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WRZESIEŃ 2003 r. – hala produkcyjna przygotowana do rozpoczęcia robót budowlanych przy fundamentach dla linii
do ciągłego poziomego odlewania aluminium
– IRM: Zbliża się 20 rocznica
powstania Firmy Eko-Świat.
Jak Pan ocenia ten czas?
– JŚ: Na przestrzeni ostatnich
20 lat bardzo wiele się zmieniło – w naszej firmie, w Polsce,
na Świecie. Są to w dużej części zmiany na lepsze, a jeżeli
chodzi o EKO-ŚWIAT, to z całą
pewnością nie był to czas
zmarnowany. Wydaje się to
nieprawdopodobne, że rozpoczynaliśmy w 1990r. jako mała
firma związana z recyclingiem
metali nieżelaznych. Ciąg wy-

darzeń, które następowały
w bardzo szybkim tempie
uczynił z EKO-ŚWIAT jedną
z wiodących firm w branży
w Polsce i jedynego producenta dysponującego najnowocześniejszą technologią
ciągłego poziomego odlewania aluminium. Jestem dumny
ze stopnia rozwoju, jaki udało
się osiągnąć naszemu
przedsiębiorstwu, które od
początku jest firmą prywatną
o w 100% polskim kapitale.
Dzięki wytężonej pracy całego
zgranego zespołu możemy

rozmowa
z właściecielem Firmy
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Linia do ciagłego poziomego odlewania aluminium (grudzień 2003)

spojrzeć w przeszłość z satysfakcją, a w przyszłość z optymizmem. Uważam, że dzięki
otwartości na innowacje wykorzystaliśmy szanse, jakie
stwarzał i w dalszym ciągu
stwarza rynek. Przez lata byliśmy wierni aluminium i w tym
metalu widzimy przyszłość firmy. Pracujemy już nad kilkoma projektami, które pozwolą
firmie rozszerzyć zakres oferowanych produktów i wejść
na nowe rynki z konkurencyjnym produktem o najwyższej
jakości.

GRUDZIEŃ 2003 – pierwsze sztangi wyprodukowane na linii do ciągłego
poziomego odlewania aluminium

Linia do ciagłego poziomego odlewania aluminium (grudzień 2003)

– IRM: Co jest najważniejsze,
według Pana, w prowadzeniu
firmy i odniesieniu sukcesu?

go odlewania aluminium.
Dlaczego zdecydowaliście
się Państwo właśnie na taką
technologię?

– JŚ: Uważam, że kluczem
do sukcesu jest pasja. Jest
to warunek sine qua non
odniesienia sukcesu. Sukcesu
rozumianego nie tylko jako
prowadzenie przedsiębiorstwa
przynoszącego zyski, ale
przedsiębiorstwa o ustabilizowanej pozycji, ze znakomitymi
perspektywami rozwoju.
Oczywiście pasja musi być
poparta szeregiem umiejętności i cech charakteru, a szczególnie mam tu na myśli upór,
silną wolę, odporność na stres,
zaangażowanie, gotowość
do poświęceń, otwartość,
odwagę ale jednocześnie
ostrożność, a także „to coś”
co ciężko zdefiniować,
a można nazwać wyczuciem.
– IRM: Dlaczego nie chce Pan
o sobie mówić „biznesmen”,
a woli „przedsiębiorca”?
– JŚ: Zgadza się, wprawdzie
słowo „biznesmen” nie ma dla

mnie wydźwięku pejoratywnego, ale zdecydowanie bardziej
pozytywne przesłanie niesie
określenie „przedsiębiorca”.
Zawsze przyświecała mi idea
stworzenia prężnie działającej,
polskiej, rodzinnej firmy
o mocnej pozycji rynkowej,
która byłaby postrzegana
jako wiarygodny, solidny
partner i pracodawca, a także
firma rozwojowa i innowacyjna. Na tym właśnie moim
zdaniem polega przedsiębiorczość. Biznes jest w moim
rozumieniu ukierunkowany
wyłącznie na zysk i nie wiąże
się z planowaniem długofalowym, nie mówiąc już o swoistym poczuciu misji, które powinien mieć przedsiębiorca.
– IRM: W Eko – Świat w Kłomnicach prowadzona jest produkcja pierwotnych stopów
aluminium w postaci wlewków,
metalu ciekłego, sztang oraz
płyt. Jako pierwsze i jedyne
w Polsce przedsiębiorstwo
używa do wytwarzania swoich
wyrobów najnowocześniejszej
technologii ciągłego poziome-

– JŚ: Wybór technologii ciągłego poziomego odlewania
aluminium był naturalną
konsekwencją przyjętej przez
nas filozofii oraz ustanowienia
priorytetu dla innowacyjnych
technologii. Tego typu podejście nie jest rozpowszechnione wśród polskich firm, najprawdopodobniej ze względu
na pewne przejściowe trudności, które z reguły występują
na etapie wdrożenia. Dzięki
temu jednak nasza firma
uzyskała i utrzymuje pewną
przewagę konkurencyjną,
dającą nam wiodącą pozycje
na rynku. Od momentu uruchomienia produkcji na linii
do ciągłego poziomego odlewania aluminium minęło już
6 lat, a mimo to w dalszym
ciągu jesteśmy jedynym producentem tego rodzaju produktów
w Polsce i jednym z nielicznych
w Europie. Należy tu również
podkreślić znaczenie naszej

współpracy z jednostkami naukowymi i badawczo – rozwojowymi.
– IRM: Jakie produkty i dla
jakiego odbiorcy wytwarzane
są w Kłomnicach?
– JŚ: Zakład produkcyjny
w Kłomnicach wytwarza dwojakiego rodzaju produkty.
W pierwszej kolejności są to
pierwotne odlewnicze stopy
aluminium w formie sztang,
dostarczane głównie do firm
z branży motoryzacyjnej i lotniczej. Drugą grupę produktów stanowią stopy plastyczne
w formie wlewków, odbierane
między innymi przez naszą
tłocznię EUROMETAL SA
z siedzibą w Stalowej Woli.
Wszystkie te produkty są wytwarzane w technologii ciągłego poziomego odlewania
aluminium, a wlewki są dodatkowo poddawane procesowi
ciągłej homogenizacji.
– IRM: Czy w związku z Państwa współpracą z przemysłem
motoryzacyjnym i lotniczym
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Państwa firma i produkty
muszą spełniać specyficzne
wymogi jakościowe?
– JŚ: Naturalnie, zarówno wobec firmy jak i produktów
istnieją wysokie wymogi jakościowe. Nasza firma, jako
pierwsza z branży producentów stopów w Polsce uzyskała
certyfikaty ISO 9001 (w 1998r.)
oraz ISO 14001 (w 2001r.).
Obecnie jesteśmy w trakcie
certyfikacji według ISO 16949.
– IRM: Wiem, że Państwa
Firmy wyszły obronną ręką
z tzw. kryzysu. Co się do tego
przyczyniło?
– JŚ: Wyniki zarówno
EKO-ŚWIAT, jak i EUROMETAL
za rok 2009 będą dobre.
Analizując źródła tego niewątpliwego sukcesu, doszliśmy
do wniosku, że jest to wynikiem przyjętej przez nas
filozofii stosowania innowacyjnych technologii oraz dyscypliny finansowej. W rezultacie
jesteśmy w stanie zaoferować
najwyższej jakości produkty
w konkurencyjnych cenach,
z krótkimi terminami realizacji.
To jest dokładnie to, czego
oczekują obecnie klienci.
– IRM: Jakie są Państwa
plany na przyszłość?
– JŚ: W chwili obecnej planujemy modernizację pieców
topielnych w zakładzie w Kłomnicach, co pozwoli nam dodatkowo podnieść wydajność
i w rezultacie zwiększyć
produkcję stopów. Głównym
jednak tematem inwestycyjnym
jest uruchomienie całkiem

nowego zakładu produkcyjnego, w nowej lokalizacji. Proszę
wybaczyć, ale na obecnym
etapie nie możemy zdradzić
szczegółów, oprócz tego
że pozostajemy wierni aluminium i zamierzamy wejść
na nowy rynek, na którym
do tej pory nie byliśmy obecni.
Inwestycja jest ze względu
na swoją wielkość niezwykle
ambitna i będzie wyróżniała
się na tle innych swoją innowacyjnością w skali światowej.
Z całą pewnością jej realizacja
w sposób znaczący wpłynie
na rynek wyrobów aluminiowych w Polsce, a biorąc pod
uwagę długoterminowy plan
rozwoju tego zakładu i osiągnięcie docelowych mocy
produkcyjnych, również
w Europie.
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GRUPA EKO–ŚWIAT
42-270 Kłomnice
ul. Kolejowa 45/46
tel.: +48 34 36 69 313
fax: +48 34 32 81 310
e-mail: info@eko-swiat.pl
www.eko-swiat.pl

PORÓWNANIE PRODUKTÓW
Z odlewu półciągłego
Gąski
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Z ciągłego odlewu
Sztangi
(20 sztang odlewanych jednocześnie – styczeń 2005)

Wlewki (styczeń 2004)

