
UCHWAŁA NR XIX/196/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz".

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia  08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zmianami), w związku z § 69 ust.1 lit.b i ust.2 Statutu Gminy 
Swarzędz, oraz na podstawie Uchwały nr LXII/560/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
26 sierpnia 2014r. w sprawie Regulaminu wyróżnień honorowych Gminy Swarzędz,( Dz.Urz. 
Woj. Wielkopolskiego z dnia 01 października 2014 r., poz.5035), Rada Miejska w Swarzędzu 
uchwala co następuje:

§ 1. 

Nadaje się wyróżnienie „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”

spółce "PIÓREX" S.A.
z siedzibą w Swarzędzu, o  nr KRS : 0000139970.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu
i Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie

Firma "Piórex" nieprzerwanie od siedemdziesięciu lat produkuje wysokojakościowe wyroby
pościelowe o ciekawym designie, które znane są na całym świecie. Jako jedyna w Europie
zajmuje się kompleksowym przerobem pierza. Swoje powodzenie zawdzięcza umiejętności
łączenia tradycji z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.

Założycielem firmy i jednocześnie nestorem polskiego pierzarstwa był Kazimierz
Deręgowski. Początkowo pod jego kierunkiem zakład tylko skupował pierze i puch z
okolicznych gospodarstw. W kolejnych latach w zakładzie zaczęto wytwarzać wyroby z
puchu i były to kołdry i poduszki. Modernizacje i poszukiwanie innowacji towarzyszą firmie od
samego początku, ale dopiero wolny rynek pozwolił na nowe otwarcie się Zakładu
Pierzarskiego i nowy rozdział w historii firmy. Wtedy właśnie Zakład Pierzarski został
odłączony od Poznańskich Zakładów Drobiarskich i powstała Spółka Akcyjna – Piórex S.A.,
której założycielem i po dziś dzień prezesem jest Stanisław Łukowiak, a wiceprezesem
Konrad Nowakowski - oboje to mieszkańcy Swarzędza.

Zarząd firmy podjął decyzję o dalszym rozwoju Spółki w wyniku czego zostały
udoskonalone metody szycia, niepraktykowane do tej pory w Polsce. Do oferty włączono
syntetyczne wyroby pościelowe, które są idealnym rozwiązaniem dla osób z alergią. Ponadto
Spółka umiejętnie skorzystała ze środków unijnych zapewniając dalszy rozwój zakładu, a
ostatnią inwestycję przeprowadzono w latach 2014/2015, która polegała na budowie hali do
przerobu pierza.

Pozytywne zmiany firmy zostały zauważone w Polsce i wyroby otrzymały miano : "Dobre
bo Polskie", oraz otrzymały Złoty Medal MTP. Natomiast Spółka została uhonorowana
mianem "Gazeli Biznesu". Ponadto Piórex jako pierwsza firma w Polsce została członkiem
EDFA Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Pierzarskich i IDFB
Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Pierzarskich. Wysokie standardy
reprezentowane przez Spółkę zaowocowały certyfikatami jakości NOMITE, Downafresh
oraz ÖKO – TEX, które są szeroko rozpoznawane w całym sektorze produkcji wyrobów
pościelowych.

Piórex zintensyfikował również współpracę z zagranicznymi partnerami i dziś jest
wiodącym producentem pierza na całym świecie. Spółka prowadzi stałą wymianę handlową
z krajami europejskimi takimi jak: Niemcy, Francja, Włochy, Austria, Dania oraz Japonia,
Stany Zjednoczone i Tajwan.

Należy podkreślić, że nie byłoby marki Piórex S.A. gdyby nie pracownicy zakładu, których
początkowo było 100 osób, a dziś znajduje tu pracę 200 osób, w tym nawet całe rodziny.
Dzięki temu panuje niepowtarzalna atmosfera szacunku oraz doskonałej komunikacji.

W związku z powyższym nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” firmie
"PIÓREX" S.A. jest w pełni uzasadnione.
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