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W dniach 21–22 lutego 2008 r. odbyły się
w Szczecinie Targi Przemysłu Chemicznego
CHEMIKA, zorganizowane dzięki zaangażo-
waniu Międzynarodowych Targów Szczeciń-
skich, Stowarzyszenia Zachodniopomorski
Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” oraz
jego członków (Fosfan S.A. w Szczecinie, Te-
xal Sp. z o.o. w Szczecinie, Chemland w Star-
gardzie Szczecińskim, LENDER Wyroby Gu-
mowe w Policach, Kemipol Sp. z o.o. w Poli-
cach), Zakładów Chemicznych Police S.A.,
Grupy Inwestycyjno-Remontowej Remech Sp.
z o.o. w Policach jak też współudziałowi Re-
gionalnego Centrum Innowacji i Transferu
Technologii Politechniki Szczecińskiej.

Oprócz Targów, nad którymi honorowy
patronat objął Pan Waldemar Pawlak Wice-
premier RP Minister Gospodarki, Pan Nor-
bert Obrycki, Marszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego, Pan prof. Włodzimierz
Kiernożycki, Rektor Politechniki Szczecińskiej,
Polska Izba Przemysłu Chemicznego w War-
szawie, oraz Fosfan S.A. w Szczecinie odbyła
się konferencja poświęcona m.in. normom
oraz procedurom nowych unijnych wytycz-
nych dotyczących REACH i nowym zasadom
BHP w branży chemicznej. W trakcie Targów
odbyła się również Międzynarodowa Giełda
Kooperacyjna, obejmująca dwustronne spo-
tkania przedsiębiorców z Polski i m.in. Nie-
miec, Turcji i Hiszpanii, dające szanse na nowe
kontakty handlowe i technologiczne w tej
dość trudnej branży.

W Targach uczestniczyło ok. 100 firm
branży chemicznej z Poznania, Krakowa, Byd-
goszczy, Gdańska, Tarnobrzega, Puław, Lubli-
na, Kowar, Warszawy i innych miast Polski,
jak też gości zza granicy (m.in. z Anglii i Nie-
miec). Otwarcia Targów dokonali Pani Mał-
gorzata Lis (dyrektor Międzynarodowych Tar-
gów Szczecińskich) i Pan Jacek Drożdżal (Pre-
zes Zachodniopomorskiego Klastra Chemicz-
nego) przy współudziale Pana Norberta Ob-
ryckiego.

Targi Przemysłu Chemicznego CHEMIKA
W targach uczestniczyły m.in. takie firmy

jak Fosfat S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A.,
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych
Fosfory Sp. z o.o., Haas Reaktory & Analiza
Termiczna, Powierzchniowa, Zakład Mecha-
niki Precyzyjnej Radwag Witold Lewandow-
ski, Remech Grupa Remontowo-Inwestycyj-
na Sp. z o.o., Bruker Polska Sp. z o.o., P.
i H.U.G. Lender, Texal Sp. z.o.o., Zakłady
Chemiczne Zachem, PTH Chemland, Zakła-
dy Chemiczne Police SA oraz Centralny In-
stytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut
Badawczy (CIOP-PIB) oraz Biuro Substancji
i Preparatów Chemicznych w Łodzi.

W programie Konferencji pt. „Nowe wy-
zwania BHP i REACH w branży chemicznej”
znalazły się m. in. wystąpienia prof. dr hab.
med. Danuty Koradeckiej, dyrektora CIOP-PIB
z Warszawy pt. „Nowa strategia Unii Europej-
skiej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy w latach 2007–2012”, prof. dr. hab. inż. Je-
rzego S. Michalika z Zakładu Zagrożeń Che-
micznych i Pyłowych CIOP-PIB „Przeciwdzia-
łania zagrożeniom umyślnym spowodowanym
awariami przemysłowymi wskutek aktów ter-
roru”, Pana Piotra Zabadały z Ministerstwa Go-
spodarki w Warszawie („Polityka informacyj-
na państwa w zakresie REACH”) i Pana Rafa-
ła Brykowskego z Biura Substancji i Prepara-
tów Chemicznych w Łodzi („Zasady korzysta-
nia z Helpdesku REACH”).

Końcowym elementem Targów był „Wie-
czór Chemika” z licznymi atrakcjami, gdzie
m.in. sprawdzano „Czy jest chemia pomiędzy
chemikami?”.

Druga edycja Targów CHEMIKA odbędzie
się w dniach 12–13 lutego 2009 r., również
w Szczecinie. Organizatorzy mają nadzieję, że
Szczecin stanie się chemiczną stolicą Polski.
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Fig. 2. Ceremonia otwarcia Targów  (Foto: Kla-
ster Chemiczny „Zielona Chemia”)

Fig. 3. Stoisko Klastra Zachodniopomorskiego
„Zielona Chemia”  (Foto: Klaster Chemiczny „Zie-
lona Chemia”)

Fig. 1. Dyrektor Międzynarodowych Targów Szcze-
cińskich, p. Małgorzata Lis i Prezes Zachodnio-
pomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Che-
mia” p. Jacek Drożdżal otwierają pierwszą edy-
cję „CHEMIKI” (Foto: Klaster Chemiczny „Zielo-
na Chemia”)

Konferencja ekologiczna
W dniu 27 marca br. w Centrum Hotelo-

wo-Konferencyjnym WITEK w Krakowie
odbyła się konferencja na temat innowacyj-
nych metod oczyszczania ścieków oraz neu-
tralizacji przykrych zapachów w przemyśle
metodą BIOTHYS Gelactiv®. Głównym or-
ganizatorem konferencji była firma Form-Pat
Sp. z .o.o. ze Szczecina. Gości przywitał Pan
mgr inż. Manfred Meyer, Prezes Firmy Form-
Pat. Konferencję otworzył referat Pana prof.
dr. hab. inż. Wiesława Barabasza, kierownika
Katedry Mikrobiologii Akademii Rolniczej
w Krakowie pt. “Wprowadzenie do zagadnień
ochrony środowiska”. Analizy efektywności
ekonomicznej nowoczesnych technologii, li-
kwidujących przykre zapachy dokonał Pan
mgr inż. Piotr Bożek. Neutralizację uciążli-

wych zapachów w technologii BIOTHYS Ge-
lactiv® omówił Pan inż. Daniel Rumiński
z From Pat Sp. z o.o. Na temat wykorzysta-
nia energii przy utylizacji osadów ściekowych
przez termiczną technologię fluidalną mówił
Pan inż. V. Spiegelberg z niemieckiej Firmy
ES&S. Referat na temat optymalizacji proce-
sów technologicznych w oczyszczalniach ście-
ków przedstawił Pan dr Thomas Paust z nie-
mieckiej firmy PRO-Entec east GmbH.
W trakcie konferencji niemieccy partnerzy Fir-
my oraz profesorowie z Uniwersytetu w Ros-
tocku przedstawili nowe innowacyjne produk-
ty (m.in. maty żelowe neutralizujące przykre
zapachy), suszarnie osadów ściekowych, me-
tody optymalizacji procesów technologicz-
nych w oczyszczalniach oraz procesy termicz-

nej obróbki osadów ściekowych i gazów ze
składowiska za pomocą techniki fluidalnej
z pozyskaniem energii. Ten ostatni proces sta-
nowi nowość na rynku niemieckim. Tematy-
kę badań prowadzonych w Katedrze Technik
Środowiska Uniwersytetu w Rostocku przed-
stawił prof. dr D. Steinbrecht. Licznie przy-
byli goście mogli uzyskać informację o naj-
nowszych metodach oferowanych na polskim
rynku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się
przedsiębiorcy pragnący usunąć problem przy-
krego zapachu w swoich zakładach, władze
oczyszczalni ścieków zainteresowane optyma-
lizacją i neutralizacją osadów ściekowych,
przedstawiciele gmin i składowisk komunal-
nych oraz firmy zajmujące się tematem ochro-
ny środowiska.
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