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Profity płynące z pro-
ekologicznego profilu 
działalności dostrze-

ga coraz więcej przedsię-
biorców. Potwierdzają to 
badania przeprowadzone 
w polskich firmach wios- 
ną tego roku na zlecenie 
Fundacji Green Cross Po-
land. Wśród najczęściej 
wymienianych korzyści 
takiej postawy wymienia-
ne są: oszczędności koszto-
we, lepszy wizerunek fir-
my oraz - co równie istotne 
- zgodność z obowiązujący-
mi przepisami prawa, ściśle 
określającymi kwestie zwią-
zane z ochroną środowiska. 

W ekologicznych rozwią-
zaniach tkwi również bar-
dzo duży potencjał ryn-
kowy. Gospodarowanie 
odpadami czy wykorzy-
stywanie odnawialnych 
źródeł energii to nowe ni-
sze dla działalności bizne-
sowej. W dzisiejszym wy-
daniu prezentujemy tych, 
którzy postawę proekolo-

giczną skutecznie przełoży-
li na sukces rynkowy w róż-
nych branżach: recyklingu, 
budownictwie, energetyce 
oraz konsultingu. 

Spółka All Seasons dys-
trybuuje paliwo ekologicz-
ne dla przemysłu i rolnic-
twa, przyczyniając się tym 
samym do ochrony klimatu. 
Wrocławskie Ekocentrum 
specjalizuje się w doradz-
twie oraz wprowadzaniu 
najnowszych rozwiązań 
technicznych w dziedzinie 
infrastruktury, a zwłaszcza 
ochrony środowiska i budo-
wy dróg. Innowacyjna me-
toda przetwarzania odpa-
dów wdrażana przez Eko 
Hybres pozwoli na całko-
wite unieszkodliwienie zu-
żytego sprzętu elektronicz-
nego, a jednocześnie na 
odzysk surowców pierwot-
nych i gazu. UTEX–CEN-
TRUM, zajmując się prze-
twarzaniem ubocznych 
produktów spalania z ener-
getyki zawodowej, tworzy 

niezawodne mieszanki geo-
techniczne. Spoiwex, wy-
korzystując popioły lotne, 
produkuje spoiwa hydrau-
liczne stabilizujące grunt 
pod budowę dróg. 

Wszystkie omówio-
ne w dzisiejszym wyda-
niu rozwiązania są spójne 
z koncepcją ekologicznej 
odpowiedzialności bizne-
su. Poza dbałością o śro-
dowisko naturalne, pre-
zentowane spółki cechuje 
równocześnie dbałość o naj-
wyższą jakość. Ich działal-
ność udowadnia, że po-
łączenie w ramach jednej 
spójnej, społecznie odpo-
wiedzialnej strategii tych 
dwóch wartości umożliwia 
osiągnięcie długofalowego 
sukcesu rynkowego. Zachę-
cam więc do lektury oraz 
do czerpania wzoru z tych, 
którzy wykorzystali poten-
cjał tkwiący w działalności 
w zgodzie z naturą do roz-
woju biznesowego!

Magdalena Pułym

Eko-logiczny potencjał
Troska o środowisko naturalne jest powinnością każ-
dego z nas. Nieustannie zwiększająca się ilość odpadów 
i zanieczyszczeń, które generujemy w codziennym ży-
ciu, alarmuje i wywołuje pytanie, co zrobić, aby dopro-
wadzić do sytuacji, w której działalność człowieka bę-
dzie harmonijnie współgrać z otaczającym go ekosys-
temem. Należy uświadomić sobie, że odpowiedzialność 
ekologiczna nie może ograniczać się jedynie do oszczę-
dzania energii, papieru, redukcji zanieczyszczeń czy se-
gregacji śmieci. Najistotniejsze, szczególnie w działal-
ności biznesowej, jest poszukiwanie skutecznych roz-
wiązań łączących aktywną ochronę środowiska z wy-
miernym zyskiem.

All Seasons Polska po-
wiązana jest kapitało-

wo z podmiotem brytyjskim 
- All Seasons Trade Ltd., pro-
wadzącym działalność han-
dlową, oraz z All Seasons IBS 
Sp. z o.o. – International Bu-
siness Service – zajmującą 
się doradztwem w środowis- 
ku biznesowym. Podstawo-
wą działalnością firmy jest 
międzynarodowy handel  
- głównie z przedsiębiorstwa-
mi z Niemiec, Anglii, Austrii, 
Belgii, Holandii, Luksembur-
ga, Rosji, Chin, Ukrainy i Li-
twy - zasadniczo w sekto-
rze rolniczym i chemicznym.  
All Seasons współpracuje 
z producentami chemii zarów-
no przemysłowej, jak i prze-
znaczonej do celów rolniczych, 
kupuje i sprzedaje nawozy rol-
nicze (m.in. mocznik, siarczan 
amonu, saletrzak amonowy). 

Dostarcza również chemię 
przemysłową do zakładów 
produkcyjnych, importowaną 
z krajów Europy Wschodniej. 

All Seasons Polska rozpo-
częła działalność od importu 
żywca wieprzowego z Holan-
dii oraz importu i ekspor-
tu w zakresie obrotu płodami 
rolnymi. Kontakt z rolnic-
twem umożliwił obserwację 
potrzeb tego sektora gospo-
darki, na co odpowiedzią stał 
się także handel nawozami. 

Spółka dynamicznie rozwija 
się zwłaszcza w zakresie obro-
tu biokomponentami oraz bio-
paliwami. - Współpracujemy 
z potentatem wśród produ-
centów paliw ekologicznych 
w Europie - z firmą Bio-Oel-
werk Magdeburg GmbH, bę-
dąc jednocześnie jej wyłącznym 
przedstawicielem w Europie 
Środkowo-Wschodniej – mówi 

Adam Stross, prezes zarządu 
All Seasons Polska Sp. z o.o.  
- W Magdeburgu skupowa-
ne są oleje roślinne z całego 
świata. Dzięki zabezpieczeniu 
wymaganej zdolności składo-
wania surowców i wyrobów 
rafinowanych, Bio-Oelwerk 
gwarantuje nieprzerwaną pro-
dukcję wszelkich ilości paliw 
biodiesel. Najnowocześniejsza 
technologia wytwarzania tego 
paliwa – technologia CD, gwa-
rantuje wysoką jakość potwier-
dzoną licznymi i niezbędnymi 
certyfikatami oraz czystość 
produktu, w tym wypadku es-
tru metylowego oleju rzepako-
wego wg normy DIN EN 14 214 
– podkreśla prezes.

W magdeburskiej firmie 
następuje rafinacja, transe-
stryfikacja i mieszanie olejów 
roślinnych oraz produkcja bio-
diesla i gliceryny farmaceu-
tycznej. Spółka posiada dwa 
nowoczesne parki maszyno-
we umożliwiające uzyska-
nie maksymalnej ilości oleju 
– z uwagi na uwarunkowania 
klimatyczne – głównie z rze-
paku, w wyniku czego w wy-
tłoczynach pozostaje jedynie 
0,5% oleju (w tradycyjnym 
procesie pozostaje 4-5% tłusz-
czu). Bio-Oelwerk Magdeburg 
dysponuje obecnie mocami 
produkcyjnymi na poziomie 
255 000 ton rocznie. - Jako All 
Seasons kupujemy od nasze-

go niemieckiego partnera za-
równo biodiesel, jak i wyroby 
uboczne, z których najbardziej 
wartościowym jest gliceryna, 
stosowana m.in. w przemyśle 
farmaceutycznym i kosme-
tycznym. Sprzedajemy także 
makuch (wytłoczyny z rzepa-
ku – przyp.red.), który dzięki 
sporej zawartości białka i wę-
glowodanów stanowi podsta-
wowy surowiec do wytwarza-
nia mieszanek dla zwierząt 
o dużej wartości odżywczej – 
mówi Sebastian Pawlak, dy-
rektor pionu finansowego All 
Seasons Polska. – Produkty - 
zwłaszcza biopaliwa, olej i rze-
pak - transportujemy zarówno 
samochodami, jak i statkami 
czy koleją. Współpracujemy 
z ok. 20 firmami transporto-

wymi, realizując 600-700 zle-
ceń miesięcznie – dodaje.

Spółka stale poszukuje no-
wych możliwości ekspansji 
i rozwoju, stawiając sobie za 
cel nieustanne wychodzenie 
naprzeciw potrzebom rynku. 
- Tworzymy międzynarodo-
wy zespół ludzi pełnych pa-
sji, niezwykle aktywnych i am-
bitnych, doskonale znających 
środowisko regionu, w którym 
działamy – mówi Sebastian 
Pawlak. - Pasja i zamiłowanie 
do tego, co robimy jest w na-
szym mniemaniu swoistym 
motorem napędzającym ten 
biznes. Dzięki prawdziwemu, 
nieudawanemu zaangażowa-
niu, zdobyliśmy pozycję wia-
rygodnego i rzetelnego partne-
ra wiodących firm w Europie, 
a obserwacja rynków zagra-
nicznych daje nam możli-
wość wdrożenia najlepszych 
wzorców. Chcemy nieustan-
nie się rozwijać, czerpać wie-
dzę u źródeł i dalej ją przeka-
zywać. Potrzebna jest bowiem 
edukacja i nacisk na producen-
tów samochodów, by technolo-
gicznie dostosowywali swoje 
wyroby do możliwości pełne-
go wykorzystania biopaliw. 
Rynek paliw ekologicznych 
ma przed sobą ogromne per-
spektywy i pozwala wiązać 
z tym sektorem przemysłu na-
dzieje na przyszłość – optymi-
stycznie dodaje na zakończe-
nie Sebastian Pawlak.

Marta Prusek-Galińska

BRANŻA PALIWOWA | ALL SEASONS POLSKA ubiega się o tytuł JAKOŚĆ ROKU 2011

Pasja motorem biznesu
W ostatnim czasie jednym z wiodących tematów poru-
szanych przez media są nowe technologie pozyskiwa-
nia energii odnawialnej, w tym szczególnie zagadnienie 
biopaliw. Te ekologiczne paliwa generuje się drogą prze-
tworzenia produktów pochodzenia roślinnego lub zwie-
rzęcego. Jednym z najbardziej popularnych biopaliw 
jest biodiesel. Nadaje się on do stosowania w silnikach 
diesla, a jego spalanie jest znacznie bardziej przyjazne 
środowisku dzięki niższej emisji szkodliwych substancji 
chemicznych jak przy spalaniu oleju napędowego. Bio-
diesel przyczynia się nie tylko do ochrony klimatu, ale – 
jak twierdzą specjaliści – jest przyszłością dla przemysłu 
i rolnictwa. Dużą rolę na ewoluującym rynku biopaliw od-
grywa spółka All Seasons Polska, która za swoją działal-
ność została nominowana do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011. 
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Projekt realizowa-
ny przez Eko Hybres  
Sp. z o.o. jest innowacją 

na światową skalę. Jesienią 
tego roku w Parku Technolo-
gicznym AEROPOLIS w Ro-
goźnicy oddany zostanie do 
użytku nowoczesny zakład 
recyklingu, w którym moż-
liwy będzie odzysk z wszel-
kiego rodzaju odpadów, ze 
szczególnym uwzględnie-
niem elektrycznych i elek-
tronicznych, surowców pier-
wotnych i energii. Umożliwi 
to zastosowana technologia 
destrukcji plazmowej. Po-
mysł na wykorzystanie pla-
zmy w procesie unieszkodli-
wiania odpadów zrodził się 
w wyniku konsultacji firmy 
ze środowiskiem akademic-
kim. 

- Plazma wykorzystywa-
na była już kilkadziesiąt 

lat temu w USA do uniesz-
kodliwiania odpadów bo-
jowych. W Szwecji dzię-
ki reaktorom plazmowym 
z odpadów komunalnych 
odzyskuje się energię elek-
tryczną i cieplną w jednost-
kach kogeneracyjnych. Nikt 
nie zajmuje się jednak pla-
zmową destrukcją odpadów 
elektronicznych, a jak się 
okazuje, metoda ta pozwala 
na odzysk pierwotnych su-
rowców, takich jak miedź, 

brąz czy mosiądz oraz gaz. 
Postanowiliśmy więc wy-
korzystać tę niszę i rozpo-
częliśmy badania nad moż-
liwościami, jakie daje nam 
technologia plazmowa.  
W ten sposób zrodził się 
pomysł, a następnie pro-
jekt linii technologicznej, 
która umożliwi odzysk 
z odpadów elektrycznych 
i elektronicznych czystych 
surowców oraz energii w po-
staci gazu - mówi Kazimierz 
Zając, prezes zarządu 
Eko Hybres Sp. z o.o. 

Projekt został dofinanso-
wany z funduszy Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Nowoczesne 
technologie wdrażane przez 
firmę zostały wyróżnione - 
spośród ponad sześciu tysię-
cy realizowanych dzięki do-
tacjom unijnym projektów 
- przez Polską Agencję Roz-
woju Przedsiębiorczości 
pierwszym miejscem w kate-
gorii „innowacyjny projekt”. 

Nagrody zostały wręczone 
podczas Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego w Ka-
towicach 17 maja 2011 roku.  

Prace nad  zaprojektowa-
niem i skonstruowaniem cią-
gu technologicznego rozpo-
częły się w 2009 roku. Już 
wczesną jesienią bieżącego 
roku zostanie uruchomiona 
linia technologiczna.

Zakład w Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej w Rogoźni-
cy składa się z trzech części. 
Pierwszą z nich jest wydział 
zbierania - magazyn o po-

wierzchni 700 m2, w którym 
przyjmowane będą odpady 
elektryczne i elektroniczne 
od zewnętrznych podmio-
tów. Zużyty sprzęt w dru-
gim segmencie kompleksu 
– w wydziale przetwarzania 
- będzie podlegać rozbiórce 
i segregacji na elementy sta-
lowe, te zawierające stopy 
aluminium, tworzywa oraz 
pozostałe, takie jak kable, 
uzwojenia silników, trans-
formatorów czy zmontowane 

płyty drukowane i baterie. 
Pierwsze dwie grupy – od-
zyskane żelazo i aluminium - 
przekazywane będą na złom. 
Przetwarzanie pozostałych 
odpadów wymaga zastoso-
wania skomplikowanych 
i zaawansowanych techno-
logii z wykorzystaniem plaz- 
my, które zajmują najwięk-
szą, trzecią część zakładu. 
Tworzywa są poddawane 
w atmosferze beztlenowej 
zgazowaniu. Otrzymywany 
jest w niewielkiej ilości ze-
szkliwiony (obojętny) żużel 
oraz wysokokaloryczny za-
nieczyszczony gaz. Pozosta-
łe elementy, które zawierają 
znaczną ilość metali koloro-
wych, są w atmosferze bez-
tlenowej wytapiane i gazyfi-
kowane w temperaturze od 
2000 do 4000ºC. Proces ten 
pozwala na uzyskanie stopu 
surowców pierwotnych oraz 
-  tak jak w przypadku two-
rzyw -  gazu. 

Otrzymany gaz podle-
ga oczyszczeniu w reakto-
rze plazmowym. Następnie 
w jednostce kogeneracyjnej 
zamieniany jest na energię 
elektryczną i cieplną, która 
w pełni  wykorzystana jest  
na potrzeby zakładu. Zasad-
nicze węzły procesu techno-

logicznego są zautomatyzo-
wane i wpięte w centralny 
komputerowy system kon-
troli i nadzoru, ponadto in-
stalację wyposażono dodat-
kowo w ciągły monitoring 
zawartości związków emi-
towanych do atmosfery, aby 
nie przekroczyć dopuszczal-
nych norm. 

Kluczowy efekt przetwa-
rzania odpadów elektronicz-
nych przy wykorzystaniu 
plazmy to odzysk surow-
ców. Uzyskiwany na pierw-
szym etapie stop zawierają-
cy głównie miedź podlega 
rafinacji i na tej drodze od-
zyskiwane są czyste metale 
lub pożądane stopy, takie jak 
brąz czy mosiądz. Wszystkie 
odzyskane surowce spełnia-
ją wymogi pełnowartościo-
wych produktów i mogą po-
nownie trafić do sprzedaży. 
Działalność zakładu można 
więc uznać za w pełni ekolo-
giczną (bezodpadową).

Projekt realizowany przez 
spółkę Eko Hybres udowad-
nia, że współpraca nauki 
z biznesem oraz odwaga 
w podejmowaniu innowa-
cyjnych działań są drogą 
prowadzącą do sukcesu ryn-
kowego.

Magdalena Pułym

EKOLOGIA | EKO  HYBRES wdraża innowacyjną metodę recyklingu odpadów elektronicznych 

Plazmowe rewolucje
Postęp technologiczny przyczynił się do poprawy jako-
ści naszego życia. Jednocześnie stwarza jednak zagroże-
nie dla środowiska. Ilość urządzeń elektronicznych, które 
nas otaczają, wzrasta z roku na rok, a ich cykl życia jest 
stosunkowo krótki. Generujemy w związku z tym coraz 
więcej odpadów – same kraje Unii Europejskiej wytwa-
rzają 5-6 milionów ton zużytego sprzętu rocznie. Odpady 
te szczególnie zagrażają środowisku, ponieważ nie pod-
legają naturalnemu rozkładowi – dotyczy to zwłaszcza 
niepalnych elementów, niepodlegających przetworzeniu 
tradycyjnymi metodami recyklingu. Technologia wdra-
żana przez rzeszowską spółkę Eko Hybres całkowicie je 
unieszkodliwi, przetwarzając ponadto na użyteczne su-
rowce pierwotne – tj. miedź i jej stopy oraz energię. Klu-
czem do sukcesu jest plazma. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

�� Państwa spółka powstała 
w  2008 roku, szybko sta-
jąc się jednym z wiodących 
producentów i  dystrybuto-
rów spoiw hydraulicznych. 
Co pozwoliło na tak dyna-
miczny rozwój?

- Firma Spoiwex powstała 
na początku 2008 roku w wy-
niku przekształceń firmy pro-
dukującej spoiwa górnicze 
oraz drogowe i dalej funk-
cjonuje w tej formie. Podsta-
wową działalnością jest pro-
dukcja spoiw mineralnych 
przeznaczonych do stabiliza-
cji i poprawy parametrów geo-
technicznych gruntu, dedy-
kowanych głównie inżynierii 
komunikacyjnej. Równie istot-
nym elementem jest produk-
cja spoiw przeznaczonych do 
stosowania w obszarze górnic-
twa podziemnego. Aby spro-
stać oczekiwaniom rynku bu-
dowlanego – wymagającego 
coraz szybszej realizacji ro-
bót - łączymy produkcję spo-
iw z ich dystrybucją. Własna 
baza logistyczna oraz duża 
moc produkcyjna pozwalają 
zaspokoić potrzeby klientów.

�� Czym różnią się produko-
wane przez Państwa mate-

riały od takich jak np. wapno 
czy cement?

- To zupełnie odmienne ro-
dzaje spoiw i równie dobre 
w swoich zakresach stosowa-
nia. Spoiwa drogowe Terramix 
czy Silment CQP-15 pozwalają 
na prowadzenie prac w trud-
nych warunkach gruntowo 
– wodnych, również ekstre-
malnie złych, jak częste opady 
deszczu czy obecność zanie-
czyszczeń. Zapewnia to ciągły 
postęp robót i nie wstrzymuje 
niepotrzebnie prac. Sądzę, że 
proponowane przez nas wa-
runki cenowe przemawiają za 
tym, żeby takie materiały sto-
sować.

�� Spoiwa sygnowane przez 
Państwa są używane przy 
budowie najważniejszych 
dróg w Polsce.

- Zgadza się. Najistot-
niejszymi projektami, któ-
re obecnie realizujemy, są 
kontrakty na odcinkach au-
tostrad A1, A2 i A4 oraz bu-
dowa dróg ekspresowych.  
Poza budownictwem auto-
stradowym – głównym kie-
runkiem naszych działań jest 
dostarczanie spoiwa na budo-
wę dróg powiatowych, gmin-

nych, parkingów i obiektów 
kubaturowych w całej Polsce. 
Nasze spoiwa znajdują rów-
nież zastosowanie w górnic-
twie podziemnym.

�� Uznanie kontrahentów 
zdobyli Państwo także dzięki 
dbałości o jakość.

- Zarówno w budownic-
twie drogowym, jak i w gór-
nictwie, wysoka jakość jest 
koniecznością. Stąd ciągła 
kontrola każdej partii naszych 
materiałów. Zgodnie z rozpo-
rządzeniem ministra wprowa-
dziliśmy system oceny zgod-
ności 2+ i Zakładową Kontrolę 
Produkcji. Nieustannie pozy-
tywnie przechodzimy audyty 
zewnętrznych jednostek po-
siadających akredytację PCA, 
mamy też wszystkie wymaga-
ne certyfikaty, aprobaty tech-
niczne i atesty pozwalające 
nam oznaczyć spoiwa zna-
kiem budowlanym „B”. 

�� Jakie są Państwa plany na 
najbliższą przyszłość?

- Właśnie kończymy bu-
dowę drugiej linii produk-
cyjnej w nowej lokalizacji, 
w planach mamy budowę ko-
lejnych – wszystko po to, aby 
zwiększyć możliwości pro-
dukcyjne i zredukować kosz-
ty transportu i dzięki temu 
zaspokoić rosnące potrzeby 
naszych klientów.

�� Dziękuję za rozmowę.
Magdalena Pułym

BUDOWNICTWO | SPOIWEX pretendentem do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011

Stabilność to podstawa
Rozmowa 
z Piotrem 
Piontkiem, 
prezesem 
zarządu  
Spoiwex  
Sp. z o.o.

Nowoczesne technologie wdrażane przez firmę 
zostały wyróżnione - spośród ponad sześciu tysięcy 
realizowanych dzięki dotacjom unijnym projektów - przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pierwszym 
miejscem w kategorii „innowacyjny projekt”. Nagrody 
zostały wręczone podczas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach 17 maja bieżącego roku.  
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�� Polska wstąpiła do Unii Eu-
ropejskiej w 2004 roku. Jakie 
możliwości dało to firmie Eko-
centrum?

- To była dla nas ogrom-
na szansa. Działania przed-
akcesyjne były wielkim wy-
zwaniem również dla całego 
kraju. Zaczęły wówczas na-
pływać do Polski środki fi-
nansowe z funduszy prze-
znaczonych na rozwój 
gospodarczy. Rozpoczęto 
wtedy realizację wielu nowo-
czesnych inwestycji z zakre-
su infrastruktury, dróg oraz 
ochrony środowiska. Wyma-
gały one opracowania specja-
listycznych projektów oraz 
nadzoru nad ich wykona-
niem. Realizacja wszystkich 
etapów budowy zobowiązy-

wała do znajomości regulacji 
prawnych, nie tylko z zakresu 
krajowych i lokalnych przepi-
sów budowlanych, ale także 
wymogów stawianych przez 
Unię Europejską. Wyspecjali-
zowaliśmy się w doradztwie 
oraz wprowadzaniu najnow-
szych rozwiązań technicz-
nych w dziedzinie infrastruk-
tury - z naciskiem na ochronę 
środowiska i budowę dróg. 
Nasi pracownicy zdobyli wte-
dy ogromne doświadczenie. 
Od inżyniera kontraktu wy-
maga się znajomości wszyst-
kich dokumentów i procedur 
z zakresu postępowań prze-
targowych, formułowania wa-
runków kontraktowych oraz 
samej realizacji inwestycji. 
Dokumenty te były opraco-

wywane w dwóch językach. 
Postawiliśmy więc na wykwa-
lifikowaną kadrę, większość 
naszych pracowników biegle 
posługuje się co najmniej jed-
nym językiem obcym.

�� Co wpływa na jakość Pań-
stwa usług?

- Przede wszystkim spo-
sób zarządzania firmą. Pła-
ska struktura sprawia, że nasi 
pracownicy mają dużą samo-
dzielność podczas prowa-
dzenia projektów. Mogą przy 
tym liczyć na pełne wsparcie 
zespołu oraz kierownictwa. 
Dzięki temu wypracowali-
śmy własne procedury, które 
mają zastosowanie przy pro-
wadzonych przez nas pro-
jektach. Są one zawsze takie 
same, co do ogólnych zasad, 
ale każdorazowo dostosowa-
ne do określonej specyfiki da-
nej inwestycji. Posiadamy cer-
tyfikowany przez jednostkę 

BSI system zarządzania ja-
kością ISO 9001:2008. Dzięki 
tym działaniom nie stwier-
dzono żadnych nieprawidło-
wości podczas kontroli reali-
zacji jakiegokolwiek projektu 
wykonywanego przez naszą 
firmę.

�� Do kogo skierowana jest 
Państwa oferta?

- Obsługujemy sektor pu-
bliczny i prywatny. Usługa in-
żyniera kontraktu - obejmują-
ca konsulting w dziedzinach 
ochrony środowiska, budow-
nictwa i infrastruktury - kie-
rowana jest do wszystkich 
jednostek realizujących pro-
jekty budowlane. Również te 
współfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej czy 
innych Międzynarodowych 
Instytucji Finansujących, ta-
kich jak Bank Światowy czy 
Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju.

�� Jakie mają Państwo plany 
na przyszłość?

- Jesteśmy partnerem kon-
sorcjum zajmującego się 
ochroną przeciwpowodziową 
Wrocławia. To projekt, który 
ma zabezpieczyć miasto przed 
katastrofą o rozmiarach, jak 
ta z 1997 roku. Składa się on 
z trzech komponentów. Pierw-
szy dotyczy zbiornika Raci-
bórz, kolejny modernizacji 
urządzeń hydrotechnicznych, 
w tym pogłębienia i odmule-
nia koryta rzecznego na odcin-
ku Odry przepływającej przez 
Wrocław oraz budowy obwa-
łowań i urządzeń zabezpiecza-
jących przed powodzią poni-
żej i powyżej miasta. Ostatni 
komponent dotyczy kanału 
przerzutowego wód powo-
dziowych do Widawy oraz 
przebudowy systemu obwa-
łowań rzeki Widawy - od pun-
ku włączenia kanału przerzu-

towego do jej ujścia do Odry. 
Ma to na celu redukcję fali 
powodziowej przepływającej 
w granicach administracyj-
nych Wrocławia i wprowadze-
nie tej wody znów do Odry już 
po ominięciu miasta. Rozpo-
częcie pierwszego z 6 dużych 
kontraktów ma nastąpić na je-
sieni bieżącego roku. Rozwi-
jamy również segment zarzą-
dzania budowami poważnych 
obiektów kubaturowych. Tyl-
ko na terenie miasta Wrocła-
wia nadzorujemy w obecnej 
chwili nowe obiekty dla Poli-
techniki Wrocławskiej, Aka-
demii Sztuk Pięknych, Teatru 
Muzycznego Capitol i „Nowe-
go Szpitala Wojewódzkiego”. 
Przy realizacji tych obiektów 
możemy w pełni wykorzy-
stać nabytą dotychczas wie-
dzę i doświadczenie.

�� Dziękuję za rozmowę.
Łukasz Wilczek
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W trosce o środowisko
Rozmowa z Michałem Lenartowskim, 
prezesem zarządu Ekocentrum Sp. z o.o.

�� UTEX–CENTRUM tworzy tech-
nologię przyjazną środowisku, 
zajmując się przetwarzaniem 
ubocznych produktów spala-
nia z  energetyki zawodowej 
na produkty do budownictwa. 
Działa w myśl hasła – „Pierw-
szeństwo dla wtórnych”. Co to 
dokładnie oznacza?

- Rocznie wytwarzanych jest 
około 100 milionów ton odpa-
dów przemysłowych, z których 
duża część może czy wręcz po-
winna być ponownie wykorzy-
stana w budownictwie. Surow-
ce wtórne, tam gdzie to możliwe, 
mogą i powinny być alternaty-
wą do naturalnych. W ten spo-

sób znacząco ochronimy środo-
wisko, jego zasoby oraz emisję 
do atmosfery. Takie podejście 
nazywamy zieloną geotechniką. 
Polega ona na wykorzystywaniu 
w budownictwie komunikacyj-
nym materiałów o jak najmniej-
szej emisyjności CO₂, możliwie 
jak najniższej energochłonności 
i wysokiej antropogeniczności - 
określającej ilość produktów wy-
tworzonych na bazie surowców 
wtórnych w budowli geotech-

nicznej. Ochrona środowiska to 
nie tylko to, czego nie robimy, 
ale przede wszystkim to, co ro-
bimy. A my stawiamy na pierw-
szeństwo dla wtórnych!

�� A co to oznacza w przełoże-
niu na biznes?

-  Dzięki takiemu podejściu 
jesteśmy na rynku budowla-
nym konkurencyjni w kilku 
aspektach. Dajemy produkt nie 
gorszy jakościowo niż natural-
ny - do tego w konkurencyjnej 
cenie. W ten sposób pozwala-
my elektrowniom na pozbycie 
się części wytworzonych ubocz-
nych produktów spalania, 
zmniejszając ilość popiołu na 
składowiskach. Jest to podej-
ście, które przynosi szeroko ro-
zumiany pożytek w aspekcie 
ekologicznym, ekonomicznym 
i edukacyjnym, które pokazu-
je nowe możliwości.  

�� Państwa działalność została 
zauważona przez organizatora 

konkursu JAKOŚĆ ROKU. Tym 
samym UTEX-CENTRUM pre-
tenduje do tytułu EKO JAKOŚĆ 
ROKU 2011.

- Jest to jeszcze jedno po-
twierdzenie właściwego po-
dejścia do ochrony środowi-
ska i biznesu prezentowanego 
przez naszą firmę. Czujemy 
się odpowiedzialni za przy-
szłe pokolenia, dlatego zago-
spodarowując materiały antro-
pogeniczne w budownictwie 
drogowym i inżynieryjnym, 
zmniejszamy wielkość skła-
dowisk oraz oszczędzamy za-
soby naturalne. Jakość w bu-
downictwie rozumiemy jako 
zdolność do zaspokajania po-
trzeb budownictwa inżynieryj-
nego i komunikacyjnego z mi-
nimalnym uszczerbkiem dla 
środowiska. Ideałem, do któ-
rego dążymy i który jest osią-
galny, jest wznoszenie budowli 
geotechnicznych z jednoczesną 

poprawą środowiska. Do wy-
konania budowli geotechnicz-
nych można rozebrać hałdę czy 
składowisko, pozyskując teren, 
a do stabilizacji użyć nisko-
emisyjnych spoiw hydraulicz-
nych. Rolnik, stosując obornik 
na polu, pozbywa się odpadu 
i użyźnia glebę. Przyroda nie 
wytwarza odpadów – bierzmy 
z niej przykład.

�� O wysokiej jakości Państwa 
technologii świadczy grono 
zadowolonych klientów. Co 

uważa Pan za największy suk-
ces firmy?

- Jest nim przekonanie wielu 
firm drogowych do tego, aby na 
bardzo konkurencyjnym ryn-
ku stosowały nasze produkty 
i technologie. Ponadto zdolności 
produkcyjne na poziomie bli-
sko 100 tys. ton miesięcznie róż-
nych produktów, pozwalające 
dostarczać na czas produkty za-
mawiane przez rzeszę klientów. 

�� Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk

BUDOWNICTWO | UTEX – CENTRUM pretenduje do tytułu EKO JAKOŚĆ ROKU 2011

Zielona geotechnika
Rozmowa z Tomaszem 
Szczygielskim, 
Prezesem Zarządu  
UTEX – CENTRUM  
Sp. z o.o.
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