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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Tekst sponsorowany

Ten artyku³ ma na celu przybli¿enie
¿ycia firmy, która nie od dziœ znajduje siê w naszym miejskim krajobrazie. Mieszcz¹ca siê przy Alei
Wolnoœci firma AGROMET Sp. z o.o.
ma za sob¹ ciekaw¹ historiê, która jest jednoczeœnie histori¹ wielu
mieszkañców Ostrzeszowa i okolic.
Piszemy o tym po to, by mijana codziennie zabudowa nie kojarzy³a siê
jedynie z pustymi przestrzeniami. Tam
s¹ ludzie, pracuj¹, spêdzaj¹ tam du¿¹
czêœæ swojego ¿ycia.
Pocz¹tki
W 1974 roku powsta³ Zak³ad Produkcji Czêœci Zamiennych do Maszyn
Rolniczych Agromet. Produkowano
wówczas tutaj kliny i wpusty, a zak³ad
mia³ na nie w Polsce monopol.
Gdy wesz³a w ¿ycie ustawa o
przedsiêbiorstwach pañstwowych, w
1983 roku Zak³ad przekszta³ci³ siê w
Przedsiêbiorstwo, a g³ównymi produktami Agromet sta³y siê przek³adnie,
wa³y napêdowe, ko³a zêbate i inne elementy do maszyn rolniczych.
Systematycznie wzrasta³o zatrudnienie (od kilkudziesiêciu osób w
1975 roku do 180 osób + 40 uczniów
w 1989 roku).
Kryzys
Prze³om
polityczno-gospodarczy w roku 1989 spowodowa³, ¿e
przedsiêbiorstwo wesz³o w fazê
powa¿nego kryzysu. W tym okresie
ca³y przemys³ maszynowy prze¿y³
za³amanie koniunktury. „Agromet”
znalaz³ siê w œlepym zau³ku i stan¹³
przed problemem niewyp³acalnoœci,
zwolnieñ grupowych i likwidacji.
Lekarstwo
Eksport sta³ siê szans¹ dla
przedsiêbiorstwa. Pierwsze niewielkie iloœci wyrobów wys³ano do Niemiec w 1991 roku. Klienci ze Wschodu, jak i z Zachodu docenili jakoœæ
wysy³anych produktów. Z wieloma z
nich wspó³praca trwa po dziœ dzieñ.
Prze³om
W 1997 Agromet urodzi³ siê na
nowo. G³ównym udzia³owcem sta³a
siê niemiecka firma Schwaebische
Formdrehteile GmbH & CO KG z Babenhausen. Od czasu przejêcia firmy przez niemieck¹ spó³kê, nast¹pi³
znaczny rozwój. Poczyniono wiele
inwestycji, zmieniono park maszynowy. Firma otworzy³a siê na nowe rynki
i aktualnie jest eksporterem na europejskim poziomie.
Czêœci produkowane obecnie w
firmie Agromet znajduj¹ siê w samochodach ciê¿arowych, autobusach,
we wszelkiego rodzaju maszynach
rolniczych, windach, elektrowniach
wiatrowych i na lotniskach.

W firmie Agromet pracujê ju¿
ponad rok. Chêæ pracy w firmie
zapewniaj¹cej mi dalszy rozwój oraz
mo¿liwoœæ finansowania studiów to
g³ówne czynniki, dla których tutaj jestem. Firma da³a mi tak¿e mo¿liwoœæ
przyuczenia siê do pracy na obrabiarkach poprzez uczestnictwo w szkoleniach, a nastêpnie po ich zakoñczeniu
podwy¿kê wynagrodzenia stosown¹
do otrzymanego wyniku z egzaminu.
Decyduj¹c siê na finansowanie studiów przez zak³ad i uczestnictwo w
szkoleniu, podpisa³em zobowi¹zanie
o przepracowaniu w zak³adzie
okreœlonego czasu. Bardzo podoba
mi siê praca na maszynach, jednak¿e
nie podoba mi siê system wynagradzania i motywowania pracowników.
To, czego bym oczekiwa³, to wzrost
wynagrodzeñ.
Jan Lasota – kierownik ds. kalkulacji
i nowych projektów

Pracê w Agromecie rozpocz¹³em w
1975 roku na stanowisku planista produkcji (ponad trzydziestoletni okres to
ci¹g³y okres rozwoju firmy).
Pocz¹tkowy czas to produkcja na
rynek krajowy zwi¹zany z produkcj¹
maszyn i czêœci rolniczych. Pocz¹tek
lat 90 –tych to trudny okres zwi¹zany
z za³amaniem siê rynku krajowego
maszyn rolniczych. W okresie tym
rozpoczêto eksport naszych wyrobów
na rynki zagraniczne. Prywatyzacja
firmy wzmocni³a kondycjê firmy oraz
otworzy³a nowe rynki zbytu. Nast¹pi³
rozwój firmy poprzez nowe inwestycje tj. wymiana parku maszynowego,
wprowadzenie nowych technologii i
unowoczeœnienie zak³adu. Powy¿sze
przedsiêwziêcia powoduj¹, ¿e praca
w Agromecie przynosi coraz wiêcej
satysfakcji i zadowolenia.
Alicja Klimek – samodzielny
ksiêgowy

Po³¹czenie niemieckiej precyzji i
polskiej pomys³owoœci da³o niesamowite efekty.
Praca w Agromet Sp. z o.o.
W ka¿dej firmie raz dzieje siê lepiej,
raz gorzej, trzeba jednak pamiêtaæ,
¿e firma to przede wszystkim ludzie.
Oni j¹ tworz¹, maj¹ wp³yw na jej sukces. Ciekawe, co na jej temat chc¹
powiedzieæ.
Piotr Sznajder – operator obrabiarek
CNC
Moja historia z Agrometem trwa ju¿
blisko 4 lata. Zaczyna³am tutaj od pracy
na monta¿u, jednak nie trwa³o d³ugo,
jak trafi³am do dzia³u ksiêgowoœci,
gdzie realizujê swoje cele zawodowe.
W pracy mogê wykorzystaæ wiedzê
zdobyt¹ podczas studiów na Akademii
Ekonomicznej z zakresu zarz¹dzania
finansami firmy np. poprzez wykorzystanie nowoczesnych instrumentów finansowych zabezpieczaj¹cych
ryzyko kursowe. Teraz moim celem

jest uzyskanie uprawnieñ bieg³ego
rewidenta, jestem w trakcie egzaminów I sesji. Firma da³a mi mo¿liwoœæ
dalszego rozwoju poprzez finansowanie studiów oraz kursu jêzykowego.
Agromet jest stabiln¹ firm¹, która poprzez inwestycje w nowoczesny park
maszynowy oferuje ciekaw¹ pracê.
Uwa¿am, i¿ najwiêkszym kapita³em
firmy s¹ jednak ludzie i to w nich firma
powinna wiêcej inwestowaæ i na nich
stawiaæ.
Fabian Sikora – technolog
programista

W Agromecie jestem zaledwie od
kilku miesiêcy. Wczeœniej pracowa³em
jako kontroler. Praca w firmie takiej
jak Agromet daje mi mo¿liwoœæ wykorzystania i pog³êbienia wiedzy, jak¹
zdoby³em na studiach in¿ynierskich,
a tak¿e zdobycia drugiego zawodu.
Firma finansuje mi dalsze studia, a
tak¿e kurs jêzykowy. Swój rozwój
osi¹gam miêdzy innymi poprzez
mo¿liwoœæ uczestnictwa w ró¿nego
rodzaju szkoleniach i konferencjach,
a tak¿e poprzez wyjazdy na krajowe
i miêdzynarodowe targi. W ostatnim
czasie uczestniczy³em w targach EMO
w Niemczech.
Artur Grzesik – mechanik
remontowy

Dla Agrometu pracujê trzy lata. Jestem zadowolony z pracy, bo jest ona
na miejscu, wczeœniej doje¿d¿a³em
do pracy do Ostrowa Wlkp. Praca mechanika daje mi satysfakcjê,
wczeœniej te¿ pracowa³em w tym
zawodzie, tylko w innych bran¿ach.
To, czego bym oczekiwa³, to wiêcej
szkoleñ zwi¹zanych z serwisem przy
wprowadzaniu nowych maszyn, bowiem wiedza na ten temat, jak¹ obecnie posiadam, p³ynie tylko z mojego
doœwiadczenia. Kiedyœ uczestniczy³em
w szkoleniu organizowanym przez
firmê GROB w Niemczech i teraz
zdobyte tam doœwiadczenie mogê
wykorzystaæ w firmie.
Gabriela Kempa – gratowacz,
œlusarz, monter

Po raz kolejny trafi³am do Agrometu. W latach dziewiêædziesi¹tych
zosta³am zwolniona z przyczyn ekonomicznych. W tym czasie by³am osob¹
bezrobotn¹, wychowywa³am syna,
mia³am trudnoœci ze znalezieniem
pracy. Mój wyuczony zawód to technik mechanik o specjalnoœci obróbka
skrawaniem i w³aœnie mija rok, jak ponownie podjê³am zatrudnienie w Agromecie Sp. z o.o. Jestem zadowolona,
¿e mam pracê, kiedy s¹ trudnoœci ze
znalezieniem pracy dla kobiet. Staram siê, aby atmosfera w pracy by³a
przyjemna. Wspó³praca uk³ada mi siê
na dobrym poziomie i mimo i¿ jestem
nowym pracownikiem, zawsze mogê
liczyæ na pomoc i wsparcie.
Jan M³ot – operator obrabiarek TZC
W Agromecie pracujê od 1993
roku. Mimo ¿e mój wyuczony zawód
to œlusarz mechanik, na obrabiarkach pracujê od 1971 roku. Obecnie, kiedy wycofuje siê obrabiarki
konwencjonalne, jestem sk³onny do
przekwalifikowania siê do pracy na innych maszynach. Swoim wieloletnim
doœwiadczeniem chêtnie dzielê siê z
innymi. Spod moich skrzyde³ wyszed³
ju¿ niejeden uczeñ. Przyuczam nowych pracowników do ustawiania
maszyn, stosowania przyrz¹dów pomiarowych, a tak¿e samej specyfiki
pracy na maszynach. Jak w ka¿dej
pracy i u nas s¹ lepsze i gorsze dni.
To, czego bym oczekiwa³, to wzrost
wynagrodzeñ, który jest niezbêdny
wobec ci¹g³ych wzrostów cen towarów i us³ug.
Jan Klimek – szef zaplecza

Pocz¹tki mojej pracy w Agromecie siêgaj¹ lat osiemdziesi¹tych.
Znalaz³em siê tutaj w wyniku awansu zawodowego, podejmuj¹c pracê
na stanowisku z-cy dyrektora ds.
technicznych. Obecnie pracujê na
stanowisku szefa zaplecza. Jestem zadowolony, przez lata pracy
nabra³em doœwiadczenia, które teraz
procentuje. Praca w niemieckiej firmie
zmotywowa³a mnie do nauczenia siê
jêzyka niemieckiego. Jeœli chodzi o
rozwój firmy, to zmierza on w dobrym
kierunku, czyniony jest szereg remontów, inwestycji. Myœlê jednak, ¿e
nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na
grono m³odych i wykwalifikowanych
specjalistów, którzy stanowi¹ potê¿ny
kapita³ dla firmy.
Agnieszka Calik – kierownik ds.
kluczowych klientów i projektów

Moja przygoda z firm¹ Agromet
zaczê³a siê ju¿ 7 lat temu, kiedy to
zaczyna³am studia na Politechnice
Wroc³awskiej. Nie przypuszcza³am
wtedy, ¿e tak doskonale uda mi
siê powi¹zaæ wiedzê teoretyczn¹
ze zdobywanym doœwiadczeniem
w firmie Agromet, który wspiera³
mnie nie tylko finansowo przez
ca³y okres nauki. Agromet jest
firm¹ miêdzynarodow¹, dziêki
temu codziennie w pracy oraz
popo³udniami na zajêciach dofinansowywanych przez firmê, mam
okazjê szkoliæ znajomoœæ jêzyka
niemieckiego i angielskiego. Natomiast wyjazdy na targi oraz szkolenia na Politechnice Wroc³awskiej
czy te¿ organizowane wewn¹trz
firmy, pozwalaj¹ mi na ci¹g³e
pog³êbianie wiedzy in¿ynierskiej.
Jestem osob¹ ambitn¹ i otwar t¹ na
nowe pomys³y, dlatego odnalaz³am
w firmie Agromet idealne warunki
do samorealizacji. Jednak najistotniejszym czynnikiem dla mnie jest
dobra atmosfera z kole¿ankami
i kolegami w pracy. Ka¿dy z nich
jest naprawdê kimœ wyj¹tkowym.
Maciej Guzenda – technolog
programista

Swoj¹ historiê z Agrometem
zacz¹³em w roku 2000 od szkoleñ
dla bezrobotnych organizowanych
przez Urz¹d Pracy. Pocz¹tkowo
pracowa³em na stanowisku operatora CNC i obrabiarek konwencjonalnych, a obecnie jako technolog
programista. Jak to bywa w pracy,
s¹ dni lepsze i s¹ dni gorsze. Nigdy nie s¹dzi³em, i¿ bêdê pracowa³
w takim zawodzie. Wprowadzanie nowych uruchomieñ daje mi
gwarancjê, ¿e siê nie
znudzê
prac¹. Agromet finansuje mi studia. Mam mo¿liwoœæ pog³êbiania
swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach,
a tak¿e krajowych i zagranicznych
targach. Na warunki ostrzeszowskie Agromet oferuje mi atrakcyjne wynagrodzenie. W najbli¿szym
czasie bêdê uczestniczy³ w konferencji
organizowanej
przez
dostawcê narzêdzi w Izraelu.
Kilka s³ów od pani prezes
Agromet to nie tylko wy¿ej przedstawione osoby, ale 151-osobowa
wykwalifikowana i oddana swojej
pracy za³oga, która codziennie
zmaga siê z nowymi, ambitnymi
wyzwaniami.
Dlatego ca³ej za³odze chcia³abym
serdecznie podziêkowaæ za codzienny trud pracy i ¿yczyæ samych sukcesów.
Bo¿enna Œwi¹tkiewicz
Artyku³ przygotowany przez
zespó³ redakcyjny firmy Agromet

