Laureaci Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego 2009
Kategoria „Mikroprzedsiębiorstwo”
LIW-Projekt Grzegorz Kordyl w Nowym Bedoniu (gm. Andrespol)
Firma LIW-Projekt powstała w maju 2007 roku w wyniku przekształcenia istniejącego od 2006
roku Laboratorium Innowacyjno-Wdrożeniowego. Jest firmą rodzinną. Pan Grzegorz Kordyl jest
konstruktorem i wynalazcą, jego żona Monika zajmuje się marketingiem i sprzedażą.
Celem firmy jest projektowanie i produkcja sprzętu wspomagającego leczenie i rehabilitację osób
z dysfunkcją narządu ruchu. Sukces rynkowy osiągnął fotelik pionizujący Baffin i Baffin+
do rehabilitacji dzieci z wadami postawy, dysfunkcją mięśni i porażeniem mózgowym. Pozostałe
produkty to cybernetyczny egzoszkielet CYBERWALK, który usprawni osoby z niedowładem
kończyn dolnych, chodzik LIW-Go do czynnej rehabilitacji dzieci z porażeniem i niedowładem
kończyn dolnych i tułowia, pionizator/podnośnik LIWSTAND dla osób z porażeniem
i niedowładem kończyn dolnych.
Kategoria „Małe Przedsiębiorstwo”
Łódzki Rynek Hurtowy „ZJAZDOWA” S.A.
Spółka Łódzki Rynek Hurtowy „ZJAZDOWA” S.A. powstała w roku 1997 z inicjatywy
środowiska kupieckiego i samorządu lokalnego Gminy Łódź. Firma posiada certyfikaty i znaki
jakości ISO 9001:2200, ISO 2200:2005, HCCP. Spółka jest członkiem Stowarzyszenia Polskie
Rynki Hurtowe i Światowego Związku Rynków Hurtowych.
W pięciu halach targowych wybudowanych przez spółkę i na terenach o powierzchni 14 ha
zarządzanych przez firmę w ciągu roku obroty wynoszą 115 tysięcy ton płodów rolnych.
Planowana jest budowa kolejnych trzech hal ze stoiskami handlowymi.
Zarząd Łódzkiego Rynku Hurtowego „ZJAZDOWA” w składzie: Cezary Kołata - prezes, Karol
Karolak – wiceprezes jest współtwórcą łódzko-mazowieckiego klastra owocowo-warzywnego,
który ma skonsolidować i skupić producentów rolnych wokół rynku hurtowego dla wypromowania
lokalnej marki spełniającej kryteria jakości i zdrowotności.
Kategoria „Średnie Przedsiębiorstwo”
Zakład Wapienno-Piaskowy „Silikaty” S.A. w Teodorach (pow. łaski)
Zakład w Teodorach rozpoczął produkcję we wrześniu 1962 roku. 1 listopada 1993 roku Zakład
Wapienno-Piaskowy „Teodory” stał się pracowniczą spółka akcyjną o nazwie Zakład WapiennoPiaskowy "SILIKATY" S.A. Obecnie zakład, zatrudniający około 90 osób, kierowany jest przez
zarząd w składzie: Zbigniew Gawron – dyrektor, Władysław Kluczkowski - zastępca dyrektora,
Maria Sztanka – członek zarządu, księgowa.
Głównym produktem są ścienne elementy silikatowe – około 25 milionów jednostek ceramicznych
rocznie. W ostatnich latach „SILIKATY” S.A. w Teodorach uczestniczyły w wielu krajowych
i regionalnych targach budownictwa: „BUDMA” w Poznaniu, „INTERBUD” w Łodzi,
„TARBUD” we Wrocławiu oraz w Kaliszu, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim i uzyskały liczne
nagrody oraz wyróżnienia.

W Jeleniej Górze w kwietniu 1998 roku spółka została laureatem konkursu wystawców w kategorii
„PROMOCJA RODZIMEGO PRODUKTU”, zdobywając uznanie Karkonoskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. KAR-BUD.
We wrześniu 1998 roku „Silikaty” otrzymały GRAND PRIX Opolskich Targów Budownictwa
„MÓJ DOM” - nagrodę Rynku Śląskiego w Opolu - za cegły i bloki wapienno-piaskowe dla
budownictwa jedno- i wielorodzinnego.
We Wrocławiu jesienią 1998 roku spółka w Teodorach została nagrodzona „ZŁOTYM
KASKIEM” – I nagrodą targów „TARBUD” - przez Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa
za cegły i bloki wapienno-piaskowe.
W lutym 1999 roku „Silikaty” otrzymały „BRĄZOWY KASK” – III nagrodę targów
„INTERBUD” w Łodzi za produkcję szerokiego asortymentu wyrobów silikatowych.
W Łodzi w marcu 2000 roku na targach „INTERBUD” Zakład Wapienno-Paskowy "SILIKATY"
S.A otrzymał nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, a we Wrocławiu podczas
targów „TARBUD” Wiosna 2005 II miejscem wyróżniona została Silikatka T-24 – wyrób
wytwarzany w Teodorach.
Kategoria „Duże Przedsiębiorstwo”
Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda” w Konstantynowie Łódzkim
Spółdzielnia Inwalidów „ZGODA” w Konstantynowie Łódzkim powstała w 1951 roku, a w 1984
roku otrzymała status Zakładu Pracy Chronionej. W 2008 roku zatrudniała 335 osób, w tym
70 proc. niepełnosprawnych.
W skład zarządu wchodzą:
1. Justyna Kudaj – prezes,
2. Barbara Presler - zastępca prezesa ds. ekonomiczno –finansowych,
3. Helena Ruprecht - zastępca prezesa ds. marketingu i sprzedaży.
Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda” jest firmą produkującą środki ochrony indywidualnej. Obecnie
powstają w niej:
- półmaski filtrujące (klasy P1, P2, P3),
- rękawice ochronne,
- bielizna robocza.
Wyroby produkowane przez pracowników spółdzielni posiadają znaki CE (nadane przez jednostkę
certyfikującą), potwierdzające, że wyroby spełniają wymagania zawarte w prawie Unii
Europejskiej dla tego typu wyrobów ochronnych. Przy spółdzielni funkcjonuje należący do
najstarszych w Polsce warsztat terapii zajęciowej, w którym 40 osób niepełnosprawnych podlega
procesowi rehabilitacji psychofizycznej i zawodowej, by w przyszłości podjąć pracę.
Spółdzielnia otrzymała wiele nagród i wyróżnień potwierdzających jakość i innowacyjność
produkowanych wyrobów, w tym w roku 2008 - po raz siódmy - certyfikat Fair Play. Dewizą
spółdzielni jest rzetelność i poszanowanie prawa w realizacji każdego przedsięwzięcia.
Kategoria „Gospodarstwo Rolne”
Gospodarstwo rolne Aleksandry, Jerzego i Katarzyny Durmów w Zleszynie
(gm. Bedlno, pow. kutnowski)
Gospodarstwo o powierzchni 23,1 ha prowadzone jest od 15 lat przez Państwo Aleksandrę
i Jerzego Durmów - od roku wspiera ich córka Katarzyna. Gospodarstwo wyspecjalizowane jest
w produkcji drobiarskiej i warzywniczej.

W jednym cyklu produkcyjnym hoduje się w nim około 100 000 kurcząt, a w ciągu roku
realizowanych jest 5 takich cykli. Na 15 ha uprawiana jest kukurydza i warzywa: fasola, selery,
brokuły, pory, rabarbar. Gospodarstwo współpracuje z Instytutem Warzywnictwa
w Skierniewicach w zakresie doskonalenia i unowocześniania produkcji warzywniczej i z Grupą
Producentów Owoców i Warzyw „Aura” w dziedzinie zbytu produkcji warzywniczej.
Nowoczesność produkcji łączy się w tym gospodarstwie z dobrymi wynikami ekonomicznymi oraz
dbałością o ochronę środowiska i dobrostanem zwierząt oraz estetyką obejścia. W roku ubiegłym
Państwo Durmowie otrzymali nagrodę za najładniejszą zagrodę w powiecie kutnowskim.
Kategoria „Eksporter”
HTL-STREFA S.A. w Ozorkowie
Firma HTL-STREFA S.A. zlokalizowana jest w Ozorkowie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. W 2008 roku zatrudniała 639 osób. Zarządza nią dyrektor generalny – Pan
Wojciech Wyszogrodzki. Jest największym na świecie producentem nakłuwaczy do krwi,
wykorzystywanej do testów i należy do znaczących wytwórców lancetów personalnych.
W produkcji firma wykorzystuje własne patenty. Firma HTL-STREFA S.A. jest jednostką
dominującą Grupy Kapitałowej HTL. Od 2006 roku firma jest notowana na giełdzie. Praktycznie
cała produkcja, bo 98 proc. wyrobów, trafia na eksport do 70 krajów na sześciu kontynentach.
Poprzez swoje wyroby, których w roku 2009 ma być ponad 2 miliardy sztuk, firma promuje
województwo łódzkie i Polskę w całym świecie.
Kategoria „Inwestycja Zagraniczna w Województwie”
ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi
Międzynarodowy koncern ABB jest światowym liderem w dziedzinie energetyki i automatyki
przemysłowej. Obecność firmy ABB w województwie łódzkim datuje się od 1992 roku, kiedy to
koncern objął 51 proc. akcji fabryki transformatorów ELTA.
Oddział Łódzki ABB Sp. z o.o. stanowi największy ośrodek produkcyjny ABB w Polsce, zatrudnia
około 900 pracowników. Produkcja oddziału w ostatnich latach wzrosła z 3 000 do 24 000
transformatorów rocznie. Są one w większości eksportowane do krajów europejskich i Ameryki
Północnej. Wzrost produkcji był możliwy dzięki modernizacji parku maszynowego, infrastruktury
i wszechstronnemu rozwojowi pracowników. Tylko w 2008 roku wydatki inwestycyjne wyniosły
ogółem 36 mln. zł., w tym termomodernizacja obiektów produkcyjnych kosztowała 9 mln. zł.
Produkcyjny i eksportowy sukces oddziału zaowocował decyzją o wybudowaniu w Aleksandrowie
Łódzkim fabryki niskonapięciowych silników elektrycznych. Wartość tej inwestycji szacowana jest
na 62 mln. zł. Powstanie 150 miejsc pracy, produkcja sięgnie 40 tysięcy silników rocznie. Oddział
Łódzki ABB Sp. z o.o. i jego wyroby są doskonałą reklamą województwa łódzkiego w świecie,
dzięki czemu województwo umacnia pozycję na światowej mapie gospodarczej.
Kategoria „Wynalazek w Dziedzinie Produktu lub Technologii”
Zespół Badawczy z Instytutu Włókiennictwa, Politechniki Łódzkiej
i Zakładów „DOLWIS” S.A.
Nagrodzony projekt polega na wdrożeniu i stosowaniu w zakładach „DOLWIS” technologii
barwienia tkanin syntetycznych i celulozowych z wykorzystaniem wody pobieranej

ze zintegrowanego obiegu zamkniętego i odzysku ciepła ze ścieków. Opracowana technologia
pozwoliła zmniejszyć o 50 proc. pobór wody do celów technologicznych, to jest 16 000 metrów
sześciennych i zaoszczędzić 9000 GJ energii cieplnej w ciągu roku.
Twórcą projektu jest zespół pracowników Instytutu Włókiennictwa, Wydziału Inżynierii
Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Zakładów DOLWIS w składzie:
mgr inż. Jolanta Mamenas, dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, mgr inż. Joanna Lewartowska,
Arkadiusz Szwugier – Instytut Włókiennictwa, prof. dr inż. Stanisław Ledakowicz, dr inż. Paweł
Stolarek – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej,
mgr inż. Ryszard Stanuch, inż. Paweł Pawłowski - Zakłady „DOLWIS” S.A.
W roku 2008, dzięki wykorzystaniu wdrożonego projektu, wyprodukowano 4 147 196 metrów
bieżących tkanin wartości 24 mln. zł.
Nagroda specjalna
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
Firma Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR została utworzona w 2000 roku na bazie
majątku Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Strzelce, którego korzenie
sięgają 1945 roku. Spółka zajmuje się krzewieniem kultury rolnej, hodowlą twórczą nowych
odmian roślin rolniczych (pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego i jarego, rzepaku ozimego
i jęczmienia jarego, owsa, bobiku, maku) oraz produkcją i sprzedażą materiału siewnego
gwarantowanej jakości.
W 2008 roku spółka zatrudniała 227 osób. Firmą, która gospodaruje na około 4000 ha, w tym
w samych Strzelcach na powierzchni 850 ha, kieruje zarząd w składzie: Wojciech Błaszczak –
prezes, Zygmunt Nita i Andrzej Górczyński – członkowie zarządu. Dorobek firmy jest
powszechnie znany i uznany w środowisku rolniczym, poświadczają go:
- godło „Teraz Polska”, uzyskane w 2008 roku oraz nagrody:
- przyznany w 2004 roku Wielki Złoty Medal „Najlepszemu z Najlepszych”,
- tytuł „Gepard Biznesu A.D. 2006”,
- coroczne nagrody „Polagra”, przyznawane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie,
- nagroda ministra rolnictwa.
Wyróżnienie
PPHU „NATUREX” w Białej (pow. zgierski)
Firma PPHU „NATUREX” jest firmą rodzinną, kierowaną przez Grzegorza Pabjańczyka.
Specjalizuje się w wypieku pieczywa przy zastosowaniu ekologicznego procesu produkcyjnego
z wykorzystaniem naturalnych składników i tradycyjnych receptur.
Od 2007 roku firma legitymuje się tytułem „Polski Producent Żywności”, a w roku 2008 została
wpisana na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych. „NATUREX” uczestniczy w programie
edukacyjnym skierowanym do młodzieży, prezentując proces powstawania chleba - przygotowanie
zaczynu, wyrastanie bochnów w wiklinowych koszyczkach i wkładanie ich do gorącego ceglanego
pieca. W ten sposób firma zajmuje się nie tylko wypiekiem wybornego pieczywa, ale także
podtrzymywaniem tradycji i kształtowaniem naszej regionalnej tożsamości.

