
QT | nr 8 (118) | środa 30 września 2015 | magazyn Informacyjno-Promocyjnyjakoscroku.pl E5

Innowacyjnie, 
elastycznie  
i dla ludzi

W zdrowym 
ciele…

„Z jakością mamy do czynienia wtedy, gdy wracają do 
nas klienci, nie produkty” – z taką maksymą utożsamia 
się spółka LERG – krajowy potentat w produkcji i eks-
porcie żywic syntetycznych stosowanych w różnych 
gałęziach przemysłu.

Kris Line - rozpoznawalny niemal na całym świecie - 
producent bielizny, oprócz pięknych i oryginalnych ko-
lekcji ma na swoim koncie wiele działań, które przy-
czyniają się do zwiększania świadomości społecz-
nej. W perspektywie najbliższych dwóch lat spółka 
planuje otworzyć w Łodzi pierwsze w Polsce centrum 
medyczno-brafittingowe. To jednak nie koniec rewo-
lucyjnych zmian. W ostatnim czasie powstał projekt 
bielizny i odzieży sportowej zachęcający do zdrowego 
stylu życia. 

– Dla nas jakość to nie tylko 
dobrze wykonany produkt, 
lecz całokształt prowadzonej 
działalności. LERG cechuje dą-
żenie do doskonałości w każdej 
dziedzinie biznesu. Nowocze-
sne zarządzanie, profesjonalna 
obsługa klienta, etyczne podej-
ście do kwestii pracowniczych, 
dbałość o ochronę środowi-
ska czy też odpowiedzialność 
społeczna – to aspekty, które 
w firmie idą w parze z tech-
nicznymi parametrami wyro-
bu. Tylko przy spełnieniu tych 
wszystkich czynników moż-
na mówić o prawdziwej jako-
ści – mówi Agnieszka Kozu-
bek-Bespalenko, wiceprezes 
zarządu LERG SA.

W przedsiębiorstwie funk-
cjonuje rozbudowany system 
kontroli jakości surowców, 
na każdym etapie produk-
cji i pomiędzy nimi. Potwier-
dza to wdrożony system ISO 
9001:2008. Dodatkowo wy-

W roku 2014 pojawił się 
pomysł stworzenia cen-
trum medyczno-brafittin-
gowego, w którym będzie 
można połączyć przyjem-
ne z pożytecznym. - Łódz-
kie centrum ma być miej-
scem profilaktyki i badań 
piersi, dającym również 
możliwość kupienia pięk-
nej bielizny, idealnie dobra-
nej do ciała i rozmiaru każ-
dej kobiety - mówi Elżbieta  
Rykała, prezes zarządu Kris 
Line Sp. z o.o. 

Projektowana przez spółkę 
bielizna oprócz pełnej gamy 
rozmiarów,  daje możliwość 
poczuć się wyjątkowo rów-
nież kobietom po zabiegu 
mastektomii. To biustonosz 

wykonany specjalnie z my-
ślą o klientkach po opera-
cyjnym wycięciu piersi na 
skutek choroby nowotwo-
rowej. Produkt wykonany 
z najwyższą precyzją we 
współpracy z Instytutem 
Włókiennictwa w Łodzi.  
Już niebawem będzie do-
stępny w sprzedaży. 

W ostatnim czasie spół-
ka intensywnie pracowa-
ła nad projektem bielizny 
i odzieży sportowej. Wyko-
nano pierwsze próby ma-
jące na celu dokładne do-
precyzowanie wymagań 
klientek.  – Zależy nam, 
aby kobiety zadbały nie 
tylko o  aspekty wizual-
ne, ale przede wszystkim 
o to, co najważniejsze, czy-
li profilaktykę zdrowotną. 
Zachęcamy już nie tylko do 
badań, ale również aktyw-
nego trybu życia, który po-
zwoli na zachowanie ciała 
i ducha w dobrej kondycji 
– puentuje Elżbieta Rykała. 

Natalia Zarzeka 
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Lód i śnieg nie mają szans

z SGGW. Jest także bezpieczny 
dla łap zwierząt oraz nie niszczy 
obuwia. Ważny atut dla użyt-
kowników dróg, udokumento-
wany badaniami głównego wy-
nalazcy, dra inż. Włodzimierza  
Kopyckiego, to inhibitor korozji, 
dzięki któremu roztwory wod-
ne, pokrywające jezdnie posypa-
ne lodołamaczem, nie zwiększa-
ją tempa powstawania rdzy na 
samochodach oraz na pozosta-
łych elementach infrastruktury 
drogowej. 

– W przeciwieństwie do 
chlorku sodowego, główny 
składnik lodołamacza, czyli 
chlorek wapnia, wchłaniając wil-

goć wytwarza ciepło, roztapiają-
ce śnieg i lód. Powstały roztwór 
wodny nie zamarznie aż do tem-
peratury -50˚C, co znacząco od-
dali konieczność następnego 
odśnieżania – uzupełnia drugi 
z wynalazców, mgr inż. Janusz 
Amanowicz.

Mimo dużego zaintereso-
wania ze strony potencjalnych 
użytkowników, np. Małopolskiej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, lodołamacz może być sto-
sowany wyłącznie na drogach 
innych, niż drogi publiczne.

Stosowanie lodołamacza 
i analogicznego ekoprepara-
tu na bazie chlorku sodowego 
na drogach publicznych unie-
możliwia bariera biurokratycz-
na, czyli przestarzałe od dnia, 
gdy zostało podpisane, Rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska 
z 27.X.2005 r. w sprawie rodza-
jów (…) środków (…) na dro-
gach publicznych (…), zezwala-

Wynalazek ten to proekolo-
giczne preparaty, pomagające 
w usunięciu śniegu i gołoledzi 
z chodników, schodów i dróg 
kołowych. Spośród dwóch opa-
tentowanych produktów firma 
BIURO HANDLOWE JANUSZ 
AMANOWICZ wytwarza eko-
preparat na bazie chlorku wap-
nia i sprzedaje go pod zastrzeżo-
ną nazwą lodołamacz.

Najważniejszą eko-zaletą lo-
dołamacza jest brak negatyw-
nego wpływu jego roztwo-
rów wodnych na kiełkowanie 
i rozwój roślin, co potwierdzi-
ły badania, przeprowadzone 
w 2009 roku przez naukowców 

Od 2003 r. patent RP nr 198058 chroni skład produktów, 
które z pożytkiem dla środowiska naturalnego mogą za-
stąpić tzw. „sól drogową” i chlorek wapnia podczas zimo-
wego utrzymania dróg (ZUD). 

EKOLOGICZnY PrEPArAT 
POMAGAJĄCY W USUWANIU ŚNIEGU
•  nie wyrządza szkód środowisku, w tym roślinom i zwierzętom;
•  wydajny – 1kg preparatu zastępuje 10kg soli kamiennej;
•  spektakularne działanie – podczas wchłaniania wydziela ciepło,  
 które roztapia lód i śnieg;
•  nie wpływa na tempo korozji powłok cynkowych 
 i nielakierowanych powierzchni stalowych;
•  działa w temperaturze do -50oC;
•  nie pozostawia nalotu na kostce brukowej czy obuwiu;
•  opatentowany skład, posiada atest PZH oraz certyfikaty ekologiczne.

jące wyłącznie na odśnieżanie 
dróg publicznych przy użyciu 
chlorku wapnia bez domie-
szek i tzw. „soli drogowej”, 
zawierającej oprócz chlorku 
sodu ok. 20% nieznanych ni-
komu zanieczyszczeń, wyrzą-
dzających nie wiadomo jakie 
szkody. Mimo licznych apeli 
wynalazców, od dekady MŚ 
nie chce tego przepisu dosto-
sować do aktualnego stanu 
techniki. Nie próbuje także, bo 
wie, że nie da rady, udowod-
nić, że te produkty są gorsze, 
od obecnie stosowanych, ar-
chaicznych metod ZUD. 

Minister Środowiska oso-
biście wręczał wynalazcom 
ZŁOTY MEDAL MTP podczas 
targów POLEKO 2014, a rosną-
ce przy drogach publicznych 
drzewa wciąż umierają stojąc.

Aleksander Kluba
Więcej informacji na:  
www.lodolamacz.eu

(Eko)logiczny 
wizerunek

Skuteczne działania na rzecz ekologii i ochrony 
środowiska, stały monitoring jakości odbioru od-
padów komunalnych oraz długofalowe inwesty-
cje w nowoczesne rozwiązania – to główne po-
wody, dla których firma KOM-EKO S.A. zdobyła 
tytuł JAKOŚĆ ROKU. 

– Cieszymy się z przy-
znanej nagrody. To potwier-
dzenie, że zmierzamy we 
właściwym kierunku. Do-
kładamy wszelkich starań, 
by jakość świadczonych 
przez nas usług była na jak 
najwyższym poziomie. Po-
twierdza to Certyfikat Sys-
temu Zarządzania PN-EN 
ISO 9001:2000. Uzyskali-
śmy go jako druga w Pol-
sce firma w zakresie od-
bioru i zagospodarowania 
odpadów – mówi Ireneusz  
Zimoch, prezes zarządu 
KOM-EKO S.A.

I rzeczywiście, spółka ma 
się czym pochwalić, ponie-
waż nie tylko funkcjonuje 
według najwyższych stan-
dardów, lecz także wpro-
wadza skuteczne roz-
wiązania, mające na celu 
poprawić jej postrzeganie 
na zewnątrz. Potwierdza 
to chociażby wprowadzo-
ne w tym roku nowe logo. 

specjalizowana kadra cały czas 
czuwa nad zapewnieniem naj-
lepszych parametrów wytwarza-
nych żywic. - Klienci, z którymi 
współpracujemy od lat, wiedzą, 
że zamówiony produkt sprosta 
ich oczekiwaniom pod każdym 
względem - podkreśla Agniesz-
ka Kozubek-Bespalenko.

Rok 2015 zapisze się w firmie 
jako czas zwiększonych inwe-
stycji w modernizację zakładu, 
w tym doposażenie laborato-
riów w nowoczesny sprzęt oraz 
poszerzenie bazy magazyno-
wej. Wszystkie te działania mają 
na celu podniesienie innowa-
cyjności przedsiębiorstwa, co 
umożliwia mu konkurowanie 
z największymi korporacjami 
w branży. 

Efekty prac rozwojowych to 
nowe produkty, które w tym 
roku weszły na rynek lub są te-
stowane przez ich zleceniodaw-
ców. Ponadto, w tym roku spół-
ka pretenduje do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU DIAMENT – najwyższe-
go odznaczenia w tym progra-
mie. 

Monika Klimczyk

Więcej na: www.lerg.pl

– Z myślą o naszych klien-
tach, cały czas się zmienia-
my i udoskonalamy. Nowa 
szata graficzna, obrandowa-
ne pojazdy czy odświeżenie 
wystroju w Biurze Obsługi 
Klienta to tylko trzy przy-
kłady z wielu działań, ja-
kie ostatnio poczyniliśmy 
w tym kierunku. Z opty-
mizmem patrzymy w przy-
szłość – stwierdza prezes Zi-
moch. 

Warto dodać, że spółka, 
która już od dwudziestu lat 
dba o czystość Lublina, była 
już laureatem wielu presti-
żowych konkursów m.in. 
otrzymała tytuł Firmy Przy-
jaznej Środowisku 2011, Li-
dera Polskiej Ekologii 2011, 
a także Lubelskiego Orła 
Biznesu 2014. Firma otrzy-
mała również w 2015 roku 
nagrody Lubelskiego Orła 
Biznesu z diamentami oraz 
nagrodę Wojewódzkiego Li-
dera Biznesu. 

Długofalowy plan stra-
tegiczny przedsiębiorstwa 
obejmuje jego dalszy roz-
wój w branży przetwarza-
nia odpadów komunalnych. 

Agata Paziewska 

Chronimy 
zdrowie ludzi 
i zwierząt!

95 lat produkcji leków weterynaryjnych, 21 lat działalno-
ści jako spółka ze 100% majątku w rękach pracowników. 
To najkrótsza charakterystyka jednego z najstarszych 
w Polsce wytwórców farmaceutyków dla zwierząt. Pu-
ławski BIOWET od blisko stulecia wspomaga rolników, 
hodowców i lekarzy weterynarii w walce z chorobami 
zwierząt gospodarskich, domowych, pszczół i gołębi. 

– Piękna historia, dobre trady-
cje, sukcesy z przeszłości i dnia 
dzisiejszego wsparte zaangażo-
waniem załogi doprowadziły 
nas do momentu, w którym dziś 
się znajdujemy. Dziękuję za do-
brą pracę włożoną w budowanie 
zakładu oraz solidaryzm w jego 
obronie w trudnych momentach 
– mówi do pracowników pod-
czas obchodów jubileuszu 95-le-
cia lek. wet. Mirosław Grzęda, 
prezes zarządu BIOWET PUŁA-
WY Sp. z o.o.

Wytwarzane w zakła-
dzie produkty lecznicze ce-
chuje wysoka jakość, skutecz-
ność i bezpieczeństwo. Całość 
prac prowadzona jest w opar-
ciu o wymagania Prawa Far-
maceutycznego i europejskich 
wytycznych GMP, czyli Dobrej 
Praktyki Wytwarzania.

W połowie lat 90-tych przy-
stąpiono do intensywnych prac 
dostosowawczych w zakresie 
jakości produkcji, opartych na 
rozwiązaniach technicznych, 

organizacyjnych i dokumen-
tacyjnych. Wybudowano no-
woczesny wydział produk-
cji sterylnej i zainwestowano 
znaczne środki w moderniza-
cję wydziału produktów im-
munologicznych. Produkty 
iniekcyjne i szczepionki dla 
zwierząt wytwarzane są w no-
woczesnych jednostkach z sys-
temem pomieszczeń czystych 
(tzw. clean-room) o klasyfiko-
wanej czystości powietrza, wy-
posażonych w specjalistyczne 
instalacje i media technologicz-
ne. Firma wdrożyła także Far-
maceutyczny System Zarzą-
dzania Jakością.

Oferta handlowa BIOWETU 
wzbogacona jest produkcją su-
plementów diety dla zwierząt 
i dodatków paszowych. Wy-
soką jakość tych produktów 
gwarantuje wdrożony system 
HACCP.

Nie dziwi więc fakt, że spół-
ka za działania w obszarze 
ciągłego doskonalenia jakości 
otrzymała nominację do tytu-
łu JAKOŚĆ ROKU 2015.

oprac. Sylwia Stadler




