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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Szanowny Panie Prezydencie, mając na względzie dobro mieszkańców miasta i gminy
Pieńsk zwracam się z prośbą o pomoc w zaniechaniu likwidacji Zakładu Produkcyjnego UniMould
S.A w Pieńsku, zakładu z długoletnią tradycją zatrudniającą rodziny z pokolenia na pokolenie.
Historia powstania zakładu sięga roku 1900, jego założycielami byli Panowie Angermann
i Keppler. Rozpoczęli produkcję części formujących dla potrzeb przemysłu szklarskiego. Okres II
wojny światowej to głównie produkcja broni i sprzętu wojskowego. Po wojnie był to jeden
z pierwszych uruchomionych zakładów. Już w grudniu 1946 roku uruchomiono wydział obróbki
skrawaniem, rok później uruchomiono odlewnię żeliwa.
Na początku fabryka funkcjonowała w ramach Pieńskich Hut Szkła. W 1951 roku fabrykę
wyłączono z zakładów hutniczych i powstały wtedy Zakłady Wytwórcze Form i Maszyn
Szklarskich. Od 1957 roku zaczęto koncentrować się tylko na produkcji form szklarskich, a w 1969
roku zakład zmienił nazwę na Fabrykę Form Szklarskich. Przez cały okres działalności zakład
modernizowano i rozbudowywano.
W 1991 roku powstaje spółka z niemieckim kapitałem reprezentowanym przez firmę Heye Glass produkującą szkło opakowaniowe. Heye - Fabryka Form Szklarskich zostaje
zmodernizowana i unowocześniona. Obecnie spółka widnieje pod nazwą UniMould i zatrudnia 240
osób.
Skutki likwidacji będą bardzo bolesne dla wielu osób. W zakładzie zatrudnione są całe
rodziny. Utrata pracy postawi je w dramatycznej sytuacji. Zakład na przestrzeni lat wielokrotnie
zmieniał właściciela, jednak zawsze jego wyniki produkcyjne stały na wysokim poziomie. Miasto
Pieńsk było znane w kraju i na świecie jako małe zagłębie przemysłu szklarskiego. Przemiany
gospodarcze i polityczne spowodowały likwidację hut i utratę pracy wielu ludzi.
Sytuacja w ostatnich latach unormowała się i zapewniła mieszkańcom względną stabilizację
na rynku pracy. Likwidacja tak dużego zakładu i pozostawienie pracowników bez środków do życia
pociągnie za sobą ogrom negatywnych skutków dla rodzin jak również dla całej gminy Pieńsk.
Jako Burmistrzowi, ale przede wszystkim rodowitemu mieszkańcowi leży mi na sercu dobro
ludzi, którzy tu żyją. Wierzę, że istnieje szansa na porozumienie i wycofanie projektu likwidacji
zakładu, prosząc o wsparcie najważniejszą osobę w państwie.
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