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Impresje po IV Forum Innowacji w Rzeszowie

Otwarci na kosmos
Nowe technologie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, innowacje w myśleniu o podboju kosmosu, stają się
coraz bardziej realne i bliskie nie tylko wielkim mocarstwom – USA, Rosji czy Chinom, ale takie plany i projekty
są też w Europie. Przynależność Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) daje nam dostęp do najbardziej
zaawansowanych w świecie technologii.
Realizację tych zamierzeń przyspieszy
powołanie Polskiej Agencji Kosmicznej,
organu koordynującego wszystkie krajowe działania. Taką konkluzją zakończyło
się IV Forum Innowacji w Rzeszowie, podczas którego dyskutowano o przyszłości
rynku lotniczego i kosmicznego w Polsce
oraz rosnącej roli ekoinnowacj. Wzięło
w nim udział ok. 600 uczestników z dwunastu krajów, w tym wielu wybitnych
przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców i samorządowców. Gościem specjalnym forum był kosmonauta polskiego
pochodzenia dr Scott E. Parazynski.
– Do Europejskiej Agencji Kosmicznej,
organizacji o rocznym budżecie około
4 mld euro i zatrudniającej ponad 2 tys.
osób, Polska przystąpiła w listopadzie
2012 roku – przypomniał przewodniczący
Rady Programowej Forum Innowacji poseł Jan Bury. – Dzięki temu członkowstwu
zwiększył się dostęp polskich placówek
naukowo-badawczych i przedsiębiorstw
do kontraktów związanych z europejskimi programami kosmicznymi. Do tej
pory część składki unijnej odprowadzanej przez Polskę była wykorzystywana na
finansowanie programów kosmicznych,
w których nieuczestniczyliśmy. Obecnie
nie tylko możemy, ale wręcz musimy się
w nie aktywnie włączyć.
Podstawą polityki Europejskiej Agencji
Kosmicznej jest tzw. zasada zwrotu geograficznego. Oznacza to, że około 90 procent składki wraca do danego kraju w postaci kontraktów dla przemysłu i nauki,
pozostała część jest wykorzystywana na

funkcjonowanie ESA oraz inwestycje w jej
infrastrukturę.
– Powołanie Polskiej Agencji Kosmicznej to jedno z zadań program rozwoju
technologii kosmicznych i wykorzystania
systemów satelitarnych w Polsce, który
rząd przyjął w czerwcu 2012 roku – zapewniała Otylia Trzaskalska-Stroińska
z Ministerstwa Gospodarki. – Jego celem jest wyznaczenie kierunków rozwoju
polskiego sektora kosmicznego do roku
2020. Dokument zakłada przede wszystkim zwiększenie udziału Polski w programach i projektach kosmicznych realizowanych przez Unię Europejską i Europejską
Agencję Kosmiczną.
Fot. Archiwum

Gościem IV Forum Innowacji był Janusz Piechociński, wicepremier (drugi od lewej). W towarzystwie
Jana Burego, posła i przewodniczącego Rady Programowej Forum (pierwszy z prawej) zwiedza ekspozycję, na której zaprezentowano efekty prac naukowo-badawczych polskich placówek naukowych.

PPEB KONTENER – laureat konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa

Nowa technologia

Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych KONTENER Sp. z o.o.
z Płocka, zostało jednym z laureatów pierwszej edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa. Nagroda przyznana została za konstrukcję kontenera, który może pełnić różne funkcje w warunkach polowych oraz w sytuacjach nadzwyczajnych.
– Z satysfakcją przyjęliśmy informacje
o przyznaniu nam nagrody Lidera Bezpieczeństwa Państwa za „Modułowy system
kontenerowy – mobilny 20 cali” – powiedział Zbigniew Wiktorski, zastępca
prezesa, dyrektor generalny Przedsiębiorstwa Produkcji Elementów Budowlanych
KONTENER Sp. z o.o. – Wymiar kontenera
w stanie złożonym jest dostosowany do
transportu lądowego, morskiego oraz lotniczego. Wraz z zainstalowanym wyposażeniem może on służyć w różnych warunkach klimatycznych. Hydrauliczne stopy
umożliwiają zarówno załadunek jak i rozładunek z samochodu bez użycia dźwigu,
a system samopoziomujący gwarantuje
stabilność w każdym terenie. Zamontowany zestaw wentylacji i ogrzewania zapewnia komfortowe warunki pracy oraz
bezpieczeństwo.
„Modułowy System Kontenerowy
– mobilny 20 cali” lub zespoły modułów
można zastosować między innymi jako
wsparcie stacjonarnej służby zdrowia podczas masowych imprez, zabezpieczenia
medycznego wojsk podczas misji pokojowych czy też do udzielania pomocy me-

Usytuowanie w Rzeszowie i regionie
przedsiębiorstw przemysłu lotniczego
oraz instytucji otoczenia biznesu wraz
z zapleczem naukowym, perspektywy budowania na tej bazie polskiego przemysłu
kosmonautycznego, liczne pozytywne
opinie o zakończonym Forum Innowacji
zachęcają do kolejnych inicjatyw. Jedną
z nich będzie organizowanie co roku na jesieni w Rzeszowie Forum Lotnictwa i Kosmonautyki. Pomysł spotkał się z bardzo
dużym poparciem naukowców i przedstawicieli branży lotniczej i kosmicznej.
Może do tego czasu podjęte zostaną już
działania związane z powołaniem Polskiej
Agencji Kosmicznej. 
(tz)

dycznej w rejonach katastrof masowych
i klęski żywiołowych.
– Dwadzieścia dwa lata doświadczeń
w budownictwie modułowym, profesjonalizm oraz konsekwentna strategia zarządzania przedsiębiorstwem pozwoliły
nam na ugruntowanie pozycji rynkowej
i zdobycie zaufania kontrahentów, nie tylko z Europy, ale i z innych krajów – dodał
Zbigniew Wiktorski. – Naszym klientom
oferujemy szeroką gamę segmentów kontenerowych m.in. mieszkalne, socjalne,
handlowe i biurowe. Są też hotelowe,
szpitalne, szkolne, sanitarne i magazynowe. Mamy również kontenery na platformy wiertnicze, modułowe stacje paliw
i myjnie samochodowe. Jest też spora
gama kontenerów specjalistycznych: rentgenowskie, łącznościowe, energetyczne,
technologiczne i wojskowe. Modułowość
pozwala zaprojektować i wykonać bu-

dynki o dowolnej powierzchni, kształcie
i przeznaczeniu. Prosty montaż kontenerów i zasady ich łączenia umożliwiają bardzo szybkie zestawienie ich w kompletny
budynek o każdej porze roku i w różnych
warunkach terenowych.
W związku z uzyskaniem statusu
Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz
utworzeniem własnego działu B+R
współpracującego z jednostką naukową,
w przedsiębiorstwie trwają prace nad
nową technologią, która pozwoli zmodernizować produkowane tu wyroby.
Warto w tym miejscu dodać, że kontenery z Płocka służyły polskim żołnierzom
na misjach w Iraku i Afganistanie. To też
zaowocowało współpracą z Instytutem
Technicznym Wojsk Lotniczych. Jej celem
było opracowanie technologii produkcji
okien zespolonych, które mogą być przewożone różnymi środkami transportu,
między innymi samolotami transportowymi w niehermetyzowanych przedziałach ładunkowych.
Prowadzona przez Przedsiębiorstwo
Produkcji Elementów Budowlanych KONTENER Sp. z o.o. z Płocka systematyczna analiza rynku oraz liczne rozmowy
z kontrahentami pozwalają zakładać, iż
w najbliższej przyszłości produkowane
kontenery sprzedawane będą na rynek
Unii Europejskiej, a także do krajów Europy Wschodniej, Azji i Afryki. 
(jak)

Nagrody w konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa, który został objęty patronatem szefa
Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja, wręczono 16 maja br. podczas IX Konferencji i Wystawy „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i granic”.

Panorama Rzeszowa

Co dziesiąty informatyk w Polsce
to absolwent rzeszowskich uczelni

Miasto ludzi
pomysłowych
Rzeszów robi duże wrażenie na przyjezdnych i turystach. Miasto jest prawdziwą
stolicą innowacji. W ciągu zaledwie kilkunastu lat zmieniło swój wizerunek nie
do poznania. Może śmiało konkurować z najbardziej atrakcyjnymi do zamieszkania i lokowania biznesu miastami w Europie. Konsekwentnie realizowana przez
władze Rzeszowa strategia rozwoju przyniosła doskonałe efekty.
– Przyjechałem was pochwalić – wyznał
wicepremier i minister gospodarki Janusz
Piechociński, podczas IV Forum Innowacji w Rzeszowie, na którym dyskutowano
o rosnącej roli ekoinnowacji oraz przyszłości rynku lotniczego i kosmicznego w Polsce. – Stolica Podkarpacia jest przykładem
efektywnej współpracy lokalnego samorządu, przedstawicieli biznesu i świata nauki.
To decyduje o sukcesie miasta, w którym
od 75 lat prężnie rozwija się jedna z najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu
– lotnictwo. Przedsiębiorstwa zrzeszone
w Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” dostarczają blisko 90 proc. całej krajowej produkcji w branży lotniczej, która ma przed sobą
coraz lepsze perspektywy. Inne ośrodki
przemysłowe w Polsce powinny was naśladować. Taka synergia nauki, biznesu i konsekwentnie realizowanej strategii władz
samorządowych wszystkim się opłaca.
Na Podkarpaciu profil kształcenia młodzieży dostosowany jest do potrzeb miejscowego rynku pracy. Według najnowszych
badań Eurostatu Rzeszów jest liderem
pod względem liczby studentów. Na 1000
mieszkańców przypada ich ponad 350. Co
dziesiąty informatyk w Polsce ukończył
studia na jednej z rzeszowskich uczelni.
Ponad 25 proc. studentów kształci się na
kierunkach technicznych, co znacznie ułatwia absolwentom znalezienie atrakcyjnego
zatrudnienia. Uniwersytet Rzeszowski i Politechnika Rzeszowska, która w nowoczesnych obiektach gościła uczestników IV Forum Innowacji, należą do grona najlepszych
uczelni w kraju, wyposażonych w doskonałą
bazę dydaktyczną i naukową. Kształcą się tu
m.in. inżynierowie z Emiratów Arabskich.
Wyższe uczelnie i szkoły średnie współpracują z miejscowymi zakładami pracy,
m.in.: WSK Rzeszów, MTU, UTC Aerospace
Systems, Asseco Poland, które we własnym zakresie pomagają kształcić młodzież
w poszukiwanych przez firmy zawodach.
Fundują im stypendia i gwarantują pracę.
W Rzeszowie poziom bezrobocia jest jednym z najniższych w kraju.
– Przychylność mieszkańców i przedsiębiorców, a także spójność działania różnych
instytucji i organizacji z inicjatywami samorządu jest źródłem sukcesu Rzeszowa – informował na IV Forum Innowacji Tadeusz
Ferenc, prezydent miasta. – Mamy tu wielu
bardzo ambitnych ludzi i przedsiębiorczych
biznesmenów. Chętnie korzystamy z ich
wiedzy, doświadczenia i nowatorskich pomysłów. To przynosi najlepsze efekty, bo miasto
dynamicznie się rozwija. Jest prawdziwą
stolicą innowacji, tak jak sobie to założyliśmy
przed paroma laty.

Potwierdzają to czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach i konkursach. Rzeszów
jest w elitarnej grupie kilku polskich miast,
w których mieszkańcy najlepiej się czują, ufają swoim władzom i są zadowoleni ze zmian,
jakie w tych miastach zachodziły w ciągu
ostatnich lat.
– Dostosowujemy się do potrzeb naszych
mieszkańców i staramy się stwarzać im jak
najlepsze warunki do życia – wyjaśnia prezydent miasta. – Powstają tu nowoczesne
i dobrze zagospodarowane osiedla mieszkaniowe z funkcjonalną infrastrukturą
i dużą ilością zieleni, wielofunkcyjne galerie,
hotele i inne atrakcyjne architektonicznie
obiekty oraz estetyczne miejsca wypoczynku i rozrywki. To zachęca przede wszystkim
młodych ludzi do osiedlania się w Rzeszowie dlatego stale przybywa nam nowych
mieszkańców. Przed samorządem pojawiają się wtedy nowe wyzwania, ale to nas tylko inspiruje do kolejnych działań.
Takie podejście tworzy dobry klimat w mieście. Mieszkańcy szanują to, co robi dla nich
samorząd i sami dbają o estetykę, czystość i
porządek. Budynków nie szpecą ani odrapane
elewacje ani graffiti na ścianach, co jest dość
powszechne w innych polskich miastach.
– Wiele osób mnie pyta jak udaje się zachować taką dyscyplinę w mieście – podkreśla prezydent Tadeusz Ferenc. – Odpowiedź jest prosta. Najpierw prosimy,
potem bardzo prosimy, a jak to nie skutkuje idziemy do sądu. Muszę jednak przyznać, że to się już prawie nie zdarza. Ludzie
szybko przejmują dobre nawyki, trzeba im
tylko do tego stworzyć dogodne warunki,
ale to już jest nasza rola.
Rzeszów zrobił duże wrażenie na uczestnikach IV Forum Innowacji. Podbił też serce
amerykańskiego astronauty, polskiego pochodzenia dr Scotta E. Parazynskiego, który
był gościem honorowym Forum. – Chciałbym tu kiedyś wrócić na dłużej – wyznał
astronauta. – Mam takie marzenie, aby odszukać moich przodków. Wiem, że pradziadkowie pochodzili z okolic Tarnowa, ale na
Podkarpaciu nazwisko Parażyński jest dość
popularne. Może gdzieś tutaj są moje korzenie? Rzeszów to piękne miasto. Starówka ma
taki romantyczny klimat. W otoczeniu tych
urokliwych, zabytkowych budowli człowiek
przenosi się w czasie i wraca do historii. Czuję, że tutaj odzywa się we mnie duch moich
przodków. Do Ameryki zabiorę ze sobą nie
tylko dobre wspomnienia, ale też mnóstwo
zdjęć, które tu zrobiłem.
Za rok V Forum w Rzeszowie będzie poświęcone innowacjom w turystyce. Część gości IV Forum już zadeklarowała w nim swoją
obecność. 
(jol)
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Monitorują środowisko, dostarczają informacji o zagrożeniach

Satelity nie znają granic
Zdjęcia i obrazy satelitarne służą do badań naukowych w różnych dziedzinach i sektorach gospodarki. Zakład Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii wykorzystuje informacje satelitarne do prognozowania plonów, monitorowania środowiska, analizy zmian zachodzących w ekosystemach oraz do oceny ryzyka występowania zagrożeń
i skutków ich oddziaływania. Z wyników badań prowadzonych przez Zakład Teledetekcji, którym kieruje prof. dr
hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska korzystają partnerzy Instytutu w wielu krajach Europy, Azji i Afryki.
Fot. Archiwum

Zdjęcia satelitarne wykorzystywane
są do pozyskiwania informacji
o obiektach, zjawiskach i procesach
zachodzących na powierzchni
Ziemi. Dzięki nim można
na przykład prognozować pogodę
i zbiory

– Do interpretacji przekazów satelitarnych wystarczy wiedza naukowa, czy niezbędna jest też praktyka?
– Wieloletnie doświadczenie bardzo
ułatwia przetwarzanie takich danych, ale
do tego trzeba mieć specjalistyczną wiedzę
i odpowiedni sprzęt. Zastosowaniem technik satelitarnych Zakład Teledetekcji, wcześniej OPOLIS, zajmuje się prawie 40 lat, zaś
Instytut Geodezji i Kartografii został utworzony w 1945 r. jeszcze przed zakończeniem
drugiej wojny światowej. OPOLIS był pierwszym w Polsce ośrodkiem naukowym, który
udostępniał dane satelitów Landsat i SPOT
w krajach Europy środkowej i wschodniej.
Wykorzystujemy zdjęcia satelitarne do pozyskiwania informacji o obiektach, zjawiskach
i procesach zachodzących na powierzchni
Ziemi. Nasze doświadczenia pozwalają nam
na optymalną identyfikację zjawisk oraz
przygotowywanie rozwiązań dostosowanych do konkretnych wymagań i potrzeb
zamawiających. Opracowujemy pewne modele i systemy, które pozwalają na właściwą
interpretację zachodzących w przyrodzie
zjawisk takich jak m.in. susze, przymrozki czy
powodzie. Sporządzamy mapy z podkładem
w postaci zdjęć satelitarnych do prognozowania plonów, stanu rozwoju roślin, monitorowania zagrożeń i zasięgu ich oddziaływania. Dysponujemy ogromną bazą danych
dla wielu dziedzin i sektorów gospodarki i
udostępniamy je zainteresowanym.
– Kto z tych informacji i badań korzysta?
– Współpracujemy z wieloma instytucjami
i ośrodkami w Polsce i za granicą. To są urzędy statystyczne, inspektoraty, agencje ubezpieczeniowe, organizacje, stowarzyszenia
i wiele innych podmiotów, ale także organy
państwowe i samorządowe. Na ich potrzeby
wykonujemy prace badawcze i aplikacyjne
z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa,
leśnictwa, planowania przestrzennego i zarządzania. Aktywnie uczestniczymy też w realizacji wielu projektów międzynarodowych
i unijnych, w tym finansowanych z funduszy
Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Polska
stała się jej członkiem dopiero w listopadzie
2012 roku, natomiast IGiK ma już kilkuletnie
doświadczenie ze współpracy z ESA.
– Te projekty się już zakończyły, czy są
w trakcie realizacji?
– Większość się zakończyła, a ostatnio największy z nich Geoland2, który jest częścią
dużego programu monitorowania Ziemi, realizowanego przez Komisję Europejską przy
współpracy z ESA. W tym projekcie, realizowanym w latach 2008 – 2012, uczestniczyło

aż 21 europejskich krajów. Jego głównym
wykonawcą w Polsce był nasz Zakład Teledetekcji, w którym opracowaliśmy metody pozwalające na śledzenie zmian pokrycia terenu i prognozowanie wielkości plonów roślin
uprawnych. Dla całej Europy stworzyliśmy
algorytm zmian użytkowania i klasyfikacji
roślin z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych
o bardzo dużej rozdzielczości przestrzennej
tzn. 1 i 4 m. Na wykonaną w IGIK mapę użytkowania nakłada się aktualizowane co 10 dni
zdjęcia satelitarne odbierane na stacji satelitarnej zainstalowanej na dachu IGIK i na podstawie tych zdjęć prognozujemy m.in. wielkość plonów dla użytków rolnych dla całej
Polski. W projekcie Geoland 2 opracowane
zostały metody monitorowania stanu środowiska. Teraz powstają specjalne serwisy,
które dostarczają szczegółowych informacji
dotyczących upraw i rozwoju roślin, zasobów naturalnych, pozwalają też wychwycić
i przewidzieć wszelkie zagrożenia i zapobiec
ich skutkom. Kilka lat wcześniej uczestniczyliśmy w pierwszym projekcie Geoland. Wykorzystano w nim naszą metodę obserwacji
roślin uprawnych, w tym m.in. zbóż, która
doskonale sprawdziła się w Europie i w Chinach. Braliśmy też udział w kilku innych europejskich i ramowych projektach UE, gdzie
wspólnie z naszymi międzynarodowymi
partnerami zajmowaliśmy się monitorowaniem obszarów bagiennych, analizą bilansu
węgla i pochłaniania gazów cieplarnianych,
a także rozwijaniem metod określania plonów dla roślin energetycznych. W tej chwili
kończymy też dwa projekty PECS Carbon
i PECS Water, dofinansowane z funduszy Europejskiej Agencji Kosmicznej.
– Czego dotyczą te projekty?
– PECS Carbon polega na zastosowaniu
teledetekcji satelitarnej do oceny wpływu
biomasy i wilgotności gleby na wielkość bilansu węgla w różnych ekosystemach. Zakres
tematyczny projektu pokrywa się z bieżącą
polityką Ministerstwa Środowiska, związaną
z ochroną bioróżnorodności w kontekście
zmian klimatu i redukcji gazów cieplarnianych
emitowanych do atmosfery. Drugi projekt,
PECS Water wykorzystuje przekazy teledetekcyjne do zarządzania zasobami wodnymi
na obszarach transgranicznych. Oba projekty
kończą się 30 czerwca br.
– Przy tak dużym doświadczeniu w realizacji projektów, łatwo jest sięgać po środki
z ESA?
– Nie jest to łatwe, bo konkurencja jest
bardzo duża, ale stale próbujemy. Składamy kolejne wnioski i aplikujemy o środki

Profesor dr hab. KATARZYNA DĄBROWSKA-ZIELIŃSKA – kierownik Zakładu
Teledetekcji–IGiK, prowadzi działalność naukową związaną z wykorzystaniem
informacji z satelitów optycznych i mikrofalowych do określania bilansu energetycznego i wodnego na obszarach rolniczych i bagiennych. Jest autorem
modeli prognozowania plonów, monitorowania susz w Polsce, wykrywania
niedoborów wody w glebie oraz metod analizy obszarów podmokłych. wilgotności gleby, ewapotranspiracji, plonów upraw z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych i meteorologicznych. Jest członkiem międzynarodowych organizacji: Committee on Astronautics and
Space Exploration oraz Space and Natural Disasters Reduction Committee, krajowym koordynatorem programu ERASMUS MUNDUS, autorem/współautorem wielu publikacji w czasopismach
krajowych i zagranicznych, recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych.

„Copernicus” to nowa nazwa europejskiego
programu monitorowania Ziemi, wcześniej
znanego jako GMES (Global Monitoring for
Environment and Security – Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa), w realizację którego zaangażowany był również
Zakład Teledetekcji IGiK. Dzięki staraniom
Polski w grudniu 2012 roku zyskał nową
nazwę Copernicus. W świecie coraz bardziej
zagrożonym klęskami żywiołowymi i innymi
katastrofami Copernicus ma monitorować
stan środowiska na lądzie, morzu i w powietrzu, a także zwiększać bezpieczeństwo
obywateli. Oprócz tego stanie się siłą napędową dla wzrostu gospodarczego. Wszystkie usługi w ramach programu Copernicus
zostaną wkrótce uruchomione. Podczas IV
Forum Innowacji w Rzeszowie, które odbyło
się w połowie maja prof. dr hab. Katarzyna
Dąbrowska-Zielińska, dokonała prezentacji
tego programu. Dzięki lepszemu zarządzaniu klęskami żywiołowymi jego realizacja
umożliwi szybszą interwencję, a co za tym
idzie – zapobieganie wypadkom śmiertelnym i stratom materialnym. W ramach
programu Copernicus II będą wystrzeliwane
nowe satelity z grupy Sentinel co zapewni
również Polsce ogromną ilość zdjęć i obrazów satelitarnych.W Brukseli powstaje
Komitet ds. Copernicusa, którym kierować
będzie prof. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska.
Komitet w Brukseli rozpoczyna pracę w połowie czerwca.

z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przygotowujemy właśnie projekt, który pozwoli
na przekazywanie szczegółowych informacji
farmerom i organizacjom rolniczym. Ze zdjęć
satelitarnych dokładnie widać jakie skutki
dla uprawy roślin mają np. przymrozki albo
długotrwała susza. Można wtedy szybko
zareagować, po otrzymaniu informacji, oraz
ocenić możliwe negatywne skutki a tym
samym podjąć działania zapobiegawcze
(m.in. nawadnianie) celem uniknięcia przykrych następstw. Technologie satelitarne
mogą też przekładać się na zyski osiągane
ze sprzedaży zbiorów. Im wcześniej zostaną
zakontraktowane tym jest większa korzyść
i wyższa cena. Informacje dla rolników będą
umieszczane na portalu dla nich dedykowanym, aby mogli z nich nie tylko korzystać, ale
również wyrazić swoją opinię o ich przydatności oraz poprzez komentarze wpływać na
formę i treść dostarczanych danych.
– Kiedy będzie decyzja o rozpatrzeniu
wniosku?
– Spodziewamy się, że może to nastąpić
już jesienią. To był pierwszy konkurs rozpisany
specjalnie dla Polski po naszym przystąpieniu
w listopadzie 2012 r. do Europejskiej Agencji
Kosmicznej. Polska płacić będzie rocznie ponad 30 mln euro składki, dlatego tak ważne
jest, żeby te środki odbierała potem w projektach dofinansowanych przez ESA. Chcemy
je odzyskiwać z nawiązką, ale równocześnie
jeszcze bardziej się rozwijać. Wnioski aplikacyjne i projekty muszą być bardzo profesjonalnie przygotowywane, bo ESA jest niezwykle wymagająca. Polska długo nie mogła się
zdecydować na to członkowstwo i straciliśmy
przez to sporo szans i pieniędzy. Teraz musimy to odrobić. Rząd powinien jak najszybciej
powołać krajową agencję do koordynowania
tych projektów. Polska jest podzielona na resorty, a to naprawdę hamuje rozwój. W tej
chwili jest zbyt dużo ośrodków decyzyjnych,
a przy takim rozproszeniu wiele spraw się
dubluje. Zamiast łączyć wspólne wysiłki instytutów, uczelni, przedsiębiorców i występować o dofinansowanie dużych projektów,
to każdy robi to we własnym zakresie. Czas to
zmienić dla dobra polskiej nauki i gospodarki.

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie

Instytut Geodezji i Kartografii – znacząca placówka Naukowa

Prestiż i uznanie

Udział Instytutu Geodezji i Kartografii w wielu międzynarodowych programach i projektach badawczych ma znaczenie nie tylko prestiżowe, ale
i ekonomiczne. Zapewnia 13-o osobowemu zespołowi Zakładu Teledetekcji
środki na bieżącą działalność i prowadzenie badań naukowych.
– Fundusze krajowe nie umożliwiają prowadzenia zaawansowanych prac
badawczych – wyjaśnia Martyna Gatkowska, project manager w Instytucie
Geodezji i Kartografii. – Trochę skaczemy
pomiędzy Chinami, Tajwanem i Afryką
Południową w poszukiwaniu pieniędzy
na najbliższe dwa lata, bo nie wiemy co
będzie później.
Realizacja wieloletnich projektów badawczych daje polskim uczonym satysfakcję, ale pozbawia ich poczucia stabilizacji. Za swoje odkrycia i opracowania są
cenieni w świecie, który chętnie korzysta
z tych dokonań. Jasno określona strategia i polityka państwa w zakresie finansowania badań z wykorzystaniem technik satelitarnych na pewno ułatwiłaby
działania ośrodków naukowych, w tym
Zakładu Teledetekcji IGiK. Z informacji
kosmicznej korzysta bowiem coraz więcej
instytucji i sektorów gospodarki z uwagi
na ogromny postęp w tej dziedzinie.
– Mamy dużą popularność w wielu
krajach, dla których wykonujemy mapy
i prognozy, np. dla Chin – kontynuuje
Martyna Gatkowska. – O różne usługi
i ekspertyzy zwracają się do nas europejskie instytucje. W tej chwili wchodzimy m.in. w projekty rolnicze dla
Ukrainy i Afryki. Natomiast, najmniejsze
zainteresowanie efektami naszych prac
jest w Polsce. Chyba nie wszyscy zdają
sobie sprawę, ile korzyści wynika z takich
informacji dla wielu dziedzin i sektorów
gospodarki. Liczymy na to, że międzyresortowy zespół do spraw badań kosmicznych, który powstał przy Ministerstwie

Gospodarki pobudzi to zainteresowanie
wśród innych podmiotów.
Międzyresortowy Zespół, któremu
przewodniczy Grażyna Henclewska, wiceminister gospodarki, przygotował program działań na rzecz rozwoju technologii
kosmicznych i wykorzystania systemów
satelitarnych w Polsce. Przed rokiem program został przyjęty przez Radę Ministrów.
W połowie czerwca br. gotowy będzie
szczegółowy plan rozwoju sektora kosmicznego. Jest nadzieja, że zakładane w tej strategii zwiększenie sprawności i efektywności
działania administracji publicznej wpłynie
również na zwiększenie budżetu na naukę
w IGiK i lepszą współpracę z naukowcami.
– W pierwsze międzynarodowe programy badawcze Zakład Teledetekcji IGiK angażował się już od 1987 roku – mówi Martyna
Gatkowska. Kilka lat później uczestniczyliśmy z naszymi projektami w V, VI i VII Programie Ramowym Unii Europejskiej. Badania prowadziliśmy też w innych programach
wspólnie z naszymi partnerami z Chin, RPA,
Japonii, Kanady i Stanów Zjednoczonych.
Zdobywaliśmy dzięki temu wiedzę dotyczącą m.in. metod badania wilgotności gleby,
klasyfikacji użytkowania ziemi oraz wykorzystywania technik satelitarnych w bioenergetyce. Teraz jesteśmy zaangażowani
w realizację kilku projektów m.in. GIONET,
koordynowanego przez Uniwersytet Leicester z Wielkiej Brytanii, którego celem jest
wykształcenie operatorów Serwisu Monitorowania Powierzchni Ziemi i Serwisu
Zarządzania Kryzysowego Programu GMES,
który zmienił nazwę na Copernicus. Projekt
kończy się w październiku 2014 roku.  (w)

Fragment mapy wyznaczającej powierzchnię upraw

Projekt GIONET jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie teledetekcji. Przewidziano w nim
zatrudnienie 14 badaczy ze stopniem naukowym magistra, do realizacji 3-letnich projektów, których rezultatem będzie uzyskanie tytułu doktora.
Instytut Geodezji i Kartografii przyjął w ramach projektu dwóch doktorantów – mgr
Matthew Ofwono z Ugandy oraz mgr Shaielsha Shrestha z Nepalu. Profesor dr hab.
Katarzyna Dąbrowska-Zielińska jest opiekunek naukowym pierwszego doktoranta, który
zajmuje się badaniami nad wykorzystania danych satelitarnych do wykrywania susz oraz
szacowania bilansu wodnego. Opiekunem drugiego, który prowadzi badania związane
z monitorowaniem zmian pokrycia i użytkowania terenu z wykorzystaniem wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych jest dr inż. Zbigniew Bochenek.
W dniach 18-27 września br., Instytut Geodezji i Kartografii organizuje Szkołę Letnią
Projektu GIONET, na którą zaprasza doktorantów i przedstawicieli nauki. Tematem wykładów i ćwiczeń prowadzonych w języku angielskim będzie zastosowanie teledetekcji
w modelowaniu środowiska przyrodniczego i klasyfikacji pokrycia terenu.
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WCBKT S.A. w czołówce przedsiębiorstw produkcyjno-remontowych

Ambitne plany spółki
Lotniskowy osuszacz powietrza (LOP) to jedno z najczęściej nagradzanych urządzeń produkowanych przez Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. Stosowany jest do szybkiego usuwania wilgoci z wnętrza
statków powietrznych, przygotowywanych do lotu. Może być także wykorzystywany do zupełnie innych celów, na
przykład osuszać zalane w wyniku powodzi pomieszczenia, sprzęty i materiały. Nagrody za LOP i pozostałe urządzenia do naziemnej obsługi statków powietrznych motywują załogę i Artura Kołosowskiego, prezesa WCBKT S.A.
do coraz ambitniejszych planów w działalności spółki.
– Jakie zmiany nastąpiły w WCBKT
S.A. od kiedy pan kieruje tą firmą?
– Trudno mówić o jakichś przełomowych zmianach w przedsiębiorstwie,
które posiada już na rynku ugruntowaną
pozycję. To jest ponad 30-letnie doświadczenie inżynierskie i techniczne w produkcji skomplikowanego sprzętu do naziemnej obsługi statków powietrznych
i urządzeń szkolno-treningowych dla załóg czołgów i wozów bojowych. Te dobre
tradycje należy tylko podtrzymywać i doskonalić nasze produkty i usługi oraz rozszerzać rynki zbytu. Mamy tu świetnych
fachowców, dlatego przy zachowaniu
dotychczasowego profilu produkcji będziemy jeszcze aktywniej rozwijać działalność badawczą i wdrożeniową. Kieruję
firmą dopiero od 10 miesięcy. Jesteśmy
w końcowej fazie opracowywania nowej
strategii którą konsekwentnie będziemy
realizować.
– Co jest w tej strategii najważniejsze?
– Produkcja zaawansowanych technologicznie urządzeń na potrzeby Sił Zbrojnych i rynku, odpowiadających światowym trendom, ale konkurencyjnych
cenowo. Mamy bardzo prężnie działającą
jednostką badawczo-rozwojową i chcemy
ją tak rozbudować, żeby koncentrowała
się przede wszystkim na wdrożeniach.
Intensywniej będziemy sięgać po unijne
i krajowe dotacje na projekty badawczo
-wdrożeniowe realizowane samodzielnie
lub w konsorcjach z innymi partnerami.
Zakładamy aktywniejszą współpracę z instytutami naukowymi i uczelniami technicznymi oraz innowacyjnymi firmami
w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Do
niedawna, naukowcy nie byli zainteresowani komercjalizacją wyników swoich
badań, ale teraz to wszystko się zmieniło.
Przemysł zbrojeniowy chce jak najszybciej wdrażać nowe produkty, żeby wojsko
miało z tego pożytek w krótkim czasie.
W naszej strategii duży nacisk kładziemy na produkcję nowatorskich urządzeń
o podwójnym przeznaczeniu – militarnym i cywilnym. Urządzenia, które do
tej pory wytwarzaliśmy, m.in. zasilacze
elektromagnetyczne, urządzenia gazowe,
diagnostyczne oraz lotniskowy osuszacz
powietrza przeznaczane były głównie dla
wojska, ale teraz chcemy rozszerzyć zakres ich zastosowań. W wojsku osuszacz
jest stosowany do utrzymania gotowości
bojowej statków powietrznych i usprawnienia ich eksploatacji. Usuwa w ciągu
kilkunastu minut wilgoć z wnętrza statku powietrznego, która jest poważnym
zagrożeniem dla pracy elektronicznych
urządzeń pokładowych. Zalety osuszacza zamierzamy wykorzystywać znacznie

Fot. Archiwum

Generał brygady w stanie spoczynku, Artur
Kołosowski, prezes zarządu WCBKT S.A.
Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki
WAT oraz Instytutu Zarządzania Zasobami
Obrony w Monterey (USA). Ukończył
podyplomowe studia menedżerskie
w Szkole Głównej Handlowej oraz studia
MBA Uniwersytetu Ilinois.

szerzej, również na potrzeby rynku cywilnego.
– Gdzie może jeszcze znaleźć zastosowanie?
– LOP doskonale zdaje egzamin przy
szybkim osuszaniu zawilgoconych pomieszczeń i magazynów, w których archiwizowane są np. dokumenty, albo
gromadzone jakieś materiały budowlane, medyczne czy elektroniczne. Przetestowaliśmy to urządzenie we własnym
zakresie i uzyskaliśmy bardzo dobre efekty. Zależy nam jednak na prowadzeniu
dalszych takich badań i eksperymentów
w terenie. Podczas tegorocznej, wiosennej powodzi zachęcaliśmy Państwową
Straż Pożarną do bezpłatnego sprawdzenia skuteczności działania LOP-u w zalanych obiektach. Nasza oferta pozostaje
nadal aktualna.
– Można będzie szybciej usunąć skutki powodzi w różnych obiektach?
– To urządzenie bardzo dobrze się do
tego nadaje. Po wtłoczeniu ciepłego i suchego powietrza do zalanych pomieszczeń szybko ustępują skutki powodzi.
Wystarczą dwa, trzy dni, żeby całkowicie
osuszyć wnętrze mieszkania czy magazynu z całą zawartością, która się tam
znajduje. Skuteczność tego urządzenia
była już kilkakrotnie nagradzana, mimo,
że wprowadziliśmy go do oferty (niedawno). Na ostatnich targach zbrojenio-

wych w Kielcach otrzymał prestiżowego
DEFENDERA, a potem były inne nagrody.
Teraz staramy się osuszaczem zainteresować rynek cywilny. LOP jest urządzeniem, które znajduje się na przyczepie
i może być holowany w dowolne miejsce.
Możemy też dostosować jego gabaryty
do wymagań użytkowników. Nasi konstruktorzy są w stanie to zrobić w bardzo
krótkim czasie. Chcemy nim zainteresować Centra Zarządzania Kryzysowego.
Koszt zakupu osuszacza nie tylko szybko
się zwróci, ale pomoże znacznie szybciej
usunąć skutki klęsk żywiołowych lub innych nieszczęśliwych zdarzeń.
– Usługi będą nadal ważne w działaniach firmy?
– Zapewnienie najwyższego poziomu
świadczonych usług i szybka reakcja na
potrzeby użytkowników jest podstawą
w działaniach firmy. Jesteśmy odpowiedzialni za instalację, uruchomienie
i sprawdzenie u klienta produkowanych
urządzeń. W zakres naszych usług wchodzą serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne, remonty i modernizacje urządzeń do
naziemnej obsługi statków powietrznych
oraz sprzętu szkolno-treningowego. Korzystamy w tym zakresie ze wszystkich
nowoczesnych narzędzi elektronicznych,
informatycznych i telekomunikacyjnych.
W najbliższej przyszłości będziemy zdalnie sterować różnymi procesami realizowanymi przez nasze urządzenia nawet
na olbrzymie odległości. W siedzibie firmy w Warszawie operator monitorując
działanie urządzeń, z których skorzystają
nasi kontrahenci błyskawicznie zareaguje
na wszystkie pojawiające się usterki. To
bardzo usprawni i przyspieszy nasze działania serwisowe. Jesteśmy firmą, która
obsługuje cały cykl życia produktu, od
jego wytworzenia poprzez eksploatację,
aż do utylizacji.
– Czym WCBKT S.A. zamierza zaskoczyć klientów w najbliższym czasie?
– Za kilka miesięcy wprowadzamy na
rynek nasz najnowszy produkt. Jest nim
zasilacz elektroenergetyczny nowej generacji do naziemnego rozruchu silników
w samolotach cywilnych. Urządzenie
opracowane zostało przez naszych konstruktorów i jest już w końcowej fazie testów próbnych. Planujemy jeszcze w bieżącym roku zaprezentować nowy zasilacz
na prestiżowych światowych i krajowych
wystawach lotniczych. Urządzenie wzbudza także zainteresowanie krajowych
portów lotniczych. Potencjał naszej spółki jest ogromny i zamierzamy go w pełni
wykorzystać.

Przy wykorzystaniu lotniskowego osuszacza powietrza (LOP) można szybko usunąć skutki
powodzi wewnątrz budynków mieszkalnych oraz innych obiektów zalanych wodą. W takie
urządzenie powinny być wyposażone Centra Zarządzania Kryzysowego.

Lotniskowy zasilacz elektroenergetyczny do samolotów

Mocny jak byk

Wykonane przez zespół specjalistów z WCBKT S.A. w ramach projektu
Taurus lotniskowe urządzenie zasilania elektrycznego do użytku cywilnego, ma olbrzymią moc znamionową – 90kVA. Łacińska nazwa (Taurus to
byk) najlepiej charakteryzuje właściwości zasilacza o międzynarodowym
symbolu GPU 7/90 (Grand Power Unit). Jest to kolejne już urządzenie wyprodukowane w firmie, przeznaczone do naziemnego zaopatrywania statków powietrznych w energię elektryczną niezbędną do rozruchu silników
i sprawdzania systemów pokładowych.
– Zanim przystąpiliśmy do realizacji
projektu Taurus przeprowadzona została bardzo wnikliwa analiza podobnych
urządzeń na międzynarodowym rynku
– wspomina mgr inż. Hubert Jakubowski,
starszy konstruktor w WCBKT S.A. – Tak
skalkulowaliśmy koszty projektu i urządzenia, aby konkurować cenowo z najlepszymi producentami na świecie. I to nam
się udało.
W projekcie Taurus konstruktorzy postawili sobie poprzeczkę bardzo wysoko,
aby odróżnić się jakością od konkurencji
i spełnić wysokie wymagania dotyczące
np. nowoczesnych samolotów pasażerskich. Po roku badań i testów stworzyli
optymalne ekonomicznie i ekologicznie
urządzenie o najwyższych światowych
parametrach technicznych, które posiada wiele dodatkowych opcji. Na życzenie
klienta można np. szybko zmieniać język
obsługi urządzenia.
– W zasilaczu wprowadziliśmy minimalną ilość przewodów, które komunikują się
z poszczególnymi podzespołami i z głównym sterownikiem poprzez cyfrową

magistralę danych – wyjaśnia Hubert Jakubowski. – Jeden przewód prowadzi od
silnika do prądnicy, potem do prostownika
i dalej do głównego sterownika, czyli panelu dotykowego. Użytkownik otrzymuje
wszystkie informacje, m.in. o spalaniu
paliwa, temperaturach na podzespołach,
ciśnieniu oleju i pracy prostownika. Po
jednym dotknięciu ekranu może też wyłączyć silnik, zmienić parametry lub obniżyć
napięcie wyjściowe. Za tymi prostymi operacjami, kryją się jednak niezwykle skomplikowane algorytmy sterowania.
Największym wyzwaniem dla czteroosobowego zespołu, współpracującego
z zewnętrznym partnerem było opracowanie prostownika, który daje napięcie
stałe 28 V. Przy ogromnym doświadczeniu
WCBKT S.A. w produkcji różnego rodzaju
zasilaczy wykorzystujących wszystkie rodzaje napięć stosowanych w lotnictwie, znaleziono sposób na rozwiązanie tego zadania.
Po zakończeniu wszystkich testów zasilacz
elektroenergetyczny Taurus jeszcze pod koniec tego roku może być już wprowadzony
do seryjnej produkcji. 
(a)

Lider Bezpieczeństwa Państwa

Konkurować
z najlepszymi
Za lotniskowy osuszacz powietrza Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. otrzymało w połowie maja tytuł Lidera Bezpieczeństwa Państwa. Niezwykłą skuteczność i niezawodność działania tego urządzenia doceniła kapituła pierwszej edycji konkursu zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych pod honorowym
patronatem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Fot. Archiwum

Rozmawiała Jolanta Czudak

Fot. Archiwum

Laureaci pierwszej edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa, zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych pod honorowym patronatem
szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Urządzenia wyprodukowane przez specjalistów do naziemnej obsługi statków powietrznych z WCBKT S.A.

Statuetki wręczono laureatom w warszawskim hotelu InterContinental podczas
uroczystej gali towarzyszącej jednemu z najistotniejszych wydarzeń sektora obronnego
i bezpieczeństwa w Polsce – IX Międzynarodowej Konferencji „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”.
Odbierając nagrodę Roman Fiszer,
członek Zarządu i dyrektor ds. technicznych WCBKT S.A. powiedział – Każde wyróżnienie jest nie tylko splendorem dla firmy, ale dodatkową motywacją dla załogi
do dalszej, rzetelnej pracy na rzecz obronności naszego państwa. Bezpieczeństwo

było i jest dla nas sprawa najważniejszą.
Nasz dorobek to setki wyprodukowanych
urządzeń na potrzeby obronności, liczne
świadectwa patentowe, wzory użytkowe,
koncesje i certyfikaty. Mamy ambicję,
aby poszerzać ofertę naszych wyrobów
o urządzenia przeznaczone na rynek cywilny i konkurować z najlepszymi.
Następnego dnia dyrektor Roman Fiszer
odebrał też nagrodę dla WCBKT S.A. podczas VII międzynarodowej wystawy w Bydgoszczy „Wszystko dla lotnictwa” AIR FAIR,
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie lotnictwa wojskowego i cywilnego. 
(k)
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Światłowód do domu i firmy
Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu zapewni użytkownikom większe bezpieczeństwo i niezawodność pracy,
a polskiej gospodarce konkurencyjność na europejskim i globalnym rynku. Włókna światłowodowe gwarantują wysoką jakość
i szybkość przesyłu informacji. Szerokie pasmo transmisji przenosi sygnał na duże odległości bez zakłóceń i zniekształceń. Grupa
Kapitałowa HAWE, działająca wraz z partnerami finansowymi w ramach powołanej Otwartej Platformy Inwestycyjnej, zwiększa
swój udział w rozwoju infrastruktury światłowodowej w Polsce. O strategii i działaniach inwestycyjnych holdingu rozmawiamy
z Krzysztofem Witoniem, prezesem zarządu HAWE S.A.
Fot. Archiwum

Krzysztof Witoń, prezes zarządu HAWE S.A. (z lewej strony) i Jacek Protas, marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego (z prawej strony), wymieniają dokumenty z podpisaną umową na budowę
w tym województwie sieci szerokopasmowego i Internetu. Po środku Iwona Wendel, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

– Co decyduje o rosnącej pozycji grupy na krajowym rynku?
– Najbardziej nowoczesna sieć światłowodowa, która jest własnością spółki oraz
kompleksowość świadczonych usług telekomunikacyjnych, projektowych i budowlanych. HAWE jest jedyną firmą, która posiada tak atrakcyjną ofertę skierowaną do
operatorów rynku telekomunikacyjnego.
Pakiet usług telekomunikacyjnych w modelu hurtowym obejmuje m.in. dostęp do
Internetu, transmisję danych, sprzedaż lub
dzierżawę włókien światłowodowych oraz
serwis i nadzór nad infrastrukturą telekomunikacyjną. Posiadamy prawie 4 tys. km
sieci światłowodowej szkieletowej i dystrybucyjnej o nieograniczonej praktycznie
przepustowości. Ogólnopolska sieć przebiega przez kluczowe aglomeracje, ośrodki
administracyjne i gospodarcze Polski oraz
liczne punkty styku na granicy z sąsiednimi krajami. HAWE posiada obecnie łącza
doprowadzone do granic Rosji (Obwodu
Kaliningradzkiego), Litwy, Białorusi, Ukrainy i Niemiec.
– Jakie korzyści wynikają z tych międzynarodowych łączy?
– Możliwość korzystania z najnowocześniejszych technologii światłowodowych, dostępnych w Polsce, To stanowi
dla zagranicznych inwestorów, w tym
m.in. partnerów europejskich i azjatyckich, wymierną korzyść z prowadzenia
biznesu i lokowania u nas swojego kapitału. Włókna światłowodowe gwarantują
wysoką jakość i szybkość przesyłu informacji, bez odczuwalnego zniekształcenia
i tłumienia sygnału. Od rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej zależy atrakcyjność i konkurencyjność
Polski w oczach zagranicznych inwestorów. Holding HAWE dzięki budowie połączeń z innymi sieciami światłowodowym
i zawarciu kilku istotnych kontraktów
z zagranicznymi operatorami na usługi
dotyczące dzierżawy włókien światłowodowych stał się operatorem międzynarodowym. Jest liderem transgranicznego przesyłu danych między Wschodem

i Zachodem Europy. Otwiera to ogromne
możliwości rozwoju w zakresie świadczenia usług zarówno operatorom z krajów
ościennych jak i o zasięgu globalnym.
– Jakim potencjałem dysponuje holding?
– HAWE jest młodą firmą świadczącą
usługi telekomunikacyjne, ale bardzo zaawansowaną technologicznie. Posiadamy
najnowocześniejszą w Polsce sieć światłowodową. To przekłada się na jakość usług
oferowanych przez Grupę. Miesięcznik
Forbes przyznał nam w kwietniu tego
roku nagrodę za zajęcie czołowego miejsca w rankingu najdynamiczniej rozwijających się spółek giełdowych w kategorii
infrastruktura. Potwierdzają to w pełni
nasze wyniki finansowe. Skonsolidowane
przychody ze sprzedaży usług w stosunku do I kwartału 2012 roku zwiększyły
się o 78 procent, a zysk netto wzrósł aż
o 184 proc, do poziomu ponad 25 mln zł.
Grupa Kapitałowa HAWE zamierza odgrywać w Polsce kluczową rolę w rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w ramach
projektów finansowanych przez Unię Europejską w nadchodzącej perspektywie
2014-2020. Jesteśmy w gronie tych firm,
które są zainteresowane budową ostatniej
mili, czyli odcinków od węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych sieci do użytkowników końcowych. Naszym głównym założeniem jest doprowadzenie światłowodu
do domu i firmy każdego odbiorcy. Tego
typu rozwiązanie określane jest jako FTTH
– fiber to the home, czyli światłowód do
domu. To są bardzo szybkie łącza bez odczuwalnego zniekształcenia i tłumienia
sygnału, czyli de facto eliminujące ograniczenia techniczne.
– Jest popyt na takie usługi wśród odbiorców końcowych?
– Oczywiście. Użytkownicy chcą korzystać z najbardziej innowacyjnych rozwiązań, a to jest najnowsza światowa
technologia dostarczania usług telekomunikacyjnych. FTTH daje ogromne możliwości przesyłu danych. Zaletą jest szybki

W skład Grupy Kapitałowej HAWE wchodzą cztery spółki. Dominującą pozycję w grupie
posiada HAWE Spółka Akcyjna, która opracowuje strategiczne kierunki rozwoju, zajmuje się
finansowaniem i pozyskiwaniem kapitału oraz zarządza aktywami spółek zależnych HAWE Telekom sp. z o.o. i HAWE Budownictwo sp. z o.o. Nowo funkcjonującym podmiotem jest spółka
Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o., pełniąca rolę platformy inwestycyjnej
powołanej na potrzeby zaprojektowania, realizacji i eksploatacji sieci szerokopasmowej na obszarze Warmii i Mazur. Grupa Kapitałowa HAWE świadczy kompleksowe usługi operatorskie w
zakresie posiadanej infrastruktury światłowodowej, a także usługi projektowe i budowlane dla
branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych.

i stabilny transfer, niezależny od obciążenia lokalnej sieci internetowej. Nieograniczona ilość programów telewizyjnych
i radiowych, doskonała jakość połączeń
telefonicznych. Taka sieć jest odporna
na zmiany napięcia, skutki wyładowań
atmosferycznych i nie jest narażona na
zaniki zasilania. Tylko włókno światłowodowe, umożliwiające przesyłanie sygnału
optycznego, daje tak nieporównywalne,
w stosunku do kabla miedzianego, możliwości transmisyjne. My angażujemy się
w rozwój tej nowoczesnej infrastruktury
telekomunikacyjnej, która pozwala na
skuteczne prowadzenie biznesu i otwiera przed Polską nowe perspektywy na
międzynarodowym rynku gospodarczym.
W 2010 roku powołaliśmy do realizacji
takich projektów Otwartą Platformę Inwestycyjną.
– Kto jest jej uczestnikiem?
– Grupa Kapitałowa HAWE, w ramach
której kluczową rolę w pozyskiwaniu
finansowania ze środków przyznanych
przez Komisję Europejską stanowi spółka
Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe spółka z o.o. oraz Alcatel-Lucent Sp.
z o.o. i TP Teltech Sp. z o.o. Dobór partnerów wynika z konieczności łączenia
niezwykle specjalistycznego potencjału
firm. Tylko taki mariaż zapewnia najlepsze warunki do realizacji praktycznie każdego projektu. Alcatel-Lucent należy do
grona największych dostawców sprzętu
telekomunikacyjnego w Polsce. Spółka
TP Teltech świadczy kompleksowe usługi obejmujące projektowanie i budowę
sieci oraz systemów teletransmisyjnych,
natomiast Grupa Kapitałowa HAWE dysponuje własną siecią światłowodową.
Posiada też swoje biuro projektowe oraz
firmę, która zajmuje się budową sieci
telekomunikacyjnych. Mam tu na myśli
2 spółki zależne, czyli HAWE Telekom
spółka z o.o. oraz HAWE Budownictwo
spółka z o.o. Po spełnieniu wymogów
formalno-prawnych, platforma rozpoczęła działalność w 2011 r. Zaczęliśmy
przygotowywać się do przetargów na
budowę sieci szerokopasmowej. Zgodnie
z oczekiwaniami inwestorów opracowane zostały studia wykonalności projektów z uwzględnieniem zapotrzebowania
na tego typu usługi telekomunikacyjne.
Jednocześnie niezwykle istotnym na tym
etapie prac było poczynienie zastrzeżenia
o zachowaniu powszechności dostępu
do usług bez zagrożenia wykluczeniem
cyfrowym. W następnej kolejności niezbędna okazała się koncepcja zawierająca szczegółowe wytyczne do projektu.
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat
dialog prowadzony z poszczególnymi Zamawiającymi, mam tu na myśli Urzędy
Marszałkowskie wybranych województw,
doprowadził do wymiernego efektu. Po
wygranym przetargu na realizację projektu
„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
– Województwo Warmińsko-Mazurskie”
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego podpisaliśmy 19 kwietnia bieżącego
roku umowę z Zarządem Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Właśnie dzięki temu urealni się możliwość dostępu
do szybkiego i stabilnego Internetu, co
w konsekwencji – głęboko w to wierzę
– pozwoli mieszkańcom na rozwinięcie
przedsiębiorczości i przyczyni się do rozwoju regionu. Wykonawca przedsięwzięcia zobowiązany jest do zaprojektowania,
wybudowania i operowania siecią szerokopasmową, w tzw: modelu DBO – design, build, operate. Ma to zasadnicze
znaczenie przy analizie kosztów i efektywności utrzymania infrastruktury w fazie
późniejszej.

Schemat sieci światłowodowej
obecnie istniejącej, którą zarządza
Grupa Kapitałowa HAWE.
Przerywaną linią zaznaczono
projektowane połączenia.

– Kto będzie te koszty ponosił?
– Przyjęty model DBO oznacza zdjęcie kosztów utrzymania sieci z podmiotu
publicznego i przeniesienia ich na operatorów rynku. To co należałoby rozważyć,
to wypracowanie takich rozwiązań prawnych, które uwzględniając efekt skali na
jaką projekt jest realizowany, w sposób
rzeczywisty przekładałby się na niskie
ceny materiałów w fazie budowy. Jest to
bardzo istotne, ponieważ pieniądze rozdysponowywane w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego, to nic innego jak
środki publiczne. Wskazuję na ten aspekt
bo, jako pełnomocnik Zarządu Telekomunikacji Polskiej ds. rozwoju sieci szerokopasmowej, realizowałem wcześniej
projekt lubuski i pomorski i wiem jak
ważne jest odpowiedzialne dysponowanie środkami przyznanymi w ramach
dotacji ze środków Unii Europejskiej. Takie podejście będzie dla wszystkich najbardziej korzystne i opłacalne. Nie tylko

społeczeństwo, ale administracja publiczna potrzebuje rozwiązań które dają większe możliwości związane z przepływem
danych w Europie i wszędzie na świecie.
Rośnie zapotrzebowanie na zabezpieczenie transmisji danych, ich archiwizację,
a do tego niezbędna jest duża przepustowość. W niedalekiej przyszłości cała
sfera zarządzania będzie w tzw. Chmurze
informacyjnej. Pracownicy nie będą potrzebowali komputerów, serwerów i innych urządzeń. Wystarczy im tylko ekran
dotykowy. Dzięki tym rozwiązaniom obniżą się koszty i wzrośnie bezpieczeństwo
ochrony danych. Najważniejsze jest jednak to, że wejdziemy na znacznie wyższy
poziom cywilizacyjnego rozwoju i zmniejszymy dystans do najbardziej zaawansowanych technologicznie krajów świata.
Rozmawiała Jolanta Czudak

OTWARTA PLATFORMA INWESTYCYJNA REALIZUJE
SIEĆ SZEROKOPASMOWĄ NA WARMII I MAZURACH

Synergia
w łączeniu sieci
Za dwa lata na Warmii i Mazurach powstanie nowoczesna sieć światłowodowa. Cały region uzyska dostęp do szerokopasmowego Internetu. Jest to
kolejny ważny krok na drodze do budowy społeczeństwa informacyjnego w
Polsce. Realizacja inwestycji znacząco wpłynie na poprawę standardu życia
mieszkańców województwa oraz stworzy szereg możliwości rozwojowych
dla lokalnych firm.
Otwarta Platforma Inwestycyjna powstała dzięki współpracy trzech spółek
– HAWE S.A., Alcatel-Lucent Polska Sp. z
o.o. oraz Tp Teltech Sp. z o.o. w ramach
grupy Orange. Jest to pierwsza Otwarta
Platforma Inwestycyjna w Polsce, dzięki
której na Warmii i Mazurach powstanie
nowoczesna sieć światłowodowa. Realizacja tego projektu znacząco wpłynie
na poprawę standardu życia wszystkich
mieszkańców województwa, a także
stworzy szereg możliwości rozwojowych
dla lokalnych firm, związanych także
z samą promocja regionu. Likwidacja tzw.
białych plam, czyli obszarów bez dostępu
do szerokopasmowego Internetu spowoduje, iż rejon Warmii i Mazur będzie bardziej otwarty, konkurencyjny oraz dobrze
przygotowany na wyzwania jakie stawia
globalna gospodarka. Współpraca w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej
jest najlepszym przykładem jak powinno
podchodzić się do realizacji projektów w
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową.
Projekt stanowić będzie także wielką promocję dla regionu Warmii i Mazur.
– Jestem głęboko przekonany, że wyjątkowe kompetencje posiadane przez HAWE
dają gwarancję, iż finalizacja projektu prze-

biegnie sprawnie i zgodnie z założonym
harmonogramem – powiedział Krzysztof
Witoń, prezes zarządu HAWE S.A.
– Alcatel-Lucent zrealizował szereg projektów z wykorzystaniem zaawansowanych technologii teleinformatycznych dla
klientów z sektora publicznego na całym
świecie. Cieszę się, że nasze innowacyjne
rozwiązania oraz wiedza i doświadczenie
z międzynarodowych wdrożeń zostaną wykorzystane przy budowie sieci szerokopasmowej na Warmii i Mazurach. Ten projekt
to kolejny ważny krok na drodze do budowy
społeczeństwa informacyjnego w Polsce
– powiedział Andrzej Dulka, prezes zarządu
Alcatel-Lucent Polska.
– Warmińsko-mazurskie to kolejne województwo, w którym TP Teltech realizuje
budowę sieci szerokopasmowej. Dzięki
zdobytemu doświadczeniu i zjednoczeniu
sił trzech silnych partnerów dajemy najlepsze możliwości realizacji tego przedsięwzięcia. Budowa sieci szerokopasmowej przez
konsorcjum to dobry pomysł rynkowy. Razem mamy potencjał realizacyjny jesteśmy
przygotowani do kolejnych wyzwań jakimi
są inwestycje regionalne dla których nie
zakończyły się jeszcze procedury przetargowe organizowane przez samorządy – podkreśla Dariusz Kowalczyk-Tomerski, prezes
zarządu TP Teltech.
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