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Teraz nawet z największymi graczami rozmawiamy jak nośników i dźwigów od blisko 30 lat. O firmie z Hiszpanii
równy z równym. Bo nasze produkty są najwyższej klasy słyszałem wiele dobrych słów. Okazało się, że firma posiada zakład właśnie w Saragossie. Powiedziałem o tym pra– mówi B. Jakubowski, prezes Euro-Box.
cownikom CPTT UZ a oni za pośrednictwem sieci EEN zajęli
się resztą – opowiada H. Muszałowski, prezes EPD. WłaściMisja zakończona sukcesem
ciel hiszpańskiej firmy oczarował naszych przedsiębiorców
Wisienką na torcie była wizyta w zakładzie zajmują- swoją pasją do tworzenia innowacyjnych produktów oraz
cym się produkcją podnośników koszowych. Zlokalizowa- potencjałem firmy. Efektem tej wizyty jest nawiązanie stana w Saragossie, w specjalnej strefie ekonomicznej, firma łej współpracy pomiędzy firmą EPD a stroną hiszpańską. wyspecjalizowała się w produkcji wysoko zaawansowanych W wojskowej nomenklaturze anglojęzycznej taką sytuację
technologicznie podnośników do prac wysokościowych. określa się zwrotem – Mission Accomplished. Bezpośrednia
Spotkanie udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu pomoc przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów miękonsultantów pracujących w ramach projektu Enterprise dzynarodowych. Do takich właśnie działań powołana jest
Europe Network. - Zajmuję się serwisowaniem, wynajmem sieć EEN i te działania z sukcesami realizujemy od lat –
i sprzedażą sprzętu komunalnego, wszelkiego rodzaju pod- podkreśla R. Kielec, dyrektor CPTT UZ.
Karol Dąbrowski, CPTT UZ

10 mln zł na Inkubator
Przedsiębiorczości w PNT
Zarząd Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia
20 maja br. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w projekcie realizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski pt.
Budowa Parku Naukowo-Technologicznego i zwiększył dofinansowanie w ramach LRPO o kwotę 9,6 mln zł. - Kosztem
niektórych zadań powstanie inkubator przedsiębiorczości,
na czym nam szczególnie zależy, ponieważ w tym inkubatorze przewiduje się, że powstanie ponad 50 firm – tłumaczyła
podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Polak.
Decyzję poprzedziła ponowna ocena projektu oraz opinia ekspertów co do zwiększenia rezultatów oczekiwanych. Uniwersytet Zielonogórski zaproponował zmiany
w realizacji projektu polegające na zmianie zagospodarowania terenu oraz zmianie funkcjonalnej pomieszczeń
w Centrum Innowacji – Technologie Dla Zdrowia Człowieka.
Pomieszczenia laboratoryjne zostaną przeznaczone pod inkubacje dla firm rozwijających się technologicznie i innowacyjnie w dziedzinach związanych ze zdrowiem człowieka. Jak
podkreśla marszałek Elżbieta Polak zwiększenie powierzchni
przeznaczonej pod inkubację to szansa na powstanie kolejnych firm. - Oczywiście nie są to jakieś wielkie firmy, tylko

startery oparte na samozatrudnieniu. Te firmy mają szansę
rozwoju w Parku Przemysłowo-Technologicznym, który został włączony do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej – przekonywała. Marszałek podkreślała także,
że te działania związane ze zmianą w projekcie doskonale
wpisują się w założenia nowego okresu programowania. Ta decyzja wpisuje się w nowe rozdanie i ukierunkowanie
polityki spójności. Będzie to faktyczny transfer wiedzy do
biznesu – mówiła.
Zmiany dotknęły także Centrum Zrównoważonego
Budownictwa i Energii, służącego wstępnej ocenie stanu
środowiska w procesie inwestycyjnym, w ramach którego
wprowadzono dwa nowe laboratoria: akarologiczne i teriologiczne. Projekt zakłada także wzrost liczby zakupionej
aparatury naukowo-badawczej z 56 szt. na 71 szt. sprzętu
specjalistycznego.
W wyniku planowanych zmian wydłużony zostanie termin realizacji projektu (do 30 września 2014 r.) oraz
zwiększona zostanie wartość całkowita projektu - do 72,3
mln zł. O 9,6 mln zł zwiększy się także kwota dofinansowania - do 60,6 mln zł.
źródło: lubuskie.pl

XXI Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski w Płukaniu Złota
Zielonogórskie Akademickie Bractwo Kopaczy Aurum jest
najmłodszym kołem naukowym, które powstało na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zostało wpisane w Rejestrze Kół Naukowych 19 maja 2014 r. pod numerem 128/2014. W tym
samym dniu Koło było organizatorem I Akademickich Mistrzostw w Płukaniu Złota w Zielonej Górze.

Grupa członków Koła postanowiła także spróbować swoich
sił w XXI Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Płukaniu Złota w Złotoryi. Bez wielkiego treningu, z ogromnymi
nadziejami grupa 11 osób wraz z rodzinami i przyjaciółmi
wybrała się na oficjalne zawody. Wszyscy dzielnie walczyli
w półfinałach i cała grupa (w różnych kategoriach) awanUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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sowała do finałów. Koło naukowe postanowiło brać udział
w jak największej ilości kategorii wiekowych i drużynowych.
W Mistrzostwach Polski można wziąć udział w następujących
kategoriach:
- Przedszkolaki – do 7 lat, - Dzieci – do 12 lat, - Juniorzy – do
16 lat, - Amatorzy, - Miska Tradycyjna – każdy chętny, - Weterani – powyżej 60 lat, - Puchar Wielkiego Mistrza – każdy
chętny, - Profesjonaliści, - Profesjonalistki, - Drużyny 2-osobowe, - Drużyny 3-osobowe, - Drużyny 5-osobowe.
Pierwszy dzień płukania złota i fantastyczne wyniki w półfinałach. Niestety nie udało się tak dobrych osiągnięć utrzymać w finałach i ostatecznie członkowie koła naukowego
ZABKA, ich rodziny i przyjaciele zajęli następujące miejsca:
_Kategoria Przedszkolaków: Karol Michalski – 2. miejsce
_Kategoria Dzieci: Zuzia Michalska – 8. miejsce, Jakub Świrski – 9. miejsce, Karol Michalski – 14. miejsce
_ Kategoria Juniorzy: Daria Ciemała – 3. miejsce, Zuzia Michalska – 6. miejsce
_Kategoria Amatorzy: Zuzia Michalska – 3. miejsce, Daria
Ciemała – 4. miejsce, Iwona Michalska – 5. miejsce, Monika
Michalska – 9. miejsce

Ponadto w tej kategorii awans do finału uzyskali: Stąpor
Andrzej, Świrski Adam, Grala Henryk. Niestety, ze względu
na spóźnienie się na start finału zostali zdyskwalifikowani.
_Miska Tradycyjna: Przymysław Michalski – 1. miejsce, Dariusz Michalski – 14. miejsce, Rodzeń Bartosz – 16. miejsce
_Profesjonaliści: Przemysław Michalski – 12. miejsce, Dariusz
Michalski – 28. miejsce . Bartosz Rodzeń – 29. miejsce
_Drużyny 2–osobowe: Agrest Team – 12. miejsce, ŻABKA – 17.
miejsce
_Drużyny 3–osobowe: Nasze Rio – 8. miejsce
_Drużyny 5–osobowe: ŻABKA – 3. miejsce.
Ostatecznie przywieźliśmy 5 medali: 1 złoty (Miska Tradycyjna), 1 srebrny (Przedszkolaki) i 3 brązowe (Juniorzy,
Amatorzy, Drużyna 5–osobowa).
Mamy nadzieję na większe sukcesy w Mistrzostwach Polski
w Nocnym Płukaniu Złota, które odbędą się już w połowie
czerwca!

Dariusz Michalski „Agrest”
Opiekun Koła

Nowości wydawnicze
__Mit – literatura – tajemnica, red. Waldemar Gruszczyński, Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha, „Fantastyczność i Cudowność”,
s. 306, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra
2013, ISBN 978-83-7842-115-3
„Mitologia – jak twierdzi Joseph Campbell – jest przedostatnią prawdą
– przedostatnią, bo tej ostatecznej nie można ująć w słowach” [...].
Okazuje się, że równie trudno jest ująć i uporządkować wszystko to,
co tyczy się mitu, mit bowiem „jest wszystkim i niczym zarazem”
[...] lub – jak zauważono w jednym z zamieszczonych tu szkiców
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– „w obszarze refleksji humanistycznej […]
stanowi kategorię o wieloznacznej treści”
[...]. Ta złożoność problematyki jest jej
wadą i zaletą. Wadą, gdyż nie da się objąć
syntetycznie wszystkich sposobów uobecniania się mitu w literaturze i innych tekstach kulturowych, np. filozoficznych czy
religijnych. Nie potrafimy wskazać etapów
ewolucji ani też sposobu funkcjonowania
mitologii. Dodatkowym problemem, przed

