja ku szy cach znów bę dą
mo gły go ścić mię dzy na ro do we
za wo dy ran gi mi strzow skiej.
Po wsta nie pro fe sjo nal na ba za
tre nin go wa dla spor tów zi mo -
wych i let nich, ale obiekt bę dzie

do stęp ny rów nież ca ło rocz nie
dla miesz kań ców nie tyl ko
Dol ne go Ślą ska, ale tak że tu ry -
stów z ca łej Pol ski i zza gra ni cy,
spor tow ców -ama to rów i mi ło -
śni ków ak tyw nych form wy -
po czyn ku. Wzro śnie ran ga
i zna cze nie re gio nu na ma pie tu -
ry stycz nej Pol ski. Dzię ki tej in -
we sty cji wpro wa dza my Po la nę
Ja ku szyc ką w XXI wiek.

Ten�nie�ty�po�wy�ro�dzaj�dzia�łal�-
no�ści� jak� na park� na�uko�wy,
za�słu�gu�je�naszcze�gól�ną�uwa�gę.
Co�do�kład�nie�sta�no�wić�bę�dzie
Cen�trum�Spor�tu?
Ma�ciej� Kló�ska:� Dol no ślą skie
Cen trum Spor tu obej mo wać
bę dzie mię dzy in ny mi tra sy bie -
go we i bia th lo no we, sta dion
pił kar sko -lek ko atle tycz ny ze
strzel ni cą bia th lo no wą, rol ko -
stra dę, kry ty ba sen, stok sa -
necz ko wy i ro we ro wy. Ba zę
spor to wą uzu peł ni in fra struk tu -
ra kon fe ren cyj na i ho te lo wa
(190 miejsc noc le go wych), cen -
trum od no wy bio lo gicz nej wraz
z sau na rium i si łow nia mi – ho -
te lo wą i pro fe sjo nal ną z tre na -
że ra mi do nar ciar stwa bie go we -
go i sys te ma mi hi pok sji do
tre nin gów z ob ni żo ną za war to -
ścią tle nu, któ re sy mu lu ją wa -
run ki wy so ko gór skie. Na sze
Cen trum bę dzie ide al nym miej -
scem do prze pro wa dza nia obo -
zów kon dy cyj nych za wo do wych
spor tow ców. Po nad to, na tym
te re nie znaj dzie się in te rak tyw -
ne Mu zeum Spor tów Zi mo -
wych, wy po ży czal nia sprzę tu
spor to we go, a ca łość uzu peł -
niać bę dzie od po wied nio du ży
par king pod ziem ny usy tu owa -
ny pod sta dio nem. Pro jekt in we -
sty cji w za kre sie in fra struk tu ry
spor to wej był kon sul to wa ny
z pol ski mi i mię dzy na ro do wy -
mi fe de ra cja mi nar ciar stwa i bia -
th lo nu, a współ fi nan so wa ny jest
z bu dże tu Mi ni ster stwa Spor tu
i Tu ry sty ki.

Dol�no�ślą�ski�In�ku�ba�tor
Dru�ku 3D

Wróć�my�jesz�cze�dowspo�mnia�-
ne�go,�wy�jąt�ko�we�go�wska�li�kra�-
ju� po�wsta�ją�ce�go� In�ku�ba�to�ra
Dru�ku 3D. 
Ja�kub�Trzy�na: In we sty cja re ali -
zo wa na jest we Wro cła wiu i ma
zo stać uru cho mio na dokoń ca te -
go ro ku. Rze czy wi ście, to pierw -
szy w kra ju te go ty pu pod miot,
któ ry po wsta je na tak du żą ska -
lę (pow. biu ro wa 1,8 tys. m2,
pow. pro duk cyj na 5 tys. m2).
Cen trum Dru ku 3D bę dzie spe -
cja li zo wa ło się wwy dru ku róż no -
ra kich ele men tów dla pod mio tów
go spo dar czych czy me dy cy ny.
In ku ba tor sta no wić bę dzie La bo -
ra to rium, Aka de mia oraz Kla ster.
Każ da ze stref zo sta nie wy po sa -
żo na wnaj no wo cze śniej sze urzą -
dze nia dru ku ją ce, któ re w bez -
piecz nych wa run kach pra cy bę dą
słu ży ły ma łym przed się bior -
stwom i in sty tu cjom, któ rych
nie stać naza kup ta kich dru ka rek
i ich eks plo ata cję (koszt jed nej to
ok. 1 mln zł). Po zy ska li śmy wy -
so kiej kla sy ma szy ny, któ re są sto -
so wa ne w prze my śle zbro je nio -
wym, lot ni czym, au to mo ti ve
ime dy cy nie, gdzie wy ma ga ny jest
wy so ki po ziom pre cy zji i ja ko ści
wy dru ku. Przed się bior cy bę dą
mo gli ko rzy stać z in fra struk tu ry

biu ro wej, warsz ta to wo -pro duk -
cyj nej oraz otrzy my wać wspar cie
me ry to rycz ne na szych in ży nie -
rów. Przed się wzię cie ma rów nież
na ce lu dzia łal ność edu ka cyj ną
w za kre sie tech no lo gii dru ku 3D
iroz po wszech nie nie wie dzy naten
te mat wśród osób za in te re so wa -
nych. In we sty cja jest re ali zo wa na
przywspar ciu środ ków unij nych
w wy so ko ści po nad 15 mln zł.
Pro jekt bę dzie się roz wi jał, bo -
wiem na szym ce lem jest wzbo ga -
ce nie Cen trum Dru ku 3D o sys -
te my peł nej au to ma ty za cji ob słu gi
urzą dzeń przez ro bo ty i sztucz ną
in te li gen cję, któ ra bę dzie od po -
wia da ła zapo praw ność re ali za cji
ca łe go pro ce su dru ku iewen tu al -
ne ni we lo wa nie błę dów.

Fun�dusz�Po�życz�ko�wy

Ja�ko� in�sty�tu�cja� pu�blicz�na
o szcze�gól�nym�zna�cze�niu�dla
roz�wo�ju�go�spo�dar�cze�go�Dol�ne�-
go�Ślą�ska�wy�kra�cza�ją�Pań�stwo
po�za� gra�ni�ce� wo�je�wódz�twa,
naprzy�kład�ofe�ru�jąc�kon�kret�-
ne�wspar�cie�fi�nan�so�we�dla�pod�-
mio�tów�spo�za�te�go�re�gio�nu.

Ka�mil�Kot: Po zy sku je my środ -
ki pu blicz ne na udzie la nie
pre fe ren cyj nych po ży czek ni sko -
opro cen to wa nych dla przed -
się bior ców nie tyl ko z woj. dol -
no ślą skie go, ale ak tu al nie
rów nież wiel ko pol skie go i lu bu -
skie go. Są to mię dzy in ny mi
tzw. po życz ki płyn no ścio we,
in we sty cyj ne, roz wo jo we czy
prze ciw dzia ła ją ce ne ga tyw nym
skut kom CO VID -19 w przed -
się bior stwach. Szcze gól ną ofer -
tę kie ru je my do spół dziel ni
i wspól not miesz ka nio wych
na po pra wę do stęp no ści bu -
dyn ków dla nie peł no spraw nych
miesz kań ców. 

Zra cji trud nej sy tu acji, wja kiej
zna la zło się wie le firm w wy ni ku
ob ostrzeń zwią za nych z pan de -
mią, du żą po pu lar no ścią cie szą się
na sze pro gra my wpar cia branż
szcze gól nie na ra żo nych nane ga -
tyw ne skut ki – tu ry stycz na, kul -
tu ro wa i spor to wa, jak ho te le
i pen sjo na ty, re stau ra cje, or ga ni -
za to rzy tu ry sty ki, klu by spor to we
i in sty tu cje kul tu ry. Wy so kość ta -
kie go do fi nan so wa nia mo że wy -
no sić na wet 3 mln zł. 

Du żo wyż sze kwo ty na in we -
sty cje czy roz wój, opie wa ją ce
na 100–250 mln, a na wet 1 mld
zł, mo gą po zy skać u nas mi kro -
i ma łe  przed się bior stwa, tak że
w ra mach po życz ki ob ro to wej
na przy wró ce nie płyn no ści ogra -
ni czo nej lub utra co nej wsku tek
CO VID -19. Te go ty pu pro gra -
mów ma my bar dzo wie le, ofer -
ta nie ustan nie ewo lu uje, za in te -
re so wa ne pod mio ty za pra szam
do kon tak tu z Dol no ślą skim
Par kiem In no wa cji i Na uki.

Roz�ma�wia�ła
Zu�zan�na�Pa�weł�czyk

Badania, innowacje, rozwój

Miejsce, gdzie nauka i biznes nawiązują współpracę
Wdrożeniem rynkowym efektów prac badawczo-rozwojowych i stymulowaniem współpracy ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami
zajmują się w Polsce m.in. tzw. parki technologiczne. Zalety kooperacji z tego typu instytucjami doceniają zarówno przedsiębiorcy, jak i naukowcy
stawiający na innowacyjne, kreatywne rozwiązania. 
Jednym z najprężniejszych tego typu podmiotów w kraju jest Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. Obecnie trwa komercjalizacja działalności
tej instytucji otoczenia biznesu, której szeroki zakres obejmuje nie tylko wynajem powierzchni biurowej, warsztatowo-produkcyjnej,
wystawienniczej i konferencyjnej, ale także rozwój takich inwestycji własnych, jak budowa najnowocześniejszego ośrodka narciarstwa biegowego
i biathlonu w Europie na Polanie Jakuszyckiej, czy powstanie Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D.

Rozmowa z Maciejem�Klóską, Prezesm Zarządu Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A., Jakubem�Trzyną, Koordynatorem Dolnośląskiego Inkubatora Druku
3D oraz Kamilem�Kotem, Dyrektorem Funduszu Pożyczkowego DPIN

Dol�no�ślą�ski�Park�In�no�wa�cji�i Na�uki S.A.
jest�no�mi�no�wa�ny�do ty�tu�łu�Naj�wyż�sza�Ja�kość�Qu�ali�ty�In�ter�na�tio�nal 2022
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Po za wy kwa li fi ko wa ny mi pra -
cow ni ka mi, po trzeb na jest do te -
go rów nież od po wied nia flo ta
oraz in fra struk tu ra. Po do głęb nej
ana li zie fi nan so wej, ryn ku, kosz -
tów, Ve le co za in we sto wa ło w bu -
do wę no wo cze sne go i eko lo gicz -
ne go obiek tu. 

Pra ce roz po czę ły się pod
ko niec2020 ro ku woko li cy Czę sto -
chow skie go Par ku Prze my sło we -
go. Ak tu al nie, po nie co po nad ro -
ku prac, trwa wy kań cza nie wnętrz
czę ści biu ro wej oraz in sta la cja urzą -
dzeń doob słu gi flo ty ma ga zy no wo -
-trans por to wej. Otwar cie pla no wa -
ne jest na kwie cień te go ro ku.
Bio rąc pod uwa gę zło żo ność prac
wza kre sie naj now szych roz wią zań
te le in for ma tycz nych, któ re po mo -
gą uspraw nić pro duk cję oraz po -
pra wią za rzą dza nie, co prze ło ży
się nakrót szy czas re ali za cji za mó -
wień, opty ma li za cję kosz tów oraz
mak sy ma li za cję ja ko ści, in we sty cja
zo sta ła zre ali zo wa na w eks pre so -
wym tem pie. Obiekt bę dzie wpeł -
ni ob słu gi wa ny przez in no wa cyj ny
elek tro nicz no -cy fro wy sys tem, któ -
ry zo stał opra co wa ny na po trze by
Ve le co. Au to ma ty za cja in dy wi du -
al nej kon fi gu ra cji mon ta żu,
prze bie gu za mó wie nia oraz prze -
ka za nia po jaz du zo sta nie przy -
spie szo na o 23 proc. Na tym
Ve le co nie po prze sta je, po nie waż
wtym ro ku re ali zo wa na jest ko lej -
na in we sty cja – do dat ko wa ha la
ma ga zy no wa (B), któ ra po zwo li

na utrzy ma nie cią gło ści do staw, na -
wet wszczy cie se zo nu. Jej ukoń cze -
nie pla no wa ne jest rów nież nakwie -
cień br. Ak tu al na po wierzch nia
ha li Ato bli sko 1 tys. m2, apo wsta -
ją cej ha li B – po nad 2 tys. m2,
do dat ko wo po dwo jo na dzię ki za -
sto so wa niu sys te mu dwu po zio -
mo we go. 

Przy kom plek sie po wsta je no -
wo cze sny, trzy kon dy gna cyj ny
biu ro wiec o łącz nej po wierzch -
ni 440 m2, wy po sa żo ny w naj now -
sze roz wią za nia z za kre su te le in -
for ma ty ki. Obiekt ce chu je
pięk na sty li sty ka wnętrz oraz
funk cjo nal ność na naj wyż szym
po zio mie. Bę dzie za si la ny pa ne -
la mi fo to wol ta icz ny mi. Nie prze -
wi du je się wy ko rzy sta nia ani jed -
nej sztu ki kon wen cjo nal ne go
oświe tle nia sta re go ty pu, a źró dła
le do we, za rów no na ze wnątrz,

jak i we wnątrz po miesz czeń. Spe -
cjal nie za pro jek to wa ny sys tem
in te li gent ne go za rzą dza nia bu -
dyn kiem po zwo li na za osz czę dze -
nie ener gii elek trycz nej o 30 proc.,
a ogrze wa nia o po nad 50 proc.
Ce lem Ve le co by ło stwo rze nie
obiek tu przy ja zne go oraz zie lo ne -
go, dla te go też oka la go ogród
z kil ko ma ty sią ca mi ro ślin, wy po -
sa żo ny w pod ziem ne, w peł ni
zauto ma ty zo wa ne na wod nie nie.

No wa sie dzi ba Ve le co to je den
z naj no wo cze śniej szych i wy róż -
nia ją cych się ar chi tek to nicz nie
obiek tów te go ty pu nie tyl ko
w Czę sto cho wie, ale ca łym woj.
ślą skim. 

Jo�an�na Chru�stek

No wy kom pleks
pro duk cyj ny Ve le co
Ve le co, ja ko li der seg men tu luk su so wych po jaz dów elek trycz nych dla
nie peł no spraw nych, od nie mal de ka dy do star cza je do klien tów w ca łej
Eu ro pie. Wraz z ro sną cy mi ocze ki wa nia mi oraz po py tem na roz wią za nia
w za kre sie elek tro mo bil no ści, fir ma sta nę ła przed wy zwa niem skró ce nia
cza su re ali za cji za mó wień, przy utrzy ma niu opty mal ne go po zio mu kosz tów.

Plan�za�go�spo�da�ro�wa�nia�prze�strzen�ne�go,�pro�jekt�ele�wa�cji,�ar�chi�tek�tu�ry
zie�le�ni�oraz�in�fra�struk�tu�ry�dro�go�wej�dla�no�wej�sie�dzi�by�Ve�le�co�wy�ko�na�-
ła�Pau�li�na�Cie�ślik�z,�do�świad�czo�nej�wpo�dob�nych�pro�jek�tach,�czę�sto�chow�-
skiej�fir�my�ZO�EN

Ja�ka�jest�ge�ne�za�fir�my�i ob�szar
jej�dzia�łal�no�ści?�Kto� jest�od�-
bior�cą� Pań�stwa� pro�duk�tów
i usług?
Re ali zu je my kom plek so we pra -
ce dla du żych przed się biorstw
z branż prze my słu cięż kie go,
che micz ne go, ener ge tycz ne go
i spo żyw cze go w Pol sce i in nych
kra jach Eu ro py Za chod niej.
Dla na szych Klien tów pro jek tu -
je my i wy ko nu je my in sta la cje
elek trycz ne oraz ste row ni cze.
Wy po sa ża my swo ich od bior -
ców w roz dziel nie śred nie go
i ni skie go na pię cia. Dba my, by
prze pływ ener gii w da nym
obiek cie dzia łał bez za rzu tów.
Do dat ko wo opra co wu je my
i wdra ża my sys te my Apa ra tu -
ry Kon tro l no -Po mia ro wej i Au -
to ma ty ki, czy li ze spół urzą -
dzeń, któ ry od po wied nio
do sto so wa ny do in dy wi du al -
nych po trzeb przed się bior stwa
jest w sta nie zop ty ma li zo wać
każ dy pro ces pro duk cji w wie -
lu aspek tach – wy daj no ści, eko -
no mi ki czy bez pie czeń stwa.
Na szą ofer tę uzu peł nia ca ło do -
bo wy ser wis pra cu ją cy przez 7
dni w ty go dniu, dzię ki cze mu je -
ste śmy w sta nie re ago wać na -
tych miast na wszel kie nie po żą -
da ne zja wi ska. 

Przed się bior stwo na ryn ku
ist nie je już od 30 lat. Ja z ko lei
zo sta łem je go wła ści cie lem
w 2019 r. W pierw szej ko lej no -
ści przy stą pi łem do dzia łań
mar ke tin go wych oraz han dlo -
wych, aby mar ka ELEK TRIN
zy ska ła „no we brzmie nie”.
Wdro że nie licz nych dzia łań
opty ma li zu ją cych, po zwo li ło

pod nieść wy daj ność, a in we sty -
cja w szko le nie i do po sa że nie
pra cow ni ków prze ło ży ła się
na za kres kon trak tów i tym sa -
mym wy nik fi nan so wy fir my.

Co�jest�Pań�stwa�naj�moc�niej�szą
stro�ną?
Wy pra co wa na przez ostat nie
trzy de ka dy sil na po zy cja
na ryn ku da je nam moż li wość
spo koj ne go funk cjo no wa nia
i sta łe go roz wo ju. Pra cu je my
w opar ciu o wdro żo ne sys te my
ja ko ści. Jed nak naj więk szą prze -
wa gą ELEK TRI Nu jest kom -
plek so wość i ter mi no wość
świad czo nych usług oraz naj -
wyż sza ja kość ser wi su iofe ro wa -
nych pro duk tów. Tech no lo gie
ener ge tycz ne po wsta ją w opar -
ciu o pro du ko wa ne przez nas
wła sne roz dziel ni ce i kon te ne ro -
we sta cje trans for ma to ro we,
do któ rych kom po nen ty po zy -
sku je my wy łącz nie od sta łych,
spraw dzo nych do staw ców. 

Jed�nym�znaj�więk�szych�atu�tów
każ�dej� fir�my� jest� wy�kwa�li�fi�-
ko�wa�ny�per�so�nel.�Jed�nak�re�la�-
cja�mię�dzy�ka�drą�apra�co�daw�-
cą� mu�si� być� w rów�no�wa�dze
i przy�no�sić�ko�rzy�ści�obu�stro�-
nom.
Trak tu ję pra cow ni ków tak, jak
sam bym te go ocze ki wał wzglę -
dem sie bie. W tych re la cjach
uwzględ niam też sil ne po czu cie,
że wie le z tych osób jest od po -
wie dzial nych za swo ich bli skich,
więc tym sa mym my ja ko fir ma
rów nież. Sta wia my na sta bil ność
za trud nie nia, na zbu do wa nie
lo jal nej, sta łej ka dry. Tyl ko z za -

ufa nym ze spo łem czło wiek jest
w sta nie osią gnąć suk ces, na któ -
ry skła da się cięż ka pra ca każ de -
go z na szych pra cow ni ków.
Oczy wi ście wraz z roz wo jem fir -
my wdra ża my pro gra my, ma ją -
ce na ce lu po zy ska nie fa chow -
ców. Współ pra cu je my w tym
za kre sie z ino wro cław ski mi
szko ła mi za wo do wy mi, przyj -
mu jąc uczniów na prak ty ki. Po -
zna ją w ten spo sób przed się bior -
stwo, moż li wo ści ja kie ono da je
i per spek ty wy roz wo ju. Pierw si
ab sol wen ci zna leź li już u nas za -
trud nie nie. Współ pra cu je my
rów nież z agen cja mi pra cy tym -
cza so wej i tu rów nież zda rza ją
się przy pad ki, że po tem ofe ru -
je my sta łą pra cę. Ak tu al nie
w fir mie pra cu ją 24 oso by. 

Ja�kie� są� naj�waż�niej�sze� ce�le
stra�te�gii� roz�wo�ju� w naj�bliż�-
szym�cza�sie?�
Pla nu je my dal szą roz bu do wę
za ple cza tech no lo gicz ne go,
chce my in we sto wać w no we
ma szy ny oraz zwięk szyć za -
trud nie nie. Plan do re ali za cji
na ten rok jest pro sty, ale i trud -
ny za ra zem – osią gnąć mi ni -
mum ze szło rocz ny po ziom
w za kre sie zre ali zo wa nych kon -
trak tów i ob ro tów. A życz my
so bie oczy wi ście wszy scy jesz -
cze lep szych wy ni ków.

Roz�ma�wia�ła�Zu�zan�na�Pa�weł�czyk

Kom plek so wa in ży nie ria
in fra struk tu ry elek trycz nej 
Bez wąt pie nia prąd jest fun da men tem funk cjo no wa nia go spo dar ki.
Jest to naj bar dziej istot ne w od nie sie niu do sek to rów wy ma ga ją cych
zwięk szo ne go za po trze bo wa nia na ener gię, jak za kła dy pro duk cyj ne,
któ re po trze bu ją od po wied niej in sta la cji za si la nia, bę dą ce go gwa ran cją
cią gło ści pro ce su tech no lo gicz ne go, efek tyw no ści i bez pie czeń stwa.

Roz mo wa zMak�sy�mem�Af�feldt, Dy rek to rem Za rzą dza ją cym
fir my ELEK TRIN M. M. AF FELDT Sp. j. (Ino wro cław),
no mi no wa nej do ty tu łu Naj wyż sza Ja kość Qu ali ty In ter na tio nal 2022

Opty mal ne dru ko wa nie 
Roz mo wa z Paw�łem�Piór�kow�skim, Dy rek to rem Za rzą dza ją cym
fir my Raf com, wła ści cie lem mar ki PRISM, ofe ru ją cej al ter na tyw ne
ma te ria ły eks plo ata cyj ne do dru ka rek
Czym�się�Pań�stwa�fir�ma�wy�-
róż�nia�na ryn�ku?
Dzia łal ność roz po czę li śmy
w 2005 ro ku, zaj mu jąc się m.in.
sprze da żą me bli biu ro wych.
Wkrót ce ofer tę wzbo ga ci li śmy
o tu sze i to ne ry do dru ka rek la -
se ro wych, atra men to wych,
ko pia rek i urzą dzeń wie lo -
funk cyj nych. Po cząt ko wo ofe -
ro wa li śmy wy łącz nie ory gi nal -
ne pro duk ty wio dą cych
pro du cen tów, ale z cza sem
wpro wa dzi li śmy rów nież al -
ter na tyw ne za mien ni ki. Ro -
sną cy po pyt zmo ty wo wał nas
do wpro wa dze nia na szej wła -
snej mar ki. I tak, w 2011 r.
na ryn ku po ja wił się PRISM,
dziś je den z naj dy na micz niej
roz wi ja ją cych się bran dów kom -
pa ty bil nych ma te ria łów eks plo -
ata cyj nych. Oka za ło się to du -
żym bodź cem do roz wo ju ca łej
fir my. Obec nie za trud nia my
po nad 60 osób, po sia da my ma -
ga zy ny o pow. 2,5 tys. m2. Głów -
na sie dzi ba fir my znaj du je się
w Re gu łach pod War sza wą,

a od dzia ły są w Kra ko wie, Ka to -
wi cach, Wro cła wiu iwGdań sku.
Sprze daż pro wa dzi my na te re -
nie ca łej Unii Eu ro pej skiej. Na -
szą ofer tę uzu peł nia ją m.in.
ma te ria ły do czysz cze nia sprzę -
tu elek tro nicz ne go, ak ce so ria

kom pu te ro we, pa pier do dru ka -
rek, a tak że urzą dze nia wie lo -
funk cyj ne. 

Wczym�upa�tru�je�Pan�suk�ce�su
mar�ki�PRISM?
Za in te re so wa nie al ter na tyw -
ny mi ma te ria ła mi eks plo ata -
cyj ny mi nie ma le je, zwłasz cza
w kon tek ście po żą da ne go

zmniej sza nia kosz tów sta łych
firm. PRISM to wy so ka ja kość,
trwa łość i wy daj ność czę sto
wyż sza, niż ofe ro wa na przez
glo bal nych pro du cen tów urzą -
dzeń, przy wie lo krot nie niż -
szej ce nie. Na sze tu sze i to ne ry

po sia da ją cer ty fi ka ty zgod -
no ści z od po wied ni mi nor -
ma mi ISO. Oczy wi ście nie
by ło by suk ce su bez na sze go
kom pe tent ne go i efek tyw -
ne go ze spo łu han dlow ców.
W re zul ta cie PRISM jest
w gro nie pię ciu naj le piej
sprze da ją cych się te go ty pu
pro duk tów w Pol sce. To
bar dzo du że osią gnię cie,
zwłasz cza, że fir ma za czy na -

ła od ze ra, a PRISM jest jej wy -
kre owa ną mar ką. Nie osia da my
na lau rach, na szym ce lem jest
zdo by cie po zy cji li de ra.
Roz�ma�wia�ła�Zu�zan�na Pa�weł�czyk

Pro�duk�ty�PRISM
otrzy�ma�ły�no�mi�na�cję�do na�gro�dy�

Naj�wyż�sza�Ja�kość
Qu�ali�ty�In�ter�na�tio�nal 2022

Ma to szcze gól ne zna cze nie
w od nie sie niu do prze my słu
pro ce so we go, któ re go dzia ła -
nia nie moż na za trzy mać, a je -
śli już, to w ta ki spo sób, aby nie
wpły nę ło to na prze rwa nie cią -
gło ści funk cjo no wa nia ca łe go
sys te mu, np. blo ku ener ge tycz -
ne go. Do ty czy to nie tyl ko pro -
duk cji i prze sy łu ener gii elek -
trycz nej, ale też wo dy, su row ców
che micz nych, in fra struk tu ry cy -
fro wej, ochro ny zdro wia i wie -
lu in nych sek to rów stra te gicz -
nych dla go spo dar ki kra ju,
w tym bez pie czeń stwa na ro do -
we go. – To pro ce sy cią głe, o któ -

re na le ży od po wied nio dbać,
mo ni to ro wać i ser wi so wać, tak,
aby np. cie pło w do mu by ło wte -
dy, kie dy chce te go użyt kow nik,
a nie pro du cent czy dys try bu -
tor – mó wi An�drzej�Cie�ślak,
eks pert ds. cy ber bez pie czeń -
stwa prze my sło we go z bli sko
30-let nim do świad cze niem za -
wo do wym, Pre zes Za rzą du fir -
my Dy na con Sp. z o.o., któ ra 
zaj mu je się za pew nie niem bez -
pie czeń stwa cią gło ści dzia ła nia
pro ce sów tech no lo gicz nych i cy -
ber bez pie czeń stwem in fra struk -
tur prze my sło wych. 

Uję cie ho li stycz ne w tym za -
kre sie za kła da jed no cze sne mo -
ni to ro wa nie ca łe go sys te mu
prze my sło we go, a nie sku pia nie
się wy łącz nie na po je dyn czych
punk tach kry tycz nych. Zu peł -
nie jak w ide al nym mo de lu
dia gno sty ki w me dy cy nie, gdzie
nie licz ni spe cja li ści po sia da ją
umie jęt ność prze pro wa dze nia
wie lo na rzą do wej oce ny. – My
zaj mu je my się ta ki mi ba da nia -
mi róż ni co wy mi, pra cu jąc
w prze my śle na „ży wym or ga ni -
zmie”. Je ste śmy jed nym z ele -
men tów roz wią zań tech no lo -
gicz nych sto so wa nych na ca łym

świe cie, pod mio tem, któ ry mo -
że wnieść coś cen ne go w za kre -
sie cy ber bez pie czeń stwa. To jest
fak tycz na pol ska myśl tech no lo -
gicz na. Po sia da my wie dzę
i umie jęt no ści, obej mu ją ce jed -
no cze śnie dzie dzi ny zza kre su za -
rów no pro ce sów prze my sło -
wych, jak i IT – za zna cza An drzej
Cie ślak, i do da je: – Wy ko rzy stu -
je my in ter dy scy pli nar ne po dej -
ście ca łe go na sze go ze spo łu. Ja -
ko li der te go ryn ku w Pol sce
two rzy my no wą ja kość za rzą -
dza nia w wie lu ob sza rach go -
spo dar ki. Ja ko kraj mu si my
szyb ko od ro bić „pra cę do mo -
wą”, pod nieść swo je kom pe ten -
cje, wie dzę i wy ko nać ol brzy mią
in wen ta ry za cję aż do po zio mu
sy gna łów ste ru ją cych, któ re bę -
dąc czę ścią ca łe go zło żo ne go
sys te mu, są na rów ni od po wie -
dzial ne za to, że ma my np. prąd
w gniazd ku, czy stą wo dę w kra -
nie, dzia ła ją ce sys te my me dycz -
ne, czy za pew nio ne bez pie czeń -
stwo w ru chu lot ni czym.

Ja�cek�Ma�jew�ski

Musimy odrobić
„pracę domową”
z cyberbezpieczeństwa
Nastał najwyższy czas na to, aby zacząć wreszcie wdrażać w skali
całego kraju holistyczne podejście do prowadzonych procesów
technologicznych w zakresie bezpieczeństwa ciągłości działania.
Dotyczy to nie tylko sektorów strategicznych państwa,
ale każdego biznesu z wielu sektorów gospodarki. 

An�drzej�Cie�ślak,�eks�pert�ds.�cy�ber�-
bez�pie�czeń�stwa� prze�my�sło�we�go
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Reklama

– W opar ciu o spój ną wi zję
kon se kwent nie re ali zu je my plan,
dzię ki któ re mu na sze mia sto
sta je się bar dziej atrak cyj ne dla
miesz kań ców i osób je od wie -
dza ją cych. Je śli daw no nie by łeś
w Bę dzi nie, al bo je steś tu taj
po raz pierw szy, bę dziesz po zy -
tyw nie za sko czo ny. Ma my wie -
le do za ofe ro wa nia! – mó wi
Łu�kasz�Ko�mo�niew�ski, Pre zy -
dent Bę dzi na.

We wrze śniu ubie głe go ro ku
w Bę dzi nie zo sta ła otwar ta naj -
więk sza od lat in we sty cja miej -
ska – ha la wi do wi sko wo -spor -
to wa Bę dzin Are na. To obiekt
wy róż nia ją cy się nie tyl ko w ar -
chi tek tu rze Bę dzi na, ale tak że
oko licz nych miast. Ha la wi do -
wi sko wo -spor to wa po sia da
aż 2,5 tys. miejsc sie dzą cych
i jest ide al na do or ga ni za cji

roz gry wek spor to wych oraz
wy da rzeń kul tu ral no -roz ryw ko -
wych. No wo po wsta ły obiekt
mie ści trzy pro fe sjo nal ne bo iska,
si łow nie, ga bi net od no wy bio -
lo gicz nej oraz klub fit ness.
Wkrót ce zo sta nie otwar ty tak -
że lo kal ga stro no micz ny. 

Bę dzin Are na to sie dzi ba
i miej sce do mo wych roz gry -
wek mę skiej dru ży ny MKS
Bę dzin, któ ra przez wie le lat,
od 2014 do 2021 ro ku ry wa li zo -
wa ła z naj lep szy mi dru ży na mi
Plu sLi gi, a obec nie pla so wa na
jest w czo łów ce ta be li Tau ron 1.
Li gi. O po pu lar no ści i wy so kim
po zio mie siat ków ki w Bę dzi nie
świad czy rów nież fakt, że wie lu
mło dych miesz kań ców mia sta
za si la skła dy siat kar skie klu bów
kra jo wych i mło dzie żo wej na ro -
do wej ka dry mę skiej i żeń skiej.

Ha la to tak że ide al ne miej sce
or ga ni za cji wy da rzeń kul tu ral -
no -roz ryw ko wych dla miesz -
kań ców ca łe go re gio nu. Mi nę -
ło za le d wie kil ka mie się cy
od otwar cia, a w jej mu rach od -
był się już wi do wi sko wy wy stęp
Ze spo łu Pie śni i Tań ca Śląsk,
nie za po mnia ny kon cert Ma -
riu sza Ka la gi czy prze gląd mu -
zycz nych ta len tów pod czas
28. Mię dzy na ro do we go Fe sti -
wa lu Ko lęd i Pa sto ra łek. A pla -
no wa ne są ko lej ne cie ka we ar -
ty stycz ne wy da rze nia.

Wie lo funk cyj ny obiekt ide al -
nie wpa so wał się w no wo cze sną,

zre wi ta li zo wa ną prze strzeń
miej ską, w tym bul wa ry Czar nej
Prze mszy, i stał się jej wi ze run -
ko wym do peł nie niem. Od no -
wio ne nad rzecz ne te re ny sta ły
się miej scem in te gra cji miesz -
kań ców Bę dzi na – dzie ci i lu dzi
mło dych, ale też se nio rów, któ -
rzy ma ją tu swo ją ulu bio ną tra -
sę spa ce ro wą. Moż na tu taj, w za -
leż no ści od upodo bań, al bo
od po cząć w cie niu na ła wecz -
kach, al bo ak tyw nie spę dzić czas
na si łow ni. To tak że ulu bio ne
miej sce tre nin gów bę dziń skich
bie ga czy i grup bie go wych. – Za -
pra sza my do Bę dzi na! Je stem
pe wien, że ha la wi do wi sko wo -

-spor to wa Bę dzin Are na i zre wi -
ta li zo wa ne bul wa ry nad Czar ną
Prze mszą są atrak cyj ne tak że dla
miesz kań ców z oko licz nych
miast. To obec nie wspa nia ła
prze strzeń do wy po czyn ku
i praw dzi we cen trum re kre acyj -
no -kul tu ral ne Bę dzi na – do da -
je pre zy dent Łu kasz Ko mo -
niew ski.

Wy�dział�Pro�mo�cji�UM�Bę�dzin

Ha�la�wi�do�wi�sko�wo�-spor�to�wa�Bę�dzin�Are�na

Łu�kasz�Ko�mo�niew�ski,
Pre�zy�dent�Bę�dzi�na

Spół dziel nia 
stra te gicz nie za rzą dza na
W nie speł na 40-tys. Ża rach (woj. lu bu skie) od bli sko
65 lat pręż nie funk cjo nu je naj więk sza w tym mie ście
Spół dziel nia Miesz ka nio wa. Ad mi ni stru je
66 bu dyn ka mi z po nad 2,5 ty sią ca mi miesz kań
i 60 lo ka la mi użyt ko wy mi na 5 osie dlach. To no wo -
cze sna in sty tu cja, któ ra od 2010 r. pra cu je w opar ciu
o sys te ma tycz nie ak tu ali zo wa ną Stra te gię Roz wo ju. 
– To do ku ment kie run ko wy,
w któ rym za war te są prio ry te to -
we ce le na każ de ko lej ne 5 lat.
Wcze śniej obo wią zy wa ły rocz -
ne pro gra my roz wo ju, ale uję cie
w dłuż szej per spek ty wie po -
zwo li ło na spraw niej szą re ali za -
cję za dań, któ re wdra ża się
na prze strze ni kil ku lat – za zna -
cza dr�inż.�Sta�ni�sław�Ha�ła�bu�ra,
Pre zes Za rzą du Spół dziel ni
w Ża rach. Ak tu al na stra te gia
obo wią zu je do2025 r. Pan de mia
przy nio sła ko niecz ność mo dy -
fi ka cji wie lu za mie rzeń, jed nak
głów ne kie run ki po zo sta ją bez
zmian, zwłasz cza w od nie sie niu
do za pla no wa nych re mon tów
i mo der ni za cji.

Głów ne kie run ki wie lo let niej
stra te gii obej mu ją dzia ła nia zwią -
za ne przede wszyst kim z za -
gwa ran to wa niem wy so kie go po -
zio mu ob słu gi bli sko 6 tys.
miesz kań ców (to15 proc. po pu -
la cji Żar) oraz spraw ne go, sta bil -
ne go ibez piecz ne go za rzą dza nia
nie ru cho mo ścia mi. Efek tem
wdro żo nych pro ce sów jest za -
pew nie nie utrzy ma nia wy so kie -
go po zio mu tech nicz ne go in fra -
struk tu ry oraz sta łe pod no sze nie
stan dar dów ży cia miesz kań ców,
zgod nie z wy ma ga nia mi ochro -
ny śro do wi ska oraz bez pie czeń -
stwa lu dzi i mie nia. Kon se -
kwent nie re ali zo wa ne są przy ję te

pla ny re mon to we w opar ciu
o wła sną ka drę i środ ki fi nan so -
we. Dzię ki te mu wszel kie uster -
ki usu wa ne są wy jąt ko wo szyb -
ko. Po nie waż żar ska spół dziel nia
nie in we stu je obec nie wbu do wę
no wych obiek tów, za tem ca łą ak -
tyw ność kie ru je na mo der ni za -
cję ist nie ją cych za so bów. Ak tu -
al nie koń czy się wie lo let ni pro ces
ter mo mo der ni za cji wszyst kich
bu dyn ków spół dziel ni. Wy mie -
nio na zo sta ła ca ła sto lar ka otwo -
ro wa, ocie plo no nie mal już
wszyst kie ścia ny i da chy, a na -
stęp ny etap obej mie stro py piw -
nic. – Nie bez zna cze nia za tem
po zo sta je bu do wa nie kom pe -
tent ne go i od po wie dzial ne go
sa mo rzą du, pod no sze nie kwa li -
fi ka cji na sze go 30-oso bo we go
ze spo łu pra cow ni ków i kon se -
kwent ne dą że nie do przy ję tych
ce lów wdu chu idei spół dziel czo -
ści pod mio tu bę dą ce go za rów no
pod mio tem go spo dar czym, jak
ior ga ni za cją spo łecz ną – pod su -
mo wu je pre zes S. Ha ła bu ra.

Zu�zan�na�Pa�weł�czyk

Bę dzin Are na – miej sce naj więk szych 
wy da rzeń spor to wych i kul tu ral nych
Od po nad de ka dy Bę dzin dy na micz nie zmie nia swo je ob li cze, wpro wa dza jąc funk cjo nal ne
i no wo cze sne roz wią za nia ar chi tek to nicz ne. 

Bla cho tra pez to spół ka z pol -
skim ka pi ta łem, któ ra po sia da
in no wa cyj ne za ple cze tech no lo -
gicz ne. Kon cen tru jąc się na dłu -
go fa lo wych ce lach dziś osią ga
1 mld przy cho dów ze sprze da -
ży. Zna na ze skraj nie wy so kiej
ja ko ści i miaż dżą cej prze wa gi
tech no lo gicz nej nie tyl ko w Eu -
ro pie, ale tak że w Azji i za oce -
anem. Dzię ki sze ro kim in we sty -
cjom si łę Gru py Bla cho tra pez
two rzą licz ne spół ki za gra nicz -
ne oraz roz bu do wa ny pa ra sol
ma rek: Re volt Ener gy – do staw -
ca in sta la cji PV, KROP – sys te -
my ryn no we, So lid Ste el – po kry -
cia z kru szy wem skal nym,

PVex – hur tow nia fo to wol ta icz -
na oraz naj młod sza mar ka
w port fo lio, GARD – sys te my
ogro dzeń. Fir ma kła dzie na -
cisk na roz wój in we sty cji.
Bla cho tra pez to aż 6 tech no lo -
gicz nie za awan so wa nych hal
– a w cią gu naj bliż sze go ro ku
ce lem fir my jest po dwo je nie
do stęp no ści in fra struk tu ry pro -
duk cyj nej. Nie ustan nie zna -
kiem szcze gól nym spół ki jest
bo ga ta ofer ta pro duk to wa
po kryć da cho wych i ele wa cyj -
nych po wsta ją ca we ści słej
współ pra cy z de ka rza mi. Sta ła
kon tro la pro ce sów, wy ma gań
i pa ra me trów tech nicz nych wy -

ro bów – sta no wi gwa ran cję
bez pie czeń stwa dla klien ta. 

– Na współ cze snym ryn ku
co raz trud niej do ko nać wy bo -
ru od po wied nie go pro duk tu,
trwa kon ku ren cja ce ną – czę sto
kosz tem ja ko ści i in no wa cyj no -
ści. Je stem jed nak prze ko na ny,
że to ja kość, a nie ce na są klu czo -
we dla współ cze sne go, świa do -
me go klien ta. Nie ustan nie
pra cu je my nad two rze niem no -
wych seg men tów pro duk to -
wych. Dzie je się to wręcz sy ner -
gicz nie po przez wspo ma ga nie
dzia łań in no wa cyj nych w za kre -
sie tech no lo gii oraz za rzą dza nia
in for ma cją. Dzię ki te mu, po sia -
da my bo ga tą ofer tę pro duk to -
wą – do pa so wa ną do po trzeb
wy ma ga ją ce go ryn ku. My ślę,
że naj lep szym po twier dze niem
za sad no ści tych dzia łań jest
za ufa nie klien tów – w koń cu
nie co dzien nie zo sta je się wy róż -
nio nym ja ko naj bar dziej roz wo -
jo wa i roz po zna wal na mar ka
na pol skim ryn ku – pod su mo -
wu je Ra�fał� Mi�chal�ski, CEO
Bla cho tra pez. 

Oprac.�J.�J.

Polski producent pokryć dachowych i elewacyjnych uhonorowany
tytułem Dobra Marka i Polska Dobra Marka 2022

Blachotrapez nagrodzony!

Ra�fał�Mi�chal�ski,�CEO�Bla�cho�tra�pez
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Rol ni czy Kom bi nat Spół dziel -
czy w Bą de czu (woj. wiel ko pol -
skie) jest jed nym z tych pod -
mio tów pol skiej go spo dar ki,
któ re sta no wią o świa to wej kla -
sie na szych pro duk tów rol nych.
Przed się bior stwo zbu do wa ne
bli sko 70 lat te mu, w opar ciu
o war to ści spół dziel cze, jest
dziś no wo cze śnie za rzą dza ną
fir mą, wy ty cza ją cą kie run ki
roz wo ju bran ży w kra ju. 

Go spo dar stwa RKS obej mu -
ją ok. 2 tys. ha na te re nie czte -
rech gmin, ok. 30 km na wschód
od Pi ły, na wy jąt ko wych w ska li
Eu ro py te re nach eko lo gicz -
nych. Kom bi nat zna ny jest
przede wszyst kim z in ten syw nej
i do brze zor ga ni zo wa nej ho -
dow li by dła i trzo dy chlew nej
(sprze daż 18 tys. tucz ni ków
rocz nie) oraz upraw ro ślin
(zbóż, ku ku ry dzy, lu cer ny, rze -
pa ku i bu ra ków cu kro wych),
z któ rych pro du ku je na tu ral ne
pa sze na po trze by wła snej
ho dow li. Do me ną kom bi na tu
jest jed nak ho dow la by dła
mlecz ne go i pro duk cja mle ka.
Ty siąc sztuk z 2,5-ty sięcz ne go
sta da, sta no wią kro wy doj ne.
– W ostat nim cza sie zna czą co
zwięk szy li śmy ich wy daj ność.
Dzię ki pra cy na szych zoo tech -
ni ków zwięk szo na zo sta ła
śred nia wy daj ność lak ta cyj na

od kro wy do po nad 13 tys. kg
mle ka, skró co ny zo stał okres
mię dzy wy cie le nio wy do 383
dni oraz zo sta ła wy dłu żo na
o rok ży wot ność krów – mó wi
An to ni Wy soc ki, Pre zes Za rzą -
du RKS Bą decz, i do da je:
– Dzię ki te mu na szą ofer tę
wzbo ga ci li śmy o sprze daż nad -
mier nej ilo ści ja łó wek ciel nych.
Do na sze go bu dże tu z te go ty tu -
łu wub. ro ku wpły nę ło do dat ko -
we 1,3 mln zł, któ re mo że my
prze zna czyć nako lej ne in we sty cje.
Pra cy ma my wtym za kre sie bar -
dzo du żo, nie tyl ko wod nie sie niu
do na szych wła snych stan dar -
dów, ale i po ja wia ją cych się no -
wych unij nych dy rek tyw wza kre -
sie po pra wy do bro sta nu zwie rząt. 

Zwięk szo na efek tyw ność
pro duk cji mle ka jesz cze bar dziej
umoc ni ła RKS na po zy cji ści słej

kra jo wej czo łów ki te go sek to ra
pod wzglę dem ja ko ści i ilo ści te -
go su row ca, któ ry tra fia do czo -
ło wych przed się biorstw pro -
duk cji spo żyw czej w Pol sce. 

Spół dziel nia sys te ma tycz nie
zmniej sza wpływ swo jej dzia łal -
no ści na śro do wi sko. Za in sta lo -
wa no pa ne le fo to wol ta icz ne
na bu dyn ku mie szal ni pasz, za -
ku pio ny zo stał no wo cze sny, wy -
daj ny kom bajn CLA AS, in we stu -
je się też wdzia ła nia po pra wia ją ce
do bro stan zwie rząt, np. wbu do -
wę ko lej nej, już siód mej obo ry. 

Jo an na Chru stek

Jak�utrzy�mać�re�no�mę
pol�skie�go�rol�nic�twa?
Dzi siej sza, no wo cze sna go spo dar ka rol na ukie run ko wa na jest przede
wszyst kim na sys te ma tycz ny wzrost wy daj no ści i ja ko ści pro duk tów,
przy utrzy ma niu opty mal nych kosz tów, w po sza no wa niu śro do wi ska
na tu ral ne go oraz za sad ra cjo nal nej agro tech ni ki, zrów no wa żo ne go
po zio mu plo nów i do bro sta nu ho do wa nych zwie rząt. 

Reklama

Był to nie wąt pli wie rok pró by
dla wszyst kich. W tych nie ła -
twych, zmien nych wa run kach,
tyl ko efek tyw ne i od waż ne za -
rzą dza nie sta ło się gwa ran cją
roz wo ju gmi ny. 

Bar ba ra Ga licz, Bur mistrz
Tar czy na jest do świad czo nym
ma na ge rem. Po sia da nie tyl ko
prze my śla ną i am bit ną wi zję, ale
tak że umie jęt ność pa sjo no wa -
nia się nią i za ra ża nia tą pa sją in -
nych. Wi zja, to jed nak nie
wszyst ko. Aby zo sta ła prze ku -
ta w kon kret ną rze czy wi stość
nie zbęd na jest cięż ka pra ca.
Praw dzi wi li de rzy po tra fią nie
tyl ko cięż ko pra co wać, ale tak -
że pa trzeć w przy szłość i prze -
wi dzieć, co mo że się wy da -

rzyć. – Za rzą dza nie gmi ną
w dzi siej szych cza sach to pra ca
w śro do wi sku, któ re nie ustan -
nie się zmie nia. Po trze ba du żej
ela stycz no ści i zro zu mie nia
w po dej ściu do zmian, aby ro -
bić to, co naj lep sze dla na szej
ma łej spo łecz no ści. Szcze gól nie
ostat nie dwa la ta w związ ku
z pan de mią wy ma ga ją po dej -
mo wa nia nie stan dar do wych
roz wią zań – mó wi Bar ba ra
Ga licz.

Po zy ski wa nie fun du szy ze -
wnętrz nych wraz ze środ ka mi
z bu dże tu gmi ny spra wia ją, że
re ali zo wa ne in we sty cje są prio -
ry te to wy mi dla gmi ny i jej
miesz kań ców. Da le ko sięż ne
pla no wa nie jest moż li we dzię -
ki wi zjo ner skie mu po dej ściu,
da ją ce mu moż li wość prze wi dy -
wa nia zmian i uwzględ nia nia
ich w swo ich stra te giach.

Wszech stron ność jest nie -
zbęd na w za rzą dza niu spo łecz -
no ścią lo kal ną. Wpro wa dza -
nie no wych roz wią zań oraz

ada pto wa nie ich do zmie nia ją -
cych się sce na riu szy jest gwa ran -
cją zmian, wpły wa ją cych ko -
rzyst nie na ży cie miesz kań ców
gmi ny Tar czyn. 

W trud nych cza sach pod -
sta wą do dzia łań jest wła ści we
roz po zna nie po trzeb, a tak że
ocze ki wań spo łecz nych i do sto -
so wa nie do nich wła ści wych,
czę sto in no wa cyj nych roz wią -
zań. Prze my śla ne pla ny roz -
wo ju Gmi ny Tar czyn po zwa la -

ją na re ali zo wa nie in we sty cji
roz ło żo nych w cza sie, wraz
z nada niem im od po wied niej
hie rar chii waż no ści. Ta kie po -
dej ście gwa ran tu je nie tyl ko re -
ali za cję sztan da ro wych przed -
się wzięć, ale tak że sta no wi
do wód na to, że za rzą dza nie
na wy so kim po zio mie przy no si
od po wied nie re zul ta ty. 

K.K.

Rok 2021�w gmi�nie�Tar�czyn
pe�łen�wy�zwań�i moż�li�wo�ści
Trwa ją ca przez ca ły 2021 r. pan de mia ko ro na wi ru sa nada wa ła ton
co dzien no ści re gio nów i mi kro re gio nów. Sa mo rząd gmi ny Tar czyn
(woj. ma zo wiec kie) pra co wał w trud nych wa run kach,
lecz nie zwal nia jąc tem pa re ali zo wał za pla no wa ne in we sty cje. 

Za�nim�zo�sta�niesz� li�de�rem,�suk�ces

po�le�ga�na sa�mo�roz�wo�ju.�

Kie�dy� zo�sta�jesz� li�de�rem,� suk�ces

po�le�ga�na roz�wi�ja�niu�in�nych.

Jack�We�lch

„

FA SING S.A. po sia da przed -
się bior stwa pro duk cyj ne i za -
kład ku zien ni czy w Pol sce
oraz biu ra dys try bu cyj ne
w Niem czech, Ro sji, Chi nach,
USA i na Ukra inie. Jest pro du -
cen tem łań cu chów ogni wo -
wych pła skich i okrą głych,
zgrze beł, tras łań cu cho wych,
od ku wek ma try co wych, sprzę -
gieł, ko twia rek, wier ta rek,
sto ja ków, agre ga tów hy drau -
licz nych. Roz wi nię ta i wie lo -
płasz czy zno wa sieć dys try bu -
cji na ca łym świe cie po zwa la
fir mie wy róż niać się spraw no -
ścią ob słu gi ser wi so wej oraz
moż li wo ścią szyb kie go do sto -
so wa nia się do zmie nia ją cych
się dy na micz ne po trzeb ryn ko -
wych. Z roz wią zań ofe ro wa -
nych przez spół ki Gru py
FA SING ko rzy sta po nad 2 tys.
użyt kow ni ków w 49 kra jach
na ca łym świe cie. 

Spół ka -mat ka Kar bon 2 roz -
wi ja z du żym suk ce sem bran -
żę elek tro mo bil no ści w Pol sce
bę dąc wy łącz nym dys try bu -
to rem mo to cy kli elek trycz -
nych ma rek Su per So co
(od 2019) oraz Ze ro Mo tor cyc -
les (od 2021). 

Z koń cem 2021 r. Gru pa
FA SING wzbo ga ci ła się o no wy
pod miot, pol sko -nie miec ką
spół kę jo int ven tu re – Fer ti gung
FA SING Schwarz (z sie dzi bą
w Ki lo nii w Niem czech), któ rej
klu czo wym ob sza rem dzia łal -
no ści jest sprze daż peł ne go za -
kre su pro duk to we go spół ek
z ob rę bu Gru py FA SING w re -
gio nie DACH (eu ro pej skie kra -
je nie miec ko ję zycz ne). 

In�spi�ru�je�nas
przy�szłość,�wspie�ra
do�świad�cze�nie
Fa bry ki Sprzę tu i Na rzę dzi Gór ni czych
Gru pa Ka pi ta ło wa FA SING S.A.
jest sy ner gicz ną gru pą spół ek z po nad
100-let nim do świad cze niem w bran ży
elek tro ma szy no wej, któ re łą czy wspól ny cel:
dzię ki kom ple men tar nej ofer cie do star czać
naj lep sze roz wią za nia i zwięk szać
efek tyw ność pra cy od bior ców pro duk tów
w wie lu ga łę ziach prze my słu.

Pew nie dla te go ma te ra ce dzie cię -
ce i mło dzie żo we są tak chęt nie
re ko men do wa ne przez fi zjo te ra -
peu tów, le ka rzy, czy po łoż ne. 

Dla cze go Rücken? Oto opi nia
po łoż nej, przy szłej mat ki:
– „Nawy bór ma te ra ca po świę ci -
łam wie le cza su. By łam prze ko na -
na, że to bar dzo waż ny ele ment,
któ ry bę dzie to wa rzy szył mo je mu
ma lusz ko wi przez naj waż niej szy
okres w je go roz wo ju, czę sto
po kil ka na ście go dzin każ de go
dnia. Zde cy do wa łam się osta tecz -
nie nawy ro by Rücken. Dla cze go? 
•Po nie waż do sko na ła wen ty la cja
Air Pro ogra ni cza ry zy ko po ce nia,
co prze kła da się na mniej wy bu -
dzeń spo wo do wa nych prze grza -
niem i hi gie nicz ny sen. 
• Bar dzo wy trzy ma łe i kom for -
to we pian ki gwa ran tu ją, że ma -
te rac nie bę dzie się od kształ cał
na wet przyin ten syw nym użyt ko -
wa niu przez dziec ko. 

• Usztyw nio na ram ka do oko ła,
uła twia na ukę cho dze nia
i zmniej sza ry zy ko kon tu zji
(wkle jo nawuni kal ny spo sób, tak
by nie za kłó cić wen ty la cji).
•Po kro wiec Ten cel – po cho dze -
nia na tu ral ne go jest bar dzo de li -
kat ny, dziec ko mniej się na nim
po ci, ma na tu ral ne wła ści wo ści
an ty bak te ryj ne i szyb ko schnie. 
• Po wle cze nie Hy dro MAX
ze spe cjal nym kro plosz czel nym
wo skiem spra wia, że po kro wiec
od dy cha, ajed no cze śnie za bez pie -
cza wkład ma te ra ca przed prze -
mo cze niem.
• Po sia da za mek 360° – moż -
nawy prać tyl ko po ło wę po krow -
ca, ła two za ło żyć go po now nie. 
• Jest wy ro bem me dycz nym kla -
sy I i po sia da Po zy tyw ną Opi nię
In sty tu tu Mat ki i Dziec ka.
Po le cam!”

Sprawdź, czy in ne ma te ra ce
po tra fią to, co Rücken.

Naj�wyż�szej�ja�ko�ści�ma�te�ra�ce
dla�dzie�ci�i mło�dzie�ży

Rücken to je den z naj no wo cze śniej szych
za kła dów spe cja li zu ją cych się w roz kro ju pian ki
PUR, a tech no lo dzy fir my po tra fią stwo rzyć
na wet naj bar dziej skom pli ko wa ne for my
z te go ma te ria łu. Suk ces pro duk tów Rücken
to jed nak umie jęt ność po łą cze nia tej wie dzy
z ogrom nym do świad cze niem ja kie czer pie
ze śro do wi ska me dycz ne go. 


