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spotkanie w opZL. fot. od autora

wiZyta w suLechowie ,  
od prawej: preZes pnt roman kieLec i dZiekan doc.  juLian jakubowski

_ Małgorzata Kozłowska

22 listopada 2018 r. w Kalsku odbyło się spotkanie pre-
zesów dwóch uniwersyteckich spółek - Wojciech Szefnera 
(LOIWA) i Romana Kielca (PNT). Prezesi rozmawiali o roz-
winięciu w przyszłości współpracy Parku Naukowo-Techno-
logicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (PNT UZ) oraz 
Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicz-
nych. Rozmowa dotyczyła trendów, jakie obecnie panują 
na rynku i w szeroko pojętym przemyśle. Prezesi podzielili 
się również spostrzeżeniami w zakresie potrzeb zgłasza-
nych przez przedsiębiorstwa na wdrożenia innowacyjnych 
technologii. Omówione zostały przeszkody zarówno tech-
niczne, jak i finansowe, które ograniczają podejmowanie 
działań dążących do pozyskania nowych, intratnych klien-
tów. Uczestnicy spotkania omówili także podstawowe kwe-
stie związane z bieżącą realizacją projektów przez obie 
instytucje.

W tym samym dniu, prezes PNT – Roman Kielec spotkał 
się też z dziekanem Zamiejscowego Wydziału UZ w Sule-
chowie – doc. dr. inż. Julianem Jakubowskim. Spotkanie 
miało charakter pokazowy. Zaprezentowano możliwości 
techniczne drukarki 3D, omawiając przy okazji koncepcje 
zastosowania tego urządzenia w realizacji zamówień klien-
tów PNT UZ. Przedstawione zostały szczegółowo koszty 
nabycia drukarki przez PNT w perspektywie podwyższenia 
konkurencyjności na rynku firm opracowujących prototypy 
produktów seryjnych. 

ParK NauKowo-
TechNologiczNy

28. listopada 2018 r. w siedzibie Organizacji Pracodawców 
Ziemi Lubuskiej odbyło się spotkanie dotyczące realizacji 
projektu „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przed-
siębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”, 
w którym udział wzięli przedstawiciele parków naukowo-
-technologicznych, parków przemysłowych oraz Instytucji 
Otoczenia Biznesu – jednostek będących wykonawcami 
usług realizowanych dla przedsiębiorstw w ramach ww. 
projektu: Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego, Park Przemysłowy Interior, Centrum Ener-
getyki Odnawialnej, Gorzowski Ośrodek Technologiczny, 
Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych 
oraz przedstawiciele Organizacji Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej. Spotkanie to było podzielone na dwie części. 
Pierwsza z nich dotyczyła podsumowania oraz dyskusji 
na temat przeprowadzonych już dwóch naborów oraz 
zrealizowanych projektów. Dyskusja dotyczyła problemów 
napotkanych w trakcje minionych naborów oraz uwag z nimi 
związanych. Druga część dotyczyła planowanych kolejnych 
dwóch naborów na tzw. „Bon na innowacje” w 2019 r. OPZL 
przedstawił podstawowe założenia projektowe, wskaźniki 
do realizacji oraz podstawowe kwoty przeznaczone na 
poczet realizacji zadań. Wszystkie instytucje biorące 
udział w spotkaniu wyraziły dalszą chęć współpracy opartej 
na dobrych doświadczeniach.

W V LO dobył się coroczny konkurs języka niemieckie-
go z przysłów i idiomów, a w Domu Kultury w Nowogro-
dzie Bobrzańskim BTU CS Cottbus zorganizowało wystawę 
Kształtowanie kultury pamięci na temat pracy przymuso-
wej i Holocaustu jako zadanie transgraniczne. Wystawa ta 
jest wynikiem pięcioletniej współpracy UZ i BTU CS Cot-
tbus. Składa się z fotogramów (12 roll-upów) z opisami 
w języku polskim i niemieckim oraz dwa mobilne monitory. 

Jej tematem wystawy jest historia obozu pracy przymuso-
wej podczas II wojny światowej w fabryce amunicji DAG 
Christianstadt/Krzystkowice (gmina Nowogród Bobrzański) 
w perspektywie socjologicznej.

W ramach VI Dni Polsko-Niemieckich wystawa pokazana 
została również w październiku w budynku Rektoratu UZ.

Sponsorami projektu VI Dni Polsko-Niemieckich byli: Eu-
roregion S-N-B oraz Uniwersytet Zielonogórski.


