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CZARNA WODA. Nam udaÅ‚o siÄ™ uratowaÄ‡ fabrykÄ™ w caÅ‚oÅ›ci
czwartek, 16 styczeÅ„ 2014

10 lat minÄ™Å‚o od kiedy udaÅ‚o siÄ™ zapobiec likwidacji zakÅ‚adu pÅ‚yt drewnopochodnych w Czarnej Wodzie. W przypadku
tego zakÅ‚adu, naleÅ¼Ä…cego obecnie do firmy Steico, udaÅ‚o siÄ™ powstrzymaÄ‡ wyprzedaÅ¼ majÄ…tku, ktÃ³ra okazaÅ‚a
nieuchronna dla wielu paÅ„stwowych zakÅ‚adÃ³w po ogÅ‚oszeniu upadÅ‚oÅ›ci. Po dekadzie od tego wydarzenia, zaglÄ…damy
znÃ³w do Czarnej Wody.

Wielu obecnych pracownikÃ³w firmy Steico w Czarnej Wodzie - jednego z najwiÄ™kszych pracodawcÃ³w Pomorza doskonale pamiÄ™ta wydarzenia sprzed 10 lat, bo wielu z nich udaÅ‚o siÄ™ wÃ³wczas wywalczyÄ‡ swoje miejsca pracy i nie
dopuÅ›ciÄ‡ do licytacji komorniczych, jakie groziÅ‚y w 2003 roku paÅ„stwowym ZakÅ‚adom PÅ‚yt PilÅ›niowych.

W 2002 r. spÃ³Å‚ka z Czarnej Wody zanotowaÅ‚a stratÄ™ w wysokoÅ›ci 9,74 mln zÅ‚. W poÅ‚owie kolejnego roku SÄ…d Rejono
zdecydowaÅ‚ o jej upadÅ‚oÅ›ci. DÅ‚ugi firmy siÄ™gaÅ‚y juÅ¼ 23 mln zÅ‚. ZakÅ‚ad energetyczny odciÄ…Å‚ fabryce prÄ…d.

- Jeszcze zanim do zakÅ‚adu wkroczyÅ‚ syndyk, bardzo szybko do dziaÅ‚ania przystÄ…pili komornicy, ktÃ³rzy chcieli w
pierwszej kolejnoÅ›ci zabraÄ‡ to, co byÅ‚o najcenniejsze, wyrwaÄ‡ serce produkcji, nie zwaÅ¼ajÄ…c na to, Å¼e pozbawi
moÅ¼liwoÅ›ci funkcjonowania wielkiego zakÅ‚adu, zatrudniajÄ…cego kilkaset osÃ³b - wspomina WiesÅ‚awa SÅ‚omiÅ„ska. - To
wielki zryw spoÅ‚eczny ludzi, dla ktÃ³rych ta fabryka byÅ‚a drugim domem. To, co wÃ³wczas dziaÅ‚o siÄ™ w Czarnej Wodzie,
blokady, prÃ³by wejÅ›cia komornika na teren zakÅ‚adu, rÃ³wnieÅ¼ przy asyÅ›cie policji, determinacjÄ™ pracownikÃ³w, moÅ¼na
porÃ³wnaÄ‡ do podobnych dziaÅ‚aÅ„ w stoczniach, ktÃ³re jednak nie zakoÅ„czyÅ‚y siÄ™ tak pomyÅ›lnie dla zakÅ‚adÃ³w, jak ten

Akcja rozwinÄ™Å‚a siÄ™ bÅ‚yskawicznie. DziÄ™ki determinacji i sprawnym dziaÅ‚aniom pracownikÃ³w udaÅ‚o siÄ™ zablokowa
sprzedaÅ¼ majÄ…tku przez komornika a ogÅ‚oszenie upadÅ‚oÅ›ci zawiesiÅ‚o te dziaÅ‚ania. ChoÄ‡ wstrzymano produkcjÄ™, a
wypowiedzenie otrzymaÅ‚o 400 pracownikÃ³w, wciÄ…Å¼ wierzyli, Å¼e uda siÄ™ uratowaÄ‡ zakÅ‚ad w caÅ‚oÅ›ci, bez konieczn
dzielenia go na maÅ‚e spÃ³Å‚ki, rozprzedawania poszczegÃ³lnych hal i dziaÅ‚ek.

Magdalena SmÃ³Å‚ka, Ã³wczesny syndyk zakÅ‚adu, widzÄ…c jak waÅ¼ny jest to zakÅ‚ad, wokÃ³Å‚ ktÃ³rego 50-letniej historii
wyrosÅ‚o miasteczko Czarna Woda, podjÄ™Å‚a prÃ³bÄ™ sprzedania go w caÅ‚oÅ›ci. Jeszcze przed upadÅ‚oÅ›ciÄ… zakÅ‚ad ch
Finowie, ale wycofali siÄ™ z transakcji.

- SprzedaÅ¼ to dÅ‚ugi proces, a ludzie czekali na pracÄ™. Ze wzglÄ™du jednak na ogromne zadÅ‚uÅ¼enia wobec dostawcÃ³w
ograniczenia moÅ¼liwoÅ›ci zbytu z powodu odejÅ›cia wieloletnich kontrahentÃ³w firmy, brak byÅ‚o moÅ¼liwoÅ›ci
uruchomienia produkcji bez wsparcia z zewnÄ…trz.Na szczÄ™Å›cie udaÅ‚o siÄ™ sprawnie podpisaÄ‡ umowÄ™ wspÃ³Å‚pracy
STEICO, wÃ³wczas EKOPÅ•YTA, dziÄ™ki ktÃ³rej udaÅ‚o siÄ™ wznowiÄ‡ produkcjÄ™ i ponownie zatrudniÄ‡ ponad 200 osÃ³b
wrzeÅ›niu 2003 roku - mÃ³wi WiesÅ‚awa SÅ‚omiÅ„ska.

Nowy inwestor, choÄ‡ na poczÄ…tku nie mÃ³gÅ‚ byÄ‡ pewny, Å¼e z dzierÅ¼awcy kiedykolwiek przeobrazi siÄ™ w prawowiteg
wÅ‚aÅ›ciciela, od poczÄ…tku musiaÅ‚ podjÄ…Ä‡ kroki inwestycyjne. JÃ³zef Kurzawa, obecnie czÅ‚onek zarzÄ…du firmy Steico
wÃ³wczas dyrektor techniczny zakÅ‚adu EkopÅ‚yta w Czarnkowie, byÅ‚ 10 lat temu w fabryce pÅ‚yt w Czarnej Wodzie.
- ZakÅ‚ad byÅ‚ w bardzo zÅ‚ym stanie, pod wzglÄ™dem technicznym byÅ‚ niedoinwestowany i nic dziwnego Å¼e przynosiÅ‚
przez wiele lat starty - wspomina JÃ³zef Kurzawa. - MiaÅ‚ jednak ogromny potencjaÅ‚ w postaci wyksztaÅ‚conej kadry, ludzi,
ktÃ³rzy chcieli go ratowaÄ‡ i chcieli dla niego pracowaÄ‡. Dla nich ta fabryka to byÅ‚a czÄ™Å›Ä‡ krajobrazu Czarnej Wody.
W 2005 roku w wyniku przetargu ogÅ‚oszonego przez syndyka,Steico AG, wÅ‚aÅ›ciciel zakÅ‚adu w Czarnkowie, staÅ‚ siÄ™
takÅ¼e wÅ‚aÅ›cicielem fabryki w Czarnej Wodzie. Energicznie podjÄ™to siÄ™ modernizacji, usprawnieÅ„ organizacyjnych,
dostosowywania przestarzaÅ‚ej produkcji do nowych wymogÃ³w rynku unijnego.
- Co roku tylko w Czarnej Wodzie inwestowaliÅ›my okoÅ‚o kilka milionÃ³w mln zÅ‚ - mÃ³wi Steffen Zimny, prezes zarzÄ…du
Steico. - WymienialiÅ›my przestarzaÅ‚e instalacje, aby ograniczyÄ‡ negatywny wpÅ‚yw produkcji na Å›rodowisko, w tym haÅ‚as
emisjÄ™ spalin czy iloÅ›Ä‡ odpadÃ³w.
Tylko w ostatnich 5 latach Steico AG wydaÅ‚o 15 mln zÅ‚ na modernizacjÄ™ zakÅ‚adu w Czarnej Wodzie, ostatnio kosztem 3
mln zÅ‚ caÅ‚kowicie przebudowano kotÅ‚owniÄ™.
- DziÄ™ki pomysÅ‚om naszych technologÃ³w zastosowaliÅ›my taki system produkcji energii, ktÃ³ry pozwoliÅ‚ na ograniczenie
zuÅ¼ycia wÄ™gla o 40% na jednÄ… tonÄ™ produktu - mÃ³wi Steffen Zimny i dodaje: poczynione inwestycje to nie jest
jednostkowy wydatek, ale caÅ‚y proces wprowadzania ulepszeÅ„, uszczelnieÅ„, lepszego wykorzystania potencjaÅ‚u. Widzimy
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jednak, Å¼e warto byÅ‚o zwiÄ…zaÄ‡ siÄ™ z tym regionem, bo spotykamy ludzi, urzÄ™dnikÃ³w czy politykÃ³w, ktÃ³rzy sÄ… na
przychylni i starajÄ… siÄ™ nie robiÄ‡ przeszkÃ³d, nie namnaÅ¼aÄ‡ biurokracji, ktÃ³ra i tak stanowi spore bariery dla
przedsiÄ™biorstw w Polsce.

OsobÄ… wspierajÄ…cÄ… dziaÅ‚ania Steico w Czarnej Wodzie jest burmistrz Arkadiusz Gliniecki.
- PamiÄ™tam, Å¼e w latach 80-tych niekiedy Å›cieki prosto z fabryki wpÅ‚ywaÅ‚y do naszej rzeki zabarwiajÄ…c jÄ… na kolor k
wspomina. - Steico przejmujÄ…c 10 lat temu ten zakÅ‚ad nie tylko uratowaÅ‚o go przed likwidacjÄ…, utrzymaÅ‚o miejsca pracy,
ale teÅ¼ modernizuje sukcesywnie swÃ³j park technologiczny przy czym, co istotne, zwraca uwagÄ™ na to, aby procesy
produkcji speÅ‚niaÅ‚y jak najwyÅ¼sze standardy pod wzglÄ™dem ochrony Å›rodowiska. Wiem, Å¼e produkowane w zakÅ‚adzi
wyroby trafiajÄ… w najdalsze zakÄ…tki Å›wiata; do Japonii, czy StanÃ³w Zjednoczonych, gdzie wymogi pod wzglÄ™dem jakoÅ›
ekologicznoÅ›ci wyrobu sÄ… bardzo wysokie.

WracajÄ…c po 10 latach od przeÅ‚omowych wydarzeÅ„ do zakÅ‚adu pÅ‚yt w Czarnej Wodzie nie sposÃ³b nie zapytaÄ‡ o kryzys
gospodarczy, ktÃ³ry okazaÅ‚ siÄ™ momentem przeÅ‚omowym i fala upadÅ‚oÅ›ci wielu firm na Pomorzu.
- Nie jesteÅ›my jakÄ…Å› enklawÄ…, by mÃ³wiÄ‡, Å¼e nas kryzys caÅ‚kowicie ominÄ…Å‚ - mÃ³wi Steffen Zimny. - Ale to kolejn
ktÃ³remu z sukcesem stawiliÅ›my czoÅ‚a i wyszliÅ›my z niego z tarczÄ…. Po prostu bardzo szybko zareagowaliÅ›my na zmiany
na rynku, ograniczyliÅ›my produkcjÄ™ wyrobÃ³w standardowych na magazyn, a zaczÄ™liÅ›my produkowaÄ‡ dokÅ‚adnie to, co
zamawiaÅ‚ klient, dostosowujÄ…c wyrÃ³b do jego potrzeb. Z wyrobÃ³w typowo dedykowanych meblarstwu takich jak pÅ‚yty
pilÅ›niowe, zaczÄ™liÅ›my tworzyÄ‡ nowoczesne kompozyty o lepszych wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciach izolacyjnych, cieplnych,
wytrzymaÅ‚oÅ›ciowych, dajÄ…cych siÄ™ lepiej obrabiaÄ‡, szybciej montowaÄ‡. Takimi parametrami wygraliÅ›my na rynku z
konkurencjÄ… i zyskaliÅ›my nowe rynki zbytu.

Elastycznie dopasowujÄ…c siÄ™ do rynku zakÅ‚ad aÅ¼ w 80% zmieniÅ‚ swÃ³j dotychczasowy asortyment, ktÃ³ry wytwarzaÅ‚
jeszcze 5 lat temu. Jako jedyni w Europie rozpoczÄ™liÅ›my produkcjÄ™ pÅ‚yt z zawartoÅ›ciÄ… bitumu powyÅ¼ej 35% na takie
jak Stany Zjednoczone, Australia czy Japonia. Innym waÅ¼nym produktem, w ktÃ³rym wyspecjalizowaÅ‚ siÄ™ ZakÅ‚ad w
Czarnej Wodzie jest podpaÅ‚ka grillowa sprzedawana na rynki Europy Zachodniej, gÅ‚Ã³wnie niemiecki i holenderski.

- Czarna Woda staÅ‚a siÄ™ dla nas bardzo waÅ¼nym zakÅ‚adem, w ktÃ³rym bÄ™dziemy na pewno inwestowaÄ‡ - zdradza
prezes Zimny. - Widzimy tu ogromny potencjaÅ‚, mamy Å›wietnÄ… kadrÄ™, ktÃ³rÄ… zapewne bÄ™dzie trzeba jeszcze wzmocn
dodatkowym zatrudnieniem, by podoÅ‚aÄ‡ tym wszystkim pomysÅ‚om inwestycyjnym, ktÃ³re chcemy wkrÃ³tce tu zrealizowaÄ‡
- dodaje.

Burmistrz Arkadiusz Gliniecki (po prawej) przekonuje, Å¼e bÄ™dzie wspieraÅ‚ Steico we wszystkich dziaÅ‚aniach, ktÃ³re
pozwolÄ… na tworzenie nowych miejsc pracy w regionie. Steico przekonaÅ‚o przecieÅ¼ przez ostatnie 10 lat, Å¼e jest
stabilnym inwestorem, ktÃ³ry wygrywa nie tylko w latach dobrej koniunktury.

W ciÄ…gu ostatnich 5 lat, Steico zainwestowaÅ‚o w modernizacjÄ™ zakÅ‚adu w Czarnej Wodzie 15 mln zÅ‚. SkorzystaÅ‚o na ty
rÃ³wnieÅ¼ miasto, bo znacznie obniÅ¼ono emisjÄ™ haÅ‚asu, poprawiÅ‚a siÄ™ jakoÅ›Ä‡ powietrza i wÃ³d.

Firma Steico ma trzy fabryki w Europie, w tym dwie w Polsce: w Czarnkowie oraz Czarnej Wodzie. Å•Ä…cznie zatrudnia w
Polsce 800 pracownikÃ³w, z czego w Czarnej Wodzie dla firmy pracuje 250 osÃ³b.
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