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METALSHUB WPROWADZA PIERWSZE NA ŚWIECIE INDEKSY CEN, ZAPEWNIAJĄCE 
TRANSPARENTNOŚĆ 
 
Metalshub, cyfrowa platforma do handlu metalami i żelazostopami, wprowadza swoje pierwsze 

wskaźniki cen, aby zapewnić dokładne i przejrzyste pokrycie ciągłych zmian na rynku. 

Przejrzystość cen jest od dawna przeszkodą dla firm handlujących żelazostopami i metalami 

specjalnymi. Sytuacja nie zmienia się na lepsze, pomimo dużych wysiłków agencji informacyjnych 

(PRA). 

TAKTYCZNA ZMIANA W PRZEMYŚLE 
 
Tylko jedna na dziesięć pytanych firm z sektora wytwórczego deklaruje, że COVID-19 nie wpłynął 

na jej działalność, wynika z raportu amerykańskiej firmy Fictiv. Ogromna większość 

przedsiębiorstw przemysłowych odczuła na własnej skórze wpływ pandemii. Jak wynika z 

deklaracji menadżerów, przyczyną ich kłopotów był spadek sprzedaży i zachwianie równowagi w 

łańcuchu dostaw.  

 
30 LAT ODLEWNI „SILUM” SP. Z O.O. 
 
W grudniu 2020 r. przypada 30 lecie powstania Odlewni SILUM Sp. z o.o. w Opojowicach.  Spółka 

została utworzona 12 grudnia 1990 roku przez trzech wspólników – założycieli Kordiana 

Zawadzkiego, Wiesława Walczaka i Pawła Zawadzkiego z zamiarem uruchomienia produkcji 

odlewów ciśnieniowych i kokilowych ze stopów metali nieżelaznych. 

W kwietniu 1991 roku ruszyła produkcja odlewów. W latach 1992 i 1993 rozpoczęto produkcję 

odlewów dla przemysłu AGD do POLAR Wrocław i osprzętu gazowego do METRIX Tczew. W roku 

1994 rozpoczęto produkcję na eksport do Niemiec. W tym roku również SILUM wykupiło hale 

produkcyjne oraz 4 ha terenów produkcyjnych po upadłym POM-ie. W latach 1995–1997 trwał 

intensywny rozwój Odlewni, instalowane były kolejne maszyny ciśnieniowe i uruchomiona 

została produkcja odlewów dla nowych klientów, pośród których po raz pierwszy pojawili się 

producenci wyrobów dla motoryzacji. Rozpoczęto również współpracę z producentami 

podzespołów rowerowych i rowerów. W roku 1996 na bazie Odlewni i jej profilu produkcyjnego 



utworzono dwie nowe firmy: Zakłady Mechaniczne SIL-BIKE Sp. z o.o. i Fabrykę Narzędzi SIL-

TOOL Sp. z o.o. W latach 1998–2003 trwała rozbudowa zakładu, powstały nowe hale 

produkcyjne. W roku 2006 Odlewnia SILUM uzyskała certyfikat na Zintegrowany System 

Zarządzania Jakością zgodny z normami EN ISO 9001, ISO/TS 16949 i ISO 14001. Najbardziej 

dynamiczny okres rozwoju Odlewni SILUM przypadał na lata 2013–2015. W tym okresie 

uruchomiono 6 nowych projektów dla motoryzacji oraz trzykrotnie zwiększono produkcję dla 

SAMSUNG Polska w związku z uruchomieniem nowej linii pralek. W latach 2013–2014 produkcja 

SILUM wzrosła dwu i półkrotnie w stosunku do roku 2012. W ciągu jednego roku 2014 

wybudowano nową halę produkcyjną o powierzchni 900 m². Rok 2017 był to kolejny rok 

rozbudowy Zakładu. Do istniejącej nowej hali Odlewni w jej przedłużeniu, dobudowano odcinek 

hali produkcyjnej o powierzchni 600 m².  

Aktualnie według stanu na dzień 31.10.2020 roku w SILUM zatrudnionych jest 202 pracowników. 

Łącznie w SILUM, SIL-BIKE i SIL-TOOL zatrudnionych jest 348 pracowników . Całkowita 

powierzchnia produkcyjna wynosi 6500 m². Wielkość rocznej produkcji to 5500 ton odlewów 

ciśnieniowych ze stopów aluminium. 

WODA – SUROWIEC STRATEGICZNY 
 
Woda jest podstawowym związkiem chemicznym, na którym zbudowane jest życie na Ziemi.  Na 

sprawy wody można spoglądać  

z różnych punktów widzenia. Wszechobecność tego składnika świadczy o jego ważności i 

potrzebie zachowania stabilności w dostępności do źródeł obecności wody. Bilans wody w skali 

globalnej jest zachowany i podlega regularnym cyklom przemian. 

Cały świat, a więc i Polska jest zagrożona problemem braku wody słodkiej. W zaistniałej sytuacji 

należy zdefiniować i określić ramy czasowe realizacji programu naprawy i unowocześnienia 

gospodarki wodnej w Polsce. 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH 
 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach jest publiczną placówką oświatową. Celem 

działalności jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i 

dorosłych, wynikających z programów nauczania zajęć praktycznych.  

Do głównych zadań Centrum należą: organizowanie i prowadzenie zajęć praktycznych dla 

uczniów/uczennic i słuchaczy szkół zawodowych w pełnym zakresie programowym lub w 

zakresie wybranych treści programowych oraz organizowanie i prowadzenie kursów 

podwyższających kwalifikacje zawodowe oraz umożliwiających przekwalifikowanie.  

 
ODLEWNIA CHEMAR 
 
XXVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ODLEWNIKÓW POLSKICH, CZESKICH  
I SŁOWACKICH „WSPÓŁPRACA 2020” 
NASTROJE EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU ODLEWNICZEGO, PAŹDZIERNIK 2020 R.: 
PIERWSZY WZROST OD POCZĄTKU KRYZYSU 



 
WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA FUNKCJONOWANIE POLSKICH ODLEWNI – WYNIKI II 
BADANIA ANKIETOWEGO, STAN NA PAŹDZIERNIK 2020 R. 
 
W październiku 2020 r. przeprowadzone zostało drugie z serii badanie służące zweryfikowaniu 

wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie zakładów odlewniczych w Polsce. 

Celem badania było poznanie sytuacji w branży odlewniczej po III kw. 2020 r., wpływu trwającej 

sytuacji epidemicznej w kraju na przyszłość odlewni oraz podejmowanych przez nie działań 

zaradczych. 

Na podstawie zebranych danych opracowane zostało porównanie stanu polskiego przemysłu 

odlewniczego w II i III kwartale 2020 r., a także wskazanie perspektyw jego rozwoju w 

przyszłości.  

 

 
 


