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Czy 10 lat działalności to dużo? I 
tak, i nie. Jeśli mowa np. o wyż-
szych uczelniach czy też o przed-
siębiorstwach przemysłowych, 
to jubileusz 10-lecia przypada 
zazwyczaj na początku ich aktyw-
ności na rynku. Ale w przypadku 
Klastra Metalowego METALIKA 
taki okres funkcjonowania w zupeł-
ności wystarczy do sformułowania 
wiarygodnej i odpowiedzialnej 
oceny, że pomysł jego utworzenia 
był trafiony w dziesiątkę.

Klaster Metalowy METALIKA powstał 
w marcu 2011 roku w Wałczu. Obec-
nie ma charakter ponadregionalny 
i skupia przedsiębiorstwa z branży 
metalowej oraz branż komplementar-
nych z województw zachodniopomor-
skiego, wielkopolskiego, pomorskiego 
oraz mazowieckiego.

W ramach klastra działają  nastę-
pujące podmioty:
• ARDENZ POLSKA SP. Z O.O. SP.K.
• AIR PRODUCTS Sp. z o.o.
• BAKRON
• BML Sp. z o.o.
• BOSSARD POLAND sp. z o.o.
• CENTRUM INNOWACYJNEGO 

BIZNESU
• EKOMECH Sp. z o.o.
• EURODORADZTWO
• EWM AG Spółka Akcyjna
• FOSEKO Sebastian Sokołowski
• GARO POLSKA Sp. z o.o.
• GMK ŁOBEZ S.A.
• HURTOSTAL 2
• IN TECH MET
• ITA Sp. z o.o.
• KANCELARIA RADCY PRAW-

NEGO
• KUCA Sp. z o.o.
• LFE Poland Sp. z o.o.
• METALTECH Sp. z o.o.
• M.I. STEEL
• MP POLSKIE KLASTRY Sp. z o.o.
• PÓŁNOCNA IZBA GOSPODAR-

CZA
• PWSZ w WAŁCZU
• PKO LEASING S.A.
• POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE 

Sp. z o.o.
• POWER-TECH
• PUP W WAŁCZU
• REKORD POMORZE Sp. z o.o.
• REMPRODEX Sp. z o.o.
• STAROSTWO POWIATOWE W 

WAŁCZU
• SIG W WAŁCZU
• SUMARA Sp. z o.o.
• TELEYARD Sp. z o.o.
• TOP FENCE
• STOCZNIA SZCZECIŃSKA
• UNIMETAL Sp. z o. o.

10 lat Klastra Metalowego METALIKA

• UGiM W GOLENIOWIE
• URZĄD MIASTA WAŁCZ
• WIÓR-MET
• ZAKŁAD MECHANIZMÓW NA-

PĘDOWYCH S.C.

Ściśle współpracuje  także w ra-
mach partnerstwa z wieloma in-
stytucjami m.in:
• Urzędem Marszałkowskim Wo-

jewództwa Zachodniopomor-
skiego,

• Starostwem Powiatowym w 
Wałczu,

• Urzędem Miasta i Gminy Gole-
niów,

• Uniwersytetem Szczecińskim 
(Instytut Zarządzania),

• Zachodniopomorskim Uniwersy-
tetem Technologicznym (Wydział 
Inżynierii Mechanicznej i Mecha-
troniki),

• Państwową Wyższą Szkołą Zawo-
dową w Wałczu,

• Powiatowym Urzędem Pracy,
• Regionalnym Centrum Inno-

wacji i Transferu Technologii w 
Szczecinie,

• Pomorską Agencją Rozwoju Re-
gionalnego S.A.

• Poznańskim Parkiem Naukowo-

-Technologicznym,
• Stargardzką Agencją Rozwoju 

Lokalnego Sp. z o.o.
• Izbą Gospodarczą Północnej 

Wielkopolski
• Zachodniopomorskim Stowarzy-

szeniem Rozwoju Gospodarczego 
– Szczecińskie Centrum Przedsię-
biorczości

• Metal Industry Cluster Berlin-
-Brandenburg (WFBB).

Koordynatorem klastra jest MP 
Polskie Klastry Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Szczecinie. Celem działania 
Klastra Metalowego Metalika jest 
dynamiczny rozwój jego podmiotów 
poprzez zwiększenie skali koopera-
cji wewnętrznej oraz współpracy z 
firmami zewnętrznymi (krajowymi i 
zagranicznymi). 

Firmy działające w ramach Klastra 
osiągają sprzedaż na poziomie 430 
mln zł. Zatrudniają około 2.600 pra-
cowników.

Zdecydowana większość firm skupio-
nych w klastrze to przedsiębiorstwa 
o wieloletniej tradycji. Są to zarówno 
liderzy w branży w skali krajowej, jak 
i ważne podmioty regionalne. Prawie 
wszystkie firmy mają doświadczenie 
we współpracy z partnerami zagra-
nicznymi, szczególnie z rynku nie-
mieckiego oraz rynków skandynaw-
skich. Eksport przedsiębiorstw klastra 
ogółem kształtuje się na poziomie ok. 
50%. Dla wszystkich firm szczególnie 
ważna jest rzetelność i jakość produk-
cji, dlatego posiadają one wiele certy-
fikatów i specjalistycznych dopuszczeń 

branżowych i narodowych.
Przedsiębiorstwa działające w kla-

strze reprezentują inteligentną spe-
cjalizację województwa zachod-
niopomorskiego „Zaawansowane 
wyroby metalowe” (http://smart.wzp.
pl/inteligentne-specjalizacje/wykaz-
inteligentnych-specjalizacji-pomorza-
zachodniego/zaawansowane-wyroby-
-metalowe).

Jubileuszowa uroczystość odbyła 
się 25 czerwca w Lokalnym Centrum 
Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wał-
czu. Pojawili się na niej reprezentanci 
władz wojewódzkich i samorządo-
wych, przedstawiciele środowisk 
naukowych oraz pomysłodawcy i 
założyciele Klastra z byłą rektor PWSZ 
w Wałczu dr. hab. Jolantą Witek, 
Starostą Wałeckim dr. Bogdanem 
Wankiewiczem, Sekretarzem Powiatu 
i jednocześnie Prezesem Stowarzysze-
nia Inicjatyw Gospodarczych w Wałczu 
Zbigniewem Wolnym. Obecni byli 
oczywiście klastrowi przedsiębiorcy aż 
z trzech województw, w tym z Wałcza: 
prezes EKOMECH Sp. z o.o. Jarosław 
Horodecki, właściciel POWER TECH 
Marcin Ejma i prezes BML Sp. z o.o. 
Bogdan Białas. W gronie gości znaleźli 
się ponadto obecny Rektor PWSZ w 
Wałczu dr Dariusz Skalski oraz Prorek-
tor dr Kamila Trojanowska.

Uroczystość prowadzili koordynato-
rzy Klastra Melowego METALIKA dr 
hab. Marzena Frankowska prof. US i 
Marek Dymsza.

Po przywitaniu, jako pierwszy głos 
zabrał starosta Bogdan Wankiewicz, 

który przypomniał okoliczności za-
wiązania Klastra. 

- Dziesięć lat temu grupa przedsię-
biorców, ówczesna rektor wałeckiej 
PWSZ Pani prof. Jolanta Witek i ja, 
wierzyliśmy, że to się może udać - mó-
wił Starosta. - I się udało! Dlaczego ten 
Klaster powstał w Wałczu? Bo tu są fir-
my metalowe i maszynowe, w których 
jest ogromny potencjał i który dzięki 
klastrowi METALIKA ma szansę być 
w pełni wykorzystany. A skoro o tym 

jący most Kłosowski nad jeziorem 
Raduń, którego konstrukcja wykonana 
jest oczywiście z metalu.

Rektor PWSZ w Wałczu dr Dariusz 
Skalski poświęcił swoje wystąpienie 
nie genezie, ale teraźniejszej i przyszłej 
współpracy uczelni z klastrem META-
LIKA, która od momentu utworzenia 
klastra układa się znakomicie. Rektor 
podkreślił coraz skuteczniejsze działa-
nia władz PWSZ, których efektem jest 
współpraca z coraz poważniejszymi 
firmami przemysłowymi oraz nawią-
zywanie kontaktów z uczelniami zagra-
nicznymi, przede wszystkim azjatyckimi.

Jacek Wójcikowski, Dyrektor Cen-
trum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego, przekazał list 
gratulacyjny dla Klastra Metalowego 
METALIKA od marszałka Olgierda Ge-
blewicza oraz wręczył okolicznościowy 
upominek Koordynatorom Klastra 
METALIKA oraz Zbigniewowi Wolne-
mu, który nie tylko z racji pełnionych 
funkcji blisko współpracuje z klastrem, 
ale także jest Przewodniczącym Rady 
Organizacyjnej klastra.

Pani Marzena Frankowska odczytała 
listy gratulacyjne w związku z jubile-
uszem 10-lecia Klastra Metalowego 
METALIKA, jakie przesłali JM Rektor 
Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr 
hab. Waldemar Tarczyński, który ho-
norowym patronatem objął utworze-
nie klastra w 2011 roku, oraz Członek 
Zarządu Województwa Zachodniopo-
morskiego Stanisław Wziątek.

Do przeszłości sprzed dekady nawią-
zał w swoim wystąpieniu prezes EKO-
MECH Sp. z o.o. Jarosław Horodecki.

- Miałem wtedy sporo wątpliwości, 
czy ten pomysł uda się zrealizować i 
czy klaster będzie potrzebny - przyznał 
wałecki przedsiębiorca. - Na pierwsze 
spotkanie szedłem bez większego 
przekonania. Ale teraz, z perspekty-
wy czasu myślę, że jeśli spotkają się 
odpowiedni ludzie, którzy mają dużo 
dobrych chęci i entuzjazmu, to można 
osiągnąć wszystko.

Gratulacje i życzenia dalszej owocnej 
pracy METALIKI na rzecz przedsiębior-
ców złożyli również szef Północnej 
Izby Gospodarczej w Szczecinie dr 
Piotr Wolny oraz Bogdan Białas - Pre-
zes wałeckiego Oddziału PIG i Prezes 
firmy BML Sp. z o.o. 

Prowadzący uroczystość Marzena 
Frankowska i Marek Dymsza przed-
stawili zebranym pokaz slajdów, 
ilustrujących osiągnięcia z 10-letniej 
działalność klastra METALIKA. Uhono-
rowano również członków założycieli 
METALIKI, którzy 10 lat temu podpi-
sywali umowę klastra.

Później uczestnicy jubileuszu zwie-
dzili Lokalne Centrum Nauki „Meta-
lowe Inspiracje”. Ostatnim punktem 
jubileuszu było spotkanie na Zamku 
w Tucznie, gdzie rocznicowym wspo-
mnieniom i wymianie pomysłów, 
dotyczących działalności Klastra Me-
talowego METALIKA w nadchodzącym 
czasie nie było końca.

mowa, przytoczę tu nazwisko jednego 
przedsiębiorcy: Jarosław Horodecki. To 
on był prekursorem branży metalowej 
w Wałczu i od niego się ona tak na-
prawdę zaczęła. Potem firmy działające 
w tym obszarze w Wałczu i na terenie 
naszego powiatu pączkowały i rosły 
jak grzyby po deszczu, a dzisiaj branża 
metalowa i maszynowa są wiodącymi 
gałęziami naszego przemysłu. Życzę, 
żeby Klaster Metalowy METALIKA 
rozwijał się tak szybko, jak dotychczas. 

I nie tylko lokalnie - niech emanuje jak 
najszerzej w całym kraju i za granicą.

Burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski 
przypomniał, że to w czasie jego ka-
dencji zapoczątkowana została ścisła 
współpraca miasta Wałcz z klastrem 
METALIKA.

- Życzę przedsiębiorcom jak najwię-
cej swobody w działaniu ze strony 
rządzących - powiedział m.in. Maciej 
Żebrowski, który podarował koordy-
natorom klastra obraz, przedstawia-


