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Przemysł zbrojeniowy, Polskie technologie i kody źródłowe

Roboty i maszyny
Na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii Ministerstwo Obro-
ny Narodowej zarezerwowało wiele miliardów złotych. Te pieniądze trafią do za-
granicznego koncernu, który wygra przetarg na ich dostawę. Znaczna część tych 
środków, w ramach inicjatywy tzw. „polonizacji” podjętej przez MON, może  jed-
nak pozostać w kraju. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, aby na pokładzie 
tych maszyn znalazły się polskie rozwiązania, których zastosowanie przyniesie 
wielorakie korzyści (nie tylko ekonomiczne) dla Polski.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 
(ITWL) z siedzibą w Warszawie przez ponad 
60 lat swojej działalności wyspecjalizował 
się w opracowywaniu tego typu rozwiązań, 
które z powodzeniem używane są w wojsku 
polskim, w tym na pokładach samolotów 
i śmigłowców. Część z nich przetestowana 
została w warunkach bojowych w Iraku czy 
w Afganistanie. 

– Instytut prowadzi szerokie badania nad 
możliwością modernizacji śmigłowców, do-
stosowując je do nowoczesnego – sieciocen-
trycznego pola walki – wyjaśnia płk rez. prof. 
dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, od ponad 10 
lat dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk 
Lotniczych, autor ponad pięćdziesięciu pro-
jektów wynalazczych i dwudziestu patentów, 
autorytet w dziedzinie silników lotniczych. 

– Od pewnego czasu rozmawiam z decy-
dentami o tym, że Instytut Techniczny Wojsk 
Lotniczych ma gotowe komponenty, które 
są strategicznie ważne z punktu widzenia 
programów śmigłowcowych. Jeśli na pokła-
dzie znajdzie się „polskie serce”, czyli system 
awioniczny wraz z systemem łączności to 
my – Polska będziemy mieli pełną i wyłączną  
kontrolę nad sprzętem z możliwością jego 
kalibracji i usuwania pojawiających się zakłó-
ceń, będziemy bowiem posiadać nasze kody 
źródłowe, które w przypadku strategicznej 
broni jaką niewątpliwie są śmigłowce, mają 
podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa 
państwa. Współczesne pole walki charakte-
ryzuje się dużym dynamizmem i kiedy do-
chodzi do sytuacji kryzysowej, działań wojen-
nych, gdzie zagrożony jest interes państwa, 
powinniśmy mieć możliwość wprowadzania 
szybkich modyfikacji zarówno w oprogra-
mowaniu jak i sprzęcie. Bez własnych kodów 
źródłowych będzie o to bardzo trudne i bez-
pieczeństwo Polski zależeć będzie od firm 
dysponujących tymi kodami. Ograniczy to 
znacznie mobilność ich użycia.

To jest oczywiste, że dostawcy mający 
gotowe wyroby chcą je sprzedać. Umowa 
obejmuje również wieloletni serwis, kali-
bracje, remonty, a także dostawy części.  
Za jakiś czas gdy zaistnieje potrzeba mody-
fikacji systemu, trzeba będzie po raz kolejny 
zapłacić i to nie będą małe kwoty. Jeśli w wa-
runkach zamówienia będzie obligatoryjny 
wymóg wprowadzenia przez dostawcę „po-
lonizacji” w zakresie cyfrowego sprzętu, czyli 
tzw. szklanej kabiny (z ang. glass cockpit), to 
oznaczać będzie pełną kontrolę nad syste-
mem i jego późniejszymi modernizacjami.

Jeśli zdecydujemy się na krajowe roz-
wiązania to za remonty, modernizację,  
czy serwis urządzeń odpowiedzialni 
będą polscy inżynierowie i polskie firmy.  
W dłuższym okresie używania produktu 
przyniesie to oszczędności rzędu 60-70 
proc wartości zakupu sprzętu. Środki te zo-
staną w kraju. To również szansa dla naszej 
gospodarki, dla naszych inżynierów i tech-
ników. Właścicielem technologii, które 
proponuje ITWL jest Ministerstwo Obrony 
Narodowej, zatem tym bardziej słuszne 
wydaje się dogłębne rozważenie możliwo-
ści skorzystania z tych technologii, które 
są gotowe, sprawdzone i scertyfikowane. 
Są również wdrożone na śmigłowcach 
W-3 Sokół w wersji „Głuszec” i samolotach 
szkolno-treningowych PZL-130 TC-II Orlik.  

To także dobry krok w zakresie ujednolice-
nia naszych platform, co w przyszłości po-
zwoli na znaczne korzyści eksploatacyjne 
i operacyjne.

Rozwiązania dostarczane przez ITWL od 
kilku lat znajdują się w ścisłym obszarze za-
interesowań międzynarodowych koncernów 
zbrojeniowych, które doceniają produkty 
stworzone przez polskich inżynierów – nie-
ustępujące technologicznie zachodnim opra-
cowaniom, a często o wiele tańsze od propo-
nowanych przez konkurentów. Przykładem 
jest  samolot PZL-130 Orlik TC-II oferowany 
przez Airbus Defence & Space. 

W 2011 roku EADS PZL i Instytut Tech-
niczny Wojsk Lotniczych zapoczątkowały 
wspólny program modernizacji samolo-
tu do standardu „glass cockpit”. Umowa 
zakładała, że ITWL wyposaży ten szkolny 
samolot w cyfrową awionikę, bazując  
na autorskich rozwiązaniach zastosowa-
nych podczas modernizacji śmigłowca  
W-3. Końcowym efektem tych prac jest 
samolot PZL-130 TC-II Orlik MPT (Multi 
Purpose Trainer), którego prezentacja w lo-
cie miała miejsce 6 października 2014 r.  
w Dęblinie. 

Zastosowanie nowoczesnej, zintegro-
wanej awioniki cyfrowej opracowanej  
dla samolotu PZL-130 przez ITWL znacznie 
zwiększyło zakres możliwych zastosowań 
maszyn tego typu, jednocześnie obniża-

jąc koszty eksploatacji. Wraz ze zmianami 
w zakresie budowy płatowca i jego syste-
mu napędowego powoduje to, że PZL-
130 Orlik MPT jest jednym z najlepszych 
statków powietrznych w swojej klasie, 
a w porównaniu do wersji poprzedniej  zy-
skał potencjał do bardziej ekonomicznego 
szkolenia pilotów na poziomie podstawo-
wym i średniozaawansowanym (w tym 
możliwość zastosowania bojowego). 

Wszystko wskazuje na to, że ORLIK MPT 
w niedalekiej przyszłości stanie się eks-
portową wizytówką polskiego przemysłu 
lotniczego.

Wykorzystanie technologii, której właści-
cielem jest MON pozwala na zdecydowane 
obniżenie kosztów. Zaoszczędzone dzięki 
temu miliardy złotych będzie można spożyt-
kować na inne równie ważne cele dla obron-
ności i bezpieczeństwa państwa. 

Roboty i maszyny do zadań specjalnych pol-
skiej konstrukcji

Kolejnym obszarem, którym zajmuje 
się Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych  
są Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP) 
popularnie nazywane dronami. ITWL ofe-
ruje szeroką gamę maszyn, a w grudniu 
2014 roku uruchomił drugi w Polsce Ośro-
dek Szkolenia Operatorów Bezzałogowych 
Statków Powietrznych, który przygotowuje 
operatorów do wykonywania lotów poza 
zasięgiem wzroku. Szkolenie trwa 10 dni 
i zapewnia nabycie niezbędnej wiedzy oraz 
umiejętności praktycznej wymaganej do 
samodzielnego pilotowania bezzałogowych 
statków powietrznych.

Bezzałogowe statki konstruowane 
w Instytucie Technicznym Wojsk 
Lotniczych, przy współpracy 
z krajowymi i zagraniczny-
mi partnerami, spełniają 
najwyższe standardy i wy-
magania użytkowników 

wojskowych i cywilnych. Zaawansowane 
technologie w niczym nie ustępują świa-
towym rozwiązaniom w tej dziedzinie, 
nierzadko je przewyższając. ITWL oferuje 
bogaty zestaw maszyn bezzałogowych naj-
nowszej generacji o dużych możliwościach 
bojowych i operacyjnych, niektóre z nich 
(Cele Powietrzne) z powodzeniem wykorzy-
stywane są w Siłach Zbrojnych RP.

Konstruktorzy z warszawskiego instytu-
tu z każdym kolejnym projektem nauko-
wo-badawczym i gotowym produktem 
udowadniają, że polska myśl techniczna 
stoi w równym szeregu z najlepszymi 
światowymi osiągnięciami. Nie uchodzi 
to uwadze potężnych, międzynarodowych 
koncernów, które coraz intensywniej  
współpracują z ITWL. Podejmowane są 
inicjatywy zapewniające obu stronom 
korzystne transakcje i otwierają drogę do 
działań biznesowych. Jednym z efektów 
tej współpracy jest najnowszy i największy 
w Polsce oblatany w locie autonomicznym 
Taktyczny Bezzałogowy Statek Powietrzny 
IT-AIR1, który oferowany jest wspólnie 
z koncernem Airbus Defence & Space. 

IT-AIR1
Pod koniec października 2014 roku 

na terenie 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego  

w Dęblinie odbył się historyczny lot IT-AIR-a. 
Był to pierwszy w Polsce w pełni autono-
miczny lot poza strefą zasięgu wzroku tak 
dużego bezzałogowca. W powietrzu prze-
bywał około 30 minut osiągając pułap 3000 
m. IT-AIR1 w najodleglejszym punkcie misji 
oddalony był od płyty lotniska o 20 km. Nad 
przebiegiem operacji czuwała para opera-
torów, która śledziła postęp lotu na monito-
rach i wskaźnikach umieszczonych w stacji 
kontroli naziemnej samolotu. 

Taktyczny Bezzałogowy Statek Powietrz-
ny IT-AIR1 powstał we współpracy ITWL  
z koncernem Airbus Defence & Space. Zespół 
konstrukcyjny przygotował maszynę do rea-
lizacji długotrwałych zadań rozpoznawczych 
i obserwacyjnych. Przy masie 570 kg IT-AIR1 
mierzy 8 metrów rozpiętości i 5,47 m długoś-
ci. Maszyna może przenosić ładunek o masie 
100 kg i pozostawać w powietrzu do 14 go-
dzin, zapewniając bezpośrednią transmisję 

danych na dystansie 250 km. Dzięki wpro-
wadzonym przez ITWL rozwiąza-

niom najnowszej generacji m.in. 
głowicy optoelektronicznej, 
radarowi SAR i zintegrowa-
nych systemów operacyjnych, 
bezzałogowiec może w dzień 
i w nocy, w każdym środo-

wisku, a także w wyjątkowo 
trudnych warunkach, dostarczać 

precyzyjnych danych z powietrzne-
go rozpoznania. Konstrukcja docelowo bę-

dzie produkowana w Polsce. Za opracowanie 
systemów szkolenia obsługi i operatorów 
odpowiada ITWL.

BSP ATRAX 
Bezzałogowy statek powietrzny piono-

wego startu i lądowania ATRAX triumfował  
na ubiegłorocznym Międzynarodowym Salo-
nie Przemysłu Obronnego w Kielcach, gdzie 
miała miejsce jego premiera. Dynamiczny 
pokaz lotu rozpoznawczo-patrolowego bez-
załogowca zachwycił komisję konkursową, 
która wyróżniła ten najlepszy na świecie (w 
swojej klasie) bezzałogowiec prestiżową na-
grodą „Defender”. 

ATRAX to nowoczesna konstrukcja wy-
konana z kompozytów szklano-węglowych, 
zapewniających niewielka masę i wysoką 
trwałość. Do  największych zalet tego bez-
załogowego statku powietrznego zalicza 
się możliwość wykonywania lotów po za-
planowanej trasie z użyciem autopilota, 
nawet przez 80 minut. Maszyna o masie  
7 kg i udźwigu 15 kg, wyposażona jest 
w 360-cio stopniową głowicę obserwacyj-
ną, kamerę światła dziennego oraz termo-
wizyjną. Innowacyjny zespół napędowy,  
w którego skład wchodzi 8 niezależnych 
silników (po dwa na każde z ramion) spra-
wia, że bezzałogowy statek może unosić się 
w powietrzu nawet w przypadku uszkodze-
nia dwóch silników. To znacznie poprawia 
bezpieczeństwo lotów. Maszyna wyposażo-
na jest w głowicę optoelektroniczną z opcją 
podczerwieni i system autopilota z możli-
wością planowania trasy. Uniwersalna plat-
forma bezzałogowa powstała w odpowiedzi 
na zapotrzebowanie polskich służb mundu-
rowych i innych odbiorców, poszukujących 

stabilnej, multifuncyjnej platformy zdolnej 
do pionowego startu i długotrwałego, nie-
ruchomego pozostawania w powietrzu.

ATRAX osiąga wysoki poziom stabiliza-
cji w locie, poprawiając tym samym jakość 
transmisji HD do stacji naziemnej. Cała tech-
nologia i produkcja, zarówno kompozytów 
jak i systemów elektronicznych zabudowa-
nych na pokładzie, opracowane zostały w In-
stytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. 

Bezzałogowy Śmigłowiec-Robot ILX-27
Skonstruowany został przez konsorcjum 

złożone z Instytutu Lotnictwa, Instytutu 
Technicznego Wojsk Lotniczych i Wojsko-
wych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., przy 
finansowym wsparciu NCBiR. Kilka mln zł. 
to rekordowo niska kwota w porównaniu  
z wydatkami przeznaczanymi na podob-
ne projekty przez światowe koncerny. 
Od powstania koncepcji do zbudowania 
prototypu, przetestowanego w locie ILX-
27 minęły tylko 3 lata. Podczas swojej 
światowej premiery na targach ILA2012  
w Berlinie, polski śmigłowiec cieszył się 
ogromnym powodzeniem. Podobnie było  
na MSPO w Kielcach w 2013 r., gdzie zdobył 
nagrodę Ministra Obrony Narodowej. 

ILX-27 posiada zasięg ok. 450 km, osiąga 
pułap 4 tys. metrów i prędkość maksymal-
ną 215 km/h, przy udźwigu ciężaru 300 kg. 
może z powodzeniem realizować zadania 
cywilne i wojskowe. 

Polska myśl techniczna
Nowatorskie rozwiązania polskich 

naukowców i inżynierów, zastosowane 
podczas konstruowania śmigłowca mają 
ogromny wpływ na jego zdolności mane-
wrowe i wysokie osiągi, które są niezbędne 
do poprawnego i bezpiecznego wykonywa-
nia najtrudniejszych nawet misji. 

Zamontowanie zaawansowanej apara-
tury obserwacyjnej produkcji ITWL, trans-
port zaopatrzenia, czy umieszczenie na 
podwieszeniach precyzyjnego uzbrojenia  
to przykłady wykorzystania tego śmigłowca, 
które mogą być dowolnie rozwijane, bądź 
modyfikowane w zależności od potrzeb 
użytkownika. 

Bezzałogowy śmigłowiec robot do za-
dań specjalnych – ILX27 jest to jedyna  
w Europie konstrukcja śmigłowego bez-
załogowca tego typu, z zastosowanymi 
wyłącznie polskimi technologiami. Polska 
może mieć duży udział w kształtowaniu  
nie tylko krajowych, ale i międzynarodo-
wych trendów w budowie śmigłowców no-
wej generacji i powiązanych z nimi techno-
logii.  Podobnie jak bezzałogowe samoloty, 
mogą być wykorzystywane na wiele spo-
sobów. Przede wszystkim jednak powinna  
z nich korzystać polska armia, bo gwa-
rantują bezpieczeństwo użytkowania  
w każdych warunkach. Zapewniają to włas-
ne kody źródłowe i możliwość serwisowa-
nia na miejscu tych bezzałogowych maszyn 
najnowszej generacji o bardzo dużych moż-
liwościach bojowych i operacyjnych. Od 
decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej 
zależy jak z tej szansy skorzystamy.  

Michał Wąsiewicz

Taktyczny Bezzałogowy Statek Powietrzny IT-AIR1 powstał we współpracy ITWL z koncernem 
Airbus Defence & Space. Maszyna może przenosić ładunek o masie 100 kg i pozostawać  
w powietrzu do 14 godzin, zapewniając bezpośrednią transmisję danych na dystansie 250 km.

Samolot PZL-130 TC-II  
Orlik MPT.

Płk rez. prof. Ryszard Szczepanik,   
dyrektor ITWL.

Śmigłowiec bezzałogowy ILX-27  posiada zasięg 
ok. 450 km, może z powodzeniem realizować 
zadania cywilne i wojskowe. 
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o długości 500 m, z pylonami wysokimi 
na 108,5 m. Koszt tej potężnej inwestycji 
wraz z drogą dojazdową to ok. 180 mln zł. 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyno-
siło pierwotnie ok. 100 mln zł, ale piątek, 
13 lutego był dla nas bardzo szczęśliwym 
dniem, wbrew potocznym przekonaniom. 
Otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość od 
pani Iwony Wendel, wiceminister infra-
struktury i rozwoju, która brała udział 
w uroczystości wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę mostu. Unijna 
dotacja wzrosła o dodatkowe 55 mln zł.  
W sumie dofinansowanie do budowy 
mostu wynosi teraz ponad 155 mln zł. 
Zakończenie tego przedsięwzięcia planu-
jemy na jesieni. Dużą inwestycją ma być 
również poszerzenie al. Sikorskiego do 
czterech pasów ruchu oraz budowa dro-
gi, która połączy S19 z trasą krajową nr 
9 w Rzeszowie. W planach mamy jeszcze 
kilka inwestycji drogowych m.in. w nowej 
strefie przemysłowej Dworzysko, w której 
powstało już duże centrum logistyczne 
firmy Raben. Na budowę i modernizację 
dróg każdego roku wydajemy znaczne 
środki, bo to jest jeden z ważniejszych 
priorytetów samorządu.

– Niedawno prezydent Bronisław Ko-
morowski uczestniczył w otwarciu jednej 
z inwestycji drogowych w Rzeszowie. To 
było wyróżnienie dla miasta?

– To było dla nas wielkie wyróżnienie, 
bo prezydent Bronisław Komorowski rzad-
ko bierze udział w takich uroczystościach. 
Jesteśmy bardzo dumni, że docenił nasze 
dokonania i pochwalił samorząd za dyna-
miczny rozwój miasta oraz wskazał na zna-
komite perspektywy dla rzeszowskiej me-
tropolii. Prezydent uczestniczył w otwarciu 
węzła drogowego w alei Wyzwolenia  
– Warszawska, który łączy drogi dojazdowe 
do Rzeszowa z kierunku Lublina, Krakowa 

Rzeszów pRzeznaczy pół miliaRda złotych na inwestycje w 2015 Roku

Największe marzenia prezydenta

i Warszawy. Inwestycja została wykonana 
w ramach unijnego projektu budowy sy-
stemu integrującego transport publiczny 
w mieście. Łączna wartość tego przedsię-
wzięcia przekracza 415 mln zł. Przeszło 
311 mln zł stanowi dofinansowanie z unij-
nego programu Rozwój Polski Wschodniej.

– Jakie zadania weszły jeszcze w zakres 
tego projektu?

– Na ten program złożyło się kilka inwe-
stycji, m.in. zakup 80 autobusów komuni-
kacji miejskiej i przebudowa ważnych dróg 
oraz budowa rzeszowskiego inteligentnego 
systemu transportowego (RIST). To jest naj-
bardziej złożone zadanie w tym programie 
transportowym. Systemem objętych będzie 
ponad 50 kluczowych skrzyżowań wyposa-
żonych w elektroniczne urządzenia sterujące 
ruchem. Po uruchomieniu zintegrowanego 
systemu pozbędziemy się korków w mieście. 
Na przystankach i w autobusach komuni-
kacji miejskiej zamontowane są już kamery 
i monitory. Informacje dla podróżnych będą 
wyświetlane na bieżąco o sytuacji na trasie 
całego przejazdu. Wykonano 95 proc. zadań, 
ale mamy pewne opóźnienia z terminem 
oddania tej inwestycji, realizowanej przez 
hiszpańską firmę ACISA. Poprosiłem ostatnio 
prezesa tego przedsiębiorstwa o podpisanie 
dodatkowego zobowiązania, dotyczącego 
ostatecznego terminu zakończenia, żeby roz-
liczyć projekt do końca roku. Dla wykonawcy 
jest to już sprawa honorowa. 

– Ingerencja prezydenta pomaga w re-
alizacji zadań?

– Pracownicy radzą sobie ze wszystkim 
doskonale, ale czasami moja interwencja 
jest niezbędną. Nawet przy drobniejszych 
sprawach, związanych na przykład z este-
tyką miasta. Jeden z budynków rzeszow-
skiego oddziału spółki telekomunikacyj-
nej Orange Polska przy ul. Piłsudskiego, 

– Spodziewał się pan tak dobrego wy-
niku?

– Wybory są jak loteria, w której zwy-
cięstwa nie można przewidzieć. Miałem 
silnych konkurentów, doskonale wykształ-
conych o wszechstronnej wiedzy i do-
świadczeniu. Rywalizacja była honorowa, 
prowadzona fair play, bez żadnych incy-
dentów i przykrych niespodzianek. Kon-
kurowaliśmy na propozycje i programy, 
przedstawiane mieszkańcom. Rzeszowia-
nie wybrali mnie i jestem im za to bardzo 
wdzięczny, ponieważ mogę kontynuować 
przyjętą przed kilkoma laty strategię roz-
woju. To zwycięstwo przyjmuję z wielką 
pokorą, bo zarządzanie miastem to jest 
ogromna praca i odpowiedzialność. Ze 
składanych obietnic trzeba się po czterech 
latach rozliczyć przed społeczeństwem. Ja 
o tym zawsze pamiętam. Ważna jest kon-
sekwencja w działaniu i partnerska współ-
praca ze wszystkimi środowiskami. 

– To gwarantuje sukces?
– Trzeba jeszcze szanować ludzi, rozu-

mieć ich potrzeby i spełniać ich oczekiwa-
nia, w ramach posiadanych środków i fun-
duszy pozyskiwanych z Unii Europejskiej. 
Sam prezydent nic nie zdziała bez pomocy 
lokalnej społeczności. Największym boga-
ctwem miasta są ludzie. Mają fantastyczne 
pomysły, które samorząd urzeczywistnia. 
Tak działamy, dlatego z każdym rokiem 
przybywa nam mieszkańców. W ciągu 10 lat 
liczba ludności wzrosła w Rzeszowie o 25 
tysięcy. To poza Warszawą jest sytuacja wy-
jątkowa w kraju. Myślę, że w ciągu czterech 
najbliższych lat liczba ludności wzrośnie 
z 220 nawet do 300 tysięcy. Miasto jest już 
do tego przygotowane, chociaż stale poja-
wiają się jakieś potrzeby. Nowe osiedla mu-
szą mieć pełną infrastrukturę, szkoły, żłobki, 
ośrodki zdrowia, domy kultury i doskonale 
wyposażoną bazę sportowo-rekreacyjną, 
żeby dzieci i młodzież mogły doskonalić 
swoje umiejętności w różnych dziedzinach 
i rozwijać zainteresowania.

– Jakie inwestycje są obecnie realizo-
wane w mieście? 

– Jest ich bardzo dużo od drogowych, 
komunikacyjnych, oświatowych po roz-
budowę ośrodków kultury i obiektów 
sportowych. Niektóre kończymy, a inne 
rozpoczynamy. W tym roku wydamy na 
inwestycje ponad pół miliarda złotych. 
Przed 10 laty cały budżet miasta wynosił 
zaledwie 370 mln zł, a teraz przekracza 1 
miliard 330 milionów. Znaczna część środ-
ków przeznaczona zostanie w tym roku na 
inwestycje drogowe. Najwięcej pieniędzy 
wydamy na budowę mostu na Wisłoku 

odstaje od miejskich standardów i szpeci 
otoczenie. Proszę dyrekcję o dokonanie 
remontu i będę ich nękał tak długo, aż 
to zrobią. Podobnie jest z obiektami na 
kolei. W poważnych sprawach jeżdżę do 
urzędów centralnych w Warszawie i skła-
dam tam nasze propozycje. Muszę przy-
znać, że spotykamy się z dużą  życzliwoś-
cią i zrozumieniem, chociaż nie wszystko 
udaje się od razu zrealizować. 

Fot. Archiwum Fot. Archiwum

Z pierwszej ręki
Od zmiany obowiązujących przepisów zależy budowa jednoszynowej 
kolejki w Rzeszowie oraz zakładu wytwarzającego implanty kostne. Po-
stanowiliśmy zapytać posłów, czy podjęli już działania legislacyjne, które 
umożliwią władzom miasta realizację tych niezwykle ważnych inwestycji.  
Poszukaliśmy też odpowiedzi odnoście możliwości przejęcia od Sądu Okrę-
gowego Zamku Lubomirskich

DZIaDZIO DaRIuSZ, poseł PSL (Komisja Infrastruktury i Komisja Zdrowia)

Wpolskim ustawodawstwie brakuje przepisów, dopuszczających 
do ruchu w komunikacji pasażerskiej pojazdy jednoszynowe. 

W wielu krajach świata takie regulacje są standardem, m.in. w Sao Pau-
lo, Miami czy Sydney. Naziemne kolejki jednoszynowe sprawdzają się 
tam doskonale. Poza tym są dużo tańsze od budowy metra. Ja jestem 
zwolennikiem podobnych rozwiązań i uważam, że starania prezydenta 

Rzeszowa, dotyczące wprowadzenia takiej formy transportu w komunikacji miejskiej, 
są w pełni uzasadnione. Jednoszynowa kolejka, zawieszona 6 m nad ziemią, to bardzo 
dobre rozwiązanie, które usprawni ruch pasażerski w mieście. Koszt takiej inwestycji 
oszacowany został na ok. 200 mln zł i przy wsparciu UE jest do udźwignięcia przez samo-
rząd. Bez zmiany ustawy o transporcie kolejowym nie można jednak tego dokonać. Jako 
poseł z Podkarpacia, zaangażowany w prace Komisji Infrastruktury, wystąpiłem z inicja-
tywą, najpierw do Biura Analiz Sejmowych o przygotowanie ekspertyzy ze wskazaniem 
na akty prawne, które trzeba dostosować do możliwości realizowania takich inwestycji, 
a teraz podejmuję już dalsze działania we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury 
i Rozwoju w tej sprawie. Mam nadzieje, że szybko dostosujemy do tego krajowe przepisy. 
Wymaga to naprawdę kosmetycznych zmian w w obowiązującej ustawie, żeby pojazdy 
szynowe były traktowane jako transport zbiorowy i mogły być dopuszczone do ruchu.  
Bardzo zainteresowała mnie również kolejna, ciekawa inicjatywa prezydenta Rzeszowa, 
dotycząca budowy zakładu wytwarzającego implanty kostne, we współpracy z miastem 
partnerskim Gainesville na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Działa tam z ogromnym 
powodzeniem, nowoczesna fabryka RTI Biologics, wytwarzająca implanty kostne, wyko-
rzystywane m.in. do zabiegów ortopedycznych. O pomyśle, aby podobny zakład powstał 
w Rzeszowie prezydent  rozmawiał już z szefami oddziałów ortopedycznych z miejskich 
szpitali. Rzeszowscy specjaliści potwierdzili, że korzystanie z tkanek jest coraz częstsze. 
Biologicznych implantów używa się przy zabiegach ortopedycznych, m. in. stawów biodro-
wych, kręgosłupa. W Polsce działają trzy banki tkanek ludzkich, ale rzeszowski zakład, jako 
jedyny w kraju by je wytwarzał i to byłaby całkowita nowość. Do powstania takiego zakła-
du w Polsce,  również potrzeba  zmiany polskiego prawa. Dobrze się składa, że działam 
także w Komisji Zdrowia, która zajmie się wkrótce i tą sprawą, aby prezydent Rzeszowa 
mógł zrealizować tak nowatorską inwestycję w stolicy Podkarpacia. 

PaTRycJa LOOSe, rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości.  

Minister sprawiedliwości przychylnie odnosi się do inicjatywy 
przekazania Zamku Lubomirskich na potrzeby Muzeum Okręgo-

wego w Rzeszowie, o co zabiegają władze miasta. Porozumienie w tej 
sprawie powinny wypracować zainteresowane strony: Sąd Okręgowy 
i Apelacyjny w Rzeszowie, prezydent miasta i marszałek województwa 
podkarpackiego 

Nieruchomość ta jest własnością Skarbu Państwa i znajduje się w trwałym zarządze-
niu przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie. Zmiana jest możliwa wyłącznie na podstawie 
wniosku o wygaszenie bądź przekazanie trwałego zarządu nad budynkiem, złożonego 
przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie do prezydenta miasta, za zgodą ministra sprawiedli-
wości. Pierwszy krok należy teraz do sądu. 

Stolica Podkarpacia króluje w ogólnopolskich rankingach. Jest wyróżniana za wysoki standard życia mieszkańców, 
miejsce sprzyjające nauce i edukacji, innowacyjność działań i nowoczesną infrastrukturę. Pozyskuje najwięcej unij-
nych funduszy w przeliczeniu na mieszkańca i jest już najszybciej rozwijającym się miastem na prawach powiatu. 
Lokalna społeczność to docenia. Wybrała prezydenta w pierwszej turze na czwartą kadencję. Tadeusz Ferenc ma 
głowę pełną pomysłów, żeby jak najlepiej służyć mieszkańcom.

– O co zabiega w stolicy prezydent Rze-
szowa?

– Zamierzamy w Rzeszowie wybudo-
wać nowoczesną kolejkę do bezkolizyjnego 
przewozu pasażerów, ale polskie przepisy 
nie dopuszczają do ruchu pojazdów jedno-
szynowych. Prosimy więc posłów o pomoc. 
Poważnie myślimy też o budowie fabryki 
tkanek, wytwarzającej implanty kostne, 
we współpracy z miastem partnerskim 
Gainesville na Florydzie w Stanach Zjedno-
czonych. Aby to zrobić potrzeba również 
zmiany polskiego prawa. O taką inicjatywę 
zabiegamy u ministra zdrowia. Już od kil-
kunastu lat staramy się też o przejęcie rze-
szowskiego zamku, w którym mieści się Sąd 
Okręgowy. Mamy bardzo dobry pomysł na 
zmianę przeznaczenia historycznego obiek-
tu, który nie będzie żadnym obciążeniem 
finansowym dla miasta. Zrobiliśmy już taką 
kalkulację. Przejęcie zamku wiąże się z budo-
wą nowej siedziby Sądu Okręgowego. Pani 
minister kultury i dziedzictwa narodowego 
Małgorzata Omilanowska jest przychylna 
naszej propozycji. Pan Cezary Grabarczyk, 
minister sprawiedliwości również się na 
to zgadza. Miasto przeznaczy działkę pod 
budowę gmachu Sądu Okręgowego i prze-
każe na ten cel 10 mln zł. Drugie tyle dołoży 
Urząd Marszałkowski. Koszt całej inwestycji 
wyniesie ok. 50 – 60 mln zł. Mam nadzieję, 
że z pozyskaniem pozostałych środków nie 
będzie problemów. Najważniejsze, żeby 
rozpoczęły się już prace  projektowe. Kiedy 
zamek powróci do miasta, a piękne komnaty 
rozbrzmiewać będą muzyką, tańcem i śpie-
wem, spełni się moje największe marzenie 
i najpiękniejszy sen o Rzeszowie. Ja nie będę 
wiecznie prezydentem, ale moi następcy na 
pewno będą to kontynuować. 

Rozmawiała Jolanta czudak

Zamek Lubomirskich w Rzeszowie. Teraz mieści się tu Sąd Okręgowy. Władze miasta już od kilkunastu lat starają się o jego przejęcie i przeznaczenie 
go na siedzibę placówek kulturalnych. 

Bronisław Komorowski, Prezydent RP  
i Tadeusz Ferenc Prezydent Rzeszowa otwierają 
węzeł drogowy w Alei Wyzwolenia – Warszaw-
ska, który łączy drogi dojazdowe do Rzeszowa 
z kierunku Lublina, Krakowa i Warszawy.  
Inwestycja została wykonana w ramach unij-
nego projektu budowy systemu integrującego 
transport publiczny w mieście.

W Rzeszowie, władze miasta zamierzają wybudować 
nowoczesną kolejkę jednoszynową do bezkolizyjnego 
przewozu pasażerów, z dworca PKP do miasteczka 
akademickiego. 

Fot. Archiwum
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Zygmunta Mierczyka o symboliczne prze-
cięcie wstęgi. Dodał, że w Zakładzie Produk-
cji Doświadczalnej w latach 60. ubiegłego 
wieku narodziły się pierwsze polskie lasery 
przeznaczone dla placówek naukowych.

– Kilka lat później konstruktorzy wykonali  
rewolucyjny jak na tamte czasy zwierciad-
lany mikroskop elektronowy, który służył 
do obserwacji złącz półprzewodnikowych 
– przypomniał prezes WCBKT S.A. – Mikro-
skop pracował m.in. dla potrzeb Instytutu 
Fizyki PAN i ówczesnych Zakładów „Tewa”. 
Dokonana wówczas transformacja od uczel-
ni do przedsiębiorstwa jest nie tylko symbo-
lem ciągłości, ale również podstawą współ-
czesnej filozofii działania firmy.

Dalsza część  jubileuszowych obchodów 
odbywała się już w hotelu Mazurkas. W uro-
czystej gali uczestniczyli przedstawiciele pre-
zydenta RP, rządu, resortu obrony narodowej 
(dawnego właściciela spółki) i obecnego 
– Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., wysocy 
rangą oficerowie sił zbrojnych, dyrektorzy in-
stytutów i ośrodków naukowo-badawczych, 
prezesi spółek przemysłu obronnego oraz 
wielu innych gości. Były okolicznościowe wy-
stąpienia, gratulacje oraz odznaczenia pań-
stwowe i medale resortowe dla najbardziej 
zasłużonych pracowników. 

W imieniu licznej  grupy uhonorowa-
nych pracowników głos zabrała Izabela 
Dutkowska – Od 35 lat poświęcamy nasze 
siły, talent i nasze myśli, aby godnie służyć 
Polsce. Działamy odważnie, ale i rozważ-
nie, dlatego sprzyja nam szczęście. Rozwa-
ga to wartość intelektualna, która u osób 
kierujących firmą, zarówno w przeszłości 
jak i obecnie dawała i daje najlepsze rezul-

Przed siedzibą WCBKT S.A. odsłonięto 23 
stycznia kamienną tablicę upamiętniającą 
35 rocznicę powołania przedsiębiorstwa 
przez ministra obrony narodowej. Wykute 
na tablicy słowa polskiego wieszcza naro-
dowego Adama Mickiewicza „Człowiek 
własną pracą i wysileniem do wszystkiego 
dojść może” doskonale charakteryzują do-
tychczasowe dokonania firmy, która wypo-
saża kompleksowo lotniska wojskowe i cy-
wilne w specjalistyczny sprzęt do naziemnej 
obsługi statków powietrznych. Spółka ma 
swój znaczący udział w opracowywaniu 
i produkcji sprzętu szkolno-treningowego 
dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej do 
szkolenia załóg czołgów i wozów bojowych.

– Niech ta tablica będzie symbolem 
wdzięczności dla wszystkich, którzy przyczy-
nili się do  sukcesu przedsiębiorstwa, a sło-
wa wieszcza mottem i drogowskazem do 
dalszych  efektywnych działań dla dobra fir-
my i jej sukcesywnego rozwoju – powiedział 
podczas tej uroczystości gen. rez. Artur Ko-
łosowski prezes zarządu i dyrektor naczel-
ny WCBKT S.A. – Tylko dzięki kreatywnym 
pomysłom, wiedzy, umiejętnościom i zaan-
gażowaniu całej załogi jesteśmy dzisiaj wio-
dącym w kraju producentem w tej branży.  
Jest to  największa wartość i potencjał spół-
ki. Pragnę z całego serca za to podziękować 
byłym i obecnym pracownikom WCBKT.

Nawiązując do działalności powołanego 
w 1968 roku Zakładu Produkcji Doświad-
czalnej Wojskowej Akademii Technicznej, 
z którego wywodzi się Wojskowe Central-
ne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne, 
prezes Artur Kołosowski poprosił m.in. 
rektora – komendanta WAT gen. bryg. prof.  

35 lat godnej służby Polsce 

Jubilatowi szczęście sprzyja
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. to jedyny polski producent urządzeń do naziemnej 
obsługi wszystkich typów samolotów i śmigłowców eksploatowanych przez siły zbrojne RP. Powstało 35 lat temu 
z przekształcenia Zakładu Produkcji Doświadczalnej Wojskowej Akademii Technicznej. Jubileusz był okazją do uroczy-
stego podsumowania dokonań firmy i podziękowania  załodze na ogromny wkład w jego rozwój.

taty. Uznanie dla naszych działań nie tylko 
nas cieszy, ale również zobowiązuje do 
kreatywności i wprowadzania na potrze-
by wojska i na rynek cywilny coraz bar-
dziej innowacyjnych i konkurencyjnych 
produktów.  

W okolicznościowych wystąpieniach  
i gratulacjach adresowanych do zarządu 
WCBKT S.A. podkreślano, że nowoczesny 
przemysł zbrojeniowy, zdolny do sprosta-
nia współczesnym potrzebom sił zbrojnych 
jest podstawą bezpieczeństwa i obronności 

państwa. Z uznaniem mówiono o pokaź-
nym dorobku firmy, patentach, wzorach 
użytkowych, certyfikatach, zrealizowanych 
projektach i wprowadzonych na rynek no-
woczesnych produktach.  

Ważnym wydarzeniem jubileuszowych 
uroczystości było wręczenie przez Macieja 
Jankowskiego, podsekretarza stanu w MON, 

sztandaru Arturowi Kołosowskiemu, pre-
zesowi spółki, ufundowanego przez Polską 
Izbę Producentów na Rzecz Obronności 
Kraju oraz Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy, działający w WCBKT S.A. Wice-
minister podziękował zarządowi i pracowni-
kom WCBKT S.A. za znaczące zaangażowanie 
w rozwój bezpieczeństwa kraju. (cz)

MACIeJ JAnKoWSKI, podsekretarz stanu w Ministerstwie obrony narodowej

Pełni dumy i radości świętujemy dziś 35 rocznicę powołania WCBKT S.A., 
które doskonale odnalazło się w nowej rzeczywistości. Niestety, wiele 

przedsiębiorstw sektora obronnego nie przetrwało tej próby. Spółce się po-
wiodło dzięki zapałowi, energii, zaangażowaniu i niezwykłej pracowitości za-
trudnionych tu osób. W dziejach firmy 35 lat, to może nie jest zbyt wiele, ale 
proszę zwrócić uwagę, ile się zmieniło w tym czasie w Polsce. Odwołam się do 

przykładu, który kiedyś przytoczył prezydent Bronisław Komorowski. Zmienili się wszyscy nasi 
sąsiedzi. Kiedy w 1980 roku powstało przedsiębiorstwo, Polska graniczyła w trzema państwami, 
które już dzisiaj nie istnieją. Nie ma NRD, Czechosłowacji i ZSRR. My posiadamy to samo miejsce 
na mapie, ale z każdej strony mamy nowych sąsiadów. Wstąpiliśmy w tym czasie do NATO i Unii 
Europejskiej. W zmienionej zupełnie rzeczywistości gospodarczej i rynkowej WCBKT S.A. nie tylko 
bardzo dobrze sobie poradziło, ale stało się też liderem w produkcji sprzętu do naziemnej obsługi 
statków powietrznych oraz sprzętu szkolno-treningowego dla specjalistycznych jednostek woj-
skowych. Jestem przekonany, że spółka z takim samym zapałem odpowiadać będzie na kolejne 
wyzwania  współczesności, tworząc produkty pożądane przez kontrahentów na całym świecie.    

Gen. bryg. WłoDZIMIeRZ noWAK, dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Mon

O sukcesie WCBKT S.A. decyduje mądre zarządzanie, dobra strategia 
i profesjonalna załoga. Podążający na nowościami zespół wyspecjali-

zowany w produkcji różnych urządzeń m.in. zasilaczy elektroenergetycz-
nych, lotniskowych osuszaczy powietrza czy holowników,  świetnie działa na 
konkurencyjnym rynku. Jest doskonałym przykładem firmy, która nie tylko 
bazuje na zamówieniach z wojska, ale zaspakaja też potrzeby wielu innych 

podmiotów zewnętrznych. Stutysięczna polska armia nie potrzebuje tak wielu urządzeń do 
naziemnej obsługi statków powietrznych i wyposażenia baz lotniczych jak rynek cywilny. Właś-
nie takie podejście gwarantuje spółce powodzenie w biznesie. Inne przedsiębiorstwa powinny 
się na niej wzorować. Wejście WCBKT w roku 2014 w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. 
wypełnia pewną lukę w działaniach przedsiębiorstw zajmujących się remontami i produkcją 
sprzętu latającego, ponieważ tylko WCBKT zajmuje się ich naziemną obsługą. MON zależy, aby 
do wojska trafiały produkty o najwyższej jakości i z najwyższej półki technologicznej, z możli-
wością ich serwisowania w kraju. Spółka spełnia te oczekiwania na bardzo wysokim poziomie, 
dlatego wróżę jej jak najlepiej na przyszłość.    

– Jakie macie plany na następne 35 lat?
– Zamierzamy rywalizować konkurencyj-

nymi jakościowo produktami. Kreatywność 
naszych inżynierów i konstruktorów jest nie-
ograniczona. Nieustannie poszukują nowych 
inspiracji i stale zaskakują ciekawymi pomy-
słami. Bardzo się cieszymy, że to jest doce-
niane przez naszych, poprzednich i obecnych 
właścicieli, a także partnerów, z którymi 
współpracujemy. Podczas uroczystości jubi-
leuszowej usłyszeliśmy wiele pochwał o na-
szych dokonaniach. To nas motywuje do 
jeszcze intensywniejszej pracy. Stawiamy so-
bie poprzeczkę bardzo wysoko. Jestem prze-
konany, że z tak dobrym zespołem wszystkie 
nasze plany się powiodą. 

– Udział w narodowym koncernie zbroje-
niowym w tym również pomoże?

– Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest 
aktywna nie tylko na rynku krajowym, ale 
i międzynarodowym. To nam ułatwi pozy-
skanie nowych partnerów w procesie pro-
jektowania i produkcji sprzętu wojskowego 
z wykorzystaniem najnowszych, światowych 
technologii. Bardzo liczymy na taki transfer. 
PGZ S.A. powstała niedawno, ale podjęła już 
energiczne działania, które  pozwolą wcho-
dzącym w jej skład spółkom na dynamiczny 
rozwój.  Dużo łatwiej jest działać mając za 
sobą taki narodowy holding, który będzie 
zawierał alianse i szukał rynków zbytu, niż 
samodzielnie. Dzięki skonsolidowanym dzia-
łaniom PGZ S.A., pozycja polskiego przemy-
słu będzie znacznie silniejsza. Powstaną duże 
większe możliwości rywalizowania z naszymi 
produktami na globalnym rynku.

– na jakich technologiach będziecie się 
koncertować w firmie?

– Na technologiach podwójnego prze-
znaczenia, ze szczególnym uwzględnie-
niem potrzeb lotnictwa cywilnego. W takie 

działania już od dłuższego czasu wkładamy 
sporo wysiłku. Przynosi to dobre efekty.  
W ciągu ostatnich lat przedstawiliśmy kil-
ka nowych produktów. Nasi konstruktorzy 
opracowali i wykonali lotniskowy osuszacz 
powietrza, urządzenia elektroenergetyczne 
TAURUS i ATHOS do naziemnego zasilania 
statków powietrznych, holownik lotniskowy 
i bardzo ciekawe urządzenie do oświetlania 
lotnisk i lądowisk, jak też placów budowy 
czy dróg, o nazwie STELLA. Pięć nowych 
produktów w tak krótkim czasie to bardzo 
dobry wynik. Dwa z nich otrzymały w 2012 
i 2014 roku nagrodę Defender na MSPO 
w Kielcach. Były też wyróżniane na wielu 
innych salonach wystawienniczych w kraju 
i za granicą. Wprowadziliśmy unifikację pod-
zespołów urządzeń elektroenergetycznych 
i modułowość w działalności produkcyjnej, 
bo to prowadzi do redukcji kosztów i skraca 
nam czas realizacji kolejnych produktów.   

– Jak zmieniał się profil produkcji przez te 
35 lat w WCBKT S.A.?

– Zawsze był dostosowywany do zmienia-
jących się potrzeb w zakresie szkolenia wojsk 
i obsługi sprzętu wojskowego. W latach 80. 
ubiegłego wieku,  taką potrzebą było wy-
posażenie polskich sił zbrojnych w różnego 
rodzaju urządzenia szkolno-treningowe 
usprawniające proces szkolenia dla żołnierzy 
i kadr oficerskich niemal wszystkich rodza-
jów wojsk. Spółka stała się liderem w ich 
produkcji. O wartości technicznej opraco-
wanych w WCBKT S.A. trenażerów niech 
świadczy fakt, że do dnia dzisiejszego są one 
z powodzeniem wykorzystywane w naszym 
wojsku. Po okresie przemian w latach 90. 
kiedy Polska wstąpiła do sojuszu północno-
atlantyckiego nastąpiła konieczność przysto-
sowania uzbrojenia i sprzętu wojskowego 
do współpracy z wojskami NATO. Jednym 
z pierwszych celów jakie musiały być speł-

nione przez Siły Zbrojne RP przed wstąpie-
niem do NATO, była konieczność osiągnięcia 
celów kompatybilności i interoperacyjności 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Taką gru-
pą sprzętu wojskowego były między innymi 
urządzenia do naziemnej obsługi statków 
powietrznych. Zadanie osiągnięcia tego celu 
było podwójnie trudne, ponieważ urządze-
nia te musiały skutecznie obsługiwać statki 
powietrzne produkcji zachodniej jak i by-
łego Związku Radzieckiego. Z tego zadania 
WCBKT S.A. wywiązało się bardzo dobrze. 
Opracowano i rozpoczęto wtedy produkcję 
całego zestawu urządzeń do naziemnej ob-
sługi statków powietrznych. Wachlarz tych 
urządzeń był bardzo szeroki. 

– nadal są produkowane?
– Oczywiście, bo są niezawodne. Są to 

lotniskowe zasilacze elektroenergetyczne 
i hydrauliczne, dystrybutory, gazyfikatory, 
sprężarki, jak również urządzenia diagno-
styczne. Zespoły naszych konstruktorów 
w sposób ciągły prowadzą prace moderni-
zacyjne mające na celu poprawę parame-
trów techniczno-eksploatacyjnych i nie-
zawodnościowych tych urządzeń. Jedną 
z ważniejszych technologii innowacyjnych 
jakie spółka wprowadziła są systemy zdal-
nej diagnostyki produkowanych przez sie-
bie wyrobów. Lista zrealizowanych projek-
tów jest naprawdę bardzo szeroka. Zakład 
został gruntownie zmodernizowany. Hale 
produkcyjne wyposażono w zaawansowa-
ne technologicznie maszyny i urządzenia. 
Tworzone są też nowe laboratoria elek-
tryczne, elektroniczne i warsztaty do reali-
zacji wyspecjalizowanych zadań. Przy takim 
potencjale technologicznym i kadrowym 
mamy powody do dumy z naszych doko-
nań. Jesteśmy przekonani, że przed naszą 
spółką są bardzo dobre perspektywy.  

Rozmawiała  Jolanta Czudak

Innowacyjność rozwiązań wpisana była od początku w historię działalności Wojskowego Cen-
tralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego. Konsekwentnie realizowana strategia pozwala 
na systematyczne wzbogacanie oferty produktowej na rynek cywilny i wojskowy. nowoczesne 
i konkurencyjne jakościowo urządzenia zyskują coraz więcej odbiorów w kraju i za granicą, ale 
załoga na tym nie poprzestaje. Wraz z rozwojem firmy rosną też ambicje, o których rozmawiamy 
z Arturem Kołosowskim, prezesem WCBKT S.A.

Wysoko postawiona poprzeczka

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-
Technologiczne S.A., wyposaża  

kompleksowo lotniska wojskowe i cywilne 
w specjalistyczny sprzęt do naziemnej 

obsługi statków powietrznych.

WCBKT S. A. stało się liderem  
w produkcji sprzętu do naziemnej 
obsługi statków powietrznych  
oraz sprzętu szkolno-treningowego 
dla specjalistycznych jednostek 
wojskowych.
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Pionierskie działania wyróżniają region świętokrzyski w kraju

W trosce o zdrowie mieszkańców

Wizjonerskie podejście, perspektywiczne myślenie i odwaga w podejmowaniu strategicznych decyzji, czynią z wo-
jewództwa świętokrzyskiego lidera w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej i turystyki medycznej. W specjalistycznych 
laboratoriach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin prowadzone będą bada-
nia nad nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie terapii chorób cywilizacyjnych i autoimmunologicznych, w tym m.in. 
nowotworowych. Już teraz można tam deponować krew pępowinową, z której pozyskiwane są komórki macierzyste 
– przyszłość medycyny w zakresie leczenia wielu skomplikowanych schorzeń.

Ten zaawansowany technologicznie kom-
pleks stworzył zarząd województwa świę-
tokrzyskiego we współpracy z jednostkami 
medycznymi i naukowymi w regionie. Pomy-
słodawcą i koordynatorem budowy Regio-
nalnego Centrum Naukowo-Technologiczne-
go był marszałek Adam Jarubas.  Z koncepcją 
realizacji wielozadaniowego przedsięwzięcia 
Adam Jarubas wystąpił pod koniec pierwszej 
kadencji zarządzania województwem. W 
trakcie drugiej sfinalizował projekt.  Na prze-
kazanym marszałkowi przez starostę chęciń-
skiego 24 hektarowym terenie w Podzamczu 
koło Chęcin, 16 km od Kielc, powstało Re-
gionalne Centrum Naukowo-Badawcze. Na 
tej darmowej transakcji przekazania terenu 
skorzystały obie strony, bo ten region, który 
obfituje również w liczne atrakcje turystycz-
ne,  wspaniale się rozwija. 

Przekazane przez starostę grunty, warte 
6,5 mln zł stanowiły wkład własny marszał-
ka w pozyskanie unijnych pieniędzy w 2011 
roku na realizację wielkiego przedsięwzię-
cia. W ciągu niecałych czterech lat powstał 
w tym miejscu jeden z najnowocześniej-
szych i najciekawszych w Polsce komplek-
sów badawczo-wdrożeniowych w branży 
biotechnologicznej i medycznej. Najpierw 
odrestaurowano znajdujące się na tym te-
renie  cenne zabytki dziedzictwa kulturowe-
go, a następnie wybudowano ponadregio-
nalne, wysoce specjalistyczne laboratoria 
m.in.:. Biobank Świętokrzyski, Publiczny 
Bank Komórek Macierzystych, Laborato-
rium Badań Genetyki Medycznej, Pracow-
nię Nowych Biotechnologii oraz Pracownię 
Biomarkerów. Dumą zarządu województwa 
stał się też kolejny obiekt zlokalizowany na 
tym terenie – imponujące Centrum Nauki 
Leonarda da Vinci, o bardzo interesującej 
architekturze i wyjątkowo bogatym progra-
mie działań edukacyjnych. 

Podstawowym zadaniem Regionalne-
go Centrum Naukowo-Technologicznego 
(RCNT) jest zapewnienie przepływu wiedzy 

i technologii pomiędzy jednostkami nauko-
wymi i przedsiębiorstwami, które podejmą 
tu swoją działalność. Inicjatorzy liczą na to, 
że RCNT pobudzi aktywizację zawodowa lo-
kalnej społeczności i wpłynie na ożywienie 
gospodarcze oraz wzrost konkurencyjności 
i poprawę atrakcyjności inwestycyjnej re-
gionu świętokrzyskiego. 

Biobank i specjalistyczne laboratoria
Efekty badań wykonywanych w zaawan-

sowanych technologicznie laboratoriach 
na terenie RCNT ukierunkowane są na 
prowadzenie odpowiedniej polityki proz-
drowotnej w regionie. Intencją marszałka 
Adama Jarubasa było stworzenie podstaw 
do wprowadzenia nowoczesnej ochrony 
zdrowia mieszkańców województwa świę-
tokrzyskiego, a także eliminowanie zagro-
żeń odpowiedzialnych za choroby cywili-
zacyjne, nie tylko zresztą w województwie 
świętokrzyskim, ale również na terenie  
całego kraju. 

– Budowa Biobanku i specjalistycznych 
laboratoriów kosztowała blisko 24 mln zł 
–  mówi Marcin Perz, dyrektor Regionalne-
go Centrum Naukowo Technologicznego. 
– Dofinansowanie inwestycji ze środków 
unijnych sięgało 90 proc. W doskonale wy-
posażonym w nowoczesną aparaturę Bio-
banku, gromadzimy materiał biologiczny, 
surowicę, osocze i DNA, przeznaczone do 
badań naukowych. Pozwala to na analizo-
wanie przyczyn różnych chorób cywiliza-
cyjnych, w tym przede wszystkim kardiolo-
gicznych i nowotworowych wśród naszych 
mieszkańców. We współpracy ze środowi-
skami naukowymi i medycznymi będziemy 
mogli na tej podstawie podejmować różne 
działania profilaktyczne i pro-zdrowotne.  

W skład specjalistycznego kompleksu 
wchodzą też inne laboratoria m.in. badań 
genetyki medycznej i biomarkerów z pra-
cownią autoimmunologiczną, których zada-
niem jest poszerzenie zakresu prac badaw-

czych nad chorobami, u podłoża których, 
leży rozpoznanie nieprawidłowego funkcjo-
nowania komórek w organizmie. 

Od listopada 2014 na terenie Regional-
nego Centrum Naukowo-Technologicz-
nego  działa też Publiczny Bank Komórek 
Macierzystych, jedyny tego typu ośrodek 
w Polsce i jeden z nielicznych na świecie. 

Jeszcze nie tak dawno krew pępowino-
wa była traktowana jako odpad medyczny 
i wraz z łożyskiem trafiała do utylizacji. Teraz 
wiemy, że jej przydatność w medycynie jest 
bezcenna. Służy do leczenia ponad 70 po-
ważnych chorób. Krew pępowinową można 
przechowywać długoterminowo, nie tracąc 
przy tym jej największej wartości, czyli ko-
mórek macierzystych.

– Za pobór krwi pępowinowej od rodzą-
cych pacjentek i przechowywanie komórek 
macierzystych w tym banku nie pobieramy 
żadnych opłat – tłumaczy dyrektor Marcin 
Perz. – Na tym polega wyjątkowość tego 
przedsięwzięcia. Gromadzimy materiał, któ-
ry służy nam do badań i do leczenia pacjen-
tów. Finansowanie tej działalności wziął na 
siebie samorząd województwa świętokrzy-
skiego. W RCNT znaleźliśmy jednak sposób, 
żeby na to zarobić. 

Po odebraniu ze szpitali krwi pępo-
winowej, próbki trafiają najpierw do re-
jestracji w Publicznym Banku Komórek 
Macierzystych – wyjaśnia Karolina Nie-
budek, podinspektor ds. hodowli komór-
kowych. – Następnie dostarczane są do 
pracowni preparatyki, gdzie badamy ilość 
białych krwinek. Po uzyskaniu tych wyni-
ków prowadzimy badania wirusologiczne, 
a później bakteriologiczne. Wszystkie 
pracownie są wyposażone w urządzenia 

najnowszej generacji. Po sprawdzeniu 
czystości pobranego materiału, uzyskaniu 
wyników i oznaczeniu wszystkich badań 
w laboratorium diagnostycznym, próbki 
są stopniowo zamrażane, żeby nie znisz-
czyć komórek. Potem przenosimy je do 
zbiornika transportowego, a stąd trafiają 
już do tanków z ciekłym azotem. W opa-
rach ciekłego azotu, próbki są już prze-
chowywane docelowo.

Zdeponowana w Publicznym Banku Ko-
mórek Macierzystych krew pępowinowa 
staje się dobrem społecznym. To oznacza, 
że każdy mieszkaniec regionu ma do tego 
dostęp. Zasoby banku publicznego, zwielo-
krotniają szansę na odnalezienie „bliźnia-
czej” krwi dla chorego i ratowania mu życia. 

– W naszych działaniach nie poprzestali-
śmy na budowie Publicznego Banku Komó-
rek Macierzystych – zapewnia Marcin Perz 
– Przed nami jest budowa kolejnych labo-
ratoriów, które zostaną zasiedlone jeszcze 
w tym roku przez firmy komercyjne z branży 
medycznej. Podpisaliśmy już umowę z dwo-
ma partnerami na wynajem powierzchni na 
najbliższe 9 lat. Musimy się spieszyć z reali-
zacją tej inwestycji, bo termin jej zakończe-
nia został ustalony na koniec sierpnia. 

Od września nowi partnerzy będą już 
wyposażać te laboratoria. Regionalne Cen-
trum Naukowo-Technologiczne dysponu-
je kompleksowo uzbrojonymi terenami 
inwestycyjnymi, zlokalizowanymi wzdłuż 
krajowej drogi S7, na których powstawać 
będą kolejne obiekty z udziałem partnerów 
prywatnych z branży biotechnologicznej 
i medycznej. 

Ważna jest komercjalizacja
Dzięki unijnemu dofinansowaniu te-

ren o powierzchni ponad 18 ha został 
wyposażony w pełną infrastrukturę tele-
techniczną, w tym sieć światłowodową 
oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne, sieć 
elektryczną, drogę wewnętrzną i kanał 
technologiczny. Realizacja tych zadań po-

chłonęła 23 mln zł przy unijnym dofinan-
sowaniu na poziomie 60 procent. 

– Nie zabiegaliśmy o maksymalne dofi-
nansowanie, bo naszym celem od początku 
było komercyjne wykorzystywanie naszego 
potencjału – podkreśla dyrektor RCNT.  
– Wszystko na czym zarabiamy inwestuje-
my w zdrowie mieszkańców. W kontrakcie 
terytorialnym dla województwa święto-
krzyskiego na lata 2014 – 2020, udało się 
nam wynegocjować 80 mln zł. dla Regio-
nalnego Centrum Naukowo – Technolo-
gicznego Drugie tyle ma pochodzić od ka-
pitału prywatnego. Wybieramy tylko takie 
firmy, które będą komercjalizować wyniki 
swoich badań i wprowadzać nowe produk-
ty i usługi medyczne na rynek.  

Spójna całość
Kolejne powstające na tym terenie pa-

wilony będą architektonicznie nawiązywać 
stylem do przeszklonych elewacji budynku 
Biobanku i Centrum Nauki da Vinci. Nowe 
obiekty mają tworzyć jedną spójną i este-
tyczną całość. Nie mogą konkurować z są-
siadującym z nimi pięknie odrestaurowa-
nym, XVII wiecznym, barokowym pałacem 
starosty chęcińskiego Stefana Bidzińskiego, 
w którym znajduje się Centrum Konferen-
cyjno-Szkoleniowe. Wnętrza urządzone 
są w stylu epoki. Podobnie jak w budynku 
dawnego dworu, przylegającym do zespołu 
pałacowego oraz w spichlerzu, który zaad-
aptowany został na ekskluzywny hotel.    

– Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe i 
pozostałe zabytkowe obiekty są nie tylko na-
szą atrakcją  turystyczną, ale przynoszą nam 
dochód z prowadzonej w nich działalności 
usługowej – kontynuuje Marcin Perz. – Za-
rabiamy na wynajęciu ajentom restauracji i 
hotelu. Mamy też przychody z działalności 
prowadzonej przez Centrum Nauki da Vin-
ci, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci 
i młodzieży z naszego województwa. Od 
chwili jego otwarcia we wrześniu 2014 roku 
odwiedziło nas już 60 tys. dzieci. Młodzież 
uczestniczy w interdyscyplinarnych warszta-
tach m.in. z biologii, chemii, fizyki, historii 
sztuki i w zajęciach plastycznych, które pro-
wadzą pracownicy naukowi z Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego i Politechniki Święto-
krzyskiej. Młodzi ludzie bardzo chętnie ko-
rzystają z takiej formy edukacji, bo mogą tu 
kształtować i rozwijać swoje umiejętności.  

Każdą złotówkę zarobioną przez Regio-
nalne Centrum Naukowo-Technologiczne 
samorząd województwa przeznacza na 
utrzymanie całego kompleksu i realizację 
kolejnych inwestycji,  służących  profilak-
tyce i poprawie zdrowia mieszkańców. 
Dla firm, które koncentrują swoją  aktyw-
ność na opracowaniu nowych produktów 
z branży biotechnologicznej i medycznej 
jest to wyjątkowo atrakcyjne miejsce do 
prowadzenia działalności badawczej i bi-
znesowej.  Jolanta Czudak

Fot. M. Tomaka
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Krew pępowinowa jest magazynowa-
na na świecie od wielu lat, ale najczęś-
ciej na zasadach komercyjnych – wyjaś-
nia dr hab. n. med., prof. UJK Wojciech 
Rokita, kierownik Kliniki Położnictwa 
i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Ze-
spolonego w Kielcach. – Bankowanie krwi 
pępowinowej jest bardzo kosztowne. Do-
tychczas, chyba żaden kraj w Europie nie 
zdecydował się na przechowywanie krwi 
pępowinowej w formule banku publicz-
nego. Dokonały tego natomiast władze 
samorządowe naszego województwa. 
W Publicznym Banku Komórek Macie-
rzystych w RCNT na Podzamczu Chęciń-
skim  będzie można przechowywać ok. 
200 tys. próbek, a z czasem  znacznie 
więcej. Ośrodek rozpoczął  działalność 

zaledwie dwa miesiące temu a zaintere-
sowanie kobiet ciężarnych jest ogromne. 
Naszym celem jest pozyskiwanie krwi 
pępowinowej w wymiarze populacyj-
nym. W województwie świętokrzyskim 
odbywa się rocznie około 10 tys. poro-
dów. Jeżeli uda się pobrać 6 tys. próbek 
rocznie to pozwoli to na stworzenie puli 
komórek macierzystych, która będzie 
w znacznym stopniu zabezpieczała po-
trzeby populacji naszego województwa. 
Pozyskanie komórek macierzystych od 
człowieka w momencie jego urodzenia 
i monitorowanie jego rozwoju w następ-
nych latach daje możliwość wykorzysta-
nia ich w razie potrzeby na przykład do 
zastosowania terapii genowej. Ze zde-
ponowanej krwi będą też korzystać oso-

by niespokrewnione, bo idea działania 
banku jest podobna jak stacji krwiodaw-
stwa. Oddajemy tam krew, która nie jest 
dedykowana dla konkretnego biorcy,  ale 
może być wykorzystywana przez wszyst-
kie inne osoby, które będą jej potrzebo-
wały. Zgromadzone komórki macierzyste 
będą mogły być wykorzystywane do 
prowadzenia badań naukowych, co jest 
niezwykle ważne w związku z otwarciem 
w tym roku kierunku lekarskiego na Uni-
wersytecie Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach.  Z komórek macierzystych rozwijają 
się wszystkie tkanki naszego organizmu. 
Dzięki temu możliwe staje się wykorzy-
stanie ich nie tylko w hematologii ale 
również w leczeniu różnych schorzeń 
m.in. układu krążenia i układu nerwowe-
go. To co robimy w tej chwili ma jeszcze 
formę medycyny eksperymentalnej, ale 
jest to kierunek terapii, który będzie 
się w medycynie dynamicznie rozwijał. 
Publiczny Bank Komórek Macierzystych 
stworzony przez zarząd województwa 
świętokrzyskiego będzie w tym procesie 
odgrywał wielką rolę.  

Komórki macierzyste to klucz do leczenia wielu różnych 
schorzeń. Ratują życie  w chorobach do niedawna uwa-
żanych za nieuleczalne. Ich źródłem jest krew pępowi-
nowa podbierana z łożyska tuż po narodzinach dziecka. 
Zabieg jest bezpieczny, szybki i bezbolesny. Nie zagraża 
w żadnym stopniu noworodkowi, ani jego matce.

Najcenniejszy dar dla życia

AdAM JARuBAS, marszałek województwa świętokrzyskiego

Każde województwo posiada swoją specyfikę i powinno rozwijać te 
dziedziny, które są najbardziej perspektywiczne dla regionu. My kon-

certujemy się na kilku specjalizacjach, ale bardzo mocno stawiamy na in-
nowacyjność, rozwój badań i usług medycznych, turystycznych i produkcję 
zdrowej żywności. Profilaktyka zdrowotna i wysoki poziom świadczenia 
usług medycznych zawsze były dla zarządu województwa najważniejsze, 

bo nie ma nic cenniejszego od zdrowia. Od tego zależy społeczna aktywność i rozwój gospo-
darczy. Inwestowanie w służbę zdrowia, budowę i modernizacją szpitali, ośrodków zdrowia 
i profilaktykę zdrowotną było i nadal jest dla nas priorytetem. Od czasu członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej województwo otrzymało na różne zadania inwestycyjne ponad 12 mld 
zł. W porównaniu do innych województw, wyjątkowo dużo pieniędzy, bo aż 7 procent z całej 
kwoty Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przeznaczyliśmy na ochronę 
zdrowia. Komisja Europejska uznała nasz wielki potencjał w tej dziedzinie. W efekcie mamy 
świetne szpitale, znakomite uzdrowiska oraz dobrze rozwiniętą turystykę zdrowotną. Pacjenci 
z innych rejonów Polski przyjeżdżają do nas się leczyć m.in. w Świętokrzyskim Centrum Onko-
logii, które jest jednym z najlepszych tego typu ośrodków w Polsce. Jakość leczenia jest tam 
na światowym poziomie. Kobiety chcą rodzić dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Kielcach, żeby zdeponować krew pępowinową w naszym banku komórek macierzystych. To 
tylko nieliczne przykłady, które nas wyróżniają w Polsce. Stworzenie Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego otwiera przez nami nowe perspektywy w świadczeniu coraz bar-
dziej skutecznych metod diagnozowania i leczenia pacjentów. Jestem przekonany, że stanie-
my się w tej dziedzinie krajowym liderem. 

Marcin Perz,  
dyrektor Regionalnego 
Centrum Naukowo- 
-Technologicznego.  
W tle budynek Biobanku 
Świętokrzyskiego  
w którym mieści się  
Publiczny Bank Komórek  
Macierzystych. 

Laboratorium diagnostyczne.  
Pracownia Immunochemi i Biochemi.

Karolina Niebudek, podinspektor ds. hodowli komórkowych. 
W tankach w oparach ciekłego azotu przechowuje się próbki  
z krwią pępowinową.


