OLKUSZ nakręca biznes

Olkuscy przedsiębiorcy docenieni – gala Trojaka
Olkuskiego
8 czerwca 2018 roku w olkuskim Centrum Kultury wręczone zostały statuetki nagrody burmistrza Miasta i Gminy
Olkusz dla przedsiębiorców Trojak Olkuski. Laureatami zostały firmy, które wyróżniają się wysoką jakością
prowadzonej działalności, dużą troską o klientów i pracowników oraz innowacyjnością. W tegorocznej edycji burmistrz
Roman Piaśnik odznaczył dwa przedsiębiorstwa: „SPOŁEM” Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Olkuszu oraz
Noble Group Wojciechowski sp. j. – właściciela marki Noble Lashes. Biznesowy charakter spotkania stanowił również
idealną okazję do podziękowań sponsorom Święta Srebra – Dni Olkusza 2018.

- Jestem dumny, że na naszym terenie działa kilka tysięcy podmiotów gospodarczych. Nagroda Trojak Olkuski została
ustanowiona po to, byśmy potrafili doceniać lokalnie te firmy, które dają miejsca pracy i pomagają w rozwoju Gminy
Olkusz. Doceniamy innowacyjność, rzetelność i osiągnięcia na rynku krajowym oraz zagranicznym. Bardzo dobrze
wiem, jak wiele pracy Państwo wkładają, aby odnieść sukces. Dziś mam okazję, by powiedzieć wszystkim Państwu:
gratuluję i dziękuję – nie szczędził słów uznania pod adresem laureatów Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Reprezentantom nagrodzonych gratulacje składał burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik. Mieli oni również
okazję do krótkiej prezentacji swoich osiągnięć.

Tradycyjne wartości drogą stabilnego rozwoju
Laureatem w kategorii ogólnej Nagrody Trojak Olkuski zostało przedsiębiorstwo „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia
Spożywców w Olkuszu. Laudację odczytał Michał Latos z olkuskiego magistratu.
„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu jest firmą, która w przyszłym roku będzie obchodzić
jubileusz 130 lat swojego istnienia. Działalność handlową prowadzi w ośmiu sklepach. Produkcyjną w dwóch
zakładach piekarskich. Dodatkowym źródłem dochodu dla Spółdzielni jest wynajem obiektów oraz lokali. Wszystko to
składa się na stale rosnący wskaźnik dochodów oraz zatrudnienia.
Produkcję piekarską „Społem” opiera na starych, tradycyjnych recepturach, które powstały przed kilkudziesięciu laty.
Pieczywo powstaje z naturalnych składników, z prawdziwego żytniego zakwasu. Chleb wypiekany jest w ceramicznym
piecu, który działa od 1951 roku.
„Społem” produkuje oraz oferuje do sprzedaży szeroki asortyment – począwszy od różnego rodzaju bułek, ciast, przez
drożdżówki i ciastka, po obwarzanki i chleby. Wypiekany przez PSS „Społem” chleb dyniowy zdobył tytuł Przysmaku
Lokalnego Powiatu Olkuskiego, przyznany w czasie Targów Przedsiębiorczości i Pracy Małopolski Zachodniej w 2006.
Od ponad dekady jest to jeden z lepiej sprzedających się chlebów z dodatkami. Chleb zwykły, chleb żytni jasny i chleb
graham otrzymały z kolei certyfikat TOP PRODUKT, przyznawany w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego
„Doceń polskie”. Ten sam certyfikat uzyskały sernik oraz ptysie z bitą śmietaną, produkowane w popularnej
BAGIECIARNI.
Współpraca PSS „Społem” ze ściśle wyselekcjonowaną grupą dostawców sprawia, że Spółdzielnia zyskała stałych oraz
lojalnych klientów, którzy – oprócz produktów piekarskich – doceniają także znane w całym Olkuszu ciepłe wędliny,
mięsa bez nastrzyku oraz produkty mleczarskie.
PSS „Społem” zatrudnia ponad 130 pracowników. 1/3 spośród nich posiada stopień niepełnosprawności. Zarząd dba o
rozwój kadry poprzez organizację szkoleń dostosowanych do konkretnych stanowisk, wierząc, że rozwój firmy możliwy
jest wtedy, gdy rozwijają się ludzie ją tworzący.
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Spółdzielnia współpracuje ze szkołami z terenu powiatu olkuskiego. W jej placówkach stale odbywa się nauka
zawodów.
W lutym tego roku Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w konkursie organizowanym przez NSZZ
Solidarność otrzymała tytuł Pracodawca Przyjazny Pracownikowi. Statuetkę Prezes Spółdzielni Grażyna Kulig
otrzymała z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy, który objął konkurs swoim honorowym patronatem.
PSS „Społem” aktywnie angażuje się w działalność charytatywną, za co w 2013 roku została odznaczona nagrodą
Cordis Nobilis w kategorii Filantrop.

Olkuskie rzęsy idą za ciosem
Równorzędną nagrodę Trojak Olkuski otrzymała grupa Noble Group Wojciechowski sp. j. – właściciel marki Noble
Lashes. Uzasadnienie dla tego wyboru także okazało się nad wyraz interesujące.
„Dwaj panowie z rzęsami”, „Noble Lashes, biznes na rzęsach postawiony”, „Bokserzy postawili biznes na rzęsach” – to
tylko kilka z ostatnich nagłówków renomowanych mediów, które chętnie opisują historię oraz drogę do sukcesu marki
Noble Lashes. Nieprzypadkowe jest również nawiązanie do boksu, ponieważ jeszcze kilka lat temu założyciele firmy –
bracia Paweł i Karol Wojciechowscy – pasjonowali się tą dyscypliną sportu. Dziś stoją na czele marki rozpoznawalnej w
całej Polsce przez specjalistów zajmujących się przedłużaniem rzęs.
Noble Lashes zajmuje się sprzedażą produktów do przedłużania i stylizacji rzęs, szkoli przedsiębiorcze kobiety, które
są zainteresowane zaistnieniem na rynku stylizacji rzęs, zaopatrując je w produkty, doradzając oraz stale wspierając
ich rozwój. Swoją markę firma rozwija także dzięki sieci sklepów franczyzowych.
„Do 2020 roku chcemy być największą firmą w branży przedłużania rzęs w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech.” –
powiedział w wywiadzie dla miesięcznika Forbes Paweł Wojciechowski. Ten ambitny plan okazuje się w zasięgu ręki,
gdyż Noble Lashes skutecznie zaznacza swoją obecność na ponad 30 zagranicznych rynkach.

W drugiej części gali specjalne podziękowania z rąk burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika oraz dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu Beaty Soboń otrzymali sponsorzy Święta Srebra – Dni Olkusza 2018.

Trzecią już w historii galę nagrody Trojak Olkuski zakończył koncert podopiecznych Państwowej Szkoły Muzycznej I
Stopnia w Olkuszu, którzy wykonali niezwykle poruszające aranżacje muzyki filmowej.
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik serdecznie dziękuje zaangażowanym w organizację kolejnej edycji
nagrody Trojak Olkuski: kapitule konkursu, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Olkuszu, Państwowej Szkole Muzycznej I
Stopnia w Olkuszu, przedsiębiorstwom oraz organizacjom zgłaszającym kandydatury do konkursu, sponsorom oraz
pracownikom UMiG w Olkuszu.
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