
doczyszczania tytanu do produktu, który jest w 
100 proc. „czysty”. Nie zanieczyszcza wody, 
gleby i powietrza, co dzieje się podczas nor-
malnego przepalania czy obmywania tytanu, 
w efekcie czego powstają obszary o zaniżonym 
udziale tlenu w atmosferze oraz skażonej gle-
bie, co szkodzi środowisku naturalnemu.

Z powodu trwającej na Ukrainie wojny, 
spółka MPS Technology chce w całości prze-
nieść linię recyklingu z Ukrainy do zakładu w 
Częstochowie. Główny właściciel fi rmy, Feliks 
Kusiev postanowił rozbudować przedsiębior-
stwo w Częstochowie i stworzyć największe 
centrum recyklingu tytanu w Europie, które za-
pewni niezależność od dostaw tego materiału z 
terenu Rosji. Jego ideą jest osiąganie najlepsze-
go produktu przy zachowania najostrzejszych 
reżimów ekologicznych. Władze Częstochowy 
już podjęły decyzję o przyznaniu wszystkich 
możliwych zezwoleń, jakie są konieczne do 
prowadzenia tego typu działalności. 

Według prof. Nabiałka, oczyszczanie wió-
rów tytanu na terenie zakładu w Częstochowie, 
to szansa rozwoju dla miasta i dla samego prze-
mysłu metalurgii, który ma w naszym mieście 
długie tradycje.    - Jak wiemy Huta Częstocho-
wa nie działa tak prężnie jak dawniej, a nasza 
działalność i współpraca z fi rmą ukraińską ma 
szansę tę niszę wypełnić. Choć zakład MPS 
Technology przy ul. Legionów w Częstochowie 
działa już od 2 lat, to cały czas dynamicznie się 
rozrasta i cieszy bardzo dobrą opinią. Firma 
przestrzega wszystkich możliwych przepisów 
i posiada certyfi katy umożliwiające sprzedaż 
surowca. I najważniejsze – jest bardzo mocno 

ekologiczna, co jest rzadkie w przypadku re-
cyklingu tytanu. Produktem końcowym naszej 
działalności jest gotowy wsad do pieca, który 
może być dowolnie stosowany i przy tym nie 
zanieczyszcza środowiska.

Lodówki bardziej przyjazne środowisku 
Wśród wynalazków nagrodzonych złotym 

medalem, znalazło się również rozwiązanie 
dr hab. inż. Piotra Gębary, prof. PCz, które 
ma na celu eliminację gazów cieplarnianych z 
urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak 
chłodziarki czy klimatyzatory. Profesor Gęba-
ra wraz z dr Śniadeckim z Polskiej Akademii 
Nauk, opracowali grupę stopów magnetycz-
nych mogących w przyszłości mieć zastoso-
wanie w lodówkach magnetycznych. Lodówki 
tego typu odznaczają się najwyższą możliwą 
sprawnością energetyczną oraz nie zawierają 
gazów cieplarnianych, przez co są przyjazne 
środowisku naturalnemu.

Z przebiegu uroczystości można wywnio-
skować, że Politechnika Częstochowska jest 
uczelnią innowacyjną i dobrze działającą w 
wielu dziedzinach. Współpracuje z rozwijają-
cymi się fi rmami z regionu częstochowskiego, 
co świadczy o jej dużym wpływie na gospo-
darkę regionu. Kształci m.in. przyszłe kadry, 
mogące zasilić szeregi pracowników w zakła-
dach branży metalowej. O jej dużym potencjale 
innowacyjnym i szerokiej współpracy mówiła 
podczas uroczystości również Anna Tymo-
szenko, kierownik Centrum Obsługi Inwestora 
w Urzędzie Miasta Częstochowa.
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W sali Senatu Politechniki Częstochow-
skiej odbyła się wyjątkowa uroczystość. 
Pracownikom Politechniki Częstochowskiej 
oraz fi rmom współpracującym, wręczono 
nagrody i wyróżnienia za wynalazki, które 
zdobyły uznanie na wielu Międzynarodo-
wych Wystawach Innowacji w roku 2021, 
m.in. na Tajwanie i w Stanach Zjednoczo-
nych. Na uroczystości  wręczone zostały 
również Dyplomy Uznania dla najlepiej 
ocenianych w 2021 roku rozwiązań wyna-
lazczych, które nadał Minister Edukacji i 
Nauki Przemysław Czarnek. Organizato-
rem wydarzenia było Centrum Transferu 
Technologii Politechniki Częstochowskiej 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Promo-
cji Polskiej Nauki, Techniki i Innowacji.

Wśród wielu wyróżnionych i nagrodzonych 
wynalazców znalazł się m.in. dr hab. Marcin 
Nabiałek, prof. Politechniki Częstochowskiej 
oraz ukraińska fi rma MPS Technology Sp z o. 
o. specjalizująca się m. in. w recyklingu wió-
rów tytanu. Proekologiczne rozwiązania pro-
ponowane przez tą fi rmę były bardzo wysoko 
oceniane przez międzynarodowe zespoły ju-
rorów, co w efekcie końcowym przełożyło się 
na najwyższe wyniki medalowe oraz trzy Dy-
plomy Uznania od Ministra Edukacji i Nauki 
Przemysława Czarnka.

Spółka MPS Technology powstała w 2018 r., 
a w grudniu 2019 r. uruchomiła najnowocze-
śniejszą na skalę światową instalację do przero-
bu odpadów tytanu. Wdrożenie linii nastąpiło 
z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących 
ochrony środowiska. Firma MPS Technolo-
gy od początku swojego istnienia w Polsce 
współpracuje z Politechniką Częstochowską, 
czego efektem są cztery polskie i cztery euro-
pejskie wnioski patentowe oraz cztery umowy 
o współdzieleniu patentu. 

O tym innowacyjnym rozwiązaniu „Tygo-
dnikowi 7 dni” opowiedzieli przedstawiciele 
fi rmy MPS Technology Sp. z o.o., prezes za-
rządu Siergii Arestenko i dyrektor operacyj-

ny Wojciech Kotas oraz dr hab. Marcin Na-
białek, prof. Politechniki Częstochowskiej.

- Zacznijmy od tego, że obecnie tytan jest 
materiałem strategicznym, dlatego wspólnie 
z Politechniką Częstochowską rozpoczęliśmy 
projekt, który pomaga oczyścić wióry tytanu. 
Mówiąc wprost, jest to proces recyklingu tyta-
nu na dużą skalę. Do jego przeprowadzenia po-
trzebna nam była odpowiednia linia technolo-
giczna, którą opracowaliśmy wspólnie właśnie 
z prof. Nabiałkiem i w tym momencie zaczy-
namy próby. Należy podkreślić, że wióry tyta-
nu stanowią ogromny odsetek tytanu, który w 
rzeczywistości jest marnowany na niskogatun-
kowe produkty. Chcieliśmy to zmienić i jak wi-
dać osiągamy sukces. Udało nam się połączyć 
biznes z nauką, co uważamy za ogromny sukces 
wpisujący się w strategię Rządu Polski. Nasze 
badania dowiodły, że możemy doczyszczać 
wióry tytanowe do takiego poziomu, w którym 
mogą być one użyte do produkcji np. implan-
tów stomatologicznych bądź biodrowych, czyli 
w medycynie. Inne branże, w których takiego 
oczyszczonego tytanu można użyć to lotnictwo 
oraz metalurgia – wyjaśnia dyrektor operacyj-
ny MPS Technology Wojciech Kotas.

Prezes zarządu MPS Technology, Siergii 
Arestenko dodaje: 

- Zajmujemy się tym procesem już od półtora 
roku. Mamy nadzieję, że do końca roku 2022 
uda nam się wejść w cały proces technologicz-
ny. Ze względu na to, że tytan jest surowcem 
występującym na świecie w bardzo ograniczo-
nych ilościach, tym bardziej ważnym jest, że 
nam udaje się tak oczyścić wióry tytanowe, by 
dać im możliwość powrotu do obiegu w prze-
myśle do produktów o najwyższych wymaga-
niach czystości. 

Bardzo duże wykorzystanie tytanu od zawsze 
było udziałem amerykańskiej branży lotniczej. 
Byliśmy niedawno z roboczą delegacją w USA, 
gdzie Amerykanie potwierdzili chęć współpra-
cy, wsparcia i rozwoju zakładu oczyszczania 
tytanu na terenie Unii Europejskiej. Nie będę 
ukrywał, że wybrali właśnie nasz zakład, wi-
dząc w nas wielki potencjał, co potwierdzone 
zostało pierwszymi próbnymi seriami wysła-
nymi do USA. Z powodu wojny w Ukrainie 
skorygowaliśmy swoje plany i teraz mocno dą-
żymy do postawienia w Częstochowie pieców 
indukcyjnych do topienia ferotytanu, który też 
jest ważny. W tym momencie w hutach i sta-
lowniach jest defi cyt tego produktu, bo dotąd 
produkowany był on w Rosji, Ukrainie, USA i 
Wielkiej Brytanii. Teraz, z wiadomych powo-
dów, odpadła Rosja i Ukraina, dlatego chcemy 
to robić tu, w Częstochowie. Chcemy rozbu-
dowywać swój zakład i powrócić do dobrych 
tradycji przemysłu metalowego w Częstocho-
wie. Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu władz 
miasta, uda nam się w krótkim czasie te plany 
zrealizować.

O ekologicznych aspektach oczyszczania 
tytanu, opowiedział nam również prof. Mar-
cin Nabiałek.

- Trzeba zaznaczyć, że oczyszczamy wióry 
będące odpadem. Firma może składować kil-
kanaście ton wiórów przez miesiąc, a następnie 
musi je przesyłać dalej. Zatem odpad ten jest 
praktycznie niezużywalny, przez co dostaje się 
do środowiska naturalnego, co stoi w sprzecz-
ności z szeroko pojętą ekologią. Nasza linia 
technologiczna daje możliwość ekologicznego 
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
ogłasił nabór wniosków na przedsięwzię-
cia polegające na zabudowie mikroinsta-
lacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy 
do 50 kW z terenu województwa śląskiego 
w ramach Programu „50 kW na start” 
wspierającego przedsięwzięcia z zakresu 
odnawialnych źródeł energii dla przedsię-
biorców.

Program 
„50 kW na start” 

- runda II
W bieżącej edycji Programu nastąpiła 

zmiana Benefi cjentów. Od bieżącego roku 
benefi cjentami środków są wszyscy przed-
siębiorcy zgodnie z Załącznikiem I do roz-
porządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu.

Dofi nansowanie do 100% kosztów kwali-
fi kowanych zadania w tym:

* w formie nieumarzalnej pożyczki w wy-
sokości 90% udzielonego dofi nansowania 

oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej 
niż 3% w stosunku rocznym,

* w formie dotacji do 10% udzielonego do-
fi nansowania.

Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofi -
nansowania w formie dotacji jest skorzysta-
nie z dofi nansowania w formie pożyczki w 
ramach niniejszego programu.

Drugi nabór wniosków trwa w terminie 
01.04.2022 r. – 30.04.2022 r. Termin trze-
ciego naboru to 01.05.2022 r. – 31.05.2022 
r. lub do wyczerpania alokacji środków. Fun-
dusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania 
naboru w trakcie rundy w przypadku wy-
czerpania alokacji środków przewidzianych 
w Programie.

Kwota alokacji środków w Programie 
wynosi: w formie dotacji: 1.000.000 zł, na-
tomiast w formie pożyczki: 9.000.000 zł. 
Fundusz dopuszcza możliwość zwiększania 
puli środków.

Wnioski wraz z załącznikami należy spo-
rządzić na obowiązujących formularzach do-
stępnych na stronie internetowej Funduszu 
www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Do-
fi nansowanie zadań/ochrona atmosfery/ Pro-
gram „50 kW na start” wspierający przed-
sięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł 
energii dla przedsiębiorców. Wnioski wraz 
załącznikami należy składać w siedzibie 
Funduszu w Katowicach.
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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