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Perła Dolnego Śląska
Świdnicatomalowniczemiastoo 750-letniejhistorii,położonew samymsercuDolnegoŚląska,
dawnastolicaksięstwaświdnicko-jaworskiego,słynącaz wyśmienitegopiwa,pysznychpierników
i tradycji kupieckich. Dziś to dynamicznie rozwijające się miasto, które kontynuuje tradycje
gospodarcze,umiejętniewykorzystujeswojąatrakcyjnąlokalizacjęi systematyczniepodnosiswoją
atrakcyjnośćpoprzezliczneinwestycje,zktórychkorzystająmieszkańcy,inwestorzyituryści.
To do Świdnicyprzyjeżdżalikupcyi mieszczaniechcącyzaopatrzyćsięw adamaszek,atłas,biżuterię,sólorazsłynnew Europie
ciemne świdnickie piwo – ten
znakomitytrunekeksportowano
nawet do włoskiej Pizy, a tzw.
piwnice świdnickie, w których
możnabyłogoskosztować,funkcjonowały w wielu miastach,
m.in.: w Toruniu, Wrocławiu,
Krakowie,Pradzei Heidelbergu.
Świdnica,jakoówczesnynajważniejszyw regionie,zamożnyi sławnyośrodekkupiecki,
dziśnietylkopoprzezaktywność
licznych przedsiębiorców, ale
i kulturowopielęgnujetradycję,
z którejwywodzisięgospodarczasiłamiasta.Abydogłębnie
poznaćkupieckietradycjei życieŚwidnicyz tegookresu,koniecznienależyodwiedzić,jedynew Polsce,MuzeumDawnego
Kupiectwa, które od 1967 r.
mieści się w zabudowaniach
dawnegoratuszana świdnickim
Rynku. To właśnie w Rynku
w każdąpierwsząniedzielęmiesiąca,od ponadćwierćwiecza,

Do ŚwidnicyzapraszaBeataMoskal-Słaniewska,PrezydentMiasta

odbywasięGiełdaStaroci,Numizmatówi Osobliwości,która
zawszegromadzitłumyświdniczanorazprzyjeżdżającychz całegoDolnegoŚląskakolekcjonerów,łowcówokazjii miłośników
przedmiotów, których w sklepachjużkupićniemożna.Stałe spotkania mają w Świdnicy
kolekcjonerzy numizmatów,
pocztówek,birofiliścii filateliści.

Kupić tu można meble, dzieła
sztukii biżuterię,starezegaryoraz
akcesoriai częścisłużącedo przywracaniastarymprzedmiotom
ichdawnegoblasku.Świdnicka
Giełdajestjednąz trzechnajstarszychw Polscei drugącodo wielkościna DolnymŚląsku.
Świdnicatomiejsce,z którego pochodzą niezwykli ludzie.
Do dzisiajstoituwilla,w której
mieszkałManfredvonRichthofen, zwany Czerwonym Baronem,słynnyniemieckiaslotnictwaz czasów I wojnyświatowej,
który latał samolotem Fokker
DR 1.Replikętejmaszynymożna podziwiać w Parku Sikorskiego w pobliżu pozostałości
mauzoleumpilota,przy głównej
aleiparkowejbiegnącejw stronę
domu Czerwonego Barona.
Z kolei w jednej z kamienic
w świdnickimRynku,nazywanej
„Pod ZłotymChłopkiem”,mieściłosięmieszkanieMariiKunic,
kobiety–astronom,któraswojąpracąi odkryciamitrwalewpisałasięw kartyhistorii.Jejoryginalnych rozmiarów postać,

wykutaw brązie,zewzrokiem
utkwionym w niebo, zasiada
na ławeczcew świdnickimRynku. W 2020 r. miasto nabyło
na aukcjiwydanąw 1650r.oryginalnąksięgęjejautorstwapoświęconą astronomii „Urania
propitia”.
Na uwagęzasługujerównież
architekturaŚwidnicy.Do najważniejszychzabytkówmiasta,
którychniesposóbniezobaczyć
odwiedzając Świdnicę, należy,
wpisany na Listę Światowego
DziedzictwaKulturyUNESCO
orazna listęPomnikówHistorii,KościółPokojuorazKatedra
Świdnicka (również Pomnik
Historii) z najwyższą wieżą
na DolnymŚląsku.Spacerując
po mieście,koniecznietrzebazobaczyćwieżęciśnieńz XIX wieku,pruskiezabudowaniabyłej
fundacji Kessela, zabytkowy
dworzecPKP,pozostałościśredniowiecznychmurówobronnych i Twierdzy Świdnickiej,
na którejrozgrywałysiębitwy
wojny siedmioletniej, dawny
pałacopatówcysterskich,czyby-

NajnowsząatrakcjąŚwidnicyjestodbudowana,imponującawieżyczka
z altaną w Parku Młodzieżowym. Drewnianą konstrukcję wybudowano
w 1875r.na gruzachówczesnejFleszyCeglanej.Przezponad 100latbył
tojedenz ciekawszychobiektówarchitektonicznychmiasta.Złystantechnicznysprawił,żew 2005r.trzebabyłobudowlęzabezpieczyć,a kilkalat
późniejrozebrać.Pracezwiązanez odbudowątrwałyrok,a jejoficjalne
otwarcienastąpiło 9listopada.Dziśtourokliwemiejsceznówstałosięjednymz najchętniejodwiedzanychw Świdnicy.

łyklasztorkapucynówz zabytkowymportalem.
W Świdnicy warto odwiedzić również miejsca, których
próżnoszukaćw innychmiastach.Towłaśnietutajzobaczyć
możemyBolkaMyśliciela.Jestto
najprawdopodobniej jedyna
w Europierzeźbaprzedstawiająca siedzącego mężczyznę
załatwiającegopotrzebęfizjologiczną.Rzeźbapowstaław latach 30. XX wiekui znajdujesię
przy świdnickiej oczyszczalni
ścieków.Innąnietypowąatrakcjąsądzikiprzy ul.Franciszkańskiej.Rzeźbaz brązuprzedsta-

wiarodzinętychzwierząt,którychwybórbyłnieprzypadkowy, bowiem dzik znajduje się
w herbieŚwidnicy.Pod pomnikiem ulokowano kryptę ze
Skrzynią Pamięci świdniczan.
Zapraszamy do Świdnicy!

Błędy medyczne – wsparcia potrzebują
nie tylko pacjenci, ale także lekarze
W sytuacji,gdydochodzido szkodyu pacjenta,np.w wynikubłędumedycznegopodczasoperacji,a ubezpieczycielniezaspokajaroszczeń
poszkodowanegona satysfakcjonującympoziomie,do grywkraczaarbiter.Idealnie,kiedyjesttowielospecjalistycznakancelaria,
którapodejmujesięnegocjacji,w wynikuktórychwarunkiodpowiadająwszystkimstronom.
Naruszenieprawpacjentaw wynikubłędumedycznegorozumianejestjakoefektpostępowania lekarza czy personelu
niezgodnegoz aktualnąwiedzą
medycznąlubbrakiemnależytejstaranności.W jegowyniku
mogą pojawić się różnorodne
następstwaw postaciuszczerbkuna zdrowiu,utratywydolności,niepełnosprawności,a nawet
zgonu.W takichsytuacjachpacjent lub rodzina występuje
z roszczeniem. Często jednak
brakujeimwiedzyi doświadczeniaw zakresieprzysługującego
prawa,a swojeżądaniakierują
wprost np. do szpitala. Tam
częstozderzająsięz muremadministracji, a nawet brakiem
empatii.Gatunkowyciężar„walkiz systemem”sprawia,żepoddają się. Skorzystanie w takiej
sytuacjiz usługtakdoświadczonego negocjatora, jakim jest
MERITUM Sp.j. (Bielsko-Biała,
woj. śląskie), jest nieodzowne.
Kancelariapodejmujesięarbitrażu,reprezentującposzkodowanego pacjenta przed ubezpieczycielemi placówkąmedyczną,
których wspiera korporacyjna
„machinaprawnicza”.
Lekarzei placówkimedyczne
posiadają ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej
za błędymedyczne,aleniestety
niejednokrotniepolisyopiewa-

jąna zbytniskiekwotyi zarównoszpitale,jaki firmyubezpieczeniowe proponują zadośćuczynieniana niewspółmiernie
niskimpoziomie.Tymczasem
osoba poszkodowana nie jest
na straconejpozycjii maszansęna uzyskaniesatysfakcjonującegoodszkodowania,a nawet
stałejrenty.–Najczęstszesprawy,jakimisięzajmujemyw tym
zakresiedotyczązakażeńszpitalnych,błędóww trakcieoperacji
i porodu,nieprawidłowejdiagnozyi leczeniaczywręczodmowy
leczenia, naruszenia tajemnicy
lekarskiej i praw pacjenta, czy
nieprawidłowości przy zabiegachmedycynyestetycznej,którychniestetyprzybywa–mówi
Katarzyna Piechówka, współwłaścicielkaMERITUMSp.j.
–Chcęjasnopodkreślić–nie
jesteśmy„wrogami”lekarzyczy
firmubezpieczeniowych,a działającw interesiepacjentów,pracujemyrównieżna rzecztych
stron.Nasząintencjąjestuświadamianie i edukowanie lekarzy,personelumedycznegoi placówekochronyzdrowiaz tytułu
obowiązków,alei praw,zwłaszczaw kontekściezmieniających
sięprzepisówi standardów.Nasze zaangażowanie obejmuje
wszystkie strony – zaznacza
Monika Jaroszewicz-Bortnowska,prawnikMERITUMSp.j.,

Od lewej: Monika Jaroszewicz-Bortnowska, prawnik MERITUM Sp.j.
i KatarzynaPiechówka,współwłaścicielkaMERITUMSp.j.

idodaje:–Cieszymysię,żezainteresowanieśrodowiskaw tym
zakresie jest duże, dlatego też
w naszychstrukturachuruchomiliśmy dział MERITUM-MED,któryzajmujesiętylko
sprawamiz zakresubłędówme-

dycznych,którychz rokuna rok
przybywa. Zaobserwowaliśmy
również występowanie coraz
większejilościbłędówmedycznychzarównow stomatologii,
jak i w medycynie estetycznej,
gdzie dotychczas świadomość

pacjentówbyłana niskimpoziomie. W ostatnim czasie przeprowadzamyrównieżspecjalne
szkolenia dla pracowników
ochronyzdrowia,abybyliprzygotowanina wypadekwystąpienianegatywnegozdarzeniamedycznegoiwiedzielijakreagować.
Kancelariaprowadzizarówno
nowesprawy,jakrównieżtakie,
w których zakończyło się już
postępowanie przed ubezpieczycielemniekorzystnądlaklienta decyzją. MERITUM Sp.j.
nie boi się podejmowania tematów dużego kalibru, gdzie
roszczenia sięgają kilkuset tysięcy,a nawetkilkumilionówzłotych.–Nasząintencjąjestdojście
do porozumieniaz podmiotem
odpowiedzialnymza wyrządzenieszkodyna drodzeprzedsądowychnegocjacji,choćoczywiście
czasemistniejekoniecznośćsądowego rozstrzygnięcia sporu.
Niepobieramyz góryhonorarium za podjęcie sprawy, ale
pracujemy na podstawie prowizjiod wyegzekwowanychroszczeń.Stądteżkoniecznośćrzetelnego „rozpracowania” tematu
na etapieprzygotowawczym,co
bywa procesem długotrwałym
i skomplikowanym–zaznacza
KatarzynaPiechówka.
Możliwość skorzystania ze
wsparciakancelariiMERITUM
Sp.j. jest często jedyną szansą

na uzyskanie satysfakcjonującychkwot.Totymbardziejważne,żeliczbaniezadowolonych,
poszkodowanych osób systematycznierośnie. I dotyczytonie
tylkomedycyny,alewieluinnych
spraw,m.in.wypadkóww zakładachpracy,w szkołach,na drogach,kontuzjina oblodzonym
chodniku, szkód w rolnictwie
i wieluinnych.Kancelariapomagapłynniei efektywnieprzejść
drogęubieganiasięo wszelkie
roszczenia. Zajmuje się przygotowaniemdokumentacji,negocjujewysokośćświadczenia,
a takżereprezentujestronęw sądziew sprawachcywilnychi karnych,czyteżadministracyjnych.
MERITUMSp.j.stanowidoświadczonyzespółprawników
orazprzedstawicieledziałający
na tereniecałegokraju.Funkcjonujeod ponad 20lat,a wyróżniasięszerokimspektrumspecjalizacjii kompetencjiz różnych
dziedzin, obejmujących m.in.
prawo cywilne, prawo karne,
ustawęo ubezpieczeniach,kodekspracy,drogowy,a nawet
wiedzęmedycznączyinżynierię
przemysłową.
Jacek Majewski
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Krajoweinwestycjew infrastrukturę
energetycznąi kolejową
wymagająpewnegopartnera
RozmowazeStanisławemWójcikiem,PrezesemZarząduStrunobet-Migacz Sp.z o.o.
JesteściePaństwoznaczącym
w kraju producentem m.in.
żerdzistrunobetonowychi słupówoświetleniowychdlasektora energetycznego i kolei.
Jakdużyudziałrynkowyfirma
maw tychsegmentachi czym
wyróżniasięw branży?
JakoStrunobet-Migaczna trwalewpisaliśmysięw polskirynek
dostawcówurządzeńi elementówsystemudystrybucjii przesyłuenergiielektrycznej,będąc
niekwestionowanym,wieloletnimlideremw produkcjistrunobetonowych żerdzi wykorzystywanychw infrastrukturze
energetycznej, przemysłowej
i komunalnej.Jednocześniejesteśmyczołowymdostawcąnasłupowychstacjitransformatorowych,stanowisksłupowych
średniegoi niskiegonapięcia,
obudóworazkompletnychstacjiśredniegonapięciadlaszerokiejgamyodbiorcóww krajui za granicą.
Ofertę kierujemy do czterech segmentów rynkowych,
czyli: energetyki zawodowej,

w których wykonujemy codziennie badania i próby,
sprawdzającskładbetonui jegowytrzymałośćorazoceniając
surowce i materiały używane
do produkcji.
Na bieżącosprawdzamyteż
parametry naszych wyrobów
gotowych,tj.geometrię,kształt,
badamygrubośćpowłokibetonunad zbrojeniem,przeprowadzamypróbyzamrażaniai nasiąkliwości.Ściśleprzestrzegamy
i kontrolujemy prawidłowość
oznaczeńidentyfikującychnaszewyroby.Ichpoziomjakości
jest najwyższy na rynku, ale
nieustanniepracujemynad tym,
abygoutrzymać,a nawetpodnosić,dlategoteżwspółpracujemyw tymzakresiez laboratoriamizewnętrznymii jednostkami
naukowymi.
DynamicznyrozwójStrunobetu jest odpowiedzią m.in.
na dużezapotrzebowaniew infrastrukturę energetyczną,
w związkuz inwestycjamiw zakresiebudowyi modernizacji

potrzebmodernizacjisiecitrakcyjnej. Wyzwaniem był sposóbichposadowienia.Podjęliśmy decyzję inwestycyjną
i od 2020r.produkujemyi dostarczamyw komplecieprefabrykowanepalefundamentowe.
Pełnią one funkcję wsporczą
do posadawianiana nichsłupówi brameksiecitrakcyjnej.
Należypamiętać,żemodernizacjakoleitonietylkotrakcja,
dostarczamyelementybetonowedo przejazdówkolejowych
na któreuzyskaliśmyw 2022r.
wymaganeprzezPKPPLK S.A.
certyfikatyi dopuszczenia.Zapewniamy również wyroby
na potrzebybudowyi unowocześnianiakolejowychliniinietrakcyjnychLPN,tj.słupywirowanetypuE wrazz osprzętem,
żelbetoweelementyustojowe,
kontenerowei nasłupowestacje
transformatorowe.
Pragnę zwrócić uwagę, że
w tymobszarzebardzoczęsto
wymagana jest instalacja pod
klucz.Współpracujemyz partneramibiznesowymiorazz pro-

Palefundamentowewykorzystywaneprzy budowiesiecitrakcyjnej

odnawialnych źródeł energii,
energetykiprzemysłoweji telekomunikacji oraz infrastrukturydrogowo-kolejowej.Szacujemy, że naszymi wyrobami
pokrywamyznacznączęśćrocznegozapotrzebowaniasektora
energetycznego kolei. Co nas
wyróżnia?Bezdyskusyjniejestto
jakość.
W jakisposóbw Strunobeciesą
realizowanecelejakościowe?
Nad czymfirmapracujei w co
inwestuje,abypodnosićstandardyswoichwyrobów?
Ciągła praca nad dochowaniemwyznaczonychnormstałasięnaszymnajważniejszym
celembiznesowym.Zakładamy,żezadowolonyz naszych
wyrobówklientbędziedo nas
wracałi na tymgłówniebudujemystrategię,niezapominającoczywiścieo analizowaniu
potencjału nowych rynków,
poszukiwaniukolejnychrozwiązańproduktowychi technologicznych.
W celuzapewnienianajwyższejjakości,w każdymz trzech
naszychzakładówprodukcyjnychfunkcjonująlaboratoria,

trakcjikolejowychw Polsce.Jakiewyzwaniaw tymzakresie
stoją obecnie przed Państwa
firmą?
Nasza sprzedaż dla segmentu
kolejowego stanowi około
25proc.obrotufirmy.Od lat
z sukcesemdostarczamykonstrukcje wsporcze typu ETG
i ETGwwrazz osprzętemdla

Rozładunekskładnikówbetonu

jektantamiodpowiedzialnymi
za integracjęaparaturyz naszymikonstrukcjami.Staramysię
aktywnieuczestniczyćw końcowychinstalacjachi uruchomieniach.
JakPanoceniapotencjałdużych,krajowychinwestycjiszynowychi energetycznych,jak

Infrastrukturakolejowaz wykorzystaniemsłupówstrunobetonowychi kompozytowych

intermodalne Rail Carpatia,
Rail Baltica, linie kolejowe
do CentralnegoPortuKomunikacyjnego,z Katowicna lotniskow Pyrzowicach,czyinwestycjetramwajowew miastach?
GdzieupatrująPaństwotrudności w zakresie w realizacji
tychinwestycji.Jakdużyudział
w realizacjitychinwestycjima
Strunobet-Migacz?
Generalnie, jako niekwestionowanyliderw produkcjijednegoz elementówsiecidystrybucyjnych średniego napięcia
czyli słupów wykonywanych
w technologiiżerdzistrunobetonowych oraz znaczący dostawca stacji transformatorowych zapewniam, że nasze
produktymogąbyćwykorzystaneprzy realizacjikażdejz tych
inwestycji. Oczywiście już
w chwiliobecnejuczestniczymy
w pracachkoncepcyjnychi projektowych.
Mam nadzieję, że wysiłek
wkładanyprzeznaszychspecjalistówi przedstawicielihandlowychdziś,zaowocujeprzyszłymi kontraktami na dostawy,
możeczęściowerealizacje.
W dobierozwojurozproszonej
energii,jestobecniedużezapotrzebowanie w rozwój infrastrukturyprzesyłoweji dystrybucyjnejorazbudowynowych
przyłączy.Inwestycjew energięodnawialną,planybudowy
farmwiatrowychna Bałtyku,

noweblokienergetyczne,czy
wreszcieprojektpierwszejpolskiejelektrowniatomowej,będąwymagałyrealizacjiszeregu inwestycji w zakresie
infrastruktury przesyłowej.
JakPaństwooceniająteprojektyi swójpotencjałw ichrealizacji?
Szczegółoweanalizyrynku,któreprowadzimy,jasnowskazują na znaczący wzrost zapotrzebowania na elementy
infrastrukturyprzesyłoweji dystrybucyjnejenergii.Jesttozwiązanez jednejstronyz budową
nowych przyłączy dla źródeł
odnawialnych, ale też postępującej zamianie istniejących
liniinapowietrznychw obszarachmiejskichna liniekablowe,
wymagająceustawienianowych
stacjitransformatorowychoraz
złączśrednichnapięć.
Naszafirma,będącznaczącym
producentem elementów systemuenergetycznego,od pewnegoczasuobserwujezwiększony
popytna nie.Uniwersalna technologiawykonaniai elastyczność
pozwala nam optymistycznie
podchodzićdo bieżącychrealizacji, optymalizować produkcję oraz z nadzieją patrzeć
w przyszłość.
Oboktychoptymistycznych
analiz,mamyświadomośćwieluzagrożeńwynikającychz obecnejsytuacjigospodarczej,tj.wysokiejinflacji,galopującychcen
prądu,paliwi gazu.Towszystkobudzipewienniepokóji ograniczaszerokopojęteplanowanie
w dłuższymokresie.
A które ze zrealizowanych
w ostatnim czasie inwestycji
własnych miały dla Państwa
szczególneznaczenie?
Wszystkie prace, które realizujemy,sąpoprzedzonewnikliwąanaliząnaszychmożliwości
projektowo-technologicznych
orazbadaniemrynkupod kątempotrzeb.Zatemkażdaz inwestycjimadlanasdużeznaczenie, ale chciałbym zwrócić
uwagęna trzyz nich.
Pierwsza, to uruchomienie
produkcji pali fundamentowych,codałonammożliwość
oferowaniadlapotrzebtrakcji
kolejowejzestawuosprzęt-słup-fundament.Zostałotobardzo

pozytywnie odebrane przez
klientów, oczekujących kompleksowości.
Kolejną z inwestycji było
opracowanietechnologiii uruchomienie innowacyjnej produkcjiżerdzikompozytowych.
Otworzyłonamtoryneknowoczesnych systemów oświetleniowychi monitoringuprzemysłowego.Żerdziekompozytowe,
po pozytywnejakceptacjiprzez
PKPPLK S.A.,stanowiąrównieżuzupełnienienaszejoferty
dla kolejnictwa, szeroko wykorzystywaną przy budowie
oświetlenia obiektów kolejowych.
Ostatniz projektów,na który chciałbym zwrócić uwagę,
dotyczyopracowanejwspólnie
z Energoprojektem Kraków,
nowatorskiejkonstrukcjisłupa
wirowanegodlajedno- i dwutorowychlinii 110kV.Obecnie
pracujemy nad poszerzeniem
naszejofertyw tymzakresie.
Na coStrunobet-Migaczstawia
główny nacisk w prowadzeniu działalności, w dążeniu
do sukcesu,do osiąganiapostawionychcelów?
Głównynaciskkładziemyna jakość i innowacyjność. Daje
namtopewnośćpozytywnego
postrzeganiaprzezrynek,którynasza tocenii chcewspółpracować, dając tym samym
możliwość dalszego rozwoju.
Stawiamyna zwiększaniekompleksowości oferty poprzez
współpracę z producentami
aparatury elektrotechnicznej
projektantamii firmamiwykonawczymi.
Poprzezświadomieprowadzone działania marketingowestaramysiędocieraćdo corazszerszegogrona odbiorców
na rynku krajowym i zagranicznym,aletakżecorazmocniejakcentujemynasząobecnośćw środowiskachlokalnych,
gdziesąnaszezakładyprodukcyjne, czyli w Lewinie Brzeskim,Kuzkachk.Włoszczowy
i Grzybowie.
RozmawiałaJoanna Chrustek
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Musimyskutecznieji wydajniej
zagospodarowywaćodpady
Efektywneprzetwarzanieodpadóww oparciuo technologierecyklinguorazprodukcjęenergiistanowijednoz największychwyzwańwspółczesnego
świata.Nadalzbytwielesurowcówwtórnychtrafiana składowiska,częstotymczasowei dzikie,czydo akwenów,stanowiączagrożenie
dlaśrodowiska.Opróczdalszejedukacji,wpływającejna zmianęmentalnościspołeczeństworazpilnejkoniecznościupraszczaniaprzepisów,
coprzyspieszyłobyrealizacjęwdrożeń,istniejekoniecznośćinwestowaniaw nowoczesną,wysokowydajnąi ekologicznąinfrastrukturę.
Jednymz ciekawszychrozwiązań,wpływającymna poprawę
tegostanurzeczysąmobilnejednostkitechnologiiprzetwarzania odpadów energetycznych
w miejscuskładowania,bezkonieczności przewożenia ich
do zakładów gospodarki komunalnej.
–Producencienergiiz odpadów na pewno nie zaspokoją
całegozapotrzebowaniagospodarki.Dzisiejszetechnologiejeszczeniesąw staniewytworzyćpełnegobilansu,alebezwątpienia
jesttokierunek,w którymjako
świat musimy podążać. To się
po prostuopłaca–z jednejstronyzmniejszamyilościodpadów,
które trafiają na składowiska,
a jednocześnie uczestniczymy
w procesie produkcji energii
elektrycznejz odnawialnychźródeł czy, poprzez ich recykling,
tworzymy nowe produkty dla
wielubranż,np.produkcjipaliw,
czydlabudownictwa.Coważne,
spektrum powstających wyrobówjestszerokiei możnajedynamiczniezmieniaći modyfikować,w zależnościod aktualnego
zapotrzebowaniarynkuna poszczególne surowce – mówi
JarosławGrobelny,PrezesZarząduInterekoEnergia Sp.z o.o.,
łódzkiegoprzedsiębiorstwa,które od 2013 r., aktywnie działa
na poluzagospodarowaniaodpadówpoprzezichprzetwarzanie
orazodzyskenergetyczny.Firma
oferuje szyte na miarę nowatorskie i kompleksowe usługi.
Realizuje projekty w kraju
i za granicą, obejmujące m.in.
oczyszczanie osadów dennych
zbiornikówwodnych,neutralizację gleby na terenach przemysłowych,kolejowychczylotniskach,rekultywacjęwysypisk
oraz czyszczenie zbiorników
oczyszczalni.
Odpadytonieśmieci,
alesurowiecenergetyczny
Zagospodarowanieodpadów
jestdoskonałymuzupełnieniem
zapotrzebowania na energię
elektrycznąi cieplną.Potencjał
jest tak duży, jak powstające
ilości surowców, kwalifikującychsiędo takiegorecyklingu,
czyli przy dzisiejszej nadprodukcjidóbr,właściwienieograniczony.–Najwyższyczas,aby

w pełniuświadomićsobie,żeodpadytonieśmieci,tylkomateriałenergetyczny.Musimyjako
społeczeństwo wykorzystywać
tę wiedzę globalnie. Niestety,
w UniiEuropejskiejobowiązują buble prawne, które uniemożliwiająwdrażanieinstalacji
przetwarzaniaodpadóww energięna masowąskalę.Procesinwestycyjnytrwado 5lat,a obejmuje nie tyle samą realizację
inwestycji,copozyskaniewszelkichdecyzjii sprostanieniezliczonejliczbieprocedur–zaznaczaJarosławGrobelny,i dodaje:
–Administracyjne,przysłowiowe „kłody rzucane pod nogi”
możnamnożyć.Problematyczne jest pozyskiwanie samych
odpadów, które mają właściwościenergetyczne,od przedsiębiorstwkomunalnych.Wreszcie,
nadalproblememjestniedoinwestowanai niewydolnainfrastrukturaprzesyłowa.Nasząintencją jest stałe wywieranie
wpływuna uczestnikówgospodarki,abyzmienialiperspektywęi postrzegaliodpadyniejako
śmieci,alesurowiecenergetycznylubkomponentydo wytwarzanianowychproduktów.Jeśli
tonamsięuda,tobędzietodopieropołowasukcesu,bowiem
kwestiatajestważnanietylko
w kontekściegospodarkiodpadami,aleteżnadalza małodoinwestowanegosystemuprzesyłuenergiiz odnawialnychźródeł.

Jakobranżaod dawnapostulujemyo pilnyrozwójinfrastrukturyprzesyłoweji dystrybucyjnej,któraw Polscejestna skraju
wydolności. Jako producenci
czekamyna systemowerozwiązania na poziomie krajowym.
Kwestieteodnosząsięnietylkodo Polskii innychkrajówUE,
aletakżewieluinnychpaństw
na świecie, choć w innym
kontekście, z którym Europa,
w dużymstopniujużsobieporadziła. Intereko Energia jest
na przykładaktywnymuczestnikiem programów likwidacji
lokalnych,niebezpiecznychskładowiskodpadóww wielumiastach afrykańskich i azjatyckich,gdziestanowiąoneduży
problem.Od 2019r.polskafirmaskupiasięna implementowaniu poszczególnych zagadnieńzrównoważonegorozwoju
w wielukrajachrozwijających
się,aleteżparadoksalnie,w tak
nowoczesnych,jakUSA.Kiedy
oczycałegoświatazwróconesą
na konfliktrosyjsko-ukraiński,
toczy się cicha, gospodarcza
„walka o Afrykę”, o wpływy
globalnychkorporacjiw zakresiedalszychinwestycjieksploatacjinajbogatszychna świeciezasobów naturalnych. Intereko
Energia,jakoczłonekmiędzynarodowychstrukturzajmujących
siępomocągospodarkomrozwijającymsię,marealnywpływ
na ichbudowanieświadomości
w tymzakresieizrównoważonyrozwój.Choći tamproblemówz wdrożeniaminiebrakuje z uwagi na ich komercyjny
charakter, różnice w legislacji
i konieczność ratyfikowania
wielu umów międzynarodowych,ażpo różnicena poziomie
społecznymi kulturowym.–I tu
jestroladlamiędzynarodowej
organizacji, która w naszym
imieniumonitorujerynek,jest
w kontakcie z administracją
i zgłaszaprojektydo zrealizowania.JakoszefInterekoEnergia
jestem członkiem Międzynarodowej Rady Ekspertów ds.
gospodarki odpadami dla
UNASDG.Toorganizacjamiędzyrządowazrzeszającaspecjalistówwieludziedzin,którychłączą idee zrównoważonego
rozwojuw zakresiewdrażania
innowacyjnychtechnologii,odpowiedzialnej urbanistyki, finansowaniainwestycji,wsparciamerytorycznegoudzielanego
rządomi przedsiębiorcom–wy-

jaśniaJarosławGrobelny.PodstawowymcelemUNASDGjest
wspieranie projektu UNGSII,
czyli podpisanego w 2015 r.
na forumONZprzez 193państwaświatadokumentu„17CelówZrównoważonegoRozwoju”.FundacjaUNGSIIpowstała,
by wspomagać i przyspieszać
procesichwdrażania,a jejmisjąjestosiągnięciezrównoważonych inwestycji na świecie
z obecnegopoziomuok. 5proc.
do ponad 20 proc. w 2025 r.
–Bazujączarównona naszym
doświadczeniu, jak i praktykach wypracowanych przez
międzynarodowe korporacje,
staramysięprzyczyniaćdo stopniowej,systematycznejrealizacjitychcelów,oferującinnowacyjnetechnologie,któreoprócz
wpływuna poprawęw zakresie
gospodarkiodpadamii rozwój
sektora eko-energetycznego
opartegoo odnawialneźródła,
przyczyniają się bezpośrednio
do rozwoju innych sektorów
gospodarki,regionówi społeczeństw.Jednak,abyefektybyłynaprawdęzadowalające,potrzebasystemowychrozwiązań,
a także nieustannej edukacji,
wdrażaniazmianw nawykach
konsumenckich.Na tympolu
równieżjesteśmyaktywnirealizującautorskieprogramyedukacyjnedladzieci–dodajeJarosławGrobelny.Towszystko
niemiałobyjednaksensu,gdyby nie dostęp do innowacyjnych,wydajnychi ekonomicznychtechnologiiprzetwarzania
odpadów.
Mobilnaeko-gospodarka
odpadami
FirmęInterekoEnergiastanowizespółspecjalistówz wieloletnimdoświadczeniemw gospodarce odpadami, która dzięki
współpracyz kadrąnaukowo-badawczą, opracowuje indywidualne projekty w zakresie
rozwiązywania problemów
ochronyśrodowiskai zagospodarowaniaodpadów.
FlotęInterekoEnergiastanowi tabor nowych, ekologicznychsamochodówciężarowych
przystosowanychdo transportuodpadów(takżeniebezpiecznych). Posiadają one wszelkie
wymaganezezwoleniaorazsystemy monitoringu. Intereko
Energia posiada technologię
potrzebnądo wytwarzaniamobilnejjednostki CLC 5000,służącejdo oczyszczaniagruntów
z niebezpiecznych substancji,
skażonych przez przemysł.
Energooszczędnyprocesodbywasięw reaktorze,przy zastosowaniu płaszcza grzejnego.
Z koleiurządzenieMRF 2000
(z ang. mobile rotary furnace
– mobilny piec obrotowy) tozespół modułowy, który może
byćprzetransportowanydo dowolnegomiejsca,w którymzalegają odpady nadające się
do przetworzenia(np.na terenieinwestycjibudowlanej,zakładuprzemysłowego,składowiska,itp.).Instalacjaumożliwia
recykling stałych produktów
palnych wszystkich rodzajów,
pochodzeniaorganicznegoi nieorganicznegoorazichmieszaninz odpadamizawierającymi
węglowodory. Zostają one
unieszkodliwione w procesie

spalenia,beznegatywnegooddziaływaniana środowisko.
InterekoEnergiaoferujerównież technologię do utylizacji
oponi innychproduktówwykonanychz gumy.Unieszkodliwieniezachodziw procesiepyrolizy bez zastosowania tlenu
i ognia,dziękiczemujestonbardzowydajnyenergetycznieoraz
bezpieczny dla środowiska.
W efekciepowstająnoweprodukty,takiejak:olejdo produkcjipaliw,drutstalowy,czywęgielpopirolityczny.
Każdorazowadecyzjao zastosowaniuposzczególnychtechnologiiInterekoEnergiapoprzedzona jest audytem i wizją
lokalnąna terenieskładowiska.
Firma doradza i opracowuje
plan zagospodarowania oraz
przetworzeniaodpadów,zapewnia wszelkie niezbędne urządzenia,po czymwdrażawłaściwysystem,wrazz prowadzeniem
ewidencji i przygotowaniem
sprawozdań.Gwarantujepełną
transparentność na każdym

wdrożone,ułomneunijneprzepisy,nadmiernezbiurokratyzowanie procedur i niewydolna
infrastruktura nie sprzyjają
dynamicznemurozwojowiprodukcjienergiiz odpadów.Czas
najwyższy,abywszystkiestronyzaczęłytraktowaćsiępo partnersku. Dotyczy to zarówno
konsumentów, producentów
odpadów, przedsiębiorstw je
zagospodarowujących i przetwarzających,jaki administracji.Moimzdaniemniestetynajwiększe problemy generują
niestabilneprzepisy,a piętrząje
urzędy. Na razie jest tak, że
w zakresieinwestycjiz odnawialnychźródełenergii,niczegonie
możnazrealizowaćw normalnym trybie, opierając się na
stałychprocedurach,niedających pola do nadinterpretacji
przez urzędników. Realizacja
budowy ekologicznej spalarni
energetycznej powinna trwać
1,5 roku. Tymczasem w polskichrealiach,poprzezkoniecznośćpokonaniakolejnychbarier

z etapówrealizacjizadańtak,aby
klienci dysponowali wiedzą
na temattego,codziejesięz ich
odpadami.–Naszerozwiązania
mają głęboki sens, zwłaszcza
w dobiekryzysupozyskiwania
surowcówenergetycznych,których ceny nieustannie rosną.
Odpady mają swoją wartość
opałową i ekonomiczną, mamyichna świeciew nadmiarze
i musimysięichsystematycznie,
nieustanniepozbywać.Niestety,
pókinadalw takwielukrajach,
w tymw Polsce,będziefunkcjonowaćnielegalnytranzyti składowanieodpadóww miejscach
do tego nie przeznaczonych
i bardziejopłacałosięponieśćkaręfinansową,np.za bezprawną
utylizację,zamiastskorzystania
z inwestycjibezpiecznegorecyklingu,takiemiejscaniebędądla
nasnajpoważniejszymrynkiem
w szeroko pojętym spektrum
naszej działalności. Póki co,

biurokratycznych,odbywasięto
nawetprzez 5lat.Oczywiścienie
poddajemy się, robimy swoje,
zgodniez myślą:„kropladrąży
skałę”. Mamy świadomość, że
naszadziałalnośćjestjednąz cegiełek,którabudujeniezwykle
pozytywne zmiany w zakresie
ochronyśrodowiskaw skaliglobalnej,dlategodajenamogromnepoczuciezadowoleniai sprawia,żez satysfakcjąpracujemy,
abyśmymogliżyć–myi kolejne pokolenia – podsumowuje
prezesJ.Grobelny.
JoannaChrustek,JacekMajewski
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W kierunku dekarbonizacji ciepłownictwa
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. (PE) jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju zdecydowało się na radykalną
zmianę. W 2002 roku uruchomiliśmy pierwszy blok kogeneracyjny złożony z dwóch turbin gazowych, w 2012 roku – drugi blok składający się z dwóch turbin
gazowych i turbiny parowej. Ostatnie dziesięciolecie to nieustanne inwestycje, m.in. przystosowanie układu wody sieciowej oraz układu chłodzenia
Elektrociepłowni Gazowej EC2 do potrzeb odbioru ciepła z kondensacyjnej turbiny parowej, modernizacja trzech kotłów węglowych z wykorzystaniem
technologii ścian szczelnych, modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej (wymiana rur tradycyjnych na preizolowane), rozwój Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej,
monitoring jakości powietrza czy budowa instalacji fotowoltaicznej. Celem podejmowanych działań jest nie tylko zwiększenie maksymalnej wydajności
urządzeń, zmniejszenie zużycia paliwa na wyprodukowanie jednostki ciepła czy zmniejszenie strat na przesyle, ale również ograniczenie negatywnego
oddziaływania na środowisko. Jesteśmy przedsiębiorstwem, które otrzymało pierwsze w Polsce świadectwo pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji i to właśnie w PE został wybudowany pierwszy bufor ciepła.
Rozmowa z Marzeną Komar, Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.
Do ilu domów i mieszkań
w mieście dociera ciepło systemowe?
PE przyłącza do miejskiej sieci
ciepłowniczej zarówno budynki
na nowo powstałych osiedlach,
jak i już istniejące, które korzystały z innych sposobów ogrzewania. Ciepło systemowe zapewnia komfort cieplny 70 proc.
mieszkańców Siedlec. Nasza sieć
dociera do około 95 proc. budynków wielorodzinnych, tj. do ponad 580 bloków, do około 25 000
mieszkań. W ciepło zaopatrujemy też 91 domów jednorodzinnych.
Co to znaczy, że sieć ciepłownicza wSiedlcach jest inteligentna?
Siedlecka sieć umożliwia monitorowanie i analizowanie w czasie rzeczywistym przepływu ciepła w sieci oraz monitorowanie
systemu alarmowego rur preizolowanych, dzięki czemu nieprawidłowości w jej działaniu są
szybko wykrywane, straty i koszty zaś związane z utrzymaniem
sieci – ograniczane.
Zdalny monitoring parametrów sieci oraz modyfikacja nastaw wybranych regulatorów
odbywa się poprzez sieć mobilną GSM, skąd odczyty trafiają
do bazy danych. Pozwala to
na ograniczenie kosztów serwisu w przypadku, gdy węzły cieplne są rozproszone na dużym
obszarze, a poprzez integrację
wszystkich elementów sieci w jeden system rośnie jakość oferowanych usług. Dzięki danym
spływającym do systemu na bieżąco, praca węzłów cieplnych jest
na bieżąco analizowana – nieprawidłowości w pracy sterowników
pogodowych i zaworów regulacyjnych są wykrywane na wczesnym etapie.
Modernizacja systemów zarządzania siecią ciepłowniczą
ma także wymiar ekologiczny.
Podnoszenie efektywności energetycznej procesu przesyłania
ciepła ma bezpośredni wpływ
na zmniejszenie zużycia paliw,
a tym samym – na zmniejszenie
emisji do atmosfery substancji
z procesu ich spalania.
Nasze starania zostały docenione przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość Quality International 2022, która
przyznała przedsiębiorstwu ty-

si 45 534 600 zł, z czego kwota dofinansowania w postaci dotacji
to 16 650 000 zł.
Zakończone zostały prace
przyłączeniowe do sieci ciepłowniczej na ulicy Floriańskiej. W sierpniu br. podpisaliśmy umowy na wykonanie sieci
ciepłowniczej na terenie Jednostki Wojskowej oraz nowych
sieci ciepłowniczych na ulicach: Bitwy Warszawskiej, Plażowowej, Starowiejskiej. Suma
tych inwestycji wynosi brutto 2 402 105,20 zł.

tuł Laureata i Złote Godło
QI 2022 w kategorii QI SERVICES za najwyższej jakości
„Usługi w zakresie dystrybucji
energii cieplnej”.
Jak przebiega transformacja
energetyczna w Siedlcach? Jak
obecnie wygląda miks energetyczny w PE?
Jesteśmy producentem i dystrybutorem ciepła systemowego,
jak również producentem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Do produkcji
energii wykorzystujemy dwa rodzaje paliw: miał węgla kamiennego typu M-IIA oraz gaz ziemny wysokometanowy grupy E1.
Dysponujemy trzema źródłami wytwórczymi: Ciepłownia
Centralna, Elektrociepłownia
Gazowa EC1 oraz Elektrociepłownia Gazowa EC2. Mamy zatem możliwość wyboru paliwa
do pokrycia zmiennych potrzeb
cieplnych systemu ciepłowniczego. Możemy płynnie reagować na sytuację rynkową (ceny
emisji dwutlenku węgla i ceny
paliw, które w ostatnim czasie biją rekordy) i realizować różne
warianty pracy, z częściowym
wykorzystaniem elektrociepłowni i każdego ze źródeł, co pozwala nam na optymalizację pracy
obiektów pod kątem ekonomicznym. Ze względu na znaczny wzrost cen paliwa gazowego,
od lipca 2021 roku wstrzymaliśmy pracę Elektrociepłowni Gazowej, a cała produkcja ciepła jest
realizowana przez Centralną
Ciepłownię.
Przedsiębiorstwo, realizując
politykę długofalową stawia
na gaz. Przeprowadzimy konwersję paliwową dwóch kotłów
węglowych typu WR25 na opalane gazem. Przygotowujemy
się do realizacji kogeneracji gazowej opartej na silnikach.
3 października br. podpisaliśmy umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie budowy Instalacji
Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych, która pozwoli nam na zintegrowanie
gospodarki odpadami komunalnymi z gospodarką energetyczną.
Dzięki temu rozwiążemy problem z zagospodarowaniem
frakcji palnych odpadów komunalnych, a dodatkowo unowocześnimy infrastrukturę ciepłowni-

czo-energetyczną. Całkowity koszt
inwestycji wynosi 159 419 833 zł,
z czego koszty kwalifikowane stanowią 129 570 659 zł. Dotacja
to prawie 50 proc., reszta zaś
to pożyczka.
Jaka będzie wydajność instalacji odzysku energii z odpadów?
Jakie efekty środowiskowe?
Wydajność Instalacji TPOK została oszacowana na około 24 000 Mg/rok. Podstawowym efektem ekologicznym jest
ograniczenie masy składowanych odpadów. Zmniejszone
zostanie zużycie węgla, podstawowego paliwa w PE, co ograniczy emisje do atmosfery pyłów,
tlenków siarki i dwutlenku węgla. Spodziewane oszczędności
dla przedsiębiorstwa to przede
wszystkim mniejsze opłaty za zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla – dla mieszkańców
oznacza to obniżenie stawek zagospodarowania odpadów oraz
niższą i stabilniejszą cenę ciepła.
Jakie jeszcze inwestycje w ostatnich latach zostały zrealizowane w Przedsiębiorstwie Energetycznym? Skąd pochodziły
na nie środki?
Aby dostosować węglowe źródła
do nowych, bardziej rygorystycznych wymagań emisyjnych,
władze PE podjęły decyzję o modernizacji Ciepłowni Centralnej.
Prace obejmują m.in: przebudowę kotła WR25 nr K1 na kocioł
w technologii ścian szczelnych;
konwersję kotłów węglowych
typu WR25 nr K4 i nr K5 na kotły opalane gazem; modernizację kanałów spalin kotłów WR25
nr K1 i nr K2; budowę instalacji
oczyszczania spalin dla kotła
WR10 nr K3. Realizacja tego
projektu to duży krok w kierunku dekarbonizacji, ograniczenie emisji uciążliwych substancji do środowiska, obniżenie
awaryjności i poprawa bezpieczeństwa instalacji oczyszczania spalin.
Przygotowujemy się również
do ograniczenia mocy kotła węglowego WR25 nr K2 oraz wyłączenia z użytkowania kotła
węglowego WR25 nr K6.
Przeprowadzenie tych prac
pozwoli na uznanie źródeł wytwórczych Ciepłowni Centralnej
za źródła o mocy mniejszej

niż 50 MW oraz umożliwi objęcie instalacji wymaganiami
ochrony środowiska wynikającymi z dyrektywy MCP.
W grudniu 2021 roku wystąpiliśmy do WFOŚiGW o dofinansowanie kwotą 9 900 000 zł
w formie pożyczki inwestycji
pn. „Modernizacja kotła wodnego WR25 nr K1 w technologii
ścian szczelnych zainstalowanego w Ciepłowni Centralnej
w Siedlcach oraz budowa instalacji OZE”. W marcu br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie
kwotą 27 000 000 zł w formie pożyczki inwestycji pn. „Konwer-

Jak Przedsiębiorstwo Energetyczne dba o jakość powietrza
w mieście?
Siedlczanie oddychają czystym
powietrzem. Jego parametry
odczytujemy na bieżąco, bo powietrze w mieście jest monitorowane non stop. PE aktywnie
uczestniczy w tworzeniu internetowej mapy czystego powietrza dzięki systemowi pomiarowemu AIRLY, który zbiera
i interpretuje dane w czasie rzeczywistym. W oparciu o pomiary, na mapie online, są wyświetlane informacje o jakości
powietrza – poziom stężenia
pyłów zawieszonych PM2.5
i PM10, temperatura, ciśnienie
atmosferyczne oraz wilgotność
powietrza.
Do ciepła systemowego podłączamy systematycznie nowych

wizytę studyjną dla energetyków
gminnych z powiatu siedleckiego i pięciu powiatów ościennych. Goście zapoznali się z całym procesem wytwarzania
ciepła systemowego i energii
elektrycznej, przedstawiliśmy
im też działania, jakie podejmujemy dla poprawy jakości powietrza w mieście.
Wraz z dostawcami ciepła
systemowego z całej Polski angażujemy się w działania w ramach akcji „20 stopni”. Zaprosiliśmy do niej naszych odbiorców.
Przekonujemy, że niemarnowanie ciepła powinno być tak samo
naturalne, jak niemarnowanie
wody, prądu czy jedzenia i że
oszczędzanie energii to realne
oszczędności na rachunkach,
a także obniżenie emisji dwutlenku węgla.
Jakie największe wyzwania stoją przed Panią i PE?
Tak jak cała Europa, tak i nasze
przedsiębiorstwo mierzy się
z bardzo dużymi wyzwaniami.
Jeszcze przed inwazją Rosji
na Ukrainę ceny węgla znacznie
wzrosły, teraz po wprowadzeniu
embarga są już bardzo wysokie.
Z dostępnością surowca też są
problemy, musimy niemało się
natrudzić, żeby zapewnić dostawy na nadchodzącą zimę.
Na dzień dzisiejszy jesteśmy
spokojni o surowiec do końca lu-

MarzenaKomar, PrezesZarządu,DyrektorPrzedsiębiorstwaEnergetycznegow Siedlcach Sp.z o.o.Ukończyłastudiaw Wyższej
SzkoleFinansówi Zarządzaniaw Białymstokuorazstudiapodyplomowew SzkoleGłównejHandlowejw Warszawie.Z siedleckąenergetykąjestzwiązanaod 2016roku.Pracęzaczynałajako
inspektords.analizi rozwoju.W latach 2019–2021pełniłafunkcję członka Rady Nadzorczej PE. Od 2021 roku prezes spółki.
W swojejpracyskupiasięnad rozwojemprzedsiębiorstwaoraz
transformacjąenergetycznąsystemuciepłowniczegow kierunku
jegodekarbonizacji.Szczególniemana uwadzeneutralnośćklimatycznąz uwzględnieniemwymiarubiznesowego,interesówspołecznychi środowiskanaturalnego.

sja kotłów typu WR25 nr K4 i K5
zainstalowanych w Ciepłowni
Centralnej w Siedlcach na kotły
opalane gazem oraz budowa
punktu redukcyjnego i sprężarek
z wewnętrzną instalacją gazową”.
Oprócz modernizacji Ciepłowni Centralnej przeprowadziliśmy m.in. remont kotłów
odzyskownicowo-parowych nr
K11 i nr K12 w Elektrociepłowni EC-2. Na chwilę obecną finansujemy niniejsze zadanie ze środków własnych.
PE realizuje również inwestycje objęte dofinansowaniem ze
środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021 w ramach
programu „Środowisko, Energia
i Zmiana Klimatu, obszar programowy: Energia” na podstawie
umowy o dofinansowanie ze
stycznia br. pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie, a Przedsiębiorstwem Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. Umową są objęte:
budowa nowych sieci ciepłowniczych, modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Młynarska
(ulica Wyszyńskiego), budowa
kogeneracji gazowej. Całkowity
koszt realizacji inwestycji wyno-

odbiorców, u których likwidujemy indywidualne kotłownie
i piece, co przekłada się na ograniczenie niskiej emisji w mieście.
Priorytetem PE jest prowadzenie działalności zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska,
gospodarki odpadami oraz systemem handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych.
Spełniamy wymogi normy
ISO 14001:2015.
Jakie projekty edukacyjne realizuje PE?
Po raz piąty organizujemy „Lekcje Ciepła” w siedleckich szkołach podstawowych. Chcemy
uczyć dzieci, w jaki sposób mądrze korzystać z ciepła, dlaczego ciepło systemowe zapobiega
powstawaniu niskiej emisji
i smogowi. Planujemy także
przeprowadzenie konkursu z nagrodami, który będzie nawiązywał do kampanii „20 stopni”.
Nie poprzestajemy na edukacji najmłodszych. W ubiegłym
roku w ramach warsztatów prowadzonych przez WFOŚiGW
w Warszawie zorganizowaliśmy

tego, pracujemy nad zakontraktowaniem dostaw na kolejne
miesiące.
Mamy świadomość, że energetyka odgrywa szczególnie ważną rolę w procesie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Przed nami konieczność głębokiej modernizacji naszej instalacji, ścigamy się z czasem, aby
do 31 grudnia 2022 roku sprostać wymogom UE. W trudnym czasie astronomicznych
cen za gaz ziemny odchodzenie
od węgla i kroczenie w kierunku dekarbonizacji ciepłownictwa
nie jest łatwe. Podejmowane
przeze mnie obecnie decyzje są
kluczowymi dla przyszłości naszej spółki.
Projekt budowy ITPOK to
ucieczka do przodu i duże wyzwanie. Chcę przekonać mieszkańców Siedlec, że to bardzo potrzebna, ale też bezpieczna
inwestycja. Na przykładzie innych miast, w których znajdują
się takie instalacje, wiemy, że siedlczanom się to opłaci.
Źródło:
Magazyn Ciepła Systemowego
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PocztaPolska–jesteśmyodpowiedzialnąfirmą
Świadomaswojegowpływuna otoczeniezewnętrznei społeczeństwo,PocztaPolskadokonujekolejnychinwestycji,a działającw oparciu
o rachunekekonomiczny,pamiętao tych,którzyznajdująsięw potrzebie.Organizujei włączasięw ogólnopolskieakcje,nawiązujewspółpracę
z lokalnymiorganizacjamii instytucjamipomocowymi–promujeprzy tympozytywnepostawyi wspieraaspiracjeswoichpracowników.
PocztaPolskatonajwiększafirmalogistyczna w kraju.W całej
Polscezatrudniaprawie 70tys.
osób.O skalidziałaniaprzedsiębiorstwaświadczychoćbyjedna cyfra:każdegodniaPoczta
Polskadostarczado adresatów
w naszymkrajuponad 3mln
przesyłeklistowychi reklamowych. Jednocześnie, prawie
80proc.przesyłekw segmencie
usług kurierskich realizowanych jest pod marką Pocztex.
Gdydodamydo tego,żetojednoz najstarszychprzedsiębiorstw
w Polsce,a markaPocztyPolskiej
należy do najbardziej rozpoznawanychw kraju,łatwozrozumiećskalęjejwpływuna różnedziedzinynaszegożycia.
Organizacjaspółki,tow jaki
sposóbfunkcjonujei jakpodejmowanesądecyzjew organizacji,tosąważneelementywspółczesnegoCSR.Decydująonenie
tylkoo sprawnościoperacyjnej,
aleo równieżo jakościrelacji
z pracownikami i partnerami
biznesowymi.W PoczciePolskiejfunkcjonujewielemechanizmówotwartejwymianyinformacji. Na wewnętrznym
forumpracowniczymeksperci
i przedstawicielespółkiczęsto
odpowiadająna pytaniai sugestiepracowników.Kiedyzajdzie
taka potrzeba, każdy może
anonimowo zgłosić incydent
dyskryminacjii mobbingupoprzez kanał „Mówię Otwarcie”.W spółcedziałarównież

kilkadziesiątzwiązkówzawodowych,którychprzedstawiciele
regularniespotykająsięz ZarządemPocztyPolskiej.
Przyjęty w kwietniu 2022 r.
KodeksEtykiPocztyPolskiejto
dokument,którymaznaczenie
dlaklientów,pracownikówi pracodawcy.Odnosisiędo zasad
o uniwersalnym charakterze,
takichjakuczciwość,sprawiedliwość,poszanowaniewłasności
i pracy.Takprzygotowany,możestanowićpodstawędo kształ-

towania profesjonalnego środowiska pracy i współpracy
z partnerami zewnętrznymi.
Po tymjakZarządspółkiwprowadził„PolitykęAntykorupcyjnąPocztyPolskiej”,dziesiątkitysięcypracownikówwzięłoudział
w szkoleniachpoświęconychtej
tematyce.W listopadzie 2022r.
PocztaPolskauzyskałacertyfikat
potwierdzający,żeustanowiony
i wdrożonysystemzarządzania
działaniamiantykorupcyjnymi
jestzgodnyzestandardaminor-

POLOmarket
kolejnyrokz tytułem
„DobryPracodawca”
NajwiększapolskasiećsupermarketówPOLOmarketotrzymałatytuł
„DobryPracodawca 2022”,przyznanyprzezKapitułęProgramu
„LiderzySpołecznejOdpowiedzialności”.GrupaPOLOmarket
zostałalaureatemprogramujużsiódmyrokz rzędu.
Kapituławysokooceniładziałania związanez zaangażowaniem POLOmarketu w upowszechnienie zasad odpowiedzialnego biznesu zwłaszcza
w odniesieniudo pracowników.
– Tytuł „Dobrego Pracodawcy” uzyskany już po raz
siódmyutwierdzanasw przekonaniu,żew kwestiibudowaniarelacjiz pracownikamiobraliśmywłaściwądrogę–mówi
Bartosz Pietruszka, Członek
Zarządui DyrektorOperacyjnyPOLOmarketu.–Nasipracownicytonasznajcenniejszy
kapitał,dlategodbamyo warunkipracy,opiekęmedyczną,
inwestujemyw szkolenia,planujemyścieżkikarieryorazzapewniamymożliwościawansu
wewnątrzorganizacji–dodaje
BartoszPietruszka.
Rok 2022jestdlasieciPOLOmarket wyjątkowy, ponieważ
obchodziona 25-lecieistnienia.
W 1997r.POLOmarketliczył
27placówek.Dziśsiećtoponad 280nowoczesnychsupermarketóww całejPolsceoraz
trzycentralogistyczne,któredajązatrudnienie 5500osobom.
POLOmarket wygenerował
obrótnettow wysokościniemal

2,9mldzłotychw ciąguostatnich 12miesięcyi jestnajwiększąpolskąsieciąsupermarketów, budowaną od początku
wyłącznie w oparciu o polski
kapitał.
–Naszrozwójprzeztelata,
wszystkiesukcesy,niebyłyby
możliwe bez codziennego
zaangażowania tysięcy osób.
Dlatego, jako organizacja,
której bliskie są wartości rodzinnei dlaktórejpracownicy
stanowią największy kapitał,
zapewniamystabilnewarunki
zatrudnieniai dążymydo stworzenia odpowiednich możliwościrozwojudlanaszychpra-

cowników – podkreśla BartoszPietruszka.
Równie istotnym aspektem
politykiHRPOLOmarketusą
benefitypracownicze,którymi
możebyćobjętykażdyzatrudnionypracownikwrazzeswojąrodziną.Należądo nichm.in.
prywatna opieka medyczna,
ubezpieczenia dla pracownikówi ichrodzin,wyprawkidla
pierwszoklasistów oraz dofi-
nansowaniado różnychkursów
i szkoleń, np. językowych.
Wprowadzoneświadczeniazostałypoprzedzoneszerokimrozpoznaniemi wyjściemnaprzeciw potrzebom pracowników.

myISO 37001:2016.Tendokumentjestsygnałemdlakontrahentów, że spółka postępuje
w sposóbetycznyi wspierarównąkonkurencję.
Szczególnycharakterspółki
i misja,którąpełnisprawiają,że
kieruje ona swoje aktywności
do szerokiegogrona interesariuszy. Jej aktywność wyznacza
przy tymtradycjasamejorganizacji.
W lutym,kiedyRosjarozpoczęławojnęna Ukrainiewszy-

scyzwróciliuwagęna szczególną rolę operatora wyznaczonego. Poczta Polska, jako
największa firma logistyczna w kraju, we współpracy
z Rządową Agencją Rezerw
Strategicznych (RARS), uruchomiłazaopatrzeniez magazynów RARS dla uchodźców
z Ukrainy napływających
do Polski.Pocztapełniistotną
funkcjęw infrastrukturzekrytycznejpaństwai jakojedyny
operator pocztowy, realizuje
zadaniaw zakresiewspółdziałaniaz WojskowąPocztąPolowąorazbierzeudziałw mobilizacyjnym rozwinięciu Sił
Zbrojnych RP. Nie bez znaczeniajesttuskaladziałalności
przedsiębiorstwa:PocztaPolska
dysponujesieciąponad 7,6tys.
placówekw kraju.
Oprócz wielu aktywności
pracownikówspółkiorganizujących pomoc, Poczta Polska
udzieliławsparciamaterialnego
i organizacyjnegodlapartnerów
w Ukrainiei „przyjęłapo dach”
jużponad 450uchodźców,kwaterując ich w swoich ośrodkachszkoleniowo-wypoczynkowych.
W trudnychczasachuczymy
naszychpracownikówposługiwaniasiębronią.PocztaPolska
uruchomiław sierpniubr.program „Powitanie z bronią”,
w ramachktóregokażdyz pracowników mógł zgłosić się
na bezpłatnezajęciana strzelni-

cyi poznaćtajnikiposługiwania
siębronią.W zaledwie 3tygodniepo ogłoszeniu,na zajęcia
zapisałosięponad 1tys.pocztowców.
Szczególnycharakterspółki
i misja,którąpełnisprawiają,że
kieruje ona swoje aktywności
do szerokiegogrona interesariuszy.W wieluprzedsięwzięciach
o charakterzespołecznymPocztawykorzystujeswojąfundację
korporacyjną„PocztowyDar”.
Od 2011r.maonastatusorganizacji pożytku publicznego.
Powołana początkowo,abyangażowaćsięw pomocdlapracownikówGrupyPocztyPolskieji ichrodzin,na przestrzeni
latrozwinęłaswojądziałalność,
angażującsięw programypomocowerealizowanewspólnie
z różnymipartneramiw całej
Polsce. To pod patronatem
FundacjiPocztaPolska,uruchomiła w październiku br. ProgramWolontariatuPracowniczego, którego celem jest
zaangażowanie Pocztowców
w projektyprowadzoneprzez
Fundację.Kolejnetakieaktywnościciągleprzed nami!

TokaiCOBEX
tworzydobryklimat
Przyjaznaatmosferapracy,dobrerelacjez lokalnąspołecznością
i troskao środowiskonaturalne–togłównefilary,na których
TokaiCOBEXbudujeswojąkulturę organizacyjną.Za działaniami
firmystoiwielemotywacji,jednakwiększośćz nichsprowadzasię
do jednego,ważnegosłowa:odpowiedzialność.
Dobraatmosferapracy
TokaiCOBEX,globalnafirma
wytwarzającaproduktyz węgla
i grafitu,stawiana jakość–nie
tylkow odniesieniudo produktów,alerównieżw kwestiirelacji,jakiebudujezeswoimipracownikami,którzymogąliczyć
na stabilnezatrudnieniei wiele
dodatkowychbenefitów.Firma
oferujedlanichprogramwsparcia, w ramach którego mogą
jeszcze lepiej zadbać o swoje
zdrowiei rozwój.Międzyinnymimajądostępdo pomocypsychologicznej, mogą korzystać
z darmowychporadprawnych
i uczyć się języków obcych
za pośrednictwemplatformyinternetowej.
Dodatkowo,firmaorganizujespecjalnewydarzenia,podczas
których pracownicy mogą
się zintegrować, a przy okazji
dowiedziećwieluciekawychrzeczy. Dobrym przykładem są
zorganizowane Dni Zdrowia,
podczas których zatrudnieni
mogli zasięgnąć porady dietetycznej połączonej z analizą
składuciała,skorzystaćz masażui przejśćszkoleniew zakresie
ergonomiipracy.W październikui listopadzieprowadzonabyłarównieżakcja,mającana celu promowanie profilaktyki

antynowotworowej wśród kobieti mężczyzn.
Otoczeniemaznaczenie
TokaiCOBEXniezapomina
o lokalnej społeczności miast,
w których ma swoje zakłady.
Firma udziela finansowego
wsparcia miejscowym organizacjomorazrealizujewieleinicjatywskierowanychdo mieszkańcówRaciborzai NowegoSącza.
Znakomitym przykładem jest
akcjakrwiodawstwa,zorganizowanai promowanaprzezTokai
COBEX.Pracownicyfirmychętnie pomagają innym, a akcje
charytatywne–takiejakBusiness
RunczySzlachetnaPaczka–cieszą się dużym zainteresowaniem.–Opracowaliśmyi zrealizowaliśmywielepomysłów,aby
nietylkozaangażowaćsięw życie lokalnych społeczności, ale
także zapewnić im praktyczne
wsparcie, np. w październiku
zorganizowaliśmywarsztatyekologicznedlalokalnychszkół.Zależynamna szerzeniuświadomości ekologicznej wśród dzieci
w lokalnychszkołach,którejuż
teraz w swoim młodzieńczym
wiekumogąpodejmowaćdecyzjemającemniejszylubwiększy
wpływna środowisko.Chcemy
dołożyćswojącegiełkęw budo-

wanietejświadomościw społeczeństwie,a ktowie,możeza kilkanaścielattowłaśnieonebędą
naszymipracownikami–mówi
BeataRembierz,DyrektorPersonalnyi CzłonekZarząduw firmieTokaiCOBEX.
Z myśląo naturze
Tokai COBEX przyczynia
się dobudowybardziejekologicznej przyszłości, wprowadzając
w swoichzakładachnowoczesne
systemyoczyszczaniai zarządzaniaprodukcją.W 2021r.w NowymSączufirmazainstalowała
systemoczyszczaniaspalin(RTO),
którydodatkowoograniczailość
lotnychzwiązkóworganicznych
w gazie procesowym nawet
o 70-90proc.Kolejnądużąinwestycjąw bardziejzielonejutrobyławartaokoło5,4mlneuroinstalacjaoczyszczaniagazówzprocesu
grafityzacjiw Raciborzu.Firma
zachęcateżpracownikówdo bieżącegozgłaszaniapropozycjiulepszeńw zakresieekologiiczybezpieczeństwa m.in. w ramach
programuInnowatorczykonkursówekologicznych.
Oprac.J.J.
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Poliuretanw dociepleniach Polisazdrowotna
Komforti skutecznośćizolacyjna
lekarstwemna wydłużającesię
kolejkido lekarzy
Przeciętnyczłowiekmanieustannąstycznośćz wyrobamizawierającymi
poliuretan.Obecnyjestonw materacachłóżek,fotelachdomowych
i samochodowych,podeszwachbutów,sprzęciesportowym,a takżelodówkach
i bojlerach,bopiankapoliuretanowatowygodai komfortcieplny.

Czołowympolskimproducentem pianki poliuretanowej
do izolacji domów metodą
natrysku jest gnieźnieński
ULTRAPUR.–Firmapowstaław 2014r.w odpowiedzina rosnące oczekiwania w zakresie
efektywnościenergetycznejbudynków – podkreśla Artur
Papis,PrezesZarząduULTRAPUR Sp. z o.o., i dodaje:
– Obiektyocieplonepiankąpoliuretanowązużywajądwarazy
mniej energii cieplnej, niż te,
w którychzastosowanoinnerodzajetermoizolacji.Takżezuwagi na czas i ekonomikę pracy
(na przykładtermoizolacjępoddasza o powierzchni 200 m2
możnaprzeprowadzićw ciągu
zaledwiekilkugodzin)materiał
ten zdobywa coraz to większe
grono zwolenników. Jej najważniejszymizaletami,oprócz
właściwościizolacyjnych,sąwyjątkowa szczelność i nieprzewiewnośćorazłatwośći bezpieczeństwozastosowania(niepyli,
nieemitujeprzykregozapachu,
nieposiadawłaściwościuczulających).Poliuretanaplikowany
w formiepianywypełniaw sposóbciągłynajdrobniejszeszczelinyi zagłębienia.Izolacjęwyróżnia także wyjątkowa trwałość
i wieloletnia żywotność, bez
zmianwłaściwościfizycznych.
Technolodzy ULTRAPUR
opracowalikilkarodzajówpianekdo izolacjiposzczególnych
elementówdomów:ścian,stro-

Rozmowaz AleksandremRoda,PrezesemZarząduTUZdrowie SA
mach naszego ubezpieczenia
pacjentz DolnegoŚląskaczekana wizytęu endokrynologa
nie 2czy 3lata,aleśredniookoło 20dni.Wizytatamogłaby
odbyćsięw terminiedo 7dni,
gdyżtakągwarancjędajenasza
polisa,jednakpacjenciwybierają często terminy bardziej
odległe.

pów, fundamentów, podłóg
i dachówpłaskich.Piankitesą
ciągleulepszane,a w zależności
od potrzebwykonawcy,producentmożedostosowaćodpowiednie rozwiązanie tak, aby
produktmaksymalniespełniał
oczekiwanąfunkcję.
ULTRAPURprodukujetakże chemiczne komponenty
poliuretanowe dla branż meblarskiej,samochodoweji medycznej.Na tejsamejbaziefirma produkuje również kleje
poliuretanowe,w tymdo układania chodników z kamienia
do zastosowaniana zewnątrz.
WszystkiesystemyULTRAPURpowstająw Polscew oparciuo zapleczetechnologiczne,
umożliwiającewytworzeniei dostawętowarudo odbiorcyw ekspresowymterminiedo 3dniroboczych.Nowoczesny,w pełni

automatycznyzakładprodukcyjnyposiadatakżedwadoskonalewyposażonelaboratoriabadawcze. Ponadto produkty są
atestowane przez laboratoria
zewnętrzne–PaństwowegoZakładu Higieny oraz Instytutu
TechnikiBudowlanej.
–Naszepoliuretanowepiankibroniąsięsamei systematyczniezyskującorazwiększegrono
zwolenników,zarównowśród
właścicielidomów,jaki firmdeweloperskich,budowlanychi remontowych. Rokrocznie podwajamy moce produkcyjne,
aby zaspokoić zapotrzebowanierynku–podsumowujeprezesA.Papis.
JoannaChrustek,JacekMajewski

Aleksander Roda,
Prezes Zarządu TU Zdrowie SA

Średni czas oczekiwania
na wizytęnp.u endokrynologa w ramach NFZ to około 14 miesięcy. Na Dolnym
Śląsku,w kolejcetrzebastać
niemal 3lata.Czyprywatna
opiekazdrowotnalepiejradzi
sobiez dostępnościądo rzadkichspecjalności?
Znacznielepiej,a czasoczekiwaniana wizytęu lekarzaokreślaumowaubezpieczeniazdrowotnego.W przeciwieństwie
do publicznego ubezpieczyciela, nie możemy ustawić
pacjenta w wielomiesięcznej
kolejce,tłumacząctoniedofinansowaniem,pandemiączy
długiemzdrowotnym.W ra-

Czyubezpieczeniezdrowotne
dotyczytylkoplacówekwspółpracujących z TU Zdrowie?
Zaletąubezpieczeniazdrowotnegow TUZdrowiejestbezgotówkowydostępdo ponad 3 tys.
placówekmedycznychna tereniePolski,alerównieżmożliwośćskorzystaniaz wizytlekarskichwewszystkichpozostałych
na zasadzierefundacjikosztów.
Wysokośćświadczeniajestuzależnionaod warunkówumowy
i możewynosićnawet 100proc.
wartościzrealizowanychusług.
Ubezpieczonymożewięcsam
zdecydować,u któregolekarza
i w jakiejplacówcebędziesięleczył.Następniewypełniaelek-

tronicznywniosek,dołączaskan
albo zdjęcie rachunku, a TU
Zdrowierefundujekosztw ciągukilkudni.
W jakimstopniuinflacjaodbijasięna kosztachświadczeń
medycznych?
Wzrostycennieominęłyrynkuusługmedycznych.Reagującna tęsytuację,uaktualniliśmy
naszeprodukty:PolisęZdrowie
orazPolisęTeleRefundacyjną,
podnoszącGórnąGranicęOdpowiedzialności (GGO), czyli
gwarantowaną, maksymalną
kwotęrefundacjiza konsultację
lekarza,np.laryngologa,nawet
do 240 zł.Pozwalatona stuprocentowyzwrotkosztóww zdecydowanej większości placówek medycznych w Polsce.
Tym samym ubezpieczenie
zdrowotnew TUZdrowiestaje się produktem odpornym
na inflację.Coważne,ubezpieczonymożedostosowywaćjego zakres do swoich potrzeb
i możliwościfinansowych.
RozmawiałaMariaLeżucha

Jakośćprocentuje Otwórzsięna przyszłość Meble
zaufaniemrynku – Stalprodukt-Zamość tworzonez pasją
Przedsiębiorstwologistyczne,abymogłosię
rozwijać,musiwyróżniaćsięczymś,cosprawi,
żew krótkimczasiespośródtysięcyfirm
transportowych,zdobędziezaufanieklientów
i nawiążez nimistałąwspółpracę.Dlatego
Dexicoswojądziałalnośćskierowałona rynek
całejUniiEuropejskiej.Pomimodużej
konkurencji,stawiasiętuw pierwszej
kolejnościna wysokąjakośćusług.
Ta cecha wyróżnia Dexico,
wielozadaniową,nowoczesną
firmę, zajmującą się wszystkim,cozwiązanejestz transportem i logistyką. – Trend
modernizacjitaborówna Zachodzie,współgrałz naszymi
ostatnimizakupaminajnowocześniejszejflotypojazdów,co
przełożyłosięna zwiększenie
szybkościprzemieszczaniaładunków, wzrost mechanizacji,bezpieczeństwai regularności przewozów oraz większej
koordynacjiprzepływóww systemietransportowym.Na przestrzeni 4latzwiększyliśmytaborz 4do ponad 40pojazdów,
w tym 35 ciągników siodłowych z naczepami – mówi
KrystianOlejnik,PrezesZarząduDexico Sp.z o.o.,i dodaje:
–Abyposiadaćpełniejsząkontrolęnad nimiorazzapewnić
szybszy przepływ informacji,
wprowadziliśmynowoczesny,
funkcjonalny system telematyczny,którywpłynąłna zwiększeniebezpieczeństwazarówno
kierowców,jaki transportowanychładunków.

Ważnymelementemw firmiejestteżpodziałzadańi procesówdecyzyjnychorazbieżącerozmowyz pracownikami.
Poświęcony im czas owocuje
poczuciemichwartościi umożliwia szybsze podejmowanie
działań proaktywnych. Nieodzownesąrównieższkolenia
kadry, zarówno kierowców
w zakresiebezpieczneji ekonomicznejjazdy,jaki dyspozytoróww odniesieniudo transportumateriałówniebezpiecznych
(ADR).
W 2020r.Dexicopodpisało
jużpiątykontrakto stałejwspółpracy i wymianie handlowej.
W 2022rozszerzonodziałalność
do tegostopnia,żepowstałasiostrzana spółka pod nazwą
Dexico Express Sp. z o.o.
W przyszłościspółkamazamiar
otworzyćfilięfirmyna terenie
EuropyZachodniej.

Jestcośszlachetnegow materiale,którego
dotykamilionrąk,aonpozostajeniezmienny.
Staljestsynonimemtrwałości,wytrzymałości
i niezmienności.
Stalprodukt-Zamość Sp.z o.o.
tozakładprodukcyjny,który
od 1997r.wytwarzaościeżnicei drzwistalowe,segmentowe
bramygarażowei przemysłoweorazstolarkęaluminiową.
Bogataofertafirmyobejmuje
drzwi w pięciu grubościach:
101 mm, 85 mm, 72 mm,
55 mmi 40 mm,drzwiakustyczne, antywłamaniowe
w klasach RC4, RC3 i RC2
oraz przeciwpożarowe EI30
w klasachRC3i RC2.Klienci
mogą dokonać wyboru spośród 34wzorówtłoczeń, 21kolorówlaminatówi niezliczonej
możliwościlakierówjakądajepaletakolorówRAL.Efektowne rozwiązania, wielkogabarytowe przes zklen ia,
a takżetrwałośćorazwysokiej
jakościparametrytermoizolacyjne i akustyczne będące
znakami rozpoznawczymi
konstrukcji aluminiowych
produkowanych w Stalprodukt-Zamość sprawiają, że
firmakażdegodniarealizuje
nawetnajbardziejwymagające projekty w tym zakresie.
Stalprodukt-Zamość jest
stabilnympartnerembiznesowym,a zgranyi doświadczonyzespółtworzącyfirmę
sprawia,żepatrzyonaodważniew przyszłość,wierząc,że

Nowość: drzwi 85 mm T59 S43

kolejne lata przyniosą dalszywzrostjejpozycjina rynkukrajowymi zagranicznym
dziękidostarczaniuklientom
innowacyjnych produktów
dostosowanych do ich potrzeborazciąglezmieniającegosięświata.
RobertKrukowski

FabrykaMebliWERSALzapoczątkowała
działalnośćponad 30lattemu,w małej
miejscowościJankowyw woj.wielkopolskim.
Pasjatworzeniai determinacjazałożyciela
firmyZbigniewaKaczorowskiego,pozwoliły
rozwinąćówczesnywarsztatw jedną
z największychw Polscefabrykprodukujących
mebletapicerowane,łóżkaorazmaterace.
Właścicielfirmyod samegopoczątkukonsekwentniei z ogromnym entuzjazmem realizował
swojąwizjętworzeniałączącją
z wyjątkowymwyczuciempotrzebrynku.Obecniemotorem
działania są inwestycje i rozwój, dzięki którym WERSAL
zwiększyłswąprzewagękonkurencyjną oraz efektywność.
Dzisiejsza fabryka to prawie
100 tys.m²powierzchniprodukcyjno-magazynowej,któraz całąprzylegającądo obiektówinfrastrukturą zajmuje 20 ha.
Nowoczesnyparkmaszynowy
zaprojektowanowgnajwyższych
standardów,optymalizującprocesyprodukcyjne,cozwiększyłoobrotyi zyskifirmy,pozycjonującjąwysokow rankingach
producentów mebli tapicerowanych.
Obecnie WERSAL zatrudniaponad 1,5tys.pracowników,
dlaktórychjestgwarantemstabilnej,bezpieczneji komfortowejpracy.Dziękiwykwalifikowanejzałodzei przyjętejstrategii
handlowej,każdegorokufirma
projektujei oferujeponad 60nowych modeli. Zaangażowanie
i wiedza profesjonalnego ze-

społu,odpowiedzialnegoza realizacjęcodziennychzadańsprawia,żefirmanieprzestajepodnosić poprzeczki i za każdym
razemprezentujeproduktyzaskakująceinnowacyjnymirozwiązaniami oraz wyjątkowym
wzornictwem,budującsukces
markiw Polscei za granicą.
WERSAL nieustannie doskonaliwszystkieswojedziałania, dzięki czemu najwyższej
jakościproduktyod wielulatciesząsięuznaniemrosnącejgrupyklientówna całymświecie,
Doświadczonyi kreatywnyzespółopracowujeprojektyw zgodziez metodąDesigninking
tak,abyproduktysygnowanelogoWERSALpowstawaływ odpowiedzi na realne potrzeby
użytkowników.Ostatnielatato
dla firmy czas dynamicznego
rozwojui sukcesów,czegodowodemsąlicznenagrodyoraz
szeregważnychprojektówinwestycyjnych.
AldonaCzechowska,
ProductManager
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Parówki Dobre
– jakość na medal
Polscy konsumenci coraz częściej na sklepowych
półkach poszukują produktów charakteryzujących się czystą etykietą, wysoką jakością
i lokalnym pochodzeniem. W odpowiedzi na te
oczekiwania pojawiły się Parówki Dobre.
Mimo, że produkty te goszczą
na naszych stołach od dwóch
miesięcy, już teraz mogą pochwalić się wysokim zainteresowaniem konsumentów oraz
dwucyfrową rozpoznawalnością, która sięga 43 proc. wśród
grupy dorosłych Polaków1. Ale
to nie wszystko, Parówki Dobre
to produkt, który
w krótkim czasie zdobył wiele odznaczeń
konsumenckich, w tym
m.in. Godło Dobra
Marka 2022 – Jakość,
Zaufanie, Renoma.

nie. Aż 9 na 10 Polaków deklaruje spożycie tego produktu.
Znaczącą ich grupę stanowią
dzieci. Wiąże się z tym duża odpowiedzialność producentów
w zakresie dostarczenia produktów najlepszej jakości.
Parówki Dobre Doliny Dobra
udowadniają, że jakość może iść

Niekwestionowany
liderw swojej
kategorii
Parówki Dobre to
nowość na rynku, a już
zostały wielokrotnie
nagrodzone za swoją
jakość i smak. Jednak
najważniejszym wyróżnieniem
dla marki jest sam wybór konsumentów, którzy bardzo chętnie sięgają po ten produkt.
Świadczą o tym wyniki rozpoznawalności marki, które znacząco wzrosły także po udanej kampanii reklamowej Doliny Dobra.

w parze ze smakiem i przystępną ceną. Marka postanowiła tym samym rzucić wyzwanie
popularnym producentom parówek zachęcając konsumentów
do porównywania etykiet i kierowania się w swych wyborach
najlepszym składem.

Mistrzowskajakość
Rynek parówek to najważniejsza kategoria branży mięsnej, warta ponad 3 mld zł rocz-

[1] Próba Reprezentatywna Polaków,
N=1077, Panel Badawczy Ariadna,
Badanie typu Omnibus, 14-17.10.2022
Warszawa
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Czystość w tabletce
Od lat stawiamy na innowacje
i śledzimy aktualne trendy.
Eliminowanie plastiku jest dziś
aktualne bardziej. niż kiedykolwiek. Zwiększa się świadomość konsumenta, zwłaszcza
młodego pokolenia. Ziemia
jest wystarczająco zanieczyszczona. Uważamy, że można
skutecznie i efektywnie sprzątać bez przenoszenia śmieci
w inne miejsce. Nowa linia
produktów Brait effective
cleaning musssujące tabletki
pozwala skutecznie zadbać
o dom i świadomie zatroszczyć
się o środowisko. Wygodniej
i oszczędniej jest dodawać wodę w domu, niż ją niepotrzebnie transportować, generując

zbędne koszty finansowe i środowiskowe dla jakości powietrza. To po prostu rozsądne.
Z tabletkami Brait konsument
zyskuje realny wpływ na największe problemy ekologiczne.
To nie puste hasła a realne
działanie, które każdy może
podjąć i poczuć się odpowiedzialny za swoją planetę. Linia
składa się ze startera z butelką
wielokrotnego użytku z tabletkami oraz zapasów. Dostępne warianty: multiclean,
do kuchni, do mycia szyb, luster i powierzchni laminowanych.
ŁukaszMichalski,
MarketingManager

