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Nowy biurowiec i hala produkcyjna LIGUM  
            

19 września 2020 udało się doprowadzić nasz priorytetowy cel do końca, dokonaliśmy uroczystego otwarcia 
nowej hali produkcyjnej wraz z rozbudowaną częścią socjalno-biurową, zwiększającą komfort i 
bezpieczeństwo wszystkich pracowników Spółki.  
W uroczystości udział wzięli : Zarząd Spółki, przedstawiciele władz lokalnych -Prezydent Miasta, pracownicy 
zakładu wraz z rodzinami oraz główni wykonawcy inwestycji. Wśród przybyłych na uroczystość był również 
Ksiądz Prałat Ryszard Dobrołowicz – od początku związany z LIGUM, który poświęcił nową inwestycję.  
Zabrakło natomiast głównego udziałowca Pana Jaroslav Pluhařa, z uwagi na obostrzenia jakie Panują w 
Czechach. 

 
Po powitaniu Gości przez Zarząd Spółki LIGUM w osobach: Michała Walkowiaka - udziałowca, Piotra 
Walkowiaka – Prezesa Zarządu i po krótkiej liturgii celebrowanej przez księdza Ryszarda Dobrołowicza, 
symbolicznie przecięto wstęgę inaugurując tym samym oficjalnie otwarcie nowego obiektu.  

     
 
Przecięcia wstęgi dokonali: Michał Walkowiak, Prezydent Miasta Głogowa – Rafael Rokaszewicz i ksiądz Prałat 
Ryszard Dobrołowicz.  
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Zaproszeni uczestnicy podzieleni na grupy, z uwagi na panującą pandemię Covid-19, mieli niecodzienną okazję 
zwiedzenia wszystkich zakamarków budynku socjalno-biurowego. Podczas części oficjalnej nie zabrakło toastu, 
tortu i poczęstunku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zabrakło tylko – jak dodaje Piotr 
Walkowiak – części nieoficjalnej, która 
zazwyczaj trwa do późnych godzin 
nocnych i jest okazją do mniej 
formalnych kontaktów między 
zaproszonymi gośćmi. Niestety 
przyjęliśmy taki format uroczystości z 
uwagi na Covid 19, ale już dziś 
obiecujemy nadrobić ten czas w „normalnych czasach”, gdzie dołączą do nas przedstawiciele Grupy LIGUM i 
Westland z całego świata. 

 
 
Obecna inwestycja, jak opisywał  na otwarciu p. Michał Walkowiak, jest największą w historii Spółki. Nie tylko 
z uwagi na wartość, ale i z powodu zakresu wykonanych prac. Powstanie biurowca i budynku socjalnego, 
zamyka pierwszy etap, a po ich „zasiedleniu”, Spółka przystąpi do pozyskania powierzchni po starych biurach, 
na cele produkcyjno-magazynowe, niezbędne do dalszego rozwoju potencjału Spółki. Po zakończeniu całej 
inwestycji powierzchnia obiektu będzie wynosiła ponad 6.000 metrów kwadratowych. W zasadzie Spółka od 
2007 roku jest w stałej rozbudowie, kontynuował dalej p. Michał Walkowiak i dziś osiągnęła maximum 
możliwości zajmowanej działki przy ul. Sikorskiego.  
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Nowa inwestycja zasilana jest ze źródeł energii odnawialnej  i wyposażona we wszelkie nowinki 
technologiczne, umożliwiające optymalizację zużywania zasobów i instalację najnowocześniejszych 
zautomatyzowanych linii produkcyjnych. 
 
Podczas uroczystości Zarząd miał okazję podziękować głównym wykonawcom za realizację inwestycji. Z 
niektórymi firmami łączy nas wieloletnia współpraca i wręcz przyjacielskie relacje. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jesteśmy przekonani, że pełna realizacja inwestycji i pozyskana część hal produkcyjnych, zwiększy nasze 
możliwości produkcyjne oraz dzięki reorganizacji przyspieszy terminy realizacji. Rozbudowa zakładu to przede 
wszystkim kolejny ważny krok w naszym wieloletnim i systematycznym rozwoju. Inwestycja pomoże nam grać 
w dalszym ciągu pierwsze skrzypce w branży, jako pioniera takich rozwiązań jak: EOS Sleeves, LED UV 2.0, 
Exchange Roller Program, InstaChem, H3, jak również producenta elementów gumowych dla przemysłu OWE 
(Offshore Wind Energy).  
To nie koniec nowości jakie czekają nas w niedalekiej przyszłości, bo jesteśmy w trakcie wdrażania zupełnie 
nowego systemu informatycznego, który usprawni i przyspieszy planowanie procesu produkcyjnego - dodał 
prezes firmy Piotr Walkowiak. 
 
Dziękujemy wszystkim Gościom za przybycie i udział w tym tak ważnym dla nas dniu.  
 
Z poważaniem 
Seweryn Talkowski 

Menadżer Handlowy           …a  jak to było nieoficjalnie zapraszamy do poniższej galerii.  
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