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Nauta Turbo wdraża rozwią-
zania, zmniejszające wpływ �r-
my na środowisko naturalne. W 
przedsiębiorstwie zostanie więc 
zainstalowana nowoczesna myj-
nia wysokociśnieniowa, energię 
wytwarzać będą kolektory sło-
neczne, oprócz tego oświetlenie 
zostanie wymienione na nowo-
czesne i energooszczędne lampy 
LED. 

- Nauta Turbo, realizując pro-
jekt współ�nansowany przez 
Szwajcarię w ramach Szwajcar-
skiego Programu Współpracy, 

opracuje kompleksową strategię 
dla działań z zakresu społecz-
nej odpowiedzialności biznesu 
(CSR) w oparciu o standard ISO 
26 000 – wyjaśnia Marcelina 
Przybysz, doradca CSR w Agen-
cji Rozwoju Pomorza wspiera-
jący wdrożenie strategii. - Dzię-
ki temu �rma będzie w stanie 
zintegrować cele biznesowe z 
ideą zrównoważonego rozwoju. 
Opracowywana strategia zakłada 
m.in. zminimalizowanie wpływu 
�rmy na środowisko poprzez 
wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii, spadek emisji do 
atmosfery szkodliwych substan-
cji oraz redukcję zużycia surow-
ców i energii. Ponadto projekt 
dąży do pogłębienia świadomo-
ści klientów, kontrahentów oraz 
społeczności lokalnej w zakresie 
zagadnień społecznej odpowie-
dzialności biznesu.

Nauta Turbo wdroży rozwiąza-
nia zmniejszające jej wpływ na 
środowisko naturalne już w naj-
bliższym czasie. Pierwsze z tych 
rozwiązań to instalacja myjni 
wysokociśnieniowej. Jest to bar-

dzo istotne, ponieważ �rma w 
codziennej działalności zużywa 
znaczne ilości wody (do czysz-
czenia części statków i łodzi). 

- Aktualnie używany system 
myjący jest mało wydajny i bar-
dzo energochłonny – tłumaczy 
Prezes Zarządu Edward Grześ-
kowiak. - Co więcej, Nauta Tur-
bo przy czyszczeniu części me-
chanicznych bezpowrotnie traci 
wodę – bez możliwości ponow-
nego jej użycia. Posiadana myj-
nia nie ma możliwości usunięcia 
z wody powstałych w procesie 

Biznes społecznie odpowiedzialny
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, spadek emisji do atmosfery szkodliwych 
substancji oraz redukcja zużycia surowców (m.in. wody) i energii – to główne założenia 
projektu, realizowanego przez przedsiębiorstwo Nauta Turbo.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Więcej informacji o firmie: www.nautaturbo.com.pl

mycia zanieczyszczeń. Instalacja 
nowej myjni pozwoli na zmniej-
szenie o 80 proc. poboru wody 
do mycia, dzięki zastosowaniu 
możliwości oczyszczania wody w 
obiegu zamkniętym.

Używana dotychczas myjnia 
podgrzewała wodę do mycia 
olejem opałowym. Zakup nowej 
myjni umożliwi zmniejszenie 
emisji szkodliwych substancji do 
atmosfery poprzez zastosowanie 
systemu grzewczego opartego na 
gazie ziemnym. Emisja CO spad-
nie o 50 proc., CO2

o 25 proc., NOx  o 50 proc., pyłu 
o 80 proc., zaś SO2 o 100 proc.

Nauta Turbo chce też zmniej-
szyć ilość zużywanej energii elek-
trycznej. Dlatego zainstalowane 
zostaną kolektory słoneczne oraz 

nowoczesne lampy LED. 
- Instalacja kolektorów słonecz-

nych pozwoli na obniżkę kosztów 
ogrzewania oraz wykorzystanie 
alternatywnych źródeł energii 
– mówi Edward Grześkowiak. - 
Zamontowana instalacja solarna 
pomoże ogrzać pomieszczenia 
administracyjne i warsztatowe 
oraz użytkowaną wodę. Rocz-
nie instalacja solarna pomoże 
oszczędzić Naucie Turbo ponad 
30 tysięcy kWh energii! Instalacja 
oświetlenia LED natomiast przy-
czyni się do zmniejszenia zużycia 
energii elektrycznej potrzebnej 
do oświetlenia biur i otoczenia 
zewnętrznego �rmy. Dzięki roz-
wiązaniu �rma będzie zużywać w 
tym celu aż o 70 proc. mniej ener-
gii elektrycznej.

W okresie wakacyjnym jest 
dużo mniej dawców krwi, a 
z powodu większej ilości wy-
padków jest na nią większe 
zapotrzebowanie. Z powodu 
braku zapasów krwi wiele 
operacji jest przekładanych 
na późniejszy okres.

Wakacyjne braki 
Poziom zapasów w Banku 

Krwi w Gdańsku jest alarmu-
jąco niski. Brakuje właściwie 
wszystkich grup krwi. Waka-
cje to okres, w którym mniej 
osób oddaje krew. Ludzie jeż-
dżą na urlopy i trudniej jest 
dostać w pracy wolny dzień 
na oddanie krwi, nie ma też 
zbiórek krwi przy szkołach 
średnich i uczelniach. Do 
tego zwiększa się ilość wy-
padków komunikacyjnych, a 
przez to zwiększa się potrzeba 
na krew.

- To bardzo ciężki okres dla 

pacjentów – podkreśla Le-
chosław Dzierżak ze Stowa-
rzyszenia KrewAktywni. - Ci, 
którzy mogą poczekać, mają 
operacje i zabiegi przesuwane 
na późniejszy termin, a to na 
pewno nie wpływa pozytyw-
nie na ich zdrowie.

Znajdź chwilę...
Honorowym krwiodawcą 

może zostać każda zdrowa 
osoba w wieku 18-60 lat, wa-
żąca powyżej 50 kg i legity-
mująca się dokumentem ze 
zdjęciem i numerem PESEL. 
Na oddanie krwi nie przy-
chodzimy na czczo – należy 
zjeść śniadanie i można wypić 
kawę. Przed oddaniem krwi 
każdy jest dokładnie przeba-
dany. Oddaje się 450 ml krwi 
pełnej. Cała procedura trwa 
około 30-45 minut (samo 
oddanie około 7 minut). Ho-
norowemu krwiodawcy w 

Włącz się do akcji – oddaj krew
Ambulansowa akcja poboru krwi odbyła się przy kościele p. w. św. Jadwigi na Karwinach. Akcja, 
organizowana przez Stowarzyszenie KrewAktywni, jest odpowiedzią na dramatyczny brak krwi.
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dniu oddania krwi przysługuje 
dzień wolny od pracy, dostaje 
również posiłek regeneracyjny 
w postaci 8 czekolad.

- Wakacyjne zbiórki krwi w 
Sopocie organizujemy już od 
siedmiu lat – dodaje Lechosław 
Dzierżak. - Zawsze liczymy, że 
zarówno mieszkańcy, jak i tu-
ryści po drodze na plażę speł-
nią dobry uczynek i oddadzą 
honorowo krew. Nie bądźcie 
obojętni – oddajcie krew, ura-
tujcie komuś życie!

Zbiórka w Sopocie
W Sopocie krew można od-

dać w każdy wtorek lipca i 
sierpnia przy kościele p. w. św. 
Jerzego (ul. Boh. Monte Cassi-
no) w godzinach 10:00-14:00. 
Podczas akcji Stowarzyszenia 
KrewAktywni oraz Krewnia-
cy Club Trójmiasto zebrano 
już ponad 3000 litrów krwi, 
jednak cały czas jest wielu po-
trzebujących czekających na 
transfuzję.
Dorota KorbutZbiórka krwi przy karwińskiej para'i

Oddanie krwi może uratować czyjeś życie
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