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PATRONEM SEKCJI JEST CENTRUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU

Przełom w terapii chorób płuc

Firma OncoArendi Therapeutics, rozwijająca unikatową na
skalę światową terapię chorób płuc, wchodzi na Giełdę
Papierów Wartościowych.
W ramach najbardziej zaawansowanego projektu firma opracowała cząsteczkę OATD-01,
potencjalny nowy lek na
chroniczne choroby układu
oddechowego, takie jak astma, włóknienie płuc czy sarkoidoza.
Projekt „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata
na innowacyjny lek w terapii
astmy i nieswoistych chorób
zapalnych jelit” to przede
wszystkim pierwszy taki projekt w swojej klasie. Oznacza
to, że cząsteczka skierowana
jest na zupełnie odmienny cel
biologiczny od leków stosowanych dotychczas.

Unikalne podejście
— Takie podejście niesie ze
sobą wiele nadziei na opracowanie nowej, skutecznej
terapii. Zakładamy, że lek
przyniesie oczekiwane efekty
terapeutyczne i będzie dobrze
tolerowany przez pacjentów,
co jest niezwykle istotne przy
długotrwałym leczeniu. Jest
oczywiście ryzyko związane
z każdym innowacyjnym rozwiązaniem, że nie spełni ono
zakładanych oczekiwań —
podkreśla Karolina Dzwonek,

dyrektor działu biologii
OncoArendi Therapeutics.
Oczekiwana aktywność
terapeutyczna OATD-01 u pacjentów zostanie zweryfikowana w drugiej fazie badań klinicznych. Przy rozwoju leków
pierwszych w swojej klasie, założenie ich działania opiera się
na badaniach na zwierzętach
oraz badaniach korelacyjnych
zwiększonej aktywności celu
molekularnego leku u pacjentów z daną jednostką chorobową.
Celem biologicznym cząsteczki OATD-01 są chitynazy, enzymy trawiące chitynę,
powszechnie występujący
w przyrodzie budulec chociażby ścian komórkowych
grzybów czy pancerzyków skorupiaków. Badania naukowe
wielu laboratoriów wskazują
jednak, że enzymy te zaangażowane są także w patogenezę
chorób układu oddechowego.
Głównym celem nowej terapii
jest idiopatyczne włóknienie
płuc, sarkoidoza oraz astma,
na które chorują miliony pacjentów na całym świecie i dla
których nadal brakuje skutecznych i bezpiecznych leków.
— Badania z wykorzystaniem modeli zwierzęcych wykazały, że chitynazy odgrywają istotną rolę w patogenezie
astmy czy włóknienia płuc,
ponadto pokazano, że enzymy

AMBITNE CELE: Badania nad chorobami płuc to nie jedyne
wyzwanie badawcze, jakie stawia przed sobą OncoArendi.
Firma równolegle prowadzi badania nad nowymi lekami
przeciwnowotworowymi. [FOT. ARC]

te ulegają znaczącej aktywacji
u pacjentów dotkniętych schorzeniem, lokalizując się w miejscach zmienionych patologicznie. Wszystko to wskazuje, że
zablokowanie chitynaz nowym
lekiem może być przełomem
w walce z chorobą — komentuje Karolina Dzwonek.
OncoArendi Therapeutics
właśnie zakończyła pierwszą
część badań klinicznych pierwszej fazy dla związku OATD-01,
której celem było określenie
bezpieczeństwa cząsteczki po
podaniu pojedynczej dawki
zdrowym ochotnikom. Kolejny
krok to faza wielokrotnego podania leku, gdzie potwierdzo-

ne będzie jego bezpieczeństwo
oraz wybrane zostaną dawki
do fazy drugiej, w której badany będzie już efekt terapeutyczny u pacjentów. Ten etap
planowany jest na przełom lat
2019-20.

Pierwsi na świecie
OncoArendi Therapeutics jest
pierwszą firmą na arenie międzynarodowej prowadzącą
badania nad opracowaniem
inhibitorów chitynaz na tak
zaawansowanym etapie, że
pierwsza cząsteczka została
podana ludziom. To również
trzecia firma w historii Polski,
która rozpoczęła badania kli-

niczne dla innowacyjnego
leku.
— Naszą przewagą, zwłaszcza w przypadku astmy, jest
opracowanie leku w formie tabletki. Większość leków przyjmowanych przez pacjentów
z astmą jest podawana w formie wziewnej, tabletka natomiast ułatwia przyjmowanie
leku i podanie jego odpowiedniej dawki. W przypadku włóknienia płuc dostępne obecnie
leki nie dają pożądanych efektów, a ich stosowanie wiąże się
z wieloma skutkami ubocznymi, istnieje więc ogromna
potrzeba znalezienia nowych
rozwiązań terapeutycznych takich jak nasz lek — podkreśla
Karolina Dzwonek.

Nowe terapie na raka
Badania nad chorobami płuc
to nie jedyne wyzwanie badawcze, jakie stawia przed
sobą OncoArendi. Firma równolegle prowadzi badania nad
nowymi lekami przeciwnowotworowymi.
Rozwój projektu inhibitora
arginazy to nowatorskie podejście terapeutyczne w onkologii, polegające na odblokowaniu układu odpornościowego
pacjenta do walki z chorobą.
Immunoterapie są obecnie
najbardziej obiecującym sposobem leczenia nowotworów,
dającym realną szansę na wy-

leczenie pacjenta. Cząsteczka
OATD-02 OncoArendi jest już
na etapie formalnych badań
przedklinicznych, a w przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie badań klinicznych.
Drugi program onkologiczny firmy to projekt w ramach
platformy chitynazowej, dotyczący inhibitorów jednego
z białek z rodziny chitytnaz —
YKL40. Również w tym przypadku badacze opracowują lek
pierwszy w klasie i również tu
za słusznością dalszych działań
stoi wiele badań naukowych.
Za główny cel terapeutyczny
naukowcy OncoArendi stawiają sobie walkę z glejakiem,
nowotworem, na który nie ma
obecnie żadnej skutecznej terapii. Jednocześnie wykazano,
że właśnie w tym nowotworze
białko YKL40 jest szczególnie
mocno aktywowane.
OncoArendi Therapeutics
prowadzi badania nad nowymi
lekami od odkrycia pierwszej
aktywnej cząsteczki do etapu
wczesnych badań klinicznych
kandydata na lek u ludzi.
W celu przeprowadzenia badań ostatniej, trzeciej fazy
i wprowadzenia leku na rynek
konieczne jest nawiązanie
współpracy z międzynarodowym koncernem farmaceutycznym, w przededniu której
firma znajduje się obecnie.
Joanna Gulewicz

W powiecie tureckim myślą perspektywicznie i innowacyjnie
Kompleksowy program realizowany systematycznie
przez starostę tureckiego,
Mariusza Seńkę, Innowacje,
Nowoczesne Technologie,
Języki Obce to jedna ze składowych starannie przemyślanej
wizji rozwoju całego powiatu
na najbliższych kilkadziesiąt
lat. Koncepcja Smart City,
która przyświecała staroście
podczas każdego z podejmowanych wyzwań błyskawicznie wpisała powiat na mapę
Polski i Europy jako wiodący
ośrodek rozwoju innowacyjnych technologii przemysłowych i cyfrowych.
Nowoczesne technologie
i innowacyjność to podstawowe
cechy wyróżniające powiat turecki na tle innych regionów, zaś
konsekwentna realizacja idei
„Automatyzacji i robotyki procesów technologicznych”, jednej z Krajowych Inteligentnych
Specjalizacji, to kolejny krok na
drodze do Przemysłu 4.0.

Rynek pracy, technologie…
By nieustannie wpisywać się
w dynamikę zmian gospodarczych i regionalnych, władze

podjęły dyskusję z przedsiębiorcami na temat priorytetów, jeżeli
chodzi o dalszy rozwój powiatu,
pod kątem zatrudnienia i rynku
pracy. Wniosek nasunął się jeden — żeby przetransformować
dotychczasowy system, niezbędna jest wyszkolona kadra. Z takim
zamierzeniem władze przystępowały do realizacji potężnego
projektu Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym
elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego
powiatów tureckiego i kolskiego,
na którego realizację udało się
uzyskać aż 13,3 mln zł. Wartość
wszystkich inwestycji w ramach
projektu wynosi 15 mln zł.
Konieczne okazało się
przede wszystkim doposażenie powiatowych szkół
technicznych w nowoczesne
urządzenia i systemy, takie
jak: obrabiarki sterowane numerycznie CNC, systemy do
obróbki hydro-ściernej, stanowiska robotyki i automatyki
produkcyjnej, systemy i urządzenia do inżynierii odwrotnej,
a także systemy do obsługi sieci
przemysłowych. Wymienione
zadania są realizowane

w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-20,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu Powiatu Tureckiego.
Z kolei projekt „Kształcenie
zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów
tureckiego i kolskiego” o wartości blisko 2 mln zł ma za zadanie podnieść kompetencje
uczniów poprzez uzyskiwanie
dodatkowych kwalifikacji w ramach odbytych staży, kursów,
szkoleń takich jak chociażby
Lean Manufacturing czy obsługa systemów Profinet oraz
Profibus. Mając na uwadze
kształcenie interdyscyplinarne, oferta edukacyjna szkół
została tak ułożona, aby każdy
z uczniów miał możliwość zdobycia wykształcenia w ramach
dwóch zawodów jednocześnie
(np. mechatronik + teleinformatyk = sieci przemysłowe), dzięki
czemu będzie poszukiwanym
na rynku pracy specjalistą.
Główne specjalizacje, na które stawiają władze regionu, to

robotyka i automatyka procesów, dlatego też dużo uwagi poświęcają na przygotowanie się
do współpracy z przemysłem,
szczególnie zaś takimi branżami
jak przemysł lotniczy czy motoryzacyjny, i także pod tym kątem ma być przygotowywana
oferta terenów inwestycyjnych.

…i języki obce
— Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłości, dokonaliśmy gruntownych zmian
w dziedzinie edukacji wielojęzycznej na terenie całego powiatu poprzez wprowadzenie nauki
dwóch języków obcych już od
pierwszej klasy szkoły podstawowej — akcentuje Starosta Seńko.
Na uwagę zasługuje współpraca powiatu tureckiego
z Instytutem Goethego oraz
British Council w zakresie
nauczania kontekstowego (Content and Language
Integrated Learning).
Ponadto powiat inwestuje
w infrastrukturę społeczną by
zapewnić mieszkańcom atrakcyjne warunki bytowe i bezpieczeństwo. Władze powiatu
bez wahania zainwestowały

w podnoszenie standardów
opieki medycznej przebudowując szpital w Turku i dokonując
zakupu nowoczesnej aparatury medycznej. Będzie to miało
również wpływ na tworzenie
przewagi konkurencyjnej nastawionej na zatrzymanie ludności w tej części Wielkopolski.
Powiat turecki stawia na
rozwój szeroko rozumianej
edukacji i idei uczenia się
przez całe życie, stworzył
więc platformę porozumienia
między światem samorządu, edukacji i społeczeństwa
w wieku senioralnym. Na terenie powiatu działa uniwersytet trzeciego wieku, w ramach
którego osoby starsze mogą
m.in. nauczyć się sprawnego
poruszania w e-rzeczywistości.
Ciągła współpraca z przemysłem, troska o dobro każdego
z mieszkańców i wypracowanie innowacyjnej strategii postępu gospodarczego regionu
to podstawowe czynniki, które
sprawiają, że powiat turecki już
teraz jest w przededniu rewolucji przemysłowej 4.0.
Joanna Gulewicz
Patrycja Pawlaczyk

Z MYŚLĄ O WSZYSTKICH:
Ważna jest dla nas każda grupa
społeczna, bo tylko holistyczne
spojrzenie na wszystkich mieszkańców i kompleksowe podejście
do ich wiedzy, kompetencji i
doświadczenia oraz perspektywiczne spojrzenie na region, jako
jeden organizm, może zaowocować właściwymi decyzjami
— podkreśla Mariusz Seńko,
starosta turecki. [FOT. ARC]

Innowacyjne rozwiązanie już wkrótce
dostępne dla przewoźników

Oparta na autorskim systemie
innowacyjna usługa kierowana
do branży transportowej przechodzi kolejne etapy, by niedługo usprawnić pracę przewoźników poprzez dostęp online
do danych z karty kierowców,
tachografów, a co za tym idzie,
uprościć rozliczanie czasu pracy
i delegacji kierowców.
Projekt realizowany od
listopada przez Kancelarię
Transportową KOBEN, przy
wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, rozwija swój potencjał, kierując się
w stronę przyszłych odbiorców. Sama usługa polega na
zdalnym pobieraniu danych
z tachografów cyfrowych oraz
kart kierowców, co zaowocuje
tym, że przedsiębiorcy korzystający z innowacji nie będą
musieli samodzielnie odczytywać danych, ponieważ cały
proces poprowadzi system
zdalnego pobierania, wspomagany przez satelitę i GPRS.
Za działania w ramach realizowanego projektu Kancelaria
Transportowa Koben została w tym roku wyróżniona
Polską Nagrodą Inteligentnego
Rozwoju 2018 w kategorii
„Innowacje w transporcie”.

— Doceniono nasze osiągnięcia i samą usługę, a informacja o uzyskaniu nagrody
będzie dużo znaczyła wśród
klientów. Dzięki niej przekonają się oni, że nasze usługi dostosowujemy do ich potrzeb —
mówi Krzysztof Nowakowski,
członek zarządu Kancelarii
Transportowej Koben.

Kolejny krok ku rynkowi
Obecnie prowadzony jest z sukcesem projekt badawczo-rozwojowy współfinansowany ze
środków Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju. Skutecznie
finalizujemy etap prac przemysłowych nad opracowaniem
naszej usługi — SmartKoben.
W najbliższym czasie zostaną
opublikowane informacje o wersji prototypowej, testowanej już
w warunkach rzeczywistych.
— Testowaliśmy kilka różnych rozwiązań w tym zakresie, lecz nie wszystkie
spełniały nasze wymagania.
Kierowaliśmy się przede
wszystkim potrzebami zgłaszanymi przez klientów.
Rozwiązania technologicznie
muszą przesyłać informacje bezpośrednio do nas, potrzebują jednak odpowiednich

KOMPUTER I SMATRFON: Krzysztof Nowakowski (z lewej)
i Bartłomiej Muc, członkowie zarządu Kancelarii Transportowej
Koben, zapewniają, że SmartKoben będzie dostępny zarówno
w przeglądarce internetowej na komputerach, jak również
w postaci aplikacji na smartfony. [FOT. ARC]

połączeń do tachografu wewnątrz pojazdów — tłumaczy
Krzysztof Nowakowski.
Dane z komputera pokładowego, tachografu oraz informacje o lokalizacji pojazdu
będą przesyłane na bieżąco,
co jest szczególnie ważne,
ponieważ umożliwi zebranie
informacji, które później będą
analizowane przez pracowników kancelarii oraz jej klientów w celu rozliczenia czasu
pracy kierowców.

Wersja BETA Smart Koben
została już stworzona, jednak
wciąż funkcjonuje w zamkniętej fazie testów.

Stałe doskonalenie
— Cały czas działamy w tym kierunku, aby nasza usługa była
jak najbardziej użyteczna, a co
za tym idzie oszczędzała czas
naszych pracowników i pieniądze klientów — mówi Bartłomiej
Muc, Członek Zarządu Kancelarii
Transportowej Koben.

SmartKoben będzie dostępny zarówno w przeglądarce internetowej na komputerach,
jak również w postaci aplikacji na smartfony. Dostęp do
systemu będą mieli nie tylko
właściciele przedsiębiorstw,
lecz także kierowcy.
W aplikacji zawarte są dane
o czasie jazdy w danym dniu
i odpoczynku danego kierowcy, prędkości, lokalizacji,
komunikacji z kierowcą średnim spalaniu, paliwie które
znajduje się w zbiornikach,
oraz informacje związane
z wymogami przepisów, m. in.
Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr
561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów
socjalnych odnoszących się do
transportu drogowego.
— Zależnie od danych, których potrzebuje nasz klient,
mamy możliwość podpięcia
dodatkowych urządzeń w celu
udostępnienia wielu informacji
związanych z pojazdem — wymienia Krzysztof Nowakowski.
Projekt ma umożliwić pobranie danych w każdym momencie, w celu przygotowania niezbędnej dokumentacji
w określonym przez przepisy

prawa terminie. Kancelaria
Transportowa Koben jest na
etapie testowania i ciągłego
analizowania rynku zmieniających się potrzeb tak, aby usługa
spełniała oczekiwania klientów.
— Nasza usługa jest bardzo ważnym narzędziem,
ponieważ nie służy tylko do
zdalnego odczytu danych
z tachografów. Przewoźnicy
mają problem z odczytem
danych ze względu na możliwości techniczne. Dzięki temu
rozwiązaniu przedsiębiorcy
będą mogli szkolić wybranych
kierowców w zakresie wykorzystywania pojazdów pod
kątem zmniejszenia zużycia
paliwa lub eksploatacji pojazdu
— mówi Bartłomiej Muc.
W branży transportowej,
przy dużej częstotliwości
zmian przepisów, nie można mówić, że dane działanie
zostaje w pełni skończone.
Kwestie merytoryczne będą
cały czas analizowane i poprawiane, ponieważ urządzenie musi być zgodne z aktualnymi przepisami, by dać
klientom pewność, że używane przez nich rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo.

Nowoczesne baterie do pojazdów
magazynowych

Stałe wspieranie lokalnej
społeczności

Rodzina baterii litowo-jonowych do wózków widłowych
i paletowych pomoże w pracy
w magazynach i halach produkcyjnych.
Electreecity — marka firmy
M.P. Tech z Wrocławia — to nowoczesne rozwiązania do magazynowania energii. W tym
pojęciu mieszczą się m.in. baterie trakcyjne, systemy awaryjnego zasilania, baterie do instalacji OZE. Najnowszy projekt
realizowany we współpracy
z NCBR skupia się na rozwiązaniach dla wózków widłowych
i pojazdów magazynowych
w technologii litowo-jonowej.
— Jest to technologia używana
w samochodach elektrycznych
m.in. ze względu na wysoką gęstość energetyczną, czyli stosunek ilości energii elektrycznej,
którą można zgromadzić w danej baterii do jej ciężaru i objętości — mówi Piotr Stec, członek
zarządu M.P. Tech.
Rodzina baterii rozwijana
będzie do końca tego roku.
Przedsiębiorstwo jest już na
etapie pierwszych przedprototypów, natomiast dział handlowy już poszukuje klientów,
poznając ich oczekiwania i potrzeby, by dopasować produkt
do oczekiwań rynku.
Baterie produkowane przez
wrocławską firmę są kompletnie szczelne, nie emitują
żadnych gazów w procesie ładowania, mogą być ładowane

Spółka ze Środy Śląskiej dzięki
rozległym pracom inwestycyjnym stale poprawia komfort
życia mieszkańców.
Średzka Woda skanalizowała już ponad 97-proc. gminy
Środa Śląska. Jej specjalizacja,
skupiająca się na zbiorowym
zaopatrywaniu w wodę oraz
odprowadzaniu zanieczyszczeń, po raz kolejny została doceniona.
Za działania w ramach nowatorskich inwestycji komunalnych z myślą o mieszkańcach,
w trosce o komfort ich życia
i otaczające środowisko, Średzka
Woda została już po raz trzeci
wyróżniona Polską Nagrodą
Inteligentnego Rozwoju, w kategorii „Innowacje w gospodarce komunalnej”.
— Bardzo się cieszę, że po
raz trzeci zostaliśmy wyróżnieni tak prestiżową nagrodą.
Na tym przykładzie doskonale widać, jak bardzo dbamy
o środowisko mieszkańców
i staramy się im pomagać. Dla
mnie otrzymanie wyróżnienia
jest ogromną radością i motywacją do dalszych prac —
mówi Antoni Biszczak, prezes
Średzkiej Wody.
Podstawowym założeniem
przedsiębiorstwa jest wspieranie lokalnej społeczności,
ponieważ fundamentem działania spółki jest zaopatrywanie
mieszkańców w wodę i odbiór
ścieków. Współpraca z miesz-

SPRAWNIEJ I OSZCZĘDNIEJ: Produkt firmy M.P. Tech. zapewnia
klientom bezobsługowość, kilkakrotnie dłuższy okres użytkowania,
eliminuje konieczność inwestycji w pomieszczenia i infrastrukturę
akumulatorowni, a jednocześnie pozwala podnieść wydajność pracy
wózków i operatorów. [FOT. ARC]

bezpiecznie w czasie nawet
krótszym niż 1 godzina, a także doładowywane wielokrotnie w ciągu dnia, bez utraty
pojemności. W projekcie rozwijane są dwie linie produktowe. Pierwsza to szybko wymienialna bateria do wózków
paletowych używanych w dużych sklepach.
Druga, przeznaczona do
wózków widłowych, w których
ciężar baterii jest przeciwwagą, to zintegrowana jednostka
z wbudowaną ładowarką (prostownikiem) i odpowiednim
dociążeniem. Wartością obydwu rozwiązań będzie możliwość pracy ciągłej, bez konieczności przestojów, które są

nieuniknione przy stosowaniu
tradycyjnych baterii kwasowo-ołowiowych.
— Baterie, które wdrożymy
do produkcji, są modułowe.
Z tych samych jednostek, łączonych szeregowo, będziemy
w stanie produkować baterie
24 V, 48 V czy 80 V do najcięższych wózków widłowych.
Łączenie równoległe tych samych modułów pozwoli produkować baterie o pojemności od
50 Ah do 1000 Ah, będące uniwersalnym zamiennikiem baterii kwasowo-ołowiowych do
wszystkich obecnie używanych
elektrycznych urządzeń magazynowych — mówi Piotr Stec.
Adrian Morel

kańcami jest ciągła i dzięki
temu pozytywnie odbierana.
Spółka w swoich wieloletnich planach zakłada zakończenie kanalizacji w gminie
Środa Śląska, która w tym momencie jest już skanalizowana
w ponad 97-proc.
— Myślę, że w ciągu najbliższych trzech lat zakończymy
kanalizację całej gminy. Dzięki
temu będzie jedną z niewielu
w naszym kraju, która jest skanalizowana w 100 procentach
— mówi Antoni Biszczak.
W tym roku rozpoczyna się
następna inwestycja realizowana przez Średzką Wodę — to kolejny krok na drodze do pełnego
skanalizowania gminy. Budowa
kanalizacji sanitarnej w Lipnicy
oraz sieci kanalizacji sanitarnej
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biegnącej z tej miejscowości
do miejscowości Szczepanów
rozpoczęła się wiosną 2018 r.
i potrwa do jesieni 2019 r. Już na
początku stycznia 2018 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie prac, a samą inwestycję
wesprze finansowo gmina.
Projekt zakłada budowę
kanalizacji sanitarnej tłoczonej oraz grawitacyjnej, kanalizacji metodą przewiertu,
kanałów bocznych, dwóch
kompletnych przepompowni
z zasilaniem energetycznym
oraz z odtworzenia nawierzchni. Równolegle rozpocznie się
budowa kanalizacji deszczowej, którą zleciła gmina, dzięki
nawiązaniu rzetelnej współpracy ze spółką ze Środy Śląskiej.
Adrian Morel

PODWÓJNY EFEKT: Środa Śląska jest skanalizowana już w 97 proc.
Stale podnosząc ten wskaźnik, spółka Średzka Woda nie tylko zwiąksza
komfort mieszkańców, ale przyczynia się do rozwoju gminy. [ FOT. ARC]

