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W tym tygodniu do norweskie-
go odbiorcy winien trafi ć transport z 
zakładu Danstoker Poland Sp. z o.o. w 
Ostrowcu Świętokrzyskim. Wysłano 
dwie sztuki rusztów do kotłów, które 
ze względu na rozmiar trzeba było roz-
dzielić na górną i dolną część. Dodatko-
wo wyjechał specjalny wózek, na któ-
rym zostaną zamontowane rusztowi-
ny, po których będzie podawane pali-
wo. Łącznie jeden taki ruszt ważył 40 
ton, tak więc taki transport, to znaczne 
wyzwanie w zakresie załadunku i logi-
styki na trasie. Transport ma charak-
ter multimodalny i zajmie siedem dni 
zarówno drogą lądową, jak i morską.

Ta przesyłka świadczy o tym, że zlo-
kalizowana w naszym mieście firma, 
specjalizująca się w dużych systemach 
kotłowych, ma się dobrze.

- Niebawem miną dwa lata, 
odkąd Danstoker zdecydował się 
na inwestycję w Polsce, nabywa-
jąc zakład w Ostrowcu Święto-
krzyskim. Czy z tej perspektywy 
czasowej była to dobra decyzja?

- Niewątpliwie tak - opowiada 
Grzegorz Borkowski - Chief Opera-
ting Offi  cer w Danstoker Poland Sp. z 

o.o. Z punktu widzenia strategii Grupy 
Danstoker, konsekwentnie realizujemy 
założony dwa lata temu plan o obecno-
ści i rozwoju jednostki produkcyjnej, 
umiejscowionej w Europie środkowo -
wschodniej.  Z punktu widzenia opera-
cyjnego jest to długo oczekiwane uzu-
pełnienie Grupy Danstoker. 

Głównym założeniem tego planu 
jest rozbudowanie naszej działalności 
na rynkach wschodnich. Takie rozsze-
rzenie rynków stało się możliwe dzię-
ki zbudowaniu silnego Zespołu Sprze-
dażowego, który kwartał po kwartale 
skutecznie dociera do nowych klien-
tów, budując w ten sposób nasz poten-
cjał sprzedażowy i produkcyjny. 

Operacyjnie - pracujemy w naszej 
fabryce nad osiągnięciem stabilnej 
jakości i efektywności produkcji. Te 
działania również wpisane były w stra-
tegię i konsekwentnie je realizujemy. Z 
punktu widzenia polityki średniookre-
sowej jesteśmy w planie.

Oczywiście, jak w każdym bizne-
sie, obecnie napotykamy na trudności. 
Choćby niestabilną sytuację na rynku 
pracy powiązanym z naszym sekto-
rem. Od jakiegoś czasu obserwujemy 
odpływ pewnych grup zawodowych z 
polskiego rynku. Musimy sobie radzić 
z poszukiwaniem pewnych okre-
ślonych kwalifikacji przy wyższym 
popycie na ryku. Jednak mamy na to 
pomysł i wiemy, jak sobie z tym pora-
dzić. Będziemy inwestować w młodzież 
i szkolenie nowej kadry.

W ramach dalszego rozwoju będzie-
my też rozbudowywać dział inżynieryj-
ny, który będzie skupiał się na wspar-
ciu rynku skandynawskiego (nasze 
spółki w Danii). 

Tak więc była to zdecydowanie 
dobra decyzja z punktu widzenia inwe-
stycji Grupy.

- Jak zmienił się zakład w 
Ostrowcu Świętokrzyskim przez 
ten czas? Czy udało zwiększyć się 
portfel zamówień? 

- Obecnie pracujemy nad stabil-
nością poziomu zleceń. Rynek, na któ-
rym działamy, jest tak skonstruowany, 
że jest to rynek cykliczny. Są okresy, 
kiedy mamy nadwyżkę zleceń i mie-
wamy problem z realizacją, ale zdarza-
ją się też momenty, kiedy mamy spo-
wolnienie w napływie zleceń. Na bie-
żąco pracujemy nad tym, by to usta-
bilizować. Od 1 marca uruchomiliśmy 
produkcję wymienników ciepła, co w 
dużym stopniu ustabilizuje krzywą 
zleceń. Pozwoli to skoncentrować się 
również nad innymi aspektami, które 
wymagają jeszcze doprecyzowania, 
choćby praca nad efektywnością pro-
cesów produkcyjnych. 

- Gdzie trafiają urządzenia 
wytwarzane w naszym mieście?

- Nasze urządzenia trafiają głow-
nie na dwa rynki. Na chwilę obecną na 
rynek polski, gdzie dzięki skoncentro-
wanym działaniom polskiego Zespo-
łu Sprzedażowego odnosimy pierwsze 
sukcesy. Z drugiej strony mamy duży 
udział w zaopatrywaniu rynku skan-
dynawskiego, gdzie cały czas wysyłamy 
50-60% produkcji.  Sprzedajemy pro-
dukty do różnych sektorów poczynając 
od przemysłu energetycznego, spożyw-
czego, a kończąc na meblarskim. Naj-
większa popularnością cieszą się obec-
nie nasze kotły przemysłowe na olej i 
gaz oraz wymienniki ciepła. 

- Tak, jak Pan powiedział, 
fi rma uruchamia nową linię pro-
dukcyjną, którą stworzą maszy-
ny do produkcji wymienników 
ciepła. Czym one są i gdzie mają 
zastosowanie? Jakie jest zapo-

trzebowanie rynku na te produk-
ty? Czy te produkowane w Ostro-
wcu Świętokrzyskim będą trafi ać 
na rynek krajowy, czy raczej za 
granicę?

- Wymienniki ciepła mają zasto-
sowanie wszędzie tam, gdzie w pro-
cesach produkcyjnych ma zastosowa-
nie temperatura. Czyli bierzemy tutaj 
pod uwagę wszystkie obszary prze-
mysłu: chemia, petrochemia, energe-
tyka, przemysł spożywczy, meblarski, 
itd. Tak szerokie zastosowanie daje 
duży potencjał możliwości sprzedaży. 
Wymienniki ciepła poprawiają efek-
tywność i sprawność procesów pro-
dukcyjnych. Planujemy produkować i 
dostarczać wymienniki na rynek kra-
jowy i zagraniczny. 

- Czy nowa linia, nowe produk-
ty pociągną za sobą zatrudnienie 
nowych specjalistów, jeśli tak to 
w jakich zawodach, czy skorzy-
stacie z już posiadanej kadry?

- Założenia wynikające z planu roz-
woju naszej fi rmy są takie, aby w ciągu 
najbliższego roku, maksymalnie do 
półtora roku, podwoić poziom pro-
dukcyjny. Takie działania z pewnoś-
cią będą wiązać się z koniecznością 
rozszerzenia załogi. Będziemy skupiać 
się na rozbudowaniu kadry inżynie-
rów, większej ilości ślusarzy, spawaczy. 
Czyli dokładnie tych zawodów, które 
konieczne są w naszym sektorze w rea-
lizacji planów produkcyjnych. Zachę-
camy do składania aplikacji w naszym 
Dziale Kadr, który pracuje nad zbudo-
waniem bazy danych potencjalnych 
pracowników. W momencie otwarcia 
naboru na nowe stanowiska będzie-
my mogli od razu kontaktować się z 
zainteresowanymi.

Aplikacje można przesyłać na adres 
rekrutacja@danstoker.pl . 

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Paweł Słowiński

DANSTOKER POLAND URUCHOMIŁ 
NOWĄ LINIĘ PRODUKCYJNĄ

Pluskwy i obrzeżki dają popalić
Dziś powracamy jeszcze na chwilę do sytuacji w bloku 

na os. Rosochy, którą szczegółowo opisywaliśmy przed 
tygodniem. Tym razem za sprawą uciążliwego sąsiada 
pozostali mieszkańcy cierpią z powodu prawdziwej inwa-
zji pluskiew oraz obrzeżków (gołębich kleszczy).

- Musieliśmy się wyprowadzić z mieszkania, bo nie 
dało się normalnie żyć - mówi jeden z ostrowczan. Popro-
siliśmy specjalistyczną firmę, aby dokonała oprysków 
zarówno w naszym mieszkaniu, jak i lokalu zamieszka-
nym przez uciążliwego mężczyznę. Miałem wrażenie, 
że nawet się ucieszył, bo ktoś wyszedł mu z pomocą, bo 
sam nie dawał sobie rady z gryzącym robactwem. Szkoda 
tylko, że dezynsekcje przeprowadziłem na własny koszt. 
Spółdzielnia i sanepid rozkładają ręce mówiąc, że dopie-
ro, gdy problem będzie dotyczył większej liczby mieszkań-
ców, mogą reagować. Poszkodowani pokazują, jak wyglą-
da ciało po ataku pluskiem. Sprawą zainteresowaliśmy 
wszelkie służby i instytucje, czekamy na konkretne dzia-
łania.                                         pas

Komunikaty policji
W dniu 22 lutego 2019 r., ok. godz. 18:20, w Ostrowcu Świętokrzyskim na 

ul. Niskiej 16, kierując prawdopodobnie pojazdem marki Kia koloru szarego lub 
srebrnego o nr rej. TOP436 b.d.b. nie zachował należytej ostrożności podczas 
manewru cofania i uderzył w pojazd marki Renault o nr rej. TOS38962, powo-
dując jego uszkodzenie.

W dniu 8 marca 2019 r., od godz. 8:30 do 13, w Ostrowcu Świętokrzyskim na 
ul. Jasińskiego, w strefi e zamieszkania, na wysokości bloku nr 3 na os. Pułanki, 
nieustalony kierujący pojazdem w nieustalonych okolicznościach najechał na sto-
jący pojazd marki BMW o nr rej. TST44961 uszkadzając go, po czym odjechał z 
miejsca zdarzenia.

W dniu 16 marca 2019 r., w godz. 9:30 -11, w Ostrowcu Świętokrzyskim na 
ul. Mickiewicza 30, parking Galerii “Ostrowiec” przy sklepie “Jysk”, nieustalony 
kierujący pojazdem w nieustalonych okolicznościach najechał na stojący pojazd 
marki Audi A4 o nr rej. DSW59835 uszkadzając go, po czym odjechał z miejsca 
zdarzenia.

W dniu 19 stycznia 2019 r., ok. godz. 17 do 19, w Ostrowcu Świętokrzyskim na 
ul. Polnej 76B, nieustalony sprawca dokonał zniszczenia mienia poprzez wybicie 
szyby w oknie pokoju na piętrze budynku mieszkalnego.

Świadkowie tych zdarzeń proszeni są o kontakt telefoniczny lub osobisty 
z Ogniwem ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, tel. 41 -2671 -390, 41 -2671 -391, 41 -2671 -392, 41 -
2671 -393, 41 -2671 -394 lub 41 -2671 -395.

Jazda z ponad 4 promilami
W dniu 20 marca 2019 r., ok. godz. 9.30, w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

kierujący pojazdem marki Volkswagen uderzył w metalowe ogrodzenie, 
uszkodził znak drogowy, a następnie odjechał. Działo się to na oczach świad-
ka zdarzenia.

-Dzięki obywatelskiej postawie tego mężczyzny, już kilka minut później 
policjanci zatrzymali 45-letniego kierowcę auta –mówi aspirant Ewelina 
Wrzesień, ofi cer prasowy KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas pro-
wadzonych czynności funkcjonariusze wyczuli od niego silną woń alkoholu. 
Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał  ponad 4  promile alkoho-
lu w organizmie.

Mundurowi zatrzymali kierującemu volkswagenem prawo jazdy. Za kie-
rowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawie-
nia wolności, wysoka grzywna oraz kilkuletni zakaz kierowania pojazdami 
mechanicznymi. 45–latek przed sądem odpowie również za spowodowanie 
kolizji drogowej.

Zagadkowy słoik
W dniu 20 marca 2019 

r., ok. godz. 21, w Opa-
towie, nieznany spraw-
ca wrzucił do wnętrza 
sklepu na stacji paliw 
słoik z nieznaną sub-
stancją. W trakcie pod-
jętej akcji wprowadzo-
no do pawilonu ratow-
ników zabezpieczonych 
sprzętem ochrony ukła-
du oddechowego, lekki-
mi ubraniami ochrony 
chemicznej, wyposażonych w detektory wielogazowe celem przeprowadze-
nia rozpoznania. Przeszukano wszystkie pomieszczenia. Na miejsce przyby-
ła SGR CHEM-EKO “Ostrowiec 2”. Działania grupy chemicznej polegały na 
zbudowaniu ścieżki dekontaminacyjnej oraz wprowadzeniu do środka roty 
w celu dokładnego rozpoznania rozlanej substancji. Podczas akcji używano 
ochronnej odzieży. Niedługo powinny być znane wyniki badań zawartości 
słoika. Na koniec rodzi się pytanie: czy aby nie doszło tu do przerostu formy 
nad treścią?

Zatrzymał pijanego kierowcę
W dniu 21 marca 2019 r., ok. godz. 20, w Ostrowcu Świętokrzyskim, dziel-

nicowy z Komendy Powiatowej Policji zatrzymał pijanego kierowcę.
-Idąc po służbie jedną z głównych ulic miasta zauważył pojazd marki 

Audi, którego styl jazdy wzbudził podejrzenie co do stanu trzeźwości kieru-
jącego –mówi aspirant Ewelina Wrzesień, ofi cer prasowy KPP. Samochód 
zatrzymał się na pobliskim parkingu, a zza kierownicy wysiadł mężczyzna, 
który chwiejnym krokiem ruszył w kierunku pobliskiego sklepu monopolo-
wego. Tam właśnie został zatrzymany przez dzielnicowego.

Wezwany na miejsce patrol sprawdził stan trzeźwości kierującego. Oka-
zało się, że 32-latek prowadził samochód mając blisko 2 promile alkoholu w 
organizmie.

Za popełnione przestępstwo wkrótce odpowie przed sądem. Za kierowa-
nie pojazdem w stanie nietrzeźwości może mu grozić nawet do 2 lat pozba-
wienia wolności oraz wysoka grzywna. Policjanci zatrzymali również jego 
prawo jazdy.

Ostrowiecki wandal w akcji
W dniu 21 marca 2019 r., o godz. 21.20, w Ostrowcu Świętokrzyskim, nie-

znany sprawca uszkodził szybę w drzwiach autobusu jadącego autobusu miej-
skiego. Straty oszacowano na kwotę 1.000 zł. To tylko jeden z przypadków, 
licznych niestety, aktów wandalizmu. Nie pomagają dotychczasowe kary, nie 
wszystko widzi monitoring miejski. Potrzebna jest zatem reakcja społeczna, 
bo przecież nie działo się to na Księżycu, ale między nami.                    (w)

fot. KP PSP Opatów




