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EkoGebora z Osiecznej
- Firma znana jest w gminie i

regionie - mówi Patrycjusz Dwo-racki. - Na jej markę pracował mój
teść i ludzie, których zatrudniał.
Zawsze pracowało w niej około
dziesięciu osób. Mieli tu stałą i
dobrą pracę. Dziś zatrudniamy
osiem osób, są to przede wszyst-
kim instalatorzy urządzeń grzew-
czych i sanitarnych. 

EkoGebora świadczy swoje
usługi głównie na obiektach wiel-
kopowierzchniowych. Ma więc zle-
cenia robót w budynkach
przemysłowych, halach, base-
nach, szkołach. Oczywiście przyj-
muje również pracę od klienta
indywidualnego, na przykład w do-
mach jednorodzinnych, ale tej jest
zdecydowanie mniej. Wymieniała
też piece grzewcze w Urzędzie
Miasta i Gminy w Osiecznej. 

Spółka EkoGebora zajmuje się
usługami instalacyjnymi. Głównie
przyjmuje zlecenia na zakładanie
centralnego ogrzewania, kotłowni
olejowo - gazowych, instalacji
wodno - kanalizacyjnych, sieci ga-
zowej i elektrycznej. Ale zakłada
też kolektory słoneczne i wykonuje
odwodnienia podciśnieniowe.

- Nasi pracownicy są codzien-
nie na budowach - dodaje Patry-
cjusz Dworacki. - Najczęściej są to
obiekty w promieniu około stu kilo-
metrów od Osiecznej, ale jak
trzeba jeździmy dalej w granicach

W Osiecznej niemal od 30 lat działa firma o nazwie EkoGe-bora. Znajduje się tuż przy wjeździe do miasta od stronyLeszna. Założył ją Bonifacy Umiński. Wtedy otrzymała nazwę„Zakład Sanitarny i Ślusarstwo” i pod taką nazwą funkcjono-wała do 2001 roku. Od 11 lat jest to EkoGebora, a od rokutakże spółka. Dziś spółkę prowadzi córka pana UmińskiegoAgnieszka Dworacka z mężem Patrycjuszem.
całej Polski. Wykonywaliśmy zle-
cenie nawet pod Kielcami. Nieza-
leżnie od tego gdzie pracujemy,
usługa musi być najwyższej jako-
ści i zgodna z projektem zlecenio-
dawcy. 

Najlepszym dowodem wysokiej
jakości usług jest to, że EkoGe-
bora od wielu lat współpracuje z
dwoma renomowanymi firmami re-
gionu. Są to lider w branży opako-
wań i tektury falistej Werner Kenkel
oraz światowa firma w branży bu-
dowlanej Skanska. Dla tych firm
EkoGebora jest sprawdzonym
podwykonawcą.

W zakładzie są trzy samochody
typu bus, koparko - ładowarka oraz
cały niezbędny sprzęt techniczny.
Załoga przygotowana jest do pro-
wadzenia wszystkich prac instala-
cyjnych. Średnio na obiekcie
pracuje pół roku, choć jak w przy-
padku instalacji kolektorów sło-
necznych na basenie w Środzie,
roboty trwały rok. Zawsze są jed-
nak wykonywane w terminie. 

Ale EkoGebora to również hur-
townia i sklep. Właściciele propo-
nują oczywiście asortyment
związany z ich usługami, a więc
sprzedaż artykułów instalacyjnych
i budowlanych.

- W naszej hurtowni znaleźć
można ponad trzy tysiące różnych
artykułów - wyjaśnia AgnieszkaDworacka. - Klient kupi każdy
detal potrzebny mu przy remoncie

czy montażu jakichkolwiek instala-
cji. Jeśli nie mielibyśmy go na miej-
scu, na pewno sprowadzimy.
Mamy doświadczenie w tej branży
i wiedzę o wszelkich technicznych
nowościach. Chętnie też udzie-
lamy porad naszym klientom. 

W hurtowni kupić też można
cały asortyment materiałów bu-
dowlanych, a więc cement, wapno,
kleje, profile i tak dalej.

Właściciele zapytani o przy-
szłość firmy odpowiadają, że aku-
rat w tej branży bardzo wiele
zależy od stanu gospodarki i za-
możności klientów. Twierdzą, że
kryzys nieco zmniejszył ilość zle-
ceń, zwłaszcza indywidualnych.
Klienci mają też problem z termi-
nowym regulowaniem należności.
Wszyscy mają jednak nadzieję, że
małe i średnie firmy, bo przecież
do takich należy EkoGebora,
utrzymają się na rynku, a po kry-
zysie będą się rozwijać. Akurat, w
EkoGeborze wiedzą jak to zrobić.
W końcu są na rynku ponad ćwierć
wieku. 

www.ekogebora.pl


