
Każda z sześciu nowych hal ma po 1000 m kw. Do tego zaplecze 
biurowe o powierzchni około 1700 m kw. - najnowszy budynek 
Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu otwarto uroczyś-
cie na początku czerwca br. To czwarty, po inkubatorze, budyn-
ku laboratoryjno-wdrożeniowym i Budynku Wysokich Tech-
nologii IT, obiekt na terenie PNT. - W każdej z tych hal istnieje 
możliwość podłączenia dużej, 12-tonowej suwnicy, Odpowied-
nio mocne łącza energetyczne są przygotowane pod potrzeby 
każdego najemcy - wyjaśniał podczas otwarcia prof. Jarosław 
Mamala, prezes PNT. - To rozszerzona kopia naszego pierwsze-
go budynku laboratoryjno-wdrożeniowego, który cały ma 1100 
m kw. Zainteresowanie nowymi halami jest tak duże, że już 
w pierwszym konkursie budynek został w całości zapełniony. 
W halach 3,4 i 5 jest już prowadzona działalność, a w kolejnych 
przedsiębiorcy ruszą od sierpnia - mówił prof. Mamala.  

Najemcy nowego budynku reprezentują następujące bran-
że: produkcji kosmetyków i żywności, ochronę 
przeciwłamaniową i przeciwpożarową, obróbkę metali, szkła 
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i drewna oraz IT. Firmy podpisały umowę na trzy lata i będą mo-
gły aplikować o przedłużenie na kolejne trzy. Połowa najemców 
to firmy, które wcześniej ulokowane były w mniejszym budyn-
ku wdrożeniowym, co - jak podkreślił prezes PNT - świadczy 
o ich dynamicznym rozwoju, skoro w ciągu trzech lat urosły 
na tyle, żeby przenieść się do większego lokum. 

- To dowód na to, że udaje nam się realizować naszą misję 
„od pomysłu do rozwoju” - komentował prof. Mamala. 

Przenosiny nie oznaczają, że mniejsze pomieszczenia 
w pierwszych, oddanych w 2015 roku budynkach, są wolne, bo 
już większość z nich została zagospodarowane przez nowe pod-
mioty. Prof. Mamala podał, że zostały pojedyncze pomieszcze-
nia. - Dla wielkiego podmiotu nie mamy miejsca - zastrzegł pre-
zes PNT. 

Miejsce na dział B+R albo magazyn 
Roman Staś, prezes Somati System Polska, producenta sy-

stemów przeciwpożarowych, głównie bram (przesuwnych, ro-
lowanych, gilotynowych) , mówił, że firma w nowej hali planu-
je ulokować centrum badawczo-rozwojowe.  

- Będziemy prowadzić tu badania nad nowymi produktami, 
które w przyszłym roku chcemy wdrożyć głównie na rynek pol-
ski, ale także europejski. Razem z Politechniką Opolską będzie-
my pracować nad bramą elastyczną rolowaną, łączącą funkcję 
bramy szybkej i przeciwpożarowej. Bardzo niszowy produkt - 
mówił Roman Staś i dodał, że o lokalizacji centrum B+R w no-
wym budynku PNT zadecydował idealny pod te potrzeby me-
traż i świetna lokalizacja, bo w sąsiedztwie przy ul. Wrocławskiej 
firma  ma dział konstrukcyjny.  

- Standard tej hali jest nieosiągalny na opolskim rynku - oce-
nił prezes Somati System Polska, co w jego ocenie powinno przy-
ciągnąć młodych konstruktorów, którzy - jak zauważył prezes 
Staś - zwracają uwagę na miejsce i kulturę pracy.  

Somati System Polska ma dwie fabryki: w czeskim Brnie 
i w Opolu, przy ul. Małopolskiej. Firma działa w niszowej bran-
ży - w Polsce ma dwóch, trzech konkurentów, w całej Europie - 

kilku kolejnych. W Polsce, gdzie działa od 10 lat, zatrudnia po-
nad 30 osób, a w Czechach (funkcjonuje tam od 20 lat)  ponad 
50 osób. Produkuje bramy do zakładów produkcyjnych, galerii 
handlowych, dużych obiektów użyteczności publicznej, jak np. 
teatry, gdzie pojawią się duże ściany i elementy, które trzeba za-
bezpieczyć przeciwpożarowo. Sieć sprzedaży Somati System 
Polska opiera o dealerów - producentów bram niepożarowych.  

Na wynajem hali w PNT zdecydowała się także firma 
Merzdorf Fine Food, producent przekąsek z filetów z piersi kur-
czaka. To mikrofirma, która główną siedzibę już ma w PNT, a za-
kład produkcyjny na Dolnym Śląsku. - Zdecydowaliśmy się 
na wynajem nowej hali do przechowywania produktów i wy-
syłania ich w świat. Już teraz trafiają do innych krajów europej-
skich, m.in. Wielkiej Brytanii  czy Francji, a w planach mamy ek-
sport na Bliski Wschód - mówiła Joanna Berezowska. 

Kolejnym najemcą jest producent szaf serwerowych i innych 
obudów dla producentów elektroniki i różnego rodzaju maszyn. 
- W Opolu działamy od 15 lat, najpierw jako dystrybutor, a obec-
nie producent zaawansowanych technologicznie rozwiązań - 
mówi Piotr Kania, dyrektor d.s. sprzedaży spółki Apra-Optinet, 
która w Polsce zatrudniaj kilkunastu pracowników, ale jako gru-
pa z główną siedzibą w Niemczech, daje pracę ponad 400 oso-
bom w całej Europie.  - Ofertą ulokowania się w PNT zaintereso-
waliśmy się jako dostawca szaf do sąsiedniego budynku Wyso-
kich Technologii IT. Bliskość tej realizacji to okazja do testowa-
nia naszych produktów w środowisku pracy - mówił Piotr Kania.  

W nowej hali firma planuje tworzyć, testować i wytwa-
rzać produkty związane z elektroniką, monitoringiem parame-
trów środowiskowych w szafach oraz produkty związane z prze-
mysłem 4.0, czyli sztuczną inteligencją, która będzie miała zasto-
sowanie w jej fabrykach, ale także w zakładach jej klientów.   

- Przystępowaliśmy do tego projektu z duszą na ramieniu, 
ale dziś wiemy, że zrobiliśmy to dobrze - podsumował prof. 
Mamala, prezes PNT, pytany, czy budowa była realizowana 
pod zapotrzebowanie rynku. Prezes PNT wskazał, że na terenie, 
którym dysponuje park, jest miejsce na kolejne inwestycje.  

W styczniu br. PNT oddało wart 16,1 mln zł budynek wyso-
kich technologii IT z serwerownią - Centrum Przetwarzania Da-
nych z certyfikatem TIER III. W obiekcie zastosowano innowa-
cyjne systemy chłodzenia. - Każdy z elementów mających 
wpływ na działanie serwerowni jest zdublowany, co daje pew-
ność ciągłości działania oraz jeden z najwyższych stopni nieza-
wodności. Budynek posiada dwie niezależne linie światłowo-
dowe, dwie niezależne linie energetyczne i transformatory, a tak-
że agregaty prądotwórcze o mocy 2x630 Kw, będące w stanie 
samodzielnie zasilać urządzenia nawet w przypadku poważnej 
awarii prądu - podała spółka. 

- Budynek też powoli zapełnia się. Podpisaliśmy wieloletnią 
umowę z NASK-iem (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 
Państwowy Instytut Badawczy), który instaluje u nas sprzęt i bu-
duje ogólnopolską sieć edukacyjną, która będzie obsługiwana 
z Opola. Planujemy przekształcić nasze big data na data science, 
a więc możliwość roziwjania nauki - komentował prof. Mamala.   

Serwerownię przetestowano na „żywym organiźmie”, orga-
nizując w kwietniu razem z koncernem Danone hackaton, w któ-
rym udział wzięły 22 zespoły programistów z całej Polski i jeden 
z zagranicy. Maraton trwał niemal 24 godziny. Zadanie polega-
ło na wypracowaniu, w oparciu o dane przekazane przez opol-
ską Nutricię, modelu optymalizacji procesu produkcyjnego.  
Uczestnicy utworzyli ponad 5000 linijek kodu oraz 22 modele 
matematyczne. Wygrała drużyna z Warszawy (Karolina 
Seweryn, Olaf Skrabacz, Szymon Sapkowski i Dawid Lipski).  
Na rozwiązanie zadania zespół potrzebował niecałych 21 godzin. 
Główną nagrodą był voucher w wysokości 10 tys. zł ufundowa-
ny przez Nutricię. 
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Prezes PNT uważa, że na terenie parku jest jeszcze 
miejsce na nowe budynki. 
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Hackaton z Danone w CWK zorganizowano krótko 
po tym, jak w PNT uruchomiono budynek IT.

Prezes PNT prof. Jarosław Mamala przed pierw-
szymi powstającymi budynkami jesienią 2014 r. 
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