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REKLAMA

HAURATON 
filmowy
Na targach WODKAN 2012 (22-24 ma-
ja) odbył się pokaz filmów branży bu-
dowlanej. Firma HAURATON także spró-
bowała swoich sił w przemyśle filmowym.  
Zgłoszono film prezentujący drużynę  
HAURATON wraz ze stadionami przygoto-
wywanymi na Mistrzostwa Europy w Piłce 
Nożnej 2012, gdzie firma dostarczyła po-
nad 20 km odwodnień i systemów zago-

spodarowania wody. Film, zainspirowany piłką nożną, otrzymał też 
nagrodę filmową na II Festiwalu Filmów Budowlanych „Impresje 
Budowlane" za świeże podejście do tematu filmów produktowych.

TINES w Bangkoku 
„Tunele i budownictwo podziemne dla 
społeczeństwa globalnego” to temat 
Światowego Kongresu Tunelowego 2012 
i 38 Zgromadzenia Generalnego Między-
narodowego Stowarzyszenia Tunelowego  
ITA-AITES. Spotkanie odbyło się w stolicy 
Tajlandii w dniach 18-23 maja. W wydarze-
niu uczestniczyli przedstawiciele firmy TI-
NES, na czele z prezesem zarządu Tomaszem Szubą – jako człon-
kowie delegacji Ukraińskiej Państwowej Korporacji Budowy Metra 
i Tuneli - Ukrmetrotunelbud należącej do ITA-AITES. Co roku Świa-
towy Kongres Tunelowy (WTC 2012) - najbardziej prestiżowe spo-
tkanie branży budowlanej w całości poświęcone obiektom pod-
ziemnym - gromadzi najwybitniejszych ekspertów sektora - projek-
tantów, inżynierów, badaczy i naukowców - z 69 państw członkow-
skich, by kompleksowo poruszyć kluczowe kwestie dotyczące mię-
dzynarodowych standardów budowy, utrzymania i rewitalizacji tu-
neli, a także promocji tunelarstwa na szczeblu światowym.

Dr Martin Viessmann 
uhonorowany
Właściciel Grupy Viessmann otrzy-
mał 12 maja tytuł doktora hono-
ris causa University of Wiscon-
sin Oshkosh. Uczelnia co roku 
nagradza liderów w promowaniu 
rozwiązań dotyczących odnawial-
nych źródeł energii i ogólnych za-
sad zrównoważonego rozwoju. 
Według gremium uniwersyteckie-
go, Dr Viessmann zasłużył na wyróżnienie dzięki zaangażowaniu 
w realizację przedsięwzięć związanych ze źródłami energii od-
nawialnej - nie tylko w zakresie biznesowym, ale też w obszarze 
współpracy z partnerami naukowymi. Na zdjęciu: dr Martin Vies-
smann i Kanclerz Uniwersytetu Richard H. Wells (z prawej).
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quick-mix wsparł  
fundację Arka
W dniach 30 maja-5 czerwca 2012 r. 
odbył się bieg wspierający utworze-
nie przez fundację Arka ośrodka po-
mocy dla dzieci na warszawskiej Pra-
dze. W projekt zaangażowana jest 

również fundacja Lukasa Podolskiego. Na trasie Osnabrück-
Warszawa, liczącej 1300 km, ostatni, 80-kilometrowy odcinek 
zaczynający się w Rawie Mazowieckiej, pokonał zespół biega-
czy, do którego dołączyli pracownicy firmy quick-mix Sp. z o.o.  
5 czerwca 2012 r. ok. godziny 5 rano ekipa biegaczy, która 
wystartowała z Osnabrück, dotarła do zakładu produkcyjnego  
firmy w Rawie Mazowieckiej. Podczas postoju Prezes firmy Mariusz 
Gil przekazał w imieniu quick-mix Holding GmbH & Co. KG. czek 
na kwotę 10 tys. zł. Fundacja „Arka” zajmuje się tworzeniem 
świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży. 
– quick-mix Holding GmbH & Co. KG. jako duża firma z wielolet-
nim doświadczeniem, identyfikuje się z ideami propagowanymi 
przez organizatorów biegu i fundacje Arka oraz Lukasa Podol-
skiego – powiedział Mariusz Gil.
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