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Edycja 2009 nagrodzeni
Nagrodzeni w I edycji Konkursu "Filar Ziemi Raciborskiej" za rok 2008 to:
Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. w kategorii duża firma
Istniejąca od ponad 60 lat firma RAFAKO przeszła imponującą drogę od producenta małych i średniej wielkości kotłów, poprzez rozwój konstrukcji dużych jednostek kotłowych, wprowadzenie na rynek
kotłów fluidalnych i technologii odsiarczania spalin, aż po budowę potężnych jednostek na parametry nadkrytyczne i bloków energetycznych pod klucz. Raciborska fabryka dysponuje silnym zapleczem
inżynieryjnym, posiada dobrze wyposażony duży park produkcyjny, jest nowocześnie zorganizowana, stawia na jakość, rozwój i nowe technologie, co pozwala jej stawać w szranki z renomowanymi
firmami z całego świata. Olbrzymie doświadczenie organizacyjne RAFAKO formalnie potwierdzone jest szeregiem certyfikatów w tym ISO 9001 i 14001, a także certyfikatów jakościowych pozwalających
dostarczać swoje wyroby na rynki: europejski, amerykański i chiński
Bank Spółdzielczy w Raciborzu w kategorii mała / średnia firma
Bank z ponad 100 letnią tradycją. Od początku swojego istnienia udzielał wszechstronnej pomocy lokalnej społeczności. Nie tylko przetrwał, ale i z sukcesem skorzystał z możliwości, jaki niósł ze sobą
trudny okres transformacji gospodarczej. W '98 roku po połączeniu z bankami spółdzielczymi w Kietrzu, Krzanowicach i Pietrowicach Wielkich raciborska placówka przeistoczyła się w jeden spółdzielczy
organizm, w rok później tworząc nową jakościowo jednostkę bankową spełniającą docelowe wymogi kapitałowe określone dla banków spółdzielczych w wysokości 1 mln euro. Obecnie na bazie
przyłączonych banków funkcjonują oddziały Banku Spółdzielczego w Raciborzu. Od 4 lat Centrala Banku działa w nowej, w pełni nowoczesnej siedzibie przy ul. Klasztornej 3.
Raciborska Spółdzielnia Mleczarska w kategorii mała / średnia firma
Historia Raciborskiej Spółdzielni Mleczarskiej sięga lat 20 XX wieku. Ciężkim okresem dla spółdzielni były lata 90-te, kiedy to firma stanęła wobec konieczności dostosowania się do nowych zasad
rynkowych i postępującej restrukturyzacji gospodarstw rolnych. Spółdzielnia przy szybko spadającej liczbie dostawców mleka stopniowo zwiększała skup własny. Od 2004 roku firma dzięki własnym
wypracowanym środkom, a później funduszom Unii Europejskiej ciągle inwestuje, podnosząc poziom automatyzacji zakładu i poprawiając jakość produkcji. Równocześnie spółdzielnia stale powiększa
swój asortyment produktów, posiadających znak "Poznaj dobrą żywność", co pozwala na zwiększenie konkurencyjności i rozszerzenie rynków zbytu. Kapitałem Spółdzielni jest grupa właścicieli
udziałowców - rolników producentów - dostawców mleka, a także doświadczona i oddana załoga pracownicza.
Zakład Brukarski Remigiusz Trawiński w kategorii rzemiosło
Założony w '88 roku zakład specjalizuje się w przebudowie starych nawierzchni m.in. brukowych, czy z kostek granitowych oraz wszelkich elementów drogowych takich jak kamienne ciągi piesze. Firma
Bruki Trawiński wykonała szereg robót drogowych nie tylko na rzecz naszego miasta, ale także Rybnika, Głubczyc, a nawet Krakowa i Kazimierza nad Wisłą. W zakładzie pod okiem fachowców szkoleni
są uczniowie kończący naukę zawodu czeladnika lub mistrza w zawodzie brukarz. Pan Remigiusz Trawiński jest osobą znaną i szanowaną w społeczności Raciborza; piastuje m.in., funkcję prezesa
Raciborskiego Towarzystwa Piłkarskiego Unia, jest I trenerem Drużyny Piłki Nożnej Kobiet występującej w ekstraklasie. Posiada opinię solidnego i godnego zaufania partnera zaś firma kształtuje
pozytywny wizerunek polskiego rzemiosła i przedsiębiorczości.
Sklepy Wielobranżowe "RACZEK" w kategorii kupiec
Pan Piotr Raczek, jest kontynuatorem firmy handlowej, wielobranżowej, założonej przez jego ojca po 2 wojnie światowej. Firma "Raczek" przetrwała trudne czasy i zawirowania związane z utrudnieniami
dla tzw. "prywatnej inicjatywy". Obecnie jest bardzo dobrze rozpoznawalna przez klientów raciborskiego rynku. W 1990 roku pan Piotr Raczek był jednym z założycieli Raciborskiej Izby Gospodarczej i
pełnił w niej funkcje prezesa Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej. Zawsze starał się pomagać innym.
Pan Piotr Starzyński w kategorii życie społeczne
Pan Piotr Starzyński- wieloletni zawodnik zapasów stylu klasycznego, działacz sportowy, były prezes Klubu Sportowego Unia Racibórz, obecnie Honorowy Prezes Klubu, były członek Zarządu Głównego
Związku Zapaśniczego. Jest już na sportowej emeryturze. Jako czynny zawodnik, w czasie swojej 26 letniej kariery wielokrotnie zdobywał mistrzostwo Śląska, ma 10 tytułów wicemistrzowskich kraju. Jego
podopieczny Ryszard Wolny wywalczył podczas igrzysk olimpijskich w Atlancie w '96 roku złoto olimpijskie. Piotr Starzyński był oddany swojej pracy: jako trener, wychował grupę zdolnych zapaśników,
która zdobywała tytuły mistrzowskie w kraju jak i za granicą, jako działacz sportowy dał się poznać jako wspaniały organizator dbający o bazę treningową, wyposażenie jak również mobilizujący młodych
zawodników do nauki.
Serdecznie gratulujemy!
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