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W obec�nym,� trud�nym� pod
wzglę�dem�bez�pie�czeń�stwa�mię�-
dzy�na�ro�do�we�go,� eko�no�micz�-
ne�go�i ener�ge�tycz�ne�go�cza�sie,
spół�ka� kon�se�kwent�nie� zmie�-
nia� stra�te�gię� roz�wo�ju� i chce
ak�tyw�nie�uczest�ni�czyć�w trwa�-
ją�cej�trans�for�ma�cji�na świe�cie.
Fir�ma� dą�ży� do te�go,� aby� jej
pro�duk�ty� w du�żym� stop�niu
pra�co�wa�ły�dla�klien�tów�z bran�-
ży�od�na�wial�nych�źró�deł�ener�gii.
Wpły�wa�to�zna�czą�co�na kie�ru�-
nek�zmian�jej�podsta�wo�wej�ak�-
tyw�no�ści�biz�ne�so�wej�na ryn�ki
zwią�za�ne�z�pro�duk�cją�mor�skich
farm� wia�tro�wych� oraz� branż
wspie�ra�ją�cych�bu�do�wę,�eks�plo�-
ata�cję,�ser�wis�oraz�za�opa�trze�nie
te�go�sek�to�ra.�Efek�tem�jest�pod�-
pi�sa�nie�w paź�dzier�ni�ku 2021�r.
umo�wy� z jed�nym� z naj�więk�-
szych�świa�to�wych�do�staw�ców
kon�struk�cji� sta�lo�wych�na po�-
trze�by�mor�skich�farm�wia�tro�-
wych�na ca�łym�świe�cie.�Dzię�ki
niej�spół�ka�wy�pro�du�ku�je�i do�-
star�czy� wy�bra�ne� kon�struk�cje

sta�lo�we�dla�po�trzeb�in�we�sty�cji
zwią�za�nej�z bu�do�wą�mor�skiej
far�my� wia�tro�wej� w Eu�ro�pie.

To�pierw�szy�tak�du�ży�kon�trakt,
któ�ry�otwie�ra�Za�met�In�du�stry
moż�li�wo�ści�roz�sze�rze�nia�współ�-

pra�cy�oraz�za�zna�cze�nia�swo�jej
obec�no�ści�w sek�to�rze�of�fsho�re
wind.�

We�wrze�śniu 2021�r.�Ar�tur
Je�zio�row�ski,� Pre�zes� Za�rzą�du
Gru�py�Za�met,�w imie�niu�wszyst�-
kich� spół�ek� Gru�py,� pod�pi�sał
wMi�ni�ster�stwie�Kli�ma�tu�i Śro�-
do�wi�ska�„Po�lish�Of�fsho�re�Wind
Sec�tor�De�al”.�Głów�nym�ce�lem
tej�umo�wy�jest�wspar�cie�roz�wo�-
ju�sek�to�ra�ener�ge�ty�ki�od�na�wial�-
nej�wPol�sce�oraz�mak�sy�ma�li�za�-
cja� tzw.� „lo�cal� con�tent”,� czy�li
udzia�łu�pol�skich�przed�się�bior�-
ców�w łań�cu�chu�do�staw�mor�-
skich� farm�wia�tro�wych,� któ�re
po�wsta�ną�w pol�skiej�wy�łącz�nej
stre�fie�eko�no�micz�nej.�
Wpaź�dzier�ni�ku2021�r.�spół�-

ka�do�łą�czy�ła�tak�że�dospo�łecz�no�-
ści� APQP4wind.� Człon�ko�wie
tej�or�ga�ni�za�cji�ma�ją�za�pew�nio�ny
do�stęp�donaj�lep�szych�roz�wią�zań
biz�ne�so�wych�zwią�za�nych�zer�go�-
no�micz�nym�dzia�ła�niem�przed�-
się�bior�stwa�oraz�są�zo�bli�go�wa�ni
do cią�głe�go�pod�no�sze�nia�umie�-
jęt�no�ści�iwie�dzy�do�ty�czą�cej�pra�-
cy�za�kła�du�na rzecz�od�na�wial�-
nych�źró�deł�ener�gii.

Nakie�ru�nek,�wja�kim�zmie�rza
spół�ka,�re�al�ny�wpływ�ma�ją�pra�-
cow�ni�cy,�dla�te�go�efek�ty�trans�for�-
ma�cji�wi�docz�ne�są�rów�nież�wdzia�-
ła�niach�we�wnętrz�nych.�WZa�met
In�du�stry� re�ali�zo�wa�ny� jest� pro�-
jek�t�wspie�ra�ją�cy�iak�ty�wi�zu�ją�cy�ko�-
bie�ty� w za�wo�dach� tech�nicz�-
nych�–�„Ma�lu�je�my�za�wo�do�wo”,
któ�re�go� ce�lem� jest� po�zy�ska�nie
ko�biet�ma�la�rzy�kon�struk�cji�sta�lo�-
wych.�Spół�ka�nie�tyl�ko�szko�li�wła�-
sny�ze�spół,�ale�chce�mieć�wpływ
naprzy�go�to�wa�nie�przy�szłej�ka�dry
pra�cow�ni�czej,� dla�te�go� pod�ję�ła
współ�pra�cę�ze�szko�ła�mi�po�nad�-
pod�sta�wo�wy�mi�two�rząc�kla�sy�pa�-
tro�nac�kie,� a pro�jek�tem� „Con�-
struct�your�fu�tu�re”�chce�za�pew�nić
przy�ucze�nie�doza�wo�du�uczniów
istu�den�tów�pod�czas�prak�tyk�ista�-
żów�za�wo�do�wych.

Monika�Sikora-Moszko,
Szef�Działu�Marketingu�i�PR

Pol�ska�sta�wia�namor�skie�far�my�wia�tro�we�
Za�met�In�du�stry,�zna�ny�pol�ski�pro�du�cent�wiel�ko�ga�ba�ry�to�wych�kon�struk�cji�sta�lo�wych,�któ�re�go�klien�ta�mi�są�naj�więk�sze�na świe�cie�fir�my�z branż
od�na�wial�nych�źró�deł�ener�gii,�pod�wod�ne�go�wy�do�by�cia�ro�py�i ga�zu,�sek�to�ra�prze�ła�dun�ko�we�go�oraz�ma�szyn�cięż�kich,�bie�rze�udział
w łań�cu�chu�do�staw�bu�do�wy�mor�skich�farm�wia�tro�wych�w�Europie.

Fir�ma� zaj�mu�je� się� szko�le�nia�mi
BHP,�out�so�ur�cin�giem�oraz�or�ga�-
ni�za�cją� de�dy�ko�wa�nych� kur�sów
w pro�jek�cie� PO�WER.� Ofe�ru�je
rów�nież�kom�plek�so�we�usłu�gi�dla
firm� z za�kre�su� bez�pie�czeń�stwa
pra�cy�isys�te�mu�HACCP�doce�lów
sa�ni�tar�nych,�atak�że�spe�cja�li�zu�je�się
zza�kre�su�ochro�ny�prze�ciw�po�ża�ro�-
wej.�Obec�nie�fir�ma�po�sia�da�od�dzia�-
ły�nate�re�nie�ca�łe�go�kra�ju.�Funk�cjo�-

nu�je�wopar�ciu�owdro�żo�ny�Sys�tem
Za�rzą�dza�nia� Ja�ko�ścią� ISO 9001.

Szcze�gó�ło�wa�ofer�ta�fir�my�obej�-
mu�je:
•�Udzie�la�nie�szko�le�nia�wstęp�ne�-
go�–�in�struk�ta�żu�ogól�ne�go�iokre�-
so�we�go� wraz� z wy�da�niem� za�-
świad�cze�nia.�
•�Bie�żą�ce�kon�tro�lo�wa�nie�waż�no�-
ści� szko�leń� okre�so�wych� BHP,

pro�fi�lak�tycz�nych� ba�dań� le�kar�-
skich�oraz�re�ali�za�cji�za�le�ceń�iwska�-
zań�me�dycz�nych.
•�Kon�tro�lo�wa�nie�za�sad�no�ści�przy�-
dzie�la�nia�środ�ków�ochro�ny�in�dy�-
wi�du�al�nej,� spraw�dza�nie� za�sto�-
so�wa�nia�sta�no�wisk�pra�cy�zgod�nie
z ich�prze�zna�cze�niem.
•�Uczest�ni�ctwo�w or�ga�ni�zo�wa�-
niu� sta�no�wi�ska�pra�cy� zgod�nie
z prze�pi�sa�mi�i za�sa�da�mi�bez�pie�-

czeń�stwa�i hi�gie�ny�oraz�wy�mo�-
ga�mi�er�go�no�mii.
•� Eg�ze�kwo�wa�nie� prze�strze�ga�nia
przez� pra�cow�ni�ków� prze�pi�sów
iza�sad�BHP,�uwzględ�nia�jąc�za�bez�-
pie�cze�nie� przed wy�pad�ka�mi
przy pra�cy,�cho�ro�ba�mi�za�wo�do�-
wy�mi�i in�ny�mi�scho�rze�nia�mi�zwią�-
za�ny�mi�ze śro�do�wi�skiem�pra�cy.
•� Opi�nio�wa�nie� szcze�gó�ło�wych
in�struk�cji� do�ty�czą�cych� BHP

napo�szcze�gól�nych�sta�no�wi�skach
pra�cy�i�eks�po�no�wa�nie�in�struk�cji
wza�kła�dach�pra�cy�oraz�kon�tro�la
ich�sta�nu�ja�ko�ści.
•� Re�je�stro�wa�nie� i ar�chi�wi�zo�-
wa�nie� wy�ni�ków� ba�dań� i po�-
mia�rów� czyn�ni�ków� szko�dli�-
wych�dla�zdro�wia�w śro�do�wi�sku
pra�cy.
•� Kon�tro�lo�wa�nie� dat� waż�no�ści
i ter�mi�nów�przy�dat�no�ści�ga�śnic

prze�ciw�po�ża�ro�wych� na te�re�nie
za�kła�dów.
•�Kon�tro�lo�wa�nie�zna�ków�ewa�ku�-
acyj�nych�i pla�nów�ewa�ku�acji.

Ma�te�usz�Mo�skwik

Al.�Sta�nów�Zjed�no�czo�nych 51,�lok. 219,�
04-028�War�sza�wa�

kom:�+(48) 505923469�/
+(48) 787048824�/�+(48) 535544855

e-ma�il:�la�ma.tra�vel@wp.pl
www.bhp�-szko�le�nia�on�li�ne.pl

So�lid�ny�pra�co�daw�ca
Po�stę�pu�ją�ca� glo�ba�li�za�cja,

a w ostat�nim� cza�sie� rów�nież
wy�zwa�nia�zwią�za�ne�z epi�de�mią
ko�ro�na�wi�ru�sa� spo�wo�do�wa�ły
zmia�nę�my�śle�nia�na te�mat�ro�li
pra�cow�ni�ka�w struk�tu�rze�or�ga�-
ni�za�cji.�Co�raz�czę�ściej�zda�je�my
so�bie�spra�wę,�że�nie�tyl�ko�zysk
jest�naj�waż�nie�szy,�ale�tak�że�ka�-
pi�tał�ludz�ki.�Do�ce�nia�my�fir�my,
któ�re,�tak�jak�Kro�no�span,�dzia�-
ła�ją�w spo�sób�od�po�wie�dzial�ny,
któ�re�in�we�stu�ją�w tech�no�lo�gie
przy�ja�zne�śro�do�wi�sku,�pro�du�ku�-
ją,�wy�ko�rzy�stu�jąc�su�ro�wiec�z re�-
cy�klin�gu�i in�we�stu�ją�w edu�ka�cję
za�trud�nio�nych� osób� i roz�wój
lo�kal�nej� spo�łecz�no�ści.� Kro�no�-
span�Pol�ska Sp.�z o.o.�sta�ra�się
w swo�jej� po�li�ty�ce� per�so�nal�nej
wdra�żać� wła�śnie� te� pro�gra�my
i ini�cja�ty�wy,�któ�re� za�pew�nia�ją
pra�cow�ni�kom�sta�ły�roz�wój,�sta�-
bi�li�za�cję,� a tak�że� rów�no�wa�gę
mię�dzy� pra�cą,� a ży�ciem� pry�-
wat�nym.�Fir�ma�gwa�ran�tu�je�swo�-
jej�ka�drze�kur�sy�i szko�le�nia�do�-

kształ�ca�ją�ce,� pro�wa�dzi� mo�ty�-
wa�cyj�ny�sys�tem�wy�na�gro�dzeń,
przy�zna�je� po�nad�stan�dar�do�we
świad�cze�nia� so�cjal�ne.� To,� co
cha�rak�te�ry�zu�je�fir�mę,�to�dba�łość

obez�pie�czeń�stwo�i kom�fort�pra�-
cy� swo�je�go� per�so�ne�lu.� Szcze�-
gól�nie�moc�no�spół�ka�pro�mu�je
ak�tyw�ność�fi�zycz�ną,�m.in.�po�-
przez�otwar�cie�si�łow�ni�Kro�no�-

Gym,� bu�do�wę� sta�cji� ro�we�rów
miej�skich�przy sie�dzi�bie�fir�my
w Szcze�cin�ku� czy� wspie�ra�nie
ma�ra�to�nów�ro�we�ro�wych.�Fir�ma
za�an�ga�żo�wa�na� jest� rów�nież

w po�zy�ski�wa�nie� i kształ�ce�nie
swo�jej�przy�szłej�ka�dry,�dla�te�go
też� za�kła�da� i pro�wa�dzi� kla�sy
pa�tro�nac�kie,�fun�du�je�uczniom
sty�pen�dia�i sta�że�oraz�wy�po�sa�że�-
nie� warsz�ta�tów� szkol�nych.
W 2016� r.� dzię�ki� ini�cja�ty�wie
spół�ki�wSzcze�cin�ku�po�wsta�ła�Fi�-
lia� Po�li�tech�ni�ki� Ko�sza�liń�skiej,
któ�ra�kształ�ci�nakie�run�ku�In�ży�-
nie�ria�i Au�to�ma�ty�za�cja�wPrze�-
my�śle�Drzew�nym.�

EKO�fir�ma
Kro�no�span�wkaż�dym�ele�men�-

cie� swo�jej� dzia�łal�no�ści� zwra�ca
uwa�gę�na eko�lo�gię�i śro�do�wi�sko
na�tu�ral�ne.�–�Je�ste�śmy�świa�do�mi
te�go,�że�każ�da,�wtym�rów�nież�na�-
sza�dzia�łal�ność,�wy�wie�ra�wpływ
naśro�do�wi�sko�na�tu�ral�ne.�Pro�wa�-
dząc�pro�duk�cję�wna�szym�za�kła�-
dzie�zwra�ca�my�szcze�gól�ną�uwa�-
gę�nazrów�no�wa�żo�ną�go�spo�dar�kę
drzew�ną,�ale�rów�nież�nami�ni�ma�-
li�zo�wa�nie� emi�sji� CO2,� py�łów
oraz� za�pa�chów,� ogra�ni�cza�nie
zu�ży�cia�wo�dy�czy�ener�gii.�Ma�to

bez�po�śred�nie� od�zwier�cie�dle�nie
w zre�ali�zo�wa�nych� przez� nas
w ostat�nim�cza�sie� in�we�sty�cjach
na rzecz� ochro�ny� śro�do�wi�-
ska�–�mó�wi�Ja�kub�Pi�niar�ski,�Ma�-
na�ger� HR.�W ostat�nich� la�tach
wpro�wa�dzo�no� naj�now�sze� roz�-
wią�za�nia�tech�no�lo�gicz�ne�i in�sta�-
la�cje�re�du�ku�ją�ce,�ta�kie�jak�UTWS
czy�oczysz�czal�nię�ga�zów�zsu�szar�-
ni�MDF.�W za�kła�dach�wy�mie�-
nio�no�oświe�tle�nie�naźró�dła�LED,
aczęść�flo�ty�wóz�ków�wi�dło�wych
naelek�trycz�ne.�Pod�kre�śla�jąc�swój
bli�ski�zwią�zek�ze�śro�do�wi�skiem
na�tu�ral�nym,�fir�ma�dba�rów�nież
oedu�ka�cję�pro�eko�lo�gicz�ną�swo�-
ich�pra�cow�ni�ków,�or�ga�ni�zu�jąc�ta�-
kie� ini�cja�ty�wy,� jak� „Warsz�ta�ty
re�cy�klin�go�we”,�„Sprzą�ta�nie�świa�-
ta”�czy�„Grow”,�czy�li�co�rocz�ną
ak�cję� sa�dze�nia� drzew,� or�ga�ni�-
zo�wa�ną�przez�Kro�no�span�odro�-
ku 2001.�

Jo�an�na�Ja�ko�weń�ko

Pro�fe�sjo�nal�ne�usłu�gi�szko�le�nio�we�
Ob�słu�ga�BHP,�RO�DO,�PPOŻ�na te�re�nie�ca�łe�go�kra�ju
Za�ło�żo�na�w 2018�r.�fir�ma�SA�LUD�Y�SE�GU�RI�DAD�EN�LA�TRA�BA�JA�BHP�SZKO�LE�NIA�LA�MA�TRA�VEL�na�gro�dzo�na�zo�sta�ła
pre�sti�żo�wym�go�dłem�QI 2022�w Pro�gra�mie�Naj�wyż�sza�Ja�kość�Qu�ali�ty�In�ter�na�tio�nal.�

Od�po�wie�dzial�ny�i zrów�no�wa�żo�ny�roz�wój
Kro�no�span�to�glo�bal�ny,�wio�dą�cy�pro�du�cent�wy�so�kiej�ja�ko�ści�ma�te�ria�łów�drew�no�po�chod�nych�oraz�pro�duk�tów�dla�bran�ży�me�blar�skiej.�WPol�sce�za�kła�dy
pro�duk�cyj�ne�umiej�sco�wio�ne�są�w ośmiu�lo�ka�li�za�cjach,�za�trud�nia�jąc�bli�sko 3�tys.�pra�cow�ni�ków.�Ja�ko�świa�to�wy�li�der�w bran�ży,�spół�ka�pro�wa�dzi�pro�duk�cję
zgod�nie�z ideą�zrów�no�wa�żo�ne�go�roz�wo�ju,�sto�su�jąc�in�no�wa�cyj�ne�tech�no�lo�gie,�tak,�aby�mak�sy�mal�nie�ogra�ni�czyć�je�go�wpływ�na śro�do�wi�sko.�
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Pań stwa fir ma, ja ko mię -
dzy na ro do wa or ga ni za cja,
świa do ma jest swo ich zo bo -
wią zań w za kre sie ochro ny
śro do wi ska na tu ral ne go. Ja -
ki mi dzia ła nia mi pro eko lo -
gicz ny mi mo że cie się po -
chwa lić?
Wśród�pro�gra�mów�od�po�wie�-
dzial�no�ści�spo�łecz�nej�re�ali�zo�-
wa�nych�przez�SIG�w tym�za�-
kre�sie�zna�la�zły�się�róż�no�rod�ne
dzia�ła�nia.� Je�ste�śmy� czę�ścią
mię�dzy�na�ro�do�wej�Gru�py�SIG
plc�no�to�wa�nej�na lon�dyń�skiej
gieł�dzie�i zgod�nie�z we�wnętrz�-

ny�mi�wy�ma�ga�nia�mi,�od kil�ku
już�lat�do�kład�nie�ra�por�tu�je�my
dla� na�szej� spół�ki� tzw.� Car�-
bon�Fo�ot�print,�czy�li�Ślad�Wę�-
glo�wy.�W ra�mach�pro�gra�mu
Ma�ster�naut�sys�te�mo�wo�wspie�-
ra�my� na�szych� kie�row�ców
w eko�lo�gicz�nej�jeź�dzie�–�bez�-
piecz�nej�i wol�niej�szej.�Z po�wo�-
dze�niem� pro�wa�dzi�my� tak�że
nasz� sztan�da�ro�wy� pro�gram
EKO�SIG,�w któ�rym�za każ�dy
no�wy� po�jazd� wpro�wa�dza�ny
do flo�ty�fir�my�sa�dzi�my�drze�-
wo.� Pod�kre�ślę� rów�nież,� że
przy wy�bo�rze� sa�mo�cho�dów

oso�bo�wych�i do�staw�czych�bie�-
rze�my� pod uwa�gę� przede
wszyst�kim� kry�te�rium� emi�sji
spa�lin.�Do�dat�ko�wo,�wy�ła�nia�-
my�do�staw�ców�pa�li�wa,�bio�rąc
pod uwa�gę�pro�wa�dzo�ną�przez
nich� po�li�ty�kę� eko�lo�gicz�ną,
a przy wy�bo�rze�ser�wi�sów�sa�-
mo�cho�do�wych� zwra�ca�my
uwa�gę� na kwe�stie� zwią�za�ne
z eko�lo�gią,�ta�kie�jak�np.�uty�li�-
za�cja�zu�ży�tych�opon�lub�pły�-
nów�i sma�rów.�Ogra�ni�cza�my
tak�że� ge�ne�ro�wa�nie� pla�sti�ko�-
wych�od�pa�dów�–�pro�wa�dzi�my
pro�gram� spo�ży�wa�nia� wo�dy
fil�tro�wa�nej,� bez�po�śred�nio
z kra�nu.�Tym�spo�so�bem�ogra�-
ni�cza�my� ilość� pla�sti�ko�wych
bu�te�lek.�

Jesz cze kil ka lat te mu
przy wszel kie go ro dza ju in we -
sty cjach li czył się głów nie
krót ki ter min re ali za cji oraz
ce na. Co raz czę ściej za czy -
na my jed nak zwra cać uwa gę
na po cho dze nie ma te ria łów
oraz ich wpływ na śro do wi -
sko. W ja ki spo sób SIG dba
o to, aby ofe ro wa ne pro duk -
ty speł nia ły naj wyż sze nor my
pro eko lo gicz ne? 
Na�si� klien�ci� co�raz� moc�niej
kie�ru�ją�się�nie�tyl�ko�ce�ną�i do�-
stęp�no�ścią,�ale�rów�nież�ja�ko�-
ścią�ku�po�wa�nych�ma�te�ria�łów
oraz�tym,�czy�są�one�eko�lo�gicz�-
ne.�SIG�roz�po�czął�ana�li�zę�ofe�-

ro�wa�nych�wy�ro�bów�pod ką�-
tem� ich� wpły�wu� na zu�ży�cie
ener�gii�i emi�sje�CO2w pro�ce�-
sach� pro�duk�cyj�nych� oraz
w trak�cie�użyt�ko�wa�nia�w bu�-
dyn�kach.� Po�nad�to,� oce�nie
pod�le�gać� bę�dzie� po�dat�ność
wy�ro�bów�na sys�tem�re�cy�klin�-
gu,�tj.�po�now�ne�go�wy�ko�rzy�sta�-
nia� lub� prze�two�rze�nia� oraz
wiel�ko�ści�od�pa�dów�opa�ko�wa�-
nio�wych�ge�ne�ro�wa�nych�wdys�-
try�bu�cji�tych�pro�duk�tów.�Dba�-
my� o to,� aby� na�sza� ofer�ta
speł�nia�ła� naj�wyż�sze� nor�my
pro�eko�lo�gicz�ne.� W bran�ży
dys�try�bu�cji� ma�te�ria�łów� bu�-
dow�la�nych� jest� szcze�gól�nie
istot�ne,�aby�speł�nia�ły�one�wła�-
ści�we�nor�my�eko�lo�gicz�ne.�Dla�-
te�go� dla� na�szych� klien�tów
i użyt�kow�ni�ków� sys�te�mu
sprze�da�ży� in�ter�ne�to�wej� SIG
przy�go�to�wa�li�śmy� moż�li�wość
po�bra�nia�do�stęp�nych�ate�stów
i cer�ty�fi�ka�tów� pro�duk�tów.
Wdra�ża�my�rów�nież�wy�raź�ne
ozna�cze�nie�pro�duk�tów�EKO
w na�szym� sys�te�mie� e�-com�-
mer�ce.

W ja ki spo sób ak ty wi zu ją
i wspie ra ją Pań stwo pro eko -
lo gicz ne oraz pro spo łecz ne
po sta wy swo ich pra cow ni -
ków?
Sta�ra�my�się�je�do�ce�niać�i pro�-
mo�wać�wśród�za�ło�gi�SIG.�Ta
te�ma�ty�ka�ma�swo�je�sta�łe�miej�-

sce�w na�szej�ko�mu�ni�ka�cji�we�-
wnętrz�nej.�Or�ga�ni�zu�je�my�tak�-
że�ak�cje�dla�na�szej�ka�dry�oraz
człon�ków�ich�ro�dzin,�któ�rych
ce�lem�jest�wzmac�nia�nie�świa�-
do�mo�ści�pro�eko�lo�gicz�nej�oraz
edu�ka�cja�re�ali�zo�wa�na�po�przez
za�ba�wę.

SIG jest Lau re atem Pro gra -
mu Li de rzy Spo łecz nej Od -
po wie dzial no ści – EKO Fir -
ma 2022. Co ozna cza dla
Pań stwa ta na gro da?
Cie�szy�my�się,�że�na�sze�dzia�ła�-
nia� oraz� po�sta�wy� pro�eko�lo�-
gicz�ne� zo�sta�ły� do�strze�żo�ne
i na�gro�dzo�ne.�Ty�tuł�EKO�Fir�-

ma 2022�jest�dla�nas�bar�dzo
waż�nym�wy�róż�nie�niem.�Po�ka�-
zu�je�bo�wiem,�że�to,�co�ro�bi�my
ma� wła�ści�wy� sens.� Je�stem
prze�ko�na�ny,� że� zmo�ty�wu�je
nas�to�jesz�cze�moc�niej�do ko�-
lej�nych�dzia�łań�na rzecz�eko�-
lo�gii�w SIG.

Roz ma wia ła 
Jo an na Ja ko weń ko

SIG�z�tytułem�EKO�Firma�2022
Rozmowa�z�Marcinem Szczygłem, Prezesem�Zarządu�SIG�Sp.�z�o.o.,�przedsiębiorstwa�zajmującego�się�dystrybucją
specjalistycznych�materiałów�i�systemów�budowlanych�

SIG to mul ti spe cja li stycz ny dys try bu tor ma te ria łów bu dow -
la nych obec ny na pol skim ryn ku już po nad 25 lat.
SIG Sp. z o.o. jest waż ną czę ścią SIG plc – mię dzy na ro -
do we go dys try bu to ra ma te ria łów i sys te mów bu dow la nych,
któ ry ist nie je na ryn ku od 1956 ro ku i jest no to wa ny na Lon -
dyń skiej Gieł dzie Pa pie rów War to ścio wych. W Pol sce fir -
ma po sia da ponad 50 od dzia łów oraz no wo cze sną plat -
for mę e -com mer ce, któ ra do stęp na jest dla klien tów
przez ca łą do bę, 7 dni w ty go dniu. SIG dzia ła głów nie
na ryn ku B2B. Plat for ma SIG.pl umoż li wia wy god ne za -
ku py przez in ter net i zo sta ła za pro jek to wa na tak, aby
oprócz moż li wo ści han dlo wych za pew nić użyt kow ni kom
do dat ko we funk cjo nal no ści prze zna czo ne spe cjal nie dla
bran ży bu dow la nej. W ofer cie SIG znaj du je się po nad 60
tys. róż no rod nych pro duk tów. Fir ma od lat współ pra cu je
z czo ło wy mi pro du cen ta mi ma te ria łów bu dow la nych, za -
pew nia jąc kom plek so wą ofer tę re no mo wa nych ma rek w ta -
kich ka te go riach pro duk tów, jak m.in. su cha za bu do wa, su -
fi ty pod wie sza ne, che mia bu dow la na, da chy czy izo la cje. 

Za�ło�ga�To�kai�CO�BEX�Pol�ska�to
wy�kwa�li�fi�ko�wa�ni�pra�cow�ni�cy,
z któ�rych�więk�szość�zwią�za�na
jest�z za�kła�da�mi�przed�się�bior�-
stwa� w Ra�ci�bo�rzu� i No�wym
Są�czu.�Zgod�nie�z za�ło�że�niem,
że�fir�mę�two�rzą�lu�dzie�i to�oni
są� naj�cen�niej�szym� za�so�bem,
To�kai�CO�BEX�Pol�ska�wspie�ra
swo�ją� ka�drę� na wie�lu� płasz�-
czy�znach.� Za�trud�nie�ni� mo�gą
li�czyć�m.in.� na bar�dzo�do�bre
wa�run�ki� pła�co�we,� sys�te�my
pre�mii,�na�gród�i do�dat�ków, ta�-
kich�jak�upo�min�ki�dla�pra�cow�-
ni�ków�od�cho�dzą�cych�naeme�ry�-
tu�rę,� mło�dych� ro�dzi�ców,� czy
dla�no�wo�żeń�ców.�Po�nad�to�fir�-
ma� ofe�ru�je� bo�ga�ty� pa�kiet
opie�ki� me�dycz�nej,� pro�gram
well�-be�ing,� a tak�że� roz�bu�do�-
wa�ny� i in�dy�wi�du�al�ny� sys�tem
on�bo�ar�din�go�wy.�Spół�ka�umoż�-
li�wia� tak�że� pra�cę� w try�bie
ho�me�of�fi�ce.�W ostat�nim�ro�ku
w przed�się�bior�stwie�uda�ło�się
zre�ali�zo�wać�m.in.�ta�kie�pro�jek�-
ty,� jak�Dzień�Bez�pie�czeń�stwa,
wdro�że�nie� plat�for�my� ję�zy�ko�-
wej�dla�za�trud�nio�nych�i ich�ro�-
dzin,�a tak�że�bez�płat�ne�kon�sul�-
ta�cje� praw�ne.� Wpro�wa�dzo�no
rów�nież� pro�gram� Szczę�śli�wy
Pra�cow�nik,�z kon�kur�sa�mi�iwe�-
bi�na�ra�mi.

Wra�mach�stra�te�gii�CSR�wie�-
le� pro�jek�tów�wpro�wa�dza�nych
przez� fir�mę� wy�ma�ga� za�an�ga�-
żo�wa�nia� ca�łych� ze�spo�łów
iwie�lo�mi�lio�no�wych�in�we�sty�cji.
Wostat�nim�cza�sie�dzię�ki�te�mu
zwień�czo�no�wie�le�dzia�łań�pro�-
eko�lo�gicz�nych,�jak�do�fi�nan�so�wa�-
nie� do wy�mia�ny� pie�ców� dla
miesz�kań�ców�Ra�ci�bo�rza,�wpro�-

wa�dze�nie�no�wow�cze�snych�in�sta�-
la�cji� do oczysz�cza�nia� ga�zów
tech�no�lo�gicz�nych,� za�sa�dze�nia
drzew,�re�duk�cję�uży�cia�pla�sti�ku
w fir�mie�przez�wpro�wa�dze�nie
dys�try�bu�to�rów�zfil�tro�wa�ną�wo�-
dą�i bu�te�lek�ter�micz�nych,�wy�-
mia�nę�źró�deł�świa�tła�naener�go�-
osz�częd�ne,� czy� po�zy�ski�wa�nie
ener�gii�z od�na�wial�nych�źró�deł.
Zre�li�zo�wa�no�rów�nież�kon�kurs
Go�ing�Gre�ener,�w ra�mach�któ�-

re�go�pra�cow�ni�cy�zwszyst�kich�lo�-
ka�li�za�cji� mo�gli� zgło�sić� swo�je
po�my�sły�od�no�śnie�ochro�ny�śro�-
do�wi�ska,�opty�ma�li�za�cji�zu�ży�cia
prą�du,�ga�zu,�wo�dy�i re�cy�klin�gu
od�pa�dów.
To�kai�CO�BEX�Pol�ska�wspie�-

ra�lo�kal�ne�spo�łecz�no�ści,�or�ga�ni�-
zu�jąc� ak�cje� cha�ry�ta�tyw�ne� czy
pro�mu�ją�ce� zdro�wy� styl� ży�cia.
W ra�mach�tych�dzia�łań�od�by�-
ło� się� m.in.� przed�się�wzię�cie
„Po�ma�ga�my�lo�kal�nie”,�za�pew�-
nio�no�wspar�cie�fi�nan�so�we�dla
ini�cja�tyw� spor�to�wych,� ta�kich
jak�bieg�cha�ry�ta�tyw�ny�Po�land
Bu�si�ness� Run� czy� wy�cie�czek
ro�we�ro�wych.� Pra�cow�ni�cy� co
ro�ku�an�ga�żu�ją�się�tak�że�wkam�-
pa�nię�cha�ry�ta�tyw�ną�Szla�chet�na
Pacz�ka,� a spół�ka� wspie�ra� fi�-
nan�so�wo�ra�ci�bor�ske�i no�wo�są�-
dec�kie� ini�cja�ty�wy� kul�tu�ral�ne
i spo�łecz�ne.�
Wszyst�kie�te�dzia�ła�nia�po�ka�-

zu�ją,�jak�waż�na�jest�dla�spół�ki
świa�do�mość,�że�spo�sób�w ja�ki
dzia�ła� się� lo�kal�nie,�ma� re�al�ny
wpływ�na ca�łe�oto�cze�nie,�któ�re
bę�dzie�do�mem�tak�że�dla�przy�-
szłych�po�ko�leń.�

Oprac. J.J.

Naj�waż�niej�si�są�lu�dzie
To�kai�CO�BEX,�świa�to�wy�li�der�w pro�jek�to�wa�niu,�pro�duk�cji
oraz�ser�wi�sie�wy�so�kiej�ja�ko�ści�pro�duk�tów�wę�glo�wych,�kon�se�kwent�nie
re�ali�zu�je�swo�ją�stra�te�gię�CSR�oraz�po�li�ty�kę�zrów�no�wa�żo�ne�go�roz�wo�ju.
W ra�mach�pro�wa�dzo�nych�dzia�łań�w swo�ich�za�kła�dach�pro�duk�cyj�nych
w Pol�sce�oraz�we�Fran�cji,�fir�ma�sta�ra�się�od�dzia�ły�wać�po�zy�tyw�nie
na śro�do�wi�sko�i lo�kal�ne�oto�cze�nie,�a tak�że�dbać�o pra�cow�ni�ków.

WGru�pie�Ka�pi�ta�ło�wej�KGHM
dzię�ki�Sys�te�mo�wi�Za�rzą�dza�nia
Dzia�ła�nia�mi�An�ty�ko�rup�cyj�ny�-
mi� zgod�ne�mu� z ISO 37001
obo�wią�zu�je�zak�tu�ali�zo�wa�naPo -
li ty ka An ty ko rup cyj na.�Wdo�-
ku�men�cie� Spół�ka� pod�kre�śla
swo�je�za�an�ga�żo�wa�nie�w zwal�-
cza�nie�ko�rup�cji�wbiz�ne�sie�oraz
prze�strze�ga�nie� za�sad,� zgod�nie
z re�gu�la�cja�mi�praw�ny�mi�obo�-
wią�zu�ją�cy�mi�w Pol�sce.
Wmie�dzio�wej�spół�ce,�wmyśl

za�sa�dy�„przede wszyst kim za po -
bie gać” za�rzą�dza�nie� ry�zy�kiem
ko�rup�cji� od�by�wa� się� po�przez
wdra�ża�nie�m.in.�środ�ków�nad�zo�-
ru.�Pro�ce�du�ry�re�gu�lu�ją�m.in.�za�-
sa�dy�po�stę�po�wa�nia�zupo�min�ka�-
mi� biz�ne�so�wy�mi,� sy�tu�acja�mi
no�szą�cy�mi� zna�mio�na� ko�rup�cji
czy�kon�flik�tem�in�te�re�sów.�Zgod�-
nie� z Po�li�ty�ką,� w od�nie�sie�niu
dowin�nych�na�ru�sze�nia�re�gu�la�cji
an�ty�ko�rup�cyj�nych� uru�cha�mia�-
ne� są� po�stę�po�wa�nia� dys�cy�pli�-
nar�ne.�Po�li�ty�ka�An�ty�ko�rup�cyj�na
KGHM�do�ty�czy�wszyst�kich�pra�-
cow�ni�ków�iwspół�pra�cow�ni�ków
Gru�py�Ka�pi�ta�ło�wej,�jak�rów�nież
part�ne�rów�biz�ne�so�wych.�Co�waż�-
ne,�wkaż�dym�pod�mio�cie�Spół�ki
po�wo�ła�ne�są�oso�by,�któ�re�od�po�-
wia�da�ją� za za�pew�nie�nie� zgod�-
no�ści�an�ty�ko�rup�cyj�nej.�

WKGHM�nabie�żą�co�pro�wa�-
dzo�ne�są�pro�gra�my�szko�le�nio�we
dla�pra�cow�ni�ków�w etycz�nym
po�stę�po�wa�niu�i re�gu�lar�nych�au�-
dy�tów,� stan�dar�dów� etycz�nych
i prak�tyk� an�ty�ko�rup�cyj�nych.
Szcze�gó�ło�we� za�sa�dy� po�stę�po�-
wa�nia�są�okre�ślo�ne�w pro�ce�du�-
rach�po�stę�po�wa�nia�z dzia�ła�nia�-
mi� o cha�rak�te�rze� ko�rup�cji.
Do�ku�men�ty�są�do�stęp�ne�na ze�-
wnętrz�nych� i we�wnętrz�nych
por�ta�lach�kor�po�ra�cyj�nych.
Wdro�że�nie�Po�li�ty�ki�An�ty�ko�-

rup�cyj�nej�w GK�KGHM�to�do�-
wód� na za�an�ga�żo�wa�nie� fir�my
w wal�kę� z ko�rup�cją� i czy�tel�ny
znak�–�dla�wszyst�kich�in�te�re�sa�riu�-
szy�–�zgod�no�ści�pro�wa�dzo�nej�dzia�-
łal�no�ści  z mię�dzy�na�ro�do�wy�mi
stan�dar�da�mi�z za�kre�su�prze�ciw�-
dzia�ła�nia�ko�rup�cji.�To�pod�sta�wa
dobu�do�wa�nia�sta�bil�nych,�od�po�-

wie�dzial�nych�i bez�piecz�nych�re�-
la�cji�biz�ne�so�wych�z part�ne�ra�mi.
Za�rząd�KGHM�de�kla�ru�je�peł�-

ne� za�an�ga�żo�wa�nie� w dzia�ła�nia
zwią�za�ne�z utrzy�ma�niem�i cią�-
głym� do�sko�na�le�niem� Sys�te�mu
Za�rzą�dza�nia�Dzia�ła�nia�mi�An�ty�-
ko�rup�cyj�ny�mi�zgod�ne�go�zwy�ma�-
ga�nia�mi�nor�my�PN�-ISO 37001.
War�to� pod�kre�ślić,� że� KGHM
odwie�lu�lat�suk�ce�syw�nie�wdra�ża
mię�dzy�na�ro�do�we�stan�dar�dy�opar�-
te�o nor�my�ISO.�Wchwi�li�obec�-
nej�wSpół�ce�funk�cjo�nu�ją�sys�te�my
opar�te� o nor�my:� ISO 9001,
ISO14001,�ISO45001,�ISO50001
oraz�ISO20000.

KGHM

Ze�ro�to�le�ran�cji�dla�ko�rup�cji
w KGHM�Pol�ska�Miedź S.A.
Przej�rzy�stość�za�rzą�dza�nia�to�pod�sta�wa�bu�do�wa�nia�wia�ry�god�no�ści
KGHM�w oczach�naj�waż�niej�szych�in�te�re�sa�riu�szy.
Dla�te�go,�wmie�dzio�wej�spół�ce�obo�wią�zu�je�dłu�go�fa�lo�wa�stra�te�gia
an�ty�ko�rup�cyj�na.�Ja�sne�za�sa�dy�i roz�wią�za�nia�sys�te�mo�we�do�ty�czą�ce
spraw�or�ga�ni�za�cyj�nych,�ka�dro�wych�czy�tech�nicz�nych�sku�tecz�nie
prze�ciw�dzia�ła�ją�prze�kup�stwu�czy�nad�uży�wa�niu�funk�cji.�



Jed�ną�z tech�no�lo�gii�sto�so�wa�nych
wfa�bry�ce�jest�for�mo�wa�nie�wtry�-
sko�we�zwy�ko�rzy�sta�niem�tech�ni�-
ki� Ra�pid� He�at� Cyc�le� Mol�ding
(RHCM).�Wy�ko�rzy�stu�je�ona�pa�-
rę�wod�ną�ja�ko�me�dium�grzew�cze
for�my�wtry�sko�wej.�Za�sto�so�wa�nie
te�go�spo�so�bu�zy�ska�ło�du�żą�apro�-
ba�tę�wśród�pro�du�cen�tów�zbran�-
ży�elek�tro�nicz�nej,�AGD�i mo�to�-
ry�za�cyj�nej.� RHCM� po�zwa�la
na for�mo�wa�nie�wtry�sko�we�np.
obu�dów�do te�le�wi�zo�rów�odra�zu
we�wła�ści�wym�ko�lo�rze�(bez�ko�-
niecz�no�ści�la�kie�ro�wa�nia),�dzię�ki
cze�mu�po�wierzch�nia�pro�du�ko�wa�-
nych�wy�ro�bów�po�sia�da�wy�so�ki
po�łysk�ipo�zba�wio�na�jest�ko�sme�-
tycz�nych� de�fek�tów,� ta�kich� jak
wi�docz�ne�śla�dy�wcią�gnię�cia,�nie�-
do�tło�cze�nia�czy�też�li�nie�łą�cze�nia.
Tech�no�lo�gia�pro�duk�cji�wy�ro�bów
bez� ko�niecz�no�ści� la�kie�ro�wa�nia
zna�la�zła� sze�ro�kie� za�sto�so�wa�nie
wwie�lu�bran�żach,�gdzie�użyt�kow�-

ni�cy�ocze�ku�ją�odpro�duk�tów�wy�-
so�kiej�es�te�ty�ki�po�wierzch�ni.
Urzą�dze�nia�dowy�ko�rzy�sta�nia

tech�no�lo�gii�RHCM�są�kom�pak�to�-
we�iza�zwy�czaj�umiesz�cza�ne�obok
wtry�skar�ki�wraz�z jed�nost�ką�ste�-
ru�ją�cą.�For�my�wtry�sko�we�mu�szą
być�doniej�od�po�wied�nio�przy�sto�-
so�wa�ne,�tak�aby�moż�na�by�ło�szyb�-
ko�osią�gnąć�tem�pe�ra�tu�rę�wyż�szą,
niż� w stan�dar�do�wym� pro�ce�sie.
Na�stęp�nie,� po wtry�sku,� są� one
szyb�ko� schła�dza�ne,� aby� ro�bot
swo�bod�nie�wy�jął�wy�rób�z for�my.
Wy�eli�mi�no�wa�nie�do�dat�ko�wych

czyn�no�ści�la�kie�ro�wa�nia�wtech�no�-
lo�gii� RHCM� do�pro�wa�dzi�ło
do znacz�nej� re�duk�cji� kosz�tów
pro�duk�cji.� Z ko�lei� brak� emi�sji
do at�mos�fe�ry�lot�nych�związ�ków
or�ga�nicz�nych�(LZO)�po�cho�dzą�-
cych�z pro�ce�su�la�kie�ro�wa�nia�lub
po�wle�ka�nia�ma�po�zy�tyw�ny�wpływ
na śro�do�wi�sko�na�tu�ral�ne.�

Mi�chał�Ma�jew�ski

Innowacyjne�przetwórstwo
tworzyw�sztucznych�
Fa�bry�ka�Cur�tis�De�ve�lop�ment Sp.�z o.o.�od wcze�snych
lat 90.�spe�cja�li�zu�je�się�w pro�duk�cji�wy�ro�bów�z two�rzyw
sztucz�nych�na zle�ce�nie�klien�tów�z bran�ży�TV,�AGD,
opa�ko�wa�nio�wej,�me�blar�skiej,�za�baw�kar�skiej,�mo�to�ry�za�-
cyj�nej�róż�nych�kra�jo�wych�i świa�to�wych�kon�cer�nów.

Fu�jit�su� jest� głów�nym� ja�poń�-
skim�do�staw�cą�no�wych�tech�-
no�lo�gii�oraz�sprzę�tu�wdzie�dzi�-
nie�in�for�ma�ty�ki�i ko�mu�ni�ka�cji
(ICT),�ofe�ru�ją�cym�peł�ną�ga�mę
pro�duk�tów,�roz�wią�zań�i usług
w tym�za�kre�sie.�Wraz�z dy�na�-
micz�nym�roz�wo�jem�te�go�sek�-
to�ra� oraz� zwięk�sza�ją�cym� się
za�po�trze�bo�wa�niem� na kom�-
plek�so�we�wspar�cie�w pro�ce�sie
trans�for�ma�cji�cy�fro�wej�i roz�wią�-
zań� IT,� Fu�jit�su� wciąż� sta�je
przed no�wy�mi� wy�zwa�nia�mi,
rów�nież�w za�kre�sie�no�wo�cze�-
snych�roz�wią�zań�HR.
Co�wy�róż�nia�po�li�ty�kę�fir�my

wpo�dej�ściu�dopra�cow�ni�ków?
Przede�wszyst�kim,�Fu�jit�su�sta�-
wia�na roz�wój� i pod�no�sze�nie
kwa�li�fi�ka�cji�za�wo�do�wych,�ofe�-
ru�jąc�sze�ro�ki�wa�chlarz�szko�leń
we�wnętrz�nych�i ze�wnętrz�nych
oraz�kur�sów�ję�zy�ko�wych.�Fir�-
ma�dba�rów�nież�o well�-be�ing
swo�ich� pra�cow�ni�ków,� szcze�-
gól�nie� w okre�sie� pan�de�mii,
pod�czas�któ�rej�za�pew�nia�m.in.
moż�li�wość�sko�rzy�sta�nia�z te�le�-
fo�nu� wspar�cia� i kon�sul�ta�cji
psy�cho�lo�gicz�nych�oraz�sze�reg
in�nych� ak�tyw�no�ści,� np.� me�-
dy�ta�cję,� jo�gę� on�li�ne,� czy� też
wy�kła�dy� po�świę�co�ne� po�pra�-
wie� zdro�wia� men�tal�ne�go.
Fu�jit�su�wdro�ży�ło� tak�że� swo�ją
wła�sną�Po�li�ty�kę�Praw�Czło�wie�-

ka�oraz�Po�li�ty�kę�Rów�no�ści,�Róż�-
no�rod�no�ści�i In�klu�zji.�Oba�do�-
ku�men�ty�świad�czą�o rów�nym
trak�to�wa�niu� i po�sza�no�wa�niu
praw�wszyst�kich�pra�cow�ni�ków
oraz�wsłu�chi�wa�niu�się�w ich�po�-
trze�by.�Or�ga�ni�za�cja�sku�pia�się
na two�rze�niu� in�klu�zyw�ne�go
śro�do�wi�ska�pra�cy,�gdzie�róż�no�-
rod�ność� talen�tów� i do�świad�-
czeń�lu�dzi�za�trud�nio�nych�jest
wy�so�ko�ce�nio�na.�Fu�jit�su,�chcąc
wspie�rać�swo�ich�pra�cow�ni�ków,
ofe�ru�je� rów�nież� sze�ro�ki� wy�-
bór�warsz�ta�tów�i we�bi�na�rów,
ma�ją�cych�na ce�lu�zwięk�sze�nie
świa�do�mo�ści�oraz�pod�nie�sie�nie
ja�ko�ści�i za�do�wo�le�nia�z ży�cia,
za�rów�no� za�wo�do�we�go,� jak
i pry�wat�ne�go.�Wszyst�kie�wy�żej
wy�mie�nio�ne�czyn�ni�ki�zna�czą�-
co� wpły�wa�ją� na mo�ty�wa�cję
do dzia�łań�i efek�tyw�ność�pra�-
cow�ni�ków.�Nie�dzi�wi�więc�fakt,
że�wFu�jit�su�Tech�no�lo�gy�So�lu�-
tionsSp.�zo.o.�wie�lu�za�trud�nio�-
nych�mo�że�po�szczy�cić�się�dłu�-
go�let�nim�sta�żem�pra�cy,�a fir�ma
jest�zna�nym�i ce�nio�nym�pra�co�-
daw�cą.

Jo�an�na�Ja�ko�weń�ko

No�wo�cze�sny�HR
Fu�jit�su�jest�obec�ne�na pol�skim�ryn�ku
od po�nad 20�lat,�funk�cjo�nu�jąc�w trzech
głów�nych�lo�ka�li�za�cjach:�War�sza�wie,�Ło�dzi
i Ka�to�wi�cach,�za�trud�nia�jąc 3,5�tys.�osób.
W tym�ro�ku�fir�ma�Fu�jit�su�Tech�no�lo�gy
So�lu�tions Sp.�z o.o.�zo�sta�ła�na�gro�dzo�na
ty�tu�łem�Do�bry�Pra�co�daw�ca 2022.

Dla�klien�tów�de�ta�licz�nych,�ma�-
łych�i śred�nich�przed�się�biorstw
oraz�klien�tów�kor�po�ra�cyj�nych
do�star�cza�my�no�wo�cze�sne,�efek�-
tyw�ne�roz�wią�za�nia�fi�nan�so�we,
dzię�ki�któ�rym�fir�my�mo�gą�sku�-
tecz�nie�mie�rzyć�się�zwy�zwa�nia�-
mi� kli�ma�tycz�ny�mi� po�przez
m.in.�re�duk�cję�zu�ży�cia�za�so�bów
na�tu�ral�nych,� po�pra�wę� efek�-
tyw�no�ści�ener�ge�tycz�nej,�wzrost
za�sto�so�wa�nia� od�na�wial�nych
źró�deł�ener�gii.�Prio�ry�te�tem�dla
nas�jest,�aby�klien�ci�otrzy�ma�li
eks�perc�kie� do�radz�two,� któ�re
po�zwo�li�im�naosią�gnię�cie�ocze�-
ki�wa�nych� re�zul�ta�tów.� Dla�te�-
go� eko�lo�dzy� BOŚ� wspie�ra�ją
ich�nakaż�dym�eta�pie�re�ali�za�cji
zie�lo�nych�in�we�sty�cji.
Po�twier�dze�niem� dzia�łań

na rzecz� od�po�wie�dzial�no�ści
w biz�ne�sie� oraz� wspie�ra�nia
zrów�no�wa�żo�ne�go�roz�wo�ju�jest
otrzy�ma�na�w grud�niu 2021�r.
ogól�na�oce�na�ESGRisk�napo�-
zio�mie 19,9,� co�ozna�cza�nie�-
wiel�kie�ry�zy�ko�istot�ne�go�ne�ga�-
tyw�ne�go� wpły�wu� czyn�ni�ków
ESG� („Low� Risk”).� Wy�nik
oce�ny�ESG�prze�pro�wa�dzo�nej
przez� Su�sta�ina�ly�tics pla�su�je
nasz�bank�wgro�nie18�proc.�naj�-
le�piej�oce�nio�nych�ban�ków�oraz
wczo�ło�wych23�proc.�–�spo�śród

bli�sko15�ty�się�cy�firm�naca�łym
świe�cie� pod�da�nych� ba�da�niu
przez�Su�sta�ina�ly�tics.
Od kil�ku�na�stu� lat� pro�wa�-

dzi�my� dzia�ła�nia� edu�ka�cyj�ne
z za�kre�su�eko�lo�gii.�W li�sto�pa�-
dzie2021�r.�kon�fe�ren�cją�„Idea�-
-Biz�nes�-Kli�mat”�za�ini�cjo�wa�li�-
śmy� me�ry�to�rycz�ną� dys�ku�sję
o ro�li�przed�się�biorstw�wpro�ce�-
sach�zwią�za�nych�ze�zmia�na�mi
kli�ma�tu.�Wy�ma�ga�nia�wza�kre�-
sie�ochro�ny�śro�do�wi�ska�sta�wia�-
my�za�rów�no�na�szym�part�ne�-
rom�biz�ne�so�wym,�jak�rów�nież
so�bie�–�ja�ko�od�po�wie�dzial�nej
in�sty�tu�cji.�Każ�de�po�dej�mo�wa�-
ne�przez�nas�dzia�ła�nie�po�strze�-
ga�my�ja�ko�in�we�sty�cję�w przy�-
szłość.� Klu�czo�we� pro�jek�ty
spo�łecz�ne�re�ali�zu�je�my�po�przez
pro�gra�my�Fun�da�cji�BOŚ.�Jed�-
no�cze�śnie�wdra�ża�my�ini�cja�ty�-
wy�skie�ro�wa�ne�dona�szych�pra�-
cow�ni�ków,� two�rząc� w ten
spo�sób� miej�sce� pra�cy,� gdzie
łą�czą�się�ta�kie�war�to�ści,�jak�za�-
an�ga�żo�wa�nie,�pro�fe�sjo�na�lizm
i sza�cu�nek.�

Bank�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska
–�je�ste�śmy�peł�ni
zie�lo�nej�ener�gii!�
Od po�nad 30�lat�prio�ry�te�tem�dla�na�sze�go�ban�ku
jest�edu�ka�cja�i wspie�ra�nie�przed�się�wzięć�dotyczących
ochro�ny�śro�do�wi�ska.�Nie�prze�rwa�nie�opra�co�wu�je�my
zie�lo�ne�ofer�ty�fi�nan�so�we�i re�gu�lar�nie�roz�sze�rza�my
nasz�eko�lo�gicz�ny�port�fel�pro�duk�tów,�że�by�dzia�łać
na rzecz�zie�lo�nej�trans�for�ma�cji.�

Trans�Po�lo�nia�Gro�up�to�spe�cja�-
li�stycz�ny�ope�ra�tor�trans�por�to�-
wo�-lo�gi�stycz�ny.�Świad�czy�usłu�-
gi� prze�wo�zów� cy�ster�no�wych
płyn�nych�su�row�ców�che�micz�-
nych�i spo�żyw�czych,�pa�liw�oraz
mas�bi�tu�micz�nych.�To�wdu�żej
mie�rze�pro�duk�ty�nie�bez�piecz�-
ne,�wy�ma�ga�ją�ce�naj�wyż�szej�ja�-
ko�ści�i szcze�gól�nych�wa�run�ków
prze�wo�zu.�Gru�pa�dzia�ła�na te�-
re�nie�ca�łej�Eu�ro�py,�a od 2008�r.
no�to�wa�na�jest�na GPW.
Wzrost� udzia�łu� trans�por�tu

za�gra�nicz�ne�go� Trans� Po�lo�nia
za�wdzię�cza�wie�lu�czyn�ni�kom.
Bez�wąt�pie�nia�moż�na�tu�wspo�-
mnieć� o dłu�go�fa�lo�wych� pla�-
nach�roz�wo�jo�wych�obej�mu�ją�-
cych�czyn�ni�ki�or�ga�nicz�ne�(m.in.
in�we�sty�cje�w ta�bor�czy�za�ple�cze
IT)�oraz�akwi�zy�cje�pod�mio�tów
uzu�peł�nia�ją�cych�kom�pe�ten�cje
trans�por�to�we� Gru�py� na ryn�-
kach�za�gra�nicz�nych.
TPG�swój�po�ten�cjał�bu�du�je

przede�wszyst�kim�po�przez�cią�-
głe�uno�wo�cze�śnia�nie�flo�ty�trans�-
por�to�wej�oraz�po�sze�rza�nie�ta�bo�-
ru� o no�we� jed�nost�ki.� Dzi�siaj
fir�ma�dys�po�nu�je430�po�jaz�da�mi.
Ogrom�ne�zna�cze�nie�od�gry�wa�ją
tak�że�dba�łość�onaj�wyż�szą�ja�kość
usług,�bez�pie�czeń�stwo�prze�wo�-
zu� i do�pa�so�wy�wa�nie� ofer�ty
do po�trzeb�klien�tów.

Nie�bez�zna�cze�nia�po�zo�sta�je
też�fakt,�że�pod ko�niec 2021�r.,
do struk�tur� Gru�py� do�łą�czy�ła
bel�gij�ska�spół�ka�J.�Dec�kers�&�Zn
NV,�dzię�ki�któ�rej�TPG�jesz�cze
le�piej�do�cie�ra�doklien�tów�zklu�-
czo�we�go� dla� eu�ro�pej�skie�go
ryn�ku� che�micz�ne�go� ob�sza�ru
por�tów�ARA�(Am�ster�dam,�Rot�-
ter�dam,�An�twer�pia).�Dec�kers
jest�spół�ką�trans�por�to�wą�spe�cja�-
li�zu�ją�cą�się�w trans�por�cie�płyn�-
nych� ła�dun�ków�che�micz�nych
na te�re�nie�Eu�ro�py�Za�chod�niej.
Do Gru�py� Trans� Po�lo�nia
wniósł� ta�bor 30�ze�sta�wów�oraz

no�wo�cze�sną�ba�zę�z za�ple�czem
ser�wi�so�wym�oraz�spe�cja�li�stycz�-
ną�myj�nią.
Am�bi�cją�Gru�py�Ka�pi�ta�ło�wej

Trans� Po�lo�nia� w 2022� r.� jest
kon�se�kwent�ne�umac�nia�nie�po�-
zy�cji�ryn�ko�wej�oraz�utrzy�ma�nie
wzro�stu�ska�li�dzia�łal�no�ści�szcze�-
gól�nie�na ryn�kach� za�gra�nicz�-
nych.

Ze�spół�TPG

Re�kor�do�wy�roz�wój
na ryn�kach�za�gra�nicz�nych
Po�czą�tek 2022�r.�przy�niósł�Gru�pie�Ka�pi�ta�ło�wej�Trans�Po�lo�nia
zna�czą�cy�wzrost�re�ali�za�cji�w trans�por�cie�za�gra�nicz�nym.
Udział�ten�prze�kro�czył�próg 80�proc.,�co�sta�no�wi�dla�fir�my
no�wy�re�kord�w tym�ob�sza�rze.

Pra�cow�nie�In�sty�tu�tu�re�ali�zu�ją
pro�jek�ty� na�uko�wo�-ba�daw�cze
oraz�pra�ce�ba�daw�czo�-usłu�go�-
we� zwią�za�ne� bez�po�śred�nio
z prze�my�słem.�W ra�mach�tych
jed�no�stek� or�ga�ni�za�cyj�nych
funk�cjo�nu�je 11�la�bo�ra�to�riów,
w tym� 3� z akre�dy�ta�cją� Pol�-
skie�go� Cen�trum� Akre�dy�ta�cji
(PCA):�geo�tech�ni�ki�i dia�gno�-
sty�ki� ma�szyn,� ba�dań� fil�trów
stu�dzien�nych�oraz�ba�dań�che�-
micz�nych�wód.�
Dzia�łal�ność� In�sty�tu�tu� już

od kil�ku�dzie�się�ciu�lat�obej�mu�-
je� pra�ce� ba�daw�czo�-usłu�go�we
z za�kre�su� in�no�wa�cyj�nych
tech�no�lo�gii�sto�so�wa�nych�wgór�-
nic�twie�od�kryw�ko�wym�oraz�za�-
go�spo�da�ro�wa�nia� te�re�nów�po�-
eks�plo�ata�cyj�nych.�
Obec�nie� głów�nym� przed�-

mio�tem�ba�dań�re�ali�zo�wa�nych
przez�tę�jed�nost�kę�jest�ener�ge�-
ty�ka� oraz� in�ży�nie�ria� lą�do�wa
z wy�ko�rzy�sta�niem� wie�dzy
z za�kre�su�hy�dro�ge�olo�gii,�geo�lo�-
gii� in�ży�nier�skiej,� geo�tech�ni�ki
i śro�do�wi�ska.�In�sty�tut�trak�tu�je
za�gad�nie�nia�śro�do�wi�sko�we�ja�-
ko�szcze�gól�nie�waż�ne,�dla�te�go
istot�nym�jest�po�szu�ki�wa�nie�ta�-
kich� roz�wią�zań,� aby� dzia�łal�-
ność�in�ży�nier�ska,�w tym�gór�ni�-
cza,� nie� tyl�ko� roz�wią�zy�wa�ły

pro�ble�my�spo�łecz�ne�i za�spo�ka�-
ja�ły�po�trze�by�ryn�ku,�ale�tak�że
nie� sta�no�wi�ła� za�gro�że�nia� dla
śro�do�wi�ska.�Waż�ny�mi�ob�sza�ra�-
mi�ba�dań�są�rów�nież�bio�tech�no�-
lo�gia,�uty�li�za�cja�i za�go�spo�da�ro�-
wa�nie�od�pa�dów�oraz�ter�micz�na
kon�wer�sja�su�row�ców�or�ga�nicz�-
nych.�
„PO�LTE�GOR�–�IN�STY�TUT”

re�ali�zu�je� ca�ły� sze�reg� ba�dań
o zna�cze�niu�stra�te�gicz�nym�dla
kra�jo�we�go�prze�my�słu,�współ�fi�-
nan�so�wa�nych�z bu�dże�tu�pań�-
stwa� i środ�ków� unij�nych.
Oprócz�wspo�mnia�nych�dzia�łań,
wy�róż�nia�ją� się� tak�że�pro�jek�ty
zwią�za�ne�z re�wi�ta�li�za�cją� te�re�-
nów�po�eks�plo�ata�cyj�nych,�z no�-
wy�mi�kon�cep�cja�mi�go�spo�dar�-
ki� o obie�gu� za�mknię�tym
i wy�ko�rzy�sta�niem� od�pa�dów
po�wy�do�byw�czych.
W ostat�nich�la�tach�In�sty�tut

pro�wa�dził�ba�da�nia�nadbu�do�wą
in�no�wa�cyj�ne�go�uję�cia�wód�pod�-
ziem�nych� z za�sto�so�wa�niem
na�tu�ral�nych� złóż� fil�tra�cyj�no�-
-sorp�cyj�nych,�umoż�li�wia�ją�cych
re�duk�cję� za�war�to�ści� że�la�za,

man�ga�nu�i bak�te�rii�wuj�mo�wa�-
nej�wo�dzie�pod�ziem�nej.�Tech�-
no�lo�gia� zo�sta�ła� wdro�żo�na
w stud�ni� ho�ry�zon�tal�nej
wMPWiKS.A.�we�Wro�cła�wiu
oraz�na uję�ciu�wód�pod�ziem�-
nych�wBar�dzie,�a za�sto�so�wa�ne
in�no�wa�cyj�ne� roz�wią�za�nia� po�-
zwo�li�ły�napo�pra�wę�za�opa�trze�-
nia�wwo�dę�przyni�skiej�in�ge�ren�-
cji� w śro�do�wi�sko.� Efek�tem
po�twier�dza�ją�cym� in�no�wa�cyj�-
ność�opi�sa�nych�prac�i za�sto�so�-
wa�nych�tech�no�lo�gii�są�dwa�pa�-
ten�ty� oraz� licz�ne� ar�ty�ku�ły
iwy�stą�pie�nia�nakon�fe�ren�cjach
na�uko�wych.
Przy�szłość�i roz�wój�„PO�LTE�-

GOR�–�IN�STY�TUT”�są�zwią�za�-
ne�zko�niecz�no�ścią�za�pew�nie�nia
bez�pie�czeń�stwa�ener�ge�tycz�ne�go
kra�ju,�do�stęp�no�ści�do ba�zy�su�-
row�ców� skal�nych� oraz� z po�-
trze�ba�mi� in�ży�nie�rii� lą�do�wej
z uwzględ�nie�niem� wy�mo�gów
ra�cjo�nal�ne�go,�zrów�no�wa�żo�ne�go
i przy�ja�zne�go� dla� śro�do�wi�ska
go�spo�da�ro�wa�nia.�

Zu�zan�na�Pa�weł�czyk,
Ja�cek�Szcze�piń�ski

Na�uka�dla�go�spo�dar�ki�
„PO�LTE�GOR�–�IN�STY�TUT”�In�sty�tut�Gór�nic�twa
Od�kryw�ko�we�go�(Wro�cław)�jest�pol�ską�jed�nost�ką�na�uko�wą,
spe�cja�li�zu�ją�cą�się�w pro�wa�dze�niu�istot�nych�dla�go�spo�dar�ki�kra�ju
ba�dań�i prac�roz�wo�jo�wych�w za�kre�sie�na�uk�przy�rod�ni�czych
i tech�nicz�nych,�przy�sto�so�wy�wa�niem�ich�wy�ni�ków
oraz�wdra�ża�niem�opra�co�wa�nych�roz�wią�zań.�
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Każ�de�go�ro�ku�strze�gom�-
ski�sa�mo�rząd�prze�zna�cza
na in�we�sty�cje�kil�ka�na�ście
mi�lio�nów�zł.�Wśród�naj�-
więk�szych�za�dań�zre�ali�zo�-
wa�nych�wostat�nich�la�tach
są�m.in.�no�wo�cze�sny�bu�-
dy�nek�przed�szko�la�i żłob�-
ka� o pod�wyż�szo�nych
pa�ra�me�trach�ener�ge�tycz�-
nych,� re�wi�ta�li�za�cja� Sta�-
re�go�Mia�sta,�par�ku�miej�-
skie�go�i dziel�ni�cy�Gra�by
oraz�uru�cho�mie�nie�ko�mu�ni�ka�cji
miej�skiej.
Pod ko�niec� ub.r.,� za kwo�tę

ok. 4,5�mln�zł�(w tym�ok. 2�mln�zł
z Rzą�do�we�go�Fun�du�szu�In�we�-
sty�cji� Lo�kal�nych)� za�koń�czy�ły
się� pra�ce� w „For�cie� Gaj”.� To
kul�to�we�w Strze�go�miu� te�re�ny
zie�lo�ne.�Ob�szar�zo�stał�oczysz�-
czo�ny,�po�wsta�ła�par�ko�wa�in�fra�-
struk�tu�ra�i no�wa�sieć�me�diów,

od�no�wio�ne�zo�sta�ły�ota�cza�ją�ce
mu�ry.�
Waż�ną�in�we�sty�cją�zakwo�tę�po�-

nad 800�tys.�zł,�z cze�go�bli�sko 300
tys.� to� do�fi�nan�so�wa�nie� z RFIL,
by�ło� od�da�nie� do użyt�ku� no�wej
straż�ni�cy�OSP�w Tom�ko�wi�cach.�
Strze�gom�sta�wia�też�na dal�sze

po�pra�wia�nie�in�fra�struk�tu�ry�dro�-
go�wej.�Ak�tu�al�nie�trwa�prze�bu�do�-
wa�ul.�Ko�nop�nic�kiej,�obej�mu�ją�ca

rów�nież� bu�do�wę� sie�ci
wod.-kan.,�ener�ge�tycz�nej,
oświe�tle�nia,� czy� zna�ków
ak�tyw�nych�za�si�la�nych�fo�to�-
wol�ta�iką.�Dro�ga�sko�mu�ni�-
ku�je�te�re�ny�prze�zna�czo�ne
pod no�we� osie�dle� z 82
gmin�ny�mi� miesz�ka�nia�mi
ko�mu�nal�ny�mi,�któ�rych�bu�-
do�wa,� za kwo�tę� po�nad
2,3�mln�zł�(do�fi�nan�so�wa�-
nie 1,5� mln)� ma� za�koń�-
czyć�się�w je�sie�nią�br.�

Gmi�nie�uda�ło�się�rów�nież�po�-
zy�skać 3-mi�lio�no�we�do�fi�nan�so�-
wa�nie�na kom�plek�so�wą�prze�bu�-
do�wę� Przed�szko�la� nr 3,� któ�ra
obej�mie�m.in.�ter�mo�mo�der�ni�za�-
cję,�in�sta�la�cję�pa�ne�li�fo�to�wol�ta�icz�-
nych�i sie�ci�me�diów,�wy�mia�nę�ca�-
łej�sto�lar�ki,�re�mont�po�miesz�czeń
oraz� in�sta�la�cję�mo�ni�to�rin�gu�ze�-
wnętrz�ne�go�i we�wnętrz�ne�go.�

Ja�cek�Ma�jew�ski

Ko lej ne, re kor do we in we sty cje Strze go mia
Po sze�re�gu�przed�się�wzięć�ko�mu�nal�nych,�za�koń�czy�ły�się�pra�ce�przy re�wi�ta�li�za�cji
tzw.�„For�tu�Gaj”�w Strze�go�miu�(woj.�dol�no�ślą�skie).�Wdal�szym�cią�gu�prio�ry�te�tem
tam�tej�sze�go�sa�mo�rzą�du�jest�m.in.�kon�ty�nu�acja�bu�do�wy�miesz�kań�ko�mu�nal�nych
i po�pra�wia�nie�in�fra�struk�tu�ry�dro�go�wej.�Gmi�na�nie�usta�je�w re�ali�za�cji�in�we�sty�cji
pod�no�szą�cych�jej�atrak�cyj�ność.

Strze�gom�jest 11-krot�nym�zdo�byw�cą�Zło�te�go�Go�dła�QI,�Lau�re�atem�Per�ły�QI,�Zło�tej�Per�ły�QI�i Dia�men�tu�QI

za zre�ali�zo�wa�ne�in�we�sty�cje.�To�gmi�na,�któ�ra�naj�dłu�żej,�nie�prze�rwa�nie�uczest�ni�czy�w Pro�gra�mie�Naj�wyż�-

sza�Ja�kość�Qu�ali�ty�In�ter�na�tio�nal.�Bur�mistrz�Zbi�gniew�Su�chy�ta�wła�śnie�ode�brał�no�mi�na�cję�do te�go�rocz�nej

edy�cji.�W tym�ro�ku�Strze�gom�świę�tu�je�ju�bi�le�usz 780.�rocz�ni�cy�nada�nia�praw�miej�skich.

Zre�wi�ta�li�zo�wa�ny�„Fort�Gaj”�w Strze�go�miu

Z usług�„Eu�ro�-Me�di�ca”,�ma�ją�-
cych�nace�lu�ochro�nę,�ra�to�wa�nie,
przy�wra�ca�nie�lub�po�pra�wę�sta�-
nu�zdro�wia�psy�chicz�ne�go,�mo�-
gą�ko�rzy�stać�dzie�ci�i mło�dzież
oraz�ucznio�wie�do 21.�ro�ku�ży�-
cia.�Ro�dzaj�świad�czeń�obej�mu�-
je�po�ra�dy�psy�cho�lo�gicz�no�-dia�-
gno�stycz�ne� z wy�ko�rzy�sta�niem
wy�stan�da�ry�zo�wa�nych�na�rzę�dzi
psy�cho�lo�gicz�nych,� któ�re� roz�-
po�czy�na�ją�lub�we�ry�fi�ku�ją�pro�ces
oraz�sta�no�wią�ele�ment�wdro�żo�-
ne�go�pla�nu�le�cze�nia.�
Cen�trum�pro�wa�dzi�se�sje�psy�-

cho�te�ra�pii�in�dy�wi�du�al�nej,�któ�rej
głów�nym�ce�lem�jest�prze�pra�co�-
wa�nie� pod�sta�wo�wych� pro�ble�-
mów� i trud�no�ści� pa�cjen�ta.
W ofer�cie� są� tak�że� spo�tka�nia
psy�cho�te�ra�pii�ro�dzin�nej�na�sta�-
wio�nej�nana�si�la�ją�ce�się�pro�ble�-
my� i trud�no�ści� ozna�cza�ją�ce
dys�funk�cjo�nal�ność�ro�dzi�ny,�po�-
wo�du�ją�ce� ry�zy�ko� wy�stą�pie�nia
za�bu�rzeń�psy�chicz�nych�i so�ma�-
tycz�nych.
Po�pu�lar�no�ścią�cie�szy�się�rów�-

nież� po�moc� psy�cho�spo�łecz�-
na skie�ro�wa�na do kon�kret�nej,

in�dy�wi�du�al�nej�oso�by�lub�gru�py
od2�do6�człon�ków.�Wra�mach
se�sji�po�dej�mo�wa�ne�są�dzia�ła�nia
edu�ka�cyj�no�-kon�sul�ta�cyj�ne.
Świad�czo�ne�jest�tak�że�wspar�cie
w for�mie�wi�zyt,�po�rad�do�mo�-
wych� lub� śro�do�wi�sko�wych.
Po�moc� udzie�la�na w miej�scu
po�by�tu� pa�cjen�ta� ma� na ce�lu
kon�ty�nu�ację� le�cze�nia� we�dług
usta�lo�ne�go�pla�nu�te�ra�peu�tycz�-
ne�go.� Mo�że� ona� obej�mo�wać
rów�nież�po�zo�sta�łych�człon�ków
ro�dzin�lub�in�nych�osób�sta�no�-
wią�cych� oto�cze�nie� spo�łecz�ne
pa�cjen�ta.
Cen�trum�Psy�cho�lo�gii�i Psy�-

cho�te�ra�pii�„Eu�ro�-Me�di�ca”�za�-
trud�nia� po�nad 300� spe�cja�li�-
stów�i dys�po�nu�je 60�ga�bi�ne�ta�mi
psy�cho�lo�gicz�ny�mi�w 10�mia�-
stach,�zlo�ka�li�zo�wa�nych�na te�re�-
nie�wo�je�wódz�twa�pod�kar�pac�-
kie�go�oraz�lu�bel�skie�go.

Psy cho lo gia
dzie ci i mło dzie ży 
Pan�de�mia�ob�na�ży�ła�wzrost�za�gro�żeń
psy�cho�lo�gicz�nych,�tak�że�wśród�osób
naj�młod�szych.�Ist�nie�je�du�że�za�po�trze�bo�wa�nie
na pro�fe�sjo�nal�ną�i sku�tecz�ną�po�moc.
W tym�trud�nym�cza�sie�swo�ją�dzia�łal�ność
za�po�cząt�ko�wa�ło�Cen�trum�Psy�cho�lo�gii
i Psy�cho�te�ra�pii�,,Eu�ro�-Me�di�ca”�w opar�ciu
o no�wy�mo�del�ochro�ny�zdro�wia�psy�chicz�ne�go
dzie�ci�i mło�dzie�ży.�

www.eu�ro�-me�di�ca.pl
in�fo�li�nia: 519 059 242

Tak�że�dzi�siaj,�chi�rur�dzy�pla�sty�-
cy�na�pra�wia�ją�nie�tyl�ko�de�fek�-
ty�zwią�za�ne�ze�sta�rze�niem�się
po�wło�ki� do�cze�snej� wy�brań�-
ców,� ale� rów�nież,� a mo�że
przede� wszyst�kim,� po�ma�ga�ją
ofia�rom� wy�pad�ków,� cho�rób
no�wo�two�ro�wych,�uro�dzo�nym
z wa�da�mi�wro�dzo�ny�mi,�opa�-
rzo�nym�i wie�lu�in�nym�po�trze�-
bu�ją�cym�w po�wro�cie�do pra�-
wid�ło�we�go� funk�cjo�no�wa�nia.�
W Spe�cja�li�stycz�nym� Cen�-

trum�Me�dycz�nym�im.�św.�Ja�na
Paw�ła II w Po�la�ni�cy�-Zdro�ju
funk�cjo�nu�je� Od�dział� Chi�rur�-
gii�Pla�stycz�nej,�od bli�sko 70�lat
nie�prze�rwa�nie� kon�ty�nu�ują�cy
mi�sję�Wo�je�wódz�kie�go�Szpi�ta�la
Chi�rur�gii� Pla�stycz�nej.�W od�-
dzia�le� kie�ro�wa�nym� przez
dr�n.�med.�Ire�ne�usza�Łąt�kow�-
skie�go�–�ucznia�Prof.�Ka�zi�mie�-
rza�Ko�bu�sa,�wy�ko�ny�wa�ny�jest
pe�łen�pro�fil�za�bie�gów�zdzie�dzi�-
ny� chi�rur�gii� pla�stycz�nej,� za�-
rów�no�u do�ro�słych�jak�i u dzie�-
ci.�Wie�lo�dy�scy�pli�nar�ny,�wy�so�ko
wy�kwa�li�fi�ko�wa�ny�ze�spół�le�kar�-
ski�ma�moż�li�wość�za�pew�nie�nia
opie�ki�pa�cjen�tom�z ca�łej�Pol�ski
i spo�za�jej�gra�nic,�wy�ko�nu�jąc�za�-
bie�gi�pla�no�we,�a tak�że�po�ma�ga�-

jąc�w try�bie�ostro�dy�żu�ro�wym
ofia�rom� wy�pad�ków.� Cho�rzy
le�cze�ni� są� w wa�run�kach� za�-
pew�nia�ją�cych�im�wy�so�ki�kom�-
fort�oraz�bez�pie�czeń�stwo.�Wce�-
lu� za�pew�nie�nia� naj�wyż�sze�go
po�zio�mu� ofe�ro�wa�nych� usług,
na�wią�za�no� współ�pra�cę� z ze�-

spo�łem�chi�rur�gów�re�kon�struk�-
cyj�nych�oraz�z chi�rur�ga�mi�szczę�-
ko�wo�-twa�rzo�wy�mi.�Co�waż�ne,
pa�cjen�ci�Od�dzia�łu�le�cze�ni�z po�-
wo�du�wad�roz�sz�cze�po�wych,�ob�-
ję�ci�są�kom�plek�so�wą,�wie�lo�dy�-
scy�pli�nar�ną�opie�ką�chi�rur�gicz�ną,
lo�go�pe�dycz�ną,� or�to�don�tycz�ną,
chi�rur�ga�szczę�ko�wo�-twa�rzo�we�-
go� i psy�cho�lo�ga� na każ�dym
eta�pie�te�ra�pii,�a sto�so�wa�ne�me�-
to�dy�na�le�żą�donaj�bar�dziej�sku�-
tecz�nych,�spraw�dzo�nych�i bez�-
piecz�nych.� Po�nad�to,� od�dział
ja�ko�je�den�z nie�licz�nych�wPol�-
sce,� le�czy� wszel�kie�go� ro�dza�ju
wa�dy�wy�stę�pu�ją�ce�udzie�ci,�m.in.
znie�kształ�ce�nia�po�ura�zo�we�ipo�-
ope�ra�cyj�ne,� wa�dy� wro�dzo�ne
rę�ki,� zna�mio�na� barw�ni�ko�we
i na�czy�nio�we.�War�to� rów�nież
pod�kre�ślić,� że� jest� w Pol�sce
li�de�rem�w le�cze�niu�wad�wro�-
dzo�nych� w za�kre�sie� po�wiek
u dzie�ci.�
Od�dział�Chi�rur�gii�Pla�stycz�-

nej�w Po�la�ni�cy�-Zdro�ju�od lat
pro�wa�dzi�in�ten�syw�ną�dzia�łal�-
ność�szko�le�nio�wo�-dy�dak�tycz�-
ną�–�pro�wa�dzo�ne�są�kur�sy�dla
le�ka�rzy�w trak�cie�spe�cja�li�za�cji
z chi�rur�gii�pla�stycz�nej�i ogól�nej
oraz�sta�że�spe�cja�li�za�cyj�ne.

Spe�cja�li�stycz�ne� Cen�trum
Me�dycz�ne�ofe�ru�je�rów�nież�za�bie�-
gi� peł�no�płat�ne� z za�kre�su� es�te�-
tycz�nej� chi�rur�gii� pla�stycz�nej
–�wra�mach�Od�dzia�łu�Wie�lo�pro�-
fi�lo�we�go� Za�bie�go�we�go� (in�for�-
ma�cje:� tel. 74 86 21 188� lub
746634356).�Peł�no�pro�fi�lo�wy�za�-
kres�za�bie�gów�jest�wy�ko�ny�wa�ny
przez�wy�kwa�li�fi�ko�wa�ny�per�so�nel
me�dycz�ny�na ba�zie�sprzę�to�wo�-
-lo�ka�lo�wej�wie�lo�spe�cja�li�stycz�ne�-
go�szpi�ta�la�z je�go�peł�nym�za�ple�-
czem�me�dycz�nym.

Spe�cja�li�stycz�ne�Cen�trum�Me�dycz�ne�
im.�św.�Ja�na Paw�ła II
w Po�la�ni�cy�-Zdro�ju
ul.�Ja�na Paw�ła II 2

57-320�Po�la�ni�ca�-Zdrój
Od�dział�Chi�rur�gii�Pla�stycz�nej

tel. 74 86 21 159
www.scm.pl

Chi rur gia pla stycz na
– nie tyl ko es te tycz na
Chi�rur�gia�pla�stycz�na,�to�wa�rzy�szą�ca�nie�tyl�ko�współ�cze�sne�mu�czło�wie�ko�wi,�od wie�ków�ni�we�lo�wa�ła
de�fek�ty�cia�ła�ludz�kie�go,�któ�re�za�bu�rza�ły�je�go�funk�cję�lub�es�te�ty�kę.�Już�Ga�spa�re�Ta�glia�coz�zi
–�wy�bit�ny�wło�ski�ana�tom�i chi�rurg�–�w XVIwie�ku�okre�ślił�ro�lę�chi�rur�ga�pla�sty�ka�ja�ko�te�go,
któ�ry�jest�w sta�nie�„od�two�rzyć,�na�pra�wić�i zin�te�gro�wać�te�czę�ści�cia�ła�(...),�któ�re�na�tu�ra�nam�da�ła,
ale�los�je�ode�brał�–�nie�po to,�aby�cie�szy�ły�oko,�ale�że�by�pod�bu�do�wa�ły�na du�chu�i po�mo�gły
utrzy�mać�rów�no�wa�gę�umy�słu�oso�by�do�tknię�tej�tym�nie�szczę�ściem”.�

Dr�n.�med.�Ire�ne�usz�Łąt�kow�ski,
Kie�row�nik�Od�dzia�łu�Chi�rur�gii
Pla�stycz�nej

–� Idea� Koń�czyc�Wiel�kich� ja�ko
miej�sco�wo�ści� zdro�jo�wej� jest
przed�się�wzię�ciem� roz�ło�żo�nym
na la�ta,� w któ�re�go� re�ali�za�cję,
oprócz�sa�mo�rzą�du,�na�le�ży�włą�-
czyć�biz�nes�i na�ukę.�Po�mysł�zro�-
dził�się�wmo�jej�gło�wie�kil�ka�lat�te�-
mu�i ewo�lu�ował�wmia�rę�re�ali�za�cji
po�szcze�gól�nych�in�we�sty�cji.�Odpo�-
cząt�ku�ka�den�cji,�krok�po kro�ku
prze�pro�wa�dza�no� re�wi�ta�li�za�cję,
opar�tą�na atu�tach�przy�rod�ni�czo�-
-hi�sto�rycz�nych� Koń�czyc,� któ�re
w dal�szym�cią�gu�po�zo�sta�ją�wsią
o cha�rak�te�rze� rol�ni�czym,� za to
o po�nad�prze�cięt�nych� wa�lo�rach
tu�ry�stycz�no�-re�kre�acyj�nych,�ze�źró�-
dła�mi�wo�dy�jo�do�wej,�któ�rej�skład
zna�czą�co�prze�wyż�sza�wo�dę�z po�-
bli�skie�go� uzdro�wi�ska� Dar�ków
wCze�chach�–�za�uwa�ża�Grze�gorz
Si�kor�ski,� wójt� gmi�ny� Haż�lach,
na któ�rej� te�re�nie� le�żą�Koń�czy�ce
Wiel�kie.�
W miej�sco�wo�ści�znaj�du�ją�się

licz�ne� po�mni�ki� przy�ro�dy� oraz
pięk�ne� za�byt�ki� z XVIII w.,� jak
drew�nia�ny� ko�ściół� św.�Mi�cha�ła
Ar�cha�nio�ła,�kom�pleks�pa�ła�co�wo�-
-par�ko�wy,� na te�re�nie� któ�re�go
utwo�rzo�no�win�ni�cę,�a po�wsta�nie
też� ho�tel,� ka�pli�ca� Opatrz�no�ści
Bo�żej�i fol�wark�ziem�ski�Kar�ło�wiec,
w któ�rym�pro�wa�dzo�na�jest�dzia�-
łal�ność�ga�stro�no�micz�na,�a do�ce�-
lo�wo�–�noc�le�go�wa.�
Zuwa�gi�naogrom�ny�po�ten�cjał

za�sad�nym�jest�stwo�rze�nie�przez�sa�-
mo�rząd�wa�run�ków�do wspar�cia
roz�wo�ju�przed�się�bior�czo�ści�ba�zu�-

ją�cej� na en�do�ge�nicz�nych� za�so�-
bach� miej�sco�wo�ści.� –� Fi�la�rem
prze�mian� sta�ła� się�po�stać�fi�lan�-
trop�ki,�hra�bi�ny�Ga�brie�li�von�un
und�Ho�hen�ste�in�z ro�du�La�risch
von�Mönnich,�przez�miesz�kań�ców
Ślą�ska�Cie�szyń�skie�go�zwa�ną�„Do�-
brą�Pa�nią”.�Uho�no�ro�wa�li�śmy�ją
wfor�mie�po�mni�ka�-ła�wecz�ki�oraz
ścież�ką�jej�imie�nia,�łą�czą�cą�za�byt�-
ki.� Od�no�wi�li�śmy� ele�wa�cję� bu�-
dyn�ku�by�łej�szko�ły,�któ�rą�ufun�do�-
wa�ła,� wy�bu�do�wa�li�śmy� bo�isko
wie�lo�funk�cyj�ne,�stwo�rzy�my�park
re�kre�acyj�ny.�Po�wstał�Dom�Spor�-
tow�ca,�si�łow�nia�ple�ne�ro�wa,�wy�ty�-
czo�no�Ale�ję�Sta�rych�Dę�bów�im.
Hu�sa�rii� Pol�skiej� –� kon�ty�nu�uje
wójt�gmi�ny�Haż�lach.�Pla�no�wa�na
dore�ali�za�cji�ze�środ�ków�Rzą�do�we�-

go�Pro�gra�mu�In�we�sty�cji�Stra�te�-
gicz�nych�prze�bu�do�wa�dróg�zpa�-
sem� pie�szo�-ro�we�ro�wym� do�pro�-
wa�dzi�dopo�wsta�nia�zwar�te�go�cią�gu
ko�mu�ni�ka�cyj�ne�go,� łą�czą�ce�go� ze
so�bą�koń�czyc�kie�za�byt�ki.�
Przed�się�wzię�cie�wy�ma�ga�włą�cze�-

nia�dodzia�łań�na�uki.�Stąd�też8�mar�-
ca� br.� gmi�na� Haż�lach� za�war�ła
zWyż�szą�Szko�łą�Tech�nicz�ną�wKa�-
to�wi�cach� umo�wę,� któ�rej� przed�-
mio�tem� jest� opra�co�wa�nie� przez
stu�den�tów�ar�chi�tek�tu�ry�pro�jek�tów
kon�cep�cyj�nych�roz�wo�ju�te�re�nu�ja�-
ko�miej�sco�wo�ści�zdro�jo�wej.�Po�zo�-
sta�je�mieć�na�dzie�ję,�że�dzię�ki�wszyst�-
kim� tym� sta�ra�niom� uda� się
przy�wró�cić�daw�ną�świet�ność�miej�-
sco�wo�ści�iwna�zwie�Koń�czyc�Wiel�-
kich�po�ja�wi�się�okre�śle�nie�„Zdrój”.�

Czy przy bę dzie nam
no we uzdro wi sko?
Koń�czy�ce�Wiel�kie�(woj.�ślą�skie)�miej�sco�wo�ścią�uzdro�wi�sko�wą?�Jest�to�cał�kiem
re�al�ny�po�mysł.�Pra�wie 100�lat�te�mu�pi�sał�o tym�prof.�Wik�tor�Waw�rzy�czek.
Po�ten�cjał�przy�rod�ni�czo�-kul�tu�ro�wy�mo�że�zo�stać�wy�ko�rzy�sta�ny�do stwo�rze�nia�z tej
„po�pe�ge�erow�skiej”�wsi�miej�sco�wo�ści�o cha�rak�te�rze�wy�po�czyn�ko�wo�-uzdro�wi�sko�wym.

Grze�gorz� Si�kor�ski,� wójt� gmi�ny� Haż�lach� i prof.� WST� dr� Alek�san�der
Osten�da,�rek�tor�Wyż�szej�Szko�ły�Tech�nicz�nej�wKa�to�wi�cach�po za�war�ciu
umo�wy�o współ�pra�cy
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Opty�ma�li�za�cja,�ja�kość,
ren�tow�ność�
–� Mi�mo� wie�lu� nie�ko�rzyst�-

nych�zja�wisk�wgo�spo�dar�ce,�któ�-
rych� do�świad�cza�my� nie�prze�-
rwa�nie�odpo�nad2�lat,�uda�je�nam
się� za�cho�wać� ren�tow�ność.
Oprócz�za�chwia�nych�łań�cu�chów
do�staw,� czy� ogra�ni�czeń�w co�-
dzien�nym�funk�cjo�no�wa�niu,�mu�-
sie�li�śmy� się� zmie�rzyć� z du�żo
wyż�szy�mi� ce�na�mi� su�row�ca,
zktó�re�go�po�wsta�ją�na�sze�opa�ko�-
wa�nia.� W nie�któ�rych� asor�ty�-
men�tach�pod�wyż�ki�się�gnę�ły�na�-
wet 120�pro�cent.�Ce�na pa�pie�ru
sta�no�wi�aż 65�pro�cent�udzia�łu
kosz�tów� na�szej� pro�duk�cji.
Awtym�ro�ku�po�dro�ża�ły�wszyst�-
kie� skła�do�we� –� in�ne� su�row�ce,
prąd,�gaz,�pa�li�wo,�ser�wis�ma�szyn,
kur�sy�wa�lut,�ob�słu�ga�kre�dy�tów
iod�set�ki,�awresz�cie�–�pła�ce�pra�-
cow�ni�ków.�Nie�ste�ty,�le�kar�stwem
na in�fla�cję�nie�mo�że�być�pod�nie�-
sie�nie�cen�na�szych�pro�duk�tów

o ta�ką�sa�mą,�ana�lo�gicz�ną�war�-
tość,�co�gro�zi�ło�by�utra�tą�klien�-
tów.�Za�tem�ren�tow�ność�uda�je�się
za�cho�wać�dzię�ki�opty�ma�li�za�cji
za�rzą�dza�nia�przed�się�bior�stwem
i pro�ce�sa�mi� pro�duk�cyj�ny�mi,
wdro�że�niem�re�stryk�cyj�nej�po�li�-
ty�ki�fi�nan�so�wej�oraz�in�we�sty�cjom
w in�no�wa�cyj�ne� tech�no�lo�gie,
przymak�sy�mal�nym�utrzy�ma�niu
po�zio�mu�ja�ko�ści,�do któ�re�go�są
przy�zwy�cza�je�ni� na�si� od�bior�-
cy�–�mó�wi�Grze�gorz�Hof�man,
Pre�zes� Za�rzą�du� przed�się�bior�-
stwa,�i do�da�je:�–�Ao ja�kość�dba�-
my�nie�tyl�ko�na każ�dym�eta�pie
łań�cu�cha� tech�no�lo�gicz�ne�go
–�od po�zy�ska�nia�su�row�ca,�po�-
przez�pro�duk�cję,�aż�podys�try�bu�-
cję� –� ale� tak�że� w od�nie�sie�niu
do bez�pie�czeń�stwa� na te�re�nie
za�kła�du,�ety�ki�biz�ne�so�wej,�a na�-
wet� es�te�ty�ki� te�re�nu� przed�się�-
bior�stwa.�
Głów�ny�mi�od�bior�ca�mi�pro�-

duk�tów�BART�są�m.in.�czo�ło�we
pol�skie�fir�my�bran�ży�spo�żyw�czej,

jak�Ani�mex,�Po�lm�lek,�czy�Piąt�-
ni�ca,� dla� któ�rych� fir�ma� mu�si
speł�niać�wy�so�kie�stan�dar�dy�ja�-
ko�ści�opa�ko�wań�z prze�zna�cze�-
niem� dla� żyw�no�ści.� Naj�więk�-
szym�atu�tem�przed�się�bior�stwa
jest�ela�stycz�ność�i nie�sza�blo�no�-
we�po�dej�ście�do re�ali�za�cji�kon�-
trak�tów,� co� uzy�ski�wa�ne� jest
dzię�ki� naj�no�wo�cze�śniej�sze�mu
inaj�bar�dziej�kom�plek�so�wo�wy�-
po�sa�żo�ne�mu�za�kła�do�wi�wEu�ro�-
pie.�In�no�wa�cja,�au�to�ma�ty�za�cja,
ro�bo�ty�za�cja,� to� sło�wa-klu�cze
w tym�za�kre�sie,�dzię�ki�któ�rym
BART�po�tra�fi�„uszyć�pro�dukt
namia�rę”,�podwzglę�dem�ocze�-
ki�wań�kon�tra�hen�ta�i przyutrzy�-
ma�niu� opty�mal�nej� re�la�cji� po�-
mię�dzy�ja�ko�ścią�a ce�ną.�

Od�po�wie�dzial�ność
za śro�do�wi�sko�
Opa�ko�wa�nie� jest� jed�nym

z naj�waż�niej�szych� ele�men�tów
łań�cu�cha�do�staw�w prze�my�śle.

Ma�za�pew�niać�bez�pie�czeń�stwo
za�war�te�go�wnim�pro�duk�tu�i być
funk�cjo�nal�ne�pod�czas�trans�por�-
tu�i skła�do�wa�nia.�Ide�al�nie�jest,
gdy� przy tym� jest� es�te�tycz�ne
i eko�lo�gicz�ne,�na�da�ją�ce�się�do re�-
cy�klin�gu.�
BART�jest�jed�nym�znaj�więk�-

szych�za�kła�dów�w swo�jej�bran�-
ży� w Pol�sce.� Sa�me� ha�le� pro�-
duk�cyj�ne�z czter�na�sto�ma�li�nia�mi
tech�no�lo�gicz�ny�mi�zaj�mu�ją�bli�-
sko 20�tys.�m2 po�wierzch�ni�oraz
25�tys.�m2po�wierzch�ni�ma�ga�zy�-
no�wej.�Ak�tu�al�nie�przed�się�bior�-
stwo�koń�czy�re�ali�za�cję�bu�do�wy
ko�lej�nych� obiek�tów� o po�-
wierzch�ni 30�tys.�m2 na te�re�nie
stre�fy�eko�no�micz�nej,�wraz�z in�-
we�sty�cją�w no�we�ma�szy�ny,� co
po�pra�wi�efektyw�ność�i eko�no�mi�-
kę�pro�duk�cji.�–�Zmie�nia�my�wten
spo�sób�na�szą�pod�sta�wo�wą,�klu�-
czo�wą� dzia�łal�ność,� a więc�wy�-
twór�nię�tek�tu�ry�fa�li�stej.�To�jest
trzon� wszyst�kich� in�nych� pro�-
duk�tów,� któ�re�po�wsta�ją�w na�-

szym�za�kła�dzie.�No�wa�li�nia�tech�-
no�lo�gicz�na,� zwa�na tek�tur�ni�cą,
bę�dzie�mia�ła�o50�proc.�zwięk�szo�-
ną�wy�daj�ność�wzglę�dem�ak�tu�al�-
nych� mo�cy� prze�ro�bo�wych
BART�-a przy za�cho�wa�niu�do�-
tych�cza�so�we�go� za�po�trze�bo�wa�-
nia�na ener�gię� (po�sia�da� lep�szą
efek�tyw�ność�ener�ge�tycz�ną)�–�za�-
zna�cza�pre�zes�przed�się�bior�stwa.
Trzy� de�ka�dy� nie�prze�rwa�nej

obec�no�ści�na ryn�ku�pol�skiej�fir�-
my,�w tak�moc�no�kon�ku�ren�cyj�-
nej�bran�ży,�im�po�nu�ją.�Namoc�-
ną�po�zy�cję�spół�ki,�za�ufa�nie�ryn�ku
iod�no�to�wy�wa�ne�suk�ce�sy�biz�ne�-
so�we�naj�więk�szy�wpływ�mia�ła
cięż�ka�pra�ca,�de�ter�mi�na�cja,�za�an�-
ga�żo�wa�nie� i wy�so�ka� ja�kość
pro�duk�tów� i usług,� co� fir�ma
uzy�sku�je�po�przez�za�sto�so�wa�nie
naj�no�wo�cze�śniej�szych� tech�no�-
lo�gii,� w opar�ciu� o wdro�żo�ne
sys�te�my� za�rzą�dza�nia� ja�ko�ścią
PN�-EN�ISO9001:2015,�PN�-EN
ISO14001:2015,�śro�do�wi�skiem,
bez�pie�czeń�stwa�żyw�no�ści�(BRC)
czy�kon�tro�li�po�cho�dze�nia�pro�-

duk�tu� go�spo�dar�ki� drzew�nej
(FSC).�BART�jest�uczest�ni�kiem
zrów�no�wa�żo�ne�go�łań�cu�cha�do�-
staw�su�row�ców,�nie�sto�su�je�szko�-
dli�wych� sub�stan�cji� (np.� kle�je�-
nie� od�by�wa� się� przy uży�ciu
bio�de�gra�do�wal�nej�skro�bi),�a je�-
go�opa�ko�wa�nia�na�da�ją�się�dopeł�-
ne�go�re�cy�klin�gu.�Fir�ma�z ro�ku
na rok�zmniej�sza�swój�ślad�wę�-
glo�wy.
BART,�po�dą�ża�jąc�w swo�im

roz�wo�ju� za obo�wią�zu�ją�cy�mi
tren�da�mi�w za�kre�sie� eko�lo�gii,
nie�ba�wem�roz�pocz�nie�in�we�sty�-
cję�w tech�no�lo�gię�ma�łej�re�ten�-
cji.� Po�wsta�nie� zbior�nik,� któ�ry
gro�ma�dzić� bę�dzie� wo�dę� opa�-
do�wą�ze�bra�ną�na te�re�nie�za�kła�-

du.�Po�zy�tyw�nie�wpły�nie�to�rów�-
nież�nago�spo�dar�kę�wód�opa�do�-
wych� oko�licz�nych� te�re�nów,
gdyż�do�tych�czas�przyulew�nych
desz�czach�do�cho�dzi�ło�do licz�-
nych� znisz�czeń� in�fra�struk�tu�-
ry.�–�To�oczy�wi�ście�jest�bar�dzo
waż�ne�dzia�ła�nie�zpunk�tu�wi�dze�-
nia�śro�do�wi�ska,�ale�war�to�pod�-
kre�ślić,� że� bu�do�wa� kosz�tow�-
nych�zbior�ni�ków�re�ten�cyj�nych
po�win�nabyć�postro�nie�pań�stwa
i sa�mo�rzą�du,�a nie�pry�wat�nych
in�we�sto�rów.�Sam�za�kup�te�re�nu
podbu�do�wę�zbior�ni�ka�to�kwo�-
ta�rzę�du�pół�mi�lio�na zł.�Z na�-
szym�za�kła�dem�są�sia�du�je�na�tu�-
ral�ny�zbior�nik�wod�ny�po�łą�czo�ny
zdu�żym�je�zio�rem,�któ�re�podo�-
ko�na�niu� nie�zbęd�nych� prac,
mo�gły�by�speł�niać�funk�cję�re�ten�-
cyj�ną.� To� kwe�stia� waż�na dla
miesz�kań�ców�w kon�tek�ście�bez�-
pie�czeń�stwa�go�spo�dar�ki�wod�nej
–�za�zna�cza�Bo�gu�sław�Mierz�wiak,
Współ�wła�ści�ciel�fir�my,�i do�da�-
je:�–�Nie�ste�ty�lo�kal�ny�sa�mo�rząd
nie�jest�w sta�nie�pod�jąć�się�re�ali�-

za�cji�te�go�za�da�nia.�A pro�blem
mo�że�na�ra�stać,�bo�wiem�re�gion
in�ten�syw�nie�się�roz�wi�ja,�a na�stę�-
pu�ją�ce�zmia�ny�kli�ma�tycz�ne�wy�-
raź�nie�przy�no�szą�wzrost�in�ten�-
syw�no�ści� opa�dów.� Przy tak
du�żych�na�szych�wła�snych�na�kła�-
dach�in�we�sty�cyj�nych,�pod�ję�cie
się�bu�do�wy�te�go�zbior�ni�ka�jest
dla�nas�nie�la�da�wy�zwa�niem.�
Po�li�ty�ka� śro�do�wi�sko�wa� fir�-

my�BART�obej�mu�je�nie� tyl�ko
eko�lo�gię�pro�duk�tu,�w tym�je�go
re�cy�kling,�ale�od�no�si�się�doca�łe�-
go� pro�ce�su� tech�no�lo�gicz�ne�go
po�cząw�szy� od po�zy�ski�wa�nych
i sto�so�wa�nych� su�row�ców,� aż
po sze�ro�ki�kon�tekst�ochro�ny�ca�-
łe�go�re�gio�nu�wwie�lu�aspek�tach.

Bie�żą�ce�mu� ba�da�niu� w przed�-
się�bior�stwie�pod�da�wa�ne�są�m.in.
pa�ra�me�try� wód� ko�tło�wych,
uzdat�nio�nych,� kon�den�sa�tów,

ście�ków�po�pro�duk�cyj�nych�oraz
po�wie�trza.�Z ko�lei�no�wo�cze�sne
urzą�dze�nia�po�mia�ro�we�fir�mo�we�-
go� la�bo�ra�to�rium� oraz� dzia�łu
kon�tro�li�ja�ko�ści�spraw�dza�ją�pa�-
ra�me�try�wy�trzy�ma�ło�ścio�we�su�-
row�ców,�pół�pro�duk�tów�iwy�ro�-
bów� go�to�wych.� Każ�dy� wy�rób
po�sia�da�swój�„pasz�port”.
Naj�więk�szą�war�to�ścią�przed�-

się�bior�stwa�i je�go�fi�la�rem�są�pra�-
cow�ni�cy.�BART�od lat�stwa�rza
bez�piecz�ne,�zdro�we�i pew�ne�śro�-
do�wi�sko� pra�cy.� Ja�ko� czo�ło�wy
pro�du�cent�tek�tu�ry�i opa�ko�wań
wtej�czę�ści�Eu�ro�py�jest�rze�tel�nym
i sta�bil�nym�pra�co�daw�cą�dla�wy�-
kwa�li�fi�ko�wa�nej,�bli�sko300-oso�-
bo�wej�ka�dry.�Fir�mę�ce�chu�je�wy�-
jąt�ko�wo�du�ża�dy�na�mi�ka�wzro�stu.
Na�dal�sta�wia�ona�nanie�ustan�ny
roz�wój,�za�tem�po�ten�cjał�iwy�daj�-
ność�zo�sta�ną�wkrót�ce�znacz�nie
zwięk�szo�ne,�dzię�ki�in�we�sty�cjom

roz�bu�do�wy�za�kła�du�i je�go�dal�szą
au�to�ma�ty�za�cję.� Wbrew� po�zo�-
rom� ro�bo�ty�za�cja� nie� wpły�nie
nare�duk�cję�za�trud�nie�nia,�awręcz

prze�ciw�nie�–�przy�czy�ni�się�doko�-
niecz�no�ści� zwięk�sze�nia� licz�by
spe�cja�li�stycz�nych� sta�no�wisk,
po�pra�wia�jąc przy tym�kom�fort
pra�cy�za�trud�nio�nych.�In�we�sty�cje
w no�wo�cze�sne�maszy�ny�jesz�cze
bardziej� uwzględ�nia�ją� tak�że
za�gad�nie�nia�bez�pie�czeń�stwa�ihi�-
gie�ny�na sta�no�wi�skach.�–�Na�sze
pla�ny� roz�wo�jo�we� idą� w pa�rze
z ro�sną�cą�ilo�ścią�war�to�ścio�wych
miejsc�pra�cy�wza�kła�dzie.�Co�waż�-
ne,� re�kru�ta�cję�prze�pro�wa�dza�my
wy�łącz�nie�wopar�ciu�opre�dys�po�-
zy�cje,�do�świad�cze�nie�iwie�dzę�kan�-
dy�da�tów�(wpierw�szej�ko�lej�no�ści
z za�trud�nio�nych�pra�cow�ni�ków),
zgod�nie�zpo�li�ty�ką�rów�nych�szans,
bez�wzglę�du�napłeć,�wiek,�czy�wy�-
zna�wa�ne� po�glą�dy� –� pod�kre�śla
Bo�gu�sław�Mierz�wiak.

Jo�an�na Chru�stek,�Ja�cek�Ma�jew�ski

Czo�ło�wy�pol�ski�pro�du�cent�opa�ko�wań
nie�zwal�nia�tem�pa�
Ostat�nie 2�la�ta�przy�nio�sły�sys�te�ma�tycz�ny�wzrost�udzia�łu�han�dlu�in�ter�ne�to�we�go,�a tym�sa�mym�za�po�trze�bo�wa�nie�na prak�tycz�ne�opa�ko�wa�nia
za�bez�pie�cza�ją�ce�róż�no�rod�ne�to�wa�ry.�To�po�zy�tyw�na�ko�niunk�tu�ra�dla�pro�du�cen�tów�z bran�ży�pac�ka�gin�go�wej,�dla�któ�rej�ko�rzyst�ny�jest�rów�nież
ogól�ny�wzrost�po�py�tu�na ar�ty�ku�ły�co�dzien�ne�go�użyt�ku.�Ten�den�cje�te�umie�jęt�nie�wy�ko�rzy�stu�je�pol�skie�przed�się�bior�stwo�BART Sp.�z o.o.
(Sul�no�wo,�Świe�cie,�woj.�ku�jaw�sko�-po�mor�skie),�pro�du�ku�ją�ce�m.in.�tek�tu�rę�fa�li�stą,�a z niej�naj�wyż�szej�ja�ko�ści�opa�ko�wa�nia�wiel�ko�ga�ba�ry�to�we�z tek�tur
cięż�kich�i z tek�tu�ry�wie�lo�war�stwo�wej�z na�dru�kiem�wie�lo�ko�lo�ro�wym�(flek�so�gra�ficz�nym�HD�i of�f�se�to�wym)�do za�sto�so�wa�nia�głów�nie�w bran�żach:
mię�snej,�owo�co�wo�-wa�rzyw�nej,�far�ma�ceu�tycz�nej,�elek�tro�nicz�nej�czy�me�blar�skiej.�Przed�się�bior�stwo�w tym�ro�ku�ob�cho�dzi 30-le�cie�dzia�łal�no�ści.

Przed się bior stwo BART Sp. z o.o. zo sta ło za ło żo ne w 1992 r.

(za tem w tym ro ku ob cho dzi ju bi le usz 30-le cia dzia łal no ści) przez

Bo gu sła wa Mierz wia ka i Zbi gnie wa Dzie pa ka – fa chow ców

z 50-let nim już dziś do świad cze niem w bran ży pa pier ni czej.

Po cząt ki fir my sta no wi ła pro duk cja w opar ciu o jed ną ma szy nę

za ku pio ną z od zy sku z za kła du by łe go NRD, któ rej mie sięcz ne

mo ce pro duk cyj ne by ły mniej -

sze, niż do bo we dzi siej sze go

za kła du. Fir mę ce chu je wy jąt ko -

wo du ża dy na mi ka wzro stu.

Na prze strze ni 30 lat BART

zdo był czo ło wą po zy cję na ryn ku w tej czę ści Eu ro py. Do dziś przed -

się bior stwo wy pro du ko wa ło w su mie 2,5 mld m2 tek tu ry (to mniej

wię cej po wierzch nia 5 ra zy więk sza od War sza wy), a je go ak tu al -

ne mo ce pro duk cyj ne wy no szą ok. 180 mln m2 tek tu ry i 150 mln m2

opa ko wań rocz nie, z cze go 40 proc. tra fia na eks port.

Od le wej: Grze gorz Hof man, Pre zes Za rzą du BART Sp. z o.o. oraz Zbi gniew
Dzie pak i Bo gu sław Mierz wiak, Człon ko wie Za rzą du, współ wła ści cie le fir my
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Do brą al ter na ty wą w tym za kre -
sie jest fun dusz JA NVEST S.A.,
na le żą cy do Gru py JA NVEST,
któ ry na ryn ku dzia ła po nad
20 lat. Ba zą fir my są środ ki naj -
więk szych to wa rzystw fun du szy
in we sty cyj nych, dzię ki cze mu
po sia da ona sil ne i sta bil ne za -
ple cze ka pi ta ło we. Spe cja li zu je
się w ob słu dze klien ta biz ne so -
we go, za rów no spół ek, jak i jed -
no oso bo wych dzia łal no ści.
W du żej mie rze są to ma łe
i śred nie przed się bior stwa, któ -
rym udzie la ne są po życz ki
od 100 tys. do 8 mln zł za bez pie -
czo nych na nie ru cho mo ści,
z ela stycz nym okre sem fi nan so -
wa nia. Dzię ki po zy ska nym pie -
nią dzom klien ci mo gą roz wi jać
swój biz nes, bądź go wzmoc nić,
wdro żyć no we roz wią za nia,
„zła pać wiatr w ża gle”. 

JA NVEST jest or ga ni za cją
ści śle po wią za ną z To wa rzy -
stwem Fun du szy In we sty cyj -

nych, wsku tek cze go jest czę ścią
zor ga ni zo wa ne go sys te mu fi -
nan so we go nad zo ro wa ne go
przez Ko mi sję Nad zo ru Fi nan -
so we go. Przez to, że dzia łal ność
JA NVEST jest za leż na i kon tro -
lo wa na prze To wa rzy stwa Fun -
du szy In we sty cyj nych, mu si
prze strze gać ści śle okre ślo nych
wy tycz nych, norm i za sad obo -
wią zu ją cych w zin sty tu cjo na li -
zo wa nym ryn ku fi nan so wym.
Dzię ki te mu cie szy się za ufa niem
swo ich klien tów, któ rzy ma ją
pew ność, że współ pra cu ją z pod -
mio tem wia ry god nym i pro fe -
sjo nal nym. Na uwa gę za słu gu -
je fakt, że wzo ry umów i ogól ne
wa run ki są za twier dza ne przez
praw ni ków z TFI. Z ko lei sa mo
TFI oczy wi ście jest pod ści słym
nad zo rem i kon tro lą KNF. Spół -
ka pod le ga au dy tom praw nym
i biz ne so wym, któ re prze cho dzi
z po wo dze niem. Fir ma speł nia
wa run ki ob ro tu AML, ety ki i ja -

ko ści biz ne su wy ma ga ne dla
te go ty pu in sty tu cji fi nan so -
wych. Sto su je pro ce du ry za rzą -
dza nia ry zy kiem za rów no wła -
snym, a co rów nie istot ne
klien tów. 

JA NVEST ofe ru je wie le udo -
god nień i przy wi le jów w kon tek -
ście bez pie czeń stwa za war tej
umo wy. De cy zja o udzie le niu fi -
nan so wa nia jest po prze dzo -
na sze re giem dzia łań i ana liz,
a re gu lu ją to obo wią zu ją ce pro -
ce du ry we wnętrz ne. Do dat ko -
wym ukło nem w stro nę mniej -
szych firm jest fi nan so wa nie
po ra dy praw nej do ty czą cej
wszel kich aspek tów pod pi sy -
wa nej umo wy i udzie lo ne go
fi nan so wa nia. Jest to czę ścią
ogól nej stra te gii JA NVE STu po -
le ga ją cej na trans pa rent no ści
wszel kich dzia łań i wa run ków
bu do wa nia obu stron ne go za -
ufa nia part ne rów biz ne so wych.
Dzię ki te mu JA NVEST na wią -

zu je z wie lo ma klien ta mi dłu go -
let nie umo wy ela stycz ne go fi -
nan so wa nia ich dzia łal no ści.
Jest to coś, cze go nie ofe ru ją in -
ne fun du sze, co wy kra cza zde cy -
do wa nie po nad obo wią zu ją ce
stan dar dy ja ko ści. Do dat ko wo,
w umo wie za war te są przy wi le -
je, z któ rych klient mo że re al nie
sko rzy stać, m.in. moż li wość
sprze da ży przed mio tu za bez -
pie cze nia w do wol nym mo men -
cie, prze dłu że nie fi nan so wa nia
w za leż no ści od po trzeb, czy
moż li wość wcze śniej szej spła ty.

Dzię ki dzia łal no ści JA NVEST
wie le firm ma szan sę roz wi jać się
pręż nie i dy na micz nie, mi mo co -
raz wyż sze go ry zy ka in we sty cyj -
ne go, któ re go z za ło że nia nie bę -
dzie fi nan so wał sek tor ban ko wy.

JNV

Al�ter�na�tyw�ne�fi�nan�so�wa�nie�firm
Dzię ki in sty tu cji fun du szy fi nan so wych moż na do ka pi ta li zo wać wszel kie przed się wzię cia
go spo dar cze, w tym spół ki wy dzie lo ne z kor po ra cji, start -up’y, fir my in we sty cyj ne i de we lo per skie.
Pod no si to zna czą co płyn ność fi nan so wą bar dziej ry zy ku ją cych gra czy ryn ko wych, czy niąc ry nek
fi nan so wy sta bil niej szym i prze wi dy wal nym. Sprzy ja to roz wo jo wi go spo dar cze mu ja ko ca ło ści,
neu tra li zu jąc co raz mniej szą ela stycz ność sek to ra ban ko we go. 

Uzy ska nie rosz cze nia fi nan so -
we go na sa tys fak cjo nu ją cym
po zio mie by wa pro ce sem dłu go -
trwa łym i skom pli ko wa nym.
Pro fe sjo nal ne kan ce la rie od -
szko do waw cze po ma ga ją płyn -
nie i efek tyw nie przejść dro gę
ubie ga nia się o wszel kie rosz cze -
nia. Zaj mu ją się przy go to wa -
niem do ku men ta cji, ne go cju ją
wy so kość świad cze nia, a tak że,
w ra zie ko niecz no ści, re pre zen -
tu ją stro nę w są dzie. 

Jed ną z naj pręż niej dzia ła ją -
cych te go ty pu kan ce la rii jest
ME RI TUM Sp. Jaw na (Biel sko -
-Bia ła), fir ma obec na na ryn ku
ogól no pol skim już od nie mal
20 lat, part ner praw ny, spe cja li -
zu ją cy się głów nie w do cho dze -
niu na leż nych od szko do wań
od firm ubez pie cze nio wych, ale
tak że in nych pod mio tów od -
po wie dzial nych za wy rzą dzo ne
szko dy. 

Po moc ME RI TUM Sp. Jaw -
na skie ro wa na jest do klien tów
in dy wi du al nych i pod mio tów
praw nych, któ re do zna ły strat

oso bo wych, ma jąt ko wych i rze -
czo wych wsku tek róż no rod -
nych zda rzeń. Kan ce la ria pro ce -
du je za rów no no we spra wy, jak
rów nież ta kie, w któ rych to -
czy ło się już po stę po wa nie
przed Ubez pie czy cie lem, za -
koń czo ne nie ko rzyst nym dla

klien ta wy ni kiem. – Ka rie rę za -
czy na łam bę dąc „po dru giej
stro nie ba ry ka dy”, zaj mu jąc się
od szko do wa nia mi za wy pad ki
w miej scach uży tecz no ści pu -
blicz nej. Wte dy zro zu mia łam,
jak nie pro por cjo nal nie ni sko
wy ce nia ne jest zdro wie i ży cie
ludz kie. Dla te go pod ję łam de cy -
zję o roz po czę ciu dzia łal no ści
na rzecz po szko do wa nych, któ -
ra sta ła się głów ną war to ścią
ME RI TUM Sp. Jaw na – mó wi
Ka ta rzy na Pie chów ka, Współ -
wła ści ciel ka ME RI TUM. Nie -
jed no krot nie są to spra wy du -
żych roz mia rów (nie któ re
rosz cze nia się ga ją kil ku set ty się -
cy, do na wet kil ku mi lio nów
zło tych), a pro ces do cho dze nia
od szko do wa nia mo że wy glą -
dać jak „wal ka Da wi da z Go lia -
tem”, jed nak kan ce la ria pro wa -
dzi po stę po wa nia li kwi da cyj ne
w ta ki spo sób, aby dojść do po -
ro zu mie nia z pod mio tem od po -
wie dzial nym za wy rzą dze nie
szko dy jesz cze na dro dze prze -
są do wych ne go cja cji. Co waż ne,

ME RI TUM Sp. Jaw na nie po -
bie ra z gó ry ho no ra rium
za pod ję cie spra wy, ale pra cu je
na pod sta wie pro wi zji od wy ne -
go cjo wa ne go od szko do wa nia. 

ME RI TUM Sp. Jaw na two rzy
do świad czo ny ze spół praw ni -
ków, jak też przed sta wi cie le fir -
my dzia ła ją cy na te re nie ca łe go
kra ju. Ze spół wy róż nia sze ro kie
spek trum dzia ła nia, spe cja li za -
cji i kom pe ten cje z róż nych
dzie dzin, obej mu ją cych m.in. za -
rów no pra wo cy wil ne, pra wo
kar ne, usta wę o ubez pie cze -
niach obo wiąz ko wych, ko deks
pra cy, dro go wy, a na wet wie dzę
me dycz ną czy in ży nie rię prze -
my sło wą. Wy ni ka to z te go, że
po zy ski wa ne od szko do wa nia
do ty czą róż no rod nych zda rzeń,
a co za tym idzie spraw, m.in.
wy pad ków w za kła dach pra cy,
w szko łach, na dro gach, kon tu -
zji w wy ni ku np. ob lo dzo ne go
lub uszko dzo ne go chod ni ka,
błę dów me dycz nych, strat po -
nie sio nych w pro duk cji rol nej,
itd. Ofer ta ME RI TUM Sp. Jaw -

na jest bar dzo sze ro ka i obej mu -
je tak że kom plet ną po moc w za -
kre sie szkód ze skut kiem śmier -
tel nym i zda rzeń lo so wych,
uzy ska nia ren ty, dzie dzi cze nia
środ ków z OFE, czy po mo cy
„fran ko wi czom”. W ostat nim
cza sie kan ce la ria roz sze rzy ła
na sze ro ką ska lę dzia łal ność
o spra wy z za kre su błę dów me -
dycz nych i na ru szeń praw pa -
cjen ta. Za in te re so wa nie jest tak
du że, że ME RI TUM Sp. Jaw na
uru cho mi ło tak że szko le nia de -
dy ko wa ne dla śro do wi ska me -
dycz ne go, aby pla ców ki te by ły
przy go to wa ne w przy pad ku wy -
stą pie nia zda rze nia me dycz ne go
i wie dzia ły jak na le ży re ago wać.
Po nad to ME RI TUM pro wa dzi
pro gram szko leń dla firm z za -
kre su li kwi da cji szkód, oraz
ochro ny Sy gna li stów. 

ME RI TUM Sp. Jaw na ce -
chu je rze tel ne, pro fe sjo nal ne
i in dy wi du al ne po dej ście do każ -
dej ze spraw, za an ga żo wa nie,
em pa tia oraz gwa ran cja uzy -
ska nia świad cze nia na mak sy -

mal nie naj wyż szym po zio -
mie. – Ta pra ca jest na szą pa sją,
ma my ogrom ne am bi cje i du żą
de ter mi na cję. Oprócz sto so wa -
nia się do li te ry pra wa, ni gdy nie
za po mi na my o czyn ni ku ludz -
kim. Na sze 20 let nie do świad -
cze nie w bran ży od szko do wań
po zwa la nam na za sto so wa nie
wszel kich form współ pra cy do -
sto so wa nych do po trzeb kon -
kret ne go klien ta. Bar dzo czę sto
przy dat ne są nam rów nież kom -
pe ten cje psy cho lo gicz ne. Na -
szym prio ry te tem jest, aby
w bez piecz nych i kom for to -
wych wa run kach nasz klient
otrzy mał od szko do wa nie w wy -
so ko ści pro por cjo nal nej do do -
zna nej szko dy oraz krzyw -
dy – pod su mo wu je Ka ta rzy na
Pie chów ka. 

Ma te usz Mo skwik, Ja cek Ma jew ski

Jak�sku�tecz�nie�uzy�skać�sa�tys�fak�cjo�nu�ją�ce�od�szko�do�wa�nie?
Sys te ma tycz nie ro śnie licz ba osób nie za do wo lo nych z przy zna nych od szko do wań i za dość uczy nień za rów no dla osób fi zycz nych, jak też pod mio tów
praw nych. Obec nie jest du że za po trze bo wa nie na sku tecz ne, in ter dy scy pli nar ne kan ce la rie spe cja li zu ją ce się w wie lu dzie dzi nach pra wa,
któ re po dej mu ją się ne go cja cji i ar bi tra żu po mię dzy klien ta mi, pod mio ta mi od po wie dzial ny mi za wy rzą dza nie szkód i to wa rzy stwa mi ubez pie czeń. 

Ka�ta�rzy�na�Pie�chów�ka,�Współ�wła�ści�-
ciel�ka�ME�RI�TUM Sp.�Jaw�na

Aby śmy mo gli mó wić o eko lo -
gicz nej pro duk cji wy ro bów
sztucz nych, klu czo wym jest dą -
że nie do ich sku tecz ne go, stu pro -
cen to we go re cy klin gu. Ten ry nek
na ca łym świe cie nie ustan nie
się roz wi ja, tak że w na szym kra -
ju. Ko niunk tu rę tę do sko na le
wy ko rzy stu je przed się bior stwo
PRO FPLAST, upa tru jąc w niej
kie ru nek swo je go dal sze go, in -
ten syw ne go roz wo ju. 

Fir ma, za ło żo na w 1989 r.
przez do świad czo nych spe cja li -
stów w za kre sie prze twór stwa
two rzyw sztucz nych, zaj mu je
dziś ugrun to wa ną po zy cję w tej

bran ży, kie ru jąc na ry nek sze ro -
ką ofer tę wy ro bów pro du ko wa -
nych me to dą wy tła cza nia z PVC
oraz in nych two rzyw sztucz -
nych. Fir ma gwa ran tu je kon tra -
hen tom wy ko na nie prak tycz nie
każ de go kształ tu pro fi lu do sto -
so wa ne go do in dy wi du al nych
po trzeb. 

Wy so ką ja kość wy ro bów
PRO FPLAST, pro du ko wa nych
w zgo dzie z eko lo gicz ny mi stan -
dar da mi, za pew nia wdro żo ny
w 2002 r., cią gle do sko na lo ny,
sys tem za rzą dza nia ja ko ścią
oraz cer ty fi kat po li ty ki śro do wi -
sko wej. Po nad 50 proc. pro -

duk cji fir my tra fia za gra ni cę,
do kra jów Unii Eu ro pej skiej,
na któ rych fir ma jest obec -
na od po nad 20 lat. Głów na sie -
dzi ba spół ki mie ści się w Sta rym
Wę grzy no wie (woj. świę to krzy -
skie), a za kład pro duk cyj ny i od -
dział han dlo wy w Dą bro wie
Gór ni czej (woj. ślą skie). 

Na wią zy wa na na prze strze ni
lat współ pra ca z kon tra hen ta mi
róż nych branż za owo co wa ła
sys te ma tycz nym roz wo jem
tech no lo gicz nym fir my i zwięk -
sza niem ofer ty pro duk to wej
m.in. o pro fi le mon ta żo we
do bu do wy fil trów po wie trza,

oświe tle nio we, czy pro fi le z PVC
sta no wią ce naj więk szą w Eu ro -
pie kon struk cję krzy wo li nio -
wej ścia ny o po wierzch ni 6 tys.
m2 w Mu zeum Ży dów Pol skich
w War sza wie. PRO FPLAST jest
tak że zna czą cym pro du cen tem
fi la men tu do dru ka rek 3D, czy li
ter mo pla stycz ne go, róż no ko -
lo ro we go ma te ria łu, słu żą ce go
do dru ku trój wy mia ro we go
z kil ku dzie się ciu ty pów two -
rzyw sztucz nych.

Ofer ta pro duk to wa PRO -
FPLAST obej mu je dziś sze ro ką
pa le tę kil ku set wy ro bów, ta kich
jak m.in. pro fi le obu dów do fil -

trów po wie trza, izo la to ry, pro -
fi le drzwio we, okien ne, pod ło -
go we, scho do we, ogro dze nio we
i ele wa cyj ne, li stwy pro go we, de -
ko ra cyj ne do gla zu ry, wy cie -
racz ki sys te mo we i róż ne in ne
pro fi le bu dow la ne, w tym mon -
ta żo we do pu sta ków, ka na ły
elek tro in sta la cyj ne.

Jo an na Chru stek

Nie�za�wod�ny�part�ner�prze�my�słu�pro�duk�cyj�ne�go
Z uwa gi na wszech stron ność i róż no rod ność za sto so wań, ni ską wa gę przy du żej trwa ło ści oraz moż li wość wtór ne go wy ko rzy sta nia,
nie wy eli mi nu je my two rzyw sztucz nych z użyt ku. Są dzie dzi ny go spo dar ki, gdzie te go ty pu kom po nen ty są nie za stą pio ne,
a o ich atrak cyj no ści i kon ku ren cyj no ści de cy du je tak że ce na.
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Czo�ło�wym�pol�skim�pro�du�cen�-
tem� pian�ki� po�li�ure�ta�no�wej
do izo�la�cji� do�mów� me�to�dą
na�try�sku� jest� gnieź�nień�ski
UL�TRA�PUR.�–�Fir�ma�po�wsta�-
ła�w2014�r.�wod�po�wie�dzi�naro�-
sną�ce�ocze�ki�wa�nia�w za�kre�sie
efek�tyw�no�ści�ener�ge�tycz�nej�bu�-
dyn�ków� –� pod�kre�śla�Ar tur
Pa pis,�Pre�zes�Za�rzą�du�UL�TRA�-
PUR Sp.� z o.o.,� i do�da�je:
–Obiek�ty�ocie�plo�ne�pian�ką�po�-
li�ure�ta�no�wą�zu�ży�wa�ją�dwa�ra�zy
mniej� ener�gii� ciepl�nej,� niż� te,
wktó�rych�za�sto�so�wa�no�in�ne�ro�-
dza�je�ter�mo�izo�la�cji.�Tak�że�zuwa�-
gi� na czas� i eko�no�mi�kę� pra�cy
(naprzy�kład�ter�mo�izo�la�cję�pod�-
da�sza� o po�wierzch�ni� 200� m2

moż�na�prze�pro�wa�dzić�w cią�gu
za�le�d�wie�kil�ku�go�dzin)�ma�te�riał
ten�zdo�by�wa�co�raz� to�więk�sze
gro�no� zwo�len�ni�ków.� Jej� naj�-
waż�niej�szy�mi�za�le�ta�mi,�oprócz
wła�ści�wo�ści�izo�la�cyj�nych,�są�wy�-
jąt�ko�wa� szczel�ność� i nie�prze�-
wiew�ność�oraz�ła�twość�ibez�pie�-
czeń�stwo�za�sto�so�wa�nia�(nie�py�li,
nie�emi�tu�je�przy�kre�go�za�pa�chu,
nie�po�sia�da�wła�ści�wo�ści�uczu�la�-
ją�cych).�Po�li�ure�tan�apli�ko�wa�ny
wfor�mie�pia�ny�wy�peł�nia�wspo�-
sób�cią�gły�naj�drob�niej�sze�szcze�-
li�ny�iza�głę�bie�nia.�Izo�la�cję�wy�róż�-
nia� tak�że� wy�jąt�ko�wa� trwa�łość
i wie�lo�let�nia� ży�wot�ność,� bez
zmian�wła�ści�wo�ści�fi�zycz�nych.�
Tech�no�lo�dzy� UL�TRA�PUR

opra�co�wa�li�kil�ka�ro�dza�jów�pia�-
nek�do izo�la�cji�po�szcze�gól�nych
ele�men�tów�do�mów:�ścian,�stro�-

pów,� fun�da�men�tów,� pod�łóg
i da�chów�pła�skich.�Pian�ki�te�są
cią�gle�ulep�sza�ne,�awza�leż�no�ści
odpo�trzeb�wy�ko�naw�cy,�pro�du�-
cent�mo�że�do�sto�so�wać�od�po�-
wied�nie� roz�wią�za�nie� tak,� aby
pro�dukt�mak�sy�mal�nie�speł�niał
ocze�ki�wa�ną�funk�cję.
UL�TRA�PUR�pro�du�ku�je�tak�-

że� che�micz�ne� kom�po�nen�ty
po�li�ure�ta�no�we�dla�branż�me�-
blar�skiej,�sa�mo�cho�do�wej�ime�-
dycz�nej.�Na tej�sa�mej�ba�zie�fir�-
ma� pro�du�ku�je� rów�nież� kle�je
po�li�ure�ta�no�we,�w tym�doukła�-
da�nia� chod�ni�ków� z ka�mie�nia
do za�sto�so�wa�nia�na ze�wnątrz.
Wszyst�kie�sys�te�my�UL�TRA�-

PUR�po�wsta�ją�wPol�sce�wopar�-
ciu�o za�ple�cze�tech�no�lo�gicz�ne,
umoż�li�wia�ją�ce�wy�two�rze�nie�ido�-
sta�wę�to�wa�ru�dood�bior�cy�weks�-
pre�so�wym�ter�mi�nie�do3�dni�ro�-
bo�czych.�No�wo�cze�sny,�w peł�ni

au�to�ma�tycz�ny�za�kład�pro�duk�cyj�-
ny�po�sia�da�tak�że�dwa�do�sko�na�-
le�wy�po�sa�żo�ne�la�bo�ra�to�ria�ba�-
daw�cze.� Po�nad�to� pro�duk�ty� są
ate�sto�wa�ne� przez� la�bo�ra�to�ria
ze�wnętrz�ne�–�Pań�stwo�we�go�Za�-
kła�du� Hi�gie�ny� oraz� In�sty�tu�tu
Tech�ni�ki�Bu�dow�la�nej.
–�Na�sze�po�li�ure�ta�no�we�pian�-

ki�bro�nią�się�sa�me�i sys�te�ma�tycz�-
nie�zy�sku�ją�co�raz�więk�sze�gro�no
zwo�len�ni�ków,�za�rów�no�wśród
wła�ści�cie�li�do�mów,�jak�ifirm�de�-
we�lo�per�skich,�bu�dow�la�nych�i re�-
mon�to�wych.� Rok�rocz�nie� po�-
dwa�ja�my� mo�ce� pro�duk�cyj�ne,
aby� za�spo�ko�ić� za�po�trze�bo�wa�-
nie�ryn�ku�–�pod�su�mo�wu�je�pre�-
zes�A.�Pa�pis.�

Jo an na Chru stek, Ja cek Ma jew ski

Po�li�ure�tan�w do�cie�ple�niach
Kom�fort�i sku�tecz�ność�izo�la�cyj�na
Prze�cięt�ny�czło�wiek�ma�nie�ustan�ną�stycz�ność�z wy�ro�ba�mi�za�wie�ra�ją�cy�mi
po�li�ure�tan.�Obec�ny�jest�on�wma�te�ra�cach�łó�żek,�fo�te�lach�do�mo�wych
i sa�mo�cho�do�wych,�po�de�szwach�bu�tów,�sprzę�cie�spor�to�wym,�a tak�że�lo�dów�kach
i boj�le�rach,�bo�pian�ka�po�li�ure�ta�no�wa�to�wy�go�da�i kom�fort�ciepl�ny.

Głów�ny�ob�szar�dzia�łań�SJ�Con�-
struc�tion� obej�mu�je� przede
wszyst�kim�pro�jek�to�wa�nie�i pro�-
duk�cję� li�nii� tech�no�lo�gicz�nych
dla� prze�my�słu� spo�żyw�cze�go
oraz� prze�twór�stwa� ubocz�nych
pro�duk�tów�po�cho�dze�nia�zwie�-
rzę�ce�go,�a tak�że�dla�sek�to�ra�far�-
ma�ceu�tycz�ne�go,�ko�sme�-
tycz�ne�go�i che�micz�ne�go.
Waż�ny� ob�szar� sta�no�wi
opty�ma�li�za�cja�pro�jek�to�-
wa�nych� tech�no�lo�gii
pod ką�tem�ener�ge�tycz�-
nym.�Ofe�ro�wa�ne�kom�-
plek�so�we�usłu�gi�w tym
za�kre�sie� gwa�ran�tu�ją
użyt�kow�ni�kom�oszczęd�-
ność� ener�gii,� a więc
mniej�sze�kosz�ty�eks�plo�-
ata�cyj�ne�in�sta�la�cji.�Spe�-
cja�li�ści� fir�my�po�sia�da�ją
sze�ro�ką�wie�dzę�oraz�wie�-
lo�let�nie� do�świad�cze�nie
w re�ali�za�cji� te�go� ty�pu
pro�jek�tów.�Szcze�gó�ło�wa
ofer�taobej�mu�je�wy�po�sa�-
że�nie�za�kła�dów�pro�duk�cyj�nych
w no�wo�cze�sne� li�nie� tech�no�lo�-
gicz�ne�ze�sta�li�nie�rdzew�nych�jak
rów�nież� do�sta�wę� skła�do�wych
ele�men�tów�do ist�nie�ją�cych�in�sta�-
la�cji�(ty�pu�zbior�ni�ki,�prze�no�śni�-
ki,� mul�dy,� ko�sze� przy�ję�cio�we,
wy�mien�ni�ki,�pa�ste�ry�za�to�ry,�roz�-
drab�nia�cze�i in�ne�wg.�in�dy�wi�du�-
la�ne�go�pro�jek�tu).�
Wy�cho�dząc�na�prze�ciw�ak�tu�-

al�nym� po�trze�bom� ryn�ku� do�-
star�cza�my�rów�nież�oprzy�rzą�do�-

wa�nie�oraz�re�ali�zu�je�my�w try�bie
„podklucz�–�za�pro�jek�tuj�iwy�bu�-
duj”�kom�plet�ne�za�kła�dy�bio�ga�-
zow�ni�rol�ni�czych�i rol�ni�czo�-uty�-
li�za�cyj�nych,� elek�tro�cie�płow�ni
ko�ge�ne�ra�cyj�nych� na bio�ma�sę,
in�sta�la�cje�tech�no�lo�gicz�ne�od�zy�-
sku�cie�pła.�

SJ� Con�struc�tion� wy�stę�pu�je
w cha�rak�te�rze�do�staw�cy�in�sta�la�-
cji,�oprzy�rzą�do�wa�nia,�awra�zie�po�-
trze�by�ja�ko�ge�ne�ral�ny�wy�ko�naw�-
ca.�To�wa�rzy�szy�in�we�sto�rom�we
wszyst�kich� eta�pach� re�ali�za�cji,
od fa�zy�pro�jek�to�wa�nia,�po�przez
pre�fa�bry�ka�cję�imon�taż,�aż�poroz�-
ruch� po�szcze�gól�nych� urzą�dzeń
i ca�łych� li�nii.� Fir�ma� pro�wa�dzi
rów�nież�ser�wis�ma�szyn,�jak�i ca�-
łych� za�in�sta�lo�wa�nych� li�nii,� za�-
pew�nia�kon�ser�wa�cję�i okre�so�we

prze�glą�dy�oraz�kom�plek�so�wo�dia�-
gno�zu�je�sys�te�my.
Fir�ma�dzia�ła�na te�re�nie�ca�łej

Pol�ski.� Biu�ro� pro�jek�to�wo�-kon�-
struk�cyj�ne�wy�po�sa�żo�ne�jest�wno�-
wo�cze�sne�opro�gra�mo�wa�nie,�ado�-
świad�czo�na�ka�dra�kon�struk�to�rów
i tech�no�lo�gów�pra�cu�je�nad cią�-

głym�uno�wo�cze�śnia�niem
ma�szyn,� two�rząc� in�no�-
wa�cyj�ne� urzą�dze�nia.
Wszyst�kie�ele�men�ty�in�-
sta�la�cji�(tak�że�wiel�ko�ga�-
ba�ry�to�we),� pod�ze�spo�ły
oraz� sza�fy� ste�row�ni�cze
po�wsta�ją� we� wła�snym
za�kła�dzie�pro�duk�cyj�nym
zlo�ka�li�zo�wa�nym�wOlsz�-
ty�nie.
Kom�plek�so�wy� cha�-

rak�ter� wy�ko�ny�wa�nych
pro�jek�tów�da�je�in�we�sto�-
rom�pew�ność,�że�re�ali�za�-
cja� kon�trak�tu� bę�dzie
po�pro�wa�dzo�na� pra�wi�-
dło�wo�i zgod�nie�z usta�-
le�nia�mi.� Fir�ma� po�dej�-

mu�je� rów�nież� nie�ty�po�we
zle�ce�nia.�Jak�sa�mi�mó�wią:�–�Pro�-
jek�to�wa�nie� to� nie� tyl�ko� na�sza
pra�ca,�ale�rów�nież�pa�sja,�dla�te�go
dokaż�de�go�pro�jek�tu�pod�cho�dzi�-
my� in�dy�wi�du�al�nie,� do�kład�nie
go�ana�li�zu�jąc,�do�sto�so�wu�jąc�naj�-
lep�sze�moż�li�wie�roz�wią�za�nie.�

Jo an na Chru stek

Tech�no�lo�gie�„pod klucz”
Świa�to�we�tren�dy,�wy�zwa�nia,�wy�ścig�po in�no�wa�cje�i bez�pie�czeń�stwo
ener�ge�tycz�ne�sta�no�wią�in�spi�ra�cję�do wpro�wa�dze�nia�no�wa�tor�skich�roz�wią�zań
tech�no�lo�gicz�nych.�SJ�Con�struc�tion Sp.�z o.o.�(Mrą�go�wo�/�Olsz�tyn)�spe�cja�li�zu�je
się�w pre�fa�bry�ka�cji�i mon�ta�żu�kom�plet�nych�in�sta�la�cji.�Wostat�nim�cza�sie
fir�ma�moc�no�an�ga�żu�je�się�w re�ali�za�cję�sys�te�mów�ener�ge�tycz�nych,�zwłasz�cza
eko�lo�gicz�nych�bio�ga�zow�ni.

Reklama

www.sjconstruction.pl

Fir�ma� TECH�BUD�-TO�RUŃ
Sp.�z o.o.�dzia�łal�ność�roz�po�czę�-
ła�w2004�r.,�za�trud�nia�jąc�pię�ciu
pra�cow�ni�ków.�Pierw�sze�zle�ce�nia
w związ�ku�z tym�by�ły�nie�wiel�-
kie� i to�wa�rzy�szy�ła� im� pew�na
do�za nie�po�ko�ju�zwią�za�na z ry�-
zy�kiem� wej�ścia� na ry�nek.
Wszyst�kie�dzia�ła�nia�od sa�me�go
po�cząt�ku�re�ali�zo�wa�ne�by�ły�tak,
aby�in�we�sto�rzy�do�ce�nia�li�pra�cę
i za�an�ga�żo�wa�nie.�Wraz�z upły�-
wem� lat� fir�ma� się� roz�wi�ja�ła,
zwięk�sza�ła�za�trud�nie�nie�i zdo�-
by�wa�ła� za�ufa�nie� klien�tów.
Dodziś�sku�pia�się�nadzia�łal�no�-
ści� w bran�żach� spo�żyw�czej,
che�micz�nej�i pa�li�wo�wej,�ale�nie
za�my�ka� się� rów�nież� na in�ne
wy�zwa�nia,� któ�re� sta�wia� ry�nek
i po�trze�by�po�ten�cjal�nych�in�we�-
sto�rów.�Fir�ma�ofe�ru�je�sze�ro�ki�za�-
kres�prac�mon�ta�żo�wych�no�wych
in�sta�la�cji�prze�my�sło�wych�oraz�re�-
mon�tów�imo�der�ni�za�cji�tych�ist�-
nie�ją�cych.� Co� waż�ne,� pro�wa�-
dzo�ne�dzia�ła�nia�nie�po�wo�du�ją
ko�niecz�no�ści�prze�ry�wa�nia�pra�cy
pro�duk�cyj�nej�w obiek�tach.�
W TECH�BUD�du�ży�na�cisk

sta�wia�ny� jest� na naj�now�sze
tech�no�lo�gie.�Nie�ustan�nie�po�sze�-
rza�ny�jest�za�kres�kom�pe�ten�cji
oraz�mo�der�ni�zo�wa�ne�za�ple�cze
tech�nicz�ne,� aby� dzię�ki� te�mu
jesz�cze�le�piej�speł�niać�ocze�ki�wa�-

nia�klien�tów.�Naj�więk�szym�atu�-
tem�jest�pro�fe�sjo�na�lizm�ka�dry
i nie�ustan�ny�roz�wój,�do któ�re�-
go� przy�wią�zy�wa�na jest� du�ża
wa�ga.�Pra�cow�ni�cy�spraw�dzi�li�się
przywie�lu�pro�jek�tach�re�ali�zo�wa�-
nych�dla�róż�nych�firm�z te�re�nu
ca�łej� Pol�ski,� nie�jed�no�krot�nie
udo�wad�nia�jąc�przy tym,�że�ich
wie�dza,�kre�atyw�ność�i za�an�ga�żo�-
wa�nie�są�w sta�nie�spro�stać�każ�-
de�mu�wy�zwa�niu.�Fir�ma�sta�wia
nasta�ły�roz�wój,�aby�stwa�rzać�jak
naj�lep�sze�wa�run�ki�ku�te�mu,�by
być� jesz�cze� bar�dziej� atrak�cyj�-
nym�part�ne�rem�dla�obec�nych
i przy�szłych�in�we�sto�rów.
Utrzy�ma�nie� naj�wyż�szych

stan�dar�dów�re�ali�zo�wa�nych�prac
za�pew�nia�ją�wdro�żo�ne�sys�te�my

za�rzą�dza�nia�wg�norm�PN�-EN
ISO 9001, 14001�i 45001�(zin�-
te�gro�wa�ny� sys�tem� za�rzą�dza�-
nia),�PN�-EN 1090�(za�kła�do�wa
kon�tro�la�pro�duk�cji)�oraz�PN�-
-EN�ISO3834�(wy�ma�ga�nia�spa�-
wal�ni�cze).�Za�pew�nia�ją�to�rów�-
nież�po�sia�da�ne�de�cy�zje�Urzę�du
Do�zo�ru�Tech�nicz�ne�go�upraw�-
nia�ją�ce�dowy�twa�rza�nia,�mo�der�-
ni�za�cji� i na�pra�wy�zbior�ni�ków
bez�ci�śnie�nio�wych�i ci�śnie�nio�-
wych�oraz�ru�ro�cią�gów�tech�no�-
lo�gicz�nych.�

Ro bert Czu bak

Klu�czo�wym�jest�sta�ły�roz�wój
kom�pe�ten�cji�i tech�no�lo�gii�
Ry�nek�usług�prze�my�sło�wo�-bu�dow�la�nych�cią�gle�ro�śnie.�Fir�ma�chcą�ca
pro�spe�ro�wać,�mu�si�iść�z du�chem�cza�su.�Nie�mo�że�się�za�trzy�mać,
po�win�na�in�we�sto�wać�w za�ple�cze�tech�no�lo�gicz�ne�i przede�wszyst�kim
–�w lu�dzi.�Bez�szko�leń�i roz�wo�ju�ka�dry,�za�rów�no�in�ży�nier�skiej,
jak�i mon�ter�skiej�czy�spa�wal�ni�czej,�nie�jest�moż�li�we�spro�sta�nie
kon�ku�ren�cji�na ryn�ku.
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Każ da z kam pa nii spo łecz nych
„Ad ria na” jest au tor skim po -
my słem Mał go rza ty Po mor -
skiej -Ro so łow skiej, któ ra w ten
spo sób prze ka zu je swój oso bi -
sty apel pro mu ją cy waż ne war -
to ści. Czę sto jest to bunt i pro -
test wo bec ne ga tyw nych zja wisk
obec nych w spo łe czeń stwie czy
po li ty ce. Kam pa nie „Ad ria na”
za wie ra ją pro wo ku ją ce prze -
sła nia, mó wią ce o spra wach,
o któ rych się czę sto mil czy,
m.in. nie peł no spraw ność, cho -
ro by on ko lo gicz ne, al ko ho -
lizm, mniej szo ści sek su al ne,
prze moc do mo wa, ła pów kar -
stwo, czy de pre sja, sa mot ność
i oso bi ste dra ma ty, któ re do pro -
wa dza ją do sa mo bójstw. 

Te go rocz na od sło na kam -
pa nii spo łecz nej „Ad ria na”
znów zmu sza do re flek sji. Zdję -
cie znisz czo nych la lek z ha -
słem „Hi po kry zja ro dzi ciel ką
wo jen i ty ra nów” jest prze ka -
zem cięż kim, ale praw dzi -
wym. – Nie mo głam przejść
obo jęt nie wo bec te go, co się
dzie je obec nie w środ ku Eu ro -
py. Mam wra że nie, że woj na
od by wa ją ca się za na szą
wschod nią gra ni cą jest try wia -
li zo wa na w wie lu kra jach,
zwłasz cza przez tę część spo łe -
czeństw, któ re ła two da ją się po -
nieść me dial nym ma ni pu la -

cjom, do któ rych nie do cie ra
ska la dra ma tu – za zna cza
M. Ro so łow ska -Po mor ska,
i do da je: – Waż ną czę ścią tej
gru py są dzie ci i mło dzież, któ -
re rów nież po win ny być świa -
do me te go, co dzie je się
na Ukra inie, stąd me ta fo ra
znisz czo nych la lek. Zdję cie jest
tak że jed no cze snym od nie sie -
niem do dzie ci, któ re cier pią
przez tę woj nę. To jest tyl ko
sym bo licz ne zo bra zo wa nie
praw dzi we go dra ma tu, któ ry
od by wa się na Ukra inie. Rze -
czy wi ste ob ra zy są co dzien nie
obec ne w me diach i nie da się
od te go uciec. Na szym obo -
wiąz kiem, ja ko spo łe czeń stwa,
jest być w peł ni świa do mym tej
sy tu acji.

Jak za zna cza wła ści ciel ka
„Ad ria na” de cy zja o ta kiej for -
mie te go rocz nej ak cji za pa dła
spon ta nicz nie w cią gu kil ku
dni od wy bu chu woj ny
na Ukra inie. Pier wot ny plan,
któ ry opra co wy wa ny był od ub.
ro ku, był zu peł nie in ny.
– Uzna łam jed nak, że ja ki kol -
wiek in ny prze kaz w kon tek ście
te go, co się ak tu al nie dzie je, jest
prze ze mnie nie do przy ję cia.
Ma jąc świa do mość ry zy ka, ja -
kie po dej mu ję, po sta no wi łam
te go rocz ną kam pa nię wy ko -
rzy stać do gło śne go za ko mu ni -

ko wa nia, że tym, co do pro wa -
dzi ło nie tyl ko do ak tu al nej
woj ny na Ukra inie, ale wszyst -
kich in nych kon flik tów zbroj -
nych, zwłasz cza ostat nich lat,
m.in. w Cze cze nii, Gru zji, Don -
ba sie, na Kry mie, czy w Sy rii,
gdzie w Alep po uży to bro ni
che micz nej prze ciw lud no ści
cy wil nej, jest za kła ma nie, cy -
nizm i ko rup cja po li ty ków. Ma
to zna czą cy wpływ na obec ną
in wa zję Ro sji na Ukra inę i nie
ma na to żad ne go uspra wie dli -
wie nia. Gdy by nie po li ty ka
mil czą cej ak cep ta cji, nie sto so -
wa nia usta leń, eu ro pej skie go
uza leż nie nia ener ge tycz ne go
od Ro sji, być mo że nie do -
szło by do eska la cji kon flik tu,
któ ry tak na praw dę trwa od kil -
ku już lat i nie sie ol brzy mią tra -
ge dię nie win nych lu dzi. To
Eu ro pa, ku pu jąc su row ce
od Ro sji, a w Chi nach lo ku jąc
fir my, by utrzy mać do tych -
cza so wy po ziom zy sków, przy -
czy ni ła się do te go, że te dwa
pań stwa sta ły się po tę ga mi go -
spo dar czy mi, po li tycz ny mi
i mi li tar ny mi. Jak po ka za ły
ostat nie dwa la ta pan de mii,
Chi ny, prze ry wa jąc łań cu chy
do staw, mo gą w peł ni za kłó cić
funk cjo no wa nie eu ro pej skiej
go spo dar ki, a na wet do pro -
wa dzić do jej ka ta stro fy. Ro sja

na to miast przez la ta  bu do wa -
ła swój po ten cjał, w opar ciu
o pie nią dze pły ną ce głów nie
z Nie miec. Brak re ak cji eu ro -
pej skich po li ty ków na po dej -
mo wa ne la ta mi przez Fe de ra -
cję Ro syj ską bez kar ne dzia ła nia,
po skut ko wa ły dzi siej szą tra -
ge dią na Ukra inie. Tyl ko he ro -
izm oby wa te li te go kra ju spra -
wia, że Pol ska nie po dzie li ła
je go lo su. Szczy ty hi po kry zji
osią ga ją rów nież in sty tu cje
unij ne, któ rych przed sta wi cie -
le ści ska ją   dło nie, gra tu lu ją
otwar to ści serc i bez in te re sow -
nej po mo cy, nie prze ka zu jąc
wspar cia fi nan so we go na ukra -
iń skie mat ki i dzie ci, któ re
w Pol sce zna la zły schro nie nie.
W ak tu al nej kam pa nii „Ad ria -
na” od nio słam się do woj ny
na Ukra inie, ale hi po kry zja
jest obec na na wie lu in nych
płasz czy znach. Ja ko spo łe czeń -
stwo po śred nio ma my na to
wpływ, po dej mu jąc de cy zje
przy urnach wy bor czych. War -
to do głęb nie się zasta no wić
na ko go od da je my swój głos.
Je śli nam, wy bor com nie bę -
dzie prze szka dza ła ob łu da po -
li ty ków, brak wia ry god no ści
wy po wia da nych słów i okru -
cień stwa, któ rych za spo łecz -
nym przy zwo le niem do pusz -
cza ją się ty ra ni, świat cią gle

bę dzie ką pał się w krwi, a sza -
leń cy uni ka li od po wie dzial -
no ści – nie kry je roz go ry cze nia
Mał go rza ta Ro so łow ska -Po -
mor ska.

Przed się bior stwo „Ad rian”
obec ne na ryn ku od 1984 r., jest
jed ną z naj bar dziej zna nych
pol skich ma rek bran ży poń -
czosz ni czej, uzna nych nie tyl ko
na ro dzi mym ryn ku, ale w wie -
lu kra jach na ca łym świe cie,
tak że w tak od le głych za kąt kach,
jak Iran, Ja po nia czy kra jach
afry kań skich. Nie wąt pli wym
suk ce sem by ło wej ście na her -
me tycz ny ry nek fran cu ski,
na któ rym pro duk ty „Ad ria na”
sta ły się praw dzi wym hi tem.
Fir ma od bli sko 40 lat kon se -
kwent nie ugrun to wu je po zy -
cję pol skie go li de ra w swo jej
bran ży. W fa bry ce w Zgie rzu
w woj. łódz kim każ de go mie sią -
ca po wsta je po nad mi lion par
raj stop (dam skich i mę skich)
i poń czoch w opar ciu o do sko -
na łe przę dze i przy za sto so wa -
niu naj wyż szej ja ko ści ela sto me -
ru Ly cra.

Fir ma nie ustan nie się roz wi -
ja, mi mo trud no ści, zwią za -
nych z dwu let nią pan de mią,
bre xi tem, ak tu al ną woj ną
na Ukra inie, za chwia niem mię -
dzy na ro do wych sto sun ków go -
spo dar czych po mię dzy przed -

się bior stwa mi, sza le ją cą in fla cją,
pod wyż ka mi cen ener gii,
„Ad rian” nie ustan nie in we stu -
je. Ostat nio m.in. w ma szy ny
do pro duk cji raj stop, głów nie
wzo rzy stych. – Kry zy sy nie bę -
dą trwa ły wiecz nie. Trze ba iść
do przo du. Chcąc zwięk szać
sprze daż mu si my po szu ki wać
no wych roz wią zań tech no lo -
gicz nych, pod no szą cych atrak -
cyj ność ofe ro wa nych pro duk -
tów – mó wi wła ści ciel ka
„Ad ria na”. No we urzą dze nia
zwięk szy ły moż li wo ści wy ko na -
nia jesz cze bar dziej skom pli ko -
wa nych wzo rów, na któ re jest
co raz więk sze za po trze bo wa nie
nie tyl ko za gra ni cą, ale tak że
w Pol sce. Z ko lei w kon tek ście
tren dów eko lo gicz nych na ryn -
ku po ja wi ły się raj sto py wy ko -
na ne z przę dzy, po cho dzą cej
z re cy klin gu. Ko lej ne in we -
sty cje obej mo wać bę dą za kup
dwu dzie stu ma szyn do pro -
duk cji skar pet, z cze go po nad
po ło wa już pra cu je w fir mie.
Wy ma ga to roz bu do wy za -
kła du pro duk cyj ne go, któ ra
już się roz po czę ła. No wa in we -
sty cja jesz cze bar dziej zdy wer -
sy fi ku je ofer tę pro duk to wą fir -
my i umoc ni jej po zy cję
na ryn ku.

Mag da le na Tu łec ka, Ja cek Ma jew ski 

Gło�śny�i od�waż�ny�głos�„Ad�ria�na”
prze�ciw�ko�woj�nie�na Ukra�inie�
– Je stem dum na, że je stem Po lką. Otwo rzy li śmy za rów no na sze ser ca, jak i do my, by przy jąć ob cych so bie lu dzi,
któ rzy do zna li tra ge dii, ja ką przy nio sła woj na na Ukra inie, bę dą ca wy ni kiem za cho waw czych mię dzy na ro do wych
de cy zji po li tycz nych – mó wi Mał go rza ta Ro so łow ska -Po mor ska, wła ści ciel ka zna nej pol skiej mar ki
i fir my „Ad rian”, któ ra sys te ma tycz nie, od wie lu lat za chę ca spo łe czeń stwo do re flek sji, dzię ki kam pa niom,
któ rych nie kon wen cjo nal ny prze kaz, cza sem kon tro wer syj ny, sta je się te ma tem de bat w prze strze ni pu blicz nej.
Te go rocz ne ha sło „Hi po kry zja ro dzi ciel ką wo jen i ty ra nów” jest gło śnym, wy raź nym i od waż nym sprze ci wem
za rów no wo bec kon flik tu zbroj ne go za na szą wschod nią gra ni cą, jak i świa to wej po li ty ki.
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Wszyst�kie�dzia�ła�nia�czło�wie�ka�po�-
le�ga�ją�ce�na upra�wie,�na�wo�że�niu,
ochro�nie� ro�ślin,� mo�no�kul�tu�rze
w do�bo�rze�ga�tun�ków�upraw�nych
pro�wa�dzą�do nie�uchron�nych,�ne�-
ga�tyw�nych�zmian�w skła�dzie�bios�-
fe�ry� gle�by.� To� z ko�lei� skut�ku�je
spad�kiem� ży�zno�ści,� za�war�to�ści
próch�ni�cy,� po�jem�no�ści� wod�nej
i co�raz� więk�szej� pre�sji� cho�rób
i szkod�ni�ków,�co�nie�sie�ko�niecz�-
ność� co�raz�więk�szych�na�kła�dów
wpro�duk�cji�rol�nej�w ce�lu�uzy�ski�-
wa�nia� za�do�wa�la�ją�cych� plo�nów.
Wy�da�je�się,�że�wła�śnie�do�szli�śmy
do mo�men�tu�kry�tycz�ne�go,�a dal�-
sze�„stan�dar�do�we”�na�kła�dy�nie�wie�-
le� po�mo�gą.� Mu�si�my� po�now�nie
wy�ko�rzy�stać�si�ły�na�tu�ry,�aby�przy�-
wró�cić� har�mo�nię� w śro�do�wi�sku
gle�bo�wym.�Agro�-SiećSp.�zo.o.wy�-
cho�dząc�na�prze�ciw�zmia�nom�za�-
cho�dzą�cym�wbran�ży�agro,�wpro�-
wa�dzi�ła� do swo�jej� ofer�ty� no�we
pro�duk�ty�opar�te�na po�ży�tecz�nych
mi�kro�or�ga�ni�zmach.�

Pierw�szy�z nich�–�Fun�da�men�tal
–�prze�zna�czo�ny�jest�głów�nie�dosto�-
so�wa�nia�do�gle�bo�we�go�w ce�lu�lep�-
sze�go� roz�kła�du� resz�tek� po�żniw�-
nych,� pod�no�sze�nia� za�war�to�ści
próch�ni�cy�oraz�wspo�ma�ga�nia�„do�-
bre�go”�mi�kro�bio�mu.�Sto�so�wa�nie
te�go�pro�duk�tu�po�zwa�la�naob�ni�że�-

nie� po�ziom� na�wo�że�nia� o 10-20
proc., co� ma� du�że� zna�cze�nie
w do�bie� dro�że�ją�cych� na�wo�zów
mi�ne�ral�nych.� Jest� on� też� bar�dzo
sku�tecz�ny�w po�łą�cze�niu�zFun�da�-
men�ta�lem�Cawza�bie�gach�na�list�-
nych�ja�ko�pre�pa�rat�wspo�ma�ga�ją�cy
wwal�ce�z cho�ro�ba�mi�grzy�bo�wy�mi,
a tak�że�in�ten�sy�fi�ku�ją�cy�fo�to�syn�te�-
zę�iwzrost�ro�ślin,�a co�za tym�idzie
plo�no�wa�nie.

Z ko�lei�Bio�Ku�ra�torwpo�łą�cze�-
niu�z Bio�Ku�ra�to�rem�Ca,�to�pro�-
dukt�bę�dą�cy�al�ter�na�ty�wą�che�micz�-
nych� fun�gi�cy�dów�w zwal�cza�niu
cho�rób�w prak�tycz�nie�wszyst�kich
upra�wach.�Ak�ty�wi�zu�je�me�cha�ni�-
zmy�obron�ne�ro�ślin,�a do�dat�ko�wo
nie�do�pusz�cza�do za�sie�dle�nia�się
pa�to�ge�nów�w ro�śli�nach.�Pro�dukt
o ta�kiej�sku�tecz�no�ści�oraz�bez�pie�-
czeń�stwie�dla�lu�dzi�i śro�do�wi�ska
jest�bar�dzo�atrak�cyj�ny,�szcze�gól�-
nie�w cza�sach,� kie�dy�wy�co�fa�niu
ule�ga� co�raz� wię�cej� fun�gi�cy�dów,
a Eu�ro�pa� ogła�sza� Zie�lo�ny� Ład
w dro�dze� stra�te�gii� „Od po�la
do sto�łu”.

Ma�riusz�Wy�pij,�Dy�rek�tor
Dzia�łu�Roz�wo�ju�Agro�tech�ni�ki

w Agro�-Sieć Sp.�z o.o.

Biorewolucja w rolnictwie
jest nieunikniona! 
Od se�tek�lat�czło�wiek�w pogoni�za produkcją�coraz
większej�ilości�żywności�systematycznie�burzył
delikatną�równowagę,�jaka�występuje�w przyrodzie.
Jednym�z takich�środowisk�jest�również�gleba.�Warstwa
orna�to�nie�tylko�minerały�i woda,�ale�też�siedlisko
ogromnej�ilości�organizmów�żywych,�które�przez
miliony�lat�tworzyły�między�sobą�różne�zależ�no�ści.

Agro�-Sieć Sp.�z o.o.�otrzy�ma�ła�pre�sti�żo�wy�ty�tuł�w kon�kur�sie�IN�NO�WA�CJA
RO�KU 2022 dla�pro�duk�tów�mi�kro�bio�lo�gicz�nych:�Bio�Ku�ra�to�ra i Fun�da�men�-
ta�la.�Otrzy�ma�ne�wy�róż�nie�nie�świad�czy�o bar�dzo�wy�so�kiej�ja�ko�ści�i efek�tyw�-
no�ści�pro�duk�tów�mi�kro�bio�lo�gicz�nych�do�stęp�nych�w port�fo�lio�Agro�-Sie�ci.

Do�brym� wy�bo�rem� w za�kre�sie
ak�ce�so�riów�dla�zwie�rząt�są�pro�-
duk�ty� pol�skiej� mar�ki� Hil�ton.
Brand�ist�nie�je�od po�nad 30�lat�i,
co� istot�ne,� ca�ły� czas� po�sze�rza
swój�asor�ty�ment.�W je�go�port�fo�-
lio�znaj�dzie�my�po�nad200�ar�ty�ku�-
łów� prze�zna�czo�nych� dla� psów
i ko�tów,�tj.�żwir�ki�(ben�to�ni�to�we,
drew�nia�ne� i si�li�ko�no�we),�przy�-
sma�ki�i prze�ką�ski�(tre�ser�ki,�ko�ści,
gry�za�ki),�za�baw�ki,�pro�duk�ty�hi�-
gie�ny�(szam�po�ny,�szczot�ki),�smy�-
cze,�ob�ro�że,�le�go�wi�ska�oraz�ak�ce�-
so�ria�do�dat�ko�we�(ku�we�ty,�ło�pat�ki,
trans�por�te�ry,�mi�ski).�Dzię�ki�zróż�-
ni�co�wa�nej�ofer�cie�oraz�wy�so�kiej
ja�ko�ści� pro�duk�tów Hil�ton� jest
jed�nym�z naj�bar�dziej�roz�po�zna�-
wal�nych�bran�dów�wbran�ży�i sku�-
tecz�nie�kon�ku�ru�je�z za�gra�nicz�ny�-
mi� kon�cer�na�mi.� Ogrom�nym
atu�tem�pol�skiej�mar�ki�jest�rów�-
nież�jej�do�stęp�ność,�mo�że�my�ją
spo�tkać�w skle�pach� zoo�lo�gicz�-
nych�oraz�po�pu�lar�nych�mar�ke�-
tach.�Dzię�ki�m.in.�tym�atu�tom�ar�-
ty�ku�ły� z lo�go� Hil�ton� zo�sta�ły
w tym�ro�ku�wy�róż�nio�ne�ty�tu�ła�-
mi�Do�bra�Mar�ka�2022�–�Ja�kość,
Za�ufa�nie,�Re�no�ma�oraz�Pol�ska
Do�bra� Mar�ka� 2022� –� Ja�kość,
Za�ufa�nie,�Re�no�ma.

Ela�stycz�ne�i no�wo�cze�sne�po�-
dej�ście�oraz�do�brze�zor�ga�ni�zo�wa�-
ny�sys�tem�do�staw�spra�wia�ją,�że
pro�duk�ty� tej� mar�ki� po�zo�sta�ją
w czo�łów�ce�in�no�wa�cji�w bran�ży
prze�ką�sek�i ak�ce�so�riów�dla�zwie�-
rząt�w Pol�sce.�

Pro�duk�ty�Hil�ton,�oprócz�ryn�-
ku�pol�skie�go,�do�stęp�ne�są�wwie�-

lu� kra�jach� eu�ro�pej�skich,� brand
moc�no� in�we�stu�je� w eks�port,
w tym� ce�lu� do�sto�so�wu�je� rów�-
nież�opa�ko�wa�nia,�dla�te�go�znaj�-
dzie�my�nanich�opi�sy�pro�duk�tów
w kil�ku� ję�zy�kach.� –� W fir�mie
Zoo�Fac�to�ry,�któ�ra�jest�wła�ści�cie�-
lem�mar�ki�Hil�ton,�je�ste�śmy�dum�-
ni�z te�go,�że�na�sze�pro�duk�ty�spra�-
wia�ją�wie�le�ra�do�ści�psom�i ko�tom
wca�łej�Pol�sce�i po�za�nią.�Sta�ra�my
się�słu�chać�klien�tów,�pro�wa�dzi�my
ob�ser�wa�cję� ryn�ków� za�gra�nicz�-
nych,�z któ�rych�czer�pie�my�in�spi�-
ra�cje� –� mó�wi�Mo�ni�ka� Gli�ga
z dzia�łu�mar�ke�tin�gu�Zoo�Fac�to�-
ry�Sp.�z o.o.,�i do�da�je:�–�Na�szym
ce�lem�jest�po�ka�za�nie,�że�pol�skie
pro�duk�ty�dla�zwie�rząt�mo�gą�być
no�wo�cze�sne�i nie�dro�gie.�Nie�bo�-
imy�się�wy�zwań,�czę�sto�wpro�wa�-
dza�my�nary�nek�cał�kiem�no�we�ar�-

ty�ku�ły,�np.�kil�ka�na�ście�lat�te�mu,
mar�ka� Hil�ton� ja�ko� pierw�sza
w kra�ju�umie�ści�ła�w swo�jej�ofer�-
cie�żwi�rek�si�li�ko�no�wy.�

Wśród�ostat�nich�no�wo�ści,�któ�-
re� uzu�peł�ni�ły� port�fo�lio� bran�du
znaj�dzie�my� m.in.� żwir�ki� z se�rii
black�and�whi�te�(za�wie�ra�ją�ce�bia�ły
ben�to�nit� oraz� wę�giel� ak�tyw�ny)
imul�ti�gra�no�(pro�du�ko�wa�ny�wtech�-
no�lo�gii�ze�ro�wa�ste)�oraz�li�nie�na�tu�-
ral�nych�przy�sma�ków.�Sta�le�rów�nież
uroz�ma�ica�ne�są�za�baw�ki�i ak�ce�so�-
ria�prze�zna�czo�ne�dla�zwie�rząt.�

Zoo� Fac�to�ry,� oprócz� mar�ki
Hil�ton,�w ofer�cie�po�sia�da�prze�-
zna�czo�ne�dla�gry�zo�ni� i pta�ków
pro�duk�ty�Ani�mals.�Do�dat�ko�wo,
przed�się�bior�stwo�świad�czy�usłu�-
gi�pro�duk�cji�pod mar�ką�wła�sną
da�ne�go�klien�ta.�

Mał�go�rza�ta�Ba�chórz

Hilton – zaufana polska marka 
Zwie�rzę�ta�do�mo�we�trak�tu�je�my�jak�człon�ków�ro�dzi�ny.�Chce�my�za�pew�nić�im
naj�lep�sze�wa�run�ki,�opty�mal�ną�die�tę,�cie�ka�we�za�baw�ki�oraz�kom�for�to�we
ak�ce�so�ria.�Dla�te�go�w trak�cie�za�ku�pów�pro�duk�tów�dla�psa�lub�ko�ta�war�to�się�gać
po te�spraw�dzo�ne,�któ�re�za�pew�nią�mu�świet�ną�za�ba�wę�i rów�no�cze�śnie
bę�dą�dla�nie�go�bez�piecz�ne.

Pul�pa�pa�pie�ro�wa�Pulp�-Tec�po�-
wsta�je�ze�zu�ży�te�go�kar�to�nu�i pa�-
pie�ru�oraz�wszel�kiej�in�nej�ma�ku�-
la�tu�ry.�Tym�sa�mym�fir�ma�da�je
od�pa�dom�no�we�ży�cie.�Ma�sa�pa�-
pie�ro�wa�jest�ma�te�ria�łem�wpeł�-
ni�eko�lo�gicz�nym,�ale�przy tym
trwa�łym,�ela�stycz�nym�i sta�bil�-
nym.�Ide�al�nie�spraw�dza�się�ja�ko
opa�ko�wa�nie,�od któ�re�go�za�le�ży
bez�pie�czeń�stwo�pro�duk�tu�pod�-
czas�trans�por�tu.�Dzię�ki�od�po�-
wied�niej�tech�no�lo�gii�pro�duk�cji
pul�pa� pa�pie�ro�wa� jest� for�mo�-
wa�na�w do�wol�nym�roz�mia�rze
i kształ�cie.�Przed�się�bior�stwo�jest
w sta�nie�stwo�rzyć�opa�ko�wa�nie
do�sto�so�wa�ne�do każ�de�go�pro�-
duk�tu.�

Roz�wój�tech�no�lo�gii�inaj�now�-
sze�urzą�dze�nia�po�zwa�la�ją�pro�du�-
ko�wać�opa�ko�wa�nia�bar�dzo�wy�-
so�kiej�ja�ko�ści.�Ich�po�wierzch�nia
jest�gład�ka�i jed�no�li�ta.�Nie�na�ra�-
ża� pa�ko�wa�nych� pro�duk�tów
na uszko�dze�nia�i za�ry�so�wa�nia.
Dzię�ki� ze�spo�ło�wi� eks�per�tów
i tech�nicz�nym�moż�li�wo�ściom
pro�jek�to�wym�Pulp�-Tec�two�rzy
zrów�no�wa�żo�ne� opa�ko�wa�nia
od po�my�słu�do pro�duk�tu�koń�-
co�we�go�mak�sy�mal�nie�do�pa�so�-
wa�ne� do po�trzeb� od�bior�ców.
W fa�bry�ce� w Ło�dzi� po�wsta�ją
opa�ko�wa�nia�dla�pro�du�cen�tów
z wie�lu� branż,� m.in.,� che�mii
i far�ma�cji,� mo�to�ry�za�cji,� elek�-
tro�ni�ki,�AGD,�fo�lii�i tek�sty�liów,
me�bli,� art.� spo�żyw�czych� czy
ogrod�nic�twa.

Pro�jek�to�wa�nie�i roz�wój�każ�-
de�go� wy�ro�bu� to� pod�sta�wo�we
kom�pe�ten�cje� fir�my�Pulp�-Tec,
a ze�spół�in�ży�nie�rów�ipro�jek�tan�-
tów,�ma�szy�ny�CNC�iwe�wnętrz�-
ny�dział�od�po�wie�dzial�ny�zana�-
rzę�dzia�pro�duk�cyj�ne�za�pew�nia�ją
klien�tom�kom�plek�so�wą�ob�słu�-
gę�na każ�dym�eta�pie�pro�duk�cji
tych�eko�lo�gicz�nych�opa�ko�wań.�

–�Ochro�nę�śro�do�wi�ska�na�tu�-
ral�ne�go�po�strze�ga�my�w Pulp�-
-Tec�ja�ko�mi�sję.�Na�sze�dzia�ła�nia
sta�no�wią�przy�kład�za�rów�no�dla
bran�ży�opa�ko�wań,� jak� i użyt�-
kow�ni�ków�na�szych�pro�duk�tów.
Ma�my�wdro�żo�ne�licz�ne�cer�ty�-
fi�ka�ty�inor�my�wza�kre�sie�ochro�-
ny�śro�do�wi�ska�oraz�za�rzą�dza�nia
ja�ko�ścią.�Obok�ISO9001�i 14001

po�sia�da�my�rów�nież�cer�ty�fi�kat
BRC� Glo�bal� Stan�dard� for
Pac�ka�ging�and�Pac�ka�ging�Ma�-
te�rials� –� pod�kre�śla� Se�ba�stian
Żyw�czak,�Dy�rek�tor�Za�rzą�dza�ją�-
cy�w Pulp�-Tec Sp.�z o.o. Sp.k.,
i do�da�je:�–�Za�pra�sza�my�za�in�te�-
re�so�wa�ne�fir�my�doskon�tak�to�wa�-
nia� się� z na�mi,� aby�śmy�mo�gli
wspól�nie�stwo�rzyć�eko�lo�gicz�ny
pro�dukt�opa�ko�wa�nio�wy�do�sto�-
so�wa�ny�do Pań�stwa�po�trzeb.

Opa ko wa nia eko lo gicz ne
Pul�pa�pa�pie�ro�wa,�zwa�na�tak�że�ma�są�pa�pie�ro�wą�lub�ce�lu�lo�zo�wą,
jest�naj�bar�dziej�eko�lo�gicz�nym�ma�te�ria�łem�do wy�twa�rza�nia�opa�ko�wań.
Łódz�kie�przed�się�bior�stwo�Pulp�-Tec Sp.�z o.o.�jest�jed�nym
z naj�więk�szych�i naj�bar�dziej�do�świad�czo�nych�pro�du�cen�tów�wy�ro�bów
z te�go�su�row�ca�w Eu�ro�pie.�

www.pulp�-tec.com


