CERAMIKA BUDOWLANA / ZCB OWCZARY NOMINOWANY DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2008

30 lat tradycji

Rozmowa z Rafałem Stępniem, współwłaścicielem Zakładu Ceramiki Budowlanej OWCZARY Sp.j.

- ZCB OWCZARY od
30 lat nieprzerwanie zaspokaja potrzeby rynku na materiały ceramiki budowlanej. Jednak historia cegielni z niewielkiej miejscowości Owczary pod Sulejowem
jest dużo ciekawsza i sięga aż
XVIII wieku?
- Ze względu na występowanie rzadkich na tym terenie Polski iłów kredowych
już w XVIII wieku powstała
tu pierwsza cegielnia. Jej założycielami byli Cystersi z sulejowskiego klasztoru. Niestety wiek później, za czasów zaboru austriackiego, dokonano kasacji zarówno zakonu,
jak i prowadzonej przez nich
cegielni. Po dawnym zakładzie nie pozostało wiele śladów. Na jego miejscu powstała
nowa cegielnia, od 30 lat prowadzona przez drugie już pokolenie naszej rodziny, pod nazwą Zakład Ceramiki Budowlanej OWCZARY. Jako ciekawostkę i ukłon dla historii
trzeba powiedzieć, że na cegle użytej do budowy zachowanej do dziś części obiektów klasztornych, widnieje napis OWCZARY. Forma i styl
tego napisu posłużyła nam
jako wzór obecnego logo.
- Na przestrzeni lat spółkę poddawano modernizacji
technologicznej. Jak powyższe zmiany wpłynęły na obraz cegielni i jakość jej produktów?
- ZCB OWCZARY jest
nowoczesnym przedsiębiorstwem w całości opartym na
kapitale polskim, wytwarzającym szeroki asortyment ceramiki budowlanej. Produk-

cję opieramy na najnowocześniejszej technologii i surowcu wydobywanym we własnych kopalniach. Naszym
celem strategicznym jest osiągnięcie wiodącej pozycji na
rynku lokalnym, w produkcji i sprzedaży ceramiki budowlanej. W tym celu konsekwentnie budujemy nasz wizerunek poprzez zapewnienie
wysokiej jakości i mobilność
o europejskich standardach.
Początkowo była to cegielnia
podobna w strukturze do wielu innych powstałych w tamtym okresie w Polsce. W 1978
roku produkcja ograniczała się jedynie do cegły pełnej,
która formowana była ręcznie
i wypalana w piecu kręgowym
własnej konstrukcji. Taki stan
rzeczy trwał do roku 1993,
kiedy to rozpoczęła się rozbudowa zakładu.

90. Nowy zakład, składający
się z wydziałów przerobu i formowania masy, suszarni i pieca tunelowego, jest całkowicie
zautomatyzowany, a wszystkie
procesy produkcyjne są w pełni
sterowane komputerowo. Park
maszynowy spełnia wszystkie
standardy nowoczesności. Inwestycja w nowy zakład prowadzona była we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego i przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej w ramach programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Właśnie
te wszystkie zmiany wpłynęły
w ogromnym stopniu na podniesienie jakości naszych wyrobów oraz umożliwiły nam
poszerzenie oferty produktów
i zdobycie zaufania szerszego grona odbiorców. Podjęcie
decyzji o modernizacji i budo-

Nowa linia produkcyjna
W ostatnich latach zmieniliśmy technologię produkcji,
poprzez zakup nowoczesnego
parku maszynowego, a w roku
2002 rozpoczęliśmy budowę
całkowicie nowego zakładu
produkcyjnego. Najistotniejszą zmianą było zastąpienie
pieca kręgowego typu Hoffman, nowoczesnym w pełni
skomputeryzowanym i zautomatyzowanym piecem tunelowym. Obecnie funkcjonuje już
nowy zakład i stara część zmodernizowana na początku lat

wie nowego zakładu postawiło
przed nami nowe możliwości
i wyzwania.
- To znaczy?
- Od początku zajmujemy
się produkcją wyrobów ceramicznych ściennych i stropowych. Produkty pod marką
OWCZARY charakteryzują
się wysoką akumulacją cieplną, która jest głównym parametrem ceramiki budowlanej.
Produkt akumulujący dużą
ilość ciepła, podlegający później wentylacji docelowo po-

woduje szybkie odzyskanie
temperatury.
Każdy etap produkcji, począwszy od wydobycia surowca, poprzez jego sezonowanie,
przerób, formowanie, suszenie, wypał, pakowanie i dostarczanie do klienta, podlega ścisłej kontroli wg audy-

naszych produktów wykonanym przez niezależne, certyfikowane jednostki badawcze,
utwierdzamy się w przekonaniu o wysokiej powtarzalnej
jakości i wytrzymałości naszych produktów.
Każdy nasz produkt posiada niezbędnie atesty i certy-

Gama produktów ZCB OWCZARY
towanej przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
(PCBC) procedurze Zakładowego Systemu Kontroli Jakości. Rozwijamy się dzięki
wprowadzeniu do naszej oferty handlowej nowych produktów np. pustaków i belek stropowych, wytwarzanych z elementów ceramicznych własnych i półproduktów innych
producentów. Dzięki temu
jako jeden z nielicznych producentów oferujemy ceramiczne gęsto-żebrowe systemy stropowe. Nasze stropy
w porównaniu do innych systemów i stropów monolitycznych, są szybsze w montażu
i tańsze, a także charakteryzują się mniejszą przewodnością cieplną i akustyczną, tym
samym są atrakcyjniejsze dla
potencjalnych odbiorców.
- Proszę przedstawić politykę jakościową realizowaną w procesie zarządzania cegielnią.
- Rzeczywiście jakość jest
naszym priorytetem. Stale inwestujemy w badania i atesty
produktów. Dzięki obiektywnym pomiarom parametrów

fikaty. Posiadany od niedawna
certyfikat na znak bezpieczeństwa na wyroby ścienne zastąpił znak CE uprawniający do
sprzedaży tych produktów na
terenie całej Unii Europejskiej. Nasze systemy stropowe posiadają certyfikat zgodności z PN [Polska Norma
– przyp. red.]. Wyroby ceramiczne ścienne produkujemy
w oparciu o normę europejską
PN-EN 771-1. Bardzo duża
wagę przywiązujemy do stałego doskonalenia się i zdobywania wiedzy. Realizujemy to przez system szkolenia pracowników i benchmarking. Nasz rozwój poprzez inwestowanie w park maszynowy i technologię w połączeniu ze wzrostem świadomości
załogi wpływa na podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług. Zadowolenie
naszych klientów i partnerów jest dla nas równie ważne jak satysfakcja pracowników. Działamy w harmonii
z otoczeniem dbając o ochronę środowiska naturalnego.
- Jak ZCB OWCZARY
radzi sobie na rynku w dobie

ostrej walki konkurencji?
- Wraz z rozbudową zakładu przygotowaliśmy nowe
zaplecze surowcowe, wszystko
po to, aby poprawiać i podnosić jakość produktów. Sprowadzamy surowce z naszych nowych kopalni z województwa
świętokrzyskiego. Są to wysokiej jakości iły trzeciorzędowe, kajprowe, które stosuje się
również m. in. jako składnik
do produkcji dachówek, dzięki temu nasze wyroby charakteryzują się ciemnym, jednolitym kolorem, po prostu podobają się klientom. To właśnie najwyższa jakość jest naszą najskuteczniejszą i najtańszą formą reklamy. Można powiedzieć, że nasze towary reklamują się same!
- W jakim kierunku podąży firma po zakończeniu
modernizacji zakładu?
- Nie boimy się korzystać
z nowych technologii i porównywać się z wiodącymi na rynku firmami. Obecnie jesteśmy
jednym z trzech polskich producentów oferujących własne
ceramiczno-żelbetowe systemy stropowe, a piątym pod
względem wielkości całej produkcji. Już w tej chwili zgłaszają się do nas dystrybutorzy konkurencji, ponieważ
sami przekonują się o wysokiej jakości naszych produktów. Chcemy przyczynić się
do rozwoju gospodarczego regionu i już myślimy o nowych
inwestycjach i rozbudowie potencjału produkcyjnego.
Najbliższe plany to wprowadzenie norm ISO 9001.
W roku 2008 uzyskaliśmy
certyfikat na belki stropowe
od Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji, dlatego też zdecydowaliśmy się wziąć udział
w trzeciej edycji programu
JAKOŚĆ ROKU 2008, któremu patronuje PCBC.
- Dziękuję za rozmowę.
Monika Woźniak

