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Powszechna cyfryzacja 
generuje coraz większą ilość 
cyberataków – ostrzegają 
eksperci. Odpowiedzią na 
przestępczość cyfrową może 
być stworzony przez Polaków 
innowacyjny system 
kryptograficzny, który właśnie 
wprowadzany jest na rynek.

Eksperci ds. bezpieczeń-
stwa cyfrowego alar-
mują, że liczba cybera-
taków na całym świecie, 

w tym także w Polsce, rośnie 
lawinowo. Codziennie łupem 
cyberprzestępców padają 
nasze prywatne zdjęcia, hasła 
do kont bankowych, ale też 
kluczowe dla naszych firm 
technologie czy bazy danych 
klientów. Nie stoimy w  tej 
walce na straconej pozycji. 
W naszym kraju opracowano 
innowacyjną metodę krypto-
graficzną, która bardzo sku-
tecznie chroni przedsiębior-

stwa, instytucje oraz indywi-
dualnych użytkowników sieci.

– Prace nad systemem in-
nowacyjnym na skalę Europy 
i świata rozpoczęliśmy cztery 
lata temu. Już wtedy zauwa-
żyliśmy lawinowo rosnącą 
liczbę zagrożeń w sieci i wie-
dzieliśmy, że wkrótce szeroko 
stosowana kryptografia bę-
dzie niezwykle istotnym ele-
mentem cyberbezpieczeń-
stwa. Powiem dosadniej, bez 
szyfrowania wszelkich wrażli-
wych danych nie będzie 
prawdziwego bezpieczeństwa 
w  cyberprzestrzeni – mówi 
Krzysztof Surgowt, prezes 
zarządu Cryptomind SA.

Nad innowacyjnym „silni-
kiem” kryptograficznym dla 
UseCrypt pracowali czołowi 
polscy kryptografowie. – Na-
szą ambicją było opracowanie 
rozwiązania w 100 proc. pol-
skiego, które będzie można 
eksportować na cały świat – 
przyznaje Surgowt. Udało się, 

co potwierdzają pozytywne 
opinie Wojskowej Akademii 
Technicznej oraz Instytutu 
Łączności. – To prawdopo-
dobnie jedyny taki produkt 
w Polsce, który takie referen-
cje posiada – dodaje prezes 
Cryptomind.

– Wyobraźmy sobie nasz
dom, teoretycznie doskonale 
zabezpieczony przed włama-
niem. Rozwiązaniem dla zło-
dzieja jest tylko kradzież klu-
cza. W naszym systemie jest to 
całkowicie niemożliwe. Jakie-
kolwiek włamanie na serwer 
czy urządzenie użytkownika, 
łącznie z  kradzieżą fizyczną 
urządzeń niczego hakerowi 
nie da. Dane są nadal zaszyfro-
wane i dla niepowołanej osoby 
kompletnie nieprzydatne – 
mówi Michał Baranowski, do-
radca zarządu ds. bezpieczeń-
stwa IT w Cryptomind SA.

Aplikacja Usecrypt jest 
kompatybilna z  systemami 
Windows, OSX, iOS oraz An-
droid. Jej główną zaletą jest 
absolutny brak dostępu do 
pliku poza jego właścicielem 
lub odbiorcą. – Dane nie są 
widoczne nawet dla admini-
stratora systemu IT. Umożliwia 
to innowacyjna metoda po-
działu klucza, a  także nasz 

autorski, odporny na przejęcie 
czy podsłuchanie, tunel trans-
misji danych. System umożli-
wia także szyfrowanie lokalne, 
co jest niezwykle ważną i uni-
katową cechą tej aplikacji – 
podkreśla Surgowt.

UseCrypt jest skierowany 
do szerokiego grona odbior-
ców. – Jesteśmy w stanie ob-
służyć zarówno sektor pu-
bliczny, jak i prywatny, poczy-
nając od wielkich koncernów 
aż do poziomu klienta indywi-
dualnego. Sama obsługa inter-
fejsu jest czysto intuicyjna i nie 
wymaga żadnej specjalistycz-
nej wiedzy – mówi Surgowt.

Twórcy UseCrypt podkre-
ślają, że oprócz działalności 
biznesowej projekt ma dla 
nich także inny, bardziej 
emocjonalny wymiar. – Dzięki 
Enigmie cały świat usłyszał 
o polskiej kryptografii. Chce-
my pójść podobnym śladem, 
ale w nieco innym kierunku,
tworząc system kryptogra-

ficzny, którego nie da się zła-
mać. Dzięki toczącym się 
rozmowom z  potencjalnymi 
kontrahentami zagraniczny-
mi o  polskiej kryptografii 
znów może być głośno na ca-
łym świecie – kończy prezes 
Cryptomind SA.

Działalność Cryptomind SA 
została dostrzeżona przez fir-
mę PriceWaterhouseCoopers 
w raporcie „Technologie mobil-
ne w nowoczesnej Polsce – od-
powiedzialny rozwój i  równe 
szanse" z  października 2016 
roku. Cryptomind SA została 
wymieniona jako jedna z czte-
rech polskich firm działających 
w  obszarze bezpieczeństwa 
danych, zapewniając cyberbez-
pieczeństwo biznesowe.

Cryptomind SA jest laure-
atem Polskiej Nagrody Inteli-
gentnego Rozwoju 2017, za 
innowacyjny wkład w bezpie-
czeństwo w sieci przy zastoso-
waniu systemu UseCrypt. 

—Michał Pawlak

Polacy wytaczają
ciężkie działa przeciw cyberprzestępcom

„Partnerem kolumny jest Centrum Inteligentnego Rozwoju”

≥Prezes Cryptomind SA 
Krzysztof Surgowt

Pomimo trudnego okresu 
transformacji i związanej 
z nim zapaści gospodarczej 
Starachowice są dziś prężnie 
działającym ośrodkiem 
przemysłowym. 

Przedsiębiorstwa, które tu 
zainwestowały, dynamicznie 
się rozwijają, tworząc nowe 
miejsca pracy. To w Staracho-
wicach powstają autobusy 
miejskie MAN, tutaj działa 
największa w  Polsce firma 
zajmująca się produkcją wy-
robów mięsnych oraz jedna 
z  najnowocześniejszych 
w Europie fabryk produkują-
cych płytki ceramiczne. Sta-
rachowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna poprzez swoje 
podstrefy tworzy warunki 
inwestycyjne na terenie całe-
go województwa. 

Starachowice, podobnie 
jak większość miast w Euro-
pie, borykają się z problema-

mi społecznymi czy degrada-
cją przestrzeni publicznej. 
W 2016 r. Starachowice jako 
jedno z  20 miast w  Polsce 
i  jedyne w  woj. świętokrzy-
skim otrzymało grant Mini-
sterstwa Rozwoju w konkur-
sie Modelowa Rewitalizacja 
Miast. Pozyskane środki fi-
nansowe gmina chce prze-
znaczyć na realizację kom-
pleksowego programu rewi-
talizacji miasta „Starachowice 
OD nowa”, którego celem 
nadrzędnym pozostaje po-
prawa jakości życia miesz-
kańców. 

– Jeśli np. będziemy zago-
spodarowywać zbiornik 
wodny, to w taki sposób, aby 
drobni przedsiębiorcy mogli 
tam prowadzić działalność 
usługową, a o porządek będą 
dbali pracownicy spółdzielni 
socjalnej, którą chcemy 
otworzyć. W  jednym 
z  opuszczonych budynków 
chcemy stworzyć miejsce 

współpracy przedstawicieli 
biznesu, organizacji poza-
rządowych, młodzieży, arty-
stów i  lokalnych liderów – 
tłumaczy najmłodszy prezy-
dent w  Polsce Marek 
Materek. 

Starachowicki program 
rewitalizacji powstaje przy 
ścisłej współpracy z miesz-
kańcami. Urzędnicy, pyta-
jąc o ich potrzeby, analizu-
ją ich pomysły, przedsta-
wiają nowe rozwiązania 
i  wspólnie ustalają, czy 
powinny być realizowane. 
– Będziemy rewitalizować
miasto w  taki sposób, aby
pod koniec tego procesu
każdy mieszkaniec mógł
powiedzieć, że Starachowi-
ce to miasto, w  którym
można pracować, żyć, reali-
zować się i  rozwijać swoje
pasje. Interesują nas tylko
najlepsze, modelowe roz-
wiązania – podkreśla pre-
zydent Materek.

Starachowicom potrzebna rewitalizacja 
Twórcy biznesowego 
systemu operacyjnego 
eDokumenty zapewniają, 
że stworzyli wirtualne biuro 
na miarę XXI wieku.

Sprawny obieg dokumentów, 
zaawansowane narzędzia 
handlowe, standardy pracy 
grupowej sprawdzone w ser-
wisach społecznościowych, 
a do tego przyjazny interfejs 
i dostęp przez aplikację mo-
bilną. Tak w skrócie wygląda-
ją eDokumenty, czyli bizne-
sowy system operacyjny 
stworzony przez trójkę 
wspólników: Wojciecha 
Kruka, Łukasza Paszka, Mar-
cina Króla, i ich zespół.

Pomysł na stworzenie biz-
nesowego systemu obiegu 
dokumentów dla firm pojawił 
się w ich głowach już kilkana-
ście lat temu. – Królowały 
wtedy rozwiązania stricte 
desktopowe, a  my tworzyli-

śmy system webowy, co 
wówczas było dość innowa-
cyjnym rozwiązaniem. Nie 
mieliśmy jeszcze pojęcia, że 
niedługo na rynku będzie 
królować chmura, ale wizję 
działania mieliśmy już wtedy 
– mówi Jacek Paszek, wice-
prezes eDokumenty sp. z o.o.

Początki były trudne, bo 
potencjalnych klientów 
trzeba było długo przekony-
wać do idei, która przyświe-
cała twórcom eDokumentów. 
– Od początku wiedzieliśmy, 
że nasz system musi być
rozwojowy, że nie będzie
służył tylko i  wyłącznie do
obiegu dokumentów w  fir-
mie. Mozolnie kodowaliśmy
setki komponentów platfor-
my tak, by można było przy
jej użyciu tworzyć dowolne
aplikacje – opisuje Paszek.

Biznesowy system opera-
cyjny eDokumenty jest 
w pełni konfigurowalny. Za-
wiera gotowe moduły i apli-

kacje. W  eDokumentach 
poza aplikacjami do obsługi 
dokumentów i  finansów 
skorzystamy m.in. z wyspe-
cjalizowanych narzędzi 
handlowych (CRM), modu-
łów zapewniających sprawną 
pracę grupową oraz graficz-
ne modelowanie procesów 
biznesowych (BPM). Zdalny 
dostęp do systemu umożli-
wia aplikacja mobilna.

Co jest najmocniejszą 
stroną eDokumentów? – Na 
pewno design, prostota i in-
tuicyjność obsługi. Również 
fakt, że są rozwiązaniem 
kompleksowym oraz otwar-
tym na modyfikacje – wylicza 
Jacek Paszek.

eDokumenty otrzymały 
prestiżową nagrodę Złotego 
Bita podczas ubiegłorocznej 
konferencji EOIF GigaCon. 
Obecnie z systemu korzystają 
firmy, np. DB Schenker, Toyota, 
oraz m.in. Urząd Miasta w Ryb-
niku.  —Michał Pawlak

Wirtualne biuro – inteligentne i mobilne
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Grupa Impel (GI) 
od dłuższego czasu w ramach 
obszaru biznesowego 
Industrial Services pracuje 
nad technologią wspierającą 
poprawę bilansu energetycznego 
przedsiębiorstw.

Dotychczas grupa wprowadziła na 
rynek swoje autorskie rozwiązanie, 
tzw. SOEE (System Optymalizacji 
Energii Elektrycznej), skierowane do 
dużych przedsiębiorstw przemysło-
wych, w których zużycie energii 
przekracza 1 GW rocznie. Opraco-
wany system pozwala na osiągnięcie 
znacznych oszczędności energii 
elektrycznej poprzez podniesienie 
efektywności pracy urządzeń elek-
trycznych oraz eliminację strat wy-
stępujących w obwodach i sieciach 
energetycznych. 

Aktualnie spółka Impel Tech Solu-
tions (ITS) zakłada rozbudowę insta-
lacji u obecnych i przyszłych klien-
tów dla obwodów, na których insta-
lacja dotychczasowego SOEE nie 
była opłacalna. Tam ma się sprawdzić 

system μSOEE (mikro SOEE) skiero-
wany do średnio powierzchniowych 
sklepów, stacji benzynowych, ośrod-
ków sportowo-rekreacyjnych czy 
mniejszych zakładów przemysło-
wych. Spółka jest w trakcie prac ba-
dawczych nad systemem. 

Coraz więcej firm jest otwartych 
na innowacyjne rozwiązania poma-
gające ograniczać wydatki na ener-
gię elektryczną, która często stanowi 
sporą część kosztów operacyjnych 
przedsiębiorstwa – mówi Radosław 
Dąbrowski, prezes zarządzający 
obszarem usług dla przemysłu w Gl. 
Trudno przecież nie reagować na tak 
duży wzrost cen energii, tym bar-
dziej że zapowiadane są dalsze 
podwyżki. Liczymy zatem, że wzrost 
zainteresowania przedsiębiorców 
technologią obniżającą koszty pój-
dzie w parze ze zwyżką naszych 
przychodów. Średnią efektywność 
systemu μSOEE skalkulowaliśmy na 
poziomie ok. 10 proc. oszczędności 
w skali roku, więc zakładamy, że 
oferta dla firm będzie atrakcyjna – 
dodaje Radosław Dąbrowski.

Na realizację projektu badawczo-
-rozwojowego Impel Tech Solution
otrzymała dofinasowanie z NCBiR w
wysokości ponad 2,9 mln zł, co sta-
nowi niecałe 54 proc. kosztów całego 
przedsięwzięcia. 

Projekt jest realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligent-
ny Rozwój 2014-2020. W projekto-
wanym systemie autorski algorytm 
ma m.in. eliminować straty cieplne, 
wpływać na poprawę jakości dostar-
czanej energii, eliminować straty w 
obwodach i sieciach energetycznych, 
a także umożliwić stały monitoring 
pracy przez urządzenia odbiorcy. 

Jak podkreśla Katarzyna Dorywa-
ła, dyrektor rozwoju produktowego 
Gl, innowacyjne rozwiązania są po-
trzebne nie tylko przemysłowi, lecz 
także firmom usługowym.

– Inn wacyjne projekty dla sek-
tora przemysłowego to obszar, na 
którym bardzo mocno się skupia-
my. Przemysł 4.0 ma ogromny po-
tencjał, ale nie ma przemysłu 4.0 
bez usług 4.0. Dążymy do wzrostu 
innowacyjności w grupie i tym 

zmieniamy naszą pozycję konku-
rencyjną. Stawiamy na otwarte in-
nowacje, które przyniosą nam wy-
mierne efekty zarówno w zakresie 
zmian technologicznych, jak i orga-
nizacyjnych. Zauważamy dużo 
start-upów, których pomysły są 
ponadprzeciętne i przyglądamy się 
im pod kątem dopasowania do 
strategii innowacyjności GI. W ten 
sposób w ramach rozwoju portfela 
oferowanych przez grupę usług 
zakupiliśmy udziały spółki Progno-
sis, która stworzyła i z sukcesem 
wdraża na rynku system pozwala-
jący zarządzać zapotrzebowaniem 
na energię elektryczną, prognozu-
jąc jej zużycie oraz cenę. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że potrzebuje-
my innowacyjnych pomysłów, roz-
wiązań opartych na cyfryzacji, digi-
talizacji i przede wszystkim rozwią-
zań ekologicznych. Chcemy się 
wpasować w ten trend i bardzo 
mocno na tym pracujemy – konklu-
duje Katarzyna Dorywała.

Jadwiga Pasiut

Impel wdraża efektywność energetyczną dla MŚP
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Grupa Impel skupia się na 
innowacyjnych projektach dla sektora 
przemysłowego.
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W 2016 r. Zakład Gospodarki 
Wodno-Kanalizacyjnej 
w Tomaszowie Mazowieckim 
zakończył wartą ponad 
208 mln zł inwestycję, 
z której ponad 101 mln zł 
pozyskano w ramach 
funduszy europejskich.

Zmodernizowana oczyszczal-
nia ścieków jest w chwili 
obecnej jednym z najnowo-
cześniejszych obiektów w 
kraju, spełniającym rygory-
styczne normy środowiskowe. 
Przeprowadzona inwestycja 
wpłynęła również znacząco 
na komfort życia mieszkań-
ców – nie tylko poprzez niwe-
lację typowego dla tego typu 
obiektów zapachu, lecz rów-
nież poprzez budowę ponad 
100 km sieci kanalizacyjnej. 
Sam obiekt stanowi imponu-
jący przykład nowoczesnych 
rozwiązań w zakresie gospo-
darki wodnej i ściekowej.

– Po modernizacji nasza
oczyszczalnia może być swo-
bodnie zwiedzana przez 
mieszkańców miasta bez nie-
dogodności zapachowych, a 
wypuszczana z niej woda jest 
czystsza od tej w samej rzece 
Pilicy. Dzięki inwestycji wzrósł 
poziom skanalizowania aglo-
meracji Tomaszowa Mazo-
wieckiego z 74,8 proc. do 95,4 
proc. Oznacza to, że 15,5 tys. 
mieszkańców zyskało dostęp 
do kanalizacji, a miasto upla-

sowało się w czołówce innowa-
cyjnych i ekologicznych gmin 
woj. łódzkiego, charakteryzu-
jących się niemal stuprocento-
wym stopniem wyposażenia 
w infrastrukturę kanalizacyj-
ną, przekraczając tym samym 
o blisko 30 proc. średnią woje-
wódzką – podkreśla prezes
zakładu Maria Chilińska.

Zakład ściśle dba o otacza-
jące go środowisko, silnie 
promując wraz z miastem 
kwestie ekologiczne. Działa-
nia te ukierunkowane są 
głównie w obszarze edukacji 

dla mieszkańców. ZGWK sys-
tematycznie prowadzi akcje 
uświadamiające mieszkań-
ców w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej oraz ryzyka 
związanego z wadliwym ko-
rzystaniem z sieci kanalizacyj-
nej i przydomowych szamb.

Trwają prace nad nowym 
projektem małej elektrowni 

wodnej, która generowałaby 
prąd w ramach wody spuszcza-
nej do rzeki. Całkowicie inno-
wacyjnym projektem zakładu, 
niespotykanym dotąd w Polsce, 
jest jednak plan odzyskiwania 
fosforu w oczyszczalni ścieków. 
Obecnie zakład zakończył już 
badania laboratoryjne nad 
opracowywaną technologią i 
jest na końcowym etapie anali-
zy ekonomicznej projektu.

Tomaszów Mazowiecki jest 
miastem innowacyjnych roz-
wiązań, nie inaczej jest w 
przypadku ZGWK. W ramach 

modernizacji od samego po-
czątku szukano nowocze-
snych, a zarazem ekonomicz-
nych rozwiązań, dzięki czemu 
zakład jest przykładem do-
brze zrealizowanej moderni-
zacji oraz gospodarki wodno-
-ściekowej prowadzonej w
zgodzie ze środowiskiem na-
turalnym. —Michał Wiechoczek

Oczyszczalnia XXI wieku

ANWIL pracuje nad 
zwiększeniem odporności 
receptury polichlorku 
winylu na działanie ognia. 
Jeśli prace badawcze 
zakończą się sukcesem, 
włocławska spółka wdroży 
produkcję bezpiecznych 
w razie pożaru powłok kabli
i przewodów. Technologia 
znajdzie zastosowanie 
w budownictwie.

ANWIL jest czołowym pro-
ducentem nawozów azoto-
wych w kraju oraz jedynym 
producentem polichlorku 
winylu w  Polsce. Surowiec 
ten wykorzystywany jest 
między innymi do produkcji 
izolacji i  osłon przewodów 
oraz kabli elektrycznych. 

Standardowe powłoki ka-
blowe, powstające na bazie 
tego surowca, w trakcie poża-
ru ulegają szybkiemu spala-
niu. Dlatego eksperci z  wło-
cławskiej spółki podjęli 
działania nad zwiększeniem 
ich odporności na ogień. 
Sposobem na uniepalnienie 
byłoby wytworzenie wokół 
polichlorku winylu powłoki 

ceramicznej. Taka warstwa 
ochronna charakteryzuje się 
bowiem wysoką twardością 
oraz odpornością temperatu-
rową rzędu nawet 1000 
stopni Celsjusza. 

ANWIL na realizację trwa-
jącego 36 miesięcy projektu 
pt. „Opracowanie technolo-
gii wytwarzania kompozy-
tów ceramizujących na bazie 
PVC” otrzymał dofinansowa-
nie ze środków Unii Europej-
skiej w  kwocie niemal 825 
tys. zł.

Spółka zaprosiła do 
współpracy naukowców 
z  Głównego Instytutu Gór-
nictwa i  Politechniki Łódz-
kiej. Taki dobór uczestników 
projektu pozwoli na wyko-
rzystanie wiedzy kadry na-
ukowej łódzkiej uczelni, do 
której należą patenty cera-
mizacji innych polimerów, 
specjalistów z Katowic pro-
wadzących badania z zakre-
su palności oraz ekspertów 
zatrudnionych w spółce.

Bartłomiej Samardakie-
wicz, dyrektor ds. rozwoju 
w  ANWIL SA, komentując 
rozpoczęcie prac badaw-
czych, podkreślił: – Zespół 

projektowy składa się z wybit-
nych specjalistów, którzy za-
równo przy wykorzystaniu 
najnowszych technologii 
z branży nie tylko przetwór-
stwa tworzyw, jak i z uwzględ-
nieniem aktualnych trendów 
dotyczących tworzenia recep-
tur bazujących na PCW będą 
szukać rozwiązania umożli-
wiającego uniepalnienie re-
ceptur bazujących na poli-
chlorku winylu. Każda inno-
wacja jest wynikiem pracy 
twórczej, mającym przekształ-
cić pomysł w  rzeczywistość. 
Dlatego będziemy stosować 
myślenie out of box, biorąc 
pod uwagę nawet najbardziej 
abstrakcyjne idee, mogące 
przyczynić się do osiągnięcia 
celu naszego projektu.

Jeśli tak się stanie, to AN-
WIL będzie właścicielem 
pierwszej, unikatowej na 
skalę europejską technologii 
produkcji kompozytów cera-
mizujących na bazie PCW. 
Dzięki temu spółka miałaby 
swój ogromny wkład w dal-
sze zwiększenie odporności 
na działania wysokich tem-
peratur produktów wytwa-
rzanych z tego surowca.

ANWIL pracuje nad 
ognioodpornymi powłokami kabli
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Grupa Maspex wspiera 
rozwój zrównoważonego 
rolnictwa i pracuje nad 
wprowadzeniem nowej 
odmiany pomidora 
gruntowego oraz 
doskonaleniem linii 
produktów marki Łowicz.

Polscy producenci keczupów 
i koncentratów pomidoro-
wych mogą pozyskać z rodzi-
mego rynku ok. 30 proc. 
rocznego zapotrzebowania 
szacowanego na ok. 100 tys. 
ton pomidorów. Wymusza to 
konieczność importu, wytwo-
rzonego poza granicami kra-
ju, gotowego koncentratu 
pomidorowego. W ramach 
realizacji celów określonych 
w strategii zrównoważonego 
rozwoju „Efekt Kolibra” Gru-
py Maspex, należąca do niej 
spółka Agros Nova (wytwa-
rzająca produkty marek Ło-
wicz, Krakus, Kotlin i Włocła-
wek) oraz firma nasienna 
Plantico realizują projekt 
naukowo-badawczy mający 
na celu wytworzenie nowej 
odmiany pomidora regional-
nego oraz wprowadzenie no-
woczesnego systemu uprawy 
pozwalającego na monitoro-
wanie procesu wzrostu. Po-
zwoli to na uniezależnienie 

się od zewnętrznych dostaw-
ców i intensywny rozwój 
polskiego rolnictwa, dla któ-
rego do tej pory, uprawa po-
midora gruntowego nie była 
wystarczająco opłacalna.

– Wpływ na pop awę eko-
nomiki produkcji pomidorów 
jest kluczowy dla potrzeb 
produkcyjno-sprzedażowych 
spółki oraz pomoże w zacie-
śnieniu współpracy z lokalny-
mi rolnikami. Lepszej jakości 
surowiec, dostosowany do 
naszego klimatu, to mniejsze 
zużycie wody w procesie 
uprawy oraz bardziej ekolo-
giczny i mniej kosztowny 
proces pozyskania owoców 
– wpłynie to wy aźnie na
podniesienie jakości wytwa-
rzanych koncentratów i ich
walory smakowe – mówi dy-
rektor zakładu Łowicz Adam
Pawluk.

Realizacja działań w ra-
mach projektu przyniesie 
realne zmiany w zakresie 
zrównoważonej, niskoemisyj-
nej uprawy. Wprowadzenie 
nowej odmiany pozwoli na 
zmniejszenie zużycia wody o 
ok. 35–40 proc., zmniejszenie 
zużycia nawozów doglebo-
wych o minimum 10 proc. 
oraz ograniczenie stosowania 
środków ochrony roślin.

Wspieranie lokalnych rolni-
ków jest jednym z celów 
zrównoważonego rozwoju 
wyznaczonych przez Maspex 
do 2030 r. Obecnie, minimum 
50 proc. z dostępnych w Pol-
sce surowców jest skupowa-
nych z upraw znajdujących 
się w promieniu 150 km od 
zakładów należących do fir-
my. Wsparcie w uzyskaniu 
lepszej jakości owoców bę-
dzie miało kluczowe znacze-

 nie dla wciąż zależnej od za-

granicznych surowców bran-
ży przetwórstwa pomidorów.

To nie jedyne prowadzone 
obecnie działanie, mające na 
celu poprawę jakości polskich 
przetworów. Kolejny projekt 
obejmuje wdrożenie celów 
zrównoważonego rozwoju, 
jakimi są: ograniczenie lub 
całkowita eliminacja cukru 
dodanego w produktach oraz 
dążenie do tzw. czystych ety-
kiet, czyli maksymalnego 
uproszczenia składu produk-
tów tak, aby nie zawierały 
konserwantów, sztucznych 
barwników i dodatków, które 
nie mają właściwości proz-
drowotnych. Założeniem 
projektu jest obniżenie kalo-

ryczności produktów marki 
Łowicz przy jednoczesnej 
poprawie konsystencji, walo-
rów żywieniowych i smaku 
produktów oraz uzyskaniu 
własności prebiotycznych 
przez dodanie do przetwo-
rów frakcji błonnikowych.

– Innowacje i ciągłe dosko-
nalenie są jednym z prioryte-
tów naszej strategii zrówno-
ważonego rozwoju. Wymie-
nione projekty to jedynie 
część podejmowanych każde-
go roku działań badawczo-
-rozwojowych realizowanych 
we współpracy z sektorem
nauki. Dążymy do maksymal-
nego wykorzystania potencja-
łu surowców, z jakich korzy-
stamy, nieustannie udoskona-
lając stosowane przez nas
rozwiązania – mówi Marta
Kutyna-Bakalarska, dyrektor
działu zarządzania innowacja-
mi w Grupie Maspex.

Wspieranie nowoczesnych 
rozwiązań i technologii oraz 
rozwój zrównoważonego rol-
nictwa to także działania wy-
różnione w ogłoszonej przez 
Maspex strategii zrównoważo-
nego rozwoju „Efekt Kolibra” 
obejmującej cele wyznaczone 
do 2030 r. Maspex deklaruje w 
niej, m.in., że na inwestycje w 
innowacje będzie przeznaczać 
minimum 4 proc. przychodów 
osiągniętych w poprzednim 
roku budżetowym. Efektem 
tych założeń jest m.in. zaanga-
żowanie w dwa wymienione 
projekty badawczo-rozwojo-

we współfinansowane przez 
Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach programu „Inteligentny 
rozwój na lata 2014–2020”, oś: 
wsparcie prowadzenia prac 
B+R przez przedsiębiorstwa. 
Działania są finansowane w 
ramach konkursu Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju: 
Szybka Ścieżka. Projekt „Po-
prawa tekstury i walorów od-
żywczych oraz smakowych 
sosów warzywnych i przetwo-
rów owocowych marki Łowicz” 
jest realizowany od 1.05.2019 r. 
do 31.08.2023 r., a jego budżet 
ogółem wynosi: 28 642 443,71 
zł, w tym wkład Funduszy Eu-
ropejskich to 15 740 227,61 zł. 

Projekt „Opracowanie no-
wej odmiany pomidora 
gruntowego przeznaczonego 
dla przetwórstwa oraz ulep-
szonej technologii jego upra-
wy w celu uzyskania wysokiej 
jakości, powtarzalnej i wydaj-
nej produkcji w polskich wa-
runkach klimatycznych” roz-
począł się w 2018 r., a jego 
zakończenie planowane jest 
na grudzień 2023 roku. War-
tość projektu to 38 183 880,09 
zł, z czego wkład Funduszy 
Europejskich wynosi 20 928 
353,94 zł.

Więcej o projektach podejmo-
wanych przez Grupę Maspex 

w ramach strategii zrównoważo-
nego rozwoju można znaleźć 

na stronie: www.maspex.com.

Pomidorowa rewolucja Maspeksu 
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Innowacyjny projekt Maspeksu pozwoli na większe 
uniezależnienie się od dostawców zagranicznych

„Partnerem jest Centrum Inteligentnego Rozwoju”
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Kompleksowe zmiany uczelni 
i działalność obejmująca 
wiele obszarów wymagają 
narzędzi informatycznych 
na miarę XXI wieku.

– Uniwersytet Medyczny w
Łodzi przeżywa okres bardzo 
intensywnego rozwoju. Reali-
zowanych jest wiele inicjatyw 
wewnętrznych mających na
celu znalezienie właściwej
odpowiedzi na zmiany zacho-
dzące w otoczeniu uczelni,
zmieniające się oczekiwania i 
potrzeby naukowców, bada-
czy oraz studentów. Szereg z
tych inicjatyw i projektów jest 
finansowanych z Funduszy
Europejskich, ale rośnie też
liczba strategicznych działań 
i projektów finansowanych ze 
środków własnych. Jednym z 
tych najbardziej napędzają-
cych działalność uczelni jest
projekt „InterScienceClo-
ud”(ISC) – zintegrowana
platforma informacji o dzia-
łalności naukowej Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi –
wyjaśnia kanclerz Uniwersy-
tetu dr Jacek Grabowski.

Strategiczna 
przestrzeń dla nauki

„ISC” będzie innowacyjną 
platformą do zbierania, prze-
twarzania, zarządzania, a 
przede wszystkim udostęp-
niania informacji o działalno-
ści naukowej i badawczo-roz-
wojowej Uniwersytetu. Za-
pewni dostęp do zasobów 
wiedzy i materiałów uczelni 
wszystkim zainteresowanym 
szeroko pojętym światem 
medycyny i nauk medycz-
nych, w tym tzw. pasjonatom 
nauki – osobom spoza środo-
wiska akademickiego. 

Wartość projektu przekra-
cza 6 mln zł, realizowany jest 
w ramach programu opera-
cyjnego „Polska cyfrowa” i 
został uruchomiony w listo-
padzie zeszłego roku. Jest 
inicjatywą w dużej części in-
formatyczną, integrującą 
wiele aspektów działalności 
badawczo-naukowej uczelni, 
która odpowiada w ten spo-
sób na zidentyfikowane po-
trzeby naszych pracowników 
i studentów. Osiągnięcie za-
mierzonych celów projekto-
wych będzie miało istotny 
wpływ na realizację Strategii 
Rozwoju Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi na lata 
2015–2020, opracowanej we 
współpracy z firmą Ernst & 
Young. Spełni także wytyczne 
MNiSW oraz UE w zakresie 
rozwoju otwartego dostępu 
do publikacji i wyników ba-
dań naukowych w Polsce.

– Jednym z głównych za-
dań ISC jest wspomaganie 
działalności badawczo-na-
ukowej uczelni oraz zarządza-

nie tzw. kołem wiedzy. Chodzi 
o kompleksowe wspieranie
projektu od pojawienia się
pomysłu (koncepcji) badań
wśród pracowników nauko-
wych przez poszukiwanie
odpowiedniej ścieżki finanso-
wej, wsparcie w doborze
partnerów, zbieranie i analizę 
uzyskanych wyników, przygo-
towanie publikacji naukowej
po przeprowadzanie i pu-
bliczne udostępnianie wyni-
ków badań. Odpowiedzią ISC 
na taką potrzebę jest wspar-
cie procesu zarządzania za
pośrednictwem systemu in-
formatycznego, a z drugiej
strony realizacja idei otwartej 
nauki i innowacji, polegająca 
na udostępnianiu i rozpo-
wszechnianiu informacji przy 
jednoczesnym wspieraniu i
budowaniu społeczeństwa
opartego na wiedzy – opisuje 
dyrektor Centrum Informa-
cyjno-Bibliotecznego mgr inż. 
Witold Kozakiewicz.

Zbudowana w ramach 
projektu platforma będzie 

integrować i udostępniać 
dane, treści publikacji, infor-
macje o patentach, dostęp-
nych usługach i aparaturze 
badawczej oraz potencjale 
naukowo-badawczym uczel-
ni, które w rezultacie będą 
wspomagać i integrować 
wszystkie elementy działal-
ności naukowej. Informacje te 
będą ze sobą powiązane po-
przez osobę naukowca oraz 
słowa kluczowe (tzw. tagi). 

– W ramach projektu po-
wstaną aplikacje wspierające 

zbieranie i opracowywanie 
danych naukowych, prowa-
dzenie projektów naukowo-
-badawczych i zarządzanie
publikacjami na uczelni. Wy-
korzystana zostanie w tym
celu posiadana platforma do 
zarządzania procesami bizne-
sowymi (BPMS). Mowa np. o
procesie wnioskowania o
nowy grant, projekt, rozlicza-
nie wydatków z nimi związa-
nych czy takich prozaicznych 
zdarzeń jak delegacje. Dla
każdego z wymienionych
procesów uruchamiane jest
zadanie procesowe, zawiera-
jące formularz z koniecznymi 
do podania informacjami.
Jego wypełnienie spowoduje, 
że system procesowy przeka-
że daną sprawę do kolejnej
osoby, według opracowanego 
diagramu procesu, bez ko-
nieczności ingerencji ze stro-
ny wnioskującego. W podob-
ny sposób można zarządzać i 
bardziej skomplikowanymi
działaniami – dodaje dyrek-
tor Biura Nauki oraz Strategii 

i Rozwoju Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi mgr Jaro-
sław Horodecki.

Współpraca 
na rzecz nauki 
w kraju i za granicą

Uniwersytet Medyczny w 
Łodzi dynamicznie rozwija 
działalność naukową i badaw-
czo-rozwojową. O jego pozy-
cji w tym obszarze świadczą 
czołowe pozycje w rankin-

gach, obejmujących zarówno 
działalność publikacyjną, jak 
i cytowalność, potwierdzające 
duże zainteresowanie i uzna-
nie dla prowadzonych badań. 

Przyczynia się do tego 
również bardzo intensywna 
współpraca z innymi jednost-
kami w kraju i za granicą. W 
chwili obecnej uczelnia reali-
zuje 21 projektów międzyna-
rodowych finansowanych 
m.in. z H2020 (5 projektów), 3 
Programu Zdrowia, COST,
JPI, jak również EIT Health – 
Węzeł Wiedzy i Innowacji
(KIC) na rzecz Aktywnego
Życia i Zdrowego Starzenia.
UM w Łodzi jest jednym z tzw. 
Core Partners EIT Health, co
pozwala mu na realizację
projektów badawczo-wdro-
żeniowych, edukacyjnych 
oraz tych wspierających akce-
lerację startupów i promują-
cych przedsiębiorczość. 

Liczba projektów z udzia-
łem UM w Łodzi rośnie. Dzi-
siaj jest ich ponad 30. Dużo 
cenniejsza jednak od samej 
liczby jest możliwość współ-
pracy z ponad 150 najlepszy-
mi uniwersytetami, instytuta-
mi i firmami z całej Europy, 
takimi jak: Instytut Karolin-
ska, Oxford, Cambridge, Im-
perial College, IESE Business 
School, Uniwersytet Leuven, 
Uniwersytet Groningen oraz 
Uniwersytet Heidelberg, In-
stytut badawczy Maxa Planc-
ka, Roche, Novartis, Philips. 

– Silni partnerzy to gwa-
rancja innowacyjności i wyso-
kiego poziomu naukowego 
projektów realizowanych w 
ramach tzw. Trójkąta Wiedzy 
(Edukacja, Badania i Innowa-
cje) – uzupełnia prorektor ds. 
nauki i współpracy między-
narodowej prof. Lucyna 
Woźniak. UM w Łodzi nie za-
niedbuje też młodych na-
ukowców i projektów finanso-
wanych przez NCN. Co roku 
tylko z tego źródła pozyski-
wane jest ok. 100 grantów. 

Współpraca 
Uniwersytet – Biznes 
i jej znaczenie dla nauki

Projekty naukowe zgodnie 
z Trójkątem Wiedzy powinny 
znaleźć swoją kontynuację 
zarówno w nowych, zintegro-
wanych programach kształce-
nia, jak również we współpra-
cy z biznesem, przy próbie 
znalezienia ich zastosowania 
w systemie medycznym czy 
systemie ochrony zdrowia. 

Z tego powodu Uniwersytet 
bardzo intensywnie poszuku-
je i rozwija nowe modele 
współpracy z otoczeniem ze-
wnętrznym, pozwalając na 
pełne wykorzystanie poten-
cjału partnerów. 

Celem uczelni jest długofa-
lowa współpraca z wiodącymi 
dostawcami technologii i 

usług medycznych z całego 
świata, ponieważ nauka i in-
nowacja potrzebują czasu. 

Obecnie UM w Łodzi podpi-
sał umowę o współpracy z 
rozwijającymi swoją obecność 
na rynku polskim firmami 
Philips oraz Comarch, jest też 
w trakcie negocjacji z kolejny-
mi dwiema korporacjami, w 
tym firmą farmaceutyczną. 

Praktyczne 
zarządzanie wiedzą 
w środowisku 
akademickim 

Jednym z istotnych założeń 
współpracy z biznesem i 
działalności naukowej jest 
wypracowanie mechanizmu 
metod i narzędzi wprowadza-
nia osiągnięć naukowych, in-
nowacji oraz produktów do 
zintegrowanych programów 
kształcenia, tak aby studenci 
UM w Łodzi w czasie studiów 
mogli stykać się z najnowo-
cześniejszymi osiągnięciami 
nauki i technologii. 

Przykładem projektu, któ-
ry ma pomóc w wypracowa-
niu takich metod i narzędzi, 
jest „Operacja-Integracja” 
realizowany w ramach zinte-
growanych programów 
uczelni. Projekt ma na celu 
wprowadzenie do dydaktyki 
podejścia problemowego, 
czyli takiego, które wymaga 
od studentów kompleksowe-
go i wieloaspektowego podej-
ścia do analizowanego przy-
padku. Ponadto w ramach 
inicjatywy przewidziano 
dalszy rozwój Centrum Sy-
mulacji Medycznych o tzw. 
Trauma Room, czyli pomiesz-
czenia odzwierciedlające re-
alia stosowania procedur 
medycznych w warunkach 
pola walki.

Prowadzone są też warszta-
ty, z których część odbywa się 
udziałem studentów i praco-
dawców. Na zajęciach studen-
ci uczą się obsługi systemów 
używanych w szpitalach, aby 
przygotować się do funkcjo-
nowania w ich środowisku. 

Innym projektem realizo-
wanym ze środków struktu-
ralnych są Ścieżki Hipokrate-
sa, które rozwijają współpra-
cę z młodszymi, przyszłymi 
kandydatami na studia. Pro-
wadzone są zajęcia zapo-
znawcze o tym, jak wygląda 
kształcenie na uczelni i w jaki 
sposób funkcjonuje. 

Kolejnym przykładem 
działania zainicjowanego 
przez UMED jest konkurs 
„Drzewo pokoleń”, który ma 
promować najciekawsze 
projekty i inicjatywy poświę-
cone tematyce prosenioral-
nej. Organizowany jest przez 
Uniwersytet Medyczny w 
Łodzi, Fundację dla Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi 
oraz Miasto Łódź w ramach 
Łódzkich Senioraliów. 

Nauka wymaga 
również przestrzeni

Nowoczesna uczelnia, sta-
wiająca na naukę, współpracę 
i innowacje, musi wspierać te 
elementy na różne sposoby, 
również poprzez zapewnie-
nie przestrzeni do realizacji 
celów strategicznych. Z tego 
powodu ostatnio podjęto 
wiele inicjatyw infrastruktu-
ralnych związanych z moder-
nizacją części budynków i 
zaprojektowaniem oraz wy-
budowaniem nowych prze-
strzeni dla nauki, jak to ma 
miejsce w projekcie BRaIn. 

Największą inwestycją jest 
rozbudowa Szpitala Klinicz-
nego UM w Łodzi, tzw. CKD-2. 
Obecnie Kampus CKD składa 
się z 12 jednostek naukowo-
-dydaktycznych, takiej samej 
liczby oddziałów szpitalnych 
oraz 2 zakładów diagnostycz-
nych. Planuje się, że do roku
2023 z Zielonego Kampusu
CKD korzystać będzie dzien-
nie ok. 13–14 tys. osób. W ra-
mach projektów wewnętrz-
nych z wykorzystaniem wła-
snych środków Uniwersytet
modernizuje też stary budy-
nek biblioteki. Tworzy w nim 
strefy wiedzy i innowacji
konsolidujące jednostki zwią-
zane z działalnością rozwojo-
wą uczelni, tj. Biuro Nauki
Strategii i Rozwoju, Centrum 
Informacyjno-Biblioteczne, 
Centrum Innowacji i Transfe-
ru Technologii oraz Inkubator 
Przedsiębiorczości. 

Tak szeroka działalność w 
obrębie jednej uczelni daje 
wiele możliwości i niesie za 
sobą konkretne wyniki. Uni-
wersytet Medyczny w Łodzi 
jest pod tym względem najlep-
szą uczelnią medyczną w kraju, 
a wydaje się, że władze uczelni 
dopiero nabierają rozpędu do 
dalszej pracy na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju.

—Jakub Maksymowicz

Wszechstronny 
rozwój nowoczesnego 
uniwersytetu
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≥Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

„Partnerem kolumny jest Centrum Inteligentnego Rozwoju”
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Wyższa Szkoła Ekonomii 
i Innowacji w Lublinie znana 
jest z innowacyjnej oferty 
dydaktycznej i praktycznego 
podejścia do umiejętności 
nabywanych przez studenta, 
od lat realizując programy 
kształcenia o profilu 
praktycznym, przygotowujące 
absolwenta do wejścia 
na współczesny rynek pracy. 

Student może indywidualnie 
kształtować swoją ścieżkę edu-
kacyjną, gdyż studia w WSEI 
odbiegają od tradycyjnych form 
akademickich. Uczelnia angażu-
je się również w wiele projektów 
mających bezpośredni wpływ 
na poziom kształcenia, dzięki 
czemu absolwenci WSEI bez 
problemu odnajdują swoje 
miejsce na rynku pracy.

WSEI prowadzi studia w ję-
zyku polskim na kierunkach: 
administracja, bezpieczeń-
stwo wewnętrzne, ekonomia, 
zarządzanie, logistyka, ra-
chunkowość i finanse, psycho-
logia, pedagogika, transport, 
mechanika i budowa maszyn, 
informatyka, pielęgniarstwo 
oraz pedagogika specjalna, po 
których można uzyskać dy-
plom licencjata, inżyniera lub 
magistra. Studenci mają do 
wyboru łącznie 55 atrakcyj-
nych specjalności. 

Ponadto, w ramach inter-
nacjonalizacji kształcenia, 

uczelnia prowadzi cztery 
kierunki studiów w języku 
angielskim: ekonomia II stop-
nia, zarządzanie, informatyka 
i pielęgniarstwo – studia I 
stopnia. Bezpłatne studia 
anglojęzyczne w roku akade-
mickim 2017/2018 rozpoczę-
ło ponad 200 osób z 25 krajów 
świata. Nowością w bieżącym 
roku jest psychologia II stop-
nia z bardzo atrakcyjnymi 
specjalnościami, np. psycho-
logia biznesu czy psychologia 
sądowa. Studia przeznaczone 
są dla absolwentów licencjac-
kich studiów psychologicz-
nych oraz absolwentów in-
nych kierunków, którzy chcą 
uzupełnić swoje kwalifikacje 
o wiedzę psychologiczną.
Następnym nowym kierun-
kiem, unikalnym w skali całe-
go regionu, przygotowującym 
do nowego, atrakcyjnego za-
wodu, jest cyberbezpieczeń-
stwo. Rekrutacja na rok aka-
demicki 2018/2019 rozpoczy-
na się już w maju. 

Mocną stroną działalności 
uczelni są projekty finanso-
wane ze środków europej-
skich. Rocznie Wyższa Szkoła 
Ekonomii i Innowacji w Lubli-
nie realizuje kilkanaście pro-
jektów, choć obecnym priory-
tetem jest projekt z zakresu 
zintegrowanego programu 
rozwoju, dzięki któremu stu-
denci rozpoczynający studia 
licencjackie w roku akade-

mickim 2018/2019 na specjal-
nościach: szybkie prototypo-
wanie oraz zarządzanie firmą 
na rynkach międzynarodo-
wych, otrzymają dofinanso-
wanie ze środków europej-
skich do 30 proc. wysokości 
czesnego, zaś studia magi-
sterskie na kierunkach: cy-
berbezpieczeństwo oraz 
programowanie i analiza da-
nych, prowadzone będą dla 
studentów bezpłatnie. 

– Nasze rozwiązania bazują 
na analizie trendów europej-
skich i światowych w poszcze-
gólnych obszarach, które 
uwzględniamy w programach 

kształcenia. Celem jest wykre-
owanie i wykształcenie nowo-
czesnego i obywatelskiego 
społeczeństwa wyposażonego 
w niezbędne narzędzia, wie-
dzę i umiejętności praktyczne, 
dostosowane do rosnących 
wymagań pracodawców – 
podkreśla kanclerz Wyższej 
Szkoły Ekonomii i Innowacji w 
Lublinie mgr Teresa Bogacka.

Uczelnia w swej działalności 
kieruje się przede wszystkim 
oczekiwaniami przyszłości, 
kreowanymi przez nowocze-
sne technologie i przełomowe 
zmiany w biznesie, czego do-
wodzi fakt, że WSEI tworzy 

Monoprofilowe Centrum Sy-
mulacji Medycznej, mające 
służyć jako środek do poprawy 
jakości kształcenia na kierun-
ku pielęgniarstwo. 

– Dzięki Centrum Symu-
lacji przyszłe pielęgniarki i 
pielęgniarze za pomocą 
nauki na symulatorach będą 
się uczyć, jak reagować na 
sytuacje zagrożenia życia 
pacjenta, wykładowca nato-
miast będzie mógł wywołać 
w fantomie określone obja-
wy, np. padaczki czy zatrzy-
mania akcji serca, zmusza-
jąc pielęgniarkę do podjęcia 
odpowiedniej akcji. Pozwo-

li to na lepsze i szybsze 
przygotowanie studentów 
do podobnych sytuacji w 
praktyce – akcentuje kanc-
lerz uczelni.

Poza własną profesjonalną i 
wyposażoną kompleksowo w 
audiowizualny i multimedialny 
sprzęt bazą dydaktyczną, która 
pozwala na realizację procesu 
edukacyjnego i badawczego na 
najwyższym poziomie, Wyższa 
Szkoła Ekonomii i Innowacji 
posiada również własny dom 
studenta dla 300 osób. Na tere-
nie domu dostępne są: pralnia 
samoobsługowa, restauracja, 
sklep spożywczy i zakład fry-
zjerski, a dla zmotoryzowanych 
parking podziemny. 

Wysoki poziom kształcenia 
w  WSEI znajduje odzwiercie-
dlenie w opiniach niezależnych 
instytucji oceniających jakość 
kształcenia w szkolnictwie 
wyższym. Uzyskane certyfikaty 
potwierdzają uznanie dla uczel-
ni jako jednostki gwarantującej 
najwyższy standard edukacyj-
ny, która aktywnie wspiera za-
równo studentów, jak i absol-
wentów w podejmowaniu wy-
zwań zawodowych i realizacji 
celów na rynku pracy. W roku 
akademickim 2017/2018 WSEI 
znalazła się wśród najczęściej 
wybieranych uczelni w Polsce, 
zaś w skali kraju zajęła 11. miej-
sce wśród uczelni niepublicz-
nych.

—Joanna Gulewicz

Studia przyszłości w Lublinie

Ostrowieckie Centrum 
Medyczne jako ośrodek 
wielospecjalistyczny 
współpracuje z największymi 
koncernami farmaceutycznymi 
w ramach prowadzonych 
badań klinicznych.

Bierze aktywny udział w pol-
skich i zagranicznych kongre-
sach, konferencjach i szkole-
niach, poszerzając wiedzę 
swojego zespołu medyczno-
-badawczego o najnowsze
trendy w medycynie.

Śmiało można powie-
dzieć, że Ostrowieckie 
Centrum Medyczne, powo-
łujące grupę CUD-MED, do 
której należą: Bunkier SPA 
Medical oraz rewolucyjną 
klinikę Anti-Aging, jest jed-
nym z nielicznych na świa-
tową skalę prekursorów 
innowacyjnych rozwiązań w 
medycynie. Zespół badaw-
czy, w skład którego wcho-
dzi grupa wykwalifikowa-
nych pracowników, działa z 
zamiłowaniem do swojego 
zawodu oraz powierzonych 
obowiązków.

W CUD-MED Clinic stoso-
wane są nowatorskie terapie 
zapobiegające procesowi 
starzenia się. Wykonywane 
są zabiegi remodelingu ist-
niejących już zmian powsta-
łych w procesie starzenia 

oraz warunkujące ogólną 
poprawę wyglądu zewnętrz-
nego, wykorzystując najno-
wocześniejszy sprzęt, który 
dostępny jest na rynku euro-
pejskim. Narzędzia wykorzy-
stywane przez firmę posia-
dają certyfikaty europejskie 
oraz FDA. CUDMED Clinic 
pracuje na laserze Er:Yag i 
Nd:Yag Fotona DYNAMIS SP, 
aparacie Thermi 250 oraz 
urządzeniu PLASMAGE. Po-
szerzenie działalności CUD-
-MED o centrum medycyny
estetycznej, daje możliwości 
wyjścia firmy również na ry-
nek medycyny estetycznej w 
Europie. 

Metodologia działalności 
firmy skupia się głównie na 
zadowoleniu klienta, a co za 
tym idzie indywidualnym 
podejściu do każdego pacjen-

ta. Profesjonalnie dobierana 
terapia daje gwarancję satys-
fakcji z wykonanego zabiegu. 
Centrum Medyczne, używając 
sprzętu najnowszej generacji, 
wpisuje się w listę nielicznych, 
które z takim przytupem wy-
chodzi naprzeciw potrzebom 
pacjentów.

W regionie świętokrzy-
skim jest to jedyny gabinet 
świadczący tak szeroką gamę 
produktową i wykorzystują-
cą najnowocześniejszy 
sprzęt medyczny. Najważ-
niejszą kwestią dla pacjen-
tów jest dość krótki czas 
oczekiwania na potrzebny 
zabieg i dodatkowo gwaran-
cja szczegółowych i dokład-
nych badań przeprowadza-
nych przed przystąpieniem 
do leczenia.

—Anna Tuszyńska

Anti-Aging clinic – rewolucja 
w medycynie estetycznej W 2017 r. Uczelnia 

Łazarskiego uruchomiła 
studia na kierunku 
lekarskim. Aby zapewnić 
odpowiednią jakość 
kształcenia, ponad 10 mln zł 
zainwestowano w budowę 
nowoczesnego Centrum 
Nauk Podstawowych 
i Przedklinicznych. 

Do dyspozycji studentów od-
dano m.in. salę anatomii pra-
widłowej, laboratoria i pro-
sektorium. – Inwestycja we 
własne zaplecze do kształce-
nia przedklinicznego to ele-
ment strategii rozwoju nasze-
go Wydziału Medycznego – 
chcemy wyznaczać standardy 
niepublicznego kształcenia 
lekarzy. Dajemy studentom 
możliwość realizacji przed-
miotów przedklinicznych w 
jednym miejscu, w komforto-
wych warunkach. Jest to 
pierwsze w Polsce tego typu 
zaplecze na Wydziale Me-
dycznym uczelni niepublicz-
nej  – mówi prezydent Uczelni 
Łazarskiego Juliusz Madej. 

Centrum Nauk Podstawo-
wych i Przedklinicznych skła-
da się z Pracowni Naukowych 
Podstaw Medycyny, obejmują-
cej m.in. trzy sale laboratoryj-
no-dydaktyczne wyposażone 
w nowoczesny sprzęt niezbęd-
ny do prowadzenia zajęć z 
biochemii, biofizyki, biologii 
molekularnej, genetyki czy 
histologii, oraz Pracowni Nauk 

Morfologicznych, które stano-
wią zaplecze do nauczania 
anatomii. Są to: sala wykłado-
wa wyposażona w multimedia 
i modele anatomiczne wyso-
kiej wierności, sala anatomii 
prawidłowej oraz sala sekcyjna 
i prosektorium. Studenci mają 
również możliwość zapozna-
nia się ze sprzętem wykorzy-
stywanym w szpitalach do 
diagnostyki chorób serca, słu-
chu czy układu oddechowego. 

– Wyróżnikiem naszych
studiów jest indywidualizacja 
procesu nauczania: zajęcia są 
prowadzone w małych, 
10-osobowych grupach z wy-

korzystaniem najnowszych 
materiałów edukacyjnych i 
technologii. Jest to nowa ja-
kość w kształceniu lekarzy. 
Każdy student ma możliwość 
dokładnego i wielokrotnego 
obejrzenia każdej struktury 

anatomicznej. Stawiamy na 
praktyczny wymiar kształce-
nia, dlatego już od pierwszego 
roku studenci korzystają z 
najnowocześniejszych mode-
li w technologii druku 3D oraz 
z preparatów anatomicznych. 
Dzięki współpracy z naszym 
partnerem – Wojskowym In-
stytutem Medycznym – mogą 
uzyskać prestiżowy certyfikat 
American Heart Association z 
zakresu ratownictwa medycz-
nego, a najlepsi mogą też wi-
zytować kursy doszkalające 
prowadzone przez wybitnych 
specjalistów w dziedzinie 
chirurgii. Dzięki temu już od I 

roku studiów studenci zysku-
ją wiedzę i umiejętności po-
trzebne na dalszym etapie 
kształcenia – mówi dziekan 
Wydziału Medycznego prof. 
Piotr Zaborowski. 

—Joanna Gulewicz

Anatomia w 3D 
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≥W CUD-MED Clinic stosuje się nowatorskie terapie.
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≥Sale laboratoryjno-dydaktyczne są dobrze wyposażone.

M
AT

. P
R

A
S

.

≥Bezpłatne studia anglojęzyczne w roku 2017/2018 rozpoczęło ponad 200 osób z 25 krajów
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Czy w małej wiejskiej gminie 
może bić serce innowacji? 
W przypadku gminy 
Moszczenica odpowiedź
ta jest jak najbardziej 
twierdząca.

Z awsze działamy we-
dług zasady pro publi-
co bono, mieszkańcy 
są dla nas najważniejsi 

i to dla nich realizujemy 
wszystkie nasze projekty. 
Chcemy zapewnić nie tylko 
udany start w dorosłe życie 
poprzez dobrą edukację, lecz 
również możliwość powrotu 
po studiach do dobrej pracy 
w naszej gminie – podkreśla 
Marceli Piekarek, wójt gminy 
Moszczenica.

Gmina zainwestowała w in-
frastrukturę dydaktyczną i 
sportową – wybudowana zo-
stała m.in. hala sportowa oraz 
sala gimnastyczna w Babach. 
W Jarostach powstała szkoła 
podstawowa, której budowę 
sfinansowała IKEA. Ta ostatnia 
inwestycja jest przykładem 
dobrej współpracy pomiędzy 
samorządem a inwestorem, 
który sfinansował budowę nie 
tylko szkoły wraz z salą gimna-
styczną, lecz również drogi 
dojazdowej do niej, a także 
sprzęt szkolny. Inwestycja ta 
pochłonęła w całości ponad 8 
mln zł i w całości pokryta zosta-
ła ze środków IKEA, a nowo-

czesny budynek szkoły jest 
dumą gminy. W gminie rozpo-
częta została budowa nowo-
czesnego systemu monitoringu 
wizyjnego. System będzie 
składał się docelowo z 200 
wysokiej rozdzielczości kamer, 
które będą mogły zarejestro-
wać każdy detal – od numerów 
tablic rejestracyjnych po rysy 
twarzy. Gmina pełna jest rów-
nież wydarzeń kulturalnych. 
Doskonałym przykładem są 
zaplanowane na okres od 14 do 
16 czerwca Chrześcijańskie 
Spotkania Młodych Moszcze-
nica 2017 „Idźcie i głoście” or-
ganizowane przez gminę oraz 
moszczenicką parafię, pod 
patronatem władz wojewódz-
twa, powiatu oraz archidiecezji.

Moszczenica od zawsze 
charakteryzowała się wyso-
kim poziomem innowacyjno-
ści. Już w 2011 r. we współpra-
cy z Politechniką Często-
chowską podjęto pierwszą 
próbę pozyskania środków 
na rzecz przeciwdziałania 
wykluczeniu cyfrowemu. 
Dzięki współpracy z Politech-
niką udało się wprowadzić w 
życie program „E-LEADER” 
dla gmin: Moszczenica, Ujazd, 
Będków, Czarnocin.

– Udało nam się pozyskać
prawie 13 mln zł na projekt, 
który stał się dla nas skokiem 
cywilizacyjnym – 514 gospo-
darstw otrzymało sprzęt 
komputerowy oraz darmowy 

internet na okres pięciu lat, w 
19 lokalnych punktach kon-
sultacyjnych udostępniono 
mieszkańcom 57 komputerów 
z dostępem do internetu, co 
więcej, 90 proc. terenu 
wszystkich czterech gmin 
pokryte zostało nowoczesną 
siecią Wi-Fi, a decyzją UKE 
uwolniono pasmo 512 kb/s 
dla wszystkich mieszkańców 
całkowicie za darmo. Naj-
większą dumą napawa nas 
jednak licząca 200 km sieć 
szerokopasmowego interne-
tu, której 80 km stanowi no-
woczesna sieć światłowodo-
wa, doprowadzona również 

do każdej szkoły, a w każdej z 
czterech gmin powstały no-
woczesne serwerownie. Ca-
łość projektu nie byłaby jed-
nak możliwa bez współpracy 
z Politechniką Częstochow-
ską oraz bez wsparcia zespo-
łu prof. Leszka Rutkowskiego, 
który bezinteresownie wspo-
mógł nas swoją wiedzą – wy-
licza Marceli Piekarek.

Gmina Moszczenica rozpo-
częła obecnie kolejny duży 
projekt, jakim są Moszczenic-
kie Tereny Inwestycyjne. Za-
kłada on kompleksowe przy-
gotowanie oraz uzbrojenie 3,5 
ha terenów po byłych Zakła-

dach Przemysłu Bawełniane-
go, w tym również o sieć 
światłowodową.

– Realizacja projektu przy-
czyni się w znacznym stopniu 
do ograniczenia bezrobocia w 
gminie Moszczenica, a w 
konsekwencji również w ca-
łym regionie. Głęboko wierzy-
my w to, że realizacja projektu 
MTI będzie ważnym sygnałem 
dla inwestorów, że warto do 
nas przyjechać i na naszym 
terenie zainwestować swój 
kapitał. Z pomocą funduszy 
europejskich realizujemy 
również projekt, którego ce-
lem głównym jest zwiększenie 
poziomu handlu zagraniczne-
go sektora MŚP regionu po-
przez wzrost powiązań gospo-
darczych i kreowanie innowa-
cji. Dzięki tym działaniom 
ugruntowana zostanie marka 
„Moszczenica – najbardziej 
innowacyjna gmina w Polsce” 
jako podkreślenie innowacyj-
nego charakteru regionu i 
jego nastawienia na rozwój 
przedsiębiorczości. Dzięki 
temu projektowi będziemy 
promować przede wszystkim 
Moszczenickie Tereny Inwe-
stycyjne jako idealne miejsce 
do prowadzenia biznesu w 
Moszczenicy. Zainteresowa-
nie MTI jest spore, czego do-
wodem są podpisane listy in-
tencyjne z firmami z branży IT 
(np. Passus, Resolution i inni), 
które wyrażają chęć zainwe-

stowania w Moszczenicy, a 
zajmują się one wdrażaniem 
nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych. Najlep-
szym przykładem tego, iż w 
Moszczenicy warto inwesto-
wać, jest powstałe w miejsco-
wości Jarosty Centrum Dys-
trybucyjne IKEA, które swoim 
zasięgiem obejmuje zarówno 
Polskę, jak i Europę Środkową 
– wskazuje Marceli Piekarek.

Gmina w najbliższym czasie
planuje również wprowadze-
nie systemu Elektronicznego 
Zarządzania Dokumentacją, 
który docelowo pozwoli miesz-
kańcom na realizację wszyst-
kich spraw urzędowych drogą 
elektroniczną. W tym roku 
gminie udało się uzyskać zgodę 
wojewody podlaskiego na do-
stęp do systemu EZD PUW, 
który do tej pory wykorzysty-
wany był głównie w urzędach 
na szczeblu państwowym – 
tym samym Moszczenica stała 
się pierwszą gminą wiejską w 
Polsce, która będzie wprowa-
dzać ten program.

Moszczenica to nowocze-
sna gmina, niebojąca się po-
dejmowania wyzwań oraz 
wdrażania nowoczesnych 
technologii. Współczesny 
przedsiębiorca, poszukując 
idealnego terenu pod inwe-
stycję, nie znajdzie lepszego 
miejsca na jej rozpoczęcie niż 
w gminie Moszczenica. ©℗

—Michał Wiechoczek

Gmina pełna innowacji
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≥Wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek 
i sekretarz Krzysztof Jędrzejczyk

W 2016 r. Zakład Gospodarki 
Wodno-Kanalizacyjnej 
w Tomaszowie Mazowieckim 
zakończył wartą ponad 
208 mln zł inwestycję, 
z której ponad 101 mln zł 
pozyskano w ramach 
funduszy europejskich.

Zmodernizowana oczyszczal-
nia ścieków jest w chwili 
obecnej jednym z najnowo-
cześniejszych obiektów w 
kraju, spełniającym rygory-
styczne normy środowiskowe. 
Przeprowadzona inwestycja 
wpłynęła również znacząco 
na komfort życia mieszkań-
ców – nie tylko poprzez niwe-
lację typowego dla tego typu 
obiektów zapachu, lecz rów-
nież poprzez budowę ponad 
100 km sieci kanalizacyjnej. 
Sam obiekt stanowi imponu-
jący przykład nowoczesnych 
rozwiązań w zakresie gospo-
darki wodnej i ściekowej.

– o modernizacji nasza
oczyszczalnia może być swo-
bodnie zwiedzana przez 
mieszkańców miasta bez nie-
dogodności zapachowych, a 
wypuszczana z niej woda jest 
czystsza od tej w samej rzece 
Pilicy. Dzięki inwestycji wzrósł 
poziom skanalizowania aglo-
meracji Tomaszowa Mazo-
wieckiego z 74,8 proc. do 95,4 
proc. Oznacza to, że 15,5 tys. 
mieszkańców zyskało dostęp 
do kanalizacji, a miasto upla-

sowało się w czołówce innowa-
cyjnych i ekologicznych gmin 
woj. łódzkiego, charakteryzu-
jących się niemal stuprocento-
wym stopniem wyposażenia 
w infrastrukturę kanalizacyj-
ną, przekraczając tym samym 
o blisko 30 proc. średnią woje-
wódzką – podkreśla prezes
zakładu Maria Chilińska.

Zakład ściśle dba o otacza-
jące go środowisko, silnie 
promując wraz z miastem 
kwestie ekologiczne. Działa-
nia te ukierunkowane są 
głównie w obszarze edukacji 

dla mieszkańców. ZGWK sys-
tematycznie prowadzi akcje 
uświadamiające mieszkań-
ców w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej oraz ryzyka 
związanego z wadliwym ko-
rzystaniem z sieci kanalizacyj-
nej i przydomowych szamb.

Trwają prace nad nowym 
projektem małej elektrowni 

wodnej, która generowałaby 
prąd w ramach wody spuszcza-
nej do rzeki. Całkowicie inno-
wacyjnym projektem zakładu, 
niespotykanym dotąd w Polsce, 
jest jednak plan odzyskiwania 
fosforu w oczyszczalni ścieków. 
Obecnie zakład zakończył już 
badania laboratoryjne nad 
opracowywaną technologią i 
jest na końcowym etapie anali-
zy ekonomicznej projektu.

Tomaszów Mazowiecki jest 
miastem innowacyjnych roz-
wiązań, nie inaczej jest w 
przypadku ZGWK. W ramach 

modernizacji od samego po-
czątku szukano nowocze-
snych, a zarazem ekonomicz-
nych rozwiązań, dzięki czemu 
zakład jest przykładem do-
brze zrealizowanej moderni-
zacji oraz gospodarki wodno-
-ściekowej prowadzonej w
zgodzie ze środowiskiem na-
turalnym. —Michał Wiechoczek

Oczyszczalnia XXI wieku
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W dniach od 9 do 10 
września 2018 w samym 
centrum Polski 
– w Moszczenicy, odbędzie 
się Międzynarodowa 
Konferencja IT i Innowacje 
wraz z towarzyszącymi jej 
Międzynarodowymi Targami 
branży IT, rolnej, 
spożywczej, przetwórstwa 
drewna i energetyki 
z odnawialnymi źródłami 
energii.

Wydarzenie jest elementem 
szerokiej strategii realizowa-
nej przez Gminę. „Moszcze-
nica Promuje Innowacje” to 
działania zmierzające do 
pozyskania innowacyjnych 
inwestorów, w tym także z 
zagranicy. Budowane aktual-
nie Moszczenickie Tereny 
Inwestycyjne to około 3,5 ha 
terenów położonych w bli-
skim sąsiedztwie autostrady 
A1 oraz drogi ekspresowej S8 
i drogi krajowej DK91. 

Gmina Moszczenica posia-
da tytuł Najbardziej Innowa-
cyjnej Gminy w Polsce oraz 
jest laureatką Polskiej Na-
grody Inteligentnego Rozwo-
ju. – Jest to efekt pozyska-
nych środków zewnętrznych 

– m wi Wójt Marceli Pieka-
rek. – Udało nam się zdobyć 
100 mln zł na stulecie odzy-
skania niepodległości. – Zna-
cząca większość z tych pie-
niędzy przeznaczona jest na 
inwestycje – dodaje sekre-
tarz gminy, Krzysztof Ję-
drzejczyk. 

Do tej pory wybudowano 
około 100 kilometrów sieci 
światłowodowej, trwa budo-
wa nowoczesnego Centrum 
Przetwarzania Danych. – 
Zdajemy sobie sprawę, że 
przyszłość gminy to wysoko 
wyspecjalizowane miejsca 
pracy dla młodych ludzi – 
twierdzi zastępca wójta 
Agata Biesaga. – Dlatego 
ściśle współpracujemy z na-
ukowcami z Politechniki 
Częstochowskiej, którzy 
biorą bardzo aktywny udział 
w naszych projektach. 

Gmina mocno wspiera też 
nowoczesne podmioty pry-
watne. Dla inwestorów zor-
ganizowano finansowany ze 
środków unijnych udział w 
konferencji BlackHat w Las 
Vegas (USA), obecnie trwają 
przygotowania do wyjazdu 
dla przedsiębiorców z bran-
ży przetwórstwa drewna na 
prestiżowe targi w Brukseli. 

Aby być miejscem konkuren-
cyjnym dla inwestorów na 
mapie nie tylko Polski, ale i 
Europy – gmina stara się 
stworzyć na swoim terenie 
szeroki wachlarz możliwości 
współpracy dla uczelni i 
podmiotów prywatnych oraz 
instytucji otoczenia biznesu. 

Podczas targów obędzie 
się prezentacja łazika stwo-
rzonego przez studentów 
Politechniki Częstochow-
skiej, który zdobył pierwsze 
miejsce w międzynarodo-
wych zawodach URC 2018 w 
Stanach Zjednoczonych. Na 
konferencji IT wystąpią m.in. 
przedstawiciele Minister-
stwa Cyfryzacji, którzy za-
prezentują szczegóły rozwo-
ju systemu EZD RP oraz 
ekspert z Irlandii specjalizu-
jący się w handlu międzyna-
rodowym. Organizatorzy 
zapowiadają też panel po-
święcony sztucznej inteli-
gencji. Łódzki Dom Biznesu, 
partner gminy Moszczenica, 
zaprezentuje z kolei projekt 
związany z dofinansowa-
niem szkoleń dla pracowni-
ków firm z regionu łódzkiego, 
na który z programu regio-
nalnego pozyskano ponad 23 
mln zł. ©℗

Targi w Moszczenicy
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„Partnerem kolumny jest Centrum Inteligentnego Rozwoju”

Uniejów jest szczególnym 
miejscem na energetycznej 
mapie Polski. Dzięki temu 
gmina jest samowystarczalną 
wyspą energetyczną.  

Geotermia Uniejów jest spół-
ką, która powstała jako pierw-
sza i dostarczała ciepło do 
mieszkań. Następnie powstał 
pomysł uzupełnienia zakresu 
wykorzystania wody geoter-
malnej i powołania Energety-
ki Uniejów – jednostki budże-
towej gminy, produkującej 
prąd, która również dostarcza 
ciepło, uzupełniając Geoter-
mię Uniejów.

Czar geotermii

Geotermia zastępuje ko-
tłownie opalane konwencjo-
nalnymi źródłami energii, 
przyczyniając się do znacz-
nego wyeliminowania do-
tychczasowych zanieczysz-
czeń pyłowych oraz gazo-
wych. W miarę rozbudowy 
sieci ciepłowniczej poprawia 
się stan czystości powietrza 
atmosferycznego poprzez 
m.in. zmniejszenie udziału
metali ciężkich zawartych w
odpadach po spalaniu węgla. 
Podnosi to jakość życia
mieszkańców i sprzyja roz-
wojowi działalności uzdrowi-
skowej. To spoglądanie w

kierunku poprawy klimatu 
na Ziemi.

Energia elektryczna do-
starczana jest do obiektów 
gminnych, takich jak hydro-
fornia, przepompownia ście-
ków, szkoła, komunalne bu-
dynki mieszkalne, a także 
kompleks basenów termal-
nych oraz hotele i restauracje 
będące własnością gminy 
Uniejów. Warto zaznaczyć, że 
sieć dystrybucyjna Energety-
ki Uniejów posiada dodatko-
wo połączenie kablowe z sie-
cią elektroenergetyczną
Energa Operator SA.

Jest ona wytwarzana w 
nowoczesnym systemie wyso-
kosprawnej kogeneracji, któ-
ry zlokalizowany jest w
obiekcie przy ul. Kościelnic-
kiej 44 w Uniejowie. Zainsta-
lowane tam silniki spalinowe 
zasilane gazem ziemnym na-
pędzają generatory produku-
jące prąd, a wydzielane w 
procesie spalania ciepło wy-
korzystywane jest do ogrze-
wania budynków. Dzięki temu 
ograniczono do minimum 
wykorzystanie kotłowni
szczytowej opalanej olejem 
opałowym do wytwarzania 
ciepła w okresach przeciąga-
jących się niskich temperatur 

 zewnętrznych.
Wody termalne są wyko-

rzystywane w Uniejowie do 
ogrzewania budynków. Inwe-

stycja pozwoli na wykorzysta-
 nie energii geotermalnej 

również poza sezonem 
grzewczym.

Pierwsi w kraju

Uniejów posiada własne 
zasoby energii. Energetyka 
Uniejów jest jednostką bu-
dżetową gminy Uniejów, 

 działającą w zakresie wytwa-
rzania energii elektrycznej i 
ciepła oraz dystrybucji i ob-
rotu energią elektryczną, do-
starczaną sieciami własnymi 
zlokalizowanymi na terenie 
gminy. Geotermia Uniejów to 
pierwszy w kraju geotermal-
ny zakład ciepłowniczy wyko-

rzystujący wyłącznie odna-
wialne źródła energii. Elek-
trownia pracuje w układzie 
skojarzonym, tzn. produkuje 
prąd i ciepło – czysta energia 
odbierana jest przez całą 
dobę, co pozwala na zupełne 
uniezależnienie się od cen 
zewnętrznych dostawców. 
Elektrownia dostarcza ciepło 
oraz ciepłą wodę do 80 proc. 
mieszkańców miasta.

Jedną z najnowszych inwe-
stycji miasta jest system 
oświetlenia bazujący na
energooszczędnej technologii 
LED. Zasilanie z własnej miej-
scowej energetyki poprzez 
własne linie przesyłowe i 
transformatory pozwala ob-
niżać koszty eksploatacyjne. 

W ramach projektu podświe-
tlono ponad 200-metrowy 
most na Warce, kolegiatę oraz 
XIV-wieczny zamek. Całość to 
blisko 500 nowych punktów
świetlnych. Wymieniono
także ponad 120 opraw wyła-
dowczych na ledowe.

System oświetleniowy wy-
posażony jest w inteligentne 
sterowanie pozwalające ste-
rować oświetleniem indywi-
dualnie i grupowo. Zasilanie 
oświetlenia ulicznego opty-
malizuje pracę elektrocie-
płowni, zwiększając zapotrze-
bowanie na energię cieplną w 
porze nocnej. To jedyny taki 
projekt, jeżeli chodzi o jed-
nostki samorządu terytorial-
nego w Polsce. Nowatorski 
projekt hybrydowej elektro-
ciepłowni, jako pierwsze tego 
typu przedsięwzięcie w Pol-
sce, został zrealizowany w 
uzdrowisku termalnym w 
Uniejowie. Na świecie funk-
cjonuje zaledwie kilka tego 
typu urządzeń. Koszt inwe-
stycji to 20 mln zł, a 12 mln zł 
pochodziło z dotacji unijnej. 
Druga taka elektrownia hy-
brydowa znajduje się na Ala-

 sce. Projekt ekologicznej si-
łowni dla Uniejowa opracował 
zespół pracowników Poli-
techniki Łódzkiej pod kierow-
nictwem dr. Pawła Hanauska. 
Naukowcy dostali na ten cel 
grant w wysokości 600 tys. zł 

z Komitetu Badań Nauko-
wych.

Pomysł na budowę w Unie-
jowie hybrydowej elektrocie-
płowni powstał na Politechni-

 ce Łódzkiej przy współpracy 
z byłym rektorem uczelni 
prof. dr. hab. inż. Janem Kry-
sińskim i obecnym rektorem 
prof. dr. hab. inż. Krzysztofem 
Jóźwikiem.

Podsumowując, wydoby-
wanie wody geotermalnej jest 
niezależne od czynników ze-
wnętrznych, takich jak klimat, 
pogoda, sytuacja gospodar-
cza czy polityczna na świecie. 
Mieszkańcy Uniejowa mają 
zapewnione ciepło wytwarza-
ne za pomocą odnawialnego 
niewyczerpanego źródła 
energii. Z kolei posiadanie 
własnej elektrowni pozwala 
na zupełne uniezależnienie 
się od cen zewnętrznych do-
stawców prądu, ponieważ 
prąd przesyłany jest własny-
mi sieciami przesyłowymi 
niskiego (0,4 kV) i średniego 
napięcia (15 kV). Co najważ-
niejsze, ciepłownictwo geo-
termalne nie zanieczyszcza 
atmosfery, dzięki czemu po-
wietrze w Uniejowie jest 
czystsze. To dobre dla miesz-
kańców i kuracjuszy.

Sebastian Wach
http://geotermia-uniejow.pl/

www.uniejow.pl
www.termyuniejow.pl

Uniejów – samowystarczalna wyspa energetyczna
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 Uniejów posiada własne zasoby energii.

Gmina chce zatrzymać 
odpływ młodych i 
wykształconych ludzi do 
większych miast. To ma być 
inwestycja w przyszłość.

Gmina Moszczenica to jeden 
z liderów w wykorzystaniu 
potencjału pieniędzy unij-
nych. – Trzeba z nich korzy-
stać, ale mądrze i perspekty-
wicznie. Nikt nie jest w stanie 
przewidzieć, jak podejmo-
wane dziś decyzje zaważą na 
losach gminy, ale nie boję się 
ich podejmować. Zmarno-
wane szanse się mszczą – 
podkreśla Marceli Piekarek, 
wójt gminy.

Moszczenica realizuje
obecnie dwa uzupełniające 
się projekty unijne: Mosz-
czenickie Tereny Inwestycyj-
ne oraz Moszczenica Promu-
je Innowacje. Celem obu jest 
stworzenie nowoczesnej
przestrzeni dostosowanej do 
potrzeb firm oraz promocja 
przedsiębiorczości i poten-
cjału regionu łódzkiego w 
ujęciu międzynarodowym.

Moszczenickie Tereny In-
westycyjne dostały ponad 
4,3 mln dotacji, a promocja 
gospodarcza regionu i inno-
wacji blisko 775 tys. zł. MTI to 
pomysł na ożywienie zde-
gradowanych terenów po 
Zakładach Przemysłu Baweł-
nianego. Obejmuje przygo-
towanie oraz uzbrojenie 3,5 
ha terenów – od kanalizacji 
przez drogi i zagospodaro-
wanie terenu po sieć światło-
wodową.

 Zdaniem wójta Piekarka 
to projekt także o ogrom-
nym znaczeniu społecznym. 
– Ch emy zatrzymać od-
pływ młodych i wykształco-
nych ludzi do większych
miast, dając im stabilny do-
stęp do klientów i możli-
wość kooperacji na całym
świecie. To inwestycja w
przyszłość – mówi Piekarek. 

Gmina Moszczenica zo-
stała wyróżniona aż dwu-
krotnie w tegorocznej edycji 
Nagrody Inteligentnego 
Rozwoju, przyznawanej na 
Międzynarodowym Forum 
Inteligentnego Rozwoju pod 
patronatem prezes Urzędu 
Patentowego RP dr Alicji 

 Adamczak. 
Pierwsza nagroda trafiła 

do Marcelego Piekarka, 
wójta gminy Moszczenica, w 
kategorii samorządowiec 
kadencji 2014–2018 za inte-

 ligentny rozwój gminy 
oparty na innowacjach i in-
westycjach, przekładających 
się na poprawę standardu 
życia mieszkańców i zainte-
resowanie inwestorów. Samą 
Moszczenicę nagrodzono w 
kategorii samorząd przyja-
zny mieszkańcowi i inwesto-
rowi.

To już drugi rok z rzędu, w 
którym docenione zostały 
działania prowadzone na 
terenie gminy, co potwier-
dza, że jej rozwój nie tylko 
nie ustaje, lecz wręcz konse-
kwentnie postępuje w wyni-
ku realizacji wizji jej dotych-
czasowych władz.

Joanna Pawlik

Moszczenica inwestuje

OCHRONA ŚRODOWISKA
Odkrycie mikroorganizmów 
comammox zmienia 
ponad stuletni paradygmat 
oczyszczania ścieków. 

Metody usuwania azotu ze 
ścieków oparte na procesach 
nitryfikacji i denitryfikacji na-
ukowcy Politechniki Gdań-
skiej badają od kilkunastu lat. 
Według klasycznego modelu 
proces nitryfikacji przebiega 
dwustopniowo i wymaga ak-
tywności dwóch rodzajów 
mikroorganizmów – najpierw 
utleniających amoniak do 
azotynów, a następnie utlenia-
jących azotyny do azotanów.

Cztery lata temu odkryto 
mikroorganizmy z rodzaju 
Nitrospira, które mogą utle-
niać amoniak bezpośrednio 
do azotanów. Dotychczas 
uważano, że bakterie te biorą 
udział tylko w drugim etapie 
nitryfikacji. Proces nazwano 
comammox (z ang. complete 
ammonia oxidation – pełne 
utlenianie amoniaku).

Badania procesów usuwa-
nia azotu są istotne dla rozwo-
ju nowych, bardziej przyja-

znych dla środowiska techno-
logii oczyszczania ścieków. W 
dobie gospodarki o obiegu 
zamkniętym szczególnie 
istotny jest odzysk surowców 
i energii ze ścieków. – Dzięki 
skróceniu przemian azotu 
procesy usuwania azotu stają 
się mniej energochłonne – 
mówi prof. Mąkinia.

Projekt pt. „Identyfikacja, 
charakterystyka i modelowa-
nie procesu comammox – 
nowego ogniwa w obiegu 
azotu w układach oczyszcza-
nia ścieków” łączy badania 
technologiczne, zaawansowa-
ne techniki mikrobiologiczne 
oraz modelowanie matema-
tyczne. Jego liderem jest prof. 
dr hab. inż. Jacek Mąkinia z 
Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Środowiska Politechniki 
Gdańskiej. Badania w pozo-
stałych jednostkach prowa-
dzone są pod kierunkiem dr 
hab. inż. Moniki Żubrowskiej-
-Sudoł z Politechniki War-
szawskiej oraz prof. dr hab.
inż. Sławomira Ciesielskiego z
Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego.

—Joanna Laskowska

Nowe trendy 
oczyszczania ścieków
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Praca burmistrza kiedyś 
ograniczała się w większości do 
podpisywania dokumentów. 
Dziś wiele z obowiązków to 
działalność menedżerska, po-
szukiwanie w Polsce, a nawet i 
świecie inwestorów i kontak-
tów. – Zależy nam na tym, aby 
tworzyć pozytywny wizeru-
nek, jesteśmy gminą wielkich 
możliwości i zapraszamy nie 
tylko do odwiedzin, ale także 
do zamieszkania tu na stałe – 
puentuje Wolny. / ©℗

Międzychód kompleksowo 
rozwija się w obszarze 
inwestycji, turystyki oraz 
warunków życia dla 
mieszkańców. O walorach 
i działalności opowiada 
burmistrz Krzysztof Wolny.

JAKUB MAKSYMOWICZ

-- W amach działań na rzecz
poprawy jakości życia rodzin-
nego wprowadziliśmy w gmi-
nie darmowe przedszkola,
naukę pływania dla najmłod-
szych oraz dofinansowanie
wyprawek szkolnych. Wcho-
dzimy również w budownic-
two wielorodzinne, a w trosce 
o miejsca pracy przygotowali-
śmy folder inwestycyjny
obejmujący około 150 ha pod 
inwestycje wraz z pełną infra-
strukturą – opisuje działania
burmistrz Krzysztof Wolny.
Niebawem w Międzychodzie
powstanie następny tysiąc
nowych miejsc pracy. 

Kraina stu jezior

Położenie Międzychodu 
sprzyja nie tylko inwesto-
rom, ale także turystom i 
wszystkim tym, którzy cenią 
sobie naturę i wypoczynek. 
Władze starają się jak najle-
piej wykorzystywać walory 
turystyczne. – Jesteśmy 
krainą ponad stu jezior, 50 
proc. terenów to Puszcza 
Notecka, oferujemy wiele 
zróżnicowanych atrakcji dla 

odwiedzających nas osób. 
Mamy więc wspaniałe tere-
ny pod turystykę – zachęca 
Krzysztof Wolny.

Przedszkole 
ze stokiem narciarskim

Zielone tereny to nie 
wszystko. Dobiega końca 
budowa pierwszego w Polsce 
przedszkola ze stokiem nar-
ciarskim na igelicie. Między-
chód posiada aż siedem 
przedszkoli i włodarze dbają 
o t , aby każde z nich miało
swoją specyfikę. Ponadto
funkcjonuje gminny żłobek
oraz dwa prywatne przed-
szkola i żłobki. Na dotacje
związane z aktywnością sto-
warzyszeń i klubów przezna-
cza się tu rocznie ponad mi-
lion zł. 

Aktywny burmistrz 
i pozytywna atmosfera

Pracuj i odpoczywaj 
w Międzychodzie
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