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Przenośniki – bez nich trudno byłoby zrobić cokolwiek. Trze-
ba przyznać, że świat bez przenośników byłby skomplikowa-
ny. Jakie zdanie macie panowie na ten temat?
Transport technologiczny, a w szczególności przenośniki, spotykamy wszę-
dzie. Mam tu na myśli kasy w marketach czy ruchome schody. Patrząc na 
to z naszej perspektywy, bardzo wiele fi rm produkcyjnych posiłkuje się 
przenośnikami, co w znacznym stopniu ułatwia pracę i zmniejsza koszty 
produkcji, a więc mamy bardzo duże pole manewru, jeśli chodzi o grono 
naszych klientów. 

Przenośniki są alternatywą dla siły ludzkich mięśni i koni mechanicznych. 
Przenoszą bardzo duże ilości materiałów na długich dystansach i są w tym 
niezastąpione, bo zużywają znacznie mniej energii.

Przenośniki w dzisiejszych czasach mają bardzo szeroki zakres zastosowa-
nia. Możemy się z nimi zetknąć niemalże w każdym zakładzie górniczym, 
w kopalinach kruszyw naturalnych wykorzystywanych w przemyśle budow-
lanym, w rolnictwie, w ciepłowniach, w sortowniach śmieci oraz wszędzie 
tam, gdzie jesteśmy w stanie zastąpić transport wykorzystujący pojazdy me-
chaniczne. Pozwala to na optymalizację kosztów związanych z transportem.

Wasz slogan reklamowy to: „Przenosimy z pasją”. Ciekawa 
pasja. Jak to się stało, że postawiliście akurat na tę dziedzinę 
działalności?
Na początku był to po prostu pomysł na biznes, oczywiście dzięki zdo-
bytemu wykształceniu na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Było to znacznie prostsze ze wzglę-
du na styczność z różnego rodzaju programami do projektowania oraz 
przedmiotami związanymi z budową maszyn i wytrzymałością materiałów. 
Slogan powstał troszkę później. Zrodziła się w nas pasja tworzenia fi rmy, 
czasem nawet kosztem własnego życia prywatnego. Studiując na UWM, 
uczyliśmy się podstaw konstrukcji maszyn. Tam pierwszy raz zetknęli-
śmy się z transportem technologicznym. Obserwując w ostatnich latach 
wzrost branży budowlanej, a zwłaszcza obszaru budowy dróg, dzięki in-
westycjom unijnym oraz Euro 2012, a co za tym idzie spore zapotrze-
bowanie na kruszywa, powstające nowe zakłady wydobywcze, uznaliśmy 
produkcję przenośników za trafną inwestycję. Ponadto za otwarciem tego 
rodzaju fi rmy przemawiała niezbyt duża konkurencja na terenie północno-
-wschodniej Polski. Firma jest naszą pasją. Można powiedzieć, że jest ona 
spełnieniem naszych ambicji.

Czym dokładnie zajmuje się firma Krozmet?
Głównym profi lem działalności fi rmy Krozmet jest produkcja przenośników, 
głównie taśmowych, zgrzebłowych i ślimakowych. Ponadto w naszej ofercie 
znajduje się bardzo szeroka gama rolek do przenośników, przesiewaczy, kru-
szarek i innych urządzeń tego typu. Posiadamy mocno rozbudowany dział 
handlowy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom 
dobre produkty (taśmy gumowe, okładziny gumowe, kleje do łączenia taśm, 
systemy czyszczenia taśm, złącza mechaniczne, napędy elektryczne oraz hy-
drauliczne, a także bardzo szeroki zakres części eksploatacyjnych oraz za-
miennych do przesiewaczy i kruszarek) w bardzo dobrych cenach. 

Ale oferta firmy Krozmet to nie tylko przenośniki. Macie 
dość szeroki zakres usług.
Oczywiście, staramy się być bardzo elastyczni. Dlatego naszą ofertę posze-
rzyliśmy o konstrukcje stalowe, wykonywane według projektu naszej fi rmy 
oraz zamawiającego, usługi remontowe, montaż konstrukcji stalowych, 
usługi zewnętrzne tokarskie, frezarskie oraz cięcia plazmowego. W na-
szej ofercie znaleźć można również bardzo szeroki zakres usług związa-
nych z wydobyciem i przerobieniem kruszyw. Z dnia na dzień staramy się 
o zwiększenie naszego asortymentu części zamiennych. Ostatnio rozpo-
częliśmy produkcję rolek, zamienników do różnych marek przesiewaczy 
i kruszarek mobilnych oraz stacjonarnych. Wprowadziliśmy do produkcji 
nowy typ rolki powrotnej czyszcząco-naprowadzającej. W swojej ofercie 
posiadamy bardzo duży zakres produktów gumowych. 

Na co zwracać szczególną uwagę przy doborze przenośników?
Szczególną uwagę trzeba zwrócić na konstrukcję przenośnika, gdyż ona 
przenosi wszystkie obciążenia. Następnie na jego wydajność, aby nie oka-

Trzej koledzy z Olsztyna – Dawid Dąbrowski, Jarosław Trusiak i Przemysław Agaszewski – 
postanowili założyć fi rmę. Wyszli z założenia, że skoro posiadają wiedzę z zakresu budowy 
maszyn, zdobytą na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, mogą te maszyny budować. 
Postawili na przenośniki. Zaczynali skromnie, w wynajętych pomieszczeniach. Z czasem 
fi rma przeniosła się do wygodnej siedziby w Marcinkowie pod Olsztynem i jest największym 
producentem przenośników w północno-wschodniej Polsce. O fi rmie, jej produktach, pasji, 
oraz pomyśle na biznes rozmawiamy z właścicielami fi rmy Krozmet.

POSIADAMY MOCNO ROZBUDOWANY 
DZIAŁ HANDLOWY, DZIĘKI CZEMU 

JESTEŚMY W STANIE ZAPROPONOWAĆ 
NASZYM KLIENTOM DOBRE PRODUKTY



zało się, że moc przerobowa jest zbyt mała lub na granicy wytrzymałości. 
Zawsze powtarzamy klientom, że lepiej, jak przenośnik ma zapas, wtedy 
części tak szybko się nie zużywają i jego żywotność jest dużo większa. Innym 
ważnym czynnikiem jest standaryzacja podzespołów takich jak rolki, taśma, 
napęd, aby łatwo było dostać części zamienne. Nie mniej ważna jest pro-
stota obsługi przenośnika, konserwacja, dostęp do części zużywających się.

Po czym poznać dobry i niezawodny przenośnik?
Dobry przenośnik to niezawodny przenośnik. Już po samej jego budowie 
widać, czy jest wytrzymały na tyle, by sprostać swojemu zadaniu. Konstruk-
cja ramy nośnej powinna być wytrzymała. Liczy się szybkość montażu i de-
montażu w razie konieczności przestawienia przenośnika w inne miejsca 
lub transportu do innego zakładu. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem, po 
którym można poznać, czy przenośnik jest dobry, są zamontowane w nim 
podzespoły. Łożyska, taśma, napęd, rolki, po których toczy się taśma, czy 
system czyszczenia taśmy. My każdy przenośnik dopasowujemy do potrzeb 
klienta. Już w chwili składania oferty przeprowadzamy wywiad, do czego ma 
służyć dany przenośnik, jakie oczekiwania klienta są z nim związane, w jakich 
warunkach przenośnik będzie pracował i w jaki sposób ma być obsługiwa-
ny. Tak bardzo szczegółowy wywiad pozwala nam zaoferować wyrób, który 
w pełni spełnia oczekiwania klienta. Innym równie ważnym czynnikiem jest 
serwis. Nasz serwis reaguje w ciągu 24 godzin, niezależnie od dnia ani jego 
pory. Dzięki temu nasi klienci są zadowoleni ze współpracy z nami.

Jak długo funkcjonujecie na rynku? Warto było zakładać firmę?
Na rynku istniejemy od 4 lat. Wcześniej jako PHU Krozmet. Zaczynaliśmy 
produkcję w Olsztynie, w wynajmowanych niedużych pomieszczeniach. 
Początkowo zajmowaliśmy się tylko produkcją oraz dystrybucją części 
zamiennych do przenośników (rolki, taśmy itp.). Szybko jednak zaczęło 
nam brakować miejsca na sprzęt oraz produkcję. Na początku 2012  r. 
przekształciliśmy się w spółkę cywilną. W tym samym czasie nadarzyła się 
okazja zakupu hali o powierzchni mniej więcej 700 m2 oraz budynku biu-
rowo-socjalnego o powierzchni 100 m2 w Marcinkowie, w gminie Purda. 
Pozwoliło nam to na zwiększenie produkcji oraz umożliwiło budowę du-
żych gabarytowo maszyn oraz konstrukcji.

Prowadzenie fi rmy, zwłaszcza fi rmy produkcyjnej, to w dzisiejszych czasach duże 
wyzwanie i ciężka praca. I ogromna odpowiedzialność – nie tylko za siebie, ale 
także za ludzi, którzy pracują w tej fi rmie. Mimo to nie żałujemy naszej decyzji. 
Każdy dzień to nowe zadania. Zaczynając pracę, nie wiemy, co nas czeka. Jeste-
śmy ludźmi aktywnymi, lubimy stawiać poprzeczkę wysoko. Żyjemy na bardzo 
wysokich obrotach, ale to, co robimy, sprawia nam przyjemność. 

Produkcja przenośników to wąska dziedzina specjalizacji. 
Trudno wam było się w tym odnaleźć?
Rzeczywiście, produkcja przenośników to wąska specjalizacja. Na rynku 
polskim istnieje kilkanaście liczących się fi rm w tej dziedzinie. Mając wy-
kształcenie techniczne i zmysły konstruktorskie, szybko opanowaliśmy 
zasady budowy przenośników. Często rozmawiamy z ich użytkownikami, 
co pozwala nam wychwycić niedociągnięcia. Mamy zaprzyjaźnione kopal-
nie, fi rmy z różnych branż, gdzie testujemy nowe produkty i rozwiązania, 
zanim wprowadzimy je na rynek. Dzięki temu sprzedajemy sprawdzone 
produkty. Nowych klientów zawsze zapraszamy do obejrzenia naszych 
urządzeń podczas pracy, aby sami ocenili dany produkt.

Budujecie przenośniki od podstaw czy też korzystacie z go-
towych komponentów?
Projekt oraz cała konstrukcja wraz z rolkami i wałami napędowymi jest naszym 
produktem. Wiadomo, że przenośnik to nie tylko konstrukcja, ale podzespoły 
takie jak: napęd, taśma gumowa, łańcuch i łożyska. I wszystkie te podzespoły, 
których nie jesteśmy w stanie wykonać sami, pozyskujemy od fi rm wyspecjali-
zowanych w ich produkcji. Wszystkie nasze podzespoły używane do produkcji 
są wysokiej jakości. Do naszych przenośników dołączamy wszelkie certyfi katy 
na produkty, tak by klient był świadomy użytych materiałów.

Proszę scharakteryzować waszą ofertę przenośników.
W ofercie posiadamy przenośniki taśmowe, zgrzebłowe, ślimakowe oraz 
wiele innych. Przenośniki taśmowe dzielimy na lekkie i ciężkie – do pracy 

w kopalniach. Przenośniki lekkie przenoszą do 100  t materiału na godz., 
natomiast ciężkie – od 100 do 1400 t na godz. Następnie dzielimy je na 
stacjonarne, przejezdne i samojezdne, te zaś na przenośniki ze stałym lub re-
gulowanym kątem pracy. Budujemy również przenośniki wybierające z włas-
nym koszem zasypowym lub rynny wibracyjne. Przenośniki zgrzebłowe pro-
dukujemy w dwóch kategoriach: z górnym pokładem wybierającym oraz 
z dolnym pokładem wybierającym. Tryb pracy na sucho lub mokro, w razie 
konieczności do zastosowania w ciepłowniach do transportu gorącego żużlu.

Firma ma siedzibę w Marcinkowie pod Olsztynem. Trudno jest 
prowadzić biznes w województwie warmińsko-mazurskim?
Nie. Jeśli ma się dobry produkt, to łatwo go sprzedać. Działamy w całym 
kraju, ale głównie na rynku północno-wschodnim i uważamy, że ta loka-
lizacja jest bardzo trafna, gdyż mniej więcej mamy taką samą odległość 
w każdym kierunku (jeśli chodzi o rynek północno-wschodni). Akurat ta 
branża jest specyfi czna i nie ma ogromnej liczby klientów. Czasami, jako 
młodej fi rmie, ciężko jest nam się przebić, ale jeśli ktoś raz nam zaufa, to 
powraca do nas z kolejnymi inwestycjami.

Produkujecie tylko na rynek polski czy też wasze produkty 
trafiają również zagranicę?
Na razie naszymi odbiorcami są klienci z Polski. Ale kto wie, może w przy-
szłości postaramy się o eksport na Europę. 

Na sukces firmy pracuje jej kadra. Proszę powiedzieć kilka 
słów na temat waszych pracowników. Dlaczego warto praco-
wać w firmie Krozmet?
W fi rmie produkcyjnej tak naprawdę są trzy istotne działy odpowiedzialne 
za koszty: dział handlowy (jak najlepsza sprzedaż), dział zakupów (tani za-
kup), dział produkcji (zoptymalizowanie czasu produkcji). Dzięki temu, że 
jest nas trójka, każdy odpowiada za swój dział, co pozwala nam na pełną 
kontrolę ich funkcjonowania.

Stawiamy zarówno na pracowników doświadczonych, jak i młodych, am-
bitnych i pomysłowych. Dbamy o nich, gdyż budujemy dosyć skomplikowa-
ne maszyny i nie możemy sobie pozwolić na rotacje. Dlaczego warto u nas 
pracować? Szanujemy pracowników i słuchamy ich potrzeb. Traktujemy ich 
tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, a zarazem wymagamy od nich 
tyle, ile od siebie. Tylko tak można stworzyć dobry zespół.

Jakie plany na przyszłość ma firma Krozmet?
Zamierzamy doskonalić nasze maszyny, szukać nowych rozwiązań kon-
strukcyjnych, rozbudować park maszynowy, poszerzyć ofertę o budowę 
przesiewaczy i kruszarek. Od lutego prowadzimy rozmowy z fi rmą z Euro-
py Zachodniej w sprawie utworzenia składu konsygnacyjnego produktów 
gumowych, to jest taśm do przenośników, skrobaków, fartuchów itp. Jest 
to dla naszej fi rmy bardzo duża szansa na rozwój. Dzięki takiemu składo-
wi będziemy mieli na miejscu o wiele więcej produktów, na które nieraz 
trzeba czekać.

Aktualnie poszukujemy fi rm, z którymi moglibyśmy wejść w kooperacje na 
wykonywanie jakichś podzespołów lub części. Dodatkowo przymierzamy 
się do produkcji maszyn rolniczych. W ostatnich latach ta branża stale się 
rozwija i widzimy w tym przyszłość. A jak będzie, pokaże czas. ■
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WYTRZYMAŁY NA TYLE, BY SPROSTAĆ 

SWOJEMU ZADANIU

PolskiPrzem
ysł            num

er 01/2010

www.idealstandard.pl

www.polskiprzemysl.com.pl Numer 03/2009

Moc Wiatru
Grupa Euros jako światowy lider produkcji łopat do turbin wiatrowych
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Energia od 
Siemensa
Polska spółka światowego 
koncernu czynnie uczestniczy
w rozbudowie polskiej energetyki 

PBG S.A posiada historyczny 
portfel zamówień
Dzięki temu, polski lider branży instalacji dla przemysłu 
nie obawia się o najbliższą przyszłość  
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O czwartym stanie skupienia materii z właścicielem firmy STIGAL,
Marcinem Stępniem, rozmawia Szymon Wojciechowski.

Dwóch wizjonerów z Krosna uwierzyło, że mogą 
zmienić swoją pasję w dobrze funkcjonujący biznes

Na początku 
było hobby

W ostatnich miesiącach budownictwo przemysłowe 
w Polsce jakby wstrzymało oddech

Zakłady Automatyki POLNA S.A.
ul. Obozowa 23, 37-700 Przemyśl
tel. 016 678 66 01
fax 016 678 65 24, 016 678 37 10
www.polna.com.pl

WIĘCEJ NIŻ AUTOMATYKA - MORE THAN AUTOMATION

„W zależności od warunków pracy w zaworze mogą występować zjawiska związane z kawitacją, przepływem krytycznym, odparowaniem 
(flashing), erozją – z reguły generujące nadmierny hałas i powodujące obniżenie jakości regulacji, zmniejszenie trwałości wyrobu aż do usz-
kodzenia awaryjnego włącznie. Można i należy eliminować lub minimalizować skutki tych zjawisk. Potrafimy w oparciu o komputerową analizę 
przepływu rozpoznać zagrożenia z nim związane i zaproponować konstrukcje zaworu przystosowaną do konkretnych warunków pracy.”

Control Valves
Zawory regulacyjne

● eliminowanie niekorzystnych zjawisk 
(np. kawitacja, hałas, flashing)
● nadkrytyczne parametry
● wysokie ciśnienia
● duże średnice
● wykonania specjalne

Jako polska firma zapewniamy szybki 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
oraz niskie ceny części zamiennych. 

Wybrane parametry produkowanych 
zaworów:
● DN 15…300 (NPS 1”…12”)
● PN 10…400 (CL 150…2500)
● Kvs 0,01…2160 (LIN, PROC, ON-OFF)

Wykonania materiałowe:
- żeliwo szare i sferoidalne
- staliwo węglowe
- staliwo kwasoodporne
- staliwo stopowe

PARTNERSTWO W PRZEMYŚLE
NIEZAWODNOŚĆ W AUTOMATYCE

INTROL S.A.
ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice
Tel.: 32 789 00 22, Fax: 32 789 01 75

www.introlsa.pl
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RWE w grupie 
liderów regionu

5 zielonych strategii, 
na których można zyskać

News: Zarządzanie: Finanse i księgowość: Zielona Marka:
Postępowanie grupowe, 
czyli o co tyle hałasu?

Biomasa – przyszłość 
energetyki

TURBINY NISKIEGO
CIŚNIENIA

SPECJALIZACJA:
Wywiad z Krzysztofem Krystowskim, prezesem Avio Polska

KROSGLASS:
BUDUJĄ ŚWIAT
Perspektywy rozwoju polskiego 
producenta włókna szklanego

1000 MEGAWATÓW
WIĘCEJ MOCY

RAFAKO:

Europejski gigant w produkcji kotłów 
energetycznych
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– TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
FAMOT

PREZENTACJA HISTORII, OBECNEJ POZYCJI SPÓŁKI NA RYNKU I PRODUKTÓW

Alstom Konstal – pociąg 
do ciągłego rozwoju

Deloitte – prawno-podatkowe 
aspekty pojęcia złomu

Artykuł: Finanse i Księgowość:Artykuł: Prawo w firmie:
SIEMENS – zintegrowane rozwią-
zania w zakresie technologii CNC

Rozwiązanie umowy o pracę 
przez pełnomocnika pracodawcy
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POSZERZENIU DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNYCH
ZNTK „MIŃSK MAZOWIECKI”I PLANACH

O NOWEJ
STRATEGII,
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MTU AERO ENGINES: 
PRECYZJA I PROFESJONALIZM
WYWIAD Z PREZESEM FIRMY 
KRZYSZTOFEM ZUZAKIEM

MASZYNY SZYTE
NA MIARĘ

RAFAMET:

SPECJALISTA OD WIELKOGABARYTOWYCH 
OBRABIAREK 

Procesy obsługi klienta – ściśle 
zdefiniowane czy elastyczne?

Zintegrowane rozwiązania 
firmy Fiege

Processum: Transport i Logistyka:Finanse i księgowość: Raporty:
Karty przedpłacone –
potrzeba matką wynalazku

Kryzysowy obraz kolei: 
komentuje Adrian Furgalski
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O FOTOWOLTAICE 
I JEJ PERSPEKTYWACH 

ROZWOJU

WAMTECHNIK
Rozmowa z Pawłem Kostrzewą, kierownikiem działu energii odnawialnych

POWIEW
PRZYSZŁOŚCI
Inwestycje spółki 
AC Prim

LURGI
DODAJE GAZU
O planach i rozwoju jednego 
z liderów w branży petrochemicznej

– WYRÓŻNIA NAS 
DOŚWIADCZENIE I NOWOCZESNOŚĆ

LERG SA

PA NOVA 
– STABILNY ROZWÓJ
DEVELOPERA
WYWIAD Z PREZESEM FIRMY - EWĄ BOBKOWSKĄ

O ROZWOJU I WIZJACH NA PRZYSZŁOŚĆ - ROZMOWA Z WICEPREZES AGNIESZKĄ KOZUBEK-BESPALENKO

– EKSPERCI OD KOTŁÓW
ENERGIKA HOLDING
ROZWÓJ, REALIZACJE 
I INWESTYCJE PRODUCENTA KOTŁÓW

Procesy biznesowe – czyli jak 
inaczej myśleć o firmie

Kontrakt menadżerski 
czyli co?

Processum: Prawo w firmie:Zarządzanie: Technologie:
Komunikacja pozwala 
ciąć koszty

Super magazyn 
energii

CUDA CHEMII

Jako światowy lider w nauce i technologii,

Dow jest dumny z tego, że może być

pierwszym globalnym sponsorem

Międzynarodowego Roku Chemii.

Łącząc możliwości jakie oferuje chemia

z czynnikiem ludzkim, Dow wprowadza

innowacyjne rozwiązania, które służą

zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludzkich,

takich jak dostępność do czystej wody

i pożywienia czy też niedrogiej energii.
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TURBINY NISKIEGO
CIŚNIENIA

SPECJALIZACJA:
Wywiad z Krzysztofem Krystowskim, prezesem Avio Polska

KROSGLASS:
BUDUJĄ ŚWIAT
Perspektywy rozwoju polskiego 
producenta włókna szklanego

1000 MEGAWATÓW
WIĘCEJ MOCY

RAFAKO:
1000 MEGAWATÓW
RAFAKO:
1000 MEGAWATÓW
Europejski gigant w produkcji kotłów 
energetycznych

– TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
FAMOT

PREZENTACJA HISTORII, OBECNEJ POZYCJI SPÓŁKI NA RYNKU I PRODUKTÓW

ISSN: 2082-8918

POSZERZENIU DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNYCH
ZNTK „MIŃSK MAZOWIECKI”I PLANACH

O NOWEJ
STRATEGII,
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UJARZMIĆ
PLAZMĘ

O czwartym stanie skupienia materii z właścicielem firmy STIGAL,
PLAZMĘ

O czwartym stanie skupienia materii z właścicielem firmy STIGAL,
PLAZMĘ

Marcinem Stępniem, rozmawia Szymon Wojciechowski.

Dwóch wizjonerów z Krosna uwierzyło, że mogą 
zmienić swoją pasję w dobrze funkcjonujący biznes

W ostatnich miesiącach budownictwo przemysłowe 
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Moc Wiatru
Grupa Euros jako światowy lider produkcji łopat do turbin wiatrowych

Energia od
Siemensa
Polska spółka światowego 
koncernu czynnie uczestniczy
w rozbudowie polskiej energetyki 

PBG S.A posiada historyczny
portfel zamówień
Dzięki temu, polski lider branży instalacji dla przemysłu 
nie obawia się o najbliższą przyszłość  

MTU AERO ENGINES: 
PRECYZJA I PROFESJONALIZM
WYWIAD Z PREZESEM FIRMY 
KRZYSZTOFEM ZUZAKIEM

MASZYNY SZYTE
NA MIARĘ

RAFAMET:

SPECJALISTA OD WIELKOGABARYTOWYCH 
OBRABIAREK 

Procesy obsługi klienta – ściśle 
zdefiniowane czy elastyczne?

Zintegrowane rozwiązania 
firmy Fiege

Processum: Transport i Logistyka:Finanse i księgowość: Raporty:
Karty przedpłacone –
potrzeba matką wynalazku

Kryzysowy obraz kolei: 
komentuje Adrian Furgalski

O czwartym stanie skupienia materii z właścicielem firmy STIGAL,
Marcinem Stępniem, rozmawia Szymon Wojciechowski.

Dwóch wizjonerów z Krosna uwierzyło, że mogą 
zmienić swoją pasję w dobrze funkcjonujący biznes

W ostatnich miesiącach budownictwo przemysłowe 
w Polsce jakby wstrzymało oddech
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O FOTOWOLTAICE 
I JEJ PERSPEKTYWACH 

ROZWOJU

WAMTECHNIK
Rozmowa z Pawłem Kostrzewą, kierownikiem działu energii odnawialnych

POWIEW
PRZYSZŁOŚCI
Inwestycje spółki 
AC Prim

I JEJ PERSPEKTYWACH 
WAMTECHNIK

LURGI
DODAJE GAZU
O planach i rozwoju jednego 
z liderów w branży petrochemicznej

– WYRÓŻNIA NAS 
DOŚWIADCZENIE I NOWOCZESNOŚĆ

LERG SA
– WYRÓŻNIA NAS 
LERG SA
– WYRÓŻNIA NAS 

PA NOVA 
– STABILNY ROZWÓJ
PA NOVA 
– STABILNY ROZWÓJ
PA NOVA 
DEVELOPERA
WYWIAD Z PREZESEM FIRMY - EWĄ BOBKOWSKĄ

O ROZWOJU I WIZJACH NA PRZYSZŁOŚĆ - ROZMOWA Z WICEPREZES AGNIESZKĄ KOZUBEK-BESPALENKO

– EKSPERCI OD KOTŁÓW
ENERGIKA HOLDING
– EKSPERCI OD KOTŁÓW
ENERGIKA HOLDING
– EKSPERCI OD KOTŁÓW
ROZWÓJ, REALIZACJE 
I INWESTYCJE PRODUCENTA KOTŁÓW
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