Eurobox Polska w roku jubileuszu
– rozmawiamy ze Zbigniewem Krzyżakiem,
dyrektorem generalnym Dunapack Eurobox Polska
Panie Dyrektorze, ten rok jest dla Dunapack Eurobox Polska

Tak więc w Lublińcu tekturę falistą – trzy- i pięcio-

wyjątkowy – 20-lecie istnienia zakładu w Ujeździe i planowane

warstwową, o różnych typach fali – będziemy produkować

uruchomienie drugiego zakładu w Lublińcu. Jakie wydarzenia

na szybkobieżnej tekturnicy BHS Corrugated, o szerokości

w 20-letniej historii firmy uważa Pan za najważniejsze?

2,8 m i docelowej zdolności produkcyjnej 450 lm/min. Ta
najnowocześniejsza z dostępnych na rynku maszyn, wypo-

Z perspektywy 12 lat mojej pracy w Eurobox Polska widać, jak zmieniała się nasza firma. Ważnych wydarzeń w jej

sażona we wszystkie systemy sterowania, zapewni naszej
tekturze bezdyskusyjną jakość.

historii było wiele. Wiążą się nierozerwalnie z inwestycjami,

Naszą tekturę będziemy przetwarzać na opakowania, na

rozbudową parku maszynowego, certyfikatami… Jednak

maszynach przetwórczych firmy Bobst – analogicznych,

– co staram się zawsze podkreślać – za tym wszystkim

jakimi dysponujemy w Ujeździe. Załoga nie będzie musiała

stoją ludzie. To oni są najważniejsi. Jestem szczęśliwy, że

od podstaw uczyć się ich obsługi, dzięki czemu rozruch

we wszystkich działach naszej firmy skompletowaliśmy

firmy będzie płynny. Już dziś mamy gotowych, wyszkolo-

zespoły zaangażowanych, kompetentnych i zadowolonych

nych kilkunastu nowych operatorów po kilkumiesięcznych

pracowników, którzy, podobnie jak ja, lubią swoją pracę.

szkoleniach i zdobytym doświadczeniu w Ujeździe.

Nasze hasło „Creative with passion” nie jest więc pusto

W nowym zakładzie będziemy produkować pełny wa-

brzmiącym sloganem, tylko oddaje prawdziwe zaangażowa-

chlarz opakowań – klapowe i fasonowe, klejone i nieklejone,

nie dyrektorów, kierowników, brygadzistów, projektantów,

wycinane płasko i rotacyjnie, wyposażone we wszystkie

handlowców, specjalistów z poszczególnych działów. A bio-

możliwe perforacje, tasiemki, wykroje, wielo- i jednoma-

rąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy, możemy być

teriałowe, jedno- i wielokolorowe, z możliwością druku do

z tego dumni. Wspólnie z wszystkimi naszymi pracownikami

sześciu kolorów po jednej stronie. Początkowo będziemy

osiągnęliśmy doskonałe relacje z klientami i bardzo dobrą

praktykować dobrze znaną nam technologię druku flek-

pozycję w dywizji Dunapack Packaging, co zaprocentowało zgodą kierownictwa Grupy na
kolejną inwestycję – nasz drugi zakład w Polsce.
Właśnie teraz, w roku 20-lecia, jesteśmy na
kluczowym etapie działalności firmy.
Pomówmy więc o postępie prac inwestycyjnych w Lublińcu… Z naszej ostatniej rozmowy
(PP 9/2017 s. 586) pamiętamy, że w lutym br.
miały dojeżdżać do nowego zakładu pierwsze
maszyny…
Zgadza się, zgodnie z harmonogramem,
za kilka dni do nas przyjeżdżają. Jak wtedy
mówiłem, będą pochodzić od tych samych dostawców, którzy obsługują nasz zakład w Ujeździe. Przypomnę, że nie braliśmy pod uwagę
relokacji maszyn z Ujazdu – Lubliniec budujemy
od podstaw. Wszystkie maszyny będą tu nowe
i najnowocześniejsze. Jeśli natomiast będzie
potrzeba renowacji urządzeń w Ujeździe, wtedy
to zrobimy.

Kadra kierownicza Eurobox Polska Lubliniec
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