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Feerum jak ferrum (¿elazo) - jednostka o du¿ym znaczeniu gospodarczym
Niezwykle uroczyst¹ oprawê mia³o otwarcie nowej hali
produkcyjno-magazynowej firmy Feerum w Chojnowie
i nadanie jej imienia in¿. Wojciecha Janusza. 

Jeszcze nie tak dawno, w miejscu, gdzie dziœ stoi ogromna hala o ³¹cznej
pow. 20.000 m2, by³ sad. Kilkanaœcie miesiêcy wystarczy³o inwe-
storom by tê przestrzeñ wype³ni³ nowoczesny, funkcjonalny obiekt. 

Zaczê³o siê 12 lat temu, kiedy obecny prezes Spó³ki - Daniel Janusz,
rozpocz¹³ jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zajmuj¹c¹ siê przy-
gotowaniem dokumentacji projektowej do produkcji suszarñ zbo¿owych.
Wkrótce potem prezes wykupi³ obiekty upadaj¹cego Dolpakartu, tworz¹c
firmê, która w stosunkowo krótkim czasie sta³a siê jednym z najwiêkszych
w Polsce producentem kompleksowych elewatorów zbo¿owych s³u¿¹-
cych do suszenia i magazynowania produktów roœlinnych. 

Feerum S.A. swój sukces zawdziêcza przede wszystkim innowacyj-
nym rozwi¹zaniom, nowoczesnej technologii i wykwalifikowanej kadrze.
Sukcesywna rozbudowa zak³adu, poszerzanie oferty us³ugowo-pro-
dukcyjnej, wejœcie do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czy
w koñcu debiut na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych, dowodz¹ pro-
fesjonalnego zarz¹dzania. Odwa¿ne decyzje, przemyœlane kroki rozwoju
i siêganie po unijne dotacje, doprowadzi³y do tego, ¿e dziœ Feerum
jest najwiêkszym pracodawc¹ w mieœcie oraz licz¹c¹ siê spó³k¹ w kraju
i poza jego granicami. 

W uroczystym otwarciu nowej hali uczestniczy³y w³adze wojewódzkie,
powiatowe, miejskie, gminne, klienci Feerum, partnerzy handlowi,
przedstawiciele szkó³ wspó³pracuj¹cych z zak³adem i przedstawiciele
pracowników. 

- Chcia³em zaznaczyæ, ¿e to jest polska firma, polski kapita³ - gratuluj¹c
firmie, wspomnia³ Witold Karczewski, wiceprezes Krajowej Izby
Gospodarczej - Przy tym, to jedyna firma tej bran¿y w Europie, która
swoje produkty niemal w ca³oœci produkuje samodzielnie. Gratulujê
wszystkim, którzy przyczyniaj¹ siê do jej sukcesów.

- Z wielk¹ radoœci¹ uczestniczê w dzisiejszej uroczystoœci - mówi³ burmistrz
Jan Serkies - Jestem dumny, ¿e na terenie naszego miasta powsta³a
tak znakomita firma. Przypominam sobie rok 2004, kiedy pierwszy raz
rozmawia³em z panem Januszem o mo¿liwoœci zainwestowania 
w Chojnowie. Wtedy zaproponowa³em przejêcie upadaj¹cego
Dolpakartu. I dzisiaj jesteœmy w najwiêkszym zak³adzie w regionie.
Doceniaj¹c wieloletni¹ aktywnoœæ firmy, dynamiczny jej rozwój, 
wykwalifikowan¹ kadrê i wiele wyró¿nieñ w postaci nagród i certy-
fikatów, pragnê podziêkowaæ w imieniu w³asnym i mieszkañców
Chojnowa za tworzenie nowych miejsc pracy, promocjê naszego miasta,
nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami, a tak¿e za wspania³¹
wspó³pracê z chojnowskim samorz¹dem. 

Nowa hala produkcyjno-magazynowa ma powierzchniê 8,2 tys. m2

i kosztowa³a wraz z wyposa¿eniem, maszynami i urz¹dzeniami 19 mln z³,
z czego 9,5 mln z³ to unijna dotacja. 

Hala pe³ni dwie funkcje - magazynu, którym zarz¹dza nowoczesny,
komputerowy system i funkcjê produkcyjn¹. Zosta³y tu zainstalowane
jedne z najnowoczeœniejszych w Polsce maszyn belgijskiej firmy LVD,
które s¹ zintegrowane z japoñskim robotem specjalnie dostosowanym
do potrzeb Spó³ki Feerum. Obecnie w Feerum pracuj¹ ju¿ dwa takie zro-
botyzowane gniazda maszyn s³u¿¹ce do wykrawania i giêcia blachy. 

Obiekt ma swojego patrona. Prezes Daniel Janusz nada³ mu imiê swojego
ojca - in¿. Wojciecha Janusza.

- To dla mnie szczególnie osobisty dzieñ - mówi³ ze wzruszeniem przy
pami¹tkowej tablicy prezes Janusz. - Mam œwiadomoœæ, ¿e to dziêki mojemu
ojcu in¿ynieria sta³a siê moj¹ pasj¹. Wiem, ¿e by³by dumny z rozwoju tej
firmy, dlatego te¿, w ten symboliczny sposób, chcia³bym uhonorowaæ
jego pamiêæ. 

Przed oficjalnym przeciêciem wstêgi hala zosta³a poœwiêcona, a zaraz
potem goœcie mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z infrastruktur¹,
parkiem maszynowym i etapami produkcji.

Do chwili obecnej spó³ka zainwestowa³a w rozwój firmy ponad 50 milio-
nów z³. I na tym nie zamierza poprzestaæ - planuje kolejne inwestycje
na poziomie 20 mln z³, które zostan¹ zrealizowane do koñca 2018 r. 
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