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Producent mebli z Żuław

F

irma, realizująca zamówienia przede wszystkim z branży stolarskiej, prężnie się rozwija. Tylko w tym roku
Stolmach zatrudnił blisko 30
pracowników, głównie mieszkańców Żuław. Właśnie
otwarto nowo wybudowaną
halę produkcyjną.
Elementy wyprodukowane
w Stolmachu w większości są
przeznaczone na eksport.
Tylko 20 proc. produkcji trafia
na polski rynek. Firma współpracuje z kontrahentami m.in.
z Niemiec oraz Szwecji a jej produkty trafiają do najdalszych
zakątków świata.
- Stawiamy na komfort pracy
naszych pracowników - mówi
właściciel firmy, Piotr Łukasiuk.
- Dzięki nowej hali będzie
można uporządkować stanowiska pracy. Dodatkowo nowy
obiekt pozwoli na pracę większejilościosóbwjednymczasie.
Dążymy do wprowadzenia
w naszym zakładzie jednej
zmiany, dzięki której poprawi
się wydajność naszych pracowników oraz jakość produkowanych elementów.
Firma powstała w 1992 roku
i przez kilka lat działała na Żuławach jako zakład usługowy
(m.in. zajmowała się montażem
drzwi). Przełom nastąpił w1999
roku. W tym czasie właściciele
podjęli decyzję o ukierunkowaniu firmy na branżę stolarską.
Specjalizacją przedsiębiorstwa
stało się tokarstwo i obróbka
drewna litego.

- Naszym głównym klientem
z tamtego okresu, była firma
“Rintal”, która specjalizuje się
w produkcji drewnianych schodów Współpraca z nią układała
się doskonale, więc postanowiliśmy nastawić się na pracę z za-

« Elementy wyprodukowane
w Stolmachu
w większości są
przeznaczone
na eksport »

kładami zajmującymi się produkcją schodów oraz mebli dodaje Łukasiuk.
Dynamiczny rozwój firmy
nastąpił kilka lat później.
W 2009 roku zakład powięk-

szył swoją powierzchnię produkcyjną i zakupił nowe obrabiarki oraz maszyny sterowane
numerycznie. Łukasiuk podjął
wówczas współpracę, ze znaną
na całym świecie, niemiecko szwajcarską korporacją “Vitra”,
z którą współpracuje do dziś.
- “Vitra” jest firmą zatrudniającą najwybitniejszych projektantów mebli na świecie - mówi
właściciel zakładu. - Współpracujemy z nimi od kilku lat
i w głównej mierze produkujemy dla nich komponenty
do drewnianych krzeseł, które
są ich sztandarowym produktem. To prestiżowa, renomowana firma, otrzymujemy
od niej zlecenia na nietuzinkowe meble, które trafiają później do bardzo wymagających
klientów.

Otwarcie nowoczesnej hali produkcyjnej Stolmachu. Piotr Łukasiuk pierwszy z prawej

Szkolenia pracowników
Firmie Stolmach zależy na dobrze wykwalifikowanych,
wyspecjalizowanych pracownikach. W ostatnim roku
zakład wysłał na szkolenia doskonalące umiejętności 6
osób.
Kursy objęły nauki związane z obsługą i programowaniem maszyn CNC (maszyny sterowane numerycznie).
Przeszkolenie personelu odbyło się dzięki funduszom
europejskim.
Innymi szkoleniami, które zrealizowane zostały w ostatnim roku, były kursy obsługi rozszerzonego oprogramowania Office oraz programowania AutoCad.
Szkolenia odbywały się również w firmie “Intorex”, która
znajduje się w Barcelonie.
W Hiszpanii operatorzy tokarek z Nowego Dworu Gdańskiego pozyskiwali nowe umiejętności podwyższające
ich kwalifikacje zawodowe.
Stolmach zatrudnia w chwili obecnej łącznie 63 ludzi,
głównie mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego
i okolic.
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b Od 20 lat funkcjonuje na rynku nowodworska firma Stolmach. Obecnie jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających się zakładów i jeden z największych pracodawców w powiecie

Stolmach jest producentem komponentów służących do wyrobu mebli i schodów

Lato trwa.Uruchomili weekendowe kursy kolei wąskotorowej
ryści i mieszkańcy nadal mogą
korzystać z kursów koleją wąskotorową. “Ciuchcia” będzie
jeździć aż do końca września,
w każdy weekend. Pierwszy
kurs już się odbył, a zarządzający koleją potwierdzają, że
mimo tego, że wakacje już się
zakonczyły, nadal są chętni
na wycieczki wąskotorówką.
Następny, “kolejowy” weekend, rozpocznie się już jutro.
- Nad morzem nadal jest
sporo turystów - mówi Filip
Bebenow z Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych. - Potwierdził to
ostatni weekend, kiedy
przewieźlismy blisko dwieście
osób. Poza tym dotarło do nas
sporo próśb od mieszkańów
Trójmiasta, Elbląga czy Malborka, którzy dopiero we
wrześniu mają urlopy, a chcieliby skorzystać z kursów nowodworskiej wąskotorówki.
Pogoda
niemal
na wszystkie wrześnioweweek
endy zapowiada się znakomicie. Dlatego przedłużamy
o wrzesień tegoroczny, kole-

jowy
sezon.
Kolejarze
z PTMKŻ nie mają jeszcze
szczegółowych danych o liczbie przewiezionych w wakacje
osób. Zaznaczają jednak, że
w tym roku pasażerów było
mniej niż w latach ubiegłych,
podobnie jak turystów
w miejscowościach turystycznych powiatu.
Co ciekawe, jednym z czynników wpływających na wyższą frekwencję uczestników
przejazdów miała... deszczowa aura. - Turyści wybierali się na kolejowe wycieczki,
bo na plaży nie było słońca zaznacza Filip Bebenow. Z kolei słoneczne dni gwarantowały nam pełne pociągi
z Nowego Dworu Gd. nad morze. Tu odwrotnie, mieszkańcy Żuław wybierali się
nad morze kolejką, m.in.
z uwagi na tworzące się
na drogach prowadzących
nad morze korki.
Uruchomiona została także
dodatkowalinia,któraniefunkcjonowała nawet w wakacje.
Chodzi o kolejowy szlak do Tui.
(VINZ)

Rozkład
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Do końca września żuławska wąskotorówka będzie kursować do miejscowości nadmorskich

- W soboty i niedziele kolej
wyruszy z Nowego Dworu
Gd. do Tui o godz. 8.15 rano zaznacza Filip Bebenow. Następnie pociąg wróci
do Nowego Dworu Gd.
i o godz. 9 wyruszy do Stegny
(powrót o godzinie 16). Chcemy dać mieszkańcom Tui
możliwość dojechania
nad morze a innym pasażerom możliwość wycieczki
dawno nie uczęszczaną trasą.
Przypomnijmy, pod koniec
maja doszło do uszkodzenia
fragmentu linii kolejowej
z Nowego Dworu Gd. do Tui.
W ciągu kilku dni tzw.
“złomiarze” rozebrali i ukradli
odcinek torowiska. Skradziono szyny, śruby i inne, metalowe elementy. Stało się to
tuż przed festynem wiejskim
w Tui, na który dzieci miała
dowieść kolej z Nowego
Dworu Gd. Tylko dzięki
dodatkowej kontroli nie doszło do tragedii.

