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TECHNOLOGIA DLA KOLEI | GROWAG pretenduje do tytułu JAKOŚĆ ROKU® 2015

Komfort
i bezpieczeństwo

W obliczu rosnącej roli pasażerskich usług kolejowych, szczególnego znaczenia nabierają:
jakość podróży i nowoczesne technologie. Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów GROWAG
Sp. z o.o., poddana certyfikacji w prestiżowym programie JAKOŚĆ ROKU® 2015 stara się dbać
o zadowolenie pasażerów, przewoźników i producentów taboru kolejowego.

Firma, funkcjonująca od 1972
roku w ostatnich latach przechodzi
czas intensywnych zmian i przyspieszonego rozwoju. W odpowiedzi na dynamiczny rozwój rynku
pojazdów szynowych, specjalizuje
się w wytwarzaniu nowoczesnych,
tapicerowanych foteli pasażerskich,
leżanek i kuszet do wagonów sypialnych oraz amortyzatorów hydraulicznych, przeznaczonych do tłumienia drgań do wszystkich typów
wózków jezdnych pojazdów szynowych. -Bogate zaplecze technologiczne z powierzchnią produkcyjną ponad 5 tys. m2 umożliwia
nam tworzenie wyrobów o konkurencyjnych parametrach, które wyprzedzają pojawiające się trendy.
Przywiązując szczególną wagę do
ergonomii i ponadczasowego designu, dostarczamy siedzenia, charakteryzujące się najwyższym komfortem podróżowania, wytrzymałością
i bezpieczeństwem - mówi Tomasz
Stachowiak, Szef działu R&D i Konstrukcji .
Każdy fotel przechodzi rygorystyczne testy wytrzymałościowe
i palnościowe w akredytowanych

laboratoriach badawczych, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktów. Dostarczane
przez firmę amortyzatory sprawdzane są na jedynym z najnowocześniejszych w Polsce stanowisku
badawczym MSP 25/LABRTONIC
8800. –Naszą ambicją jest dostarczanie produktów doskonałych, a takie
można uzyskać tylko dzięki zdefiniowaniu procesów, odpowiedniemu zarządzaniu nimi oraz szeroko pojętej kulturze jakości, w którą
wpisują się przede wszystkim ludzie, tworzący naszą organizację –
podkreśla prezes zarządu.
Fabryka działa w oparciu o wdrożony, certyfikowany system ISO
9001 i Standard IRIS. Do głównych
odbiorców należą najwięksi krajowi i zagraniczni producenci pojazdów szynowych i taboru kolejowego m. in. z Rumunii, Ukrainy,
Litwy, Łotwy, Włoch oraz wiodący przewoźnicy kole-

jowi. Przedsiębiorstwo współpracuje z najlepszymi biurami
inżynieryjnymi oraz instytutami naukowymi, wspierającymi
dział konstrukcji i projektowania.
-Wierzymy, że nasze działania zaowocują wkrótce kolejnymi innowacyjnymi rozwiązaniami i przyniosą sukces również na rynkach
zagranicznych. Wzrost sprzedaży eksportowej i dbanie o komfort polskiego pasażera są celem
GFWW Growag! – dodaje na zakończenie prezes zarządu.
Marta Prusek-Galińska

Eko - odpowiedzialność
Czy zastanawiałeś się kiedyś – Drogi Czytelniku – jak kształtuje się cykl życia niebezpiecznych
odpadów przemysłowych w Polsce? Czy wiesz, że występuje aż pięć różnych podmiotów na
rynku, zaangażowanych w proces ich zagospodarowania? A może nurtuje Cię pytanie o zakres
odpowiedzialności każdego z nich?

Wytwórca odpadów – transportujący – zbierający – przetwarzający odpady – przedsiębiorstwo dokonujące ostatecznej
neutralizacji odpadów. Oto cały
łańcuch organizacji operujących
na rynku odpadów przemysłowych.
- Każdy z podmiotów jest odpowiedzialny tylko za te odpady, których jest aktualnie właścicielem, a takie podejście może
stwarzać niektórym firmom warunki do nie-ekologicznego podejścia do problematyki odpadowej – tłumaczy Laurent Gierczak,
dyrektor generalny Chimirec Polska. W większości przypadków
wytwórca odpadów nie ma wpływu na to, w jaki sposób jego od-

pad będzie ostateczne zagospodarowany. Bardzo często dla wielu
rodzimych wytwórców odpadów
jedynym parametrem jest cena
i stosowny dokument.
Wówczas sprawę uznaje się
za zamkniętą. Nikt nie zastanawia się, co tak naprawdę stało się
z odpadami. Czy zostały rzeczywiście należycie unieszkodliwione? A może trafiły na dzikie wysypiska, zanieczyszczając nasze
lasy, grunty i rzeki?
- Jako przedsiębiorstwo nakierowane na najwyższą jakość, bezpieczeństwo i dbałość o środowisko stajemy za
odpowiedzialnym prowadzeniem działalności przemysłowej. Współodpowiedzialność,
zaangażowanie oraz transparentność przy postępowaniu
z odpadami są podstawami
pro-ekologicznego podejścia

do problematyki odpadowej.
Należy zacząć od kształtowania postaw współodpowiedzialności za środowisko
wszystkich firm stykających
się z odpadami. Dla nas troska o środowisko jest sprawą
kluczową. Podobnie jak dla
wielu przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy – puentuje Laurent Gierczak.
Krzysztof Stadler
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