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Potrzebni inżynierowie

- Planujemy zatrudnić 150 osób

- ogłasza PZL Świdnik. W przyszłym
roku rozpocznie produkcję struk
tur do trzech nowych śmigłowców
i unikatowej maszyny - połączenie
samolotu i śmigłowca.
Fabrykę helikopterów PZL Świd
nik kilka lat temu kupił wlosko-brytyj ski koncern lotniczy AgustaWestland. Obecnie pod Lublinem za
trudnionych jest 3,5 tys. osób.
- Do 2016 r. chcemy przyjąć do
pracy 150 osób - mówi Ewa Kamiń
ska z PZL Świdnik. - Kandydatów
poszukujemy głównie na uczel
niach. Będziemy potrzebować in
żynierów ze znajomością języka
angielskiego na poziomie BI. Mu
szę przyznać, że na rynkujest z tym
problem. Właściwie tylko Politech
nika Warszawska kształci inżynie
rów z dobrą znajomością języka
obcego - dodaje.
Wzrost zatrudnienia nie jest
związany z przetargiem wojsko
wym na dostawę 70 śmigłowców
wielozadaniowych dla polskiej ar
mii. Przypomnijmy, że wartość kon
traktu (rozstrzygnięcie w przy
szłym roku) szacowana jest na ok.
10 mld zł. O zamówienie walczy też
Sikorsky z fabryką PZL Mielec i Eu
rocopter.
- Jednak muszę przyznać, że
zdobycie takiego zamówienia po
stawiłoby naszą firmę w zupełnie
innej sytuacji - dodaje Mieczysław
Majewski, prezes PZL Świdnik.
Nowi pracownicy mają brać
udział przy produkcji śmigłowców
W przyszłym roku PZL rozpocz
nie produkcję struktur do nowych
helikopterów koncernu. Będą to:
AW 139, AW 149 (który firma chce
sprzedać woj sku) i AW 189.
Do tego za jakieś pól roku
w świdnickiej fabryce rozpocznie

się produkcja podwozia do zupełnej
nowości. AW 609 to połączenie samo
lotu ze śmigłowcem - statek powietrz
ny pionowego startu i lądowania.
„Wygląda tak, jakbyjakiś rozkapry
szony dzieciak popsuł zabawki i potem
niezdarnie je poskładał, dołączając
Śmigla helikopterów do kadłuba i skrzy
deł samolotu." - opisywał go w „Gaze
cie Wyborczej" Paweł Wroński. Jego
zaletąjest to, że może swobodnie lądo
wać na niestabilnych gruntach.
Jednocześnie PZL nadal produku
je polski śmigłowiec (konstrukcja z 1985
roku) Sokół. - Ten rok jest dla Sokola
rekordowy. Dostarczymy 13 sztuk. To
najwięcej w całej historii tego progra
mu - mówi Majewski.
Są to zamówienia z Filipin, Algie
rii i dostawa pięciu maszyn w wersji
VIP dla polskiej armii.
- Negocjujemy jeszcze z hiszpań
ską firmą, która jest chętna kupić so
koły. Jeśli dojdzie do podpisania
umowy, to możemy produkować od
7 do 12 sokołów rocznie - mówi dy
rektor generalny PZL Świdnik, Nicola Bianco i dodaje: - Zaczęliśmy
też rozmowy z inną ważną firmą
z ważnego kraju. Nie mogę nic wię
cej zdradzić, ale jeśli dojdzie do kon
traktu, to będziemy mieli zamówie
nia na 2-3 lata.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja
kolejnej polskiej konstrukcji - lekkie
go śmigłowca SW 4. Okazuje się, że
jest za drogi i jego eksploatacja też nie
należy do najtańszych. Dlatego ma
szyna ma przejść gruntowne zmiany.
Począwszy od wyglądu, po zmiany
konstrukcyjne. Ma to obniżyć jej ce
nę.
- Nie powiem, że jestem 100-procentowym optymistą, ale umiarkowa
nym - tak. Wierzę, że SW 4 może jesz
cze żyć - dodaje Bianco.o
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