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Prof. Zbigniew K?os, zaanga?owany w tworzenie lubuskiego Parku Technologii
Kosmicznych, zosta? powo?any przez prezydium PAN na przewodnicz?cego Komitetu
Bada? Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. Jednocze?nie od marca br.
w Lubuskiem rusza oddzia? Centrum Bada? Kosmicznych PAN. – Ma to ogromne
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znaczenie dla rozwoju innowacyjno?ci w regionie lubuskim, jest wsparciem dla rozwoju
ca?ej gospodarki – podkre?la marsza?ek El?bieta Anna Polak.

Prof. Zbigniew K?os to jedna z osób, które od pocz?tku powstania projektu Parku Technologii
Kosmicznych, zaanga?owa?y si? w jego realizacj?. Jak sam przyznaje, powo?anie go na now?
presti?ow? funkcj? w PAN, b?dzie mia?o niebagatelny wp?yw na promowanie i realizacj?
lubuskiego projektu. – Pozycja przewodnicz?cego Komitetu Bada? Kosmicznych i Satelitarnych
PAN pozwoli mi na ogl?d ca?ego polskiego ?rodowiska zwi?zanego z t? bran??, a ponadto
pozwoli zintegrowa? dzia?ania na rzecz projektu PTK w Zielonej Górze – mówi prof. K?os.

Przypomnijmy, ?e rozmowy dotycz?ce utworzenia w Nowym Kisielinie Parku Technologii
Kosmicznych, rozpocz??y si? w 2017 roku, kiedy na wniosek Uniwersytetu Zielonogórskiego
zadanie „Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim” zosta?o wpisane do
Kontraktu Terytorialnego. Podj?te przez Województwo Lubuskie dzia?ania doprowadzi?y do
podpisania 24 kwietnia 2018 r. Listu intencyjnego potwierdzaj?cego wol? wspó?pracy na rzecz
realizacji projektu Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze, z Uniwersytetem
Zielonogórskim i Centrum Bada? Kosmicznych PAN. Natomiast 31 grudnia 2018 r. marsza?ek
El?bieta Anna Polak i cz?onek zarz?du Marcin Jab?o?ski podpisali umow? na dofinansowanie
tego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Partnerami samorz?du województwa w
tym projekcie s? Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Bada? Kosmicznych PAN oraz firma Hertz
Systems. Warto?? projektu to 60,7 mln z?, z czego kwota dofinansowania to 42 mln z?. - Dzi?
mo?emy ?mia?o powiedzie?, ?e ten projekt w regionie powstanie. Liderem projektu jest
samorz?d województwa. Ale nie by?oby mowy o jego realizacji, gdyby nie strona naukowa, czyli
Centrum Bada? Kosmicznych, które b?dzie mia?o u nas swój oddzia?. Ten projekt b?dzie mia?
olbrzymie znaczenie dla tworzenia warunków do rozwoju innowacyjno?ci w regionie – mówi?a
wówczas marsza?ek Polak.

Oddzia? Centrum Bada? Kosmicznych PAN, o którym mówi?a marsza?ek, rusza od marca br. w
Zielonej Górze/Nowym Kisielinie. Jego za?o?enie jest takie, by na miejscu wykszta?ci? kadr?
naukow?, na której b?dzie si? opiera? dzia?alno?? laboratoriów badawczych Parku Technologii
Kosmicznych. Planuje si? tam utworzenie Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych.
– My?l?, ?e przez trzy lata jeste?my w stanie przygotowa? kilku doktorantów, którzy dzia?aliby w
ramach PTK. Chcemy rozpocz?? ju? dzia?alno?? projektow?, budowa? programy badawcze we
wspó?pracy z Niemcami, bo mamy ju? wypracowane kontakty jako Centrum Bada?
Kosmicznych – mówi prof. Zbigniew K?os.

Warto doda?, ?e Rada Naukowa CBK PAN w dniu 19 grudnia 2018 r. zaaprobowa?a to
przedsi?wzi?cie wpisuj?c je do Statutu Centrum, a w?adze Polskiej Akademii Nauk zatwierdzi?y
t? decyzj?. Prezes Polskiej Akademii Nauk zwróci? si? z pro?b?, o wsparcie finansowe tej
inicjatywy z bud?etu województwa lubuskiego w kwocie 346 732 z?, a Sejmik Województwa
Lubuskiego zapisa? t? kwot? w uchwale bud?etowej województwa lubuskiego. 

Dzia?alno?? o?rodka ma by? ukierunkowana na badania w zakresie robotyki kosmicznej,
systemów GNSS oraz obserwacji Ziemi i systemów SSA.

Na zdj?ciu: uroczysto?? podpisania umowy na dofinansowanie Parku Technologii Kosmicznych
z funduszy RPO z udzia?em partnerów projektu (31 grudnia 2018 r.)
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