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Polskastawiana morskiefarmywiatrowe
ZametIndustry,znanypolskiproducentwielkogabarytowychkonstrukcjistalowych,któregoklientamisąnajwiększena świeciefirmyz branż
odnawialnychźródełenergii,podwodnegowydobyciaropyi gazu,sektoraprzeładunkowegoorazmaszynciężkich,bierzeudział
w łańcuchudostawbudowymorskichfarmwiatrowychwEuropie.
W obecnym, trudnym pod
względembezpieczeństwamiędzynarodowego, ekonomicznegoi energetycznegoczasie,
spółka konsekwentnie zmienia strategię rozwoju i chce
aktywnieuczestniczyćw trwającejtransformacjina świecie.
Firma dąży do tego, aby jej
produkty w dużym stopniu
pracowałydlaklientówz branżyodnawialnychźródełenergii.
Wpływatoznaczącona kierunekzmianjejpodstawowejaktywnościbiznesowejna rynki
związanezprodukcjąmorskich
farm wiatrowych oraz branż
wspierającychbudowę,eksploatację,serwisorazzaopatrzenie
tegosektora.Efektemjestpodpisaniew październiku 2021r.
umowy z jednym z największychświatowychdostawców
konstrukcji stalowych na potrzebymorskichfarmwiatrowychna całymświecie.Dzięki
niejspółkawyprodukujei dostarczy wybrane konstrukcje

stalowedlapotrzebinwestycji
związanejz budowąmorskiej
farmy wiatrowej w Europie.

Topierwszytakdużykontrakt,
któryotwieraZametIndustry
możliwościrozszerzeniawspół-

pracyorazzaznaczeniaswojej
obecnościw sektorzeoffshore
wind.

Wewrześniu 2021r.Artur
Jeziorowski, Prezes Zarządu
GrupyZamet,w imieniuwszystkich spółek Grupy, podpisał
w MinisterstwieKlimatui Środowiska„PolishOffshoreWind
SectorDeal”.Głównymcelem
tejumowyjestwsparcierozwojusektoraenergetykiodnawialnejw Polsceorazmaksymalizacja tzw. „local content”, czyli
udziałupolskichprzedsiębiorcóww łańcuchudostawmorskich farm wiatrowych, które
powstanąw polskiejwyłącznej
strefieekonomicznej.
W październiku 2021r.spółkadołączyłatakżedo społeczności APQP4wind. Członkowie
tejorganizacjimajązapewniony
dostępdo najlepszychrozwiązań
biznesowychzwiązanychz ergonomicznymdziałaniemprzedsiębiorstwaorazsązobligowani
do ciągłegopodnoszeniaumiejętnościi wiedzydotyczącejpracyzakładuna rzeczodnawialnychźródełenergii.

Na kierunek,w jakimzmierza
spółka,realnywpływmająpracownicy,dlategoefektytransformacjiwidocznesąrównieżwdziałaniachwewnętrznych.WZamet
Industry realizowany jest projektwspierającyiaktywizującykobiety w zawodach technicznych–„Malujemyzawodowo”,
którego celem jest pozyskanie
kobietmalarzykonstrukcjistalowych.Spółkanietylkoszkoliwłasnyzespół,alechcemiećwpływ
naprzygotowanieprzyszłejkadry
pracowniczej, dlatego podjęła
współpracęzeszkołamiponadpodstawowymitworzącklasypatronackie, a projektem „Constructyourfuture”chcezapewnić
przyuczeniedo zawoduuczniów
istudentówpodczaspraktykistażówzawodowych.
MonikaSikora-Moszko,
SzefDziałuMarketinguiPR

Odpowiedzialnyi zrównoważonyrozwój
Kronospantoglobalny,wiodącyproducentwysokiejjakościmateriałówdrewnopochodnychorazproduktówdlabranżymeblarskiej.W Polscezakłady
produkcyjneumiejscowionesąw ośmiulokalizacjach,zatrudniającblisko 3tys.pracowników.Jakoświatowyliderw branży,spółkaprowadziprodukcję
zgodniez ideązrównoważonegorozwoju,stosującinnowacyjnetechnologie,tak,abymaksymalnieograniczyćjegowpływna środowisko.
Solidnypracodawca
Postępująca globalizacja,
a w ostatnim czasie również
wyzwaniazwiązanez epidemią
koronawirusa spowodowały
zmianęmyśleniana tematroli
pracownikaw strukturzeorganizacji.Corazczęściejzdajemy
sobiesprawę,żenietylkozysk
jestnajważnieszy,aletakżekapitałludzki.Doceniamyfirmy,
które,takjakKronospan,działająw sposóbodpowiedzialny,
któreinwestująw technologie
przyjazneśrodowisku,produkują,wykorzystującsurowiecz recyklingui inwestująw edukację
zatrudnionych osób i rozwój
lokalnej społeczności. KronospanPolska Sp.z o.o.starasię
w swojej polityce personalnej
wdrażać właśnie te programy
i inicjatywy, które zapewniają
pracownikomstałyrozwój,stabilizację, a także równowagę
między pracą, a życiem prywatnym.Firmagwarantujeswojejkadrzekursyi szkoleniado-

w pozyskiwanie i kształcenie
swojejprzyszłejkadry,dlatego
też zakłada i prowadzi klasy
patronackie,fundujeuczniom
stypendiai stażeorazwyposażenie warsztatów szkolnych.
W 2016 r. dzięki inicjatywie
spółkiw SzczecinkupowstałaFilia Politechniki Koszalińskiej,
którakształcina kierunkuInżynieriai Automatyzacjaw PrzemyśleDrzewnym.

kształcające, prowadzi motywacyjnysystemwynagrodzeń,
przyznaje ponadstandardowe
świadczenia socjalne. To, co
charakteryzujefirmę,todbałość

o bezpieczeństwoi komfortpracy swojego personelu. Szczególniemocnospółkapromuje
aktywnośćfizyczną,m.in.poprzezotwarciesiłowniKrono-

Gym, budowę stacji rowerów
miejskichprzy siedzibiefirmy
w Szczecinku czy wspieranie
maratonówrowerowych.Firma
zaangażowana jest również

EKOfirma
Kronospanwkażdymelemencie swojej działalności zwraca
uwagęna ekologięi środowisko
naturalne.–Jesteśmyświadomi
tego,żekażda,w tymrównieżnaszadziałalność,wywierawpływ
na środowiskonaturalne.Prowadzącprodukcjęw naszymzakładziezwracamyszczególnąuwagęna zrównoważonągospodarkę
drzewną,alerównieżna minimalizowanie emisji CO2, pyłów
oraz zapachów, ograniczanie
zużyciawodyczyenergii.Mato

bezpośrednie odzwierciedlenie
w zrealizowanych przez nas
w ostatnim czasie inwestycjach
na rzecz ochrony środowiska–mówiJakubPiniarski,Manager HR. W ostatnich latach
wprowadzono najnowsze rozwiązaniatechnologicznei instalacjeredukujące,takiejakUTWS
czyoczyszczalnięgazówz suszarniMDF.W zakładachwymienionooświetleniena źródłaLED,
a częśćflotywózkówwidłowych
na elektryczne.Podkreślającswój
bliskizwiązekześrodowiskiem
naturalnym,firmadbarównież
o edukacjęproekologicznąswoichpracowników,organizująctakie inicjatywy, jak „Warsztaty
recyklingowe”,„Sprzątanieświata”czy„Grow”,czylicoroczną
akcję sadzenia drzew, organizowanąprzezKronospanod roku 2001.
JoannaJakoweńko

Profesjonalneusługiszkoleniowe
ObsługaBHP,RODO,PPOŻna tereniecałegokraju
Założonaw 2018r.firmaSALUDYSEGURIDADENLATRABAJABHPSZKOLENIALAMATRAVELnagrodzonazostała
prestiżowymgodłemQI 2022w ProgramieNajwyższaJakośćQualityInternational.
Firma zajmuje się szkoleniami
BHP,outsourcingiemorazorganizacją dedykowanych kursów
w projekcie POWER. Oferuje
równieżkompleksoweusługidla
firm z zakresu bezpieczeństwa
pracyisystemuHACCPdocelów
sanitarnych,atakżespecjalizujesię
zzakresuochronyprzeciwpożarowej.Obecniefirmaposiadaoddziałynatereniecałegokraju.Funkcjo-

nujewoparciuowdrożonySystem
Zarządzania Jakością ISO 9001.
Szczegółowaofertafirmyobejmuje:
•Udzielanieszkoleniawstępnego–instruktażuogólnegoi okresowego wraz z wydaniem zaświadczenia.
•Bieżącekontrolowanieważności szkoleń okresowych BHP,

profilaktycznych badań lekarskichorazrealizacjizaleceńi wskazańmedycznych.
•Kontrolowaniezasadnościprzydzielaniaśrodkówochronyindywidualnej, sprawdzanie zastosowaniastanowiskpracyzgodnie
z ichprzeznaczeniem.
•Uczestnictwow organizowaniu stanowiska pracy zgodnie
z przepisamii zasadamibezpie-

czeństwai higienyorazwymogamiergonomii.
• Egzekwowanie przestrzegania
przez pracowników przepisów
izasadBHP,uwzględniajączabezpieczenie przed wypadkami
przy pracy,chorobamizawodowymiiinnymischorzeniamizwiązanymize środowiskiempracy.
• Opiniowanie szczegółowych
instrukcji dotyczących BHP

na poszczególnychstanowiskach
pracyieksponowanieinstrukcji
w zakładachpracyorazkontrola
ichstanujakości.
• Rejestrowanie i archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwychdlazdrowiaw środowisku
pracy.
• Kontrolowanie dat ważności
i terminówprzydatnościgaśnic

przeciwpożarowych na terenie
zakładów.
•Kontrolowanieznakówewakuacyjnychi planówewakuacji.
MateuszMoskwik
Al.StanówZjednoczonych 51,lok. 219,
04-028Warszawa
kom:+(48) 505923469/
+(48) 787048824/+(48) 535544855
e-mail:lama.travel@wp.pl
www.bhp-szkoleniaonline.pl
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SIGztytułemEKOFirma2022
RozmowazMarcinem Szczygłem, PrezesemZarząduSIGSp.zo.o.,przedsiębiorstwazajmującegosiędystrybucją
specjalistycznychmateriałówisystemówbudowlanych
osobowychi dostawczychbierzem y pod uwag ę przede
wszystkim kryterium emisji
spalin.Dodatkowo,wyłaniamydostawcówpaliwa,biorąc
pod uwagęprowadzonąprzez
nich politykę ekologiczną,
a przy wyborzeserwisówsamoc hod ow ych zwrac am y
uwagę na kwestie związane
z ekologią,takiejaknp.utylizacjazużytychoponlubpłynówi smarów.Ograniczamy
także generowanie plastikowychodpadów–prowadzimy
program spożywania wody
filt row an ej, bezp oś redn io
z kranu.Tymsposobemograniczamy ilość plastikowych
butelek.

Państwa firma, jako międzynarodowa organizacja,
świadoma jest swoich zobowiązań w zakresie ochrony
środowiska naturalnego. Jakimi działaniami proekologicznymi możecie się pochwalić?
WśródprogramówodpowiedzialnościspołecznejrealizowanychprzezSIGw tymzakresieznalazłysięróżnorodne
działania. Jesteśmy częścią
międzynarodowejGrupySIG
plcnotowanejna londyńskiej
giełdziei zgodniez wewnętrz-

nymiwymaganiami,od kilku
jużlatdokładnieraportujemy
dla naszej spółki tzw. CarbonFootprint,czyliŚladWęglowy.W ramachprogramu
Masternautsystemowowspieram y nas zych kier owc ów
w ekologicznejjeździe–bezpieczneji wolniejszej.Z powodzeniem prowadzimy także
nasz sztandarowy program
EKOSIG,w którymza każdy
nowy pojazd wprowadzany
do flotyfirmysadzimydrzewo. Podkreślę również, że
przy wyborze samochodów

Jeszcze kilka lat temu
przy wszelkiego rodzaju inwestycjach liczył się głównie
krótki termin realizacji oraz
cena. Coraz częściej zaczynamy jednak zwracać uwagę
na pochodzenie materiałów
oraz ich wpływ na środowisko. W jaki sposób SIG dba
o to, aby oferowane produkty spełniały najwyższe normy
proekologiczne?
Nasi klienci coraz mocniej
kierująsięnietylkocenąi dostępnością,alerównieżjakościąkupowanychmateriałów
oraztym,czysąoneekologiczne.SIGrozpocząłanalizęofe-

Najważniejsisąludzie
TokaiCOBEX,światowyliderw projektowaniu,produkcji
orazserwisiewysokiejjakościproduktówwęglowych,konsekwentnie
realizujeswojąstrategięCSRorazpolitykęzrównoważonegorozwoju.
W ramachprowadzonychdziałańw swoichzakładachprodukcyjnych
w PolsceorazweFrancji,firmastarasięoddziaływaćpozytywnie
na środowiskoi lokalneotoczenie,a takżedbaćo pracowników.
ZałogaTokaiCOBEXPolskato
wykwalifikowanipracownicy,
z którychwiększośćzwiązana
jestz zakładamiprzedsiębiorstwa w Raciborzu i Nowym
Sączu.Zgodniez założeniem,
żefirmętworząludziei tooni
są najcenniejszym zasobem,
TokaiCOBEXPolskawspiera
swoją kadrę na wielu płaszczyznach. Zatrudnieni mogą
liczyć m.in. na bardzo dobre
warunki płacowe, systemy
premii,nagródi dodatków, takichjakupominkidlapracownikówodchodzącychna emeryturę, młodych rodziców, czy
dlanowożeńców.Ponadtofirma oferuje bogaty pakiet
opieki medycznej, program
well-being, a także rozbudowany i indywidualny system
onboardingowy.Spółkaumożliwia także pracę w trybie
homeoffice.W ostatnimroku
w przedsiębiorstwieudałosię
zrealizowaćm.in.takieprojekty,jakDzieńBezpieczeństwa,
wdrożenie platformy językowejdlazatrudnionychi ichrodzin,a takżebezpłatnekonsultacje prawne. Wprowadzono
również program Szczęśliwy
Pracownik,z konkursamii webinarami.

W ramachstrategiiCSRwiele projektów wprowadzanych
przez firmę wymaga zaangażowania całych zespołów
i wielomilionowychinwestycji.
W ostatnimczasiedziękitemu
zwieńczonowieledziałańproekologicznych,jakdofinansowanie do wymiany pieców dla
mieszkańcówRaciborza,wpro-

wadzenienowowczesnychinstalacji do oczyszczania gazów
technologicznych, zasadzenia
drzew,redukcjęużyciaplastiku
w firmieprzezwprowadzenie
dystrybutorówz filtrowanąwodąi butelektermicznych,wymianęźródełświatłana energooszczędne, czy pozyskiwanie
energiiz odnawialnychźródeł.
Zrelizowanorównieżkonkurs
GoingGreener,w ramachktó-

regopracownicyz wszystkichlokalizacji mogli zgłosić swoje
pomysłyodnośnieochronyśrodowiska,optymalizacjizużycia
prądu,gazu,wodyi recyklingu
odpadów.
TokaiCOBEXPolskawspieralokalnespołeczności,organizując akcje charytatywne czy
promujące zdrowy styl życia.
W ramachtychdziałańodbyło się m.in. przedsięwzięcie
„Pomagamylokalnie”,zapewnionowsparciefinansowedla
inicjatyw sportowych, takich
jakbiegcharytatywnyPoland
Business Run czy wycieczek
rowerowych. Pracownicy co
rokuangażująsiętakżew kampanięcharytatywnąSzlachetna
Paczka, a spółka wspiera finansoworaciborskei nowosądeckie inicjatywy kulturalne
i społeczne.
Wszystkietedziałaniapokazują,jakważnajestdlaspółki
świadomość,żesposóbw jaki
działa się lokalnie, ma realny
wpływna całeotoczenie,które
będziedomemtakżedlaprzyszłychpokoleń.
Oprac. J.J.

rowanych wyrobów pod kątem ich wpływu na zużycie
energiii emisjeCO2 w procesach prod ukcyjn ych oraz
w trakcieużytkowaniaw budynkach. Ponadto, ocenie
podlegać będzie podatność
wyrobówna systemrecyklingu,tj.ponownegowykorzystania lub przetworzenia oraz
wielkościodpadówopakowaniowychgenerowanychw dystrybucjitychproduktów.Dbamy o to, aby nasza oferta
spełniała najwyższe normy
proekologiczne. W branży
dystrybucji materiałów budowlanych jest szczególnie
istotne,abyspełniałyonewłaściwenormyekologiczne.Dlatego dla naszych klientów
i użytkown ik ów systemu
sprzedaży internetowej SIG
przygotowaliśmy możliwość
pobraniadostępnychatestów
i certyfikatów produktów.
Wdrażamyrównieżwyraźne
oznaczenie produktów EKO
w naszym systemie e-commerce.
W jaki sposób aktywizują
i wspierają Państwo proekologiczne oraz prospołeczne
postawy swoich pracowników?
Staramysięjedoceniaći promowaćwśródzałogiSIG.Ta
tematykamaswojestałemiej-

scew naszejkomunikacjiwewnętrznej.Organizujemytakżeakcjedlanaszejkadryoraz
członkówichrodzin,których
celemjestwzmacnianieświadomościproekologicznejoraz
edukacjarealizowanapoprzez
zabawę.
SIG jest Laureatem Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – EKO Firma 2022. Co oznacza dla
Państwa ta nagroda?
Cieszymysię,żenaszedziałania oraz postawy proekologiczne zostały dostrzeżone
i nagrodzone.TytułEKOFir-

ma 2022jestdlanasbardzo
ważnymwyróżnieniem.Pokazujebowiem,żeto,corobimy
ma właściwy sens. Jestem
przekonany, że zmotywuje
nastojeszczemocniejdo kolejnychdziałańna rzeczekologiiw SIG.
Rozmawiała
Joanna Jakoweńko

SIG to multispecjalistyczny dystrybutor materiałów budowlanych obecny na polskim rynku już ponad 25 lat.
SIG Sp. z o.o. jest ważną częścią SIG plc – międzynarodowego dystrybutora materiałów i systemów budowlanych,
który istnieje na rynku od 1956 roku i jest notowany na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W Polsce firma posiada ponad 50 oddziałów oraz nowoczesną platformę e-commerce, która dostępna jest dla klientów
przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. SIG działa głównie
na rynku B2B. Platforma SIG.pl umożliwia wygodne zakupy przez internet i została zaprojektowana tak, aby
oprócz możliwości handlowych zapewnić użytkownikom
dodatkowe funkcjonalności przeznaczone specjalnie dla
branży budowlanej. W ofercie SIG znajduje się ponad 60
tys. różnorodnych produktów. Firma od lat współpracuje
z czołowymi producentami materiałów budowlanych, zapewniając kompleksową ofertę renomowanych marek w takich kategoriach produktów, jak m.in. sucha zabudowa, sufity podwieszane, chemia budowlana, dachy czy izolacje.

Zerotolerancjidlakorupcji
w KGHMPolskaMiedź S.A.
Przejrzystośćzarządzaniatopodstawabudowaniawiarygodności
KGHMw oczachnajważniejszychinteresariuszy.
Dlatego,w miedziowejspółceobowiązujedługofalowastrategia
antykorupcyjna.Jasnezasadyi rozwiązaniasystemowedotyczące
spraworganizacyjnych,kadrowychczytechnicznychskutecznie
przeciwdziałająprzekupstwuczynadużywaniufunkcji.
W GrupieKapitałowejKGHM
dziękiSystemowiZarządzania
DziałaniamiAntykorupcyjnymi zgodnemu z ISO 37001
obowiązujezaktualizowana Polityka Antykorupcyjna.W dokumencie Spółka podkreśla
swojezaangażowaniew zwalczaniekorupcjiw biznesieoraz
przestrzeganie zasad, zgodnie
z regulacjamiprawnymiobowiązującymiw Polsce.
W miedziowejspółce,w myśl
zasady„przede wszystkim zapobiegać” zarządzanie ryzykiem
korupcji odbywa się poprzez
wdrażaniem.in.środkównadzoru.Proceduryregulująm.in.zasadypostępowaniaz upominkami biznesowymi, sytuacjami
noszącymi znamiona korupcji
czykonflikteminteresów.Zgodnie z Polityką, w odniesieniu
do winnychnaruszeniaregulacji
antykorupcyjnych uruchamiane są postępowania dyscyplinarne.PolitykaAntykorupcyjna
KGHMdotyczywszystkichpracownikówi współpracowników
GrupyKapitałowej,jakrównież
partnerówbiznesowych.Coważne,w każdympodmiocieSpółki
powołanesąosoby,któreodpowiadają za zapewnienie zgodnościantykorupcyjnej.

W KGHMna bieżącoprowadzonesąprogramyszkoleniowe
dlapracownikóww etycznym
postępowaniui regularnychaudytów, standardów etycznych
i praktyk antykorupcyjnych.
Szczegółowe zasady postępowaniasąokreślonew procedurachpostępowaniaz działaniami o charakterze korupcji.
Dokumentysądostępnena zewnętrznych i wewnętrznych
portalachkorporacyjnych.
WdrożeniePolitykiAntykorupcyjnejw GKKGHMtodowód na zaangażowanie firmy
w walkę z korupcją i czytelny
znak–dlawszystkichinteresariuszy–zgodnościprowadzonejdziałalności z międzynarodowymi
standardamiz zakresuprzeciwdziałaniakorupcji.Topodstawa
do budowaniastabilnych,odpo-

wiedzialnychi bezpiecznychrelacjibiznesowychz partnerami.
ZarządKGHMdeklarujepełne zaangażowanie w działania
związane z utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem Systemu
ZarządzaniaDziałaniamiAntykorupcyjnymizgodnegozwymaganiaminormyPN-ISO 37001.
Warto podkreślić, że KGHM
od wielulatsukcesywniewdraża
międzynarodowestandardyoparteo normyISO.W chwiliobecnejwSpółcefunkcjonująsystemy
oparte o normy: ISO 9001,
ISO14001,ISO45001,ISO50001
orazISO 20000.
KGHM
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Rekordowyrozwój
Naukadlagospodarki
na rynkachzagranicznych
Początek 2022r.przyniósłGrupieKapitałowejTransPolonia
znaczącywzrostrealizacjiw transporciezagranicznym.
Udziałtenprzekroczyłpróg 80proc.,costanowidlafirmy
nowyrekordw tymobszarze.
TransPoloniaGrouptospecjalistycznyoperatortransportowo-logistyczny.Świadczyusługi przewozów cysternowych
płynnychsurowcówchemicznychi spożywczych,paliworaz
masbitumicznych.Tow dużej
mierzeproduktyniebezpieczne,wymagającenajwyższejjakościi szczególnychwarunków
przewozu.Grupadziałana tereniecałejEuropy,a od 2008r.
notowanajestna GPW.
Wzrost udziału transportu
zagranicznego Trans Polonia
zawdzięczawieluczynnikom.
Bezwątpieniamożnatuwspomnieć o długofalowych planachrozwojowychobejmującychczynnikiorganiczne(m.in.
inwestycjew taborczyzaplecze
IT)orazakwizycjepodmiotów
uzupełniającychkompetencje
transportowe Grupy na rynkachzagranicznych.
TPGswójpotencjałbuduje
przedewszystkimpoprzezciągłeunowocześnianieflotytransportowejorazposzerzanietaboru o nowe jednostki. Dzisiaj
firmadysponuje 430pojazdami.
Ogromneznaczenieodgrywają
takżedbałośćo najwyższąjakość
usług,bezpieczeństwoprzewozu i dopasowywanie oferty
do potrzebklientów.

Niebezznaczeniapozostaje
teżfakt,żepod koniec 2021r.,
do struktur Grupy dołączyła
belgijskaspółkaJ.Deckers&Zn
NV,dziękiktórejTPGjeszcze
lepiejdocierado klientówz kluczowego dla europejskiego
rynku chemicznego obszaru
portówARA(Amsterdam,Rotterdam, Antwerpia). Deckers
jestspółkątransportowąspecjalizującąsięw transporciepłynnych ładunków chemicznych
na terenieEuropyZachodniej.
Do Grupy Trans Polonia
wniósł tabor 30zestawóworaz

NowoczesnyHR
Fujitsujestobecnena polskimrynku
od ponad 20lat,funkcjonującw trzech
głównychlokalizacjach:Warszawie,Łodzi
i Katowicach,zatrudniając 3,5tys.osób.
W tymrokufirmaFujitsuTechnology
Solutions Sp.z o.o.zostałanagrodzona
tytułemDobryPracodawca 2022.
Fujitsu jest głównym japońskimdostawcąnowychtechnologiiorazsprzętuw dziedzinieinformatykii komunikacji
(ICT),oferującympełnągamę
produktów,rozwiązańi usług
w tymzakresie.Wrazz dynamicznymrozwojemtegosektora oraz zwiększającym się
zapotrzebowaniem na kompleksowewsparciew procesie
transformacjicyfroweji rozwiązań IT, Fujitsu wciąż staje
przed nowymi wyzwaniami,
równieżw zakresienowoczesnychrozwiązańHR.
Cowyróżniapolitykęfirmy
w podejściudo pracowników?
Przedewszystkim,Fujitsustawia na rozwój i podnoszenie
kwalifikacjizawodowych,oferującszerokiwachlarzszkoleń
wewnętrznychi zewnętrznych
orazkursówjęzykowych.Firmadbarównieżo well-being
swoich pracowników, szczególnie w okresie pandemii,
podczasktórejzapewniam.in.
możliwośćskorzystaniaz telefonu wsparcia i konsultacji
psychologicznychorazszereg
innych aktywności, np. medytację, jogę online, czy też
wykłady poświęcone poprawie zdrowia mentalnego.
Fujitsu wdrożyło także swoją
własnąPolitykęPrawCzłowie-

kaorazPolitykęRówności,Różnorodnościi Inkluzji.Obadokumentyświadcząo równym
traktowaniu i poszanowaniu
prawwszystkichpracowników
orazwsłuchiwaniusięw ichpotrzeby.Organizacjaskupiasię
na tworzeniu inkluzywnego
środowiskapracy,gdzieróżnorodność talentów i doświadczeńludzizatrudnionychjest
wysokoceniona.Fujitsu,chcąc
wspieraćswoichpracowników,
oferuje również szeroki wybórwarsztatówi webinarów,
mającychna celuzwiększenie
świadomościorazpodniesienie
jakościi zadowoleniaz życia,
zarówno zawodowego, jak
i prywatnego.Wszystkiewyżej
wymienioneczynnikiznacząco wpływają na motywację
do działańi efektywnośćpracowników.Niedziwiwięcfakt,
żew FujitsuTechnologySolutions Sp.z o.o.wieluzatrudnionychmożeposzczycićsiędługoletnimstażempracy,a firma
jestznanymi cenionympracodawcą.
JoannaJakoweńko

nowoczesnąbazęz zapleczem
serwisowymorazspecjalistycznąmyjnią.
AmbicjąGrupyKapitałowej
Trans Polonia w 2022 r. jest
konsekwentneumacnianiepozycjirynkowejorazutrzymanie
wzrostuskalidziałalnościszczególnie na rynkach zagranicznych.
ZespółTPG

„POLTEGOR–INSTYTUT”InstytutGórnictwa
Odkrywkowego(Wrocław)jestpolskąjednostkąnaukową,
specjalizującąsięw prowadzeniuistotnychdlagospodarkikraju
badańi pracrozwojowychw zakresienaukprzyrodniczych
i technicznych,przystosowywaniemichwyników
orazwdrażaniemopracowanychrozwiązań.

PracownieInstytuturealizują
projekty naukowo-badawcze
orazpracebadawczo-usługowe związane bezpośrednio
z przemysłem.W ramachtych
jednostek organizacyjnych
funkcjonuje 11laboratoriów,
w tym 3 z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji
(PCA):geotechnikii diagnostyki maszyn, badań filtrów
studziennychorazbadańchemicznychwód.
Działalność Instytutu już
od kilkudziesięciulatobejmuje prace badawczo-usługowe
z zakresu innowacyjnych
technologiistosowanychw górnictwieodkrywkowymorazzagospodarowania terenów poeksploatacyjnych.
Obecnie głównym przedmiotembadańrealizowanych
przeztęjednostkęjestenergetyka oraz inżynieria lądowa
z wykorzystaniem wiedzy
z zakresuhydrogeologii,geologii inżynierskiej, geotechniki
i środowiska.Instytuttraktuje
zagadnieniaśrodowiskowejakoszczególnieważne,dlatego
istotnymjestposzukiwanietakich rozwiązań, aby działalnośćinżynierska,w tymgórnicza, nie tylko rozwiązywały

problemyspołecznei zaspokajałypotrzebyrynku,aletakże
nie stanowiła zagrożenia dla
środowiska.Ważnymiobszaramibadańsąrównieżbiotechnologia,utylizacjai zagospodarowanieodpadóworaztermiczna
konwersjasurowcóworganicznych.
„POLTEGOR–INSTYTUT”
realizuje cały szereg badań
o znaczeniustrategicznymdla
krajowegoprzemysłu,współfi-
nansowanychz budżetupaństwa i środków unijnych.
Opróczwspomnianychdziałań,
wyróżniają się także projekty
związane z rewitalizacją terenówpoeksploatacyjnych,z nowymikoncepcjamigospodarki o obiegu zamkniętym
i wykorzystaniem odpadów
powydobywczych.
W ostatnichlatachInstytut
prowadziłbadanianad budową
innowacyjnegoujęciawódpodziemnych z zastosowaniem
naturalnych złóż filtracyjno-sorpcyjnych,umożliwiających
redukcję zawartości żelaza,

manganui bakteriiw ujmowanejwodziepodziemnej.Technologia została wdrożona
w studni horyzontalnej
w MPWiK S.A.weWrocławiu
orazna ujęciuwódpodziemnychw Bardzie,a zastosowane
innowacyjne rozwiązania pozwoliłyna poprawęzaopatrzeniaw wodęprzy niskiejingerencji w środowisko. Efektem
potwierdzającym innowacyjnośćopisanychpraci zastosowanychtechnologiisądwapatenty oraz liczne artykuły
i wystąpieniana konferencjach
naukowych.
Przyszłośći rozwój„POLTEGOR–INSTYTUT”sązwiązanez koniecznościązapewnienia
bezpieczeństwaenergetycznego
kraju,dostępnoścido bazysurowców skalnych oraz z potrzebami inżynierii lądowej
z uwzględnieniem wymogów
racjonalnego,zrównoważonego
i przyjaznego dla środowiska
gospodarowania.
ZuzannaPawełczyk,
JacekSzczepiński

BankOchronyŚrodowiska Innowacyjneprzetwórstwo
tworzywsztucznych
–jesteśmypełni
FabrykaCurtisDevelopment Sp.z o.o.od wczesnych
zielonejenergii!
lat 90.specjalizujesięw produkcjiwyrobówz tworzyw
Od ponad 30latpriorytetemdlanaszegobanku
jestedukacjai wspieranieprzedsięwzięćdotyczących
ochronyśrodowiska.Nieprzerwanieopracowujemy
zieloneofertyfinansowei regularnierozszerzamy
naszekologicznyportfelproduktów,żebydziałać
na rzeczzielonejtransformacji.
Dlaklientówdetalicznych,małychi średnichprzedsiębiorstw
orazklientówkorporacyjnych
dostarczamynowoczesne,efektywnerozwiązaniafinansowe,
dziękiktórymfirmymogąskuteczniemierzyćsięz wyzwaniami klimatycznymi poprzez
m.in.redukcjęzużyciazasobów
naturalnych, poprawę efektywnościenergetycznej,wzrost
zastosowania odnawialnych
źródełenergii.Priorytetemdla
nasjest,abyklienciotrzymali
eksperckie doradztwo, które
pozwoliimna osiągnięcieoczekiwanych rezultatów. Dlatego ekolodzy BOŚ wspierają
ichna każdymetapierealizacji
zielonychinwestycji.
Potwierdzeniem działań
na rzecz odpowiedzialności
w biznesie oraz wspierania
zrównoważonegorozwojujest
otrzymanaw grudniu 2021r.
ogólnaocenaESG Riskna poziomie 19,9, co oznacza niewielkieryzykoistotnegonegatywnego wpływu czynników
ESG („Low Risk”). Wynik
ocenyESGprzeprowadzonej
przez Sustainalytics plasuje
naszbankwgronie18proc.najlepiejocenionychbankóworaz
w czołowych 23proc.–spośród

blisko 15tysięcyfirmna całym
świecie poddanych badaniu
przezSustainalytics.
Od kilkunastu lat prowadzimy działania edukacyjne
z zakresuekologii.W listopadzie 2021r.konferencją„Idea-Biznes-Klimat”zainicjowaliśmy merytoryczną dyskusję
o roliprzedsiębiorstww procesachzwiązanychzezmianami
klimatu.Wymaganiaw zakresieochronyśrodowiskastawiamyzarównonaszympartnerombiznesowym,jakrównież
sobie–jakoodpowiedzialnej
instytucji.Każdepodejmowaneprzeznasdziałaniepostrzegamyjakoinwestycjęw przyszłość. Kluczowe projekty
społecznerealizujemypoprzez
programyFundacjiBOŚ.Jednocześniewdrażamyinicjatywyskierowanedo naszychpracowników, tworząc w ten
sposób miejsce pracy, gdzie
łącząsiętakiewartości,jakzaangażowanie,profesjonalizm
i szacunek.

sztucznychna zlecenieklientówz branżyTV,AGD,
opakowaniowej,meblarskiej,zabawkarskiej,motoryzacyjnejróżnychkrajowychi światowychkoncernów.

Jednąz technologiistosowanych
w fabrycejestformowaniewtryskowez wykorzystaniemtechniki Rapid Heat Cycle Molding
(RHCM).Wykorzystujeonaparęwodnąjakomediumgrzewcze
formywtryskowej.Zastosowanie
tegosposobuzyskałodużąaprobatęwśródproducentówz branżyelektronicznej,AGDi motoryzacyjnej. RHCM pozwala
na formowanie wtryskowe np.
obudówdo telewizorówod razu
wewłaściwymkolorze(bezkoniecznościlakierowania),dzięki
czemupowierzchniaprodukowanych wyrobów posiada wysoki
połyski pozbawionajestkosmetycznych defektów, takich jak
widoczneśladywciągnięcia,niedotłoczeniaczyteżliniełączenia.
Technologiaprodukcjiwyrobów
bez konieczności lakierowania
znalazła szerokie zastosowanie
wwielubranżach,gdzieużytkow-

nicyoczekująod produktówwysokiejestetykipowierzchni.
Urządzeniado wykorzystania
technologiiRHCMsąkompaktowei zazwyczajumieszczaneobok
wtryskarkiwrazz jednostkąsterującą.Formywtryskowemuszą
byćdoniejodpowiednioprzystosowane,takabymożnabyłoszybkoosiągnąćtemperaturęwyższą,
niż w standardowym procesie.
Następnie, po wtrysku, są one
szybko schładzane, aby robot
swobodniewyjąłwyróbz formy.
Wyeliminowaniedodatkowych
czynnościlakierowaniawtechnologii RHCM doprowadziło
do znacznej redukcji kosztów
produkcji. Z kolei brak emisji
do atmosferylotnychzwiązków
organicznych(LZO)pochodzącychz procesulakierowanialub
powlekaniamapozytywnywpływ
na środowiskonaturalne.
MichałMajewski
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Chirurgia plastyczna
– nie tylko estetyczna

Psychologia
dzieci i młodzieży

Chirurgiaplastyczna,towarzyszącanietylkowspółczesnemuczłowiekowi,od wiekówniwelowała
defektyciałaludzkiego,którezaburzałyjegofunkcjęlubestetykę.JużGaspareTagliacozzi
–wybitnywłoskianatomi chirurg–w XVI wiekuokreśliłrolęchirurgaplastykajakotego,
któryjestw stanie„odtworzyć,naprawići zintegrowaćteczęściciała(...),którenaturanamdała,
alelosjeodebrał–niepo to,abycieszyłyoko,ależebypodbudowałyna duchui pomogły
utrzymaćrównowagęumysłuosobydotkniętejtymnieszczęściem”.

Pandemiaobnażyławzrostzagrożeń
psychologicznych,takżewśródosób
najmłodszych.Istniejedużezapotrzebowanie
na profesjonalnąi skutecznąpomoc.
W tymtrudnymczasieswojądziałalność
zapoczątkowałoCentrumPsychologii
i Psychoterapii,,Euro-Medica”w oparciu
o nowymodelochronyzdrowiapsychicznego
dziecii młodzieży.

Takżedzisiaj,chirurdzyplastycynaprawiająnietylkodefektyzwiązanezestarzeniemsię
powłoki doczesnej wybrańców, ale równ ież, a moż e
przede wszystkim, pomagają
ofiarom wypadków, chorób
nowotworowych,urodzonym
z wadami wrodzonymi, oparzonymi wieluinnympotrzebującymw powrociedo prawidłowego funkcjonowania.
W Specjalistycznym CentrumMedycznymim.św.Jana
Pawła II w Polanicy-Zdroju
funkcjonuje Oddział ChirurgiiPlastycznej,od blisko 70lat
nieprzerwanie kontynuujący
misjęWojewódzkiegoSzpitala
Chirurgii Plastycznej. W oddziale kierowanym przez
drn.med.IreneuszaŁątkowskiego–uczniaProf.KazimierzaKobusa,wykonywanyjest
pełenprofilzabiegówz dziedziny chirurgii plastycznej, zarównou dorosłychjaki u dzieci.Wielodyscyplinarny,wysoko
wykwalifikowanyzespółlekarskimamożliwośćzapewnienia
opiekipacjentomz całejPolski
i spozajejgranic,wykonujączabiegiplanowe,a takżepomaga-

Drn.med.IreneuszŁątkowski,
KierownikOddziałuChirurgii
Plastycznej

jącw trybieostrodyżurowym
ofiarom wypadków. Chorzy
leczeni są w warunkach zapewniającychimwysokikomfortorazbezpieczeństwo.W celu zapewnienia najwyższego
poziomu oferowanych usług,
nawiązano współpracę z ze-

społemchirurgówrekonstrukcyjnychorazz chirurgamiszczękowo-twarzowymi.Coważne,
pacjenciOddziałuleczeniz powoduwadrozszczepowych,objęcisąkompleksową,wielodyscyplinarnąopiekąchirurgiczną,
logopedyczną, ortodontyczną,
chirurgaszczękowo-twarzowego i psychologa na każdym
etapieterapii,a stosowanemetodynależądo najbardziejskutecznych,sprawdzonychi bezpiecznych. Ponadto, oddział
jakojedenz nielicznychw Polsce, leczy wszelkiego rodzaju
wadywystępująceu dzieci,m.in.
zniekształceniapourazowei pooperacyjne, wady wrodzone
ręki, znamiona barwnikowe
i naczyniowe. Warto również
podkreślić, że jest w Polsce
lideremw leczeniuwadwrodzonych w zakresie powiek
u dzieci.
OddziałChirurgiiPlastycznejw Polanicy-Zdrojuod lat
prowadziintensywnądziałalnośćszkoleniowo-dydaktyczną–prowadzonesąkursydla
lekarzyw trakciespecjalizacji
z chirurgiiplastyczneji ogólnej
orazstażespecjalizacyjne.

Czy przybędzie nam
nowe uzdrowisko?
KończyceWielkie(woj.śląskie)miejscowościąuzdrowiskową?Jesttocałkiem
realnypomysł.Prawie 100lattemupisało tymprof.WiktorWawrzyczek.
Potencjałprzyrodniczo-kulturowymożezostaćwykorzystanydo stworzeniaz tej
„popegeerowskiej”wsimiejscowościo charakterzewypoczynkowo-uzdrowiskowym.
– Idea Kończyc Wielkich jako
miejscowości zdrojowej jest
przedsięwzięciem rozłożonym
na lata, w którego realizację,
opróczsamorządu,należywłączyćbiznesi naukę.Pomysłzrodziłsięw mojejgłowiekilkalattemui ewoluowałw miaręrealizacji
poszczególnychinwestycji.Odpoczątku kadencji, krok po kroku
przeprowadzano rewitalizację,
opartąna atutachprzyrodniczo-historycznych Kończyc, które
w dalszymciągupozostająwsią
o charakterze rolniczym, za to
o ponadprzeciętnych walorach
turystyczno-rekreacyjnych,zeźródłamiwodyjodowej,którejskład
znaczącoprzewyższawodęz pobliskiego uzdrowiska Darków
w Czechach–zauważaGrzegorz
Sikorski, wójt gminy Hażlach,
na której terenie leżą Kończyce
Wielkie.
W miejscowościznajdująsię
liczne pomniki przyrody oraz
piękne zabytki z XVIII w., jak
drewniany kościół św. Michała
Archanioła,komplekspałacowo-parkowy, na terenie którego
utworzonowinnicę,a powstanie
też hotel, kaplica Opatrzności
Bożeji folwarkziemskiKarłowiec,
w którymprowadzonajestdziałalnośćgastronomiczna,a docelowo–noclegowa.
Z uwagina ogromnypotencjał
zasadnymjeststworzenieprzezsamorządwarunkówdo wsparcia
rozwojuprzedsiębiorczościbazu-

Grzegorz Sikorski, wójt gminy Hażlach i prof. WST dr Aleksander
Ostenda,rektorWyższejSzkołyTechnicznejw Katowicachpo zawarciu
umowyo współpracy

jącej na endogenicznych zasobach miejscowości. – Filarem
przemian stała się postać filantropki,hrabinyGabrielivonun
undHohensteinz roduLarisch
vonMönnich,przezmieszkańców
ŚląskaCieszyńskiegozwaną„DobrąPanią”.Uhonorowaliśmyją
w formiepomnika-ławeczkioraz
ścieżkąjejimienia,łączącązabytki. Odnowiliśmy elewację budynkubyłejszkoły,którąufundowała, wybudowaliśmy boisko
wielofunkcyjne,stworzymypark
rekreacyjny.PowstałDomSportowca,siłowniaplenerowa,wytyczonoAlejęStarychDębówim.
Husarii Polskiej – kontynuuje
wójtgminyHażlach.Planowana
do realizacjiześrodkówRządowe-

goProgramuInwestycjiStrategicznychprzebudowadrógz pasem pieszo-rowerowym doprowadzidopowstaniazwartegociągu
komunikacyjnego, łączącego ze
sobąkończyckiezabytki.
Przedsięwzięciewymagawłączeniadodziałańnauki.Stądteż8marca br. gmina Hażlach zawarła
zWyższąSzkołąTechnicznąwKatowicach umowę, której przedmiotem jest opracowanie przez
studentówarchitekturyprojektów
koncepcyjnychrozwojuterenujakomiejscowościzdrojowej.Pozostajemiećnadzieję,żedziękiwszystkim tym staraniom uda się
przywrócićdawnąświetnośćmiejscowościiwnazwieKończycWielkichpojawisięokreślenie„Zdrój”.

Specjalistyczne Centrum
Medyczneoferujerównieżzabiegi pełnopłatne z zakresu estetycznej chirurgii plastycznej
–w ramachOddziałuWieloprofilowego Zabiegowego (informacje: tel. 74 86 21 188 lub
74 66 34 356).Pełnoprofilowyzakreszabiegówjestwykonywany
przezwykwalifikowanypersonel
medycznyna baziesprzętowo-lokalowejwielospecjalistycznegoszpitalaz jegopełnymzapleczemmedycznym.
SpecjalistyczneCentrumMedyczne
im.św.Jana Pawła II
w Polanicy-Zdroju
ul.Jana Pawła II 2
57-320Polanica-Zdrój
OddziałChirurgiiPlastycznej
tel. 74 86 21 159
www.scm.pl

Z usług„Euro-Medica”,mającychna celuochronę,ratowanie,
przywracanielubpoprawęstanuzdrowiapsychicznego,mogąkorzystaćdziecii młodzież
orazuczniowiedo 21.rokużycia.Rodzajświadczeńobejmujeporadypsychologiczno-diagnostyczne z wykorzystaniem
wystandaryzowanychnarzędzi
psychologicznych, które rozpoczynająlubweryfikująproces
orazstanowiąelementwdrożonegoplanuleczenia.
Centrumprowadzisesjepsychoterapiiindywidualnej,której
głównymcelemjestprzepracowanie podstawowych problemów i trudności pacjenta.
W ofercie są także spotkania
psychoterapiirodzinnejnastawionejna nasilającesięproblemy i trudności oznaczające
dysfunkcjonalnośćrodziny,powodujące ryzyko wystąpienia
zaburzeńpsychicznychi somatycznych.
Popularnościącieszysięrównież pomoc psychospołeczna skierowana do konkretnej,

indywidualnejosobylubgrupy
od 2do 6członków.W ramach
sesjipodejmowanesądziałania
edukacyjno-konsultacyjne.
Świadczonejesttakżewsparcie
w formiewizyt,poraddomowych lub środowiskowych.
Pomoc udzielana w miejscu
pobytu pacjenta ma na celu
kontynuację leczenia według
ustalonegoplanuterapeutycznego. Może ona obejmować
równieżpozostałychczłonków
rodzinlubinnychosóbstanowiących otoczenie społeczne
pacjenta.
CentrumPsychologiii Psychoterapii„Euro-Medica”zatrudnia ponad 300 specjalistówi dysponuje 60gabinetami
psychologicznymi w 10 miastach,zlokalizowanychna tereniewojewództwapodkarpackiegoorazlubelskiego.

www.euro-medica.pl
infolinia: 519 059 242

Kolejne, rekordowe inwestycje Strzegomia
Po szereguprzedsięwzięćkomunalnych,zakończyłysiępraceprzy rewitalizacji
tzw.„FortuGaj”w Strzegomiu(woj.dolnośląskie).W dalszymciągupriorytetem
tamtejszegosamorządujestm.in.kontynuacjabudowymieszkańkomunalnych
i poprawianieinfrastrukturydrogowej.Gminanieustajew realizacjiinwestycji
podnoszącychjejatrakcyjność.
Każdegorokustrzegomskisamorządprzeznacza
na inwestycjekilkanaście
milionówzł.Wśródnajwiększychzadańzrealizowanychw ostatnichlatach
sąm.in.nowoczesnybudynekprzedszkolai żłobka o podwyższonych
parametrachenergetycznych, rewitalizacja StaregoMiasta,parkumiejZrewitalizowany„FortGaj”w Strzegomiu
skiegoi dzielnicyGraby
orazuruchomieniekomunikacji odnowionezostałyotaczające
mury.
miejskiej.
WażnąinwestycjązakwotępoPod koniec ub.r., za kwotę
ok. 4,5mlnzł(w tymok. 2mlnzł nad 800tys.zł,z czegoblisko 300
z RządowegoFunduszuInwe- tys. to dofinansowanie z RFIL,
stycji Lokalnych) zakończyły było oddanie do użytku nowej
się prace w „Forcie Gaj”. To strażnicyOSPw Tomkowicach.
Strzegomstawiateżna dalsze
kultowe w Strzegomiu tereny
zielone.Obszarzostałoczysz- poprawianieinfrastrukturydroczony,powstałaparkowainfra- gowej.Aktualnietrwaprzebudostrukturai nowasiećmediów, waul.Konopnickiej,obejmująca

również budowę sieci
wod.-kan.,energetycznej,
oświetlenia, czy znaków
aktywnychzasilanychfotowoltaiką.Drogaskomunikujeterenyprzeznaczone
pod nowe osiedle z 82
gminnymi mieszkaniami
komunalnymi,którychbudowa, za kwotę ponad
2,3mlnzł(dofinansowanie 1,5 mln) ma zakończyćsięw jesieniąbr.
Gminieudałosięrównieżpozyskać 3-milionowedofinansowaniena kompleksowąprzebudowę Przedszkola nr 3, która
obejmiem.in.termomodernizację,instalacjępanelifotowoltaicznychi siecimediów,wymianęcałejstolarki,remontpomieszczeń
orazinstalacjęmonitoringuzewnętrznegoi wewnętrznego.
JacekMajewski

Strzegomjest 11-krotnymzdobywcąZłotegoGodłaQI,LaureatemPerłyQI,ZłotejPerłyQIi DiamentuQI
za zrealizowaneinwestycje.Togmina,któranajdłużej,nieprzerwanieuczestniczyw ProgramieNajwyższaJakośćQualityInternational.BurmistrzZbigniewSuchytawłaśnieodebrałnominacjędo tegorocznej
edycji.W tymrokuStrzegomświętujejubileusz 780.rocznicynadaniaprawmiejskich.
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Czołowypolskiproducentopakowań
niezwalniatempa
Ostatnie 2lataprzyniosłysystematycznywzrostudziałuhandluinternetowego,a tymsamymzapotrzebowaniena praktyczneopakowania
zabezpieczająceróżnorodnetowary.Topozytywnakoniunkturadlaproducentówz branżypackagingowej,dlaktórejkorzystnyjestrównież
ogólnywzrostpopytuna artykułycodziennegoużytku.TendencjeteumiejętniewykorzystujepolskieprzedsiębiorstwoBART Sp.z o.o.
(Sulnowo,Świecie,woj.kujawsko-pomorskie),produkującem.in.tekturęfalistą,a z niejnajwyższejjakościopakowaniawielkogabarytowez tektur
ciężkichi z tekturywielowarstwowejz nadrukiemwielokolorowym(fleksograficznymHDi offsetowym)do zastosowaniagłówniew branżach:
mięsnej,owocowo-warzywnej,farmaceutycznej,elektronicznejczymeblarskiej.Przedsiębiorstwow tymrokuobchodzi 30-leciedziałalności.
Optymalizacja,jakość,
rentowność
– Mimo wielu niekorzystnychzjawiskw gospodarce,których doświadczamy nieprzerwanieod ponad 2lat,udajenam
się zachować rentowność.
Opróczzachwianychłańcuchów
dostaw, czy ograniczeń w codziennymfunkcjonowaniu,musieliśmy się zmierzyć z dużo
wyższymi cenami surowca,
z któregopowstająnaszeopakowania. W niektórych asortymentachpodwyżkisięgnęłynawet 120procent.Cena papieru
stanowiaż 65procentudziału
kosztów naszej produkcji.
A w tymrokupodrożaływszystkie składowe – inne surowce,
prąd,gaz,paliwo,serwismaszyn,
kursywalut,obsługakredytów
i odsetki,a wreszcie–płacepracowników.Niestety,lekarstwem
na inflacjęniemożebyćpodniesieniecennaszychproduktów

jakAnimex,Polmlek,czyPiątnica, dla których firma musi
spełniaćwysokiestandardyjakościopakowańz przeznaczeniem dla żywności. Największymatutemprzedsiębiorstwa
jestelastycznośći nieszablonowepodejściedo realizacjikontraktów, co uzyskiwane jest
dzięki najnowocześniejszemu
i najbardziejkompleksowowyposażonemuzakładowiw Europie.Innowacja,automatyzacja,
robotyzacja, to słowa-klucze
w tymzakresie,dziękiktórym
BART potrafi „uszyć produkt
na miarę”,pod względemoczekiwańkontrahentai przy utrzymaniu optymalnej relacji pomiędzyjakościąa ceną.
Odpowiedzialność
za środowisko
Opakowanie jest jednym
z najważniejszych elementów
łańcuchadostaww przemyśle.

Od lewej: Grzegorz Hofman, Prezes Zarządu BART Sp. z o.o. oraz Zbigniew
Dziepak i Bogusław Mierzwiak, Członkowie Zarządu, współwłaściciele firmy

o takąsamą,analogicznąwartość,cogroziłobyutratąklientów.Zatemrentownośćudajesię
zachować dzięki optymalizacji
zarządzaniaprzedsiębiorstwem
i procesami produkcyjnymi,
wdrożeniemrestrykcyjnejpolitykifinansowejorazinwestycjom
w innowacyjne technologie,
przy maksymalnymutrzymaniu
poziomujakości,do któregosą
przyzwyczajeni nasi odbiorcy–mówiGrzegorzHofman,
Prezes Zarządu przedsiębiorstwa,i dodaje:–A o jakośćdbamynietylkona każdymetapie
łańcucha technologicznego
–od pozyskaniasurowca,poprzezprodukcję,ażpo dystrybucję – ale także w odniesieniu
do bezpieczeństwa na terenie
zakładu,etykibiznesowej,a nawet estetyki terenu przedsiębiorstwa.
GłównymiodbiorcamiproduktówBARTsąm.in.czołowe
polskiefirmybranżyspożywczej,

Mazapewniaćbezpieczeństwo
zawartegow nimproduktui być
funkcjonalnepodczastransportui składowania.Idealniejest,
gdy przy tym jest estetyczne
i ekologiczne,nadającesiędo recyklingu.
BARTjestjednymz największychzakładóww swojejbranży w Polsce. Same hale produkcyjnez czternastomaliniami
technologicznymizajmująblisko 20tys.m2 powierzchnioraz
25tys.m2 powierzchnimagazynowej.Aktualnieprzedsiębiorstwokończyrealizacjębudowy
kolejnych obiektów o powierzchni 30tys.m2 na terenie
strefyekonomicznej,wrazz inwestycją w nowe maszyny, co
poprawiefektywnośći ekonomikęprodukcji.–Zmieniamyw ten
sposóbnasząpodstawową,kluczową działalność, a więc wytwórniętekturyfalistej.Tojest
trzon wszystkich innych produktów, które powstają w na-

szymzakładzie.Nowaliniatechnologiczna, zwana tekturnicą,
będziemiałao 50proc.zwiększonąwydajnośćwzględemaktualnych mocy przerobowych
BART-a przy zachowaniu dotychczasowego zapotrzebowania na energię (posiada lepszą
efektywnośćenergetyczną)–zaznaczaprezesprzedsiębiorstwa.
Trzy dekady nieprzerwanej
obecnościna rynkupolskiejfirmy,w takmocnokonkurencyjnejbranży,imponują.Na mocnąpozycjęspółki,zaufanierynku
i odnotowywanesukcesybiznesowe największy wpływ miała
ciężkapraca,determinacja,zaangażowanie i wysoka jakość
produktów i usług, co firma
uzyskujepoprzezzastosowanie
najnowocześniejszych technologii, w oparciu o wdrożone
systemy zarządzania jakością
PN-ENISO 9001:2015,PN-EN
ISO 14001:2015,środowiskiem,
bezpieczeństważywności(BRC)
czykontrolipochodzeniapro-

du.Pozytywniewpłynietorównieżna gospodarkęwódopadowych okolicznych terenów,
gdyżdotychczasprzy ulewnych
deszczachdochodziłodo licznych zniszczeń infrastruktury.–Tooczywiściejestbardzo
ważnedziałaniez punktuwidzeniaśrodowiska,alewartopodkreślić, że budowa kosztownychzbiornikówretencyjnych
powinna byćpo stroniepaństwa
i samorządu,a nieprywatnych
inwestorów.Samzakupterenu
pod budowęzbiornikatokwotarzędupółmiliona zł.Z naszymzakłademsąsiadujenaturalnyzbiornikwodnypołączony
z dużymjeziorem,którepo dokonaniu niezbędnych prac,
mogłybyspełniaćfunkcjęretencyjną. To kwestia ważna dla
mieszkańcóww kontekściebezpieczeństwagospodarkiwodnej
–zaznaczaBogusławMierzwiak,
Współwłaścicielfirmy,i dodaje:–Niestetylokalnysamorząd
niejestw staniepodjąćsięreali-

duktu gospodarki drzewnej
(FSC).BARTjestuczestnikiem
zrównoważonegołańcuchadostawsurowców,niestosujeszkodliwych substancji (np. klejenie odbywa się przy użyciu
biodegradowalnejskrobi),a jegoopakowanianadająsiędo pełnegorecyklingu.Firmaz roku
na rokzmniejszaswójśladwęglowy.
BART, podążając w swoim
rozwoju za obowiązującymi
trendami w zakresie ekologii,
niebawemrozpocznieinwestycjęw technologięmałejretencji. Powstanie zbiornik, który
gromadzić będzie wodę opadowązebranąna tereniezakła-

zacjitegozadania.A problem
możenarastać,bowiemregion
intensywniesięrozwija,a następującezmianyklimatycznewyraźnieprzynosząwzrostintensywności opadów. Przy tak
dużychnaszychwłasnychnakładachinwestycyjnych,podjęcie
siębudowytegozbiornikajest
dlanasnieladawyzwaniem.
Polityka środowiskowa firmy BART obejmuje nie tylko
ekologięproduktu,w tymjego
recykling,aleodnosisiędo całego procesu technologicznego
począwszy od pozyskiwanych
i stosowanych surowców, aż
po szerokikontekstochronycałegoregionuw wieluaspektach.

Bieżącemu badaniu w przedsiębiorstwiepoddawanesąm.in.
parametry wód kotłowych,
uzdatnionych, kondensatów,

rozbudowyzakładui jegodalszą
automatyzację. Wbrew pozorom robotyzacja nie wpłynie
na redukcjęzatrudnienia,a wręcz

ściekówpoprodukcyjnychoraz
powietrza.Z koleinowoczesne
urządzeniapomiarowefirmowego laboratorium oraz działu
kontrolijakościsprawdzająparametrywytrzymałościowesurowców,półproduktówi wyrobów gotowych. Każdy wyrób
posiadaswój„paszport”.
Największąwartościąprzedsiębiorstwai jegofilaremsąpracownicy.BARTod latstwarza
bezpieczne,zdrowei pewneśrodowisko pracy. Jako czołowy
producenttekturyi opakowań
w tejczęściEuropyjestrzetelnym
i stabilnympracodawcądlawykwalifikowanej,blisko 300-osobowejkadry.Firmęcechujewyjątkowodużadynamikawzrostu.
Nadalstawiaonana nieustanny
rozwój,zatempotencjałi wydajnośćzostanąwkrótceznacznie
zwiększone,dziękiinwestycjom

przeciwnie–przyczynisiędo konieczności zwiększenia liczby
specjalistycznych stanowisk,
poprawiając przy tymkomfort
pracyzatrudnionych.Inwestycje
w nowoczesnemaszynyjeszcze
bardziej uwzględniają także
zagadnieniabezpieczeństwai higienyna stanowiskach.–Nasze
plany rozwojowe idą w parze
z rosnącąilościąwartościowych
miejscpracywzakładzie.Coważne, rekrutację przeprowadzamy
wyłączniewoparciuopredyspozycje,doświadczenieiwiedzękandydatów(w pierwszejkolejności
z zatrudnionychpracowników),
zgodniezpolitykąrównychszans,
bezwzględunapłeć,wiek,czywyznawane poglądy – podkreśla
BogusławMierzwiak.
Joanna Chrustek,JacekMajewski

Przedsiębiorstwo BART Sp. z o.o. zostało założone w 1992 r.
(zatem w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia działalności) przez
Bogusława Mierzwiaka i Zbigniewa Dziepaka – fachowców
z 50-letnim już dziś doświadczeniem w branży papierniczej.
Początki firmy stanowiła produkcja w oparciu o jedną maszynę
zakupioną z odzysku z zakładu byłego NRD, której miesięczne
moce produkcyjne były mniejsze, niż dobowe dzisiejszego
zakładu. Firmę cechuje wyjątkowo duża dynamika wzrostu.
Na przestrzeni 30 lat BART
zdobył czołową pozycję na rynku w tej części Europy. Do dziś przedsiębiorstwo wyprodukowało w sumie 2,5 mld m2 tektury (to mniej
więcej powierzchnia 5 razy większa od Warszawy), a jego aktualne moce produkcyjne wynoszą ok. 180 mln m2 tektury i 150 mln m2
opakowań rocznie, z czego 40 proc. trafia na eksport.
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Jakskutecznieuzyskaćsatysfakcjonująceodszkodowanie?
Systematycznie rośnie liczba osób niezadowolonych z przyznanych odszkodowań i zadośćuczynień zarówno dla osób fizycznych, jak też podmiotów
prawnych. Obecnie jest duże zapotrzebowanie na skuteczne, interdyscyplinarne kancelarie specjalizujące się w wielu dziedzinach prawa,
które podejmują się negocjacji i arbitrażu pomiędzy klientami, podmiotami odpowiedzialnymi za wyrządzanie szkód i towarzystwami ubezpieczeń.
Uzyskanie roszczenia finansowego na satysfakcjonującym
poziomie bywa procesem długotrwałym i skomplikowanym.
Profesjonalne kancelarie odszkodowawcze pomagają płynnie i efektywnie przejść drogę
ubiegania się o wszelkie roszczenia. Zajmują się przygotowaniem dokumentacji, negocjują
wysokość świadczenia, a także,
w razie konieczności, reprezentują stronę w sądzie.
Jedną z najprężniej działających tego typu kancelarii jest
MERITUM Sp. Jawna (Bielsko-Biała), firma obecna na rynku
ogólnopolskim już od niemal
20 lat, partner prawny, specjalizujący się głównie w dochodzeniu należnych odszkodowań
od firm ubezpieczeniowych, ale
także innych podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone
szkody.
Pomoc MERITUM Sp. Jawna skierowana jest do klientów
indywidualnych i podmiotów
prawnych, które doznały strat

KatarzynaPiechówka,WspółwłaścicielkaMERITUM Sp.Jawna

osobowych, majątkowych i rzeczowych wskutek różnorodnych zdarzeń. Kancelaria proceduje zarówno nowe sprawy, jak
również takie, w których toczyło się już postępowanie
przed Ubezpieczycielem, zakończone niekorzystnym dla

klienta wynikiem. – Karierę zaczynałam będąc „po drugiej
stronie barykady”, zajmując się
odszkodowaniami za wypadki
w miejscach użyteczności publicznej. Wtedy zrozumiałam,
jak nieproporcjonalnie nisko
wyceniane jest zdrowie i życie
ludzkie. Dlatego podjęłam decyzję o rozpoczęciu działalności
na rzecz poszkodowanych, która stała się główną wartością
MERITUM Sp. Jawna – mówi
Katarzyna Piechówka, Współwłaścicielka MERITUM. Niejednokrotnie są to sprawy dużych rozmiarów (niektóre
roszczenia sięgają kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów
złotych), a proces dochodzenia
odszkodowania może wyglądać jak „walka Dawida z Goliatem”, jednak kancelaria prowadzi postępowania likwidacyjne
w taki sposób, aby dojść do porozumienia z podmiotem odpowiedzialnym za wyrządzenie
szkody jeszcze na drodze przesądowych negocjacji. Co ważne,

MERITUM Sp. Jawna nie pobiera z góry honorarium
za podjęcie sprawy, ale pracuje
na podstawie prowizji od wynegocjowanego odszkodowania.
MERITUM Sp. Jawna tworzy
doświadczony zespół prawników, jak też przedstawiciele firmy działający na terenie całego
kraju. Zespół wyróżnia szerokie
spektrum działania, specjalizacji i kompetencje z różnych
dziedzin, obejmujących m.in. zarówno prawo cywilne, prawo
karne, ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, kodeks
pracy, drogowy, a nawet wiedzę
medyczną czy inżynierię przemysłową. Wynika to z tego, że
pozyskiwane odszkodowania
dotyczą różnorodnych zdarzeń,
a co za tym idzie spraw, m.in.
wypadków w zakładach pracy,
w szkołach, na drogach, kontuzji w wyniku np. oblodzonego
lub uszkodzonego chodnika,
błędów medycznych, strat poniesionych w produkcji rolnej,
itd. Oferta MERITUM Sp. Jaw-

na jest bardzo szeroka i obejmuje także kompletną pomoc w zakresie szkód ze skutkiem śmiertelnym i zdarzeń losowych,
uzyskania renty, dziedziczenia
środków z OFE, czy pomocy
„frankowiczom”. W ostatnim
czasie kancelaria rozszerzyła
na szeroką skalę działalność
o sprawy z zakresu błędów medycznych i naruszeń praw pacjenta. Zainteresowanie jest tak
duże, że MERITUM Sp. Jawna
uruchomiło także szkolenia dedykowane dla środowiska medycznego, aby placówki te były
przygotowane w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego
i wiedziały jak należy reagować.
Ponadto MERITUM prowadzi
program szkoleń dla firm z zakresu likwidacji szkód, oraz
ochrony Sygnalistów.
MERITUM Sp. Jawna cechuje rzetelne, profesjonalne
i indywidualne podejście do każdej ze spraw, zaangażowanie,
empatia oraz gwarancja uzyskania świadczenia na maksy-

Alternatywnefinansowaniefirm
Dzięki instytucji funduszy finansowych można dokapitalizować wszelkie przedsięwzięcia
gospodarcze, w tym spółki wydzielone z korporacji, start-up’y, firmy inwestycyjne i deweloperskie.
Podnosi to znacząco płynność finansową bardziej ryzykujących graczy rynkowych, czyniąc rynek
finansowy stabilniejszym i przewidywalnym. Sprzyja to rozwojowi gospodarczemu jako całości,
neutralizując coraz mniejszą elastyczność sektora bankowego.
Dobrą alternatywą w tym zakresie jest fundusz JANVEST S.A.,
należący do Grupy JANVEST,
który na rynku działa ponad
20 lat. Bazą firmy są środki największych towarzystw funduszy
inwestycyjnych, dzięki czemu
posiada ona silne i stabilne zaplecze kapitałowe. Specjalizuje
się w obsłudze klienta biznesowego, zarówno spółek, jak i jednoosobowych działalności.
W dużej mierze są to małe
i średnie przedsiębiorstwa, którym udzielane są pożyczki
od 100 tys. do 8 mln zł zabezpieczonych na nieruchomości,
z elastycznym okresem finansowania. Dzięki pozyskanym pieniądzom klienci mogą rozwijać
swój biznes, bądź go wzmocnić,
wdrożyć nowe rozwiązania,
„złapać wiatr w żagle”.
JANVEST jest organizacją
ściśle powiązaną z Towarzystwem Funduszy Inwestycyj-

nych, wskutek czego jest częścią
zorganizowanego systemu finansowego nadzorowanego
przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przez to, że działalność
JANVEST jest zależna i kontrolowana prze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, musi
przestrzegać ściśle określonych
wytycznych, norm i zasad obowiązujących w zinstytucjonalizowanym rynku finansowym.
Dzięki temu cieszy się zaufaniem
swoich klientów, którzy mają
pewność, że współpracują z podmiotem wiarygodnym i profesjonalnym. Na uwagę zasługuje fakt, że wzory umów i ogólne
warunki są zatwierdzane przez
prawników z TFI. Z kolei samo
TFI oczywiście jest pod ścisłym
nadzorem i kontrolą KNF. Spółka podlega audytom prawnym
i biznesowym, które przechodzi
z powodzeniem. Firma spełnia
warunki obrotu AML, etyki i ja-

kości biznesu wymagane dla
tego typu instytucji finansowych. Stosuje procedury zarządzania ryzykiem zarówno własnym, a co równie istotne
klientów.
JANVEST oferuje wiele udogodnień i przywilejów w kontekście bezpieczeństwa zawartej
umowy. Decyzja o udzieleniu finansowania jest poprzedzona szeregiem działań i analiz,
a regulują to obowiązujące procedury wewnętrzne. Dodatkowym ukłonem w stronę mniejszych firm jest finansowanie
porady prawnej dotyczącej
wszelkich aspektów podpisywanej umowy i udzielonego
finansowania. Jest to częścią
ogólnej strategii JANVESTu polegającej na transparentności
wszelkich działań i warunków
budowania obustronnego zaufania partnerów biznesowych.
Dzięki temu JANVEST nawią-

zuje z wieloma klientami długoletnie umowy elastycznego finansowania ich działalności.
Jest to coś, czego nie oferują inne fundusze, co wykracza zdecydowanie ponad obowiązujące
standardy jakości. Dodatkowo,
w umowie zawarte są przywileje, z których klient może realnie
skorzystać, m.in. możliwość
sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia w dowolnym momencie, przedłużenie finansowania
w zależności od potrzeb, czy
możliwość wcześniejszej spłaty.
Dzięki działalności JANVEST
wiele firm ma szansę rozwijać się
prężnie i dynamicznie, mimo coraz wyższego ryzyka inwestycyjnego, którego z założenia nie będzie finansował sektor bankowy.
JNV

Niezawodnypartnerprzemysłuprodukcyjnego
Z uwagi na wszechstronność i różnorodność zastosowań, niską wagę przy dużej trwałości oraz możliwość wtórnego wykorzystania,
nie wyeliminujemy tworzyw sztucznych z użytku. Są dziedziny gospodarki, gdzie tego typu komponenty są niezastąpione,
a o ich atrakcyjności i konkurencyjności decyduje także cena.
Abyśmy mogli mówić o ekologicznej produkcji wyrobów
sztucznych, kluczowym jest dążenie do ich skutecznego, stuprocentowego recyklingu. Ten rynek
na całym świecie nieustannie
się rozwija, także w naszym kraju. Koniunkturę tę doskonale
wykorzystuje przedsiębiorstwo
PROFPLAST, upatrując w niej
kierunek swojego dalszego, intensywnego rozwoju.
Firma, założona w 1989 r.
przez doświadczonych specjalistów w zakresie przetwórstwa
tworzyw sztucznych, zajmuje
dziś ugruntowaną pozycję w tej

branży, kierując na rynek szeroką ofertę wyrobów produkowanych metodą wytłaczania z PVC
oraz innych tworzyw sztucznych. Firma gwarantuje kontrahentom wykonanie praktycznie
każdego kształtu profilu dostosowanego do indywidualnych
potrzeb.
Wysoką jakość wyrobów
PROFPLAST, produkowanych
w zgodzie z ekologicznymi standardami, zapewnia wdrożony
w 2002 r., ciągle doskonalony,
system zarządzania jakością
oraz certyfikat polityki środowiskowej. Ponad 50 proc. pro-

dukcji firmy trafia za granicę,
do krajów Unii Europejskiej,
na których firma jest obecna od ponad 20 lat. Główna siedziba spółki mieści się w Starym
Węgrzynowie (woj. świętokrzyskie), a zakład produkcyjny i oddział handlowy w Dąbrowie
Górniczej (woj. śląskie).
Nawiązywana na przestrzeni
lat współpraca z kontrahentami
różnych branż zaowocowała
systematycznym rozwojem
technologicznym firmy i zwiększaniem oferty produktowej
m.in. o profile montażowe
do budowy filtrów powietrza,

oświetleniowe, czy profile z PVC
stanowiące największą w Europie konstrukcję krzywoliniowej ściany o powierzchni 6 tys.
m2 w Muzeum Żydów Polskich
w Warszawie. PROFPLAST jest
także znaczącym producentem
filamentu do drukarek 3D, czyli
termoplastycznego, różnokolorowego materiału, służącego
do druku trójwymiarowego
z kilkudziesięciu typów tworzyw sztucznych.
Oferta produktowa PROFPLAST obejmuje dziś szeroką
paletę kilkuset wyrobów, takich
jak m.in. profile obudów do fil-

trów powietrza, izolatory, profile drzwiowe, okienne, podłogowe, schodowe, ogrodzeniowe
i elewacyjne, listwy progowe, dekoracyjne do glazury, wycieraczki systemowe i różne inne
profile budowlane, w tym montażowe do pustaków, kanały
elektroinstalacyjne.
Joanna Chrustek

malnie najwyższym poziomie. – Ta praca jest naszą pasją,
mamy ogromne ambicje i dużą
determinację. Oprócz stosowania się do litery prawa, nigdy nie
zapominamy o czynniku ludzkim. Nasze 20 letnie doświadczenie w branży odszkodowań
pozwala nam na zastosowanie
wszelkich form współpracy dostosowanych do potrzeb konkretnego klienta. Bardzo często
przydatne są nam również kompetencje psychologiczne. Naszym priorytetem jest, aby
w bezpiecznych i komfortowych warunkach nasz klient
otrzymał odszkodowanie w wysokości proporcjonalnej do doznanej szkody oraz krzywdy – podsumowuje Katarzyna
Piechówka.
Mateusz Moskwik, Jacek Majewski
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Technologie„pod klucz”

Poliuretanw dociepleniach

Światowetrendy,wyzwania,wyścigpo innowacjei bezpieczeństwo
energetycznestanowiąinspiracjędo wprowadzenianowatorskichrozwiązań
technologicznych.SJConstruction Sp.z o.o.(Mrągowo/Olsztyn)specjalizuje
sięw prefabrykacjii montażukompletnychinstalacji.W ostatnimczasie
firmamocnoangażujesięw realizacjęsystemówenergetycznych,zwłaszcza
ekologicznychbiogazowni.

Komforti skutecznośćizolacyjna

GłównyobszardziałańSJConstruction obejmuje przede
wszystkimprojektowaniei produkcję linii technologicznych
dla przemysłu spożywczego
oraz przetwórstwa ubocznych
produktówpochodzeniazwierzęcego,a takżedlasektorafarmaceutycznego,kosmetycznegoi chemicznego.
Ważny obszar stanowi
optymalizacjaprojektowanych technologii
pod kątem energetycznym.Oferowanekompleksoweusługiw tym
zakresie gwarantują
użytkownikomoszczędność energii, a więc
mniejszekosztyeksploatacyjneinstalacji.Specjaliści firmy posiadają
szerokąwiedzęorazwieloletnie doświadczenie
w realizacji tego typu
projektów.Szczegółowa
oferta obejmujewyposażeniezakładówprodukcyjnych
w nowoczesne linie technologicznezestalinierdzewnychjak
również dostawę składowych
elementówdo istniejącychinstalacji(typuzbiorniki,przenośniki, muldy, kosze przyjęciowe,
wymienniki,pasteryzatory,rozdrabniaczei innewg.indywidulanegoprojektu).
Wychodzącnaprzeciwaktualnym potrzebom rynku dostarczamyrównieżoprzyrządo-

wanieorazrealizujemyw trybie
„pod klucz–zaprojektuji wybuduj”kompletnezakładybiogazownirolniczychi rolniczo-utylizacyjnych, elektrociepłowni
kogeneracyjnych na biomasę,
instalacjetechnologiczneodzyskuciepła.

SJ Construction występuje
w charakterzedostawcyinstalacji,oprzyrządowania,awraziepotrzebyjakogeneralnywykonawca.Towarzyszyinwestoromwe
wszystkich etapach realizacji,
od fazyprojektowania,poprzez
prefabrykacjęimontaż,ażporozruch poszczególnych urządzeń
i całych linii. Firma prowadzi
równieżserwismaszyn,jaki całych zainstalowanych linii, zapewniakonserwacjęi okresowe

przeglądyorazkompleksowodiagnozujesystemy.
Firmadziałana tereniecałej
Polski. Biuro projektowo-konstrukcyjnewyposażonejestw nowoczesneoprogramowanie,a doświadczonakadrakonstruktorów
i technologówpracujenad ciągłymunowocześnianiem
maszyn, tworząc innowacyjne urządzenia.
Wszystkieelementyinstalacji(takżewielkogabarytowe), podzespoły
oraz szafy sterownicze
powstają we własnym
zakładzieprodukcyjnym
zlokalizowanymw Olsztynie.
Kompleksowy charakter wykonywanych
projektówdajeinwestorompewność,żerealizacja kontraktu będzie
poprowadzona prawidłowoi zgodniez ustaleniami. Firma podejmuje również nietypowe
zlecenia.Jaksamimówią:–Projektowanie to nie tylko nasza
praca,alerównieżpasja,dlatego
do każdegoprojektupodchodzimy indywidualnie, dokładnie
goanalizując,dostosowującnajlepszemożliwierozwiązanie.
Joanna Chrustek

www.sjconstruction.pl

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-

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.
Joanna Chrustek, Jacek Majewski

Reklama

Kluczowymjeststałyrozwój
kompetencjii technologii
Rynekusługprzemysłowo-budowlanychciąglerośnie.Firmachcąca
prosperować,musiiśćz duchemczasu.Niemożesięzatrzymać,
powinnainwestowaćw zapleczetechnologicznei przedewszystkim
–w ludzi.Bezszkoleńi rozwojukadry,zarównoinżynierskiej,
jaki monterskiejczyspawalniczej,niejestmożliwesprostanie
konkurencjina rynku.
Firma TECHBUD-TORUŃ
Sp.z o.o.działalnośćrozpoczęław 2004r.,zatrudniającpięciu
pracowników.Pierwszezlecenia
w związkuz tymbyłyniewielkie i towarzyszyła im pewna
doza niepokojuzwiązana z ryzykiem wejścia na rynek.
Wszystkiedziałaniaod samego
początkurealizowanebyłytak,
abyinwestorzydocenialipracę
i zaangażowanie.Wrazz upływem lat firma się rozwijała,
zwiększałazatrudnieniei zdobywała zaufanie klientów.
Do dziśskupiasięna działalności w branżach spożywczej,
chemiczneji paliwowej,alenie
zamyka się również na inne
wyzwania, które stawia rynek
i potrzebypotencjalnychinwestorów.Firmaoferujeszerokizakrespracmontażowychnowych
instalacjiprzemysłowychorazremontówi modernizacjitychistniejących. Co ważne, prowadzone działania nie powodują
koniecznościprzerywaniapracy
produkcyjnejw obiektach.
W TECHBUDdużynacisk
stawiany jest na najnowsze
technologie.Nieustannieposzerzanyjestzakreskompetencji
orazmodernizowanezaplecze
techniczne, aby dzięki temu
jeszczelepiejspełniaćoczekiwa-

niaklientów.Największymatutemjestprofesjonalizmkadry
i nieustannyrozwój,do którego przywiązywana jest duża
waga.Pracownicysprawdzilisię
przy wieluprojektachrealizowanychdlaróżnychfirmz terenu
całej Polski, niejednokrotnie
udowadniającprzy tym,żeich
wiedza,kreatywnośći zaangażowaniesąw staniesprostaćkażdemuwyzwaniu.Firmastawia
na stałyrozwój,abystwarzaćjak
najlepszewarunkikutemu,by
być jeszcze bardziej atrakcyjnym partnerem dla obecnych
i przyszłychinwestorów.
Utrzymanie najwyższych
standardówrealizowanychprac
zapewniająwdrożonesystemy

zarządzaniawgnormPN-EN
ISO 9001, 14001i 45001(zintegrowany system zarządzania),PN-EN 1090(zakładowa
kontrolaprodukcji)orazPN-ENISO 3834(wymaganiaspawalnicze).ZapewniajątorównieżposiadanedecyzjeUrzędu
DozoruTechnicznegouprawniającedo wytwarzania,modernizacjii naprawyzbiorników
bezciśnieniowychi ciśnieniowychorazrurociągówtechnologicznych.
Robert Czubak
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Głośnyi odważnygłos„Adriana”
przeciwkowojniena Ukrainie
– Jestem dumna, że jestem Polką. Otworzyliśmy zarówno nasze serca, jak i domy, by przyjąć obcych sobie ludzi,
którzy doznali tragedii, jaką przyniosła wojna na Ukrainie, będąca wynikiem zachowawczych międzynarodowych
decyzji politycznych – mówi Małgorzata Rosołowska-Pomorska, właścicielka znanej polskiej marki
i firmy „Adrian”, która systematycznie, od wielu lat zachęca społeczeństwo do refleksji, dzięki kampaniom,
których niekonwencjonalny przekaz, czasem kontrowersyjny, staje się tematem debat w przestrzeni publicznej.
Tegoroczne hasło „Hipokryzja rodzicielką wojen i tyranów” jest głośnym, wyraźnym i odważnym sprzeciwem
zarówno wobec konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą, jak i światowej polityki.
Każda z kampanii społecznych
„Adriana” jest autorskim pomysłem Małgorzaty Pomorskiej-Rosołowskiej, która w ten
sposób przekazuje swój osobisty apel promujący ważne wartości. Często jest to bunt i protest wobec negatywnych zjawisk
obecnych w społeczeństwie czy
polityce. Kampanie „Adriana”
zawierają prowokujące przesłania, mówiące o sprawach,
o których się często milczy,
m.in. niepełnosprawność, choroby onkologiczne, alkoholizm, mniejszości seksualne,
przemoc domowa, łapówkarstwo, czy depresja, samotność
i osobiste dramaty, które doprowadzają do samobójstw.
Tegoroczna odsłona kampanii społecznej „Adriana”
znów zmusza do refleksji. Zdjęcie zniszczonych lalek z hasłem „Hipokryzja rodzicielką
wojen i tyranów” jest przekazem ciężkim, ale prawdziwym. – Nie mogłam przejść
obojętnie wobec tego, co się
dzieje obecnie w środku Europy. Mam wrażenie, że wojna
odbywająca się za naszą
wschodnią granicą jest trywializowana w wielu krajach,
zwłaszcza przez tę część społeczeństw, które łatwo dają się ponieść medialnym manipula-

cjom, do których nie dociera
skala dramatu – zaznacza
M. Rosołowska-Pomorska,
i dodaje: – Ważną częścią tej
grupy są dzieci i młodzież, które również powinny być świadome tego, co dzieje się
na Ukrainie, stąd metafora
zniszczonych lalek. Zdjęcie jest
także jednoczesnym odniesieniem do dzieci, które cierpią
przez tę wojnę. To jest tylko
symboliczne zobrazowanie
prawdziwego dramatu, który
odbywa się na Ukrainie. Rzeczywiste obrazy są codziennie
obecne w mediach i nie da się
od tego uciec. Naszym obowiązkiem, jako społeczeństwa,
jest być w pełni świadomym tej
sytuacji.
Jak zaznacza właścicielka
„Adriana” decyzja o takiej formie tegorocznej akcji zapadła
spontanicznie w ciągu kilku
dni od wybuchu wojny
na Ukrainie. Pierwotny plan,
który opracowywany był od ub.
roku, był zupełnie inny.
– Uznałam jednak, że jakikolwiek inny przekaz w kontekście
tego, co się aktualnie dzieje, jest
przeze mnie nie do przyjęcia.
Mając świadomość ryzyka, jakie podejmuję, postanowiłam
tegoroczną kampanię wykorzystać do głośnego zakomuni-

kowania, że tym, co doprowadziło nie tylko do aktualnej
wojny na Ukrainie, ale wszystkich innych konfliktów zbrojnych, zwłaszcza ostatnich lat,
m.in. w Czeczenii, Gruzji, Donbasie, na Krymie, czy w Syrii,
gdzie w Aleppo użyto broni
chemicznej przeciw ludności
cywilnej, jest zakłamanie, cynizm i korupcja polityków. Ma
to znaczący wpływ na obecną
inwazję Rosji na Ukrainę i nie
ma na to żadnego usprawiedliwienia. Gdyby nie polityka
milczącej akceptacji, nie stosowania ustaleń, europejskiego
uzależnienia energetycznego
od Rosji, być może nie doszłoby do eskalacji konfliktu,
który tak naprawdę trwa od kilku już lat i niesie olbrzymią tragedię niewinnych ludzi. To
Europa, kupując surowce
od Rosji, a w Chinach lokując
firmy, by utrzymać dotychczasowy poziom zysków, przyczyniła się do tego, że te dwa
państwa stały się potęgami gospodarczymi, politycznymi
i militarnymi. Jak pokazały
ostatnie dwa lata pandemii,
Chiny, przerywając łańcuchy
dostaw, mogą w pełni zakłócić
funkcjonowanie europejskiej
gospodarki, a nawet doprowadzić do jej katastrofy. Rosja

natomiast przez lata budowała swój potencjał, w oparciu
o pieniądze płynące głównie
z Niemiec. Brak reakcji europejskich polityków na podejmowane latami przez Federację Rosyjską bezkarne działania,
poskutkowały dzisiejszą tragedią na Ukrainie. Tylko heroizm obywateli tego kraju sprawia, że Polska nie podzieliła
jego losu. Szczyty hipokryzji
osiągają również instytucje
unijne, których przedstawiciele ściskają dłonie, gratulują
otwartości serc i bezinteresownej pomocy, nie przekazując
wsparcia finansowego na ukraińskie matki i dzieci, które
w Polsce znalazły schronienie.
W aktualnej kampanii „Adriana” odniosłam się do wojny
na Ukrainie, ale hipokryzja
jest obecna na wielu innych
płaszczyznach. Jako społeczeństwo pośrednio mamy na to
wpływ, podejmując decyzje
przy urnach wyborczych. Warto dogłębnie się zastanowić
na kogo oddajemy swój głos.
Jeśli nam, wyborcom nie będzie przeszkadzała obłuda polityków, brak wiarygodności
wypowiadanych słów i okrucieństwa, których za społecznym przyzwoleniem dopuszczają się tyrani, świat ciągle

będzie kąpał się w krwi, a szaleńcy unikali odpowiedzialności – nie kryje rozgoryczenia
Małgorzata Rosołowska-Pomorska.
Przedsiębiorstwo „Adrian”
obecne na rynku od 1984 r., jest
jedną z najbardziej znanych
polskich marek branży pończoszniczej, uznanych nie tylko
na rodzimym rynku, ale w wielu krajach na całym świecie,
także w tak odległych zakątkach,
jak Iran, Japonia czy krajach
afrykańskich. Niewątpliwym
sukcesem było wejście na hermetyczny rynek francuski,
na którym produkty „Adriana”
stały się prawdziwym hitem.
Firma od blisko 40 lat konsekwentnie ugruntowuje pozycję polskiego lidera w swojej
branży. W fabryce w Zgierzu
w woj. łódzkim każdego miesiąca powstaje ponad milion par
rajstop (damskich i męskich)
i pończoch w oparciu o doskonałe przędze i przy zastosowaniu najwyższej jakości elastomeru Lycra.
Firma nieustannie się rozwija, mimo trudności, związanych z dwuletnią pandemią,
brexitem, aktualną wojną
na Ukrainie, zachwianiem międzynarodowych stosunków gospodarczych pomiędzy przed-

siębiorstwami, szalejącą inflacją,
podwyżkami cen energii,
„Adrian” nieustannie inwestuje. Ostatnio m.in. w maszyny
do produkcji rajstop, głównie
wzorzystych. – Kryzysy nie będą trwały wiecznie. Trzeba iść
do przodu. Chcąc zwiększać
sprzedaż musimy poszukiwać
nowych rozwiązań technologicznych, podnoszących atrakcyjność oferowanych produktów – mówi właścicielka
„Adriana”. Nowe urządzenia
zwiększyły możliwości wykonania jeszcze bardziej skomplikowanych wzorów, na które jest
coraz większe zapotrzebowanie
nie tylko za granicą, ale także
w Polsce. Z kolei w kontekście
trendów ekologicznych na rynku pojawiły się rajstopy wykonane z przędzy, pochodzącej
z recyklingu. Kolejne inwestycje obejmować będą zakup
dwudziestu maszyn do produkcji skarpet, z czego ponad
połowa już pracuje w firmie.
Wymaga to rozbudowy zakładu produkcyjnego, która
już się rozpoczęła. Nowa inwestycja jeszcze bardziej zdywersyfikuje ofertę produktową firmy i umoc ni jej po zy cję
na rynku.
Magdalena Tułecka, Jacek Majewski
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Hilton – zaufana polska marka Opakowania ekologiczne
Zwierzętadomowetraktujemyjakczłonkówrodziny.Chcemyzapewnićim
najlepszewarunki,optymalnądietę,ciekawezabawkiorazkomfortowe
akcesoria.Dlategow trakciezakupówproduktówdlapsalubkotawartosięgać
po tesprawdzone,którezapewniąmuświetnązabawęi równocześnie
będądlaniegobezpieczne.
Dobrym wyborem w zakresie
akcesoriówdlazwierzątsąprodukty polskiej marki Hilton.
Brandistniejeod ponad 30lati,
co istotne, cały czas poszerza
swójasortyment.W jegoportfolioznajdziemyponad 200artykułów przeznaczonych dla psów
i kotów,tj.żwirki(bentonitowe,
drewniane i silikonowe), przysmakii przekąski(treserki,kości,
gryzaki),zabawki,produktyhigieny(szampony,szczotki),smycze,obroże,legowiskaorazakcesoriadodatkowe(kuwety,łopatki,
transportery,miski).Dziękizróżnicowanejofercieorazwysokiej
jakości produktów Hilton jest
jednymz najbardziejrozpoznawalnychbrandóww branżyi skuteczniekonkurujez zagranicznymi koncernami. Ogromnym
atutempolskiejmarkijestrównieżjejdostępność,możemyją
spotkać w sklepach zoologicznychorazpopularnychmarketach.Dziękim.in.tymatutomartykuły z logo Hilton zostały
w tymrokuwyróżnionetytułamiDobraMarka2022–Jakość,
Zaufanie,RenomaorazPolska
Dobra Marka 2022 – Jakość,
Zaufanie,Renoma.
Elastycznei nowoczesnepodejścieorazdobrzezorganizowanysystemdostawsprawiają,że
produkty tej marki pozostają
w czołówceinnowacjiw branży
przekąseki akcesoriówdlazwierzątw Polsce.
ProduktyHilton,opróczrynkupolskiego,dostępnesąw wie-

lu krajach europejskich, brand
mocno inwestuje w eksport,
w tym celu dostosowuje równieżopakowania,dlategoznajdziemyna nichopisyproduktów
w kilku językach. – W firmie
ZooFactory,którajestwłaścicielemmarkiHilton,jesteśmydumniz tego,żenaszeproduktysprawiająwieleradościpsomi kotom
w całejPolscei pozanią.Staramy
sięsłuchaćklientów,prowadzimy
obserwację rynków zagranicznych,z którychczerpiemyinspiracje – mówi Monika Gliga
z działumarketinguZooFactorySp.z o.o.,i dodaje:–Naszym
celemjestpokazanie,żepolskie
produktydlazwierzątmogąbyć
nowoczesnei niedrogie.Nieboimysięwyzwań,częstowprowadzamyna rynekcałkiemnowear-

tykuły,np.kilkanaścielattemu,
marka Hilton jako pierwsza
w krajuumieściław swojejofercieżwireksilikonowy.
Wśródostatnichnowości,które uzupełniły portfolio brandu
znajdziemy m.in. żwirki z serii
blackandwhite(zawierającebiały
bentonit oraz węgiel aktywny)
imultigrano(produkowanywtechnologiizerowaste)orazlinienaturalnychprzysmaków.Stalerównież
urozmaicanesązabawkii akcesoriaprzeznaczonedlazwierząt.
Zoo Factory, oprócz marki
Hilton,w ofercieposiadaprzeznaczone dla gryzoni i ptaków
produktyAnimals.Dodatkowo,
przedsiębiorstwoświadczyusługiprodukcjipod markąwłasną
danegoklienta.
MałgorzataBachórz

Pulpapapierowa,zwanatakżemasąpapierowąlubcelulozową,
jestnajbardziejekologicznymmateriałemdo wytwarzaniaopakowań.
ŁódzkieprzedsiębiorstwoPulp-Tec Sp.z o.o.jestjednym
z największychi najbardziejdoświadczonychproducentówwyrobów
z tegosurowcaw Europie.
PulpapapierowaPulp-Tecpowstajezezużytegokartonui papieruorazwszelkiejinnejmakulatury.Tymsamymfirmadaje
odpadomnoweżycie.Masapapierowajestmateriałemw pełniekologicznym,aleprzy tym
trwałym,elastycznymi stabilnym.Idealniesprawdzasięjako
opakowanie,od któregozależy
bezpieczeństwoproduktupodczastransportu.Dziękiodpowiedniejtechnologiiprodukcji
pulpa papierowa jest formowanaw dowolnymrozmiarze
i kształcie.Przedsiębiorstwojest
w staniestworzyćopakowanie
dostosowanedo każdegoproduktu.
Rozwójtechnologiii najnowszeurządzeniapozwalająprodukowaćopakowaniabardzowysokiejjakości.Ichpowierzchnia
jestgładkai jednolita.Nienaraża pakowanych produktów
na uszkodzeniai zarysowania.
Dzięki zespołowi ekspertów
i technicznym możliwościom
projektowymPulp-Tectworzy
zrównoważone opakowania
od pomysłudo produktukońcowegomaksymalniedopasowane do potrzeb odbiorców.
W fabryce w Łodzi powstają
opakowania dla producentów
z wielu branż, m.in., chemii
i farmacji, motoryzacji, elektroniki,AGD,foliii tekstyliów,
mebli, art. spożywczych czy
ogrodnictwa.

Projektowaniei rozwójkażdego wyrobu to podstawowe
kompetencje firmy Pulp-Tec,
a zespółinżynierówi projektantów,maszynyCNCi wewnętrznydziałodpowiedzialnyza narzędziaprodukcyjnezapewniają
klientomkompleksowąobsługęna każdymetapieprodukcji
tychekologicznychopakowań.
–Ochronęśrodowiskanaturalnegopostrzegamyw Pulp-Tecjakomisję.Naszedziałania
stanowiąprzykładzarównodla
branży opakowań, jak i użytkownikównaszychproduktów.
Mamywdrożonelicznecertyfikatyi normyw zakresieochronyśrodowiskaorazzarządzania
jakością.ObokISO 9001i 14001

posiadamy również certyfikat
BRC Global Standard for
PackagingandPackagingMaterials – podkreśla Sebastian
Żywczak,DyrektorZarządzającyw Pulp-Tec Sp.z o.o. Sp.k.,
i dodaje:–Zapraszamyzainteresowanefirmydo skontaktowania się z nami, abyśmy mogli
wspólniestworzyćekologiczny
produktopakowaniowydostosowanydo Państwapotrzeb.

www.pulp-tec.com

Reklama

Biorewolucja w rolnictwie
jest nieunikniona!
Od seteklatczłowiekw pogoniza produkcjącoraz
większejilościżywnościsystematycznieburzył
delikatnąrównowagę,jakawystępujew przyrodzie.
Jednymz takichśrodowiskjestrównieżgleba.Warstwa
ornatonietylkominerałyi woda,aleteżsiedlisko
ogromnejilościorganizmówżywych,któreprzez
milionylattworzyłymiędzysobąróżnezależności.
Wszystkiedziałaniaczłowiekapolegającena uprawie,nawożeniu,
ochronie roślin, monokulturze
w doborzegatunkówuprawnych
prowadządo nieuchronnych,negatywnychzmianw składziebiosfery gleby. To z kolei skutkuje
spadkiem żyzności, zawartości
próchnicy, pojemności wodnej
i coraz większej presji chorób
i szkodników,coniesiekonieczność coraz większych nakładów
w produkcjirolnejw celuuzyskiwania zadowalających plonów.
Wydajesię,żewłaśniedoszliśmy
do momentukrytycznego,a dalsze„standardowe”nakładyniewiele pomogą. Musimy ponownie
wykorzystaćsiłynatury,abyprzywrócić harmonię w środowisku
glebowym.Agro-Sieć Sp.z o.o. wychodzącnaprzeciwzmianomzachodzącymw branżyagro,wprowadziła do swojej oferty nowe
produktyopartena pożytecznych
mikroorganizmach.
Pierwszyz nich–Fundamental
–przeznaczonyjestgłówniedo stosowaniadoglebowegow celulepszego rozkładu resztek pożniwnych, podnoszenia zawartości
próchnicyorazwspomagania„dobrego”mikrobiomu.Stosowanie
tegoproduktupozwalana obniże-

nie poziom nawożenia o 10-20
proc., co ma duże znaczenie
w dobie drożejących nawozów
mineralnych. Jest on też bardzo
skutecznyw połączeniuz FundamentalemCa w zabiegachnalistnychjakopreparatwspomagający
w walcez chorobamigrzybowymi,
a takżeintensyfikującyfotosyntezęi wzrostroślin,a coza tymidzie
plonowanie.
Z koleiBioKurator w połączeniuz BioKuratoremCa,toproduktbędącyalternatywąchemicznych fungicydów w zwalczaniu
choróbw praktyczniewszystkich
uprawach.Aktywizujemechanizmyobronneroślin,a dodatkowo
niedopuszczado zasiedleniasię
patogenóww roślinach.Produkt
o takiejskutecznościorazbezpieczeństwiedlaludzii środowiska
jestbardzoatrakcyjny,szczególnie w czasach, kiedy wycofaniu
ulega coraz więcej fungicydów,
a Europa ogłasza Zielony Ład
w drodze strategii „Od pola
do stołu”.
MariuszWypij,Dyrektor
DziałuRozwojuAgrotechniki
w Agro-Sieć Sp.z o.o.

Agro-Sieć Sp.z o.o.otrzymałaprestiżowytytułw konkursieINNOWACJA
ROKU 2022 dlaproduktówmikrobiologicznych:BioKuratora i Fundamentala.Otrzymanewyróżnienieświadczyo bardzowysokiejjakościi efektywnościproduktówmikrobiologicznychdostępnychw portfolioAgro-Sieci.

