
O tym jak polska żaluzja natchnęła
przedsiębiorcę i przyczyniła się do
powstania i rozkręcenia biznesu
na Litwie. Dziś Ardena to potentat
w swojej branży str. 4–5

Wladcy światła i ciemności

Dariusz Gocłowski, szef i współwłaściciel ostrołęckiej spółki STARGLASS

Firma Eco-Billboard organizuje sieć
przedstawicielstw regionalnych. Ma
świetny pomysł na biznes i chce nim
zarazić innych str. 12
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w rodzinnym gronie.
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Nie każdą działalność go-
spodarczą można tak od razu
rozpocząć bazując tylko na
wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej. Legalne
podejmowanie i wykony-
wanie niektórych rodzajów
działalności gospodarczej jest
możliwe dopiero po uzyska-
niu koncesji, wpisu do reje-
stru, zezwolenia, licencji al-
bo zgody. Czasem nawet
trzeba też wykazać się po-

siadaniem odpowiednich uprawnień zawodowych.
Mamy ponad 300 zawodów regulowanych, do wy-

konywania których konieczne są uprawnienia lub
inna forma potwerdzenia kompetencji, ale to nie
wszystkie ograniczenia.

Do takiej działalności potrzebna jest koncesja:
1. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopa-

lin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiorniko-
we magazynowanie substancji oraz składowanie
odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wy-
robiskach górniczych;

2. wytwarzanie i obrót materiałami wybucho-
wymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i techno-
logią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

3. wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie,
przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią;

4. ochrona osób i mienia;
5. rozpowszechnianie programów radiowych

i telewizyjnych;
6. przewozy lotnicze.

Do takiej działalności potrzebny jest wpis do re-
jestru działalności regulowanej:

� tego nie można wykonywać bez wpisu do re-
jestru działalności regulowanej:

1. organizowanie imprez turystycznych oraz po-
średniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu
umów o świadczenie usług turystycznych;

2. świadczenie usług turystycznych obejmują-
cych polowania wykonywane przez cudzoziemców
na terytorium RP i polowania za granicą;

3. świadczenie usług w zakresie: pośrednictwa
pracy na terenie RP, pośrednictwa do pracy za gra-
nicą u pracodawców zagranicznych obywateli pol-
skich, doradztwa personalnego, poradnictwa za-
wodowego, pracy tymczasowej;

4. konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony
roślin – ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;

5. obrót materiałem siewnym;
6. wytwarzanie lub magazynowania biokom-

ponentów;

Niezbędnik przedsiębiorcy

Ostrołęcki STARGLASS to przykład na to, jak międzynarodowa współprac

Szklana droga
Odzyskana przez Polskę wolność w 1989 roku

pozwoliła Polakom realizować wizje, które kil-
ka lat wcześniej podglądali z zazdrością na Za-

chodzie. Szklana droga do Europy ostrołęckiej firmy
rozpoczęła się w 1992 roku w Finlandii. To wtedy
właściciele Tahtilasi OY Yrjo Valimaki i Juha
Myllykorpi postanowili zaangażować swoje długo-
letnie doświadczenie i kapitał w tworzenie przedsię-
biorstwa na terenie Polski.

Lokalizacja spółki w Ostrołęce to przede wszyst-
kim wynik prywatnych relacji Finów z Dariuszem Goc-
łowskim, który w latach 80. podziwiał w czasie prak-
tyk studenckich osiągnięcia pracowitych Skandyna-
wów i tworzył razem z nimi wizję przyszłej współpracy.

Organizowanie spółki w 1992 roku pod każdym
względem było trudne. Ze względu na żmudny pro-
ces rejestracji firmy w zbiurokratyzowanym systemie,
brak podstawowych możliwości komunikacji bezpo-
średniej (telefon, fax.), koszmar urzędniczy na gra-
nicach i w posterunkach celnych, brak surowców
do produkcji.

Siłą napędową do pokonania tych trudności był en-
tuzjazm ludzi zaangażowanych w tworzenie spółki
i budzący się popyt rynkowy.

– Rozpoczęliśmy produkcję szyb termoizolacyjnych
w wydzierżawionym obiekcie na powierzchni 800 m2

– mówi Dariusz Gocłowski. – Dziś spółka jest właś-
cicielem ponad 3 ha gruntów przy ulicy Kołobrzeskiej

i dysponuje powierzchnią produkcyjną ok. 7000 m2.
Zatrudnionych bezpośrednio jest 50 pracowników.

Kolejnym etapem w drodze do wspólnej Europy
był rok 2003. STARGLASS w celu wzmocnienia swo-
jej pozycji na rynku krajowym i europejskim dołą-
czył jako pierwsza polska firma do grupy SANCO
(www. sanco.de) zrzeszającej 52 prężne, autono-
miczne przedsiębiorstwa przetwórstwa szklarskiego
z całej Europy.

– Razem możemy więcej. W ramach grupy bada-
my materiały do produkcji, certyfikujemy wyroby,
przeprowadzamy kampanie reklamowe i informa-
cyjne, lobbujemy na rzecz oszczędzania energii – uwa-
ża Dariusz Gocłowski.

Dynamicznie rozwijający się rynek stawia nowe wy-
magania. Z tego powodu STARGLASS ciągle inwe-
stuje w nowe technologie, które pozwalają na roz-
szerzenie gamy oferowanych produktów i usług.

Najbardziej znaczące inwestycje ostatnich lat to ku-
pione nowoczesne linie do hartowania i rozkroju szkła
– projekt zrealizowany, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; oraz
laminowania szkła z funkcją testu HST – projekt
w trakcie realizacji – współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz budżetu Województwa Ma-
zowieckiego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

Kazimierz Łoniewski, Członek Za-
rządu Rady Regionalnej FSNT NOT
w Ostrołęce, wydawca kwartalnika:
– Ciągła zmiana jest już stałym ele-
mentem gospodarki. Obecne czasy
nie tylko wymuszają na nas nadąża-
nie za zmianami ale wręcz zmuszają
do ich przewidywania. Dobrą formą
organizacyjną może być firma rodzinna. Do niej może
świetnie pasować motto „Razem możemy więcej”. Firma
rodzinna ma swoją specyfikę, która może dać przewagę
konkurencyjną ale i może być stereotypem w opiniach zew-
nętrznych. Przecież „jak trudno” być liderem, gdzie należy
powiązać pracę w zarządzanej firmie z potrzebą własnej
godności pracowników często bliżej lub dalej spokrewnio-
nych. Jak trudno walczyć z zakorzenionym stereotypem „z
rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu”. Wokół mamy
wiele przykładów świetnie działających firm rodzinnych.
Relacje rodzinne mogą przekładać się na etykę działania,
wzmacniać umiejętność pracy zespołowej, rozwijać poczu-
cie wspólnoty i lojalności. To mogą być podstawy do budo-
wania dojrzałej kultury organizacyjnej. Nie ulegajmy stere-
otypom. Może mamy potencjał do rozwijania rodzinnego
biznesu, może jesteśmy gotowi podjąć nowe wyzwanie?

Mamy dla Was
„Pomysł na biznes”

FSNT NOT Rada Regionalna w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 6

tel. 29 764 58 58, www.notostroleka.pl, www.plt.lt
e-mail: not@notostroleka.pl

Wojciech Zając
Prezes Zarządu Rady
Regionalnej FSNT NOT
w Ostrołęce
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Obecny park maszynowy i doświad-
czenie pracowników pozwala spółce
oferować następujące produkty:

1. szyby termoizolacyjne o bardzo do-
brej izolacyjności termicznej stosowa-
ne w fasadach, nowoczesnych drzwiach
i oknach,

2. szkło hartowane z przeznaczeniem
na barierki, przeszklenia nad głową, ka-
biny prysznicowe, szklane drzwi, witryny,

3. szkło laminowane wykorzystywa-
ne m.in. do wykonania podłóg i scho-
dów szklanych,

4. szkło przeciwpożarowe o klasach
wytrzymałości od EI 15 do EI 60 ,

5. szkło dekoracyjne, malowane,
ledowe do aranżacji wnętrz,

6. szyby grzewcze do dużych przesz-
kleń w restauracjach, miejscach wido-
kowych , basenach krytych i obiektach
SPA,

7. szkło kuloodporne

Ponadto STARGLASS świadczy
usługi hartowania i laminowania szkła.

Proces produkcji objęty jest Syste-
mem Zarządzania Jakością zgodny
z wymaganiami normy PN-EN ISO

9001:2009. Na wszystkie wyroby firma
dostarcza dokumentację towarzyszącą
znakowaniu CE. Nadzór nad Zakła-
dową Kontrolą Produkcji sprawuje In-
stytut Ceramiki i Materiałów Budow-
lanych. STARGLASS jest członkiem
Izby Gospodarczej South Ostrobothnia
Chamber of Commerce z siedzibą
w Seinajoki (Finlandia).

–Odpoczątkuswojejdziałalnościwspie-
ramy finansowo szkoły, przedszkola, TPD,
kluby sportowe – mówi Dariusz Gocłow-
ski. – Byliśmy inicjatorami utworzenia Iz-
by Gospodarczej wOstrołęce. Z naszej ini-
cjatywy doszło do spotkania w 2005 roku
Prezydenta Miasta Ostrołęki z Konfede-
racją Pracodawców z Finlandii. W latach
2002–2005 razem z Urzędem Miasta
Ostrołęki i Radą Regionalną FSNT NOT
w Ostrołęce braliśmy udział w międzyna-
rodowym programie unijnym Leonardo
da Vinci – MAC-SSIIM.

Dwudziestoletnia współpraca ludzi
z różnych miejsc Europy nie byłaby
możliwa bez wzajemnego zaufania, rze-
telności i uczciwości nie tylko w pro-
wadzonym biznesie, ale również w re-
lacjach osobistych.

a przedsiębiorców, zamienia się w sukces w biznesie

do Europy

7. wyrób lub rozlew napojów spirytusowych;
8. wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich;
9. wyrób, oczyszczanie, skażania, odwadnianie

alkoholu etylowego lub wytwarzanie wyrobów ty-
toniowych;

10. prowadzenie przedsiębiorstwa składowego;
11. przechowywanie dokumentacji osobowej

i płacowej pracodawców o czasowym okresie prze-
chowywania;

12. kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów – ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty;

13. kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych;

14. prowadzenie indywidualnej, indywidualnej
specjalistycznej i grupowej, praktyki pielęgniarek
i położnych;

15. prowadzenie grupowej praktyki lekarskiej;

16. prowadzenie indywidualnej praktyki lekar-
skiej oraz indywidualnej specjalistycznej prak-
tyki lekarskiej;

17. prowadzenie stacji kontroli pojazdów, pro-
wadzenie ośrodka szkolenia kierowców lub pro-
wadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy;

18. prowadzenie pracowni psychologicznej;
19. prowadzenie działalności kantorowej;
20. prowadzenie usług detektywistycznych;
21. wykonywanie działalności pocztowej nie-

wymagającej zezwolenia, z wyjątkami;
22. organizowanie wyścigów konnych;
23. prowadzenie działalności telekomunikacyj-

nej;
24. prowadzenie kursów początkowych i kursów

doskonalących dla doradców do spraw bezpie-
czeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecz-
nych;

25. prowadzenie kursów dokształcających dla
kierowców przewożących towary niebezpieczne.

� do takiej działalności potrzebne jest zezwo-
lenie:

1. sprzedaży napojów alkoholowych;
2. urządzania lub prowadzenia działalności w za-

kresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier
na automatach;

3. prowadzenia działalności gospodarczej na te-
renie specjalnej strefy ekonomicznej;

4. odbierania odpadów komunalnych od właś-
cicieli nieruchomości;

5. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, pro-
wadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części;

Niezbędnik przedsiębiorcy

dokończenie na str. 5

Juha Myllykorpi, Yrjo Valimaki i Dariusz Gocłowski, właściciele spółki STARGLASS

STARGLASS stale inwestuje w nowe technologie
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Kiedy po rozbracie Litwy ze Związ-
kiem Sowieckim w roku 1990 za-
czął się gospodarczy chaos nie

do opisania, do głosu zaczęli dochodzić
ci, co to latami musieli tłumić w sobie
przedsiębiorcze zapędy. A że Ryszard
Litwinowicz należał do takich, różne go-
rączkowe myśli bujały mu się po głowie,
aż podczas pobytu w Polsce ściągnęła je
na ziemię (któżby pomyślał!) zawieszo-
na w oknie żaluzja, która wówczas ro-
biła furorę, a o której na Litwie niewie-
le było słychać. Tak to wpadł na pomysł
by spróbować je wytwarzać. Pomysł zna-
lazł akceptację rodziny.

Otrzymanie w lipcu 1992 roku wy-
stawionego przez litewskie ministerstwo
gospodarki stosownego „glejtu”, reje-
strującego „Ardenę” jako firmę pro-
dukcyjną, dodało im wyraźnie skrzydeł.
Już 1 września prawie w chałupniczy
sposób warsztat opuściły pierwsze „fi-
ranki”, mające zacienić mieszkania bądź
biura przed wszechwładnym słońcem
i ciekawskimi postronnymi oczyma.

Zaciemniają – rozjaśniają
Majstrowanie przy wytwarzanej przez

główną gwiazdę Wszechświata jasnoś-
ci dziennej, a potocznie kojarzonej ze
światłem i ciepłem, których nadmiar
z pomocą żaluzji chcieli właśnie cokol-
wiek stonować, podszepnęło im nieba-
wem myśl wręcz diametralnie przeciw-
ną: by z pomocą sprzętu oświetlenio-
wego rozjaśniać życie o zmroku i nie
tyko. Jak się okazało, przy powszech-
nym deficycie był to strzał naprawdę
w przysłowiową „dziesiątkę”. Sprowa-
dzone z Polski na próbę jak pójdą, naj-
zwyklejsze plastikowe żyrandole, zostały
dosłownie rozchwytane, gdy je zawiesi-
li w wynajętym w sklepie stoisku.

Przez pierwsze lata zarówno pro-
dukcję żaluzji jak też sprzedaż sprzętu
oświetleniowego prowadzili poniekąd
kątem, wyjmując świecące pustką za-
kładowe hale produkcyjne, bądź po-
wierzchnie handlowe w różnych skle-
pach. Robili jednak wszystko, aby moż-
liwie najszybciej zacząć „być na swoim”.

W roku 1995, po gruntownej reno-
wacji nabytego budynku przy stołecz-
nej ulicy Vytenio 20, na jego parterze
założyli sklep oświetleniowy, a piętro
pierwsze przeznaczyli na hale do pro-
dukcji żaluzji, w czym „Ardena” już
wówczas była potentatem na skalę ca-
łej Litwy.

Rozmach, z jakim sobie poczynali,
spowodował, że w hali tej w miarę upły-
wu czasu robiło się coraz ciaśniej, co
zmusiło do rozglądania się za kolejnym
pomieszczeniem. O powierzchni 1700
metrów kwadratowych takowe znaleź-
li w niedalekim sąsiedztwie przy tejże
ulicy Vytenio, tyle że pod numerem 50,
dokąd przenieśli się producenci żalu-
zji, zostawiając poprzednio zajmowa-
ne miejsce na potrzeby świadczenia
usług oświetleniowych.

Wydobyli z ciemności
Sprowadzanie wszystkiego, co z po-

mocą prądu elektrycznego jaśnieje – to
ledwie jedna strona medalu. Druga za-
kłada natomiast konsultowanie i dora-
dzanie, instalowanie tych urządzeń
wedle życzeń klienta, któremu gotowi
są wręcz nieba przychylać. Wystarczy,
by im tylko zaufał, a może być pewny,
że naprawdę nie zawiodą.

W latach działalności, takich pro-
jektów oświetleniowych sporządzili
i zrealizowali mnóstwo, czego zresztą
dowodzą wydane bogato ilustrowane
prospekty reklamowe. Oglądając je, wi-
dać, że wydobyli z nocnych ciemności
Zamek Trocki, niejeden kościół w Wil-
nie i na Wileńszczyźnie, inne repre-
zentacyjne budowle, w darze dla
wilnian bajecznie udekorowali w lam-
piony w okresie Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku, będącą wizy-
tówką stolicy aleję Giedymina czy z po-
mocą krocia girland przekształcili
wileńską wieżę telewizyjną w wysoką
na 326 metrów... choinkę.

Te projekty realizują z rozmachem
tak imponującym, że Litwa stała się
na to terytorialnie za ciasna. Kto był
w Mińsku, mógł na własne oczy podzi-
wiać, jak imponująco prezentuje się no-
cą jego śródmieście – oświetleniowe
dzieło ich rąk. Te ślady w postaci świat-
ła zostawili też w kilku miastach Rosji,
w tym – w dalekim Kazaniu.

Wyróżnikiem „Ardeny” jest to, że
stara się ona ambitnie podążać razem
z czasem, być poniekąd dyktatorem
mody na Litwie w prowadzonej dzia-
łalności, orientując się na europejskie
i światowe innowacje, często nawet sy-

stemowe, czego przykładem jest sta-
nowiący mariaż elektrotechniki z elek-
troniką „Inteligentny dom”.

„Inteligentny dom”
Dla laików w tej materii należą się wy-

jaśnienia. Otóż określenie to oznacza,
że budynek został wyposażony w nowo-
czesny system, mający odpowiednio re-
agować na występujące wewnątrz bądź
w otoczeniu zdarzenia. Mogą być nimi
zmieniające się warunki pogodowe:
światło słoneczne, temperatura zew-
nętrzna, opady deszczu lub śniegu, wiatr.

W takich przypadkach zainstalowa-
ny system automatyki ma bez ingeren-
cji człowieka dostosować odpowiednio
budynek poprzez zadanie odpowied-
niego natężenia oświetlenia, włączenie
ogrzewania lub klimatyzacji. Elektro-
niczny „anioł-stróż” domu winien też
reagować na sytuacje ekstremalne, za-
niki napięcia w sieci, awarie obwodów,
pożary, wycieki wody, włamania i oczy-
wiście przeciwdziałać powstawaniu
ewentualnych szkód.

Nie drepcze też w miejscu produkcja
żaluzji, w czym – jako pionierzy na Litwie
– bynajmniej nie zamierzają oddać pola
konkurentom. Ardena, w zgodnej opinii
fachowców, zaliczana jest do potentatów
na całą Nadbałtykę. I nie bez kozery. Ma-
ło kto posiada bowiem przeznaczoną
do ich produkcji halę o powierzchni 1500
metrów kwadratowych, z którą sąsiadu-
ją pomieszczenia magazynowe. Mało kto
wykorzystuje, własnoręcznie skonstruo-
wany sprzęt, pozwalający zautomatyzo-
wać produkcję, a przez to zmniejszyć na-
kład siły roboczej i podnieść wydajność
pracy. Próżno wśród ofert „Ardeny” szu-
kać zalewających obecnie świat towarów,
opatrzonych metką „Made in China”,
o których zwykło się z przekąsem mówić,
że służą dopóty, dopóki... nie są w uży-
ciu. Firma współpracuje tylko z najlep-
szymi producentami.

Polska rodzina
Nawet pobieżny rzut oka na zatrud-

nionych w Ardenie pozwala odkryć in-

O tym jak polska żaluzja dała początek biznesowi na Litwie

Władcy światła i cienia

Pomysłowość, nowoczesność, zaawansowanie technologiczne i jakość... Fot. Archiwum
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6. leczenia substytucyjnego osób uzależnionych;
7. wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania

środków odurzających lub substancji psychotro-
powych, zbioru mleczka makowego i opium z ma-
ku oraz ziela konopi i żywicy konopi, przywozu
z zagranicy i wywozu za granicę środków odurza-
jących lub substancji psychotropowych oraz pre-
kursorów grupy I-R, obrotu hurtowego środkami
odurzającymi substancjami psychotropowymi lub
prekursorami grupy I-R, uprawy i kontraktacji
upraw maku lub konopi włóknistych;

8. produkcji tablic rejestracyjnych;
9. prowadzenia działalności maklerskiej lub ra-

chunków papierów wartościowych przez banki,
prowadzenia giełdy lub rynku pozagiełdowego;

10. prowadzenia funduszu emerytalnego;
11. prowadzenia banku lub instytucji kredyto-

wej;
12. prowadzenia giełdy towarowej;

13. zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną;
14. gospodarki odpadami (zbieranie, transport,

odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz nadzór
nad takimi działaniami oraz nad miejscami uniesz-
kodliwiania odpadów);

15. instalacji lub napraw oraz sprawdzania pod
względem zgodności z wymaganiami okresowo,
przed i po zainstalowaniu oraz po naprawie okre-
ślonych rodzajów przyrządów pomiarowych, jeżeli
to wynika z wiążących Polskę umów międzyna-
rodowych;

16. prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wo-
dę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;

17. prowadzenia laboratorium referencyjnego;
18. wytwarzania produktów leczniczych;
19. wykonywania przewozów kabotażowych

na terytorium RP;
20. wykonywania rybołówstwa morskiego;
21. założenia lotniska, zarządzania lotniskiem

użytku publicznego i prowadzenia na nim obsłu-
gi naziemnej statków powietrznych, ładunków, pa-
sażerów i ich bagażu, wykonywania przewozów
lotniczych do lub z Rzeczypospolitej Polskiej przez
obcego przewoźnika lotniczego, prowadzenie
sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium RP
przez obcego przewoźnika lotniczego;

22. utworzenia i prowadzenia instytucji pienią-
dza elektronicznego;

23. wykonywania działalności ubezpieczenio-
wej;

24. wykonywania działalności brokerskiej;
25. wykonywania działalności pocztowej w za-

kresie przyjmowania, przemieszczania i doręcza-
nia w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek
dla ociemniałych, przesyłek z korespondencją
do 2000 g z wyłączeniami przewidzianymi w usta-
wie Prawo pocztowe;

Co czeka przedsiębiorców w 2012 roku

ną osobliwość: aż w 99 procentach są
oni Polakami, pochodzącymi z Wilna,
jak też z terenów mu przyległych.
Wszyscy znaleźli tu pewne zatrudnie-
nie i godziwe zarobki. Choć nie tylko.
Dzięki tym więzom familijnym oraz po-
czuciu bycia jedną wielką polską ro-
dziną, zarówno wśród mających do czy-
nienia z oświetleniem jak też wśród zaj-
mujących się produkcją i sprzedażą
żaluzji, wytworzyła się niepowtarzalna
atmosfera.

To poczucie przyjaznej ręki towa-
rzyszy im bynajmniej nie tylko w pracy.
Są razem w chwilach świątecznych, kie-
dy zwyczajem dziadów i ojców bije go-

dzina przełamania się opłatkiem i za-
intonowania kolędy, kiedy trzeba poz-
drawiać z imieninami Janiny i Janów,
których w zespole naprawdę wielu, gdy
wypada dzielić radość i smutek posz-
czególnych osób. Te więzy scala też bez
wątpienia koło Związku Polaków na Li-
twie, któremu obecnie prezesuje Cze-
sław Litwinowicz. W sumie liczy ono
ponad 140 członków i jest jednym z naj-
większych w stołecznym oddziale tej
biało-czerwonej organizacji.

Ważny element osłony socjalnej sta-
nowią warunki bytowe w miejscu pra-
cy oraz odpoczynek po niej. Kto sobie
życzy, może zrelaksować się nad jezio-

rem w rejonie malackim, gdzie firma
ma swoją bazę wypoczynkową. Wiel-
kim wzięciem cieszą się też wycieczki
poznawcze, które swym zasięgiem wy-
kroczyły daleko poza Litwę, gdyż wiod-
ły m. in. do Chorwacji i na Słowację,
do Paryża, Sztokholmu, Moskwy, Miń-
ska, Pragi, Petersburga, Tallina, Rygi,
Warszawy, Trójmiasta, Torunia, Li-
chenia czy Puszczy Białowieskiej.

Z „Ardeną” świat jest piękniejszy! –
takie to hasło wymyślili swego czasu i –
przyznać trzeba – bynajmniej nie brzmi
ono buńczucznie. Poprzez sprzęt
oświetleniowy i żaluzje są przecież za-
razem władcami światła i cienia. Go-

towi podzielić się nimi z każdym, kto
zawita w progi przy stołecznej ulicy
Vytenio 20, gdzie oferują największy
na Litwie wybór tego, co po elektrycz-
nym „pstryku” zapala się i świeci. Z ko-
lei pod adresem Vytenio 50 można
na dowolny gust obstalować żaluzje,
czyli zasłonić się od nadmiaru promie-
ni słonecznych. I jedno, i drugie poza
Wilnem można nabyć w stałych filiach
w Kownie, Kłajpedzie i w Szawlach, nie
mówiąc już o pomniejszych sklepach
rozsianych po całej Litwie. �

INŻYNIER ZDZISŁAW SKUDER,
CZŁONEK STOWARZYSZENIA

TECHNIKÓW I INŻYNIERÓW POLSKICH NA LITWIE

...to klucz do sukcesu polskiej firmy na Litwie... Fot. Archiwum ...i roli potentata w tej branży Fot. Archiwum

dokończenie na str. 6
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26. prowadzenia składu podatkowego, prowa-
dzenia działalności jako zarejestrowanego lub nie-
zarejestrowanego handlowca, wykonywania czyn-
ności w charakterze przedstawiciela podatkowego;

27. prowadzenia funduszu inwestycyjnego;
28. hodowli zwierząt laboratoryjnych lub do-

starczania zwierząt doświadczalnych;
29. wykonywania planów urządzenia lasu;
30. wykonywanie działalności związanej z na-

rażeniem na działanie promieniowania jonizują-
cego;

31. prowadzenie warsztatu w zakresie instala-
cji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfro-
wych;

32. wykonywania działalności regularnych prze-
wozów osób w krajowym transporcie drogowym
osób;

33. utworzenie wielkopowierzchniowego obiek-
tu handlowego (powyżej 400 m2 powierzchni sprze-
daży).

Kiedy po licencję do prowadzenia działalności
gospodarczej

1. wykonywanie krajowego i międzynarodowe-
go transportu drogowego, przewozach taksówko-
wych;

2. wykonywaniu przewozów kolejowych lub udo-
stępniania pojazdów trakcyjnych;

3. wykonywaniu czynności syndyka.

� do tego potrzebna jest zgoda do prowadze-
nia działalności gospodarczej
� uzyskania zgody wymaga prowadzenie syste-

mu płatności lub systemu rozrachunku papierów

wartościowych w zakresie określonym w przepi-
sach ustawy o ostateczności rozrachunku w syste-
mach płatności i systemach rozrachunku papie-
rów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad ty-
mi systemami

� bez uprawnień zawodowych nie można pod-
jąć i prowadzić działalności gospodarczej

Niekiedy przedsiębiorca (albo co najmniej jego
pracownik bezpośrednio wykonujące dane czyn-
ności) musi posiadać odpowiednio uzyskane i udo-
kumentowane uprawnienia zawodowe do prowa-
dzenia określonych rodzajów działalności gospo-
darczej. Obecnie wykaz taki obejmuje ponad 300
zawodów.

Co czeka przedsiębiorców w 2012 roku

Olimpiada Wiedzy Technicznej zo-
stała zapoczątkowana z inicjaty-
wy Muzeum Techniki NOT oraz

ZHP. Jej organizatorem jest Federacja
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
NOT. Olimpiada skierowana do ucz-
niów szkół średnich oraz gimnazjów.

Celem OWT jest budzenie i rozwija-
nie zainteresowania techniką, podno-
szenie kultury technicznej, przygotowa-

nie do podejmowania dalszego kształce-
nia i samodzielnego zdobywania wiedzy
oraz wykrywanie i stymulowanie aktyw-
ności poznawczej młodzieży uzdolnionej.
Patronat nad Olimpiadą Wiedzy Tech-
nicznej sprawuje Minister Gospodarki.

Olimpiadę Wiedzy Technicznej
po raz pierwszy rozegrano w roku
szkolnym 1974/75. Poziom meryto-
ryczny i organizację OWT zapewnia

Komitet Główny OWT z siedzibą
w Muzeum Techniki w Warszawie, Pa-
łac Kultury i Nauki. Olimpiada roz-
grywana jest na terenie całego kraju.

Zawody Olimpiady Wiedzy Technicz-
nej są trzystopniowe. Uczestnicy startują
w dwóch, dowolnie wcześniej wybranych
grupach tematycznych: mechaniczno-
budowlanej i elektryczno-elektronicznej.

Najpierw uczniowie rozwiązują za-
dania testowe, w kolejnym etapie zada-
nia problemowe. Autorzy najlepiej roz-
wiązanych uczestniczą w zawodach cen-
tralnych, gdzie w programie są zadania
o znacznym stopniu trudności, których
rozwiązanie jest dowodem posiadania
nie tylko wiedzy z zakresu nauki szkol-
nej ale i ukierunkowanych zdolności.

W roku szkolnym 2011/12 w 19 okrę-
gach na terenie całego kraju, odbyły się
zawody I i II stopnia XXXVIII edycji
OWT. W zawodach I stopnia, które zo-
stały rozegrane w październiku ubr.,
uczestniczyło 8 872 uczniów z 477 szkół
ponadgimnazjalnych wszystkich typów:
zarówno szkół licealnych, jak i średnich
szkół technicznych o różnym profilu za-
wodowym. 888 uczniów, którzy zostali za-
kwalifikowani do zawodów okręgowych,
miało do rozwiązania 2 spośród 3 zadań
w grupie elektryczno-ektronicznej lub

mechaniczno-budowlanej, a także do wy-
boru zadanie z optymalizacji lub zadanie
informatyczne do aplikacji w technice.

W skład Komitetu Głównego OWT
wchodzą nauczyciele akademiccy, nau-
czyciele-metodycy oraz przedstawicie-
le stowarzyszeń naukowo-technicznych
NOT. Przewodniczącym Komitetu
Głównego OWT jest prof. dr hab. inż.
Wojciech Radomski, a Sekretarzem
Naukowym dr hab. inż. Paweł Fabijań-
ski. Obaj są nauczycielami akademi-
ckimi Politechniki Warszawskiej.

W tej edycji OWT dobrze się za-
prezentowali:

w grupie elektryczno-elektronicznej:
– uczniowie I LO w Ostrołęce: Piotr

Będźkowski, Kamil Jasiński, Kacper
Rzosiński, Szymon Parszewski;

– uczniowie ZSZ nr 1 w Ostrołęce:
Kamil Drzyzguła, Krzysztof Pazik;

w grupa mechaniczno-budowlanej:
– uczniowie II LO w Ostrołęce: Mi-

chał Stolarczyk, Wiktor Kulesza;
– uczniowie Zespółu Szkół nr 1

w Ostrowi Maz.: Jarosław Romanik,
Grzegorz Podbielski,

– uczniowie I LO w Ostrołęce: Ka-
tarzyna Olszewska, Łukasz Buczyński,
Dariusz Załęski, Ewa Koronka.

Na szczególne wyróżnienie zasługu-
ją: Michał Stolarczyk i Wiktor Kule-
sza z II LO w Ostrołęce.

Gratulujemy uczniom i ich opiekunom
szkolnym, którzy przygotowywali swoich
podopiecznych do udziału w Olim-
piadzie. �

Brylowali wiedzą

Od lewej: Wojciech Skolimowski (Delegatura Kuratorium Oświaty w Siedlcach), Janusz
Szerszeń (Przewodniczący Siedlecko-ostrołęckiego Komitetu OWT), Teresa Pajka (Zastępca
Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce), Leszek Gadomski (Rektor „Collegium
Mazovia” w Siedlcach) Foto. Jerzy Oleszczak
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Chcesz poznać zabytki Litwy i odpocząć na łonie przyrody?

Relaks i zwiedzanie
HorseWell Baltic UAB – to przed-

siębiorstwo rodzinne, które w ra-
mach jednej ze swoich działalnoś-

ci, oferuje cały szereg usług wypoczyn-
kowych oraz rozrywki agroturystycznej
w miejscowości Jaszuny (Jašiunai) oraz
Kaczenai (Kaèenai) znajdujących się
na południowo-wschodniej Litwie. Jaszuny
są położone 25 km na południe od Wilna
i 17 km na północny zachód od Soleczni-
ków, na skraju Puszczy Rudnickiej.

W pierwszej kolejności zapraszamy
Państwa serdecznie na spływy kajako-
we (do 24 osób) przepięknymi rzeka-
mi litewskiej Dzukii, takimi jak
Mareczanka, Wisincza czy też Szalczia.
Posiadamy 12 wygodnych dwumiejsco-
wych kajaków ze skrzyniami do baga-
żu podróżnego. Dostarczymy Państwa
wraz z rzeczami osobistymi na miej-
sce wypływu oraz odbierzemy z miej-
sca przypływu. W razie potrzeby do-
starczymy niezbędne rzeczy oraz je-
dzenie w trakcie pływania. Dla Państwa
bezpieczeństwa rozdamy kamizelki,
przeprowadzimy wstępne szkolenie pły-
wania kajakiem (dla osób będących
na spływie po raz pierwszy) oraz do-
stosujemy trasę spływu, tak by najlepiej
odpowiadała Państwa doświadczeniu
oraz możliwościom fizycznym.

Oprócz usługi spływów kajakowych
posiadamy również apartamenty ro-
dzinne oraz zaprzyjaźnione gospodar-
stwo agroturystyczne, dzięki którym mo-
żemy zaoferować Państwu noclegi (do
20 osób), wyżywienie, saunę, imprezy,
konferencje oraz wyprawy w przyjaznym
środowisku wiejskim, otoczonym wy-
jątkową, piękną przyrodą. Wymienio-
ne apartamenty równie dobrze będą
Państwu służyć w przypadku odwie-
dzania Wilna (Vilnius), Trok (Trakai)
oraz innych słynnych miejscowości
południowo-wschodniej Litwy.

Co więcej, oferujemy również usługi
jazdy konnej dla początkujących oraz
treningi dla doświadczonych jeźdźców
w ujeżdżalni lub otwartym ogrodzonym
terenie. Jazda konna odbywa się w są-
siedzkim klubie jeździeckim, zaprasza-

my Państwa również na rozrywkową jaz-
dę po okolicznych polach i lasach. Do-
datkowo zapraszamy także do zakupu
sprzętu jeździeckiego w sklepie w Wil-
nie, przynależącym do naszej spółki.

Zachęcamy również na wyprawy tu-
rystyczne po okolicy, w celu zwiedze-
nia takich zabytkowych ośrodków jak
Pałac oraz Cmentarz Balińskich i Śnia-
deckich w Jaszunach, Soleczniki (czę-
sto odwiedzane przez A. Mickiewicza),
Puszcza Rudnicka (obszar siedliskowy
oraz ptasi Natura 2000, były poligon
wojskowy) czy też Rzeczpospolita Pa-
włowska w Mereczu. Opowiemy Pań-
stwu historię tych miejsc oraz ciekawe
fakty.

Będzie nam szczególnie miło Pań-
stwa gościć. Zapraszamy! �

KONTAKT: SILVIJA SANKOVSKA

E-MAIL: INFO@HORSEWELLBALTIC.LT

TEL. +370 686 50514 ...lub spróbować sił podczas jazdy konnej

Możemy wybrać się kajakiem na spływ...
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Nasz polski partner na Wileńszczyźnie – Sto-
warzyszenie Techników i Inżynierów Polskich
na Litwie (STIP) – obchodzi jubileusz 15-le-
cia. Jest to jedna z najaktywniejszych organi-
zacji społecznych wśród polskiej społeczności
na Wileńszczyźnie.

W dniu 3 marca w Domu Kultury Polskiej od-
była się jubileuszowa uroczystość, która zgroma-
dziła licznych przyjaciół, sympatyków i partnerów
tej aktywnej, technicznej organizacji społecznej.

Na uroczystość przybyło wielu znakomitych
gości, a wśród nich przedstawiciele ambasady
RP w Wilnie, świata nauki i biznesu, organiza-
cji polskich na Litwie, partnerzy z Polski, w tym
Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców
Rzeczypospolitej Polskiej, Ryszard Bąk, prezes
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pol-
skich w USA oraz przedstawiciele Stowarzy-
szenia Inżynierów Polskich we Francji.

Podczas uroczystości Janusz Skolimowski,

Z historii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich na Litwie

1893–1905 – zebrania kółek techników orga-
nizowanych z inicjatywy inż. Władysława
Malinowskiego i inż. Tadeusza Rojeckiego.

1905 – Z inicjatywy inż. Władysława Malinow-
skiego, inż. Wiktora Niewodniczańskiego i in. zo-
stało założone Stowarzyszenie Techników Pol-
skich w Wilnie.

1925 – zmieniona nazwa na Stowarzyszenie
Techników w Wilnie.

1939–1996 – Działalność Stowarzyszenia za-
wieszona.

24.06.1996 – Założenie Stowarzyszenie Tech-
ników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIP).

12 sierpnia 1996 – STIP na Litwie zostało za-
rejestrowane, jako organizacja społeczna.

1996–2002 – Prezesem STIP był Jan Andrze-
jewski.

1997 – otrzymano siedzibę na ul. Moniuszki
10-29.

1997–2002 – Wspieranie dzieci polaków Wi-
leńszczyzny w sprawie wstąpienia do wyższych
uczelni Polski.

18–21 października 1997 – II Konferencja
Naukowo techniczna „Energochłonność w Prze-
myśle, Budownictwie i Gospodarce Komunalnej”,
która odbyła się w dworku J. Piłsudskiego w Pi-
kieliszkach.

24 sierpnia 1999 – Porozumienie współpracy
z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników
Sanitarnych (PZITS).

15–18 września 2000 – Obrady IV międzyna-
rodowej konferencji „Nowoczesne rozwiązania
konstrukcyjne i oczyszczalnie ścieków, ciepłowni-
ctwo, wentylacja”.

17 listopada 2000 – Narada Budowlanych Li-
twy i Polski Podpisanie Umowy o współpracy po-
między Polskim Związkiem Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa (PZITB) i STIP.

2001 – Otrzymano siedzibę w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie.

Styczeń 2002 – Zawdzięczając pomocy kolegów
z USA i Kanady dla Polskich szkół na Wileń-
szczyźnie było przekazano około 500 komputerów.

2002–2003 – Prezes STIP Jan Hermanowicz.
2002 – Z inicjatywy STIP i zawdzięczając dy-

rektorowi Fabryki Sprężyn w Warszawie Edwar-
dowi Dec i jego małżonce przekazana Duża bib-
lioteka fabryki dla polskiej szkoły na Wileń-
szczyźnie.

18 sierpnia 2003 – dzięki pomocy prezesa To-
warzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku

15-lecie Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie

Wyróżniają się
swoją aktywnością

Stowarzyszenie Techników
i Inżynierów Polskich na Litwie
(STIP) założone w 1996 roku,
obecnie zrzesza ponad 60 człon-
ków: inżynierów, przedsiębior-
ców, menedżerów i naukowców
różnych branż. Wśród członków
są profesorowie, doktorzy nauk
z dziedziny budownictwa, infor-
matyki, autotransportu, nano-
technologii, systemów laserowych.

STIP posiada osobowość praw-
ną, ma pieczęć, konto bankowe,
ma prawo prowadzić działalność
gospodarczą/komercyjną. Stowa-
rzyszenie w swej działalności pro-
paguje wiedzę techniczną na Li-
twie, prowadzi szkolenia tech-
niczne, pośredniczy w zakładaniu:
spółek akcyjnych z udziałem ka-
pitału zagranicznego, przedsię-
biorstw handlowych, turystycz-
nych i usługowych, uczestniczy
w tworzeniu i prowadzeniu ban-
ku informacji technicznej, pro-
muje samokształcenie obywateli
Litwy, prowadzi działalność do-
radczą, wspiera działania pro-
mujące naukę i technikę.

STIP osiąga swe cele poprzez
współdziałanie z organizacjami
państwowymi, administracyjny-
mi i samorządowymi. Organizu-
je konferencje, seminaria, sym-

pozjum z różnych dziedzin, w tym
międzynarodowe. Od pięciu lat
organizuje konkurs „Inżynier Ro-
ku”. Na podstawie podpisanych
umów, ściśle współpracuje z jed-
nostkami organizacyjnymi Fede-
racji SNT NOT z Polski – Radom,
Wrocław, Ostrołęka. Współpra-
cuje również z Mazowiecką
Okręgową Izbą Inżynierów Bu-
downictwa w Warszawie.

Współpraca z Radą Regio-
nalną FSNT NOT w Ostrołęce,
począwszy od wspólnej organi-
zacji konferencji, seminariów,
wymiany doświadczeń z dzie-
dziny budownictwa, infrastruk-
tury doprowadziła do założenia
w Wilnie Punktu Informacyjno-
Doradczego.

Technicy na Litwie w pigułce

Jerzy Mozyro prezes STIP

Od lewej: Bodgan Pacyno, Henryk Falkowski, Robert Niewiadomski
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ambasador RP na Litwie gratulował ju-
bilatowi, że potrafił zgromadzić taki po-
tencjał intelektualny.

„Jesteście wręcz okazem aktywnoś-
ci. Jesteście nawet takim okazem, któ-
ry trzeba stawiać za przykład innym te-
go typu stowarzyszeniom” – powiedział
Andrzej Malinowski, wręczając na rę-
ce prezesa STIP nagrodę „Wektory”.
Wektory są przyznawane przez Praco-
dawców RP dla osób i organizacji, któ-
re swoją działalnością wskazują kierunki
mogące być wzorem dla innych, wyty-
czają godne naśladowania kierunki po-
stępowania, są autorami nowatorskich
rozwiązań cennych dla gospodarki i ży-
cia społecznego, tworzą klimat sprzyja-
jący rozwojowi przedsiębiorczości).

Prezes Stowarzyszenia „Polonia Tech-
nica” – Ryszard Bąk z USA przekazał
na ręce prezesa ufundowane stypendium
dla studenta narodowości polskiej studiu-
jącego kierunek inżynierski. Długo się nie
zastanawiając. Zarząd STIP przekazał sty-
pendium młodemu inżynierowi transpor-
tu Bogdanowi Pacyno, współpracującemu
również z naszą ostrołęcką organizacją
techniczną (NOT).

STIP obecnie liczy ponad 60 człon-
ków. Jerzy Mozyro, prezes STIP – „Ce-
lem naszej organizacji jest szerzenie kul-
tury technicznej wśród społeczeństwa.
Staramy się być pożyteczni dla innych”.
Zaznaczył również, że wspólnie łatwiej
jest pokonywać trudności, takie jak: be-
zrobocie, kryzys, które są problemami
ogólnolitewskimi. Podkreślił, że dzięki

entuzjazmowi, za-
angażowaniu oraz
„starej zakałce”
członków STIP,
organizacji tej
udało się przet-
rwać 15 lat. Do-
dał, że obecnie
na świecie inży-
nierowie bardzo
się cenią. Ponie-

waż młodzież wybiera inne kierunki stu-
diów, fachowców z inżynierii brakuje.

Wśród kilkudziesięciu inżynierów
zrzeszonych wokół STIP kobiety-inży-
nierowie stanowią tylko garstkę. Jak za-
znaczyła Stanisława Runiewicz, mniej
pań inżynierów w porównaniu z męż-
czyznami jest nie dlatego, że one są mniej
zdolne, ale z tego powodu, że na barkach
kobiety leży utrzymanie domu i wycho-
wanie dzieci. Ale jak widać po aktyw-
ności ta garstka wykonuje świetną pra-
cę dla Stowarzyszenia. Kto słyszał lub
czytał piękne wiersze Pani Ireny Lipskiej
doskonale o tym mógł się przekonać.

Trochę historii
Zenon Bogdanowicz, członek STIP,

opowiedział zebranym krótką historię
powstania i działalności polskich zrze-
szeń inżynieryjnych na Litwie. Pierw-
sze takie stowarzyszenie powstało
w 1905 roku w Wilnie. Zostało założo-
ne przez Władysława Malinowskiego,
Kazimierza Bejnarowicza, Ryszarda
Kaszuby, Wiktora Niewodniczańskiego

i innych. Wybuch II wojny światowej
przerwał działalność tej organizacji.

Zalążkiem powstania obecnego sto-
warzyszenia inżynierów polskich był za-
kład Aparatury Paliwowej w Wilnie,
gdzie pracowało ponad 2 tys. Polaków.
To właśnie tam w 1996 r. z inicjatywy
Jana Andrzejewskiego i Jana Herma-
nowicza została założona organizacja
społeczna STIP. Założycielami byli:
Karol Śnieżko, Wincenty Suchowiej,
Henryk Falkowski, Wiesław Piątek, Ro-
muald Zajkowski, Ryszard Jaroszewicz,
Kazimierz Charyton, Stanisław Tucz-
kowski, Zygmunt Klonowski, Michał
i Stanisława Runiewiczowie.

Pierwsza siedziba STIP znajdowała
się przy ul. Moniuszki na Zwierzyńcu.
Teraz organizacja ma swoje lokum
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Wspaniałe karty działalności Stowa-
rzyszenia, którego wielu członków by-

ło m.in. absol-
wentami Szkoły
T e c h n i c z n e j
na Holenderni
im. Józefa Pił-
sudskiego były
kontynuowane
w latach sześ-
ćdziesiątych. La-
ta II wojny świa-
towej i przesied-

lenia ludności polskiej w latach 1944–46
oraz kolejne 1955–1958, „nader sku-
tecznie” wypłukały Wileńszczyznę
z resztek inteligencji (w tym technicz-

nej), zapewne niełatwo było odbudo-
wać. W latach władzy sowieckiej (jak
rozpamiętują starsi członkowie STIP)
młodzież polska o wiele łatwiej robiła
karierę w zawodach technicznych, m.
in. w kadrze inżynierskiej. A było to
związane z tym, że zawody techniczne
były mniej zideologizowane.

W roku 2006 powstała nowa inicja-
tywa Stowarzyszenia – wybory Inżynie-
ra Roku. W kolejnych jej edycjach mo-
gli się prezentować naukowcy, racjona-
lizatorzy, konstruktorzy Polacy, których
prace ocenione na Litwie i w świecie
stały się też dorobkiem Stowarzyszenia.

Obchodząc dziesięciolecie działal-
ności zrodziła się inicjatywa, by Stowa-
rzyszenie obrało sobie za patrona św.
Rafała Kalinowskiego – świętego wy-
wodzącego się z naszych terenów, zali-
czonego w poczet świętych przez Pa-
pieża-Polaka Jana Pawła II.

Stowarzyszenie w swej działalności
starało się upamiętnić wszystkie zna-
czące wydarzenia i daty dla myśli tech-
nicznej, ziomków, którzy wnosili swój
wkład w rozwój kraju. Tak obchodzo-
no 150-lecie zbudowania kolei Peter-
sburg-Warszawa; 110. rocznicę Stani-
sława Kierbedzia – wybitnego inżynie-
ra – budowniczego mostów. W roku
2010 członkowie Stowarzyszenia brali
aktywny udział w I Światowym Zjeź-
dzie Inżynierów Polskich w Warszawie,
a rok później uroczyście obchodzili 20-
lecie kanonizacji św. Rafała Kalinow-
skiego – swojego patrona.

Z historii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich na Litwie

pana Mariana Boratyńskiego udało się nawiązać
kontakt STIP z Stowarzyszeniem Inżynierów
i Techników Rolnictwa (SITR) w Słupsku.

2004–2008 – Prezes STIP Wiesław Piątek.
2004 – Umowa z Ogólnopolskim Związkiem

Pracodawców Transportu Samochodowego. Pol-
ska Konfederacja Pracodawców z Andrzejem
Malinowskim na czele.

Luty 2004 – Międzynarodowa Konferencja
w Wilnie „Organizacja przewozów pasażerów i ła-
dunków” organizowana razem z Ogólnopolskim
Związkiem Pracodawców Transportu Samocho-
dowego OZPTS.

20–24 października 2004 – W Wilnie organi-
zowano IV Międzynarodowe Sympozjum „Pola-
cy razem – Polska Myśl Techniczna w Unii Eu-
ropejskiej”.

20 października 2005 – STIP zostało przyję-
te do Europejskiej Federacji Polonijnych Stowa-
rzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT).

2006 – z inicjatywy członka Zarządu STIP
Prezesa dziennika „Kurier Wileński” Zygmun-
ta Klonowskiego organizowano Konkurs „In-
żynier Roku”. Pierwszy zwycięzca – Mieczysław
Buzan

Styczeń 2007 – Henryk Falkowski i Michal
Kunicki zwiedzili Dom Dziecka w Solecznikach.
Wręczono dzieciom noworoczne podarki. Od te-
go czasu takie zwiedzanie przez przedstawicieli
STIP odbywa się co roku.

27 maja 2007 – Konkurs „Inżynier Roku”.
Zwycięzca – Wioletta Czepanko.

8 czerwca 2007 – delegacja z politechniki kra-
kowskiej

2007 – Wrocław Politechnika Wrocławska.
23 listopada 2007 – Uroczyste obchody 100-

lecia śmierci Św. Rafała Kalinowskiego.
16–18 listopada 2007 – Udział na uroczystoś-

ciach 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów Polskich
we Francji i Walnego Sprawozdawczo-Wybor-
czego Zebrania EFPSNT.

23 listopada 2007 – podpisana Umowa o współ-
pracy STIP z FSNT NOT Wrocław.

7 Września 2007 – w Wilnie podpisano umo-
wę o współpracy z FSNT NOT Radom.

17 stycznia 2008 – na Walnym Zebraniu STIP
Św. Kalinowski obrany za patrona STIP.

15–16 maja 2008 – Udział w I Międzynaro-
dowym Sympozjum „Mosty – Tradycja i Nowo-

ciąg dalszy na str. 10–11

Profesor Leon Ustinowicz

Wiesław Piątek
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Co roku w UE ponad 5500 osób tra-
ci życie wskutek wypadków w miejscu
pracy (wg Eurostat), 159 000 osób
umiera rocznie w wyniku chorób za-
wodowych (wg MOP). Zapewne wiele
z tych osób udałoby się uratować, gdy-
by przewidziano zagrożenia i wdrożo-
no racjonalne środki bezpieczeństwa,
które byłyby surowo przestrzegane! Le-
piej zapobiegać niż leczyć, dlatego war-
to promować bezpieczne i zdrowe miej-
sca pracy. To się po prostu opłaci.

Jak rozpoznać zagrożenie
Koszty następstw nieodpowiednich

warunków pracy ponoszą zarówno oso-
by fizyczne, przedsiębiorstwa, jak i sek-
tor publiczny, gdyż urazy spowodowa-
ne wypadkami zwiększają zapotrzebo-
wanie na różne jego usługi, np. usługi
służby zdrowia. W efekcie końcowym
koszty te obciążają wszystkich obywa-
teli jako podatników oraz jako konsu-
mentów. W rezultacie wypadki powo-

dują znaczne straty w gospodarce, któ-
rych wysokość według szacunków Eu-
ropejskiej Agencji Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy w Bilbao w „starych”
krajach członkowskich UE wynosi
od 2,6 do 3,8% PKB. Według szacun-
ków Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy – Państwowego Instytutu Ba-
dawczego (CIOP-PIB) w Polsce kosz-
ty niewłaściwych warunków pracy wy-
noszą od 17,4 do 21,75 mld zł, co sta-
nowi od 1,7 do 2,1% PKB (źródło:
artykuł „Ekonomiczne aspekty kształ-
towania warunków pracy”, dr Jan
Rzepecki, CIOP-PIB)”. Wg danych
GUS ilość osób poszkodowanych w wy-
padkach przy pracy w latach 2010 i 2011
była następująca: ogółem w 2010 r. –
94.201 os., w 2011 – 97.223 os., wypad-
ki śmiertelne w 2010 – 444, w 2011 –
404, ciężkie w 2010 – 625, w 2011 – 683,
lekkie w 2010 – 93 138, w 2011 – 96.136,
liczba dni niezdolności do pracy w 2010
– 3.429.527, w 2011 – 3.544.104, co da-
je średnio 36,6 dni niezdolności do pra-
cy na jednego poszkodowanego.

Z analizy danych GUS wysnuć moż-
na niezmiennie jedną smutną prawdą,
ponad 60% wypadków to skutek nie-
właściwego zachowania się pracowni-

ka. Jak pokazuje życie ofiarami wy-
padków są nie tylko młodzi, niewy-
kształceni ludzie, ale śmierć i kalectwo
spotyka także pracowników dobrze
przeszkolonych i świadomych zagro-
żeń, jakie niesie ze sobą praca. Zda-
ne egzaminy, odpowiedni staż pracy,
doświadczenie, nikogo nie zwolnia
od myślenia w czasie wykonywania swo-
ich zawodowych obowiązków. Żar-
tobliwe powiedzenie, że „myślenie mę-
czy”, może być truizmem, ale brak my-
ślenia może mieć opłakane skutki.

Istotne znaczenie ma badanie i ana-
liza różnych aspektów pracy w celu zi-
dentyfikowania zagrożeń mogących wy-
stąpić nagle lub po upływie dłuższego
czasu, a także podjęcie działań w celu
ich wyeliminowania lub zmniejszenia.
To jest podstawą europejskiego po-
dejścia do bezpieczeństwa i zdrowia
w pracy (podstawowe zasady prewen-
cji – określone w Dyrektywie Rady
89/391/EWG)

W lutym ruszyła Ogólnopolska Kam-
pania Społeczna 2012 pn. „Prewencja
wypadkowa”, która została objęta ho-
norowym patronatem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej oraz Prezesa Wyż-
szego Urzędu Górniczego

Celem społecznej kampanii „Pre-
wencja wypadkowa” jest zwiększanie
świadomości i wiedzy pracowników
oraz pracodawców z zakresu przeciw-
działania wypadkom i występowania
zagrożeń w środowisku pracy. Sku-
teczność działań z zakresu prewencji
wypadkowej zależy od wielu czynników,
a w tym przede wszystkim od budowa-
nia wśród pracodawców i pracowników
kultury bezpieczeństwa pracy.

Budowanie kultury
Kultura bezpieczeństwa pracy jest

związana z wartościami, postawami
i normami zachowań w zakresie bez-
pieczeństwa pracy, wspólnymi dla
wszystkich pracowników. Nawet gdy
w zakładzie pracy są wprowadzane róż-
ne rozwiązania techniczne i organiza-
cyjne mające na celu minimalizowanie
wpływu potencjalnych zagrożeń i zwięk-
szanie komfortu pracy, to i tak od pa-
nującej tam kultury bezpieczeństwa za-
leży, czy czynności zawodowe będą wy-
konywane w sposób bezpieczny,
z wykorzystaniem dostarczanych przez
pracodawcę środków technicznych i or-
ganizacyjnych. Istotny wpływ na okre-
ślone zachowania zarówno pracowni-

Planowane działania w ramach ogólnopolskiej społecznej kampanii:

Prewencja wypadkowa

Z historii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich na Litwie

czesność” w Bydgoszczy i uroczystościach nada-
nia dla mostu fordońskiego imienia Rudolfa Mo-
drzejewskiego.

7 czerwca 2008 – Konkurs „Inżynier Roku” –
Piotr Staszkun.

2008–2009 – Pełnienie kierowniczej funkcji Eu-
ropejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych (EFPSNT).

20 listopada 2008 – umowa o współpracy
z FSNT NOT Ostrołęka.

2008 – Pierwsze spotkanie z przedstawicielami
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
dowlanych.

4–7 września 2008 – Udział w Obradach II
międzynarodowego Kongresu Polskich Towa-
rzystw Naukowych na obczyźnie w Krakowie. Jed-

nocześnie uczestniczyliśmy na Walnym Zebra-
niu EFPSNT.

4 grudnia 2008 – Sprawozdawczo-wyborcze
zebranie STIP. Prezesem Stowarzyszenia został
inż. Józef Wasilewski.

4 kwietnia 2009 – organizowano obchody 110 rocz-
nicy wybitnego rodaka, inż. Stanisława Kierbedzia.

18–22 maja 2009 – Organizowany wraz z Wy-
działem Promocji handlu i Inwestycji Ambasady
RP w Wilnie i Stowarzyszeniem Elektryków Pol-
skich Seminarium na temat Bieżąca sytuacja pol-
sko-litewskiej współpracy.

2009 – w Berlinie udział w uroczystościach 20-
lecia EFPSNT.

16 października 2009 – Międzynarodowa Kon-
ferencja „Współpraca inżynierów budownictwa

Polski i Litwy” z udziałem NOT Ostrołęka i Ma-
zowieckiej okręgowej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa w Warszawie.

Październik 2009 – finał Konkursu „Inżynier
Roku”. Zwycięzcy: w dziedzinie naukowo-tech-
nicznej przyznano prof. dr hab. Tadeuszowi
Łozowskiemu. W dziedzinie inżynierii.– inż. Ro-
bertowi Niewiadomskiemu.

W czerwcu 2010 – STIP organizowało wyjazd
20 osobowej delegacji do m. Ostróda i okolic
na Mazurach w Polsce. Odbyło się szczegółowe
zwiedzanie zabytkowego Kanału Elbląskiego. Gru-
pa zapoznała się z jego inżynieryjno-technicznym
rozwiązaniem. Również odbyło się zwiedzanie pól
Grunwaldskich i przygotowanie się do obchodów
600-lecia bitwy pod Grunwaldem.
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8–10 września 2010 – licząca 7 osób delega-
cja STIP, w tym profesor doktor nauk technicznych,
uczestniczyła w Pierwszym Światowym Zjeździe In-
żynierów Polskich w Warszawie, gdzie uczestni-
czyło około 400 delegatów z różnych krajów świa-
ta. Referat wygłosił prezes STIP mgr inż. Józef Wa-
silewski, w dyskusjach przemawiał profesor dr. nauk
technicznych Leon Ustinowicz. Uczestnictwo
na zjeździe pozwoliło rozszerzyć kontakty współ-
pracy inżynieryjnej. Jednocześnie uczestniczyliśmy
w obradach w Mazowieckiej Okręgowej Izbie In-
żynierów Budownictwa, zjednaczającej około 20
tyś. członków. Uchwalono organizować obustron-
ną informację dotyczącą współpracy transgranicznej.

Wrzesień 2010 – Obrady w Mazowieckiej
Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

11 września 2010 – w ramach współpracy
z FSNT NOT Ostrołęka 6-cio osobowa grupa STIP
uczestniczyła w obradach partnerskich i jedno-
cześnie w zawodach pływackich, organizowanych
przez NOT Ostrołęka. Zdobyliśmy dyplomy i pu-
char.

2011 – Na prezesa STIP został wybrany inż. Je-
rzy Mozyro

2011 – Druga międzynarodowa Konferencja
„Przedsiębiorczość bez granic”

2011 – Z NOT Ostrołęka założono stronę
internetową www.plt.lt.

Na początku marca 2011 – STIP już po raz
piąty organizowało podsumowanie ogłoszonego
konkursu „Inżynier Roku 2011”. Ze startujących
w konkursie 8-miu uczestników „Inżynierem Ro-

ku 2011” został członek STIP dr. nauk technicz-
nych Zenon Bogdanowicz. Na zaproszenie STIP
w uroczystościach podsumowania konkursu uczest-
niczyło 7-em delegacji z Polski, ogółem przeszło
50 osób, w tym z NOT Wrocław, NOT Suwałki
i inne.

W lipcu 2011 – STIP organizowało między-
narodowy spływ kajakowy z NOT Ostrołęka i Ma-
zowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budowni-
ctwa. Trzydniowy spływ odbył się na Litwie rze-
ką Wisińczą w rejonie Solecznickim.

W sierpniu 2011 – 5-cio osobowa drużyna
od STIP uczestniczyła w spływie kajakowym w Pol-
sce na Mazurach rzeką Krutynią, organizowanym
przez NOT Ostrołęka i Mazowiecką Okręgową

ków, jak i przedstawicieli kierownictwa,
ma ich postawa wobec bezpieczeństwa
pracy. Jej wyznacznikiem jest m.in. sku-
teczność i atrakcyjność działań infor-
macyjnych i promocyjnych dotyczących
bezpieczeństwa pracy, prowadzonych

w przedsiębiorstwach. Kampania spo-
łeczna „Prewencja wypadkowa” doty-
cząca bezpieczeństwa pracy, poprzez
prowadzone działania, ma oddziaływać
na postawy względem pracy, budować
je lub zmieniać, a poprzez to podnosić

bezpieczeństwo i jakość pracy. Takie
działania przynoszą wymierne korzyści
przedsiębiorstwom zaangażowanym
w ich realizację. Skutkują między inny-
mi zmniejszeniem strat powodowanych
wypadkami przy pracy i absencją cho-
robową związaną z warunkami pracy,
a także wpływają na zwiększenie wy-
dajności i poprawę jakości pracy.
A przez to wpływają na zwiększenie
konkurencyjności przedsiębiorstw.

Cele główne:
– zwiększanie świadomości pracow-

ników i pracodawców w zakresie prze-
ciwdziałania wypadkom i występowa-
nia zagrożeń w środowisku pracy;

– zwiększanie poziomu wiedzy z za-
kresu metod przeciwdziałania wypad-
kom i sposobów skutecznej ochrony
przed skutkami występowania zagro-
żeń w środowisku pracy.

Cele szczegółowe:
– promowanie wśród pracodawców

dobrych praktyk bhp w zakresie współ-
pracy z podwykonawcami;

– zwiększenie świadomości młodych
pracowników w zakresie przeciwdzia-
łania wypadkom;

– upowszechnianie bezpiecznych za-
sad pracy na budowie;

– wpływanie na zmianę świadomoś-
ci i zachowań pracowników oraz pra-
codawców;

– upowszechnianie wiedzy o zmia-
nie postaw z zakresu bezpieczeństwa
pracy;

– promocja kultury bezpieczeństwa
pracy;

– upowszechnianie dobrych praktyk
bhp.

Partnerstwo
W celu realizacji działań w ramach

ogólnopolskiej społecznej kampanii
„Prewencja wypadkowa” powołane zo-
stało Partnerstwo, w skład którego
wchodzą:
� Federacja Stowarzyszeń Nauko-

wo-Technicznych NOT, Rada Regio-
nalna w Ostrołęce, www.notostroleka.pl
� Państwowa Inspekcja Pracy Okrę-

gowy Inspektorat Pracy w Warszawie,
Oddział w Ostrołęce, www.pip.gov.pl
� Mazowiecka Okręgowa Izba In-

żynierów Budownictwa w Warszawie,
www.maz.piib.org.pl
� ENERGA Elektrownie Ostrołę-

ka S.A. www.zeo.pl
� Stora Enso Poland S.A. Zakład

w Ostrołęce, www.storaenso.com

Siedziba Zespołu koordynujące-
go: Dom Technika NOT w Ostrołę-
ce (siedziba Rady Regionalnej FSNT
NOT w Ostrołęce), ul. Mazowiecka 6,
07-410 Ostrołeka, tel. 29-764-58-58,
e-mail:not@notostroleka. pl.

Okres realizacji: marzec – gru-
dzień 2012 r.

Zapraszamy do współpracy.

Więcej o kampanii „prewencja wy-
padkowa” na stronie: www.ciop.pl.

dokończenie na str. 12

Członkowie Zespołu Koordynacyjnego „Partnerstwo dla prewencji wypadkowej” (od lewej):
Paweł Bobowski (Stora Enso Poland S.A.), Kazimierz Łoniewski (FSNT NOT Rada Regionalna
w Ostrołęce), Małgorzata Wilemska (OIP w Warszawie, o/Ostrołęka), Wojciech Zając
(MOIIB/FSNT NOT tjo. Ostrołęka), Andrzej Nitecki (Stora Enso Poland S.A.), Marek Wargacki
(Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.)
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Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
mieć własną firmę, pracować dla
siebie w ramach naszego projek-

tu. Nasze produkty to połączenie po-
jemnika ze zgniatarką do selektywnej
zbiórki opakowań spożywczych,
komunikatora społecznego, banera re-
klamowego, narzędzia edukacyjnego
i ekologicznego.

W Polsce wprowadzono przepisy cy-
wilizujące między innymi recykling zu-
żytych opakowań. Nasze urządzenia
wpisują się doskonale w ten nurt eko-
logii. Organizujemy ogólnopolską sieć
eco-billboardów które będą stałym i sta-
bilnym źródłem dochodu dla nas.
Śmieci nie boją się żadnych kryzysów!

Zebrane w naszych pojemnikach
opakowania są drogim surowcem wtór-
nym. Reklama na nich jest jeszcze droż-
sza. Gdy liczba naszych eco-billboardów
będzie się powiększać, staniemy się zna-
czącym graczem na rynku reklam. Two-
rząc sieć szybko osiągniemy ten cel.
Wiemy jak to zrobić, abyśmy razem
znaleźli swoje miejsce, w którym nie bę-
dziemy musieli brać udziału w „wyści-
gu szczurów” do kasy. Zapraszamy tych,
którzy chcą spokojnie żyć. Wiemy jak
to zrobić.

Sieć nasza składać się
będzie z wielu, na po-
czątku, jednoosobowych
firm obsługujących okre-
ślony umową teren.
Wielkość tego terenu,
a więc i dochodów, zale-
żeć będzie od ilości za-
kupionych przez przed-
stawiciela regionalnego
eco-billboardów. Nie
musicie Państwo robić
tego za swoje pieniądze.
Mamy umowę z poważ-
nym funduszem leasin-
gowym, który może sfi-
nansować taki zakup dla
Was. Możemy także za-
oferować uzyskanie pre-
ferencyjnego kredytu.

Także środki z Powia-
towych Urzędów Pracy
są dostępne dla tej for-
my działalności gospo-
darczej.

Oferujemy przemyślaną logistykę,
odkupimy od Państwa zebrane surow-
ce wtórne po cenach lepszych niż
na Waszym rynku, pomożemy w zdo-
byciu reklamodawców. Pracujemy

nad następnymi pojemnikami o kształ-
tach baterii, kartonów do soków.

Zapraszamy do współpracy.

Big One to proste i niezawodne urzą-
dzenie ułatwiające zbiórkę i recykling

opakowań. Urządzenia te nie wymaga-
ją zasilania stąd można je zainstalować
w każdym środowisku. Zarówno w prze-
strzeni wielkich miast, dzikiej przyrody
jak i w obiektach użyteczności publicz-
nej, obiektach przemysłowych, sklepach
, galeriach handlowych. Big One jest pro-
duktem wielofunkcyjnym.

Redukuje objętość opakowań zgnia-
tając je, obniża koszty transportu i ener-
gii, polepsza możliwości przetwarzania
surowców wtórnych. Jest wspaniałym
obiektem reklamowym. To urządzenie
ekologiczne wpisujące się doskonale
w program edukacji ekologicznej zwłasz-
cza młodego pokolenia. Dzięki swemu
eleganckiemu wyglądowi pokazuje, że
śmietniki nie muszą być szare i brzydkie.
Big One może pomieścić 1500 zgniecio-
nych puszek po napojach. To 1500 śmie-
ci mniej i pieniądze za surowce wtórne.

Big One to niewielkie urządzenie
do zarabiania dużych pieniędzy. To
„trzy w jednym”:

– pieniądze za sprzątanie np. impre-
zy plenerowej w Państwa mieście,

– pieniądze za surowce wtórne (alu-
minium),

– za trzymetrową powierzchnię re-
klamową.

Firma Eco-Billboard organizuje sieć przedstawicielstw regionalnych

Śmieci nie boją się kryzysu

Z historii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich na Litwie

Izbę Inżynierów Budownictwa, jednocześnie od-
było się dwudniowe szkolenie.

2011 – Członek zarządu STIP Henryk Falkow-
ski uczestniczył w 5-ciu dniowym spływie kajako-
wym, organizowanym przez Dom Kultury Polskiej
na Litwie, finansowany przez Senat Polski, „Szla-
kiem po miejscach Czesława Miłosza” od Po-
niewieża do Kiejdan.

20 października 2011 – STIP wspólnie z NOT
Ostrołęka i Mazowiecką Okręgową Izbą Inży-
nierów Budownictwa organizowali II Międzyna-
rodową Konferencję z cyklu „Przedsiębiorczość
bez barier” na temat „Czynniki rozwoju przed-
siębiorczości w kontekście współpracy środowisk
inżynieryjno-technicznych Polski i Litwy”. Kon-
ferencja została zorganizowana w celu rozwijania

i kontynuowania współpracy pomiędzy przedsię-
biorcami Polski i Litwy. Patronat nad konferen-
cją objęli: Marszałek Województwa Mazowie-
ckiego pan Adam Struzik oraz posłowie do Par-
lamentu Europejskiego, ze strony polskiej pan
Jarosław Kalinowski i z Akcji Wyborczej Polaków
na Litwie pan Waldemar Tomaszewski,. Podczas
Konferencji była zainaugurowana działalność
punktu informacyjno-doradczego w przestrzeni
internetowej www.plt.lt. Obecnie STIP pracuje
nad pozyskaniem środków na rozszerzenie dzia-
łalności punktu, chodzi o własne biuro i jego wy-
posażenie.

5 Listopada 2011 – W Polskiej Akademii Nauk
w Wiedniu odbyło się VIII Walne Sprawozdaw-
czo-wyborcze Zebranie EFPSNT.

15 listopada 2011 – uroczyście obchodzono
rocznicę 20-lecia Kanonizacji Św. Rafała Kali-
nowskiego. W Kościele Św. Rafała w Wilnie od-
była się Msza Św.

Nasz adres:
Litwa, Wilno LT-03202

ul. Naugarduko 76 . kab.206,
www.plt.lt

e-mail: stipwilno@gmail.com
e-mail: info@plt.lt
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