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Lokalne media – globalne myślenie
Pomimo ciągłego poszerzania zasięgu 

sieci firma wciąż stara się działać zgodnie 
z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, 
czego przykładem może być działająca od 
1998 roku Twoja Telewizja Morska. Dzięki 
niej abonenci „Chopina” mają dostęp do 
aktualnych wiadomości o tematyce spo-
łecznej, politycznej, sportowej i kulturalnej.

Kontynuując strategię rozwoju, fir-
ma rozszerzyła ofertę o lokalny portal 
internetowy Nadmorski24.pl. Ten dyna-
micznie rozwijający się serwis dostar-
cza czytelnikom najświeższe informacje 
z powiatów: wejherowskiego i puckiego 
oraz z Trójmiasta. Portal bywa również 
pierwszym źródłem informacji dla naj-
większych ogólnopolskich mediów, któ-
re niejednokrotnie go cytują lub proszą 
o udostępnienie zdjęć. Ogromnym zainte-
resowaniem cieszą się również dostępne 
w serwisie Nadmorski24.pl kamery in-
ternetowe. Transmisja na żywo z niemal 
40 urządzeń umożliwia obserwującym 
podgląd pogody w najchętniej odwiedza-
nych miejscowościach turystycznych oraz 
plażach, a także sprawdzenie aktualnego 
natężenia ruchu drogowego na regio-
nalnych arteriach. Użytkownicy portalu 
chętnie korzystają również z możliwości 
zamieszczania i przeglądania lokalnych 
ogłoszeń dotyczących pracy, nieruchomo-
ści i motoryzacji.

Ostatnim dużym projektem Nadmor-
skiej Grupy Medialnej jest nadające 
w eterze, na częstotliwości 88 MHz, Radio 
Norda FM. To kolejny kanał informacyjny, 
dzięki któremu dziennikarze codziennie 
przekazują mieszkańcom Północnych 
Kaszub najważniejsze informacje z kraju 
i regionu. Na antenie radia każdego dnia 
można usłyszeć wywiady z samorzą-
dowcami, przedstawicielami lokalnych 
instytucji, społecznikami, a także sondy 
z mieszkańcami, którzy wypowiadają się 

Historia Chopin Telewizji Kablowej sp. z o. o. sięga 1991 roku. Właśnie wtedy 
w wyniku połączenia dwóch niezależnych podmiotów gospodarczych, zajmu-
jących się instalacją anten telewizyjnych i satelitarnych, powstała firma dostar-
czająca abonentom telewizję analogową. Działanie przedsiębiorstwa począt-
kowo skupiało się na Osiedlu Chopina w Wejherowie – stąd pochodzi nazwa 
firmy. Z biegiem lat spółka rozwinęła zasięg i kolejne instalacje pojawiały się 
w innych miejscowościach powiatów: wejherowskiego i puckiego. 
Obecnie spółka obejmuje zasięgiem wszystkie nadmorskie miejscowości 
Półwyspu Helskiego oraz takie miasta, jak Gdańsk, Pelplin i Gniew. Dyna-
miczny rozwój firmy pozwolił również na rozszerzenie działalności o włas-
ne struktury medialne. Po ponad 25 latach działalności TK Chopin może 
się pochwalić stworzeniem Nadmorskiej Grupy Medialnej, w której skład 
wchodzą: dwa programy lokalne – Twoja Telewizja Morska i Twoja Telewi-
zja Religijna, regionalny serwis informacyjny Nadmorski24.pl oraz lokalne 
radio Norda FM. Łącznie grupa medialna zatrudnia ponad 140 osób.

KONTYNUACJA CYKLU PIKE: INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, INWESTYCJE W EDUKACJĘ

TK Chopin – od małego biznesu do silnej marki

na temat ważnych dla regionu proble-
mów społecznych. Wszystko to okraszone 
jest zarówno współczesnymi hitami, jak 
i nieco starszymi przebojami.

Pionierzy internetu szerokopasmowego
Od początku swojego istnienia TK Cho-

pin była firmą innowacyjną, podążającą za 
najnowocześniejszymi trendami technolo-
gicznymi. W czerwcu 2000 roku, jako druga 
firma w Polsce, wprowadziła usługę szero-
kopasmowego dostępu do internetu, cze-
go dopełnieniem było poszerzenie oferty 
w 2015 roku o internet mobilny 3G/4G LTE i 
telefonię. Wraz z upływem czasu technolo-
gia ta ewoluowała, a firma, podążając za no-
winkami technologicznymi, inwestowała w 
coraz nowsze rozwiązania. Obecnie spółka 
oferuje  połączenia w standardzie DOCSIS 
3.0 i jest przygotowana na wdrożenie now-
szej wersji, czyli DOCSIS 3.1.

Największym zainteresowaniem abo-
nentów cieszą się pakiety od 60 do 120 
Mbit/s, choć firma może dostarczać usługi 
z prędkością nawet do 1 Gbit/s. Oferowa-
nie takich przepływności nie byłoby jednak 
możliwe bez kabla koncentrycznego i za-
stosowania technologii światłowodowych, 
które od początku są obecne na odcinkach 
magistralnych i dystrybucyjnych.

Synteza technologii i jakości
Zastosowane rozwiązania technolo-

giczne, z wykorzystaniem sieci hybrydo-
wych, zapewniają niemal nieograniczo-
ne możliwości dostarczania rozmaitych 
usług. Wybór technologii na odcinku 
„ostatniej mili” zależy od operatora, a w 
rozwiązaniach TK Chopin jest to kabel 
koncentryczny, który pozwala na dostar-
czenie na jednym nośniku usług typu 
triple play. Inną zaletą tego typu okab-
lowania jest jego większa odporność na 

uszkodzenia mechaniczne niż w przypad-
ku popularnej „skrętki” lub światłowodu.

O sukcesie rynkowym firmy decyduje 
jednak nie tylko zastosowana technologia, 
ale również jakość usług, innowacyjność, 
kontakt z klientem oraz profesjonalny ser-
wis. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów biznesowych, spółka oferuje za-
równo nowoczesne łącza internetowe, jak 
i kompleksowe usługi telefonii stacjonarnej 
i mobilnej oraz monitoring wizyjny. Na po-
trzeby małego i dużego biznesu dostarcza-
ne są gotowe rozwiązania, które ułatwiają 
prowadzenie firmy, a serwis gwarantuje 
pełne wsparcie techniczne.
Rozwój w rytmie XXI wieku

Bezustanny rozwój rynku telekomu-
nikacyjnego skłania przedsiębiorstwo 
do ciągłego aktualizowania i poszerza-
nia oferowanych usług. Dużym firmom 
są udostępniane, zgodnie z potrzebami 
i oczekiwaniami, łącza światłowodowe 
o praktycznie dowolnych przepustowoś-
ciach i cyfrowe linie telefoniczne. Ponadto 
w ramach współpracy partnerskiej z inny-
mi operatorami z branży kablowej, Chopin 
Telewizja Kablowa sp. z o.o. umożliwia 
dostęp do treści kanałów cyfrowych oraz 
rozmaitych programów lokalnych.

Trudny rynek telekomunikacyjny i duża 
konkurencja ze strony firm globalnych moty-
wuje zarząd TK Chopin do ciągłego rozwoju 
i poszukiwań możliwej do wykorzystania ni-
szy. Sporym wsparciem okazują się różnego 
rodzaju programy unijne. Uzyskane w ten 
sposób fundusze służą między innymi do 

wyrównania szans mieszkańców regionu 
w kwestii dostępu do internetu. Dzięki właś-
nie tym środkom firmie udało się wyelimino-
wać w powiatach wejherowskim i puckim 
kilka „białych plam” na mapie dostępu do 
sieci. Nowa perspektywa projektów POPC, 
przy udziale operatorów kablowych, wypełni 
całkowicie takie obszary, zapewniając miesz-
kańcom możliwość korzystania z internetu 
z prędkością co najmniej 30/10 Mbit/s.

W taki też sposób spółka zrealizowała 
również pomysł na sieć hot-spotów, ofe-
rujących w pasie nadmorskim darmowy 
dostęp do internetu. Statystyki pokazują 
rosnące zapotrzebowanie na internet 
w strefach masowego wypoczynku. Efek-

tem tego jest właśnie autorski pomysł 
instalacji na plażach i polach kempingo-
wych półwyspu helskiego darmowych 
hot-spotów..

Spełnianie oczekiwań odbiorców
Coroczny wzrost udziału w rynku urzą-

dzeń mobilnych wskazuje, że użytkownicy 
oczekują dostępu do internetu w każdym 
miejscu i o każdej porze. Przykładem tego 
może być rozkład dobowy użytkowników 
korzystających z darmowego dostępu do 
internetu poprzez hot-spoty podlegające 
pod serwis Nadmorski24.pl.

Większość urządzeń przenośnych wy-
posażona jest w moduły dostępu do sieci 
operatorów komórkowych i WiFi. Jednak 
wadami sieci komórkowych dostępnych 
w pasie nadmorskim w okresie letnim 
są: brak odporności na znaczny wzrost  

Fot. Archiwum

użytkowników korzystających z usług 
w obrębie jednej komórki oraz pojawiające 
się problemy z dostępem do sieci. Spadek 
wydajności operatorzy komórkowi próbują 
rekompensować poprzez stawianie na se-
zon letni dodatkowych przenośnych stacji 
bazowych. Uwzględniając wzrastające za-
potrzebowanie na dostęp do internetu we 
wspomnianych lokalizacjach, TK Chopin 
zdecydowała się na zastosowanie alterna-
tywnego rozwiązania problemu w postaci 
sieci WiFi w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz.
Inwestycje w edukację

Szerokie spektrum działalności firmy 
pozwoliło na osiągnięcie sukcesu i do-
brej pozycji na lokalnym rynku w branży  

telekomunikacyjnej i medialnej. Po ponad 
25 latach dynamicznego rozwoju Chopin 
Telewizja Kablowa sp. z o.o. we współ-
pracy z PIKE (Polska Izba Komunikacji 
Elektronicznej) i Zespołem Szkół Łączno-
ści z Gdańska jest jednym z prekursorów 
utworzenia kolejnego kierunku naucza-
nia. Technik szerokopasmowej komuni-
kacji elektronicznej – to nowy zawód, 
który odpowiada zapotrzebowaniu na 
wyspecjalizowanych pracowników wśród 
operatorów kablowych.  

Spółka od wielu lat współpracuje 
również z Technikum Elektrycznym – Ze-
społem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Wejherowie – w zakresie edukacji tech-
nicznej uczniów. Od niedawna podjęto 
także współpracę z Zespołem Szkół w Re-
dzie, gdzie utworzono klasę patronacką 
o charakterze medialnym.

Codzienne planowanie przyszłości
Minione ćwierćwiecze można pod-

sumować jako okres rozwoju i zbierania 
doświadczeń. Obecnie oferta TK Chopin 
wyróżnia się elastycznością, szybkim kon-
taktem z klientem i lokalnością. Świadcząc 
usługi na najwyższym poziomie, zarząd 
firmy myśli o przyszłości i nowych kierun-
kach rozwoju. Przedsiębiorstwo realizuje 
te cele, wdrażając coraz nowsze standardy 
technologiczne, aby niezmiennie pozo-
stawać w czołówce telekomunikacyjnych 
i medialnych graczy z całego regionu. Po-
nadto w ramach działań na rynku teleko-
munikacyjnym i medialnym, spółka aktyw-
nie uczestniczy w lokalnej edukacji. Warto 
też podkreślić, że firma w całości finansuje 
swoją działalność z rodzimego kapitału, 
przyczyniając się tym samym do rozwoju 
gospodarczego kraju.

Bogdan Łaga Prezes Zarządu CHOPIN 
Telewizja Kablowa Sp. z o.o.

Liczba użytkowników korzystających z usługi dostępu do internetu poprzez hot-spoty Nadmorski24.pl  
zlokalizowane na półwyspie helskim

Uczniowie Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku

Fot. Archiwum
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Kranówka jest zdrowa, ekologiczna i dużo tańsza od wody butelkowanej. Taką wodę od 
18 lat dostarcza Wodociąg Marecki. Promuje ją przy pomocy Źródełek Markowej Wody 
i saturatora. Regularne spożywanie wody bogatej w związki żelaza i magnezu znacznie 
zmniejsza ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, decyduje o dobrym samopoczuciu 
i działa profilaktycznie. 

MARECKA WODA DOBRZE SŁUŻY ZDROWIU

Najnowsza moda Markowa Woda

W wodę o takich właściwościach Wo-
dociąg Marecki zaopatruje mieszkańców 
miasta. W szkołach i zakładach pracy uru-
chomiono też Źródełka Markowej Wody. 
Do nawyków systematycznego picia kra-
nówki zachęca również saturator, który 
powrócił niedawno na ulice podwarszaw-
skich Marek. Przypomina historię sprzed 
lat, kiedy ludzie gasili pragnienie wodą 
z takich właśnie urządzeń podłączanych 
bezpośrednio do hydrantów. Wózek na 
dwóch kółkach różni się niewiele od 
pierwowzoru, ale zamiast kranika do 
mycia szklanek posiada podajnik z jed-
norazowymi kubeczkami. Bez wątpienia 
poprawiła się też jakość wody oferowa-
nej konsumentom. Zmieniły się przede 
wszystkim technologie jej uzdatniania 
w ciągu kilku ostatnich dekad.   

– Wodociąg Marecki dostarcza wodę 
bardzo dobrej jakości, zdrową, bezpieczną 
i wszechstronnie przebadaną – zapewnia 
Kajetan Paweł Specjalski, dyrektor zarządu 
miejskiej spółki. – Jest ujmowana ze źródeł 
głębinowych i zawiera duże ilości żelaza 
i manganu. W procesie uzdatniania usuwa-
ny nadmiar tych związków i pozostawiamy 
ilości niezbędne dla ludzkiego zdrowia. Ich 
niedobór w organizmie może spowodować 
chorobę mięśnia sercowego lub inne po-
ważne schorzenia. Taką wodę najlepiej  jest 
pić prosto z kranu, ponieważ po przegoto-
waniu traci część swoich najcenniejszych 
właściwości. 

Działania Wodociągu Mareckiego zmie-
rzają do wyrobienia wśród mieszkańców 
pozytywnych nawyków, od których zależy ich 
dobre samopoczucie i zdrowie. Saturator i 
Źródełka Markowej Wody to kolejne inicjaty-
wy, które promują zdrowy tryb życia, zgodnie 
z hasłem Najnowsza Moda Markowa Woda.    

Rozbudowa sieci sanitarnej i wodo-
ciągowej w Markach była dotychczas 

Bydgoski FAMOR S.A. jest wiodącym w kra-
ju producentem i dostawcą kompleksowych 
rozwiązań i produktów oświetleniowych 
oraz wyposażenia elektrycznego dla wielu 
sektorów gospodarki. Innowacyjne, ener-
gooszczędne i solidnie wykonane wyroby 
mają zastosowanie w branży okrętowej, 
wydobywczej, chemicznej i budowlanej Wy-
korzystywane są również w służbie zdrowia 
oraz w pasażerskim transporcie kolejowym 
i drogowym. Znacząca część produkcji jest 
eksportowana do wielu krajów świata. 

WŁASNY DZIAŁ PROJEKTOWY I LABORATORIUM BADAWCZE 

Ambasador polskiej marki

Asortyment działającej od prawie 65 lat firmy jest 
niezwykle bogaty. Obejmuje oprawy oświetleniowe 
o różnym stopniu ochrony, wykorzystujące technolo-
gię LED lub tradycyjne źródła światła, osprzęt sygnali-
zacyjny, rozdzielnice NN, pulpity nawigacyjne i sterow-
nicze oraz projektory i naświetlacze.

– Nasze procesy wytwarzania są systematycznie 
unowocześniane i dostosowywane do indywidualnych 
wymagań odbiorców – zapewnia Zdzisław Rakocy, 
prezes firmy FAMOR S.A. – Spółka posiada własny dział 
projektowy i laboratorium badawcze, gdzie zaprojek-
towaliśmy i przebadaliśmy wszystkie nasze wyroby. 
W ramach projektów realizowanych przy wsparciu 
regionalnych ośrodków naukowych i dofinansowaniu 
Unii Europejskiej wdrożyliśmy nowoczesne, specjali-
styczne systemy oświetleniowe i sygnalizacyjne. 

Firma od lat stosuje wdrożone systemy: Zarządza-
nia Jakością ISO9001, Bezpieczeństwem i  Ochroną 
Środowiska ISO14001 i PN-N-18001 oraz wojskowe 
AQAP2110. Posiada status dostawcy NATO, a także 
koncesję na produkcję i sprzedaż wyposażenia dla sek-
tora wojskowego i policji.

– Na krajowy rynek okrętowy, z którym związani 
jesteśmy od początku istnienia FAMORU, dostar-
czamy nasz sprzęt oświetleniowy, rozdzielnice oraz 
pulpity sterowniczo-nawigacyjne – wyjaśnia prezes. 
– W urządzenia te wyposażyliśmy większość jedno-
stek szkolnych i naukowo-badawczych. Polskie okręty 
Marynarki Wojennej posiadają nasz sprzęt oświetle-
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najważniejszym przedsięwzięciem, 
zrealizowanym wspólnie przez samo-
rząd i miejską spółkę. Wykonano blisko 
200  km kanalizacji. Wartość dofinanso-
wanej ze środków unijnych, dwuetapowej 
inwestycji wyniosła brutto ok. 175 mln zł. 
Dalszy rozwój infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej jest priorytetem dla spółki 
i władz miasta.

Mobilna stacja zasilania smartfonów energią słoneczną oraz system oświetlenia LED dla pa-
rasoli ogrodowych, zapewniły bydgoskiej spółce MEDLABS nominację do głównej nagrody w 
finale konkursu Liderzy Innowacyjności – Innovation Awards. Półfinalista zwyciężył w kategorii 
Innowacyjny Przedsiębiorca. Finał konkursu już za kilka tygodni – 24 października podczas dru-
giej edycji Emirates & Europe Economic Forum.

MEDLABS – INNOWACYJNY PRZEDSIĘBIORCA

Zmieniają świat na lepszy

W ciągu zaledwie 5 lat dzia-
łalności firma wprowadziła na 
krajowy i zagraniczny rynek kilka 
wyróżniających się produktów 
medycznych i technicznych. Każdy 
z nich był odpowiedzią na kon-
kretne potrzeby. Z myślą o oso-
bach zmagających się z problem 
zakrzepicy żył głębokich oraz prze-
wlekle chorych z odleżynami pięt, 
MEDLABS stworzył innowacyjne 
rozwiązania w leczeniu tych uciąż-
liwych dolegliwości i schorzeń.

– Te nowatorskie produkty 
opracowaliśmy dzięki współpracy 
z lekarzami, placówkami medycz-
nymi oraz ekspertami w dziedzinie 
flebologii i fizjoterapii – wyjaśnia 
Marian Różewicki, prezes spółki 
MEDLABS. – Specjalna skonstruowana poduszka o 
kształcie buta (BLUE FOOT MED) poprawia ukrwienie 
kończyny, przyspiesza gojenie i zapobiega powstawa-
niu odleżyn na piętach.  Produkt BLUE FEET z kolei, 
jest takim podnóżkiem pod stopy, który działa anty
-zakrzepowo. Można go  zabrać do samolotu albo 
stosować w każdym miejscu, bo ma bardzo poręczną 
konstrukcję.

Dla potrzeb służby zdrowia, jak również indywidu-
alnych użytkowników,  MEDLABS stworzył całą rodzinę 
sterylizatorów powietrza Dezar. Urządzenia te skutecz-
nie ochronią przed wirusami, bakteriami i grzybami 
zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Zanie-
czyszczone powietrze sprzyja powstawaniu infekcji, 
szczególnie w sezonie jesienno-zimowym.

– Filtrowanie powietrza jest najlepszą metodą 
dezynfekcji, informuje prezes MEDLABSU. – Eco 

materiał z którego zbudowany 
został filtr w sterylizatorach nie 
przepuszcza cząsteczek o wielko-
ści przekraczającej 10 mikronów. 
Wielowłóknowy filtr umożliwia 
uzyskanie wysokiego poziomu fil-
tracji pyłków i innych zanieczysz-
czeń. Praktyka potwierdzała dużą 
skuteczność wykorzystywania 
tych urządzeń. 

Najnowsza linia produktów za-
silanych energią słoneczną, opra-
cowana została przez MEDLABS 
w efekcie ścisłej współpracy z od-
biorcami z rynków europejskich. 
Wiedza inżynierska i doświad-
czenie polskich konstruktorów 
pozwoliło na zaprojektowanie 
nowatorskiego systemu oświetle-

nia zasilanego energią słoneczną, solarnego parasola 
ogrodowego z oświetleniem LED oraz mobilnej stacji 
ładowania smartfonów.

– Zasilana energią elektryczną mobilna stacja 
pozwala na szybkie ładowanie smarfonów w plene-
rze – zapewnia Marian Różewicki. – Panel słoneczny 
uzupełnia na bieżąco energię w akumulatorze łado-
warki, dzięki czemu nie potrzeba podłączać urządze-
nia do zewnętrznego zasilania. Tym urządzeniem 
można ładować do 6 urządzeń jednocześnie. Łado-
warka jest lekka bardzo i łatwa w przenoszeniu. 

MEDLABS pracuje nad dalszym udoskonalaniem 
urządzeń i już niedługo wejdzie na rynek z kolejnym 
zaskakującym produktem. Jury konkursu Liderzy In-
nowacyjnosci – Innovation Arards doceniło niezwykłą 
kreatywność i pomysłowość firmy w tworzeniu innowa-
cyjnych produktów, które zmieniają świat na lepszy. (JC)

niowy i elektronawigacyjny. Obecnie cały asortyment 
rozwiązań oświetleniowych bazuje na nowoczesnej 
i energooszczędnej technologii LED.

Na rynku kolejowym FAMOR współpracuje ze 
wszystkimi głównymi producentami pojazdów szyno-
wych w Polsce w zakresie dostaw kompletnych sufitów 
z oświetleniem LED i szeregu elementów konstrukcyj-
nych pojazdów wykonanych z aluminium. Dla jednostek 
elektrycznych dostarcza nowoczesne pulpity maszynisty.

– Dla górnictwa opracowaliśmy i wdrożyliśmy prze-
ciwwybuchowe oprawy oświetleniowe LED do wyro-
bisk podziemnych oraz szafy zasilająco-sterownicze 
do systemów wzbudzenia napędów młynów rudy 
miedzi, uzupełnia Zdzisław Rakocy. – Jesteśmy też 
obecni na rynku infrastruktury medycznej. Dostar-
czamy panele nadłóżkowych do sal ogólnego pobytu 
oraz Intensywnej Opieki Medycznej. Posiadamy też 
szeroki asortyment opraw oświetleniowych do tzw. 
„pomieszczeń czystych” oraz do oświetlenia pomiesz-
czeń ogólnych i gospodarczych.

Dla FAMORU niezwykle ważne są także rynki eks-
portowe, gdzie we współpracy ze znanymi na świecie 
firmami FURUNO i CONSYLIUM z Finlandii, dostarcza-
ne są pulpity sterownicze na statki i okręty. Do wielu 
zagranicznych odbiorców w Europie i Azji wysyłane są 
projektory poszukiwacze, nowoczesny sprzęt oświet-
leniowy i sygnalizacyjny. 

FAMOR S.A jest dobrym ambasadorem polskiej 
marki w świecie. (MB)

– Kluczowe znaczenia dla podtrzyma-
nia dynamicznego rozwoju 30-tysięcznej 
aglomeracji oprócz infrastruktury dro-
gowej i edukacyjnej, ma budowa drugiej 
stacji uzdatniania wody w rejonie Czarnej 
Strugi oraz dalsza rozbudowa sieci kanali-
zacji sanitarnej w ramach trzeciego etapu 
– podkreśla Jacek Orych burmistrz Marek. 
– Jesteśmy przygotowani do realizacji tych 
zadań. Z każdym rokiem wzrasta zapotrze-
bowanie na dostawy wody, dlatego musi-
my się spieszyć z inwestycjami. 

W mieście przybędzie Źródełek Marko-
wej Wody, która posiada walory zdrowot-
ne takie jak mineralna, ale jest znacznie 
tańsza. Kolejne źródełko Wodociąg Ma-
recki uruchomił niedawno w otwartym 
w wakacje nowoczesnym Biurze Obsługi 
Klienta, przy ul. Żeromskiego. Energoo-
szczędny budynek, w którym zastosowa-
no oświetlenie ledowe oraz pompy ciepła 
z funkcją grzania latem i chłodzenia zimą,  
powstał  w ciągu roku. 

– Poprawa standardu obsługi miesz-
kańców była dla nas bardzo ważna, 
– informuje Kajetan Paweł Specjalski, 
dyrektor Wodociągu Mareckiego. – Do 
tej inwestycji mogliśmy jednak przystąpić 
dopiero po zakończeniu drugiego etapu 
rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej. Wiele wysiłku od samorządu i naszej 
spółki wymagało dokonanie podłączenia 
kilku tysięcy nieruchomości do sieci, ale 
dzięki wspólnym działaniom samorządu 
i spółki  udało się  ten sukces osiągnąć. 

Władze miasta planują w najbliższym 
czasie wiele kolejnych inwestycji drogo-
wych, komunalnych, oświatowych i spor-
towych. Ich realizacja jest możliwa m.in. 
dlatego, że Marki zadbały o budowę nowo-
czesnej infrastruktury wodociągowej i ka-
nalizacyjnej w dynamicznie rozwijającym 
się mieście, w którym przybywa rocznie 
kilkuset nowych mieszkańców. 

 (JC)

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

LIDERZY INNOWACYJNOŚCI

W sieci
Wiele dodatkowych infor-

macji o innowacyjnych 
technologiach, kreatywności 
polskich uczonych, przedsiębior-
ców i wizjonerów zamieszczamy 
też w internecie na portalu  
www.liderzyinnowacyjnosci.com. 
Zachęcamy do lektury.  
Codziennie publikujemy nowości 
adresowane do środowisk 
biznesowych, naukowych i sa-
morządowych. Zespół Liderów 
Innowacyjności zapewnia wysoki 
poziom merytoryczny w redago-
waniu i przekazywaniu infor-
macji oraz ofert reklamowych. 
Docieramy do bardzo szerokie-
go kręgu odbiorców z każdej 
dziedziny i sektora gospodarki 
łącząc partnerów. Zwiększamy 
skuteczność upowszechniania 
treści zawartych w informacjach, 
dzięki nowoczesnym kanałom 
komunikacji.

Zachęcamy do współpracy

Lampa do oświetlenia ulic, instalowana na słupach

Markową Wodę z saturatora piją ze smakiem dzieci i dorośli

Marian Różewicki, prezes spółki MEDLABS


