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Budowa Parku Technologii Kosmicznych i koordynacja działań partnerów w
tym zakresie - były tematem spotkania przedstawicieli podmiotów
zaangażowanych w ten projekt z marszałek Elżbietą Anną Polak. W
spotkaniu uczestniczyli m.in. dyrektor zarządzający Hertz Systems Rafał
Trzaskowski, szef oddziału Centrum Badań Kosmicznych PAN w Zielonej
Górze/Nowym Kisielinie prof. Marek Banaszkiewicz i członek zarządu
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województwa Marcin Jabłoński. 

Przypomnijmy, że projekt Parku Technologii Kosmicznych powstał z inicjatywy
marszałek woj. lubuskiego Elżbiety Anny Polak, a partnerami samorządu
województwa w tym projekcie są Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Badań
Kosmicznych PAN oraz zielonogórska firma Hertz Systems. Od niedawna do grona
partnerów dołączyła także włoska firma SAB Milano, zainteresowana realizacją na
terenie Polski innowacyjnych projektów z branży technologii kosmicznych.

Wartość projektu PTK to 60,7 mln zł, z czego kwota dofinansowania z RPO to 42 mln
zł. Od marca br. w Zielonej Górze/Nowym Kisielinie działa już ośrodek CBK PAN,
który funkcjonuje pod nazwą Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych.
Jego celem jest podejmowanie wspólnych polsko-niemieckich programów
badawczych a także wykształcenie kadry naukowej, na której będzie się opierać
działalność laboratoriów lubuskiego Parku Technologii Kosmicznych.

W projekt ten osobiście zaangażowany jest przewodniczący Komitetu Badań
Kosmicznych i Satelitarnych PAN prof. Zbigniew Kłos, który również uczestniczył w
spotkaniu. Na spotkaniu omawiano kwestie lokalizacyjne, logistyczne i projektowe.
Założenia są takie, by powstało konsorcjum ds. budowy PTK z samorządem
województwa w roli lidera, a na terenie przyszłego Parku powstałoby siedem
laboratoriów badawczych, pomieszczenie dla firm i sala wykładowo-konferencyjna.
Planowany czas budowy Parku (o powierzchni ok. 4 tys. mkw.) to lata
2019-2021. Znajdzie się tam m.in. pomieszczenie czystego montażu, integracji i
testów systemów i podsystemów satelitarnych, a także komora próżniowa. Jak
poinformował prof. Marek Banaszkiewicz, będzie tam m.in. możliwość pracy nad
silnikami jonowymi i prowadzenie badań jonosfery.

Przypomnijmy, że 23 września br. w Urzędzie Marszałkowskim obradował Komitet
Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, a okazją było
seminarium na temat lubuskiego Parku Technologii Kosmicznych, z udziałem m.in.
naukowców PAN, szefów poszczególnych sekcji Komitetu oraz przedstawiciela
włoskiej firmy SAB, nowego partnera projektu.
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