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Dzień służb mundurowych na UZ
19 maja 2014 roku Biuro Karier zorganizowało spotkanie studentów z przedstawicielami służb mundurowych pod
hasłem „Dzień służb mundurowych na UZ”. Przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Służby Celnej, Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej opowiedzieli o wymaganiach

pośrednio od pracowników resortów oraz zainspirowanie
młodzieży do wzięcia pod uwagę pracy także w służbach
mundurowych.
Wśród zaproszonych przedstawicieli służb był również
nasz absolwent historii Ryszard Dudziak – kierownik Działu Kadr Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. a także dwie
kobiety w mundurach: podkomisarz Justyna Ławreszuk
z Wojewódzkiej Komendy Policji z Gorzowa Wlkp. i mł.
ekspert Służby Celnej Beata Downar-Zapolska z Izby Celnej

i możliwościach jakie stwarza praca w ich resortach. Po
wykładzie, przy stoisku Biura Karier, studenci skorzystali
z konsultacji indywidualnych, a także w Informatorium BK.
Dzień służb mundurowych na UZ odbył się w Kampusie B.
Pomysł zorganizowania takiego spotkania narodził się po
Targach Pracy, podczas których stoiska resortowe były oblegane przez studentów i absolwentów. Jego celem było
stworzenie zainteresowanym studentom możliwości uzyskania szczegółowej informacji o pracy w służbach bez-

z Rzepina. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze
reprezentował kpt. Ireneusz Wiliński, a Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. mł. kpt. Grzegorz Haniszewski.
Pracownik BK - mgr Kamil Miłkowski pokrótce przedstawił także, możliwości pracy w wywiadzie.
Wobec dużego zainteresowania studentów postanowiliśmy powtórzyć akcję w październiku, tym razem w Kampusie A.
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Studenci Uniwersytetu
Zielonogórskiego przed sądem
__Lilia Smoła
Biuro Karier

Studenci UZ mogą już stanąć przed
sądem jako świadomi obserwatorzy rozpraw sadowych. Biuro Karier
zorganizowało specjalne szkolenie
w ramach programu „Obywatelskiego
Monitoringu Sądów” prowadzonego przez Fundację Court
Watch Polska. Wzięło w nim udział 80 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Podczas szkolenia studenci uzyskali podstawową wiedzę
o wymiarze sprawiedliwości i regułach rządzących procesem sądowym, przydatną do efektywnego prowadzenia

obserwacji rozpraw. Szkolenia były
szczególnie atrakcyjne dla osób, które chciały zdobyć praktyczną wiedzę
na temat sądownictwa i swoich praw
przed sądem, dla studentów socjologii, dziennikarstwa czy resocjalizacji, którzy tłumnie wzięli w nich
udział.
Nasi studenci – jako bezstronni obserwatorzy wezmą udział w rozprawach w swoich lokalnych sądach w charakterze publiczności i będą zbierać
dane, na podstawie których tworzony jest ogólnopolski
raport poświęcony pracy polskich sądów. Opracowano już
3 takie raporty, które każdorazowo spotykały się z żywym
zainteresowaniem opinii publicznej, środowiska sędziowUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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skiego, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady
Sądownictwa.
Do tej pory w projekcie brali udział tylko studenci wiodących polskich uczelni, w tym z UJ, UW, UG, UAM, UMK. W
tym roku do elitarnego grona dołączyli studenci naszego
Uniwersytetu.

Niektórzy z nich zdecydowali się także na praktykę indywidualną w Fundacji Court Watch, świadomie inwestując we
własny rozwój, co na pewno zaprocentuje w przyszłości.
Serdecznie dziękujemy dr hab. Beacie Trzop oraz
dr. hab. Maciejowi Małolepszemu za wsparcie i życzliwą
pomoc w organizacji szkoleń.

Innowacje z wodą w tytule
Branża potocznie nazywana środowiskową
od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Dynamika tworzenia innowacji w tym sektorze
wymaga trzymania ręki na pulsie. Dlatego też
imprezy tego typu cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie inaczej było na targach w Saragossie. Hiszpania, kraj, który zmaga się z problemem braku wody, szczególnie w obszarach
centralnych, wypracowała świetnie działające
rozwiązania umożliwiające sprawne nawadnianie rozległych pól uprawnych i sadów. Można
śmiało powiedzieć, że są oni pionierami nowoczesnej irygacji.
Jesteśmy gotowi na innowacyjny przemysł.
Jesteśmy gotowi produkować innowacyjne
produkty

jedynie przez pryzmat niskich kosztów pracy. Zaczyna się
doceniać nasze walory eksperckie. To widać po naszych inZ takim hasłem przewodnim na targi w Saragossie jechali westorach – dodaje A. Kail, dyrektor marketingu K-SSSE.
lubuscy przedsiębiorcy i akademicy w składzie: Zygmunt
i Aleksander Luk (Luk Metal Construction), Bernard JakuZ Polski. Znaczy dobre
bowski (Euro-Box), Artur Malec, Roman Dziduch, Andrzej
Kail (Kostrzyńsko–Słubicka Specjalna Strefa EkonomiczNasze firmy miały okazję spotkać się twarzą w twarz z najna), Stanisław Golda (Prefadom), Henryk Mazurkiewicz większymi graczami na hiszpańskim rynku produktów sani(Mazel), Henryk Muszałowski (EPD), Grzegorz Wieliński tarnych, komunalnych i irygacyjnych. - Jako firma [od red.
(Lindschulte Polska), dr inż. Roman Kielec oraz Karol Mazel] stawiamy na innowacje i nie zamykamy się na nowe
Dąbrowski (Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Tech- pomysły. Nasza technologia jest możliwa do implementacji
nologii Uniwersytetu Zielonogórskiego). Mieli oni okazję wszędzie tam, gdzie pojawia się automatyka. A skoro pojazapoznać się z nowymi technologiami w dziedzinie odzy- wia się ona w technologii gospodarowania wodą, to jestesku wody, inżynierii sanitarnej oraz komunalnej. - Dla nas śmy dzisiaj na spotkaniach B2B w Saragossie – tłumaczy H.
wyjazd na takie targi i uczestnictwo w spotkaniach bizne- Mazurkiewicz, prezes firmy Mazel. - W globalnej gospodarce
sowych są rewelacyjną okazją do promowania potencjału wolnorynkowej każdy szuka miejsca dla swoich produktów
naszej strefy ekonomicznej oraz województwa lubuskiego i usług. Posiadając nowoczesny sprzęt i doświadczoną
– podkreśla A. Malec, prezes K-SSSE. - Poprzez coraz lepiej kadrę potrafimy wykonać naprawdę dużo bardzo dobrej
wykształconych i posiadających specjalistyczne doświad- jakości produktów w konkurencyjnej cenie. Dlatego też
czenie ludzi w ostatnim czasie wzmocnił się potencjał minęły już czasy kiedy niemal padaliśmy na twarz przed
innowacyjny regionu. A nasz region nie jest postrzegany zagranicznymi firmami licząc na pojedyncze zlecenia.
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__ Zygmunt i Aleksander Luk z firmy Luk Metal Construction w trakcie rozmowy z przedstawicielami
hiszpańskiej firmy

Lubuscy przedsiębiorcy na 21. Międzynarodowych Targach Wody
i Systemów Nawadniania – SMAGUA
2014 w Saragossie

