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wiek na uki i spe cja li sta w dzie dzi nie sta li
nie rdzew nej.

Dru ga, biz ne so wa, część kon fe ren cji no si ła
ty tuł „Każ da fir ma za czy na się od wiel kie go
ry zy ka”. Tym ra zem wy stą pi li: Ra fe al Ba dziag,
przed się bior ca, mów ca TE Dex, au tor książ ki
„Umysł mi liar de ra”, a tak że An drzej Za łuc ki,
wie lo let ni współ pra cow nik Mi cha ła So ło wo wa,
in ży nier, spe cja li sta do spraw roz wo ju oso bi -
ste go oraz pre zes fun da cji Fa bry ki Ma rzeń.

Pod czas uro czy stej ga li pre zes Jo an na Idzi -
kow ska zor ga ni zo wa ła li cy ta cję ob ra zu na ma lo -
wa ne go przez Agniesz kę Opa lę oraz li mi to wa -
nej edy cji książ ki „Umysł mi liar de ra”. Ze bra -
no 15 tys. zł. Kwo ta ta zo sta ła prze zna czo -
na na wspar cie dzie ci z ubogich ro dzin z Tar -
now skich Gór. Po wy stą pie niach pre le gen tów
od by ła się część ar ty stycz na, czy li wy stę py ar ty -
stów ka ba re to wych oraz ze spo łu mu zycz ne go.

Otwar cie za kła du tra wial nia.eu zgro ma dzi ło
m.in. przed sta wi cie li lo kal nych władz, biz ne su,
obec nych i przy szłych kon tra hen tów, przy ja -
ciół oraz pra cow ni ków Chi mi me ca. W tym
waż nym dniu nie za bra kło rów nież roz mów
w ku lu arach, gdzie nie co swo bod niej wy mie -
nia no się spo strze że nia mi i opi nia mi na te mat
ak tu al nych tren dów pa nu ją cych w bran ży.

Przed sta wi cie le fir my Chi mi me ca są prze -
ko na ni, iż otwar cie ha li, a tak że sa ma to wa rzy -
szą ca mu kon fe ren cja, przy czy ni się do za cie -
śnie nia part ner skich re la cji z klien ta mi fir my,
jak rów nież umoc ni po zy cję mar ki, ja ko pro fe -
sjo nal ne go i za ufa ne go part ne ra biz ne so we go.

Nowa in we sty cja zwięk sza po ten cjał ob -
rób ki che micz nej firmy o 500 ton sta li

nie rdzew nej mie sięcz nie. Swo je usłu gi
Chi mi me ca Pol ska te raz mo że świad czyć
w wan nach o wy mia rach: 7 x 2 x 1,7 m; 3 x 3
x 2,4 m; 9 x 2,8 x 1,8 m. W no wym za kła dzie
tra wial nia. eu znaj du ją się dwie suw ni ce
o udźwi gu 5 i 3 ton oraz urzą dze nie do ob -
rób ki po płu czyn SOP, któ re ma wy daj ność
po nad 7 m. sześc. na do bę.

Uroczystego prze cię cia wstę gi dokonała
pre zes fir my Jo an na Idzi kow ska. Mo ment ten
za szczy cił swo ją obec no ścią za stęp ca bur mi -
strza ds. go spo dar czych Tar now skich Gór
Piotr Skra ba czew ski. Na stęp nie wszy scy za -
pro sze ni go ście prze nie śli się do Kom plek su
Zam ko we go w Tar no wi cach Sta rych, gdzie
mia ła miej sce kon fe ren cja na uko wo -biz ne so -
wa pod na zwą „Big bu si ness me ets scien ce”.
Pierw sza jej część – na uko wa – za ty tu ło wa -
na by ła „Ni by moc na jak stal, a jed nak tak
de li kat na jak pa ję czy na ba bie go la ta”. Pod -
czas niej swo je pre lek cje wy gło si li prof. Je rzy
Nia gaj, wy bit ny na uko wiec w te ma cie spa -
wal nic twa, a tak że dr Zbi gniew Bry tan, czło -

Ruszyła trawialnia.eu
Firma Chimimeca Polska, wiodący dostawca produktów i usług w zakresie chemicznego
czyszczenia metali, 20 lutego 2020 r. otworzyła w Tarnowskich Górach nowy zakład
pod marką trawialnia.eu. 

Jedną z głównych bohaterek otwarcia nowego zakładu
była Joanna Idzikowska, prezes firmy Chimimeca.

Uruchomienie nowej hali zwiększyło potencjał obróbki chemicznej
firmy Chimimeca o 500 ton stali nierdzewnej miesięcznie. 
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