
Stanis³aw Wró-

bel, redaktor

naczelny

„Echa Dnia":

- To by³ niezapo-

mniany wieczór.

Jubileuszowa edy-

cja naszej nagro-

dy, pe³na wra¿eñ i

gratulacji dla naj-

lepszych. Mo¿emy

byæ dumni, ¿e w

naszym regionie

co roku znajduje

siê tyle ludzi, jacy

w pe³ni zas³uguj¹

na zaszczytne mia-

no Lidera Regionu.

Gratulujê im ser-

decznie.

SUPER LIDER REGIONU 2009

KARTEL
JÊDRZEJÓW

Gazela, Gepard, Z³ota Fir-

ma - ró¿nie przez ró¿ne sza-

cowne gremia bywa nazywany

nasz laureat. Mija dwadzie-

œcia lat od momentu, kiedy

w³aœciciele Przedsiêbiorstwa

Budownictwa Ogólnego Kar-

tel SA z Jêdrzejowa postanowi-

li budowaæ polski kapitalizm.

Dziœ jest to nowoczesne,

du¿e i doskonale zarz¹dzane

pr zedsiêbiorstwo, zatrud-

niaj¹ce œrednio 300 wykwalifi-

kowanych pracowników o wy-

sokich umiejêtnoœciach i kul-

turze pracy. Firma wci¹¿ spe-

cjalizuje siê we wznoszeniu

budynków mieszkalnych,

us³ugowych, handlowych, biu-

rowych oraz obiektów u¿ytecz-

noœci publicznej, takich jak ha-

le spor towe czy p³ywalnie.

Swoim klientom proponuje ta-

k¿e remonty, rozbudowy i mo-

dernizacje obiektów ist-

niej¹cych, jest specjalist¹ z

budownictwa w zakresie

ochrony œrodowiska, zajmuje

siê tak¿e modernizacjami oraz

renowacj¹ obiektów zabytko-

wych, wykonywaniem kon-

strukcji stalowych oraz pro-

dukcj¹ betonów towarowych.

Oferuje równie¿ kompleksow¹

realizacjê inwestycji, od pro-

jektowania, poprzez profesjo-

nalny nadzór in¿ynieryjny oraz

wykonawstwo.

AMBASADOR REGIONU 2009

Dorbud
KIELCE

Po niemal dwóch dekadach

dzia³alnoœci Dorbud to pierw-

sza liga œwiêtokrzyskiej bran¿y

budowlanej. Jego ubieg³orocz-

ne wyniki by³y absolutnie re-

kordowe i wynios³y 160 milio-

nów z³otych, czyni¹c z Dorbudu

powa¿nego gracza ju¿ nie tylko

w regionie, ale te¿ na mapie

ca³ej Polski.

Fachowcy z Dorbudu podej-

mowali siê ju¿ nawet najbardziej

trudnych i skomplikowanych za-

dañ. Firma budowa³a zarówno

obiekty przemys³owe, jak i

mieszkaniowe, biurowe oraz bu-

dynki u¿ytecznoœci publicznej.

Nasz laureat to tak¿e specjali-

sta od remontów, rozbudowy i

modernizacji obiektów ju¿ ist-

niej¹cych. Potwierdzeniem jako-

œci oferowanych us³ug by³

wdro¿ony i certyfikowany ju¿ w

2000 roku System Zapewnienia

Jakoœci ISO 9002 w zakresie

generalnego wykonawstwa

obiektów budowlanych. To jeden

z pierwszych certyfikatów tego

typu w naszym województwie!

Ale Dorbud to tak¿e dzia³alnoœæ

deweloperska. Najnowszym

"dzieckiem" naszego laureata

jest apartamentowiec Zygzak

przy ulicy Toporowskiego.

�Prezes Dorbudu, Tomasz Tworek (pierwszy z prawej) odbie-

ra statuetkê z r¹k (kolejno od lewej): redaktora naczelnego

„Echa Dnia”, Stanis³awa Wróbla, marsza³ka województwa

œwiêtokrzyskiego Adama Jarubasa oraz wiceministra gospo-

darki Rafa³a Baniaka.

�Wiceprezes firmy Kartel, Tomasz Sêkiewicz (pierwszy z prawej)

odbiera statuetkê z r¹k wiceministra gospodarki Rafa³a Baniaka

oraz wojewody œwiêtokrzyskiej Bo¿entyny Pa³ki-Koruby.

Tylu znamienitych go-

œci na naszej gali dawno

ju¿ nie widzieliœmy. Kilku

pos³ów, europos³ów, wi-

ceminister gospodarki,

znani prezenterzy i re¿y-

serzy. Ale oczywiœcie te-

go dnia najwa¿niejszymi z

goœci byli nasi laureaci -

zdobywcy tytu³u Lider Re-

gionu 2009.

A
w tym roku nagrodziliœ-

my statuetk¹ dwadzie-

œcia przedsiêbiorstw, firm, lu-

dzi kultury i nauki. Braliœmy

pod uwagê nie tylko ich sukce-

sy zawodowe, ale tak¿e to, co

robi¹ dla województwa, dla je-

go promocji i silnej pozycji w

Polsce i na œwiecie. Nasi lide-

rzy czêsto wspieraj¹ spo³ecz-

ne inicjatywy, pomagaj¹ po-

trzebuj¹cym oraz wspieraj¹

kulturê i sport. A przy tym s¹

wa¿nymi pracodawcami, któ-

rzy zapewniaj¹ stabilnoœæ fi-

nansow¹ kilku tysi¹com rodzin

w naszym województwie.

Podkreœlali to z mównicy i

wojewoda œwiêtokr zyska

Bo¿entyna Pa³ka-Koruba i

marsza³ek województwa œwiê-

tokrzyskiego Adam Jarubas, i

wreszcie wiceminister gospo-

darki Rafa³ Baniak, który przy-

jecha³ specjalnie do Kielc, po

czym twardo sta³ na scenie

przez godzinê, gratuluj¹c ko-

lejno ka¿demu laureatowi. A

tych gratulacji od znanych

osób by³o znacznie wiêcej.

Ciep³e s³owa ze sceny pod ad-

resem Liderów Regionu

nap³ynê³y tak¿e od obecnych

na gali pos³ów: Joanny Seny-

szyn, która zachwyci³a wszyst-

kich swoj¹ czerwon¹ kurtk¹,

od Marzeny Ok³y-Drewnowicz,

od Artura Gierady oraz od eu-

ropos³ów: Jacka W³osowicza

oraz Czes³awa Siekierskiego.

Gratulowaæ innym nie bardzo

móg³ pose³ Henryk Milcarz,

bo… akurat tym razem wystê-

powa³ on na gali w roli odbie-

raj¹cego gratulacje, jako pre-

zes Wodoci¹gów Kieleckich.

Za to profesor Senyszyn

oprócz gratulacji rozdawa³a ta-

k¿e… czerwone gumowe ser-

ca antystresowe. Zamiast na

kimœ wy³adowywaæ swoj¹

agresjê mo¿na po prostu po-

æwiczyæ miêœnie rêki, œci-

skaj¹c takie serce oczywiœcie

z nazwiskiem pani pose³.

Ale akurat powodów do

agresji nikt na sali nie mia³.

Wrêcz przeciwnie. Wszyscy w

doskona³ych humorach

wys³uchali koncer tu aktorki

Anny Sroki, która brawurowo

wykona³a repertuar Edith Piaf,

a prowadz¹cy imprezê Maciej

Dowbor, co rusz rozœmiesza³

publicznoœæ kolejnymi ¿ar ta-

mi.

A po czêœci of ic ja lne j

nast¹pi³a ta mniej oficjalna,

czyli huczna zabawa w patio

hotelu Kongresowego. Zanim

jeszcze wszyscy wyszli na par-

kiet, mogli obejrzeæ pokaz ko-

lekcji butiki Milano z Kielc,

który na modelkach i mode-

lach zaprezentowa³ ubrania

takich marek jak Versace Je-

ans Cuture, Ferre, czy Armani

Jeans. A potem zaczê³a siê

ju¿ szalona zabawa, któr¹

parkiet patio ledwo móg³ wy-

trzymaæ.

Ale o kulisach imprezy na-

piszemy wkrótce w osobnej re-

lacji.

Jaros³aw PANEK

panek@echodnia.eu

Liderzy Regionu 2009Liderzy Regionu 2009
�Ju¿ po raz dziesi¹ty wybraliœmy najlepszych z najlepszych. Jubileuszowa X edycja mia³a wyj¹tkow¹ oprawê

�...a potem rozpoczê³a siê huczna zabawa na parkiecie.

Zobacz >

Niemal dwieœcie zdjêæ

z gali Liderów Regionu na
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�Goœcie wys³uchali recitalu aktorki Anny Sroki, która wyko-

na³a piosenki Edith Piaf...
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LIDER REGIONU 2009, BUDOWNICTWO - MATERIA£Y BUDOWLANE

Lafarge Cement
MA£OGOSZCZ

Grupa Lafarge dzia³a od

180 lat i jest liderem w pro-

dukcji materia³ów budowla-

nych: cementu, betonu, kru-

szyw i gipsu. Zatrudnia po-

nad 84 tysi¹ce pracowni-

ków w 79 krajach. Szanuj¹c

specyfikê ró¿nych rynków,

w ka¿dym z krajów Lafarge

utrwala swoje uniwersalne

wartoœci, takie jak dba³oœæ

o pracowników, bezpiecze-

ñstwo pracy, troskê o przy-

rodê i zasoby naturalne oraz

wspieranie spo³ecznoœci lo-

kalnych.

W Polsce Lafarge Cement

dzia³a od roku 1995 i zajmuje

siê produkcj¹ cementu. Firma

zainwestowa³a nad Wis³¹ ju¿

ponad 1,5 miliarda z³otych w

modernizacjê polskiego prze-

mys³u cementowego. Dziêki

temu zak³ady Lafar ge w

Ma³ogoszczu i na Kujawach

uznaje siê obecnie za jedne z

najnowoczeœniejszych w Eu-

ropie. W ci¹gu ostatnich

dwóch lat w Cementowni

Ma³ogoszcz zbudowany zo-

sta³ nowy m³yn cementu i si-

los klinkieru. By³ to najwiêk-

szy projekt inwestycyjny w hi-

storii cementowni.

LIDER REGIONU 2009 DEBIUT

Azymut
W£OSZCZOWA

Zaczynali w skromnym bu-

dynku warsztatowym, z kilku-

nastoma maszynami do pro-

dukcji narzêdzi, form i wy-

krojników. Dziœ prê¿nie

dzia³aj¹ w kilku zupe³nie ró¿-

nych bran¿ach i w ka¿dej

radz¹ sobie doskonale.

Gdy nasz laureat debiuto-

wa³ na rynku, zajmowa³ siê

przede wszystkim obróbk¹

skrawaniem elementów meta-

lowych. Dziœ zarz¹dza równie¿

tartakiem oraz hotelem Villa

Aromat. W ubieg³ym roku fir-

ma uruchomi³a produkcjê

energetycznych ¿erdzi wiro-

wanych, czyli popularnych

s³upów. W tym roku 2010 Azy-

mut chce zaoferowaæ równie¿

us³ugi budowlane

Azymut obecnie, to nowo-

czesna, bardzo dynamiczna

firma. Nasz laureat dyspo-

nuje technologi¹, innowa-

cyjn¹ w skali Europy, która

by ³a a r gumentem do

wspó³pracy dla wielu nowych

klientów firmy, którzy tê in-

nowacyjnoœæ docenili. I to

zarówno na r ynku krajowym

jak i zagranicznym.

Jak podkreœla dyrektor

zarz¹dzaj¹cy tej firmy Karol

Nowakowski taki powa¿ny

skok technologiczny nie by³by

mo¿liwy bez ciê¿kiej pracy

ca³ej za³ogi.

LIDER REGIONU 2009, ENERGETYKA

ZPUE
W£OSZCZOWA

Gazela, Diament, Per³a - te

wszystkie okreœlenia s¹ na-

zwami kolejnych nagród, ja-

kie ma na swoim koncie nasz

laureat. Na pocz¹tku tego ro-

ku dorzuca kolejn¹ - Lidera

Regionu. Kiedyœ Zak³ad Pro-

dukcji Urz¹dzeñ Elektrycz-

nych, dziœ ZPUE SA, to duma

œwiêtokrzyskiej gospodarki.

Firma notowana na parkiecie

podstawowym warszawskiej

gie³dy i du¿y solidny praco-

dawca na terenie powiatu

w³oszczowskiego.

Historia ZPUE, to mimo ak-

tualnej obecnoœci na gie³dzie,

wci¹¿ histor ia jednego

cz³owieka. Wizjonera, kon-

struktora, menad¿era, Bo-

gus³awa Wypychewicza. To

w³aœnie on wymyœli³ tê firmê,

on pierwszy rozpocz¹³ pro-

dukcjê w legendarnym ju¿ ga-

ra¿u. On potem odwa¿y³ siê

wprowadziæ swoje przedsiê-

biorstwo na gie³dê i on decy-

duje o kluczowych dla spó³ki

pr zedsiêwziêc iach. Gro-

madz¹c wokó³ siebie sztab

doskona³ych fachowców z

bran¿y energetycznej, Bo-

gus³aw Wypychewicz dopro-

wadzi³ do tego, ¿e osoba z

bran¿y mówi¹c: stacje trans-

formatorowe, myœli - ZPUE.

LIDER REGIONU 2009, EUROPA

Europejska Agencja Rozwoju
KIELCE

Pomys³ stworzenia tej fir-

my zrodzi³ siê w g³owie jej

za³o¿yciela Miros³awa Kopi-

ka w 2003 roku. Nasz laureat

zaoferowa³ przedsiêbiorcom

doradztwo przy doborze od-

powiedniego programu finan-

suj¹cego, pomoc pr zy

sporz¹dzaniu wniosków o do-

finansowanie, wykonanie biz-

nes planu, przeprowadzanie

analiz i prognoz finanso-

wo-ekonomicznych, przygo-

towanie oceny oddzia³ywania

na œrodowisko, sporz¹dzanie

studium wykonalnoœci inwe-

stycji, pomoc w kompletowa-

niu wszystkich niezbêdnych

za³¹czników, przygotowanie

dokumentów, niezbêdnych

do rozliczenia inwestycji po

jej zakoñczeniu oraz wspiera-

nie procesu ubiegania siê o

kredyt.

Wœród klientów warto wy-

mieniæ: Jadar Techmatik SA,

PPH Jezierski, Zak³ad P³ytek

Ceramicznych Przysucha SA,

PUH Signal z Ostrowca Œwiê-

tokrzyskiego, Agencjê Inwe-

stycyjn¹ Polias, Hutê Szk³a

Gospodarczego ¯ar, Hutê Gra-

cja, Hutê Berta czy Starostwo

Powiatowe w Szyd³owcu.

LIDER REGIONU 2009, EDUKACJA

Wy¿sza Szko³a Ekonomii i Prawa
KIELCE

Renomowani wyk³adowcy

z najbardziej uznanych pol-

skich oœrodków akademic-

kich, doskona³a baza dydak-

tyczna, wielkie nazwiska go-

œci, przyje¿d¿aj¹cych na spo-

tkania ze studentami i miesz-

kañcami regionu. Oto Wy¿-

sza Szko³a Ekonomii i Prawa.

Nasz laureat to obecnie

najwiêksza i najbardziej dy-

namiczna uczelnia niepu-

bliczna w kraju, s³yn¹ca z na-

zwisk wyk³adowców i goœci

p racu j¹cych lub odwie-

dza j¹cych tê ucze ln iê z

wyk³adami. Jej historia zaczy-

na siê w roku 1997, kiedy pa-

nowie: Tadeusz Dziekan, An-

drzej Mroczek, Andrzej Jusz-

czyk, Zbigniew Szczepañczyk

oraz Zdobys³aw Kuleszyñski

postanowili za³o¿yæ w Kiel-

cach uczelniê ekonomiczn¹ z

prawdziwego zdarzenia. Wte-

dy jeszcze uczelnia nosi³a na-

zwê Wy¿szej Szko³y Ekonomii

i Administracji. Nasz laureat

pod tym szyldem funkcjono-

wa³ do roku 2007. Wtedy to

uczelnia zmieni³a nazwê, uru-

chamiaj¹c jednoczeœnie po

kilku latach starañ kierunek:

prawo. W yczek iwany,

po¿¹dany latami przez œwiê-

tokrzyskich studentów i na-

daj¹cy tej uczelni niew¹tpli-

wy presti¿.

LIDER REGIONU 2009, BUDOWNICTWO - US£UGI

INSAN
KIELCE

Kot³ownie i wêz³y cieplne,

instalacje wewnêtrzne, tech-

nologiczne, solarne, stacje

uzdatniania wody, podciœnie-

niowe odwodnienia dachów -

oto specjalnoœci naszego ko-

lejnego laureata, Przedsiêbior-

stwa Instalacji Sanitarnych In-

san z Kielc, które w tym roku

obchodzi jubileusz 15-lecia.

Nasz laureat to prawdziwy

specjalista w dziedzinie wszel-

kiego rodzaju instalacji sani-

tarnych w budynkach. A

wszystko zaczê³o siê w 1995

roku od pomys³u na w³asny

biznes za³o¿yciela i twórcy In-

sanu Tadeusz Nowaka. Firma

zatrudnia³a wówczas zaledwie

czterech monterów instalacji

sanitarnych oraz ciep³owni-

czych. Dziœ nasz laureat

wspó³pracuje z tak znanymi

przedsiêbiorstwami budowla-

nymi w naszym regionie, jak

Dorbud, Agat, Nowbud, FAKT

Budownictwo czy Maxbud, dla

których wykonuje instalacje

sanitarne i ciep³ownicze. Fir-

ma mo¿e siê pochwaliæ nagro-

dami, doskona³ymi referencja-

mi, d³ug¹ list¹ inwestycji, so-

lidnymi zleceniodawcami oraz

za³og¹, która od czasu debiu-

tu w 1995 roku zwiêkszy³a siê

wielokrotnie.

�Dyrektor cementowni Miros³aw Majchrowicz odbiera statu-

etkê z r¹k marsza³ka województwa œwiêtokrzyskiego Adama

Jarubasa oraz wiceministra gospodarki Rafa³a Baniaka.

�Prezes firmy Tadeusz Nowak odbiera statuetkê z r¹k wice-

ministra gospodarki Rafa³a Baniaka oraz marsza³ka woje-

wództwa œwiêtokrzyskiego, Adama Jarubasa.

�Statuetkê z r¹k prezydenta Kielc, Wojciecha Lubawskiego

odbiera dziekan Wydzia³u Informatyki Wy¿szej Szko³y Ekono-

mii i Prawa, prof. Marek Pawe³czyk.

�Dyrektor firmy Karol Nowakowski odbiera statuetkê z r¹k

wiceministra gospodarki Rafa³a Baniaka oraz pos³anki Ma-

rzeny Ok³y-Drewnowicz.

�Prezes firmy Tomasz Stêpieñ odbiera statuetkê z r¹k (kolej-

no od lewej): europos³a Jacka W³osowicza, wiceministra go-

spodarki Rafa³a Baniaka oraz europos³a Czes³awa Siekier-

skiego.

�Prezes firmy Miros³aw Kopik odbiera statuetkê z r¹k (kolej-

no od lewej): europos³a Jacka W³osowicza, wiceministra go-

spodarki Rafa³a Baniaka oraz europos³a Czes³awa Siekier-

skiego.
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LIDER REGIONU 2009, GÓRNICTWO

Kopalnie Odkrywkowe

Surowców Drogowych
KIELCE

Kopalnie Odkrywkowe Su-

rowców Drogowych s¹ jednym z

kontynuatorów tradycji górniczej

w naszym regionie. Piêædziesi¹t

cztery lata funkcjonowania na

rynku budzi respekt i szacunek u

kontrahentów. A wszystko za-

czê³o siê w 1956 roku, kiedy to

powsta³ Rejon Eksploatacji Ka-

mienia. Istotne zmiany przyniós³

rok 1991. Zak³ad uzyska³ bo-

wiem status samodzielnego

przedsiêbiorstwa pañstwowego,

które zaczê³o funkcjonowaæ pod

dzisiejsz¹ nazw¹. W 2001 roku

Kopalnie Odkrywkowe Surow-

ców Drogowych w Kielcach zo-

sta³y przekszta³cone w jednooso-

bow¹ spó³kê akcyjn¹ skarbu pa-

ñstwa.

Dziœ jest to nowoczeœnie

zarz¹dzane przedsiêbiorstwo

wuznaj¹ce zasady zrównowa-

¿onego rozwoju. Prezes firmy

Stanis³aw Olesiñki podkreœla

uznanie dla swojej za³ogi, bez

której sukces i transformacja

przedsiêbiorstwa nie by³yby

mo¿liwe.

LIDER REGIONU 2009 HANDEL HURTOWY

ELMAR „S”
JÊDRZEJÓW

Dwa najwa¿niejsze filary

jêdrzejowskiego Elmaru, czy-

li dystrybucja alkoholi oraz

transport pozwalaj¹ tej firmie

utrzymywaæ stabilnoœæ finan-

sow¹.

A zaczê³o siê wszystko w

roku 1975 roku. Za³o¿yciel fir-

my Marian Glita zacz¹³ od…

produkcji mebli. Dopiero w ro-

ku 1994, Elmar rozpocz¹³ dys-

trybucjê alkoholi. Rok póŸniej

zapad³a decyzja o uruchomie-

niu transportu miêdzynarodo-

wego.

Dziœ w bran¿y dystrybucji

alkoholi nasz laureat ma 10

procent rynku, a flota ci¹gni-

ków liczy kilkaset sztuk. Firma

otworzy³a w 2008 roku 12 od-

dzia³ów spedycyjnych w naj-

wiêkszych miastach w Polsce,

miêdzy innymi w Lubinie,

Wroc³awiu, £odzi, Sosnowcu,

Poznaniu, Gdañsku, Krako-

wie, Szczecinie, Warszawie,

Grudzi¹dzu, Izabelinie i Lubli-

nie. Firma posiada tak¿e dwa

przedstawicielstwa na terenie

Europy - we W³oszech i w

Niemczech. Firka zatrudnia

oko³o 600 pracowników.

LIDER REGIONU 2009, INWESTYCJE

Wodoci¹gi Kieleckie
KIELCE

W minionym roku 2009 fir-

ma hucznie obchodzi³a jubile-

usz. Historia naszego laure-

ata to g³ównie historia suk-

cesów, udanych inwestycji,

nagród, a przy tym solidnoœci

i jakoœci, docenianej tak

przez presti¿owe gremia, jak

i pr zez mieszkañców.

Przyk³adem mo¿e byæ choæby

platynowa statuetka Przed-

siêbiorstwa Fair Play, jak¹

Wodoci¹gi Kieleckie ode-

bra³y niedawno w Warszawie.

Nie doœæ ¿e nasz laureat

zaopatruje nas w jedn¹ z naj-

lepszych w Europie wód do pi-

cia, to jeszcze jest wzorem za-

równo dba³oœci o œrodowisko

naturalne, jak i skutecznoœci

w pozyskiwaniu setek milio-

nów z³otych z Unii Europejskiej

na ekologiczne inwestycje. W

ka¿dej z tych dziedzin Wodo-

ci¹gi Kieleckie to pionier, od

którego inni dopiero siê ucz¹.

Dwie gigantyczne unijne in-

westycje, realizowane przez

naszego laureata, s¹ warte w

sumie blisko miliard z³otych!
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Wy¿sza Szko³a Ekonomii,

Turystyki i Nauk Spo³ecznych
KIELCE

Wy¿sza Szko³a Ekonomii,

Turystyki i Nauk Spo³ecznych

to uczelnia stosunkowo

m³oda, ale w³aœnie przez to

dynamiczna, pozbawiona

kompleksów, aktywna i do-

skonale rozumiej¹ca potrzeby

m³odych ludzi. Nasz laureat

prowadzi kszta³cenie w syste-

mie trzyletnich studiów I

stopnia stacjonarnych (dzien-

nych) i niestacjonarnych (za-

ocznych), a tak¿e na studiach

II stopnia (magisterskich) na

kierunkach ekonomia oraz pe-

dagogika. Absolwenci szko³y

uzyskuj¹ tytu³ magistra. Na

wsparcie kszta³cenia studen-

tów uczelnia uzyska³a w

ostatnich latach oko³o 10 mi-

lionów z³otych w ramach Pro-

gramu Kapita³ Ludzki.

Po dziewiêciu latach

dzia³alnoœci szko³a dopraco-

wa³a do per fekcji system

kszta³cenia na wspomnianych

ju¿ wy¿ej dwóch wydzia³ach,

czyli Ekonomii i Pedagogice.
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AMID
OSTROWIEC ŒWIÊTOKRZYSKI

Nasz kolejny laureat jest

polskim liderem na rynku pro-

dukcji oraz obrotu kontenera-

mi elastycznymi. Maj¹ one

zastosowanie w transporcie i

sk³adowaniu ró¿norodnych

materia³ów sypkich oraz pyli-

stych, pocz¹wszy od surow-

ców chemicznych, po arty-

ku³y spo¿ywcze. Firma naro-

dzi³a siê w 1998 roku.

Dziœ mo¿e siê pochwaliæ

przyznanymi przez Izbê TUV

NORD Cer tyf ikatami ISO

9001:2001, EN-ISO 140-

01/2004, BS OHSAS

18001:2007.

Kapitu³a doceni³a tak¿e

status Zak³adu Pracy Chro-

nionej. Obecnie ponad 90

procent pracowników z nie-

ma³ej, bo 170-osobowej,

za³ogi naszego laureata sta-

nowi¹ osoby niepe³nospraw-

ne. Rynek pracy dla tej grupy

mieszkañców województwa

œwiêtokrzyskiego wci¹¿ jest

bardzo ograniczony, wiêc ka-

¿dy, kto oferuje zatrudnienie

niepe³nosprawnym, zas³ugu-

je na szczególne wyró¿nie-

nie.
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DEK Meble
KIELCE

200 dostawców mebli z

Polski i œwiata, ponad 200

pracowników, 22 tysi¹ce me-

trów kwadratowych po-

wier zchni ekspozycyjnej.

Styl, poczucie estetyki, desi-

gn i deszcz nagród, jaki na na-

szego kolejnego laureata spa-

da praktycznie co roku. DEK

Meble jest czo³ow¹ firm¹ w

bran¿y meblarskiej oraz wypo-

sa¿enia wnêtrz w naszym re-

gionie. W 2009 roku w zakre-

sie sprzeda¿y samych tylko

mebli DEK Meble obs³u¿y³ po-

nad 80 tysiêcy klientów.

Pierwsze salony z charak-

ter ystycznym ¿ó³to-czarnym

logo DEK Meble powsta³y w

1992 roku w Kielcach. Dziœ

jest ono zastrze¿one w Urzê-

dzie Patentowym RP i samo w

sobie stanowi wielk¹ wartoœæ,

jako marka handlowa.

Krzes³a, sto³y, mebloœcian-

ki, sypialnie, gabinety, wypo-

czynki, biblioteki, a do tego

tkaniny dekoracyjne, jak i

oœwiet lenie, f i rany oraz

zas³ony, obrazy, poduszki,

rêczniki, koce, dywany, cera-

mika, szk³o ozdobne oraz upo-

minki. Jeœli ktoœ poszukuje

prezentu dla ka¿dego i na ka-

¿d¹ okazjê u naszego laureata

go na pewno znajdzie.

�Statuetkê z r¹k redaktora naczelnego „Echa Dnia”, Sta-

nis³awa Wróbla oraz wiceministra gospodarki Rafa³a Bania-

ka odbiera prezes firmy Stanis³aw Olesiñski.

�Statuetkê z r¹k (kolejno od lewej): redaktora naczelnego Echa

Dnia, Stanis³awa Wróbla, marsza³ka województwa œwiêtokrzy-

skiego Adama Jarubasa oraz wiceministra gospodarki Rafa³a Ba-

niakaodbiera kierownik handlowy firmyMarzannaZawadzka.

�Statuetkê z r¹k wojewody œwiêtokrzyskiej Bo¿entyny Pa³ki

- Koruby odbiera w³aœciciel firmy Piotr Miko³ajczyk.

�Statuetkê z r¹k pos³anki Jooanny Senyszyn, wiceministra

gospodarki Rafa³a Baniaka oraz wojewody œwiêtokrzyskiej

Bo¿entyny Pa³ki -Koruby odbiera dyrektor administracyjny fir-

my Jan Nowicki.

�Statuetkê z r¹k prezydenta Kielc Wojciech Lubawskiego (z

lewej) oraz wiceministra gospodarki Rafa³a Baniaka odbiera

prezes firmy Henryk Milcarz.

�Statuetkê z r¹k wiceministra gospodarki Rafa³a Baniaka

odbiera rektor szko³y dr Jan Telus.
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DEFRO
RUDA STRAWCZYÑSKA

Najnowoczeœniejsze tech-

nologie, precyzja, jakoœæ,

wzornictwo, ergonomia,

oszczêdnoœæ, ekologia i pa-

sja. Tak w skrócie mo¿na opi-

saæ naszego kolejnego laure-

ata - Przedsiêbiorstwo Wielo-

bran¿owe DEFRO z Rudy

Strawczyñskiej, które s³ynie

z produkcji wysokiej jakoœci

kot³ów centralnego ogrzewa-

nia oraz profesjonalnych be-

toniarek.

Ostatnie lata przynios³y

prawdziwy rozkwit i impo-

nuj¹c¹ r ynkow¹ ekspansjê,

docenion¹ kilka tygodni temu

przez dziennik Puls Biznesu,

który w³aœnie za wysok¹ dyna-

mikê wzrostu przychodów na-

grodzi³, ju¿ po raz trzeci z rzê-

du, naszego laureata Gazel¹

Biznesu.

DEFRO jest jednym z naj-

wiêkszych pracodawców na

swoim teren ie , a gama

kot³ów tej firmy liczy kilkana-

œcie modeli, miêdzy innymi:

DEFRO DUO, DEFRO DUO

PELLET, DEFRO AKM, OPTI-

MA, OPTIMA PLUS, OPTIMA

KOMFORT, OPTIMA KOM-

FORT PLUS i DEFRO KOM-

PAKT MAX.
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Kopalnia Wapienia Morawica
MORAWICA

Co wspólnego ma kopalnia

kamienia z… rolnictwem?

Wbrew pozorom, bardzo wie-

le? Bo wydobywany u naszego

laureata wapieñ, to dosko-

na³y pó³produkt do wyrobu

wapiennych nawozów dla rol-

ników.

A te z Kopalni Wapienia Mo-

rawica SA s¹ idealne, zarówno

w rolnictwie, jak i w sadownic-

twie. Przede wszystkim s¹ na-

turalnym Ÿród³em wêglanu

wapnia pochodzenia osado-

wego, nie zawieraj¹ zanie-

czyszczeñ ani metali ciê¿kich,

szybko i bez skutków ubocz-

nych odkwaszaj¹ glebê. Pro-

ces wapnowania poprawia

strukturê gleby, redukuje przy-

swajanie przez roœliny szkodli-

wych metali ciê¿kich, powodu-

je wzrost plonów œrednio o 25

procent. Oprócz wapna nawo-

zowego Kopalnia Wapienia

Morawica produkuje nawozy

wielosk³adnikowe serii Kom-

pleksor. S¹ to najnowsze, eko-

logiczne nawozy rolnicze o nie-

spotykanym dotychczas

sk³adzie chemicznym. Zawie-

raj¹ wszystkie potrzebne roœli-

nom pierwiastki i mikroele-

menty. Ale nie tylko nawozy s¹

przebojem rynkowym naszego

laureata. Jest nim tak¿e mar-

mur morawicki, a kruszywa wy-

dobywane przez Kopalniê Wa-

pienia Morawica wykorzystuj¹

te¿ hutnictwo, budownictwo

drogowe oraz przemys³… cu-

krowniczy.

LIDER REGIONU 2009, TRANSPORT

PKS w Ostrowcu Œw.
OSTROWIEC ŒWIÊTOKRZYSKI

S¹ punktualni, elegancko

ubrani, uprzejmi, a¿ chce siê z

nimi jeŸdziæ. Kto taki? Kierow-

cy PKS w Ostrowcu Œw. SA.

Ta firma ponownie otrzymu-

je od naszej kapitu³y statuetkê,

bo od wielu lat wyznacza œwiê-

tokrzyskiej konkurencji stan-

dardy us³ug i pokazuje, jak mo-

¿na prowadziæ dzia³alnoœæ w za-

kresie przewozów pasa¿er-

skich. To prawdziwa wizytówka

regionu, któr¹ widaæ w ca³ej Pol-

sce. A w jej flocie znajdziemy

nowoczesne konstrukcje Volvo,

Scanii, Mercedesa, MAN-a, Se-

try, Iveco. Wygodne, eleganc-

kie, czyste, wersja LUX dodat-

kowo wyposa¿ona w toalety, te-

lewizor y, barki, oferuj¹ce

gor¹ce napoje. Docieraj¹ te wy-

godne do Zakopanego, do Gda-

ñska, do Warszawy, Krakowa,

Poznania, Wroc³awia, Lublina,

Katowic, Przemyœla. PKS w

Ostrowcu Œw. wozi tak¿e pasa-

¿erów przez Czechy i Austriê do

W³och, mijaj¹c po drodze wy-

tworny Wiedeñ, romantyczn¹

Wenecjê i szerokie pla¿e Rimi-

ni. Kilkanaœcie dni temu nasz

laureat sta³ siê sygnatariuszem

Europejskiej Karty Bezpiecze-

ñstwa Ruchu Drogowego.
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Przedsiêbiorstwo Us³ug

Komunalnych
KIELCE

Bez Przedsiêbiorstwa

Us³ug Komunalnych (PUK) z

Kielc, nie mo¿na sobie wy-

obraziæ sprawnego funkcjono-

wania Kielc. Ochrona

zwierz¹t i dbanie o cmenta-

rze, organizacja targowisk i

parking dla kierowców, trans-

port, remonty i wiele innych

dziedzin ¿ycia. Oto codzien-

noœæ naszego laureata..

Historia firmy zaczyna siê w

1982 roku. Jedenaœcie lat póŸ-

niej przekszta³cono j¹ w spó³kê

prawa handlowego pod

obecn¹ nazwê. Przedsiêbior-

stwo Us³ug Komunalnych jest

dziœ jednostk¹ samodzieln¹ i

samofinansuj¹c¹ siê z docho-

dów w³asnych. W jej gestii jest

zarz¹dzanie Centrum Handlo-

wym Planty nad Silnic¹ w Kiel-

cach Parkingiem Miejskim tu¿

przed Urzêdem Miasta. Mieœci

on na raz niemal 400 samo-

chodów i zwraca uwagê nieba-

naln¹ architektur¹, któr¹ tak

naprawdê docenimy latem, gdy

zobaczymy wszystkie zainsta-

lowane tutaj fontanny, wodo-

spady, podœwietlone œciany

wodne oraz ekrany LED. Doce-

lowo nasz laureat bêdzie

zarz¹dza³ wszystkimi miejsca-

mi do parkowania w mieœcie.
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Litwin Junior Advertising
KIELCE

W 1992 roku Piotr Litwin

na wci¹¿ wówczas racz-

kuj¹cym œwiêtokrzyskim ryn-

ku reklamowym stworzy³ pro-

fesjonaln¹ agencjê rekla-

mow¹, która zaoferowa³a

g³ównie organizacjê imprez

dla firm.

Docenili to klienci, a wœ-

ród nich najwiêksze polskie

firmy i korporacje, te z pierw-

szych stron ogólnokrajowych

gazet: Grupa PSB, Kolpor ter,

Targi Kielce, Polskie Koleje

Pañstwowe, Strabag, Grupa

Sudzuecker Polska Cukrow-

nia Ropczyce, Caparol Pol-

ska, Raab Karcher Materia³y

Budowlane, Amer ican

Express Poland, NOMI, Wo-

doci¹gi Kieleckie, Skanska,

Exbud Skanska, Lafarge Ce-

ment, Lafarge Nida Gips,

Creaton Po lska, R ig ips ,

Spo³em PSS Kielce, WSP

Spo³em Kielce, Telekomuni-

kacja Polska, Nespoli Pol-

ska, Mazurkas Travel, Nord-

kalk Polska, Qubus Hotels,

Trade STOMIL, Labolatorium

Kosmetyczne Joanna, RR

Donnelley, Bank BPH, Qu-

mak Sekom, Business Cen-

tre Club, Alpol, Dyckerhof f

Polska, Hydrogeotechnika,

Zak³ady Górniczo-Metalowe

Zêbiec, Alior Bank, Lhoist

Polska.
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WiR Szproch i Pietrusiewicz

Przetwórstwo Miêsa
£OPUSZNO

150 rodzajów wêdlin, wê-

dzonek i wyrobów garma¿e-

ryjnych. A¿ tyle ich produkuje

nasz kolejny laureat firma

WiR Szproch i Pietrusiewicz

Pr zetwórstwo Miêsa z

£opuszna. Robi wra¿enie. Ta-

k¿e na naszej kapitule!

WiR to doskonale znana na

œwiêtokrzyskim rynku marka

wêdlin, wêdzonek i wyrobów

garma¿eryjnych. Znaj¹ j¹ za-

równo klienci indywidualni,

którzy do swoich ulubionych

sklepów z tym szyldem pêdz¹

czêsto rano po œwie¿utk¹ wê-

dlinê na œniadanie, ale znaj¹

te¿ restauratorzy, hotelarze i

w³aœciciele wszelkiego rodza-

ju punktów gastronomicznych,

do których nasz laureat do-

starcza z kolei wyborne miê-

sa, z jakich powstaj¹ naj-

smaczniejsze potrawy.

WiR dziœ to nie tylko owe

150 rodzajów wêdlin, w gamie

których znajdziemy zarówno te

przystêpne cenowo i bardzo

popularne, jak i wêdliny z seg-

mentu premium. To tak¿e im-

ponuj¹ca sieæ sprzeda¿y bli-

sko 80 sklepów na terenie wo-

jewództw: œwiêtokrzyskiego,

lubelskiego, podkarpackiego,

ma³opolskiego, mazowieckie-

go, œl¹skiego i ³ódzkiego. To

wreszcie ponad 500-osobowa

za³oga.

�W³aœciciel firmy Robert Dziube³a (z prawej) odbiera statu-

etkê z r¹k wiceministra gospodarki Rafa³a Baniaka.

�W imieniu w³aœcicieli firmy statuetkê od wiceministra gospodarki

Rafa³a Baniaka oraz pos³a Artura Gierady odbiera S³awomir Sijer.

�W³aœciciel firmy Piotr Litwin odbiera statuetkê z r¹k (kolej-

no od lewej): wiceministra gospodarki Rafa³a Baniaka oraz

pos³anki Marzeny Ok³y-Drewnowicz.

�Prezes firmy Józef D¹bek odbiera statuetkê z r¹k (kolejno

od lewej): wiceministra gospodarki Rafa³a Baniaka oraz

pos³anki Marzeny Ok³y-Drewnowicz.

�Prezes firmy Stanisa³w Wodyñski odbiera statuetkê z r¹k

(kolejno od lewej): wiceministra gospodarki Rafa³a Baniaka,

pos³anki Marzeny Ok³y-Drewnowicz oraz redaktora naczelne-

go „Echa Dnia”, Stanis³awa Wróbla.

�Prezes firmy Krzysztof Solecki odbiera statuetkê z r¹k (ko-

lejno od lewej): wiceministra gospodarki Rafa³a Baniaka,

pos³anki Marzeny Ok³y-Drewnowicz oraz redaktora naczelne-

go „Echa Dnia”, Stanis³awa Wróbla.


