
biznesraport.com | lajt.biznesraport.com

do wydania nr 9 (71) 
30 września 2011 

SIŁA 
INNOWACJI

>> 2 >> 3
Opakowanie ma znaczenieEkoinnowacje w energetyce 



BR | nr 9 (71) | piątek 30 września 2011 | DoDatek infoRmacyjno-pRomocyjny biznesraport.com          E2

�� Spółka WKG Trading wcho-
dząca w skład grupy kapita-
łowej Minerals Mining Group 
S.A. powstała w 2002 roku, 
początkowo jako dystrybutor 
kamienia wapiennego wydo-
bywanego w Raciszynie, aby 
w 2009 roku nabyć prawa do 
eksploatacji bogatej kopa-
liny. Co świadczy o wyjątko-
wości wydobywanego przez 
Państwa kamienia?

- Złoża wapienia w Raciszy-
nie posiadają unikatową cechę 
– wysoką czystość chemiczną. 
W rezultacie nasz kamień oka-
zał się doskonałym sorbentem 
w przemyśle energetycznym 
w procesie odsiarczania spa-
lin. Realizowana inwestycja 
o charakterze innowacyjnym 
dodatkowo podniesie właści-
wości sorpcyjne produkowa-
nej mączki wapiennej.

�� Ta innowacyjna technolo-
gia przyczyni się więc do po-
prawy stanu środowiska na-
turalnego?

- Zgadza się. Wyjątkowe 
cechy naszego wapienia po-
zwolą uzyskać lepsze wyni-
ki odsiarczania spalin przy 
znacznie ograniczonym stru-
mieniu sorbentu, co w rezul-
tacie spowoduje ogranicze-

nie emisji CO2 do środowiska. 
Opatentowana przez nas me-
toda pozwoli produkować 
sorbenty o podwyższonej re-
aktywności, mające znacz-
nie większe możliwości po-
chłaniania dwutlenku siarki, 
co w rezultacie obniży kosz-
ty związane z emisją zanie-
czyszczeń.

�� W jaki sposób będzie wy-
twarzany sorbent?

- Mączka wapienna podda-
wana jest procesowi aktywacji 
elektromagnetycznej. Zwięk-
szona powierzchnia właści-
wa sorbentu przełoży się na 
znaczny wzrost wskaźnika 
reaktywności, sorpcji bez-
względnej i rozkładu ziarno-
wego. W efekcie uzyskujemy 
wysokoreaktywny sorbent 
znacznie efektywniejszy niż 
tradycyjna mączka wapienna 
spotykana na rynku.

�� Na jakim etapie realizacji 
jest projekt?

- W roku 2009 przy współ-
pracy z jednostkami nauko-
wo-badawczymi opracowa-
liśmy innowacyjną na skalę 
światową technologię. Projekt 
pozytywnie oceniony przez 
PARP uzyskał dofinansowa-
nie w kwocie ponad 21 mln zł 

w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospo-
darka. Prace budowlane ru-
szyły w grudniu ubiegłego 
roku, a uruchomienie zakła-
du to koniec 2011 roku. Zakła-
dana wydajność produkcyjna 
wynosi 250 tys. ton sorbentu 
rocznie, a w kolejnych latach 
wzrośnie dwukrotnie.

�� Czy innowacyjne oraz pro-
ekologiczne działania spółki 
idą w parze z jakością?

- Oczywiście. Wysoka ja-
kość dotyczy zarówno na-
szego kruszywa jak i funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. 
Wprowadzenie standardów 
zgodnych z wymogami ISO 
9001:2008 było naturalną ko-
leją dynamicznego rozwoju 
firmy. Zintegrowany system 
zarządzania jakością zdecy-
dowanie pomaga w codzien-
nej działalności operacyjnej 
i jest niezbędny przy dalszym 
rozwoju firmy. 

�� Dziękuję za rozmowę.
Magdalena Pułym

BRANŻA WYDOBYWCZA | WKG TRADING ubiega się o tytuł JAKOŚĆ ROKU 2011

Ekoinnowacje  
w energetyce 
Rozmowa z Tomaszem Będkowskim, 
prezesem zarządu WKG Trading Sp. z o.o.

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

Eksperymenty nauko-
we są długotrwałe 
i bardzo kosztowne. 

Ich wyniki końcowe po-
kazują natomiast, że war-
to na nie poczekać. Dzie-
dzina B+R ma za zadanie 
zmodernizować polską go-
spodarkę. Ten model jest 
możliwy dzięki potężnym 
nakładom finansowym na 
eskalację nowych technolo-
gii i wdrożenie innowacyj-
nych projektów do świata 
codziennego.

Jesteśmy już w piątym 
roku finansowania Progra-
mu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka, przewi-
dzianego na lata 2007-2013 
i zbliżamy się do jego koń-
ca. Głównym założeniem 
inicjatywy było zwiększe-
nie innowacyjności przed-
siębiorstw, wzrost konku-
rencyjności polskiej nauki 
i zwiększenie jej roli w roz-
woju gospodarczym oraz 

poszerzenie udziału inno-
wacyjnych produktów pol-
skiej gospodarki na rynku 
międzynarodowym. Więk-
szość projektów realizo-
wanych w ramach POIG 
znajduje się już w fazie koń-
cowej. Pozostało niewiele do 
zrobienia w kwestii badań, 
analiz i wyciągania wnio-
sków. Niektóre z nich za-
owocowały licznymi zgło-
szeniami patentowymi i już 
gotowymi rozwiązaniami, 
inne okazały się bardziej 
czasochłonne i wymagają 
dalszej pracy. 

Najnowszy raport Mini-
sterstwa Rozwoju Regional-
nego dokonuje częściowego 
podsumowania realiza-
cji programu. Na jego po-
trzeby Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego od-
dał w ręce beneficjentów 
aż 8,25 mld euro co stano-
wi 34,30 mld zł. Zatwierdzo-
no 8 480 projektów na kwotę 

32,16 mld zł, oraz podpisano 
7 490 umów.

Z pewnością na wszyst-
kie efekty trzeba będzie 
jeszcze poczekać do zakoń-
czenia projektów i wdro-
żeń ich wyników do kra-
jowej gospodarki, ale już 
teraz wiadomo, że korzy-
ści popłyną strumieniami. 
Dlatego przy okazji dysku-
sji nad przyszłym budżetem 
Unii Europejskiej wiele in-
stytucji i przedsiębiorstw 
wiąże swoje plany oraz in-
westycje z funduszami eu-
ropejskimi na lata 2014-2020. 
Już dziś wiemy, że planowa-
ny budżet będzie o ok. 5% 
wyższy niż ten do dyspozy-
cji w trwającym siedmiole-
ciu. Przewiduje on również 
ponad 3% wzrost finan-
sowania polityki spójno-
ści w stosunku do lat 2007-
2013. Warto przypomnieć, 
że programy realizowane 
w ramach europejskich fun-

duszy są opłacane właśnie 
z tego sektora. To oznacza 
więcej środków na rozwój 
polskiej gospodarki. 

Obszary f inansowa-
nia nie są jeszcze sprecy-
zowane, ale już teraz wie-
le organizacji realizujących 
projekty w ramach Inno-
wacyjnej Gospodarki za-
powiada kontynuowanie 
badań w latach 2014-2020. 
Daje to możliwości dalsze-
go prowadzenia rozpoczę-
tych działań oraz urzeczy-
wistnienia ich w przemyśle, 
medycynie czy edukacji. Na 
pewno w pozyskiwaniu no-
wych środków pomoże do-
świadczenie zdobyte w tym 
zakresie. Świat biznesu jak 
i krąg naukowców wiążą 
wiele planów z nowym bu-
dżetem unijnym i już teraz 
rozpoczynają pracę nad in-
nowacjami, mogącymi urze-
czywistnić się dzięki wspar-
ciu wspólnoty europejskiej.

Zespół wydań „Siły In-
nowacji” życzy wszyst-
kim beneficjentom fundu-
szy europejskich, obecnym 
i tym przyszłym, wielu pre-
kursorskich idei, mogących 
zmienić oblicze polskiej 
i europejskiej gospodarki, 
a czytelnikom miłej lektury 
i pogłębiania wiedzy z za-
kresu nowych technologii.

Sylwia Stadler
Project manager  

wydania Siła Innowacji

W 5/7 drogi  
do innowacyjności

Wielu z nas, oglądając w dzieciństwie amerykańskie 
filmy z gatunku science fiction, wyobrażało sobie, że 
jest bohaterem posiadającym pancerz o supermocy, 
uczestnikiem wyprawy do innej galaktyki, czy człon-
kiem załogi statku podróżującego w  czasie i  prze-
strzeni. I choć dzisiaj daleko jesteśmy od dziecięcych 
marzeń, nauka udowadnia, że wytrwała praca i lata 
badań przybliżają nas do tego, co kiedyś było nieosią-
galne. Minione pokolenia najlepiej obrazują rozmiary 
przeskoku technologicznego, jaki dokonał się przez 
ostatnie 50 lat. Wyciągając wnioski możemy przewi-
dzieć, gdzie będziemy za kolejne pół wieku. SPIS TREŚCI:
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W oparciu o kilku-
letnie konsulta-
cje prowadzone 

w krakowskim środowisku 
akademickim przez kierow-
nika projektu prof. Marka 
Szczerbę, zrodziła się koncep-
cja naukowo-organizacyjna 
i program badawczy ACMIN 
-AGH. Następnie wspólnie 
z Krakowskim Biurem Ar-
chitektonicznym CZEGEKO 
powstał projekt oraz program 
funkcjonalno-użytkowy in-
westycji. Wniosek Akademii 
Górniczo-Hutniczej o dofi-
nansowanie projektu ACMIN 
otrzymał pozytywną reko-
mendację Zespołu Interdy-
scyplinarnego Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go oraz został zatwierdzony 
do finansowania na kwotę  
25 mln euro przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Rozwoju Re-
gionalnego. 

Wykonanie pierwszego 
etapu projektu związanego 
z inwestycją budowlaną zo-
stało powierzone Konsorcjum 
WARBUD-Qumak, a odda-
nie budynku ACMIN-AGH 
do użytkowania planowane 
jest na I kwartał 2012 roku. 
W drugim etapie projek-
tu nastąpi wyposażenie no-
wego obiektu w unikatowy 
sprzęt pomiarowy i aparatu-
rę naukowo-technologiczną, 
w tym w urządzenia pracują-
ce w pomieszczeniach wyso-
kiej czystości z aparaturą do 
nanotechnologii i nanodia-
gnostyki materiałowej. 

Powstające Centrum Akade-
mickie umożliwi prowadzenie 
badań nad nowymi materia-
łami i technologiami na naj-
wyższym światowym pozio-

mie w oparciu o partnerską 
współpracę z wiodącymi la-
boratoriami w Europie i na 
świecie. Strategicznymi tema-
tami badawczymi realizowa-
nymi w ACMIN-AGH będą: 
nowe materiały konstrukcyj-
ne i funkcjonalne na potrze-
by przemysłu i budownictwa 
oraz ich niekonwencjonal-
ne technologie wytwarzania. 
Drugi obszar badawczy to na-
notechnologie wytwarzania 
materiałów i układów do za-
stosowań w technice, biome-
dycynie i ochronie środowiska. 

Szczególnie ważna dla pro-
gramu ACMIN jest strategia 
inwestycji w młodego czło-
wieka, w wyniku której moż-
liwe będzie uzyskanie wa-
runków elitarnego rozwoju 
naukowców i inżynierów po-
przez włączenie ich w mię-
dzynarodową przestrzeń 
badawczą w ramach interdy-
scyplinarnych projektów oraz 
powstanie w naszym kraju 
nowych kierunków kształ-
cenia związanych z dziedzi-
ną nanotechnologii. Według 
planów ACMIN-AGH ma 
rozpocząć swoją działalność 
z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Prof. Marek Szczerba
Kierownik Projektu ACMIN-AGH

BADANIA I ROZWÓJ | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA realizuje projekt ACMIN

ACMIN kuźnią 
naukowców
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka, działanie 2.1. „Rozwój ośrodków o wysokim po-
tencjale badawczym” na Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, realizowany jest projekt pn. „Akademickie 
Centrum Materiałów i Nanotechnologii” (ACMIN-AGH) 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Pro-
jekt ma na celu zbudowanie nowoczesnego instytutu 
naukowo-badawczego w dziedzinie nauki o materia-
łach oraz włączenie AGH, Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Politechniki Krakowskiej w obszar Europejskiej Prze-
strzeni Badawczej w dziedzinie zaawansowanych na-
notechnologii materiałowych. 
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�� W  życiu codziennym 
rzadko zwracamy uwagę na 
opakowanie produktu. Pań-
stwo jako producenci wie-
dzą, że pozornie zwykłe, 
tekturowe pudełko istotnie 
wpływa na jakość znajdu-
jącej się w nim zawartości.

- Zgadza się. Od opako-
wania zależy bardzo wiele. 
Przede wszystkim bez niego 
żaden produkt nie dostanie 
się ani do sklepu, ani do na-
szych domów. To ono umoż-
liwia bezpieczny transport 
towaru, gwarantując, że do-
trze w nienaruszonym stanie 
do klienta oraz, co równie 
ważne, pozwala wyekspo-
nować go na półkach skle-
powych.

�� Jakie opakowania i  dla 
kogo produkuje Ekopak 
Plus?

- Tworzymy kartony z tek-
tury wielowarstwowej w po-

staci pudeł fasonowych i kla-
powych z białym lub szarym 
pokryciem i nadrukiem of-
fsetowym oraz standy re-
klamowe. Dzięki dbałości 
o najwyższą jakość naszych 
opakowań oraz elastyczności 
i szybkości działania, w cią-
gu 7 lat zdobyliśmy zaufa-
nie producentów sprzętu 
AGD, porcelany, producen-
tów papieru, szkła, płytek 
ceramicznych czy zabawek. 
Współpracujemy również 
z najlepszym polskim pro-
jektantem – Maciejem Zie-
niem. Kreacje jego autor-
stwa są zabezpieczone przed 
zniszczeniem dzięki naszym 
opakowaniom, wkrótce tak-
że z innowacyjną powłoką 
z nanocząsteczkami srebra.

�� To innowacyjna technolo-
gia na polskim rynku. Skąd 
pomysł na wzbogacenie tek-
tury nanosrebrem?

- Kilka lat temu nawią-
zaliśmy współpracę z Poli-
techniką Gdańską. Razem 
z badaczami z tej uczel-
ni opracowaliśmy sposób 
wykorzystania nanosrebra 
w opakowaniach kartono-
wych. Nasz projekt został 
wsparty dotacją Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Opatentowali-
śmy tę technologię i konstru-
ujemy pierwszą na świecie 
maszynę do nanoszenia po-
włoki nanocząsteczek sre-
bra na tekturę. Już wkrótce 
nasze opakowania będą na 
półkach sklepów w całej Eu-
ropie.

�� Co daje powłoka nanosre-
bra na opakowaniu kartono-
wym?

- Przede wszystkim nadaje 
tekturze własności antybak-
teryjne oraz antygrzybiczne. 
Dzieje się tak, ponieważ na-
nosrebro aktywnie oddzia-
łuje na chroniony produkt, 
hamując procesy enzyma-
tyczne bakterii, przez co sku-
tecznie uniemożliwia wzrost 
mikroorganizmów. To bar-
dzo istotne w procesie prze-
chowywania artykułów spo-
żywczych, zabawek, papieru 
czy delikatnych tkanin – na-
sze opakowania sprawią, że 
zachowają one swoje pier-
wotne właściwości przez 
dłuższy czas.

�� Często po wyjęciu ory-
ginalnej zawartości z opa-
kowania kartonowego, 
wykorzystujemy je do prze-
chowywania innych przed-
miotów. Czy warstwa nano-
srebra ochroni również i je?

- Oczywiście! Tworząc kar-
tony nowej generacji, chce-
my równocześnie wpłynąć 
na sposób myślenia Pola-
ków o opakowaniach. Te pu-
dła mogą nam służyć lata-
mi, chroniąc nasze ubrania, 
dziecięce zabawki oraz inne 
przedmioty przed bakteria-
mi. Jednocześnie taki spo-
sób korzystania z opakowań 
wpływa korzystnie na otacza-
jące nas środowisko natural-
ne – wykorzystując je wtórnie 
wytwarzamy mniej odpadów.

�� W  jaki jeszcze sposób 
można wykorzystać wła-
sności nanosrebra?

- Nasze dotychczasowe 
badania pokazują, że nano-
cząsteczki srebra z powo-
dzeniem można stosować nie 
tylko w opakowaniach, ale 
także w budownictwie oraz 
filtrach powietrza np. tych 
wykorzystywanych w odku-
rzaczach. To jednak dopiero 
początek możliwości, które 
da nam nanosrebro. Dal-
sze prace nad tą technologią 
z pewnością szerzej pokażą 
tkwiący w nim potencjał.

�� Dziękuję za rozmowę.
Magdalena Pułym

OPAKOWANIA | EKOPAK PLUS pretenduje do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011

Opakowanie ma znaczenie
Rozmowa  
z Adrianą 
Maciejewską- 
Bondarewską, 
prezes zarządu  
Ekopak Plus Sp. z o.o.

Projekt o akronimie Pro-
BioKap został przygo-
towany przez Centrum 

Bioimmobilizacji i Innowa-
cyjnych Materiałów Opako-
waniowych i jest realizowa-
ny wspólnie z dwoma innymi 
jednostkami Wydziału Nauk 
o Żywności i Rybactwa Za-
chodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Go-
spodarka. Jego nadrzędnym 
celem jest otrzymanie in-
nowacyjnych dodatków do 
żywności w postaci suchych 
stabilnych proszków, które 
zawierać będą jednocześnie 
nienasycone kwasy tłuszczo-
we NNKT oraz probiotyczne 
bakterie. Substancje te wzbo-

gacą skład produktów spo-
żywczych, sprawiając tym sa-
mym, że będą one korzystnie 
wpływać na zdrowie.

Innowacyjny charakter 
projektu dotyczy zarówno 
technologii otrzymywania 
materiału, metody jego stabi-
lizacji za pomocą typowych 
przypraw spożywczych, któ-
re zawierają naturalne anty-
oksydanty, jak i izolacji oraz 
selekcji najlepszych środowi-
skowych bakterii o cechach 
probiotycznych. Po zakoń-
czeniu badań każda zainte-
resowana firma zajmująca 
się produkcją żywności, bę-
dzie miała możliwość nabycia 
praw własności intelektualnej 
do opracowanej technologii 
na zasadach rynkowych. 

Współpraca środo-
wiska akademickie-
go z partnerami gospo-
darczymi prowadzona 
jest dwutorowo. Przede 
wszystkim otrzymywa-
ne od krajowych produ-
centów przyprawy są 
badane pod kątem ich 
potencjalnych właściwo-
ści przeciwutleniających. 
Dodatkowo w ostat-
nim roku realizacji pro-
jektu, wszyscy zainte-
resowani współpracą 
przedsiębiorcy z branży 
spożywczej, będą mo-
gli zweryfikować sku-
teczność działania opra-

cowanych prozdrowotnych 
dodatków funkcjonalnych, 
testując je na swoich produk-
tach. Działanie to pozwoli 
ostatecznie ocenić zaintereso-
wanie środowiska biznesowe-
go nabyciem praw do tej inno-
wacyjnej technologii.

Efektem projektu, oprócz 
nowych dodatków do żyw-
ności funkcjonalnej, ma być 
atrakcyjna, z punktu widzenia 
rynku i gospodarki, technolo-
gia wytwarzania immobilizo-
wanych NNKT oraz bakterii 
probiotycznych, a także utrwa-
lenie partnerskiej współpracy 
pomiędzy nauką i gospodarką.

Oprac. Magdalena Pułym
Więcej na: 

www.probiokap.zut.edu.pl 
www.cbimo.zut.edu.pl 

�� FLAWOPIRYNA to projekt 
badawczy realizowany 
przez konsorcjum trzech 
łódzkich uczelni, którego li-
derem jest Uniwersytet Me-
dyczny. Co było impulsem 
do wspólnych działań w ra-
mach tego przedsięwzięcia?

- MG: Naukowcy pra-
cujący w tych instytucjach 
postanowili wypełnić niszę 
na rynku farmaceutycznym 
w zakresie leków kardio-
protekcyjnych. Obecnie naj-
popularniejszym prepara-
tem przeciwpłytkowym jest 
aspiryna, jednak jej możli-
wości lecznicze są ograni-
czone, a alternatywne lekar-
stwa są znacznie droższe. 
My postanowiliśmy stwo-
rzyć bezpieczne, nietoksycz-
ne leki roślinne, które mają 
zabezpieczać przed choro-
bami układu krążenia. Roz-
poczęcie badań umożliwiło 
nam finansowanie projek-
tu z Programu Innowacyj-

na Gospodarka. Prace ru-
szyły w październiku 2009 
roku i zaplanowane zostały 
na 3 lata. 

�� Jakie są główne założe-
nia FLAWOPIRYNY?

- MR: Celem prowadzo-
nych badań jest opracowa-
nie trzech preparatów poli-
fenolowych o pochodzeniu 
roślinnym, które mają mieć 
właściwości przeciwpłytko-
we i kardioprotekcyjne. Li-
czymy, że wyniki projek-
tu pozwolą na stworzenie 
suplementów diety lub le-
ków, kierowanych do osób 
z podwyższonym ryzy-
kiem chorób układu krą-
żenia. Zadaniem opraco-
wanych produktów będzie 
hamowanie nadaktywno-
ści płytek krwi, która powo-
duje tworzenie się skrzepów 
blokujących naczynia wień-
cowe w sercu. Dzięki temu 
ograniczymy ryzyko miaż-
dżycy i zawału serca. 

�� Na czym polega innowa-
cyjność opracowywanych 
preparatów?

- MR: W tej grupie pacjen-
tów nie stosowano wcześniej 
powszechnie związków po-
chodzenia roślinnego. Nowo-
ścią jest więc wykorzystanie 

do tego celu flawonoidów. 
Korzystając dodatkowo z su-
rowców krajowych, osiąga-
my niski koszt wytworzenia, 
co w przyszłości oznacza nie-
wielką cenę gotowego prepa-
ratu. 

�� W jaki sposób zamierzają 
Państwo wprowadzić te no-
wości na rynek farmaceu-
tyczny?

- MG: Istotnym elemen-
tem projektu jest właśnie 
komercjalizacja wyników 
badań. Grupa naukowców 
zainteresowanych dalszym 
rozwojem opracowanych 
produktów, planuje powołać 
samodzielną spółkę, która 
wystąpi do uczelni z prośbą 
o udzielenie licencji na rezul-
taty FLAWOPIRYNY i zaj-
mie się profesjonalnie przy-
gotowaniem preparatów do 
wejścia na rynek.

Okres przeznaczony na 
realizację projektu nie po-
zwala na zarejestrowanie 
gotowych leków, do tego 
potrzeba jeszcze wielu spe-
cjalistycznych testów. Gwa-
rancją kontynuowania ba-
dań ma być samodzielny 
podmiot gospodarczy.

�� Dziękuję za rozmowę.
Sylwia Stadler

Jedz na zdrowie!
Niezwykle istotnym ele-
mentem dobrze zbilanso-
wanej diety jest obecność 
odpowiednich składników 
odżywczych w pożywie-
niu. To od nich bezpośred-
nio zależy stan naszego 
zdrowia. Zachodniopomor-
ski Uniwersytet Technolo-
giczny realizuje projekt 
badawczy, którego celem 
jest opracowanie metody 
produkcji prozdrowotnych 
dodatków funkcjonalnych 
do żywności. Dzięki nim 
branża spożywcza wzbo-
gaci swoje produkty o sub-
stancje niezbędne dla pra-
widłowego funkcjonowa-
nia organizmu.

BIOMEDYCYNA |  Projekt FLAWOPIRYNA 
 udowadnia zbawienne działanie flawonoidów

Na ratunek sercu
Rozmowa  
z Mikołajem Gurdałą, 
managerem projektu  
FLAWOPIRYNA  
oraz z dr. n. med.  
Marcinem Różalskim, 
koordynatorem badań  
na Uniwersytecie  
Medycznym w Łodzi

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

Cel strategiczny projek-
tu to ukierunkowanie 
realizowanych w kra-

ju prac badawczych z branży 
lotniczej, na dziedziny w de-
cydujący sposób wpływają-
ce na poprawę pozycji konku-
rencyjnej polskiej gospodarki. 
Realizacja projektu odbywa 
się przy współpracy blisko 
czterystu wykonawców z je-
denastu uczelni i instytutów 
zrzeszonych w Centrum Za-
awansowanych Technologii 
AERONET Dolina Lotnicza. 
Zaawansowane prace badaw-
cze prowadzone są w ścisłej 
współpracy z przedstawicie-
lami firm lotniczych usytu-
owanych w Polsce. Projekt 
ma na celu dostarczenie kra-
jowym przedsiębiorstwom 
z branży lotniczej nowocze-
snych materiałów i technolo-
gii. Badania ukierunkowane 
są na opracowanie innowa-
cyjnych rozwiązań w polskim 
lotnictwie wpływających na 
jego rozwój. Uczeni pracu-
ją nad uzyskaniem lżejszych 
i bardziej wytrzymałych ma-

teriałów kompozytowych 
(polimerowych, ceramicz-
nych i metalicznych) funkcjo-
nujących w warunkach eks-
ploatacji samolotu. Badania 
obejmują również „materia-
ły inteligentne” reagujące na 
uszkodzenia oraz potrafiące 
adaptować się do panujących 
w otoczeniu warunków. Na-
ukowcy ulepszają także wy-
korzystywane w lotnictwie 
stopy metali oraz opracowują 
nowoczesne technologie ob-
róbki zaawansowanych ma-
teriałów stosowanych w prze-
myśle. 

Specyfikę projektu PKA-
ERO określają wskaźni-
ki formułowania jego celów 
m.in. w realizacji prac magi-
sterskich, doktorskich i ha-
bilitacyjnych sprzężonych 
z projektem, prezentowaniu 
wyników w renomowanych 
publikacjach naukowych, 
wypracowaniu rozwiązań pa-
tentowych czy wyników ba-
dań będących podstawą przy-
szłych wdrożeń w przemyśle. 

Łukasz Wilczek

Nauka dla biznesu
Projekt kluczowy PKAERO symbolizuje zmiany zacho-
dzące w relacji nauka – biznes. Jego efekty świadczą 
o doskonałej współpracy nauki z sektorem przemysłu 
lotniczego zrzeszonego w klastrze firm Dolina Lotnicza. 
Ten innowacyjny projekt pn. „Nowoczesne technologie 
materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym” finan-
sowany ze środków strukturalnych UE programu POIG, 
koordynowany jest przez Politechnikę Rzeszowską 
będącą laureatem konkursu JAKOŚĆ ROKU 2010 oraz 
laureatem Konkursu Fundusze i Nauka. Kierownikiem 
projektu jest dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa, prof. PRz.
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Technologia działania 
i produkcji maszyny 
Infoster RYO PAP25 zo-

stała objęta ochroną Urzędu 
Patentowego RP. Została za-
projektowana tak, aby zastą-
pić powolne i żmudne „skrę-
canie” papierosów w domu. 
W czasach gdy ceny rosną 
w zawrotnym tempie, ma-
szyny pozwalają czerpać zy-
ski z własnej produkcji pa-
pierosów. Urządzenie to jest 
niezwykle proste w obsłu-
dze. Należy jedynie uzupeł-
nić zasobnik tytoniu oraz 
magazyn gilz i otrzymuje 
się gotowy produkt. Maszy-
na pracuje z prędkością 25 
sztuk na minutę, co oznacza, 
że karton papierosów uzysku-
jemy po niecałych ośmiu mi-
nutach pracy automatu! – To 
świetna alternatywa dla ko-

mercyjnych, dro-
gich papierosów 
obłożonych wyso-
ką akcyzą. Dzięki 
temu, że klient ku-
puje półprodukty 
i sam przygotowu-
je papierosy, kar-
ton może być tań-
szy nawet o 2/3 ceny 
– mówi Krzysztof 
Gawron, prezes za-
rządu INFOSTER 
PROJECT Sp. z o.o.

Maszyny te są 
najbardziej inno-
wacyjnymi, nieza-
wodnymi i w pełni 
zautomatyzowany-
mi urządzeniami 
do wytwarzania pa-
pierosów. Elegancki 
wygląd, niewielkie 
gabaryty – 150 x 120 
x 60 cm i około 120 kg 
wagi powodują, że mogą 
stanąć praktycznie w każdym 
miejscu – w sklepach z tyto-
niem, klubach tytoniowych, 
tabakierniach oraz sieciach 
sprzedaży detalicznej arty-
kułów tytoniowych. Solid-
ne wykonanie i niezwykle ła-
twy w obsłudze duży ekran 
dotykowy, który przeprowa-
dzi klienta przez cały proces 
krok po kroku, to tylko nie-
które z zalet tego urządzenia.

Rynek tytoniowy ciągle się 
zmienia, a maszyny INFO-
STERU pozwalają podnieść 
konkurencyjność i pomaga-
ją w jego zdobyciu. Tylko je-
den automat do produkcji 

papiero -
sów pozwala aż na 

300% zwrotu inwestycji przez 
pierwszy rok eksploatowa-

AutoMapa to nie-
zwykle przydat-
ne narzędzie do 

walki z ulicznymi korka-
mi. Oprócz danych drogo-
wych dostępnych w czasie 
rzeczywistym dzięki tech-
nologii LiveDrive!, zawie-
ra najpełniejszą na rynku 
bazę statystycznych da-
nych drogowych – Smar-
tRoutes. Program w czy-
telny sposób prezentuje 
kierowcy natężenie ruchu 
ulicznego, informując jed-
nocześnie o korkach, wy-
padkach i innych utrudnie-
niach w podróży. Ułatwia 
to ocenę sytuacji i podjęcie 
decyzji: czy pozostać na 
pierwotnej trasie, skorzy-
stać z objazdów czy wręcz 
z całkowicie innej, automa-
tycznie wyznaczonej drogi.

Dokładność AutoMa-
py przejawia się nie tyl-
ko w najaktualniejszych 
informacjach drogowych 
i nawigacyjnych, ale rów-
nież w dbałości o deta-
le. Przykładowo liczba 
kształtów pojedynczych 
budynków w systemie 
przekracza 3 mln., a ilość 

punktowych adresów 
konkretnych miejsc osią-
gnęła bezkonkurencyjny 
poziom blisko 3 mln. re-
kordów. 

AutoMapa to również 
największa i najpełniej-
sza na rynku baza Uży-
tecznych Punktów – POI, 
która zawiera blisko 650 
tys. pozycji. Ponadto jako 
jedyna zawiera spis po-
nad 20 tys. sygnalizato-
rów świetlnych.

Dane wykorzystywa-
ne w opisywanej nawi-
gacji, aktualizowane są 
6 razy w roku. Co waż-
ne, zawsze zawierają one 
mapy w najnowszych, do-
stępnych specyfikacjach 
przygotowanych przez li-
derów polskiego i świato-
wego rynku map: Geosys-
tems oraz NAVTEQ. 

Wszystkie te atuty wpły-
nęły na nominację pro-
duktu do tytułu JAKOŚĆ  
ROKU SREBRO. Podsumo-
wując, z AutoMapą łatwo 
odnajdziesz cel podróży 
i dotrzesz do niego bez 
przeszkód.

 Oprac. Monika Klimczyk

– Prace badawcze są czę-
ścią projektu „Inteligent-
na Koksownia Spełniająca 
Wymagania Najlepszej Do-
stępnej Techniki”, zakładają-
cego współpracę świata na-
uki z przemysłem i służącego 
opracowaniu efektywnych 
i ekologicznych rozwiązań dla 
polskiego koksownictwa. Dla-
tego też ponad jedna czwar-
ta kosztów (48 mln zł) pokryta 
została unijną dotacją z Pro-
gramu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka. Prio-
rytetem jest redukcja emisji 
zanieczyszczeń oraz zmniej-
szenie ilości gazu używanego 
w procesie produkcji. Poprzez 
optymalne wykorzystanie 
surowców i energii zostaną 
spełnione wymogi środowi-
skowe polskie i unijne, a przy 
tym firma będzie działać eko-
nomicznie – mówi Tadeusz 
Wenecki, prezes zarządu Kok-
sowni Częstochowa Nowa. 

Generalnym Realizatorem 
Inwestycji jest ZARMEN – 
lider branży budownictwa 
przemysłowego, znany z no-
watorskiego podejścia do roz-
wiązań technologicznych dla 

przemysłu i jednocześnie cie-
szący się opinią solidnego 
wykonawcy infrastruktury 
przemysłowej. 

Po uruchomieniu nowo-
czesnej baterii, częstochow-
ska koksownia zwiększy 
dwukrotnie moc produkcyj-
ną do ok. 500 tys. ton rocznie. 
Ponadto inwestycja umożliwi 
wytwarzanie koksu odlewni-
czego, dotąd produkowane-
go tylko przez jeden zakład 
w Polsce. 

– Podstawą naszego sukce-
su jest innowacyjne podejście 
do działania i nastawienie na 
ciągły rozwój z zachowaniem 
zasad BHP i ochrony środowi-
ska. W kolejnych latach pla-
nujemy budowę następnej ba-
terii, by docelowo wytwarzać 
ponad 1 mln ton koksu rocz-
nie – mówi prezes Wenecki.

Magdalena Pułym

PRODUKCJA MASZYN | INFOSTER PROJECT nominowany do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011

Mała wielka innowacja
Zgodnie z aktualnym usta-
wodawstwem, w  więk-
szości państw na świe-
cie znacznie zwiększono 
opodatkowanie papiero-
sów i  wyrobów tytonio-
wych. Dlatego na rynek 
wkracza nowa myśl tech-
nologiczna, spotykana do-
tychczas tylko w USA – ma-
szyna do produkcji papie-
rosów na własne potrzeby 
wielkości zwykłego auto-
matu do kawy. Pomysło-
dawcą i wykonawcą tego 
nowatorskiego projektu 
jest firma INFOSTER PRO-
JECT Sp. z o.o. z Tarnowa.

NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE 
To motto INFOSTER. Firma słynie z innowacyjnych rozwiązań tech-
nologicznych. Linia produkcyjna do spawania paneli ciepłowniczych 
wielkości boiska piłkarskiego z wykorzystaniem laserów czy jedy-
na na świecie maszyna do produkcji znaków drogowych sterowana 
komputerowo, to tylko niektóre z nich. – W każdym obszarze naszej 
działalności kładziemy szczególny nacisk na jakość nie tylko stoso-
wanych komponentów, ale i całych technologii. Jednak za największy 
sukces INFOSTERU uważam kadrę, bo to ludzie, ich kreatywność i bez-
cenna wiedza są motorem napędzającym całą firmę. Jestem przeko-
nany, że dzięki nastawieniu na nowoczesność będziemy dynamicznie 
się rozwijać i zdobywać kolejne rynki – podkreśla Krzysztof Gawron.

nia oraz zwiększa po-
tencjał pozyskiwa-
nia nowych klientów 
w sklepach z artyku-
łami tytoniowymi.  
– Urządzenie cieszy 
się niezwykłym zain-
teresowaniem kontra-
hentów z całego świa-
ta. Podpisaliśmy już 
kontrakt na dostawy 
do USA, prowadzi-
my obecnie rozmowy 
z klientami z Hiszpa-
nii, Argentyny i Wiel-
kiej Brytanii, którzy są 
zainteresowani zaku-
pem dużej ilości ma-
szyn, ponieważ zapo-
trzebowanie na tanie 
papierosy w tych kra-

jach jest bardzo wyso-
kie, ale i w Polsce jest spore 
zainteresowanie – podkreśla 
Krzysztof Gawron. 

Mateusz Klimek

Sposób na korki
Zamiast stać w miejskich korkach, skorzystaj z Au-
toMapy, która dzięki technologii LiveDrive! pokona 
utrudnienia na drodze. Ponadto jest pierwszym sys-
temem nawigacji satelitarnej, który zawiera trójwy-
miarowe wizualizacje budynków w miastach całej 
Europy – lokuje to produkt w ścisłej, światowej czo-
łówce samochodowych systemów nawigacyjnych.

Innowacyjna 
koksownia
Budowa nowoczesnej i przyjaznej środowisku bate-
rii w Koksowni Częstochowa Nowa dobiegła końca. To 
efekt wielkiej i innowacyjnej inwestycji prowadzonej 
przy wykorzystaniu unijnych funduszy. Dzięki temu 
koksownia zwiększy liczbę pracowników, a jej moc 
produkcyjna wzrośnie o 100%.

Przewagą ADM Con-
sulting Group jest 
d o ś w i a d c z e n i e 

w pozyskiwaniu kapitału 
dla firm, w tym poprzez 
dotacje UE oraz skutecz-
ność działania, wynikająca 
ze sposobu w jaki spółka 
rozumie pojęcie doradz-
twa.

– Nawiązując z nami 
współpracę, klienci zy-
skują partnera bizneso-
wego – doradcę, który 
poprowadzi projekt od po-
mysłu i jego optymalnego 
„poukładania”, poprzez 
nadzór nad jego wdroże-
niem i realizację, aż po 
sfinalizowanie transak-
cji, czy rozliczenie unij-
nej dotacji – mówi Daniel 
Pawelec, dyrektor zarzą-
dzający ADM Consul-
ting Group – Dodatkowo 
bierzemy czynny udział 
w kojarzeniu przedsię-
biorstw z jednostkami 
naukowymi i badawczo-
rozwojowymi oraz ko-
ordynujemy prace tych 
jednostek w projektach 
wykorzystujących wyniki 
prac badawczych – dodaje. 

Fundusze Unijne dostęp-
ne w ostatnich latach dla 
polskich firm były istot-
nym impulsem do podjęcia 
odważnych, często inno-
wacyjnych przedsięwzięć 
przez przedsiębiorców 
i podobnie zapewne będzie 
również w przyszłości. Pla-
nowana wartość środków 
pomocowych z UE jakie 
Polska miałaby otrzymać 
na lata 2014-2020 jest jesz-
cze większa niż poprzed-
nio. Jeśli chodzi o sposób 
ich wydatkowania, to prze-
widuje się, że zwiększone 
zostaną alokacje na instru-
menty zwrotne, dofinan-
sowujące np. fundusze po-
ręczeniowe, inwestycyjne, 
pożyczkowe itp. – mówi 
Daniel Pawelec.

W bieżącym roku ADM 
Consulting ma zamiar uzy-
skać status autoryzowane-
go doradcy dla rynku New-
Connect oraz Catalyst.

Natalia Zarzeka

Inicjatorzy 
innowacji
ADM Consulting Group już od blisko czterech lat przyczy-
nia się do budowania sukcesu polskich firm dzięki ini-
cjowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz pozyskiwaniu 
środków finansowych na ich wdrożenie i rozwój. Spółkę 
tworzy grupa najlepszych ekspertów zajmujących się 
specjalistycznym doradztwem biznesowym. Ukorono-
waniem sukcesów firmy jest tegoroczna nominacja do 
tytułu JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO.

Ponad 70-letnie doświad-
czenie w branży two-
rzyw sztucznych, za-

pewnia spółce przewagę 
wśród producentów i ekspor-
terów żywic syntetycznych 
o szerokim zastosowaniu. 

Na uwagę zasługuje fakt, 
że produkcja żywic meto-
dą utylizacji tworzywa typu 
PET, oparta na wykorzysta-
niu plastikowych butelek, 
przyczynia się znacząco do 
ochrony środowiska natu-
ralnego. – Ilość recyklatu jaką 
zużywamy rocznie, można 
wyobrazić sobie jako 25 km 
odcinek drogi, wyłożony zu-
żytymi butelkami – mówi 
Agnieszka Kozubek-Bespa-
lenko, dyrektor generalny 
LERG S.A. – Klienci mają za-
tem wybór między żywica-
mi na bazie materiałów wtór-

nych lub wyprodukowanych 
z czystych surowców. Oba ro-
dzaje można zakupić w na-
szej firmie – dodaje. 

W oparciu o metodę z za-
gospodarowaniem recykla-
tów powstają żywice pod 
marką handlową ESTRO-
MAL, które jako produkty 
nowoczesne, w pełni ekolo-
giczne i posiadające znako-
mite parametry wytrzyma-
łościowe, zostały nagrodzone 
wieloma prestiżowymi na-
grodami. 

W tym roku za markę ES-
TROMAL firma otrzymała 
nominację do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU SREBRO. Jest to doce-
nienie spółki za rozwój pro-
duktów proekologicznych 
oraz sprawnie prowadzoną 
politykę projakościową. 

Sylwia Stadler

Żywicowe 
innowacje
Zaawansowane 
technologie wy-
magają nowo-
czesnych ma-
teriałów, a pre-
kursorskie dzia-
łania powinny 
przejawiać się 
nie tylko w inno-
wacyjności sa-
mego produktu, 
ale także w sposobie jego otrzymywania, minimalnej in-
gerencji w środowisko naturalne oraz ekonomii. Takimi 
materiałami są właśnie nienasycone żywice poliestrowe 
wykonane na bazie recyklatu PET, które ze względu na 
dobre parametry mechaniczne, termiczne oraz chemo-
odporność, stanowią fundament sukcesu firmy LERG.


