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Edycja 2012 nagrodzeni
Nagrodzeni w IV edycji wręczania Nagród "Filar Ziemi Raciborskiej" za rok 2011 to:
Spółdzielnia Meblarska "RAMETA" Zakład Pracy Chronionej - w kategorii duża firma
Spółdzielnia Meblarska "RAMETA" Zakład Pracy Chronionej jest jednym z wiodących producentów mebli tapicerowanych w Polsce. Początki działalności produkcyjnej sięgają roku 1969 - zatem w branży
meblarskiej działają z powodzeniem już od 40 lat. Przełomowym okresem dla Spółdzielni Meblarskiej "RAMETA" było ostatnie dziesięciolecie - wówczas nastapił dynamiczny rozwój firmy. Przemyślane
inwestycje, nowoczesne technologie i bogate wzornictwo sprawiły, że dziś "RAMETA" należy do grupy liderów branży meblowej na rynku krajowym. Dzięki wiedzy i zaangażowaniu udało się połączyć
wieloletnią tradycję i doświadczenie z nowoczesnością i funkcjonalną formą mebli. Przeznaczając poważne środki na inwestycje, mogli wyposażyć park maszynowy w najnowocześniejsze maszyny i
nowoczesne technologie produkcji. Sprzedaż na terenie Polski jest prowadzona i rozwijana za pośrednictwem hurtowni patronackich, które dostarczają meble z kolekcji do ponad 500 salonów meblowych
w kraju. Meble można kupić także zagranicą w takich krajach, jak m.in. w Niemczech, Francji, Bułgarii, czy Szwecji.
Przedsiębiorstwo MAJNUSZ - w kategorii średnia firma
W marcu 1989 r. powstał Zakład Remontowo Budowlany Majnusz. Podstawowym zakresem działalności były roboty budowlane. Z rokiem 1992 działalność została rozszerzona o handel wyrobami
hutnicznymi, a w kolejnych latach o wykonawstwo konstrukcji stalowych, a także remonty maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz remonty i konserwacje suwnic i wszelkich urządzeń dźwignicowwych. W
2001 r. została uruchomiona produkcja wyrobów węglowych i grafitowych, która prowadzona jest w wydzielonej firmie pod nazwą "CARBO-GRAF" Sp. z o.o., w której Przedsiębiorstwo Majnusz ma swoje
udziały. W 2007 r. rozpoczęto produkcję kolektorów słonecznych, która z powodzeniem prowadzona jest w wydzielonej firmie Energetyka Solarna "ENSOL" Sp. z o.o., w której to Przedsiębiorstwo również
ma swoje udziały. W styczniu 2008 r. nazwa Zakład Remontowo Budowlany Majnusz została zmieniona na Przedsiębiorstwo MAJNUSZ. Przedsiębiorstwo posiada wiele specjalistycznych linii
technologicznych i urządzeń niezbędnych do prowadzenia tak szerokiej gamy działalności. Od 2005 r. funkcjonuje w firmie System Zarządzania Jakością certyfikowany i co roku audytowany przez TUV.
Hurtownia Elektryczna "EL-BIS" - w kategorii mała firma
Hurtownia Elektryczna "EL-BIS" powstała w 1982 r. i jest rodzinnym przedsiębiorstwem handlowym, zajmującym się sprzedażą hurtową i detaliczną materiałów elektroinstalacyjnych i oświetlenia.
Przedsiębiorstwo poszerzyło swoją sieć sprzedaży o dwa dodatkowe oddziały, zlokalizowane na terenie Raciborza, a mianowicie Sklep Firmowy "EL-BIS" oraz Galerię Świateł. W 2002 r. organizacja
uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000, poprzez który oferuje i sprzedaje swoje produkty na najwyższym poziomie, a dzięki czemu zyskało możliwość dołączenia
do grona firm działających na światowym poziomie. "EL-BIS" jest przedstawicielem wszystkich najważniejszych krajowych i światowych producentów branży elektroinstalacyjnej i oświetleniowej. Od 2009 r.
firma jest członkiem Grupy Dystrybucyjnej INTER-ELEKTR oraz IMELCO, największego europejskiego stowarzyszenia niezależnych hurtowni elektrycznych, mających 15% udziału w rynku światowym.
Zakład Usługowo-Handlowy "JANDIK" - w kategorii mikro firma
Zakład Usługowo-Handlowy "JANDIK" swoją działalność rozpoczął w 1995 r. Firma zajmuje się ostrzeniem narzędzi tnących oraz rozdrabniających. Powstała na bazie doświadczeń, jakie wcześniej
zdobyła realizując program serwisowania urządzeń dla przetwórstwa mięsnego.Firma w 2002 r. uzyskała certyfikat jakości ISO 9001:2000 zgodny z normą EN, dzięki któremu realizowane usługi są pod
stałym nadzorem w zakresie pomiarów i wzornictwa, a do tego zgodne z normami producentów ostrzy. Z usług Firmy korzystają renomowane zakłady mięsne, nie tylko ze Śląska, ale i z terenu Polski,
takie jak Indykpol, Drobimex, Madej Wróbel, Hilton. Firma "JANDIK" jest jedną z niewielu firm w Polsce posiadającą unikalny park maszynowy do profesjonalnego ostrzenia i regeneracji ostrzy. Zakład
Usługowo-Handlowy "JANDIK" jest przedstawicielem Bydgoskich Zakładów Maszyn Gastonomicznych "Ma-Ga", prowadzi sprzedaż i fabryczny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W 2002 r. Zakład
został uhonorowany Statuą "Firma z Jakością". W trosce o warunki pracy zatrudnionych pracowników Firma poddała się audytowi Państwowej Inspekcji Pracy i uzyskała tytuł "Pracodawca - Organizator
Pracy Bezpiecznej".
Auto Centrum OPOLONY - w kategorii rzemiosło
Auto Centrum OPOLONY działa na rynku od 1986 r. Firma specjalizuje się kompleksowymi naprawami blacharsko-lakierniczymi, a oprócz tego oferuje pomoc przy likwidacji szkód komunikacyjnych od
momentu zgłoszenia, aż po wypłatę odszkodowania. Organizację tworzyli i prowadzili przez wiele lat Benedykt i Jan Opolony. W chwili obecnej jest to firma rodzinna prowadzona wspólnie z synami Panów
Benedykta i Jana. Przez ponad 20 lat firma stale rozwijała się i stała się jedną z prężnie działających organizacji na terenie Raciborza. Powstała także firma transportowa, która została utworzona na bazie
firmy macierzystej. Zakład Auto Centrum OPOLONY dzięki dobrze wyposażonej firmie i doskonale wyszkolonym pracownikom, oferuje swoje usługi na najwyższym poziomie. Stawia na bogate
doświadczenie, wysoką jakość świadczonych przez Zakład usług oraz zadowolenie klientów. Działania firmy zostały docenione przez kapitułę Izby Rzemieslniczej w Katowicach, otrzymując w 2006 r.
nagrodę "Firma z Jakością". Właściciele Firmy zostali odznaczeni m.in Złotą Odznaką "Za Szkolenie Uczniów w Rzemiośle" w 2009 r., czy Złotym i Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego.
Pan Wojciech Nazarko - w kategorii społecznej
Mieszkaniec Miasta Racibórz. Swoją pracę zawodową rozpoczął po ukończeniu studiów w 1965 r., zostając nauczycielem w Szkole Podstawowej Nr 11 w Raciborzu. W czasie 45-letniej zawodowej pracy
pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. Zastępca Kierownika Szkoły Podstawowej Nr 11, Zastepca Dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego, założyciel i trener MKS "VICTORIA" w Raciborzu,
Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty, Wiceprezydent Miasta Racibórz, czy Wiceprzewodniczący Rady Miasta. Organizator i trener grup pływackich,
były wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z Filią w Raciborzu. Trener medalistów olimpijskich i mistrzów świata niepełnosprawnych (głuchych). Trener Mistrzów Świata w
ratownictwie wodnym. W dowód uznania za swoje osiągnięcia w pracy z młodzieżą został zwycięzcą plebiscytu na najlepszego Trenera 40-lecia w Raciborzu oraz plebiscytu na najlepszego Trenera Wychowawcy województwa śląskiego. Inicjator powstania pierwszej w Polsce Szkoły Mistrzostwa Sportowego i pierwszych klas sportowych w Raciborzu jednych z pierwszych w Polsce. Od 25 lat
organizuje sympozja dla młodych sportowców w Polskim Komitecie Olimpijskim i Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Główny pomysłodawca i organizator reaktywowania Towarzystwa
Gimnastycznego "Sokół" oraz powstania Klubu Olimpijczyka "Sokół" w Raciborzu, w których pełni funkcję Prezesa już od 25 lat. Pan Wojciech Nazarko za swoje osiągnięcia zarówno w pracy zawodowej,
jak i społecznej zastał nagrodzony licznymi odznaczenia i nagrodami.
Serdecznie gratulujemy!
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