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Pragniemy serdecznie podziêkowaæ 
za zaufanie i wspó³prace w 2011 roku, 

Wszystkim naszym cz³onkom i partnerom ¿yczymy dalszych sukcesów, 
udanych inwestycji i pomyœlnoœci w Nowym, 2012 Roku

Zarz¹d i Pracownicy Biura 
Regionalnej Izby Przemys³owo-Handlowej 

w Czêstochowie

W dniu 9 stycznia 2012 odby³o siê kolejne spotkanie 
C z ê s t o c h o w s k i e g o  K l a s t r a  K o m u n a l n e g o  
„AGLOMERACJA”.

G³ównym tematem spotkania by³a komunikacja 
w regionie. Na pocz¹tek Prezes Zbigniew Miszczyk 
zaprezentowa³ autorski projekt Naszej Kolei Regionalnej 
zak³adaj¹cy wykorzystanie istniej¹cej infrastruktury 
kolejowej i budowê pojedynczych torów dla tramwajów 
do centrów miejscowoœci gminnych z miejsc dla gmin 
istotnych. Ka¿da gmina by³aby obs³ugiwana pocz¹tkowo 
przez 2, a docelowo przez 4 zestawy tramwajów 
przystosowane do jazdy po torach kolejowych, kursuj¹ce 
wahad³owo.

Wœród zalet ca³ego zintegrowanego systemu mo¿na wymieniæ: jeden bilet obowi¹zuj¹cy w regionie, 
skrócenie kosztów przejazdu, szybki dostêp do szkó³ i pracy dla mieszkañców gmin oraz do terenów rekreacyjnych 
dla mieszkañców Czêstochowy, podniesienie atrakcyjnoœci terenów inwestycyjnych poszczególnych gmin, ekologia, 
wykorzystanie dostêpnych œrodków unijnych.

W czasie spotkania przedstawiciele firmy Kromiss-Bis, która realizowa³a rozbudowê linii tramwajowej 
w Czêstochowie przedstawili kalkulacjê kosztów, a przedstawiciel PKP PLK poinformowa³ o mo¿liwoœciach 
wykorzystania torów kolejowych do ruchu tramwajów. W spotkaniu uczestniczyli Wójtowie Gmin nale¿¹cych 
do Aglomeracji Czêstochowskiej, którzy przedstawili aktualne rozwi¹zania komunikacyjne w swoich gminach. 
Po prawie dwugodzinnym spotkaniu postanowiono temat kontynuowaæ na kolejnym spotkaniu Klastra w dniu 
13.02.2012 r.

Innym bie¿¹cym tematem dzia³alnoœci Czêstochowskiego Klastra Komunalnego AGLOMERACJA jest 
system selektywnej zbiórki odpadów EKO-AB. 20 stycznia b.r. w Centrum Konferencyjnym przy Al. NMP 24 
odby³o siê spotkanie z udzia³em autora systemu Andrzejem Bartoszkiewiczem, który zaprezentowa³ 
zgromadzonym na sali goœciom korzyœci wprowadzenia systemu EKO-AB na czêstochowskie blokowiska. Istot¹ 
systemu jest zast¹pienie tradycyjnych kontenerów osiedlowych specjalnymi domkami, w których obs³uguj¹cy 
pracownik dokonywa³by segregacji odpadów, które nastêpnie bêd¹ poddawane recyklingowi. Po wprowadzeniu 
systemu który zak³ada równie¿ spalanie tej czêœci odpadów którego 
produktem jest energia, jest mo¿liwa redukcja odpadów nawet o 
95%. 

Goœæmi spotkania byli miêdzy innymi Zastêpca Prezydenta 
Miasta Zawiercie ds. gospodarczych Wojciech Miku³a, Doradca 
Prezydenta Miasta Czêstochowsa ds. polityki miejskiej i rozwoju 
regionalnego Piotr Grzybowski,  Zastêpca Dyrektora Powiatowego 
Urzêdu Pracy w Czêstochowie Piotr Krawczyk, Prezes 
Czêstochowskiego Przedsiêbiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Robert 
Kalinowski, Prezes firmy Research Innovation Group Jan Bocian  - 
konsultant Klastra w temacie gospodarki odpadami, a tak¿e 
przedstawiciele czêstochowskich spó³dzielni mieszkaniowych oraz 
lokalnego œrodowiska gospodarczego.

Nasza Kolej Regionalna - dzia³anie Czêstochowskiego Klastra 
Komunalnego AGLOMERACJA
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Kolejna Edycja Konkursu Jurajski Produkt Roku za nami!

9 grudnia 2011 roku w czêstochowskim Klubie Politechnik odby³a 
siê kolejna Gala Fina³owa XI ju¿ Edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku” 
organizowanego przez Regionaln¹ Izbê Przemys³owo-Handlow¹ 
w Czêstochowie. Tegoroczn¹ Edycjê Honorowym Patronatem objêli: 
Marsza³ek Województwa Œl¹skiego, Prezydent Miasta Czêstochowy oraz 
Staroœci powiatów: Czêstochowskiego, K³obuckiego, Myszkowskiego, 
Lublinieckiego i Zawierciañskiego. Uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili: 
Prezydent Miasta Czêstochowy Krzysztof  Matyjaszczyk, senator Andrzej 
Szewiñski oraz pos³owie: Jadwiga Wiœniewska, Szymon Gi¿yñski, Artur 
Bramora, a tak¿e Wicemarsza³ek Województwa Œl¹skiego Mariusz 
Kleszczewski, przedstawiciele: Sejmiku Województwa Œl¹skiego Stanis³aw 
Dzwonnik, Starostwa Powiatowego w Czêstochowie, Myszkowie 
oraz Zawierciu.

Do tegorocznej Edycji w piêciu kategoriach zg³oszonych zosta³o 
18 produktów i us³ug oferowanych przez regionalnych przedsiêbiorców. 
Widzowie mieli okazjê obejrzeæ film prezentuj¹cy wszystkie oceniane 
produkty po czym prowadz¹ca odczyta³a protokó³ z posiedzenia Jury. 
Nagrody oraz wyró¿nienia wrêczyli Prezydent Rady Regionalnej Izby 
Przemys³owo-Handlowej w Czêstochowie Pan Piotr Górnik 
oraz Przewodnicz¹cy Jury Konkursowego Pan Grzegorz Lipowski. 

Nagrody oraz wyró¿nienia w poszczególnych kategoriach otrzymali 
kolejno: 

Kategoria: Produkt przemys³owy

Pierwsza Nagroda:

Kromiss-Bis Sp. z o.o. - Stalowe s³upy rurowe SSE dla  napowietrznych linii 

elektroenergetycznych o napiêciu 400 kV

Wyró¿nieni:

Metal Union Sp. z o.o. - System ogrodzeniowy Metal Union

Polimex  Mostostal S.A. Oddzia³ Czêstochowa, Centrum Barier i Ekranów 

Akustycznych  - Bariera drogowa PXMS 100/H1

Kategoria: Produkt rolno - spo¿ywczy

Pierwsza Nagroda:

Eko-Mak Makarony Babuni - Makaron Kura Swojski Czterojajeczny

Wyró¿nieni:

DELIC-POL S.A. - „Pierniki z Lindowa”

„Spo³em” PSS „Jednoœæ” - Chleb jurajski

Kategoria: Us³uga

Pierwsza Nagroda:

EKO-GWAJM Sp. z o.o. - Demonta¿ i usuwanie azbestu

Wyró¿nieni:

Wilga Sp. z o.o. - Ekspozycja ³azienek znajduj¹ca siê w Czêstochowie przy ul. 

Jagielloñskiej 59/65

Wy¿sza Szko³a Hotelarstwa i Turystyki w Czêstochowie - Program rozwoju 

Uczelni  kszta³cenie kadr in¿ynierskich na potrzeby rynku ¿ywieniowego

Kategoria: Us³uga budowlana

Pierwsza Nagroda:

P.W. POL-REM Sp. z o.o. - Budowa Gimnazjum Gminnego wraz z 

Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej w ¯arkach

Wyró¿nieni:

CEMEX Polska Sp. z o.o. - Zak³ad Cementownia RUDNIKI - Cement 

portlandzki ¿u¿lowy CEM II/A-S 42,5 R

Cz.P.B.P. Przemys³ówka S.A. - Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Myszkowie

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. - System tynków wapiennych 

Zdrowe œciany®

MultiKonstrukcje Sp. z o.o. - MultiGara¿

Zak³ad Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu „HYDROMIREX” Ma³gorzata Œwitoñ, 

Miros³aw Œwitoñ, £ukasz Œwitoñ - stacje pomiarowe gazu, stacje redukcyjne gazu, 

stacje redukcyjno-pomiarowe gazu 

Kategoria: Produkt inny

Pierwsza Nagroda:

Zak³ad Elektroenergetyczny H.Cz. ELSEN S.A. - Wytwarzanie energii 

odnawialnej w uk³adzie ze spalaniem biomasy w Elektrociep³owni Zak³adu 

Elektroenergetycznego H.Cz. ELSEN S.A

Wyró¿nieni:

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Okrêgu Czêstochowskiego S.A. 

w Czêstochowie - System wizualizacji i monitoringu procesu produkcji wody i 

oczyszczania œcieków

Wachelka INERGIS S.A. - Zastosowanie Odnawialnych �róde³ Energii oraz 

wysokosprawnej Kogeneracji

Nastêpnie wrêczono specjalne wyró¿nienia przyznane gminom Mykanów oraz Konopiska za wybitne zas³ugi dla 
rozwoju gospodarczego oraz promocji regionu.  

Zgromadzeni na Sali goœci wys³uchali prezentacji sponsorów: EDI European Distribution Ideas GmbH 
dotycz¹cej wspó³pracy z rynkiem niemieckojêzycznym oraz oferty Idea Bank dla przedsiêbiorców.

Po czêœci oficjalnej wra¿enia artystyczne zapewni³ Czêstochowski Teatr Tañca W³odzimierza Kucy, który 
zaserwowa³ goœciom spektakl pod tytu³em „Dziewczyna z Pomarañczami”. Na koniec goœcie mieli okazjê skosztowaæ 
poczêstunku przygotowanego przez firmê YELLOW Catering.
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SPONSORZY GALI:

PATRONAT MEDIALNY:

Zdobywcy statuetek Jurajski Produkt Roku 2011:

Arkadiusz  £askowski  - Prezes firmy Kromiss-Bis Sp. z o.o.  
„Jako laureat I nagrody w kategorii „produkt przemys³owy” czujemy siê wyró¿nieni i niezwykle docenieni. 
Innowacyjnoœæ i potencja³ stalowych s³upów rurowych SSE dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 
o napiêciu 400 kV za które otrzymaliœmy nagrodê  to dziœ nasza wizytówka.

Konkurs „Jurajski Produkt Roku” jest doskona³¹ p³aszczyzn¹ promocyjn¹ dla firm, które tak jak nasza, s¹ skupione 
na ci¹g³ym rozwoju, ho³duj¹ najwy¿szym standardom. Presti¿owoœæ konkursu sprawia, ¿e nagrody w nim 
przyznawane to dla ka¿dego przedsiêbiorcy prawdziwe trofea”.

Ryszard Kaczorowski - W³aœciciel firmy EKO-MAK Makarony Babuni
“Jesteœmy bardzo zaszczyceni, ¿e nasz produkt - makaron Babuni Kura Swojski Czterojajeczny zdoby³ nagrodê 
Jurajski Produkt Roku 2011. Uwa¿am, ¿e konkurs ten jest doskona³¹ mo¿liwoœci¹ promocji produktów z naszego 
regionu. Pragnê podziêkowaæ cz³onkom Jury konkursu za docenienie produktu, oraz wszystkim pracownikom naszej 
firmy, którzy mocno zapracowali na jego sukces. Zdobyta nagroda jest dla nas potwierdzeniem wysokiej jakoœci 
produktów. Odpowiednie procedury i system zapewnienia jakoœci w po³¹czeniu z wyselekcjonowanymi surowcami 
najlepszych dostawców przyczyniaj¹ siê do doskona³ych walorów smakowych makaronu. Gor¹co dziêkujemy 
wszystkim konsumentom którzy doceniaj¹ jakoœæ naszych produktów”.

Dariusz ¯ó³towski  - Prezes firmy ELSEN
“XI Edycja Konkursu „Jurajski Produkt Roku” zosta³a przeprowadzona bardzo profesjonalnie, co umo¿liwi³o wielu 
przedsiêbiorcom z naszego regionu zaprezentowanie swoich produktów i us³ug. Zg³oszone do konkursu produkty 
zosta³y poddane ocenie ekspertów i œrodowiska oraz wypromowane.
 Wyró¿nione firmy otrzyma³y mo¿liwoœæ zaistnienia w mediach dziêki czemu sta³y siê bardziej rozpoznawalne.

Uwa¿amy, ¿e przeprowadzony Konkurs „Jurajski Produkt Roku” wykaza³ du¿y potencja³ gospodarczy naszego 
regionu i spe³ni³ cele za³o¿one przez Organizatorów”.

Jerzy Stêpieñ - Prezes Zarz¹du "EKO - GWAJM" Sp. z o.o.
“Gospodarka rynkowa charakteryzuje siê miêdzy innymi koniecznoœci¹ przeznaczania znacz¹cych œrodków na reklamê i 
obecnoœæ w mediach. Inicjatywê Regionalnej Izby Przemys³owo - Handlowej organizuj¹cej konkurs, w którym pokazuje siê 
firmy oraz ich osi¹gniêcia oceniamy jako pomoc przedsiêbiorcom, którzy w otwartym dla wszystkich rynku musz¹ 
pokonywaæ trudnoœci finansowe i organizacyjne. Konkuruj¹ z firmami zagranicznymi maj¹cymi czêsto wiêksze 
doœwiadczenie oraz wiêkszy potencja³. Prezentacja swoich mo¿liwoœci przed szerokim ogó³em przedsiêbiorców, przed 
publicznoœci¹ oraz jurorami to zachêta przede wszystkim do wspó³pracy. To wskazanie, ¿e rozwi¹zywaæ w³asne problemy 
powinniœmy od rozpoznawania mo¿liwoœci rodzimych polskich firm. To pomoc wzajemna. My, otrzymuj¹c nagrodê i 
wyró¿nienie liczymy, ¿e prze³o¿y siê to na rozwój na wszystkich p³aszczyznach naszej dzia³alnoœci”.

Druk:               Czêstochowa
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