Wizyta kontrolna w Eggerze
– Pragnę zapewnić, że „dym” unoszący się z naszego komina to tylko para wodna powstała w
procesie suszenia drewna – zapewniał Fritz Egger, współwłaściciel Grupy EGGER, starostę
olsztyńskiego Andrzeja Abako w trakcie jego wizyty w biskupieckiej fabryce (31.07). – A
zgromadzone na placach drewno, to zakontraktowany wcześniej w Lasach Państwowych zapas
surowca na najbliższe miesiące produkcji.
Dzięki uzyskaniu w Starostwie, jako organu administracji odpowiedzialnego za ochronę środowiska, tzw.
pozwolenia zintegrowanego 28 czerwca 2019 roku firma mogła rozpocząć produkcję płyt wiórowych na
potrzeby produkcji mebli.
– Wszystkim nam zależy na tym, aby ta inwestycja była wizytówką przemysłu na Warmii. Przemysłu
nowoczesnego pod każdym względem, także tym ekologicznym – mówi starosta A. Abako. – Zawsze
staramy się wspierać wszelkie przejawy aktywności gospodarczej na naszym terenie, iść na rękę
przedsiębiorcom, ale nigdy nie będzie z naszej strony taryfy ulgowej, jeżeli chodzi o ochronę środowiska.
Stąd też i ta wizyta.
Jej celem była robocza „wizja lokalna” funkcjonującej już fabryki i zapoznanie przede wszystkim z
funkcjonującymi technologiami i urządzeniami zastosowanymi dla ochrony środowiska.
– Jesteśmy gotowi poddać się w każdej chwili każdej kontroli – zapewniał Walter Schiegl, członek zarządu
Grupy EGGER, dyrektor ds. techniki i produkcji. – Ochrona środowiska jest jednym z najważniejszych
filarów stosowanej w naszej grupie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Leży także w naszym
czysto ekonomicznym interesie, bo nierozerwalnie wiąże się z marką przedsiębiorstwa.
Podobnie jak w innych zakładach grupy, tak i w Biskupcu w produkcji wykorzystywane są najnowsze
technologie i urządzenia, także w obszarze ochrony środowiska. Fabryka EGGER Biskupiec została
zaplanowana i zbudowana zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej w sprawie najlepszych dostępnych
technik (ang. best available technics, BAT), co oznacza ich wykorzystanie również do minimalizowania
wpływu produkcji na środowisko.
Jak mówili trakcie spotkania przedstawiciele firmy, rozruch fabryki potrwa jeszcze kilka tygodni. Jej pełne
zdolności produkcyjne to 650 tys. metrów sześciennych płyt wiórowych rocznie, przeznaczonych głównie
na polski rynek meblarski.
W EGGER Biskupiec zatrudnionych jest już ponad 370 osób, a wkrótce będzie ich 400. Zostali oni
intensywnie przeszkoleni w kilku innych zakładach Grupy i teraz przejmują odpowiedzialność za codzienne
funkcjonowanie zakładu. Ponadto stworzono dodatkowo 600 pośrednich miejsc pracy u dostawców lub
usługodawców.

https://www.youtube.com/watch?v=YXo8a65e4vg
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