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Pyrocat Catalyse World Sp. z o.o.
realizuje zlecenia w kraju i za gra-
nicą. Proponuje innowacyjne, sku-
teczne metody oczyszczania wód
przemysłowych oraz uzdatniania
wód do spożycia. Potwierdzają to
opatentowane technologie – wie-
lokrotnie nagradzane na targach
branżowych. Oferowane systemy
bazują na zastosowaniu żywic jo-
nowymiennych, zdolnych do wy-
miany obecnych w wodzie jonów.
Po wyczerpaniu zdolności wymie-
nnej złoża jonitowe są regenero-
wane za pomocą odpowiedniej
ilości reagentów. Wykorzystanie
tej technologii gwarantuje wysoką
jakość oczyszczonej wody i stałość
jej parametrów. Złoża żywic jo-
nowymiennych skutecznie absor-
bują nieorganiczne i organiczne
zanieczyszczenia rozpuszczone 
w cieczach. Przewaga systemów
stosujących technologię żywic jo-
nowymiennych nad instalacjami
wykorzystującymi technologię
odwróconej osmozy to przede wszy-
stkim cena, jakość i bezpieczeństwo
oczyszczonej wody. Przewaga sys-
temów opartych o technologię
żywic jonowymiennych nad sys-
temami RO i mineralnymi polega
na bardzo małej ilości ścieków 
w procesie oczyszczania wody. 
– Nasze systemy spełniają ocze-

kiwania tam, gdzie dotychczasowe
technologie nie mogą być stoso-
wane, ze względu na ograniczenia
technologiczne. Wszystkie nasze
rozwiązania są zgodne z normami
higienicznymi i środowiskowymi,
potwierdzone stosownymi ates-
tami. Odnajdujemy się również 
w dziedzinie oczyszczania gazów
odlotowych, wdrażając m.in. roz-
wiązania wykorzystujące dopala-
nie katalityczne, które służy do
oczyszczania powietrza odlotowego
z urządzeń przemysłowych przy
niskich temperaturach (do 550⁰C)
komory spalania – mówi prezes
zarządu, Józef Dudziak.
Problemem dla środowiska są
osady ściekowe z biologicznych
oczyszczalni ścieków komunal-
nych, które tworzą bakteriolo-
giczne zagrożenie dla otoczenia 
i wód gruntowych. Spółka pro-
ponuje rozwiązanie w formie in-

stalacji do pełnej mineralizacji
osadów ściekowych z biologicz-
nych oczyszczalni ścieków komu-
nalnych i przemysłowych. Insta-
lacja oparta jest na bazie techno-
logii quasi-pirolizy niskotempera-

turowej z oczyszczaniem gazów
popirolitycznych w sposób kata-
lityczny i absorpcyjny, z odzyskiem
ciepła poreakcyjnego, możliwym
do dalszego wykorzystania. 

Projekt BlueGas – Polski Gaz
Łupkowy

Pyrocat Catalyse World Sp. z o.o.,
w ramach konsorcjum z Państwo-
wym Instytutem Geologicznym
oraz Instytutem Chemii i Techniki
Jądrowej, prowadzi przełomowy
projekt pod akronimem Conspan-
BlueGas. Dotyczy on technologii
oczyszczania płynów pozabiego-
wych po szczelinowaniu hydrau-
licznym łupków gazonośnych, 
z możliwością ponownego wyko-
rzystania wody i odzyskiem warto-
ściowych metali. Dzięki współpracy
polskich naukowców z przedsię-
biorcami projekt pozwoli uzyskać
bardziej efektywne i dostosowane
do naszych warunków metody wy-
dobycia gazu łupkowego. Przy-
znane przez NCBiR dofinanso-

wanie umożliwia podjęcie inno-
wacyjnych działań badawczo-roz-
wojowych, które rozwiną techno-
logie wydobycia gazu łupkowego
w Polsce. Obejmują one prace
ukierunkowane m.in. na aspekty

technologiczne udostępniania 
i eksploatacji złóż, jak i opraco-
wanie wytycznych innowacyjnej
technologii wydobycia gazu z łup-
ków przy użyciu ciekłego CO2. 

– Dobrze, że NCBiR stawia na
innowacyjność w sektorze energe-
tycznym, który jest strategiczny 
z punktu widzenia gospodarki –
podkreśla J. Dudziak.
Celem programu BlueGas jest
rozwój technologii w obszarze
związanym z wydobyciem gazu
łupkowego w Polsce i ich wdro-
żenie w działalności gospodarczej
operujących w Polsce przedsię-
biorstw oraz pobudzenie inwe-
stycji w działalność badawczo-
rozwojową.

Ekologiczna Kaskada

Pyrocat specjalizuje się również 
w produkcji mobilnych instalacji
możliwych do stosowania w wa-
runkach awaryjnych, polowych,
jak również systemów stacjonar-
nych o zróżnicowanej wydajno-
ści, sprecyzowanych pod konkre-
tne zapotrzebowanie klienta.
Kaskady, bo o nich mowa, za-
pewniają dostęp do najwyższej ja-
kości wody pitnej bez względu na
poziom i rodzaj zanieczyszczeń
wody powierzchniowej, przy czym
wstępne badania wody nie są wy-
magane. Dzięki innowacyjnej te-
chnologii obróbki wody żywi-
cami jonowymiennymi, zapew-
niają dostawę wody pitnej o naj-
wyższej jakości, z wody powie-
rzchniowej, bez względu na po-
ziom i rodzaj zanieczyszczeń. Pod-
czas powodzi lub innej katastrofy
naturalnej, służą jako modularne
wyposażenie brygad strażackich,
wojsk inżynieryjnych oraz innych
jednostek ratownictwa dostarcza-
jąc wodę pitną na terenie ogar-
niętym żywiołem. 
– Proponowane przez nas urzą-
dzenia, pracują na technologii selek-
tywnego oczyszczania cieczy z zanie-
czyszczeń, bazując na zastosowa-
niu w procesie żywic jonowymien-

nych. Posiadamy dwa typy urzą-
dzeń mobilnych: KASKADA WT02
i plecakowa KASKADA WT03
oraz stacjonarne systemy uzdat-
niania wody KASKADA WT04-
WT10 – mówi prezes spółki. 
Dzięki niewielkim rozmiarom,
mobilne Kaskady mogą pracować
praktycznie wszędzie, bez konie-
czności rozbudowy infrastruktury
i długich przygotowań, zaopatru-
jąc w wodę pitną służby ratowni-
cze, ludność cywilną oraz zwierzęta
hodowlane na terenach ogarnię-
tych klęską żywiołową. Pyrocat
stawia na bezpieczeństwo, Kaskady
uzdatniają wodę z zanieczyszczeń
mechanicznych poniżej 1um że-
laza i manganu, zanieczyszczeń
organicznych, amoniaku, azota-
nów, fosforanów, chromianów,
siarczanów oraz wszystkich me-
tali ciężkich. Dodatkowo dezyn-
fekują wodę, usuwają algi, pierwo-
tniaki, grzyby, wirusy i bakterie. 
– Mobilna Kaskada WT02  utrzy-
muje wydajność od 450 do 900 dm3/h.
Dzięki temu, w ciągu 20 godzin
pracy, zabezpieczone zostaje zapo-
trzebowanie na wodę do picia dla
ok. 4 tys. ludzi – dodaje J.Dudziak.
Proponowane systemy są bardzo
przydatne w zaopatrzeniu w wodę
zdatną do picia domów jednoro-
dzinnych, osiedli mieszkaniowych
oraz małych i dużych miast. Sta-
cjonarne systemy uzdatniania wody,
w odróżnieniu od konkurencji,
nie wymagają wielkich nakładów
finansowych związanych z infra-
strukturą. Dzięki swoim niewiel-

kim gabarytom, mogą być insta-
lowane w małych pomieszczeniach
i w bardzo prosty sposób przyłą-
czone do systemów wodno-kana-
lizacyjnych. Natomiast mobilne
systemy uzdatniania wody chara-
kteryzują się jeszcze mniejszą wiel-
kością od stacjonarnych oraz dużą
łatwością ich przemieszczania. Sy-
stemy z rodziny Kaskada są stoso-
wane do uzdatniania wody różnego
pochodzenia: ze studni, rzek, je-
zior, wód gruntowych i podziem-
nych. Kaskady mogą ponadto słu-
żyć do poprawiania jakości wody

wodociągowej, która przekracza
dopuszczalne wartości normowe,
stabilizując jej parametry. Urzą-
dzenia poprawiają smak i zapach
wody, zabezpieczają przed skaże-
niami bakteriologicznymi, che-
micznymi i radioaktywnością, gwa-
rantując najwyższą jakość wody
pitnej. Urządzenia te mają zasto-
sowanie w przypadku braku pod-
stawowych danych o jakości wody
lub jej zmienności. Możliwe jest
rozszerzenie zakresu efektywności
systemów dla zastosowań specjal-
nych. Jeśli niezbędne są specjalne
wymagania, użytkownik powinien
określić zanieczyszczenia, które
mają być wyeliminowane z uzda-
tnianej wody.

Beton przyszłości

Na systemach oczyszczania wody,
spółka jednak nie poprzestaje.
OXYDTRON – wodoszczelny, inno-
wacyjny i rewolucyjny system tynko-
wania to produkt, który skutecz-
nie likwiduje przyczyny niedosko-
nałości betonów i zapraw. Jest re-
zultatem pryncypialnie nowego
podejścia do oceny wzajemnego
oddziaływania środowiska i kon-
strukcji, w efekcie czego otrzymu-
jemy beton i zaprawy wodoszczelne,
uszczelniające, osuszające i odpo-
rne na korozję oraz erozję. Wyró-
żniającymi właściwościami stoso-
wania OXYDTRON-u jest szyb-
kość, prostota, mała uciążliwość
prac oraz praktycznie brak chemii.
Jest to materiał na bazie cementu

portlandzkiego oraz wypełniaczy
mineralnych o działaniu kapilar-
nym, zapewniający wodoszczel-
ność betonu, zapraw cementowo-
piaskowych i innych materiałów
porowatych (np. stara cegła). To
zupełnie nowe tworzywo, tylko
wyglądem przypominające trady-
cyjny beton. Na pierwszy rzut oka
niczym się od niego nie różni. Za-
chowuje się jednak inaczej, wy-
maga innego sposobu postępo-
wania. Odtwarza właściwości wy-
trzymałościowe betonu, uszlache-
tnia beton, zwiększając jego odpo-

rność na pęknięcia, wnika w głąb
jego struktury, zatrzymując pro-
cesy korozji i uodparniając kon-
strukcję na działanie agresywnych
związków chemicznych w proce-
sie oddziaływania środowiska.
Zakres jego stosowania jest sze-
roki, dzięki czemu można użyć go
zarówno jako domieszki do beto-
nów i zapraw, jak i pokrywającej
warstwy ochronnej. OXYDTRON
oddziałuje na zaprawy i beton na
poziomie molekularnym i energe-
tycznym. Skutecznie wiąże cząs-
teczki wody w starych zaprawach
i betonie, zmienia ich molekularną
strukturę i spaja w monolit. 
– Zwykły beton zawiera ok. 70

proc. makro- i 30 proc. mikropo-
rów, natomiast nasz zawiera jedy-
nie 3 proc. makro- i aż 97 proc.
mikroporów. Produkt, który ofe-
rujemy wnika w mur na głębokość
ponad 20 cm. Minerały wykorzy-
stują wilgoć, dzięki czemu skute-
cznie się krystalizują. Ostatecznie

mikroskopijne przestrzenie w stru-
kturze muru zostają dokładnie
wypełnione, wypychając wilgoć
rozrastającymi się kryształami –
mówi prezes Dudziak.
Użyty na starym lub nowym be-
tonie, dociera w jego głąb, co
czyni materiał o 100 proc. odpor-
niejszym na działanie wody (rów-
nież morskiej), olejów, kwasów 
i innych chemikaliów. Jest idealny
do napraw skorodowanej struk-
tury betonowej budynków, mos-
tów czy tuneli.

Wojciech Grabarczyk

Firma renesansu – tak można powiedzieć o spółce Pyrocat Catalyse World Sp. z o.o. z Wrocławia. Swój wachlarz usług skupia głównie na ekologii 
i ochronie środowiska, a jednocześnie pośredniczy przy najbardziej innowacyjnych projektach XXI wieku. Realizując misje gospodarcze i handlowe
współpracuje z największymi placówkami badawczymi w kraju.

Miarą człowieka jest jego stosunek do przyrody
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Mobilna Kaskada WTO2

Plecakowa Kaskada WTO3

Fragment instalacji do mineralizacji odpadów organicznych

www.pyrocat-catalyse.eu
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Koleje Wielkopolskie zostały po-
wołane w 2009 roku, a w 2011
miały miejsce pierwsze oficjalne
przewozy. Co się zmieniło od
tamtego czasu?
Zmieniło się bardzo dużo. 1 czer-
wca 2011 roku wystartował pier-
wszy pociąg Kolei Wielkopolskich
w regionalnych przewozach, a był
to pociąg obsługiwany spalinowym
zespołem trakcyjnym. Funkcjo-
nowaliśmy w głębi województwa
nie dlatego, że wchodziliśmy w dzia-
łalność przewozową z pewną nie-
śmiałością, ale chcieliśmy być pewni,
że przygotowania administracyjne
będą wdrożone w stopniu pozwa-
lającym na osiągnięcie sukcesu.
Działaliśmy na takich liniach, które
nie były wtedy oblegane i teraz mogę
powiedzieć, że to była dobra kon-
cepcja. Koleje Wielkopolskie były
tworzone od absolutnego zera,
można powiedzieć, że wszystko
rozpoczęło się od jednej – dwóch
osób. Ja się pojawiłem jesienią

2010 roku. Rozwijaliśmy się w spo-
sób zrównoważony, spokojny, wszy-
stko mieliśmy zaplanowane. Na po-
czątku nie było nic, a dziś przewo-
zimy ok 7,5 mln pasażerów.

Jaką rolę w Państwa działalności
pełnią fundusze unijne?
Mogę powiedzieć, że spółka, jak
i samorząd województwa ma ba-
rdzo duży apetyt na wykorzysta-
nie funduszy unijnych. Wspólnie
podzieliliśmy się zadaniami – spółka,
poza małym zakupem taboru spa-
linowego, skoncentruje się na in-
westowaniu ze środków unijnych
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego w budowę i rozbudowę
zaplecza utrzymania technicznego,
natomiast samorząd skoncentruje
się na zakupach taborowych. Jes-
teśmy w trakcie realizacji zakupu
czterech spalinowych zespołów
trakcyjnych i myślę, że samorząd
będzie chciał realizować zakupy
dotyczące elektrycznych zespo-
łów trakcyjnych. Jeśli chodzi o za-
plecze techniczne, jako spółka w
poprzedniej perspektywie UE sko-
rzystaliśmy ze środków unijnych
i przygotowaliśmy koncepcję, łą-
cznie z projektem dotyczącym

budowy zaplecza utrzymaniowego
w Wągrowcu oraz koncepcję ro-
zbudowy zaplecza wykorzystywa-
nego i użytkowanego w Zbąszynku.

W wielu przypadkach spółki ko-
lejowe należące do samorządu
przynoszą straty. W Państwa
przypadku jest odwrotnie. Jak
udało się to osiągnąć?
To jest sprawa bardziej skompli-
kowana niż typowa działalność,
szczególnie jeśli chodzi o kwestię
biznesową. My funkcjonujemy 
w służbie publicznej, co oznacza,
że wykonujemy przewozy, które
z założenia są nieopłacalne. Sa-
morząd ma obowiązek uzupeł-
niać tą różnicę pomiędzy kosz-
tami, które ponosimy, a przycho-
dami, które mamy ze sprzedaży
biletów i to jest tzw. rekompen-
sata. Istnieje również coś takiego,
jak dobre planowanie i wtedy re-
kompensata jest wyliczona w spo-
sób właściwy, wystarczający na
pokrycie kosztów. Nasza spółka
jest bardzo dobrze zorganizowana.
Jeżeli chodzi o naszą działalność,
to rekompensata i przychody ogól-
nie, w tym przede wszystkim ze

sprzedaży biletów, to jest mniej
więcej po 50 proc. w stosunku do
kosztów, które ponosimy. Jedno
i drugie jest wynikiem polityki or-
ganizatora i właściciela.

Czym jeszcze Koleje Wielkopolskie
różnią się od innych przewoźników?
Jeżeli chodzi o spółki samorządowe,
to jesteśmy bardzo podobni. Chcia-
łbym podkreślić jedno: te spółki

to przewoźnicy, którzy operują zu-
pełnie innym taborem, co powo-
duje wprowadzenie całkiem innej
jakości. Są to spółki organizo-
wane bardzo często od zera, od
początku dysponujące nowoczes-
nym zapleczem, taborem i obsługą.
Podkreślam, że spółki samorządowe
różni od innych przewoźników
regionalnych to, iż są nowoczesne,
otwarte na pasażera i oferują inną,
lepszą jakość wykonywanych prze-
wozów.

Spółki kolejowe często prowadzą
różnego typu akcje promocyjne 
i edukacyjne. Jak wygląda Państwa
działalność na tym polu?
Sprawy związane z wizerunkiem
są nastawione na to, aby przeko-
nać naszych pasażerów albo po-
tencjalnych pasażerów, aby skorzy-
stali z naszej oferty. Oczywiście
chcemy być widoczni, bo gdy spółka
jest zauważalna, to dostrzegane
jest także województwo, które
zleca i finansuje naszą działalność.
Od lat wspomagamy działalność
Młodzieżowego Klubu Koszykar-
skiego w Gnieźnie, dziewczyny mają
bardzo dobre wyniki tak w kraju,

jak i w skali międzynarodowej.
Wspomagamy również najmłod-
szych piłkarzy w Zbąszynku. Mimo,
że jest to województwo lubuskie,
to tam się pokazujemy, bo są tam

nasi pasażerowie. Jeżeli ludzie
będą nas postrzegać jako otwar-
tych i przyjaznych, chętniej będą
korzystali z naszej oferty. 

Jak oceniłby Pan sytuację kolei 
w Polsce?
Sytuacja kolei w Polsce zmienia
się bardzo dynamicznie. W nie-
dalekiej przeszłości, czyli 3-4 lata
temu, Euro 2012 było wydarze-
niem znamiennym, które wpły-
nęło na wizerunek dworców, ale
również taboru. Ja to dostrzegam
na podstawie dworca czy węzła
Poznań. Dworzec w Poznaniu jest
dzisiaj na poziomie europejskim.
Jeżeli popatrzy się na całą infra-
strukturę dworcową, na tabor i jego
jakość, to już jest po prostu inny
świat. Pod tym względem uwa-
żam, że w kolei zmieniło się bar-
dzo dużo, chociaż oczywiście po-
trzeba jeszcze bardzo dużo nakładów,
między innymi na zaplecza tech-
niczne i infrastrukturę.

W połowie lipca w Polsce odbyły
się Światowe Dni Młodzieży. Jak
spółka przygotowała się do tego
wydarzenia?

Byliśmy mocno zaangażowani 
w przewóz pielgrzymów, musieli-
śmy podzielić pracę związaną z prze-
wozami w ramach rozkładu jazdy,
z przygotowaniami do tego wy-
darzenia. Później musieliśmy wy-
konać wysiłek logistyczny, żeby
wykonać oba te zadania w najlep-
szym stopniu. Było to dla nas duże
wyzwanie, ale i ogromny zaszczyt,
że mogliśmy uczestniczyć w tak
ważnym przedsięwzięciu.

Jak kształtują się Państwa plany
na przyszłość?
Plany na przyszłość mamy bardzo
śmiałe, ponieważ powszechnie wia-
domo, że na terenie województwa
wielkopolskiego funkcjonuje dwóch
przewoźników, którzy oferują prze-
wozy w służbie publicznej. Oczy-
wiście istnieje pewna delikatna
nić pomiędzy Przewozami Regio-
nalnymi, które są w tej chwili w fa-
zie restrukturyzacji, a nami, ale
nasz organizator zlecający bardzo
dobrze to prowadzi i rozdziela 
w równym stopniu zadania. Zwra-
cam uwagę na to, że faktycznie
realizowany program restruktu-
ryzacyjny w Przewozach Regional-
nych, który jest pod nadzorem
Komisji Europejskiej powoduje,
że przynajmniej na czas restruk-
turyzacji nie przewidujemy jakichś
większych ruchów pomiędzy wy-
mianą ilości pracy przewozowej
między spółkami. Na razie nieco
zwalniamy z tempa, ale mając 10-
letnią umowę otwartą, która po-
lega na tym, że może być rozsze-
rzona w zakresie czasu obowiązy-
wania powoduje, że musieliśmy
przygotować odpowiednią stra-
tegię rozwoju na lata następne.
Plan wygląda imponująco, ponie-
waż jest to, po pierwsze przejmo-
wanie w niedalekiej przyszłości
linii, które dzisiaj obsługują Prze-
wozy Regionalne, a po drugie –  rea-
lizacja bardzo dużego projektu
kolei metropolitalnej.

Rozmawiał
Wojciech Grabarczyk

Spółki pasażerskie, którymi zarządza województwo coraz częściej dysponują
nowoczesnym taborem, gwarantującym pełne bezpieczeństwo pasażerów. 
O tym, jak zbudować nowoczesną i dobrze prosperującą spółkę kolejową
mówi prezes Kolei Wielkopolskich – Włodzimierz Wilkanowicz. 

Stacja: Wielkopolska!

Flagowe kierunki informatyczne,
inżynieria materiałowa i biome-
dyczna oraz wiele innych sprawiły,
że Politechnika Poznańska jest je-
dną z najczęściej wybieranych przez
umysły techniczne uczelnią w Polsce.
Odnoszące sukcesy projekty współ-
finansowane m.in. z dotacji unij-
nych, rozwijają kreatywność stu-
dentów, a dobrze wykształconym
inżynierom pozwalają na spra-
wne odnalezienie  się na wyma-
gającym rynku pracy. Zespoły
badawcze uczelni realizujące pier-
wsze przedsięwzięcia w ramach
Programu Horyzont 2020 mogą
poszczycić się natomiast współpracą
z firmami: Volkswagen, Nokia,
Alcatel czy najważniejszymi ope-
ratorami sieci komórkowych 
w Europie i Japonii. Wsparciem
dla absolwentów są inkubatory
przedsiębiorczości, które wpro-
wadziły na rynek już kilkanaście
firm założonych przez studentów,
którym zapewniono prioryte-
towe warunki finansowe, dostęp
do obsługi prawnej i sieci kompu-
terowej. 
Na początku tego roku została
powołana spółka celowa Politech-
nika Innowacje sp. z. o. o. Celem
działania spółki jest komercjaliza-
cja pośrednia, co stanowi forma-

lne uzupełnienie kompetencji Cen-
trum Innowacji, Rozwoju i Transferu
Technologii Politechniki Poznańskiej.
Mimo wielu sukcesów Politechnika
Poznańska nie osiada na laurach.
Na uczelni powstaje nowy kieru-
nek studiów: lotnictwo i kosmonau-
tyka. Studenci będą mogli kształ-
cić się w dziedzinach, takich jak
bezpieczeństwo lotów, silniki sa-
molotowe czy logistyka lotnicza.
Prawdziwym przełomem stało się
wprowadzenie możliwości nauki
sztuki pilotażu. – Proponujemy
coś wyjątkowego na skalę kraju,
a mianowicie specjalność zwią-
zaną z uprawnieniami do prowa-
dzenia samolotów, czyli lotniczą
w pełnym tego słowa znaczeniu –
mówi prof. dr hab. inż. Tomasz
Łodygowski, rektor Politechniki
Poznańskiej. – To dla nas duże
wyzwanie, bo kierunek wymaga
ogromnych nakładów finansowych.
Zainteresowanie projektem jest
bardzo duże, na jedno miejsce
zgłosiło się już ponad ośmioro
kandydatów. Uczelnia przygoto-
wywała się do wprowadzenia tego
kierunku od 8 lat, poprzez otwie-
ranie specjalizacji okołolotniczych
na innych wydziałach, m.in. rea-
lizującym kierunek transport czy
budowę maszyn. – Jak się spojrzy

na statek powietrzny, to tam wła-
ściwie wszystko jest związane 
z informatyką, teleinformatyką,
elektroniką, telekomunikacją czy
silnikami. Wszystko, co jest tru-
dne w inżynierii, jest właśnie tam,
w samolocie. To też jest jeden 
z powodów, dla których chcemy
taki kierunek prowadzić – podsu-
mowuje rektor. Zainteresowanie
lotnictwem, wzięło się z tradycji
historycznych. Nie wszyscy zdają
sobie sprawę, że polskie lotnic-
two rozpoczęło się niemal 100 lat
temu w Poznaniu. W Hangarze
Zeppelina, który zdobyli powstańcy
wielkopolscy w roku 1919, znaj-
dowało się 300 samolotów Fokker
D-VII. Wydarzenie to uważane
jest za zalążek lotnictwa wojennego.
Najstarszy aeroklub w Polsce w 2019
roku będzie obchodził swoją setną
rocznicę, a jest to aeroklub poz-
nański. Znajdująca się tu baza sa-
molotów F16, 26 sierpnia obcho-
dziła 10-lecie istnienia. Z tej oka-
zji, w Centrum Wykładowym Po-
litechniki Poznańskiej odbyła się
konferencja „Lotnictwo dla obro-
nności”, podczas której zaprezen-
towano aktualne możliwości zasto-
sowania myśli technicznej w lot-
nictwie obronnym.

Wojciech Grabarczyk

Politechnika Poznańska od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem
wśród kandydatów na studia. Szerokie spektrum oferowanych kierunków
przyciąga młodych ludzi skrupulatnie planujących karierę zawodową. 
W tym roku uczelnia poszerzyła swoją ofertę o budzącą ogromne emocje
specjalizację lotniczą.

Ciąg do lotniczych tradycji

Poczta Polska stworzyła markę
Envelo w odpowiedzi na rosnące
zapotrzebowanie Klientów na in-
nowacyjne i bezpieczne elektro-
niczne usługi pocztowe. Platforma
Envelo to punkt kontaktu dla oby-
wateli, w tym klientów i partnerów
Poczty Polskiej, który umożliwia
zdalne wykonywanie operacji zwią-
zanych z elektroniczną wysyłką
korespondencji i dokumentów
dostarczanych do odbiorców tra-
dycyjnie lub w formie elektroni-
cznej (używając Skrzynki Envelo)
oraz zakupem znaczków poczto-
wych, wysyłką kartek czy opłaca-
niem nadawania paczek – a wszystko
to na http://www.envelo.pl.

Konto Zaufane, czyli bezpieczna
e-korespondencja
Aby wysyłać i odbierać elektro-
niczne listy z Platformy Envelo
niezbędne jest posiadanie Konta
Zaufanego. Aby to zrobić, wy-
starczy mieć już założoną własną
Skrzynkę Envelo, a następnie jed-
norazowo potwierdzić swoją toż-
samość w dowolnej placówce
Poczty Polskiej. Uwierzytelnienie 
w placówce gwarantuje, że Konto
Zaufane powiązane jest z praw-
dziwą osobą lub firmą. Kolejna
korzyść, to brak spamu czy auto-
matycznie rozsyłanych wirusów.
A co najważniejsze –mamy pew-
ność, że adresat takiego listu elek-
tronicznego jest również uwierzy-
telniony z imienia i nazwiska wg
dowodu tożsamości (tak jak wła-
ściciel konta bankowego). Co je-
szcze zyskujemy, posiadając Konto

Zaufane – możliwość bezpiecznego
przesyłania drogą elektroniczną m.in.
umów sprzedaży czy najmu, de-
cyzji o udzieleniu pożyczki czy re-
klamacji.

Platforma Envelo w projekcie 
cyfryzacji państwa –serce Portalu 
Rzeczpospolitej Polskiej
Poczta Polska, chcąc wspierać pro-
ces cyfryzacji państwa, zamierza 
aktywnie włączy się w prace nad 
budową Portalu Rzeczpospolitej 
Polskiej, w ramach którego każdy 
obywatel – za pomocą publicz-
nego lub prywatnego środka iden-
tyfikacji elektronicznej (…) będzie 
mógł sprawdzić, jakie informacje 
na jego temat ze-brało państwo, do-
wiedzieć się (…) na jakim etapie 
rozpatrywania jest aktualnie jego 
wniosek, i jakie w jego sprawie to-
czą się postępowania. Usługi, 
które oferuje administracja, zo-
staną udostępnione obywatelom 
w sposób prosty i bezpieczny.

(źródło: MC – założenia Pro-
gramu Zintegrowanej Infor-
matyzacji Państwa). Poczta 
Polska jest gotowa zapropo-
nować prostą i bezpieczną
procedurę identyfikacji 

oraz uwierzytelnienia użytko-
wników korzystających z sys-
temów publicznych, a także 
pomóc w ograniczeniu sku-
tków wykluczenia cyfrowego 
części obywateli, mieszkających 
na obszarach wiejskich lub odda-
lonych od ośrodków administra-
cyjnych.
Skrzynka Envelo może stać się 
tym kanałem komunikacyjnym 
Portalu Rzeczypospolitej Polskiej, 
gdzie uwierzytelnieni użytkow-
nicy Platformy Envelo wysyłają 
dokumenty elektronicznie, bez-
pośrednio do administracji. Konto 
dające dostęp do wszystkich sys-
temów administracji będzie mo-
żna założyć w placówce poczto-
wej. ■

Envelo to marka elektronicznych usług pocztowych dostępnych na plat-
formie zbudowanej przez spółkę Poczta Polska Usługi Cyfrowe, należącej
do Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.

Platforma Envelo – platforma
cyfrowych usług pocztowych
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Włodzimierz Wilkanowicz - Prezes zarządu Kolei Wielkopolskich

Nowoczesny tabor należący do spółki
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Dobiegniew jest teraz w fazie zmian. 
Wiceburmistrz Sylwia Łaźniewska:
Modelowa Rewitalizacja Miast
finansowana z pilotażowego pro-
gramu Ministerstwa Rozwoju to
nasz flagowy projekt. Przygoto-
waliśmy koncepcję przebudowy
centrum miasta, a także parku
oraz skwerów zielonych i ulic, na
obszarze ok. 1,5 ha powstanie
całkowicie nowe miejsce oferu-
jące mieszkańcom nowocześnie
zaaranżowaną przestrzeń miejską
wraz z niezbędna infrastrukturą 
i  energooszczędnym oświetleniem.
Drugim aspektem projektu jest
aktywizacja mieszkańców, m.in.
konsultacje społeczne z przedsię-
biorcami, stowarzyszeniami i gru-
pami nieformalnymi. Planujemy
także działania edukacyjne oraz
ekologiczne. Ciekawym aspektem
projektu jest połączenie budow-
nictwa komunalnego z ofertą po-
wierzchni pod wynajem na dzia-
łalność gospodarczą skierowaną
do małych lokalnych podmiotów. 

W gminie działa też Dobiegnie-
wska Strefa Przemysłowa.
Burmistrz Leszek Waloch:Obec-
nie dostępne jest 8 ha terenów in-
westycyjnych w podstrefie kostrzy-
ńsko-słubickiej oraz 3 ha terenów
gminnych.  Preferowany jest prze-
mysł drzewny – 65 proc. terenu
gminy to lasy. Dziś działają tu głó-
wnie firmy z kapitałem zagranicz-
nym z Niemiec, Kanady czy Belgii.
Unikamy przemysłu szkodzącego
środowisku, aby nie zmarnować
potencjału turystycznego. Co dwa
lata organizujemy konferencje dla
inwestorów, pozostajemy również
w kontakcie z Urzędem Marszał-
kowskim, COI i PAIiIZ. Obecnie

prowadzimy zaawansowane roz-
mowy z firmami prywatnymi do-
tyczące inwestycji komunalnych
tj. budowy elektrociepłowni oraz
biogazowni.

Jak wyglądała gmina kiedy objął
pan urząd?
Burmistrzem pierwszy raz zosta-
łem w 1990 roku, a Dobiegniew
w tych latach był gminą po PGR,
62 proc. społeczności było zatru-
dnione w rolnictwie i w firmach
usługowych dla tej branży. Dziś
jest to nieco ponad 16 proc. Tru-
dno było przełamać tę strukturę
gospodarczą.  Pomógł rozwój tury-
styki – powstały pensjonaty, baza
turystyczna, a także Pałac Mierzęcin
– nasza lokalna perełka. Jest to
kompleks z restauracją, hotelem,
zabiegami SPA oraz oczywiście
winnicą – z czego słynie Ziemia
Lubuska. Szukamy także firm z bra-
nży turystycznej, które mogłyby
się tutaj ulokować. Mówi się o nas
przecież „lubuskie Mazury”. 
W nowej perspektywie finanso-
wania unijnego chcemy stworzyć
szlak wodny i przywrócić czasy
kiedy to Dobiegniew był miejsco-
wością letniskową. 

Jak kształtowała się poprzednia

perspektywa finansowa dotycząca
funduszy europejskich?
Starając się o środki unijne w po-
przedniej perspektywie 2007-
2013, zwracaliśmy uwagę zarówno

na projekty społeczne jak i tzw.
„twarde” udało nam się zrealizo-
wać ok. 45 mln złotych inwestycji.
W mieście przebudowaliśmy ulice,
utworzyliśmy kompleks dla jed-
nostek ratunkowych – policji, straży
pożarnej, pogotowia. Natomiast
w sferze projektów miękkich rea-
lizowaliśmy programy poprzez
szkoły, ośrodek pomocy społecz-
nej. Utworzyliśmy Centrum Inte-
gracji Społecznej, gdzie staramy
się przywrócić osoby wykluczone
do funkcjonowania na rynku pra-
cy. Prowadzimy tam warsztaty 
z zakresu opieki nad ludźmi star-
szymi, budownictwa oraz usług
związanych z utrzymaniem tere-
nów zielonych. Natomiast z no-
wych środków unijnych będziemy
chcieli wybudować nowoczesne
Centrum Pomocy Społecznej.
Planujemy uruchomienie świet-
licy środowiskowej, mieszkań in-
terwencyjnych i poradni psycho-
logicznych. 
Rozmawiała
Paulina Jaworska

Chcę tu mieszkać, pracować i żyć

Od prawie stu lat preparaty wy-
twarzane w Puławach mają zna-
czący udział w opanowaniu,
zwalczaniu i monitorowaniu ta-
kich groźnych chorób jak: księgo-
susz (wirusowa choroba bydła),
gruźlica, brucelloza, rzekomy
pomór drobiu. Do sukcesów
Firmy z pewnością należy także
wytwarzanie produktów leczni-
czych dla pszczół i tym samym
przyczynianie się do zwalczania
warrozy pszczół miodnych. Bio-
wet Puławy zaopatruje lekarzy
weterynarii, polskie rolnictwo 
i hodowców w skuteczne i bez-
pieczne leki najnowszej generacji.
Obecnie w ofercie firmy znajduje
się ponad 50 preparatów obej-
mujących: szczepionki, preparaty
diagnostyczne,  antybiotyki,  pre-
paraty wapniowe,  sulfonamidy,
środki przeciwpasożytnicze, pre-
paraty mineralno-witaminowe
oraz wiele innych specjalistycz-
nych grup leków przeznaczonych
dla różnych gatunków zwierząt. 
– Innowacyjność, ciągłe poszuki-
wanie nowych rozwiązań i bada-
nia naukowe prowadzone przez
wyspecjalizowaną kadrę, to wizy-
tówka firmy – mówi prezes za-
rządu Mirosław Grzęda. Dzięki
współpracy z najlepszymi ośrod-
kami naukowymi, zakład wspie-
rają specjaliści ze wszystkich
dziedzin medycyny weterynaryj-

nej w kraju i za granicą, z akade-
mii medycznych, instytutów,
wyższych uczelni politechnicz-
nych i uniwersyteckich. Zakład
posiada Wydział Preparatów
Iniekcyjnych, który jest jednym 
z nowocześniejszych obiektów
w Polsce, oraz Wydział Biologii,zaj-
mujący się wytwarzaniem produ-
któw immunologicznych – szcze-
pionek i preparatów do diagno-
styki in vitro. Nowoczesne tech-
nologie wytwarzania zgodne ze
standardami GMP, jak również
funkcjonujący  farmaceutyczny
system zapewnienia jakości gwa-
rantują wytwarzanie dobrych,
skutecznych i bezpiecznych pro-
duktów leczniczych. Preparaty są
stale udoskonalane poprzez wdra-
żanie nowych technologii i me-
tod badawczych. W 2015 roku
zostało otwarte Centrum Badaw-
czo-Rozwojowe, w którym reali-
zowane są prace badawcze na
różnych etapach wdrożenia, we
współpracy z jednostkami nauko-
wymi, umożliwiające wprowa-
dzenie do oferty nowych pro-
duktów. Centrum uczestniczy w udo-
skonalaniu już istniejących prepa-
ratów, oraz opracowywaniu
metod ich badania. W przyszłości
możliwe będzie również prowa-
dzenie badań na rzecz podmio-
tów  zewnętrznych.

Wojciech Grabarczyk

Dobre tradycje
Biowet Puławy Sp. z o.o. jest w pełni polską, innowa-
cyjną wytwórnią leków weterynaryjnych, która po-
przez swoją działalność, w znacznym stopniu przy-
czynia się do ochrony zdrowia zwierząt i ludzi.

Na zachodzie Polski, w lubuskim, położona jest gmina, niegdyś pegee-
rowska, dziś obszar na którym rozwija się lokalna baza turystyczna i dy-
namicznie zmienia struktura przemysłu.
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Pod koniec sierpnia otrzymali Pań-
stwo pozwolenie na budowę 
„Lazurowych ogrodów”. Spodzie-
waliście się Państwo otrzymać je
już w maju. Skąd to opóźnienie?
Tak pracują urzędy. Miasto Stołe-
czne Warszawa jest specyficzne –
nasza spółdzielnia nie jest dużym
inwestorem, a otaczają nas firmy
deweloperskie z o wiele większymi
projektami. Po raz kolejny okazało
się, że duży może więcej. Musie-
liśmy dosyć mocno interweniować
w wydziale architektury i w końcu
udało nam się to pozwolenie uzys-
kać. Oburzające jest to, że przy za-
łożonym osiemnastomiesięcznym
cyklu realizacji,  na uzyskanie zezwo-
lenia z decyzją środowiskową cze-
kaliśmy ponad półtora roku – nie
tędy droga. Im więcej mówi się 
o ułatwieniach, tym więcej biuro-
kracji i utrudnień.

Jaki będzie kolejny krok w reali-
zacji tej inwestycji?
Rozstrzygnęliśmy przetarg na ge-
neralnego wykonawcę, w zeszłym
tygodniu podpisaliśmy z nim umo-
wę. Jest to ten sam, podmiot który
realizował poprzedni projekt – „Lazu-
rowy zakątek”. Obecnie czekamy
na uprawomocnienie pozwolenia
i w ciągu kolejnych dziesięciu dni
wykonawca wejdzie na plac budowy. 

Czy na tym etapie są jeszcze pro-
cedury administracyjne, które mogą
opóźnić prace?
Jeśli żadna ze stron, lub sąsiedztwo,
nie zgłoszą  uwag do pozwolenia na
budowę, to nic nie powinno nas
spowolnić. Ze swojej strony dopra-
cowaliśmy wszystko na tyle do-
kładnie, że nie spodziewamy się
żadnych utrudnień. Członkowie
naszej spółdzielni również nie będą

sprawiali problemów, choć przy
poprzedniej inwestycji niestety
zdarzały się głosy sprzeciwu.

Z czego to wynikało?
Z niepewności. Mieszkańcy nie
byli przekonani o tym, że sobie po-
radzimy. Zabrakło wiary, że można
zrobić inwestycję własnymi siłami,
bez zaciągania kredytów, zatrud-
niania dodatkowej kadry, tworze-
nia nowych działów.

Sukces „Lazurowego zakątka”
rozwiał te wątpliwości?
Zdecydowanie tak. Na ostatnim
Walnym Zgromadzeniu widać było,
że mieszkańcy chętniej myślą o in-
westycjach. Sami byli zaniepoko-
jeni przedłużającą się procedurą 
i z utęsknieniem czekali na informa-
cję, że zaczynamy budować.

Mają Państwo pozwolenie na bu-
dowę, wykonawcę i wsparcie mie-
szkańców. Czy jest jeszcze jakaś
część realizacji, której należy się
obawiać?

Proces budowlany na pewno nie
będzie przeszkodą. Mamy spraw-
dzonego wykonawcę, rozwiązania

projektowe są bardzo dobre, jes-
teśmy w pełni przygotowani doku-
mentacyjnie, mamy dobrego inży-
niera kontraktu, czyli podmiot,
który będzie inwestycję nadzoro-
wał. Jesteśmy zabezpieczeni z każ-
dej strony.

Ile mieszkań jest już zarezerwowanych?
W budynkach przeznaczonych dla
członków naszej spółdzielni, zare-
zerwowanych jest około 90 proc.
lokali. W tych dla klientów z zewnątrz
– ponad 30 proc. Wiadomo, że każdy
nawet potencjalnie zainteresowany
czekał na uzyskanie przez nas po-
zwolenia i rozpoczęcie samej bu-
dowy, więc teraz spodziewamy się
zwiększonego zainteresowania i ko-
lejnych rezerwacji.

Jak promują Państwo „Lazurowe
ogrody”?
Umieściliśmy reklamę inwestycji

na warszawskich autobusach, mamy
dedykowaną temu projektowi stro-
nę internetową z wszystkimi nie-
zbędnymi informacjami, dwukrot-
nie uczestniczyliśmy w targach mie-
szkaniowych. Staramy się ostroż-
nie podchodzić do wydatków na
reklamę, aby utrzymać założoną
cenę mieszkań. 

Czy planują Państwo jeszcze udział
w targach branżowych?
Oczywiście, wiosną nasze stoiska
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Na zbliżających się targach
w Warszawie i Kielcach będziemy
najprawdopodobniej promować
następną inwestycję. Mamy już
warunki zabudowy na budynek 
z 80 lokalami mieszkalnymi, a do
połowy września powinniśmy otrzy-
mać warunki na garaż wielopozio-
mowy, który będzie inwestycją to-
warzyszącą. Projekt nosi nazwę
„Sternicza II”.

Czemu warto zamieszkać na 
Bemowie?
Bo to jest fajna dzielnica. Jesteśmy
na obrzeżu, stopień zurbanizowania
jest dość niski. Bemowo jest świet-
nie skomunikowane wieloma li-
niami autobusowymi z centrum,
bardzo łatwo wjechać stąd na ob-
wodnicę i autostrady w każdym
kierunku. Spodziewamy się też
kolejnej linii metra. Okolica cieszy
się coraz większym zainteresowa-
niem. Po przeciwnej stronie ul. 
Lazurowej planowana jest budowa
osiedli dla ok. 40 tys. ludzi – to bę-
dzie nowa dzielnica Warszawy.
Zauważyłem, że głównie ludzie
spoza Warszawy kupują tu miesz-
kania dla swoich dzieci, bo łatwo
tu dojechać i się stąd wydostać,
czego nie można powiedzieć 

o Ursynowie czy Tarchominie. 

Czy infrastruktura towarzysząca
osiedlom – sklepy, apteki, przed-
szkola, wszelkiego rodzaju punkty
usługowe – nadąża za tempem ich
powstawania?
Bez problemu. Zanim powstały
niektóre osiedla, centra handlowe
i stacje benzynowe były już czynne.
Nie ma możliwości, żeby duże
sieci handlowe zrezygnowały z tak
dogodnych lokalizacji.

Oprócz inwestycji, spółdzielnia
musi dbać o istniejące zasoby.
Jakie prace udało się przeprowa-
dzić w ostatnich miesiącach?
Racjonalnie wykorzystaliśmy zysk
z pierwszej inwestycji, remontując
balkony trzech dużych budynków
mieszkalnych. Odświeżyliśmy ele-
wacje, poprawiliśmy niedociągnię-
cia z poprzednich lat, wyremonto-
waliśmy sporo dróg osiedlowych,
zakończyliśmy program wymiany
kanalizacji. Mimo wszystkich tych
prac, udało nam się obniżyć skła-
dkę na fundusz remontowy – wy-
łącznie dzięki udanej inwestycji.

Czy widzi Pan korzyści dla spół-
dzielni mieszkaniowych w założe-
niach programu Mieszkanie Plus?
Osobiście nie chciałbym się opie-
rać na Mieszkaniu Plus, choć jako
program rządowy, może spółdziel-
niom pomóc. Bardziej interesują
mnie informacje o możliwości po-
wrotu lokatorskiego prawa do lo-
kalu. Możliwe, że odpowiedni akt
prawny będzie obowiązywał już
od trzeciego kwartału 2018 r. To

umożliwiłoby spółdzielniom bu-
dowę bardzo tanich mieszkań. Sta-
libyśmy się poważną konkurencją
dla deweloperów. ■

Osiedle "Lazurowe Ogrody" po-
wstanie przy ul. Szeligowskiej na
warszawskim Bemowie. Teren ob-
jęty projektem obejmuje obszar o
powierzchni 14 tys. m2. Projekt in-
westycji przewiduje powstanie 4
budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych od pięciu do dziesięciu
kondygnacyjnych z 218 mieszka-
niami o zróżnicowanej powierzchni:
od 32 m2 do 115 m2. Kompleks
zabudowy mieszkaniowej uzupeł-
niony będzie garażami podziem-
nymi oraz zewnętrznymi miejsca-
mi postojowymi zabezpieczają-
cymi potrzeby mieszkańców. Do-
datkowo powstanie 10 lokali uży-
tkowych o łącznej powierzchni
1500 m2, które w większości zo-
staną przeznaczone pod wynajem
na punkty handlowo usługowe i pla-
cówkę oświatową. Zabudowa zos-
tała zaprojektowana w wysokim
standardzie, z użyciem nowoczes-
nych materiałów. Przyjęte rozwią-
zania budowlane, materiałowe i insta-
lacyjne odpowiadają wysokim pa-
rametrom energooszczędności.
Sukces zakończonej w 2015 roku
inwestycji "Lazurowy zakątek"świa-
dczy o dużym zainteresowaniu na-
bywców i idealnej lokalizacji osie-
dla. W ramach tej inwestycji zbu-
dowano 111 lokali mieszkanio-
wych, 13 użytkowych, które 

w całości sprzedały się
na długo przed zakoń-
czeniem budowy.

Dlaczego Bemowo? Bo to fajna dzielnica
Po sukcesie pierwszej inwestycji, SM Lazurowa z Warszawy z optymizmem patrzy na realizację następnej. Budowa „Lazurowych 
ogrodów” właśnie rusza, a prezes Zbigniew Gaca-Richter już planuje kolejną inwestycję. O tym, jak rozwija się Bemowo, rozmawia
z redaktorem naczelnym Krzysztofem Dyłą.

FILAR SPÓŁDZIELCZOŚCI 2016 – NOMINACJA

Wizualizacja nowego osiedla przygotowana przez Biuro Architektoniczne MFA z Kielc

Dobiegniew z lotu ptaka

W tegorocznej edycji ważnym
punktem będzie polskie górnictwo.
Strajki z przełomu 2014 i 2015
roku, zmiana opcji politycznej, 
a także zwrot ku odnawialnym
źródłom energii rzuca cień na
przyszłość branży górniczej. Coraz
częściej wspomina się także o nie-
rentowności wydobycia w kraju,
na rzecz importu węgla z Azji.
Jednak wbrew przekonaniu o po-
głębiającym się kryzysie polskiego
węgla, wiele spółek inwestuje w no-
watorskie rozwiązania. Prężnie
rozwija się także sektor badawczy.
Oprócz debaty o stanie i strategii
górnictwa na IV Polskim Kongresie
Przedsiębiorczości będzie można
poznać projekty naukowe Głównego
Instytutu Górnictwa, czy Centrum
Transferu Technologii EMAG, a ta-
kże ekologiczne rozwiązania ta-
kich spółek jak Haldex, czy też
nowoczesne formy zarządzania w gór-
nictwie, na przykładzie Katowickiego
Węgla.

Paulina Jaworska

IV PKP
już za 2
miesiące

Zapraszamy na Targi Przestrzeń
Marki, odbywające się w ramach
IV Polskiego Kongresu Przedsię-
biorczości, gdzie będzie można
zapoznać się ze Stymulatorem
Polimodalnej Percepcji Sensorycznej
SPPS. Urządzenie zostało zapro-
jektowane przez Centrum Słuchu
i Mowy, reprezentowane przez
dr. n. o zdr. Łukasza Bruskiego –
prezesa zarządu spółki oraz
dr. hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego
– dyrektora ds. nauki i rozwoju,
członka zarządu.
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