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malna wartość wynosi kilka-
kilkanaście milionów złotych. 
Górna granica kwot finan-
sowania jest tylko teoretycz-
na – w przypadku większych 
transakcji uczestniczymy lub 
organizujemy konsorcjum 
banków finansujących.

Czy Investkredit jest aktywny 
również w innych dziedzinach? 

- Nasza aktywność skiero-
wana jest także na finansowa-
nie nieruchomości komercyj-
nych. Ten segment był histo-
rycznie początkowym polem 
naszej działalności i dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu, 
możemy wspierać interesujące 
projekty niezależnie od aktu-
alnej fazy cyklu koniunktural-
nego. Wraz ze zmieniającym 
się rynkiem, jesteśmy coraz 
bardziej zainteresowani także 
nowymi formami aktywności 
gospodarczej, takimi jak far-
my wiatrowe, które są nie tyl-
ko ważnymi ekologicznie in-
westycjami, ale stanowią tak-
że sprawdzony model bizne-
sowy w wielu krajach.

Dziękuję za rozmowę.
Ewa Szweda

�

�
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Historia SFW WAR-
WAS liczy sobie blisko 
20 lat. Pani Prezes, co 
sprawia, że kierowa-
na przez Panią firma 
wyróżnia się na tle 
konkurencji? 

- Naszym klu-
czem do sukcesu jest 
kompleksowa ob-
sługa kontrahenta 
- od przygotowania projek-
tu, uzyskania pozwolenia na 
rozbiórkę, poprzez właściwe 
wyburzenie obiektu, aż po 
recykling uzyskanego w wy-
niku rozbiórki gruzu i jego 
ponowne wykorzystanie np. 
przy budowie dróg oraz upo-
rządkowanie terenu po zli-
kwidowanych obiektach. Po 
naszej pracy zostaje pusty, 
przygotowany pod nową in-
westycję teren.

Atuty naszej firmy to wie-
loletnie doświadczenie, sze-
roko rozbudowany park ma-
szynowy i profesjonalna 
kadra. Nowoczesne technolo-
gie i wysoka jakość świadczo-
nych usług pozwalają nam 
prowadzić prace wyburze-
niowe niezależnie od wielko-
ści obiektów, wykorzystując 
do tego ciężki sprzęt i mate-
riały wybuchowe. O naszych 
kwalifikacjach świadczą bo-
gate referencje z całej Pol-
ski i ciągle powiększające się 

� grono zadowolonych 
kontrahentów.

Firma nie boi się 
podejmowania trud-
nych zleceń, wymaga-
jących zastosowania 
innowacyjnych roz-
wiązań, co przekłada 
się na intratne zamó-
wienia. Jakie techni-
ki wyburzania stosu-

je Pani firma?
- Optymalna technika wy-

burzenia dobierana jest indy-
widualnie do każdego zlece-
nia. Wyburzenia mogą być 
dokonywane mechanicznie 
bądź za pomocą ładunków 
wybuchowych. Oczywiście 
wybór metody uzależnio-
ny jest od wielu czynników 
m.in. od rodzaju konstruk-
cji obiektu, kubatury, położe-
nia czy sąsiedztwa. Zawsze 
jednak do prac używane są 
możliwie najnowocześniejsze 
i najbezpieczniejsze dla oto-
czenia rozwiązania. W przy-
padku metody mechanicznej, 
głównie stosowanej, posłu-
gujemy się specjalistycznym 
sprzętem wyburzeniowym 
– koparkami o zasięgu robo-
czym do 40 metrów, wyposa-
żonymi w nożyce do krusze-
nia żelbetu i cięcia stali lub 
w młoty hydrauliczne. Przy 
prowadzonych wyburze-
niach pojawiają się również 

�

częściowe demontaże np. od-
cięcie rozbieranych obiektów 
od pozostających w użytko-
waniu. Do tego rodzaju robót 
używamy specjalistycznego 
sprzętu w postaci pił przy-
ściennych do cięcia elemen-
tów betonowych lub żelbeto-
wych, które potrafią ciąć na 
głębokość do 80 cm. 

Dysponujemy sprzętem 
do wykonania najtrudniej-
szych prac rozbiórkowych 
wszystkich rodzajów kon-
strukcji – koparkami, miniko-
parkami, miniładowarkami 
i kruszarkami. Jest to sprzęt 
renomowanych firm, takich 
jak Caterpillar, Case, Doosan, 
Hyundai, Atlas Copco, Mon-
tabert czy Indeco. W skład 
naszego parku maszynowego 
wchodzi m.in. koparka wy-
burzeniowa CATERPILLAR 
385C LN, o 40 metrowym za-
sięgu roboczym i ciężarze po-
nad 100 ton. Na koparce tej 
zamontowane są nożyce do 
kruszenia żelbetu i cięcia sta-
li o masie 2 ton. 

Jaki ostatnio wyburzany 
obiekt był dla Pani firmy nie 
lada wyzwaniem?

- Najpoważniejszym zle-
ceniem minionego roku było 
wyburzenie Centrum Han-
dlowego City Center w War-
szawie przy ul. Złotej, obok 
Pałacu Kultury i Nauki. Dzia-

�

łania te były o tyle skompli-
kowane, że prace prowadzo-
ne były w ścisłym centrum 
miasta w sąsiedztwie reno-
mowanego hotelu. Była to 
żelbetowa budowla, o łącz-
nej wysokości wraz z podzie-
miem 38 metrów, z trzykon-
dygnacyjnym parkingiem 

podziemnym rozchodzącym 
się pod powierzchnią sąsied-
nich ulic. Oczywiście zlecenie 
wykonano perfekcyjnie.

Firma SFW 
WARWAS posia-
da wiele nagród 
i  w y r ó ż n i e ń 
świadcząc ych  
o jej profesjo-
naliźmie. W tym 
roku preten-
duje do tytułu 
JAKOŚĆ ROKU 
20 0 8 . Proszę  
w kilku słowach 
o p o w i e d z i e ć  
o polityce jako-
ści w firmie.

-  Sukcesy 
firmy zosta-
ły dostrzeżone 
i nagrodzone 
poprzez Ka-
pituły Pro-

gramów Gospodarczo-
Konsumenckich w skali 
ogólnopolskiej takich konkur-
sów jak Solidna Firma, Przed-

� siębiorstwo Fair Play, Polski 
Sukces, Forum Jakości Qu-
ality International czy Orzeł 
Śląskiego Biznesu. Otrzyma-
liśmy również nominację do 
nagrody Teraz Polska oraz 
Dyplom Firma Primus Inter 
Pares. Kolejna nominacja do 
nagrody Jakość Roku 2008 
potwierdza jedynie dobry 
kierunek naszej polityki jako-
ści. Tak licznie zgromadzone 
statuetki i nagrody są zasłu-
gą przede wszystkim ciężkiej 
i sumiennej pracy zatrud-
nionych w firmie ludzi, ich 
głębokiego zaangażowania  
w wykonywaną pracę oraz 
dużego poczucia odpowie-
dzialności. Trzeba się nie-
ustannie doskonalić i rozwi-
jać, a także inwestować, np.  
w nowy park maszynowy. 

Dziękuję za rozmowę.
Ewa Szweda

�

WYBURZENIA | SFW WARWAS NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2008

Firma jak dynamit
Rozmowa z Anną Warwas, prezesem SFW WARWAS

To potrzeba stworzyła Data 
Max Recovery®. Wysoka ja-
kość i niepowtarzalne po-
dejście do klienta pozwoliły 
firmie w krótkim czasie usy-
tuować się w ścisłej czołów-
ce przedsiębiorstw świadczą-
cych na rynku polskim usługi 
odzyskiwania danych. Misją 
Data Max Recovery® jest od-
zyskiwanie danych kompu-
terowych przez każdego, kto 
w wyniku nieprzewidzianych 
komplikacji utracił do nich 
dostęp. Firma obsługuje za-
równo duże firmy, jak i klien-
tów indywidualnych z całej 
Polski. W swoim dorobku po-
siada również zlecenia z ob-
szaru UE.

Nowoczesne laboratorium 
w Warszawie, specjalistycz-
ne narzędzia oraz niezbędne 
know-how umożliwiają pro-
fesjonalne odzyskiwanie da-
nych w większości przypad-
ków. Data Max Recovery® 
odzyskuje dane z wszyst-
kich nośników pamięci ma-
sowych. Specjalizacją firmy 
są przypadki odzyskiwania 
danych z twardych dysków 
oraz z macierzy dyskowych 
(RAID). W ramach swojej 
działalności oferuje również 
usługę kasowania danych, 
polegającą na nieodwracal-

nym ich usunięciu. - Staramy 
się, aby poziom cen oferowa-
nych usług był akceptowal-
ny nie tylko przez klientów 
instytucjonalnych, ale i dla 
użytkowników końcowych. 
Dlatego też, aby wyróżnić się 
spoza konkurencji, wprowa-
dziliśmy system zapłaty tyl-
ko i wyłącznie za odzyskane 
dane - mówi Artur Skrouba, 
współwłaściciel Data Max 
Recovery®. - Nieodłącznie 
dla każdego typu usługi, któ-
rą oferujemy, gwarantujemy 
zachowanie pełnej poufno-
ści i dyskrecji – dodaje drugi 
z właścicieli Roman Różyc.

O wysokiej jakości usług 
firmy świadczy m.in. co-
roczne, trzykrotne uzyska-
nie Lauru Klienta, a tak-
że tegoroczna nominacja do 
tytułu JAKOŚĆ ROKU 2008  
w konkursie pod patronatem 
Polskiego Centrum Badań  
i Certyfikacji. Data Max Re-
covery® poza utrzymaniem 
efektywnego tępa rozwoju 
planuje w najbliższym cza-
sie wprowadzenie na rynek 
kilku produktów do ochrony  
i odzyskiwania danych. Jeden 
z nich, pod nazwą Data Max 
Killer będzie programem 
przeznaczonym do bezpow-
rotnego usuwania danych.

Monika Woźniak

Jakość 
odzyskiwania 
danych W ostatnim czasie 

pojawiają się informa-
cje o trudnościach z po-
zyskiwaniem kredytu 
przez przedsiębiorstwa. 
Czy credit crunch ozna-
cza duże problemy  
z otrzymaniem kredy-
tów przez polskie firmy 
średniej wielkości?

- Polska jest kra-
jem stabilnym ekonomicznie, 
aktualne prognozy zakłada-
ją utrzymanie wzrostu go-
spodarczego, choć jego tem-
po może trochę ucierpieć  
w wyniku globalnego spo-
wolnienia. Sytuacja na ryn-
ku niewątpliwie spowoduje 
wzrost kosztu kredytu i nieco 
większą ostrożność po stronie 
banków, ale na pewno nie wy-
cofają się one z finansowania 
i obsługi polskich średnich 
spółek. Przedstawicielstwo 
Investkredit w Polsce pozo-
staje otwarte na nowe transak-
cje w tym segmencie. Wierzy-
my w polski biznes i potencjał 
polskich przedsiębiorców.

Dlaczego tak niewiele pol-
skich przedsiębiorstw decyduje 
się na ekspansję zagraniczną? 

- Polskie firmy są coraz bar-
dziej aktywne na rynku środ-
kowoeuropejskim inwestując 
zarówno w Czechach, Rumu-
nii, Ukrainie czy w Niemczech. 
Investkredit jest obecny w każ-
dym z tych krajów, traktując 

�

�

Europę Środkową 
jako swój kluczo-
wy rynek. Aktywna 
obecność w całym 
regionie i koncen-
tracja na średnich 
firmach czyni z na-
szego banku cenne-
go partnera, wspie-
rającego ekspansję 
środkowoeuropej-

ską. Stajemy się także interesu-
jącym partnerem dla banków 
finansujących szybko rozwi-
jające się midcapy. Mniejsze 
przedsiębiorstwa potrzebu-
ją większego wsparcia w ta-
kich sprawach jak wiarygodna  
i przystępna informacja o ak-
tualnych prognozach makro-
ekonomicznych i rynkowych  
w Polsce i regionie Europy 
Środkowej. W tym celu, w naj-
bliższym czasie organizuje-
my seminarium makroekono-
miczne dla naszych obecnych 
i potencjalnych klientów.

W sytuacji zmniejszonego 
apetytu banków na udzielanie 
kredytów i przekładanych de-
biutów na warszawskiej giełdzie 
część projektów inwestycyjnych 
może jednak być odkładanych 
lub opóźnianych?

- Dobre i bezpieczne pro-
jekty na pewno znajdą kapitał. 
Jeżeli nie w całości w bankach, 
to w funduszach private equ-
ity. Podmioty te stają się coraz 
istotniejszym ogniwem pol-

�

skiego rynku finansowego, 
a z punktu widzenia spółki, 
mogą stać się ważnym partne-
rem przyśpieszającym rozwój 
przedsiębiorstw.

Investkredit jest w stałym 
kontakcie z funduszami pri-
vate equity, zainteresowany-
mi inwestycjami w polskie 
spółki. Jesteśmy otwarci za-
równo na pomoc polskim fir-
mom w znalezieniu partnera 
inwestycyjnego z tego grona, 
jak i współfinansowanie in-
westycji funduszy.

Jakiego typu transakcje finan-
suje Investkredit Bank AG? 

- Niezależnie od sytuacji 
na rynku, finansujemy oczy-
wiście tylko projekty dobre 
– oparte o solidną pozycję na 
rynku i generujące zadowala-
jące przepływy pieniężne. Je-
steśmy gotowi finansować za-
równo projekty inwestycyjne 
bezpośrednio zwiększające 
możliwości produkcyjne, czy 
potencjał usługowy spółki, 
jak i ekonomicznie uzasadnio-
ne przejęcia innych firm przez 
podmioty branżowe. Finansu-
jemy projekty, których mini-

�

FINANSE | INVESTKREDIT BANK AG – BANK PRZESIĘBIORSTW, TAKŻE POLSKICH 

Dobre projekty znajdą kapitał
Rozmowa z Tomaszem Niewola, dyrektorem wykonawczym w Investkredit Bank AG Przedstawicielstwo w Polsce 

Investkredit Bank AG to specjalistyczny bank oferują-
cy od 2002 roku na rynku polskim usługi z zakresu finanso-
wania długoterminowego, koncentrujący się na finansowa-
niu przedsiębiorstw na rynku nieruchomości oraz na rozwoju 
infrastruktury. Investkredit należy do jednej z największych 
grup bankowych w Austrii do Volksbank Group.

Prestiżowe prace rozbiórkowe w Warszawie

Caterpillar 385 LN w akcji!
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gramem Stanisława Augusta 
Poniatowskiego.

- Mając tak zróżnicowaną 
ofertę, chcąc dobrze poznać 
i zrozumieć oczekiwania 
klientów i realizować wy-
magania w sposób optymal-
ny musimy funkcjonować 
w sposób zaplanowany i sys-
tematyczny, czyli systemowy. 
Wdrożenie systemu zarzą-
dzania zgodnego z norma-
mi ISO było dla nas oczywi-
stą potrzebą rozwoju - mówi 
Małgorzata Tyszka, pełno-
mocnik dyrektora naczelne-
go ds. systemów zarządzania 
i ochrony środowiska. 

Mennica Polska SA posia-
da potwierdzony certyfika-
tami, zintegrowany system 
zarządzania jakością i środo-
wiskiem oraz BHP w zakresie 
produkcji i rozwoju wyrobów 
menniczych, elektronicznych 
systemów płatniczych, jak 
i usług z nimi związanych. 
Certyfikaty uzupełniają war-
tości wynikające z tradycji 
menniczego fachu: rzetelności, 
zaufania i odpowiedzialności.

Monika Woźniak

CPU SERVICE jest doskonałym 
przykładem małej firmy, któ-
ra dzięki wytrwałości, sumien-
nej pracy i determinacji, osią-
gnęła duży sukces. Rodzinna 
spółka, której przewodzi pre-
zes Zbigniew Maryniak, wy-
korzystała szansę na dobry 
biznes, jaki stworzyła nisza ryn-
kowa. To niewielkie warszaw-
skie przedsiębiorstwo już po raz 
trzeci ubiega się o tytuł JAKOŚĆ 
ROKU, w konkursie organizowa-
nym pod auspicjami Polskiego 
Centrum Badań i Certyfikacji. 

FINANSE | SPÓŁDZIELCZY BANK OGRODNICZY W WARSZAWIE NOMINOWANY DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2008

Bank w barwach zieleni
Rozmowa z Czesławem Swachą, prezesem zarządu Spółdzielczego Banku Ogrodniczego w Warszawie

PIENIĄDZE | POMYSŁ KLIENTA ARTYSTYCZNIE OPRACOWANY I ZREALIZOWANY Z PIETYZMEM 

Ważny jest każdy klient

Początki istnienia 
obecnego SBO w War-
szawie sięgają roku 
1925, kiedy to powo-
łano do życia Kredyt 
Ogrodniczy. Co wy-
darzyło i zmieniło się 
w ciągu 83 lat Państwa 
działalności?

- Inicjatorami zało-
żenia spółdzielni byli 
warszawscy ogrodnicy m.in. 
Marceli Różański, Artur Ma-
chlejd i Aleksander Girdwoyń. 
Od chwili powstania, Bank 
działa w sposób nieprzerwany, 
choć najtrudniejszym okresem 
w jego funkcjonowaniu był 
czas wielkiego kryzysu gospo-
darczego lat trzydziestych i lata 
drugiej wojny światowej. Po Po-
wstaniu Warszawskim, Bank 
był zmuszony ewakuować się 
na kilka miesięcy do Grodziska 
Mazowieckiego. Okres bardzo 
intensywnego rozwoju Ban-
ku rozpoczął się w talach 90. 

� wraz z transforma-
cją ustrojowo-gospo-
darczą Polski i trwa 
nadal. Bank z jedne-
go oddziału i niewiel-
kiej filii rozbudował 
się w dobrze zorga-
nizowaną, nowocze-
sną strukturę obej-
mującą obok Centrali 
12 oddziałów, 3 filie 

i 2 punkty kasowe. Do istot-
nych wydarzeń tego okresu 
należą również: przystąpie-
nie SBO w charakterze akcjo-
nariusza do Mazowieckiego 
Banku Regionalnego, prze-
jęcie Banku Spółdzielczego 
w Radzyminie oraz przyłącze-
nie Banku Spółdzielczego w 
Kampinosie. Ważnym wyda-
rzeniem w rozwoju Banku było 
uroczyste otwarcie w czerwcu 
2008 r. nowoczesnej siedziby 
Centrali przy ulicy Fieldorfa 5a.

Kim są klienci Spółdzielcze-
go Banku Ogrodniczego i jak 
�

w związku z tym wygląda jego 
oferta?

- Mimo że Bank posiada 
tradycyjną, wąskobranżową 
nazwę, to obecnie jest to Bank 
uniwersalny, czyli dla każ-
dego. Naszą aktywność kie-
rujemy na rynek Warszawy 
i okolic. W ofercie mamy sze-
roki wachlarz nowoczesnych 
i uniwersalnych usług banko-
wych, a naszymi klientami, 
oprócz osób prywatnych, są 
także firmy o różnym profi-
lu działalności produkcyjnej, 
handlowej i usługowej. 

Dysponujemy bankiem in-
ternetowym, kartami płat-
niczymi, home-bankingiem. 
Prowadzimy konta i rozlicze-
nia w walutach obcych. Na-
sza oferta zawiera wszelkie 
udogodnienia, jakie oferują 
banki komercyjne. Nie zapo-
minamy też o naszych trady-
cyjnych klientach – rolnikach 
- zwłaszcza, że mamy oddzia-

ły poza Warszawą. Z myślą 
o nich stworzyliśmy całą gamę 
produktów uwzględniających 
ich specyficzne potrzeby. 

W chwili obecnej cieszymy 
się zaufaniem ponad 30 tys. 
klientów, w tym 4 tys. kredy-
tobiorców. Warto nadmienić, 
że maksymalna kwota ofe-
rowanego przez nas kredytu 
wynosi 5,5 mln zł. To, co od-
różnia nas spośród innych, to 
starania, aby być blisko klienta, 
znać jego potrzeby i oczekiwa-
nia, czego rezultatem jest sku-
teczniejsze i szybsze działanie, 
uproszczone procedury oraz 
nowoczesna infrastruktura in-
formatyczna i lokalowa. 

Bank bierze udział w kon-
kursie JAKOŚĆ ROKU 2008. Jak 
istotna jest dla Państwa polity-
ka jakości?

�

- Posiadamy system zarzą-
dzania ryzykiem operacyj-
nym, który zakłada najwyższą 
jakość działania zarówno w za-
kresie nowoczesnej technologii 
Banku, jak i kontaktów z klien-
tami. Wszelkie odchylenia od 
wymaganej jakości są ewi-
dencjonowane w sposób scen-
tralizowany i uporządkowa-
ny, co umożliwia sprawniejsze 
usystematyzowanie procedur 
i zminimalizowanie ryzyka 
wystąpienia błędów. Posiada-
my na tym polu kilka ważnych 
wyróżnień m.in. w lipcu 2007 
roku otrzymaliśmy Spółdziel-
czy Znak Jakości, a w konkur-

sie Mazowiecka Firma Roku 
2007 zajęliśmy III miejsce w ka-
tegorii usługi finansowe.

Jaka jest pozycja SBO na ryn-
ku banków spółdzielczych?

- Rok 2007 przyniósł nam 
sumę bilansową w wysoko-
ści 375 mln zł, co uplasowało 
Bank na wysokim 12 miejscu, 
wśród 586 banków spółdziel-
czych w Polsce. Wciąż jed-
nak staramy się podnosić na-
szą konkurencyjność, przede 
wszystkim poprzez pozna-
wanie klientów i dostosowy-
wanie ofert do ich potrzeb.

Dziękuję za rozmowę.
Ewa Szweda
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Mennica poprzez emitowane 
przez NBP i znajdujące się 
w naszych portfelach pieniądze 
metalowe, w sposób naturalny 
kojarzy się z procesem produk-
cji monet. Jednak to nie jedy-
ny obszar jej działalności. Pro-
dukuje również medale, ordery 
i odznaczenia, a także znaczki, 
pieczęcie z godłem, datowniki, 
czy artystyczne wyroby o cha-
rakterze numizmatycznym. 

Mennica to firma o prawie 
ćwierćwiekowej tradycji. 
Powołana została do istnie-
nia przez króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego 
w 1766 roku i od tego mo-
mentu jej historia stała się 
zwierciadłem losów Narodu 
i Państwa Polskiego. W tym 
czasie Mennica biła monety 
złote, srebrne i miedziane, 
a także medale i ordery np. 
order Virtuti Militari. W nie-
długim czasie uruchomiono 
także laboratorium probier-
nictwa, zajmujące się ozna-
czaniem prób złota i srebra. 
W roku 1791 wprowadzono 
litery M.–V. oraz M.–W. jako 
znak menniczy. Literami M 
i W są sygnowane wszyst-
kie wyroby mennicze także 
i dziś. Wiek XIX przyniósł, 
wraz z wydarzeniami hi-
storycznymi, trudne chwi-
le dla polskiego pieniądza 
i Mennicy. Po odzyskaniu 
niepodległości, Polska przy-
wróciła własne mennictwo. 
Po II wojnie światowej Men-

nica wznowiła działalność, 
ale monety zaczęła bić do-
piero w 1952 r. ze wsteczną 
datą 1949 r.

Od roku 1994 Mennica 
jest obecna na parkiecie Gieł-
dy Papierów Wartościowych 
w Warszawie.

W 2005 roku Mennica Pań-
stwowa zmieniła nazwę na 
Mennica Polska SA, akcentu-
jąc w ten sposób rynkowe na-
stawienie swojej działalności 
i strukturę udziałów właści-
cielskich. Ostatnie 
lata to także dzia-
łalność na rynku 
pieniądza elektro-
nicznego: Systemy 
Kar t  Mie jsk ic h 
i sieć sprzedaży 
STREFATM, budo-
wana na nowocze-
snej infrastruktu-
rze i zaufaniu do 
marki Mennicy.

Ws p ó ł c z e s n a 
Mennica to jedna 
z najnowocześniej-
szych tego typu in-
stytucji na świecie, 
kreująca nowe tren-
dy w mincer-
stwie. Wyro-
by mennicze 
wielokrotnie 
odznaczano 
na międzyna-
rodowych wysta-
wach branżowych 
za walory techniczne i este-
tyczne. To prawdziwe dzieła 
sztuki opracowane przez ar-

tystów plastyków, tworzone 
z metali szlachetnych i zdo-
bione elementami ceramiki, 
kamieniami ozdobnymi, ho-
logramami, a nawet wieloko-
lorowymi obrazami. Są pięk-
ne, a zarazem wartościowe 
poznawczo i inwestycyjnie. 

Mennica Polska od lat 
pracuje nad pogłębieniem 
i rozszerzeniem polskiego 
rynku numizmatycznego. 
W odpowiedzi na wzrastają-
ce zainteresowa-

nie wyrobami o charakterze 
numizmatycznym powoła-
no nową spółkę zależną pod 

nazwą Skarbiec Mennicy 
Polskiej, która kieruje swoją 
ofertę do klienta indywidu-
alnego. Złożą się na nią za-
równo serie kolekcjonerskie, 
jak i pojedyncze numizmaty, 
a główną formą sprzedaży 
stanie się sprzedaż wysyłko-
wa. Skuteczniejsze dotarcie 
do potencjalnego klienta za-
pewnią reklamy numizma-
tów w gazetach i czasopi-
smach, dzięki czemu oferta 

będzie miała charakter 
ogólnopolski, a wie-
lu klientów uzyska 
możliwość zakupu 
oferowanych pro-
duktów. Za ważny 
element firma uwa-
ża również sprze-
daż produktów po-
przez Internet.

Celem Skarbca 
Mennicy Polskiej 
jest edukacja społe-
czeństwa w zakre-
sie numizmatyki, 
dostarczanie klien-
tom na terenie ca-
łego kraju polskich 

monet kolekcjo-
nerskich, emito-

wanych przez 
N a r o d o w y 
Bank Polski 
oraz innych 

produktów nu-
mizmatycznych 
– w tym również 

produktów dostępnych wy-
łącznie w Skarbcu Mennicy 
Polskiej.

R ó ż n o r o d n o ś ć 
oferty z marką men-
nicy sprawdza się 
nawet w czasie za-
wirowań na rynkach 
związanych z tradycyj-
nymi inwestycjami pie-
niężnymi. Mennica Polska 
SA oferuje bowiem swo-
im klientom inwestowanie 
w srebrne i złote numizmaty 
oraz sztabki złota. Od daw-
na pieniądze nie mają po-
krycia w złocie, a obecnie 
coraz częściej są jedynie za-
pisem cyfr na serwerach 
bankowych. Warto inwe-
stować w złoto, ponieważ 
historycznie było ono naj-
mniej ryzykowną formą lo-
kowania majątku. 

Mennica w swojej ofercie 
proponuje zwyczajowo dwie 
formy zakupu:

1) cennikową – ceny 
z cennika na sztabki 
o wadze 5 g, 10 g, 20 g, 
31,1 g, 50 g, 100 g, oraz 
250 g ocechowane zna-
kami Mennicy, zapako-
wane w specjalne bez-
pieczne opakowania;

2) indywidualna wy-
cena – przy zakupie 
więcej niż 1 kg złota 
inwestycyjnego.

Przed zakupem należy 
przygotować się do bezpiecz-
nego przechowywania złota, 
a Mennica świadczy także 
i tego typu usługę. Sztabki 
mennicze są numerowane 
i oznaczone wybitym mono-

Warszawska centrala SBO

Spółka od początku istnienia zaj-
muje się wprowadzaniem na ro-
dzimy rynek najwyższej klasy 
sprzętu komputerowego w syste-

mie second-hand. Jest to używa-
ny sprzęt typu main-frame, nie-
zwykle pożądany przez polskich 
klientów. Urządzenia pochodzą 
głównie z Niemiec, gdzie wyspe-
cjalizowani przedstawiciele firmy 
CPU Service poszukują wysoko-

wyspecjalizowanych urządzeń. 
Ich sprzedaż polskim klientom po-
przedza specjalistyczny przegląd 
i odpowiednie programowanie.

W tym roku firma CPU Se-
rvice poszerzyła swoją ofertę 
o mobilne centrum zapasowe kla-
sy main-frame. - Nasz najnow-
szy sprzęt ma możliwość odtwo-
rzenia systemu operacyjnego, 
bazy danych oraz wznowienia 

przetwarzania w miejscu znisz-
czonego centrum komputerowe-
go – mówi Zbigniew Maryniak, 
prezes zarządu CPU Service Sp. j. 

- Podjęcie decyzji o zakupie kon-
tenera miało na celu uzupełnie-
nie naszej oferty przede wszyst-
kim dla aktualnych klientów, m.in. 
dla sieci ZETO i ZUS, TBD PESEL 
i dużych banków. Jak nietrud-
no się domyślić dane przechowy-

wane przez tego typu placów-
ki są niezwykle istotne. Dlatego 
w  przypadku jakiejś nieprzewidy-
walnej sytuacji czy katastrofy, któ-
ra mogłaby prowadzić do fizycz-
nego zniszczenia komputerowego 
systemu, nasz kontener okazuje się 
niezastąpiony – dodaje.

W swoich działaniach na każ-
dym polu CPU Service dba o naj-
wyższą jakość świadczonych usług 
i sprzedawanych produktów. Po-
twierdza to rokroczna nominacja 
do konkursu JAKOŚĆ ROKU.

Krzysztof Stadler

Klipa papieska 
„Nie lękajcie się”

Sztabka złota 250g 
w bezpiecznym opakowaniu

3 x CPU Service!
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WYPOSAŻENIE WNĘTRZ | CERAMIKA PARADYŻ NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU  - JUŻ PO RAZ TRZECI!

Milion łazienek Paradyża

Spółka RADPEC od ponad 
czterdziestu lat zajmuje się 
wytwarzaniem i przesyłaniem 
ciepła. Odbiorcami Państwa 
usług są właściciele budynków 
mieszkalnych, zakładów prze-
mysłowych, instytucji i obiek-
tów użyteczności publicznej  
w całym Radomiu. Proszę w kil-
ku słowach opowiedzieć o hi-
storii firmy.

- Nasza historia, jako sa-
modzielnego przedsiębior-
stwa ciepłowniczego, sięga  
roku 1966 i związana jest  
z powołaniem do życia Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej. W chwili po-
wstania MPEC dysponowało 
31 kotłowniami i 7 osiedlo-
wymi wolnostojącymi o łącz-
nej mocy 82 Gcal/h. Przez 
cały okres istnienia przedsię-
biorstwo przeszło szereg re-
organizacji, aby ostatecznie 
31.12.1996 r. przekształcić się  
w jednoosobową spółkę Gmi-
ny Miasta Radomia pn. Radom-
skie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej RADPEC Spółka 
Akcyjna. W dniu dzisiejszym 
RADPEC SA zatrudnia 278 
pracowników i jest właścicie-
lem miejskiej sieci ciepłowni-
czej, o długości 146,5 km, do-
starczając tym samym ciepło 
do 644 węzłów cieplnych.

Na co zwracają Państwo 
szczególną uwagę w swojej 
pracy?

- Mamy świadomość, że 
nasza działalność ma pewien 
niekorzystny wpływ na śro-

�

�

USŁUGI CIEPŁOWNICZE | RADPEC SA NOMINOWANA DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2008

Ciepło przyjazne środowisku
Rozmowa ze Zbigniewem Latkiem, prezesem zarządu Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej RADPEC SA

dowisko naturalne, spowo-
dowany emisją zanieczysz-
czeń gazowych i pyłowych 
oraz wytwarzaniem odpadów  
i ścieków. Wkładamy nato-
miast wiele starań w ochronę 
środowiska oraz dbałość o bez-
pieczeństwo i higienę pracy 
osób zatrudnionych. Wszyst-
kie nasze działania mają na 
celu zapewnienie komfor-
tu cieplnego w sposób nieza-
wodny, bezpieczny i jak naj-
bardziej ekologiczny. Stąd też 
polityka RADPEC SA opie-
ra się na ciągłym wdrażaniu, 
monitorowaniu i usprawnia-
niu procesów technologicz-
nych, zarówno w kontekście 
jakości, jak i zarządzania śro-
dowiskiem i BHP. Wszelkie 
modernizacje służą nasze-
mu podstawowemu zadaniu, 
a mianowicie świadczeniu 
usług wyróżniających się pod 
względem jakości, jak również 
rozsądnej ceny. W tym miej-
scu nie sposób nie wspomnieć 
o pracownikach przedsiębior-
stwa, których wieloletnie do-
świadczenie i zaangażowanie 
w pracę jest gwarantem wyso-
kiego poziomu naszych usług. 

Jakie certyfikaty posiada 
przedsiębiorstwo?

- W 2004 roku RADPEC SA 
uzyskał certyfikat Zintegro-
wanego Systemu Zarządzania: 
Jakość, Bezpieczeństwo i Hi-
giena Pracy, Środowisko przy-
znawany przez Polskie Cen-
trum Badań i Certyfikacji SA  
w Warszawie. W ubiegłym 

�

roku firma ponownie przeszła 
pomyślnie audit odnowie-
nia i otrzymała certyfikat ISO 
9001:2001, ISO 14001:2005 oraz 
PN-N 18001:2004 na kolejne  
3 lata. Przykładamy mnóstwo 
uwagi do tego, aby funkcjono-
wać zgodnie z wszelkimi wy-
mogami systemu, a potwier-
dzeniem tego jest nominacja 
w konkursie JAKOŚĆ ROKU 
2008, organizowanego pod 
patronatem PCBC. Spółka po-
siada również pozwolenia zin-
tegrowane zgodne z Dyrekty-
wą IPPC, która jest jednym z 
najważniejszych aktów praw-
nych Unii Europejskiej w dzie-
dzinie ochrony środowiska. 

Jaka jest pozycja RADPEC SA 
w branży ciepłowniczej?

- Według nieoficjalnego 
rankingu zajmujemy czołowe 
miejsce w Polsce. Natomiast 
w rejonie Radomia jesteśmy 
jedynym usługodawcą tego 
typu, co nie zmienia jednak 

�

faktu, że staramy się utrzy-
mać ceny naszych usług na 
tym samym, niskim pozio-
mie, poprzez zapobieganie 
zakupom dodatkowych limi-
tów ciepła. Jest to o tyle istotne  

w naszej pracy, gdyż dodatko-
we limity np. CO2 generują do-
datkowe koszty w wysokości 
ok. 10%-15%, wynikające z od-
dawania większej ilości szko-
dliwych pyłów do atmosfery. 
Z tego tytułu otrzymaliśmy 
również wiele nagród i wy-

różnień, między innymi Pan-
teon Polskiej Ekologii, Gazele 
Biznesu, Firma Bliska Środo-
wisku przyznawana przez 
Ministerstwo Ochrony Środo-
wiska, oraz  Firma Najlepsza 
w Regionie, którą otrzymali-
śmy w dziedzinie ekologii.

Jakie inwestycje poczyni-
li Państwo w ostatnim czasie  
i czy są plany na kolejne?

- Zwykle staramy się pa-
trzeć na inwestycje pod kon-
tem redukcji kosztów, co 
wpływa korzystnie na ceny 
naszych usług. Nowe inwe-
stycje są czynione praktycz-
nie na każdym kroku, poczy-
nając od źródeł ciepła, gdzie 
modernizujemy kotły, po to, 
aby uzyskać większą spraw-
ność i wydajność w wytwa-
rzaniu ciepła, a tym samym 
zmniejszyć koszty związa-
ne z ochroną środowiska. Ta-
kie działania prowadzone 
są od roku 2006, przy czym  
w 2007 udało nam się w znacz-
nym stopniu, bo aż o 40% zre-
dukować koszty dotyczące  

�

odprowadzania pyłów do 
atmosfery. 

Jesteśmy także w trakcie 
wymiany sieci ciepłowniczej. 
Jak dotąd już ponad 60% ru-
rociągu stanowią najnowszej 
generacji rury preizolowane. 
W naszych planach na przy-
szłość znajduje się również 
unowocześnienie węzłów 
cieplnych, których mamy bli-
sko 500. Zależy nam na tym, 
aby ta modernizacja odbyła się 
przy jednoczesnym i spraw-
nym dostosowaniu ich do no-
wego systemu monitoringu. 
Jest to program umożliwiają-
cy zdalny odczyt parametrów 
oraz zdalne dokonywanie 
zmian w tych parametrach. 
Cały system technologiczny 
chcemy dostosować do dyrek-
tyw wymaganych przez Unię 
Europejską.  

Proszę podsumować ostat-
nie lata Państwa działalności.

- Jednym z naszych naj-
większych sukcesów jest re-
dukcja reklamacji awarii np. 
na sieciach. Ponadto nie tyl-
ko nie płacimy kar z tytu-
łu zanieczyszczania środo-
wiska, ale wręcz przeciwnie, 
z roku na rok zmniejsza-
my ilość emisji pyłów i ga-
zów odprowadzanych do at-
mosfery. Awarie również są 
sporadyczne. To, co na dzień 
dzisiejszy jest dla nas prio-
rytetem, to pozyskanie środ-
ków z UE na dalsze moder-
nizacje i rozwój miejskiego 
systemu ciepłowniczego.

Dziękuję za rozmowę.
Ewa Szweda

�
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Grupa Paradyż, którą tworzy 
pięć zakładów produkcyjnych, 
jest solidną i bardzo dobrze 
rozpoznawalną w Polsce firmą. 
Jej produkty – wszelkiego 
rodzaju płytki ceramiczne  
– charakteryzują się najwyższą 
jakością i stylowym designem. 
Dzięki temu są bardzo dobrze 
przyjmowane przez klien-
tów. Tylko w tym roku znala-
zły się na ścianach i podłogach 
aż miliona łazienek! Tak wspa-
niały wynik wzbudza uznanie.

Gdy właściciele Grupy Pa-
radyż blisko 20 lat temu po-
woływali do życia pierwszy 
zakład, mieli jasno sprecyzo-
waną strategię rozwoju fir-
my. Od samego początku 
jako priorytetowe traktowa-
li dwa zagadnienia: jakość  
i wzornictwo. Postawili so-
bie za cel, że oba te elementy 
będą na światowym pozio-
mie. – Ktoś kiedyś powie-
dział, że tylko jedna firma 
na rynku może być najtań-
sza. Ale są jeszcze inne atry-
buty, którymi można kon-
kurować. My postawiliśmy 
na jakość produktów i chce-
my, aby to był nasz główny 
wyróżnik – mówi Łukasz  
Kardas, kierownik działu 
marketingu Ceramika Para-
dyż Sp. z o.o. – Postawiliśmy 
na jakość, poprzez inwesto-
wanie w zakłady produkcyj-
ne, normy jakościowe i syste-
my ISO oraz stałe szkolenia 
dla pracowników. Ostat-
nio przeprowadzone bada-

nia wśród naszych klientów 
wykazały, że postrzegają 
oni wysoką jakość naszych 
płytek jako ich główny atut  
i właśnie dlatego decydu-
ją się na zakup naszych pro-
duktów – dodaje. 

Wszystkie płytki z Para-
dyża objęte są 5-letnią gwa-
rancją, ale z pewnością przez 
zdecydowanie dłuższy czas 
nie ulegną zniszczeniu.

Oprócz klientów, a tak-
że konkurencji, jakość pły-
tek z Paradyża doceniają 
również niezależne gremia, 
przyznające różne nagro-
dy i wyróżnienia. Jednym  
z nich jest dwukrotne  
z rzędu zwycięstwo w kon-

kursie JAKOŚĆ ROKU oraz 
tegoroczna nominacja fir-
my do tego lauru.

Grupa Paradyż stale się 
rozwija i zaskakuje no-
watorskimi rozwiązania-

mi, wprowadzanymi we 
wszystkich produktach. 
Wyróżniają się oryginalną 
stylistyką i wzornictwem 
dopasowanym do gustów 
nawet najbardziej wybred-
nych klientów. – Nasz de-
sign podąża krok w krok 
za europejskimi trendami. 
Taki efekt uzyskujemy, dzię-
ki współpracy z najlepszy-
mi włoskimi projektantami. 
Potwierdziło to bardzo po-
zytywne przyjęcie naszych 
linii na tegorocznych tar-
gach branżowych w Bolo-
nii we Włoszech, w których 
uczestniczymy nieprzerwa-
nie od pięciu lat – mówi Łu-
kasz Kardas. 

Ceramika Paradyż wy-
znacza w Polsce trendy pro-
jektowe tworząc zupełnie 
nowe, unikatowe wzory pły-
tek. Klienci oglądając pro-
dukty Paradyża przekonani 

są, że kupują produkt wło-
ski, a konkurencja naśladuje 
najbardziej popularne pro-
jekty Paradyża.

Rewolucyjnym rozwią-
zaniem staje się nowa eks-

kluzywna marka Parady-
ża - My Way, która pozwala 
klientom na stworzenie wła-
snych, unikalnych wzo-
rów płytek. Ceramika Para-
dyż jest pierwszą w Polsce 

firmą oferującą tego typu 
usługę. Dzięki najnowocze-
śniejszym rozwiązaniom 
technologicznym o nazwie 
Durst, istnieje możliwość 
przeniesienia na płytkę do-

wolnego obrazu, grafiki czy 
zdjęcia. Otwiera to zupeł-
nie nowe kierunki aranża-
cji wnętrz zarówno użyt-
kowych, jak i prywatnych. 
– Podczas ostatnich targów 
ŁodźDesign 2008 zaprezen-
towaliśmy nasze najnow-
sze rozwiązanie, aby poka-
zać projektantom wnętrz  
i architektom, jaki efekt 
można uzyskać wykorzy-
stując płytki serii My Way. 
Na naszych płytkach na-
drukowaliśmy grafikę ka-
mieni, trawy i siana na tzw. 
fotele miejskie. Na targach 
Cersaie na płytkach na-
drukowaliśmy obrazy zna-

nych artystów. Wyglądały 
jak prawdziwe i wiele osób 
nie wierząc, że to cerami-
ka, podchodziło by spraw-
dzić, czy to rzeczywiście 
ten materiał – przyznaje Łu-
kasz Kardas. Dodatkowym 
atutem tej technologii jest 
szybkość produkcji – nową, 
zupełnie wyjątkową płyt-
kę można uzyskać w godzi-
nę od momentu dostarcze-
nia do producenta projektu 
graficznego. Z całą pew-
nością jest to krok milowy  
w branży ceramiki i po-
wiew przyszłości. 

Pomimo wielu sukcesów 
i uznania na rynku, Gru-
pa Paradyż z pewnością nie 
spocznie na laurach. Nadal 
będzie się rozwijać poprzez 
inwestycje w najnowocze-
śniejsze technologie, któ-
re zapewniają najwyższą 
jakość. Rozbudowie zosta-
nie poddany także w pełni 
zautomatyzowany magazyn 
konfekcyjny płytek pod spe-
cjalne zamówienie oraz sieć 
logistyki i dystrybucji. 

Grupa Paradyż stawia 
sobie również ambitne cele 
sprzedażowe. Chce zdobyć 
rynki zagraniczne, nie tylko 
krajów ościennych, ale także 
tych z innych kontynentów. 
Mocna pozycja na rynku 
krajowym i znaczna eks-
pansja zagraniczna będzie 
wspaniałym prezentem na 
przyszłoroczne 20 urodziny 
Grupy Paradyż. 

Krzysztof Stadler

Tender Way Giallo

Tender Way Viola

Odnowiony zakład energetyki

Siedziba RADPEC SA w Radomiu
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Historia marki Italian Fashion 
rozpoczyna się w 1990 roku, 
kiedy to w wyniku połącze-
nia polskich i włoskich inspira-
cji powstała pierwsza kolekcja 
łącząca w sobie ich najlepsze 
cechy. Kilkanaście lat istnie-
nia firmy w Polsce pozwoli-
ło jej na zdobycie ugruntowa-
nej pozycji nie tylko na rynku 
bieliźniarskim, lecz także 
w świecie mody. Niezmien-
ne przyświecające stylistom 
Italian Fashion motto pro-
jektowania bielizny przyja-
znej ciału przyczyniło się do 
pozyskania rzeszy wiernych 
i zadowolonych klientów. 

Obecnie firma wprowadza 
nową, przeznaczoną dla 
wyjątkowo wymagających 
klientów, linię bielizny sy-
gnowaną wspólną nazwą 
Golden Line. W eleganckim 
ciemnogranatowym opako-
waniu ze złotymi akcentami 
znaleźć można bieliznę prze-
kraczającą najśmielsze ocze-
kiwania. Wyjątkowe wzor-

nictwo skupia się na pod-
kreśleniu atutów kobiecości  
i wydobyciu najpiękniejszych 
cech każdej pani. Wspólną 

cechą linii Golden Line jest 
przejmujące wrażenie luk-
susu pozbawionego jednak 
zbytniej ostentacji. Perfekcyj-

ne dopracowanie najdrob-
niejszych nawet szczegó-
łów jest zaproszeniem do 
świata wyrafinowanej bie-
lizny o najwyższej jakości, 
potwierdzonej nominacją 
do tytułu JAKOŚĆ ROKU 
już trzeci rok z rzędu.

Iluzja, premierowy mo-
del prestiżowej kolekcji Gol-
den Line, zakrywa, lecz nie 
do końca, odkrywa, ale nie 
wszystko. Tworzy igrają-
cy ze zmysłami miraż, któ-
ry nawet na moment nie po-
zwala oderwać wzroku. Do 
szaleństwa rozpala zmysły 
mnożąc niedopowiedzenia 
i przyprawiając je szczyp-
tą elegancji. Uwodzi ma-
gią koronek otaczając ich 
czarnym lub białym wo-

alem. Robi to w sposób subtel-
ny i zmysłowy, hipnotyzujący 
i uzależniający zarazem.

Krzysztof Stadler 

Niebezpiecznie kobieca

Golden Line - Iluzja

Kozienicka Gospo-
darka Komunalna 
działa od 1962 roku. 
Proszę opowiedzieć 
o zmianach, które za-
szły w ciągu 46-let-
niej historii i o suk-
cesach, które miały  
w tym czasie miejsce?

- Pierwszą prze-
łomową datą był 1 maja 1962 
roku, kiedy to został utwo-
rzony zakład budżetowy 
pod nazwą Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej  
w Kozienicach. Sześć lat  
później MZGKiM przekształ-
cono w Miejskie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komu-
nalnej. Zmiany następowały 
jeszcze kilkakrotnie, w latach 
1975, 1978, 1982 i 1997, aby 
ostatecznie z dniem 31 grud-

� nia 2003 roku, na ba-
zie zlikwidowanego 
Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Zakła-
du Gospodarki Lo-
kalami Gruntowy-
mi przekształcić się 
w Kozienicką Gospo-
darkę Komunalną. 
Jako KGK udało nam 

się wprowadzić na przeło-
mie 2005 i 2006 roku Ko-
deks etyki pracownika KGK  
– w efekcie wzrosły kwali-
fikacje i umiejętności wśród 
naszej kadry pracowniczej. 
Możemy poszczycić się rów-
nież szeroko zakrojonymi 
działaniami zmierzającymi 
do rozbudowy i unowocze-
śnienia infrastruktury ko-
munalnej miasta Kozienice 
oraz jego okolic. 

Jakie inwestycje KGK reali-
zowała w ciągu ostatnich lat?
�

- Dużym sukcesem było 
zmodernizowanie gminne-
go składowiska odpadów 
komunalnych, wybudowa-
nie dwóch stacji uzdatniania 
wody, oczyszczalni ścieków, 
sieci wodociągowej i kana-
lizacyjno - sanitarnej oraz 
wdrożenie instalacji przy-
gotowującej osady ściekowe, 
za co otrzymaliśmy nagrodę 
Klucz do Sukcesu. 

Jak istotny był dla spółki 
rok 2008?

- Był to rok przełomowy 
przede wszystkim ze wzglę-
du na kolejne zmiany formal-
ne, jakie zaszły w związku  
z naszym funkcjonowaniem. 
Z dniem 1 sierpnia br. prze-
kształceni zostaliśmy w jed-
noosobową spółkę z ograni-
czoną odpowiedzialnością. 
Również w tym roku nasza 
praca i zaangażowanie w 

�
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Zmiany na lepsze
Rozmowa z Andrzejem Jungiem, prezesem zarządu KGK Sp. z o.o. w Kozienicach

podtrzymywanie wysokiej 
jakości usług zostało zauwa-
żone przez kapitułę konkur-
su JAKOŚĆ ROKU 2008.

Jaki jest obecny zakres usług 
świadczonych przez spółkę?

- Nasza działalność na 
dzień dzisiejszy obejmuje te-
ren Rzeczpospolitej Polskiej, 
jak również tereny poza gra-
nicami naszego kraju. Wszel-

�

kie świadczone przez nas 
usługi realizowane są przez 
następujące zakłady: Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji, 
Zakład Energetyki Cieplnej, 
Zakład Odbioru i Utylizacji 
Odpadów, Zakład Remonto-
wo Budowlany, Zakład Za-
rządzania Nieruchomościami 
oraz Zakład Usług Komunal-
nych. Do naszych obowiąz-

ków należą m.in.: wywóz, se-
gregacja i unieszkodliwianie 
odpadów, oczyszczanie ulic, 
utrzymanie zieleni, wydoby-
cie, uzdatnianie, dystrybucja 
oraz sprzedaż wody, odbiór 
i unieszkodliwianie ścieków 
komunalnych, produkcja  
i dystrybucja ciepła, naprawa 
i oznakowanie dróg, usługi 
prosektoryjne i cmentarne, 
jak również zarządzanie tar-
gowiskiem oraz nieruchomo-
ściami. Wykonujemy również 
naprawy sprzętowe, a także 
roboty remontowo - budow-
lane. Zawsze zależało nam 
na tym, aby sprostać oczeki-
waniom osób korzystających 
z naszych usług, dlatego też 
przez blisko 50 lat poczyni-
liśmy tak wiele zmian, któ-
re niosły za sobą nie tylko 
nowe wyzwania, ale przede 
wszystkim potrzebę dalsze-
go rozwoju.

Dziękuję za rozmowę.
Ewa Szweda

�

Kozienicka siedziba spółki KGK

Terma Technologie to polska 
firma należąca do czołowych 
producentów grzejników ła-
zienkowych i dekoracyjnych. 
Od początku działalności 
stawia na innowacyjność  
i najlepszą jakość swoich 
produktów. Potwierdzają  
to sukcesy, jakie spółka  
odnosiła na przestrzeni sie-
demnastu lat istnienia oraz 
nominacja do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2008.

- Motywem powstania na-
szej firmy była potrzeba do-
skonalenia - mówi Edward 
Brylowski, prezes zarządu 
Terma Technologie Sp. z o.o.  
- Gdy w 1989 roku posta-
nowiłem kupić grzejnik ła-
zienkowy wiodącej zagra-
nicznej marki, okazało się, 
że jakość jego wykonania 
była wątpliwa. Niedosko-
nałości tamtego produk-
tu zainspirowały mnie do 

szukania lepszych rozwią-
zań - dodaje. 

Trwające ponad rok pra-
ce badawcze zaowocowały  
w 1991 roku sprzeda-
żą pierwszych egzempla-
rzy grzejników rurkowych. 
Opinia klientów zawsze 
była znaczącym determi-
nantem zmian i udosko-
naleń, co przełożyło się na 
mocną pozycję firmy na 
rynku oraz postrzeganie jej 
produktów jako najlepszych 
jakościowo. Firma oferu-
je swoim klientom m.in. 
grzejniki łazienkowe i de-
koracyjne, grzałki do grzej-
ników oraz akcesoria pod-
wyższające funkcjonalność 
grzejników m.in. wiesza-
ki, zawory. Osobną gałąź 
produkcji stanowią maszy-
ny przeciskowe, popularnie 
zwane kretami, stosowa-
ne w pracach w technologii 
bezwykopowej. 

Polityka jakości trakto-
wana jest przez Termę jako 
zasadnicza myśl przyświe-
cająca prowadzonej dzia-
łalności. Dla jej realizacji 
powołano osobę na stano-
wisko specjalisty ds. jakości, 
która nadzoruje i uspraw-
nia procesy zachodzące  
w firmie. Terma Technolo-
gie traktuje wyniki finan-
sowe jedynie jako narzędzie 
dla realizacji celów. Taka 
polityka się opłaca. Potwier-
dza to wzrost pozycji mar-
ki, a także liczne certyfikaty 
otrzymane na przestrzeni 
lat działalności. Do najważ-
niejszych należą: Certyfikat 
ISO 9001:2000 i znak bez-
pieczeństwa „S” Szwedz-
kiego Instytutu SEMKO. 
- Jako jedyni na rynku mo-
żemy poszczycić się rów-
nież prestiżową nagrodą 
Wzór Roku 2007.  Podstawo-
wą formą podnoszenia kon-

kurencyjności firmy na ryn-
ku jest dbanie o najwyższą 
jakość produktu w kontek-
ście użytych surowców, wy-
konania, ergonomii obsługi  
i wzornictwa. Bardzo istot-
nym czynnikiem są dla nas 
także podejmowane no-
woczesne formy dotarcia 
do klienta – mówi Edward 
Brylowski.

Obecnie największym 
wyzwaniem dla firmy jest 
szukanie nowych form 
wzorniczych produktów, 
skuteczniejszych i bardziej 
przyjaznych funkcji użyt-
kowych oraz ułatwienia ob-
sługi produktu, poprzez do-
stosowanie go do ergonomii 
człowieka. Zaspokajanie 
potrzeb konsumenta moty-
wuje do twórczego działa-
nia, w związku z czym fir-
ma planuje szereg nowych 
inwestycji.

Natalia Zarzeka
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Ciepły gwarant jakości

DEXTER - Grzejnik Roku 2007 w plebiscycie miesięcznika Łazienka

Firma ADRIANO od blisko  
20. lat, z pasją i zaangażowa-
niem tworzy konfekcje mę-
skie. Ubrania powstają w jed-
nym z najpiękniejszych miast, 
dawnej stolicy Polski, Gnieź-
nie. Marka ADRIANO najbar-
dziej rozpoznawalna jest na 
terenie Wielkopolski i Pomo-
rza. Firma eksportuje także 
swoje produkty do Niemiec, 
gdzie cieszą się niezmien-
nym zaufaniem klientów.

Firma obecna jest na waż-
niejszych pokazach mody, 
targach odzieżowych oraz 
na wykładach semina-

ryjnych Szwalnia, orga-
nizowanych w Łodzi. In-
dywidualne podejście do 
każdego klienta gwaran-
tuje dopasowanie goto-
wego produktu do syl-
wetki mężczyzny, jak 
również uszycie garnituru 
na miarę.

- W ciągu dwóch lat 
mocno zainwestowali-
śmy w nowoczesną linię 
technologiczną krojowni  
i produkcji, co wpłynęło 
na doskonałe wykończenie 
naszych garniturów. Do 
produkcji odzieży męskiej 
używamy wysokogatun-

kowych tkanin włoskich  
i tureckich. Natomiast 
perfekcy jne wykończe-
nie garniturów, płaszczy, 
kurtek i spodni zawdzię-
czamy stosowaniu najlep-
szych wkładów podsze-
wek i innych dodatków 
krawieckich renomowa-
nych firm niemieckich  
i polskich - opowiada  
Olgierd Konieczny, wła-
ściciel firmy ADRIANO.

Firma ADRIANO w 
swojej działalności sta-
wia przede wszystkim na 
jakość wyrobów, nie za-
pominając o tworzeniu 
kolekcji zgodnych z tren-
dami mody. Potwierdze-
niem tego są liczne na-
grody takie jak: Dobre Bo 
Polskie, Orzeł Przedsię-
biorczości czy Europej-
ski Standard 2007. W tym 
roku przedsiębiorstwo ma 
szansę również zdobyć 
laur w konkursie JAKOŚĆ 
ROKU. 

Ewa Szweda

Garnitury z tradycją 


