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wa nia za współ pra cę i za an ga żo wa nie przy czy -
nią się do jesz cze więk szej de ter mi na cji z na -
szej stro ny – za pew nił. 

W trak cie uro czy sto ści je den ze wspól ni -
ków, Krzysz tof Stę pak, przy po mniał po cząt ki
fir my oraz nie ła twe wa run ki, w któ rych
przy szło dzia łać pię ciu wspól ni kom, aby
po po nad dwóch de ka dach na dal funk cjo no -
wać, ty le, że w rze czy wi sto ści zu peł nie
odmiennej od tam tych re aliów. Sam bud -2
prze szedł trud ną dro gę, ale przez la ta jed no
się nie zmie ni ło. A mia no wi cie go to wość
do prze pro wa dza nia zmian i umie jęt ność
przy sto so wa nia się do nich. Gdy by nie ela -
stycz ność i kon se kwen cja w realizacji
podjętych de cy zji, fir ma nie mo gła by się roz -
wi nąć i raczej nie przetrwałaby mo men tów
kry zy so wych, pod czas któ rych wa ży ły się jej
lo sy. 

P od czas uro czy sto ści ju bi le uszo wych
w Kra ko wie nie za bra kło przed sta wi cie li

naj waż niej szych or ga ni za cji, któ rych Sam -
bud jest nie tyl ko człon kiem, ale – jak
w przy pad ku Pol skiej Unii Dys try bu to rów
Sta li – rów nież za ło ży cie lem. War to pod kre -
ślić, że fir ma by ła rów nież ini cja to rem
powołania Unii Sta lo wej, do któ rej do łą czy ła
w 2013 r. ja ko je den z udzia łow ców. 

Oprócz pre zes PUDS Iwo ny Dy bał i Grze go -
rza Ko zie nia, szefa Pol skiej Unii Sta lo wej, za -
pro sze nie na ju bi le uszo we wy da rze nie przy jął
rów nież pre zes Hut ni czej Izby Prze my sło wo -
-Han dlo wej Ste fan Dzien niak. – Z pew no -
ścią 22 kwiet nia był dla na szej fir my do nio -
słym mo men tem m.in. za spra wą zna ko mi tych
go ści, któ rzy zna leź li czas, aby świę to wać z na -
mi ju bi le usz – pod kre śla dy rek tor ge ne ral ny
Sam bud -2 Krzysz tof Ku klicz. – Ich po dzię ko -

Nie na le ży się za tem dzi wić, że Sambud-2
zo sta ł do ce nio ny ja ko so lid ny part ner biz ne -
so wy. Do wo dem te go by ło wy stą pie nie Pa na
Ja na Wa ria na, któ ry przy po mniał po cząt ki
dzia łal no ści firmy. Go ściem spe cjal nym ga li
ju bi le uszo wej „Kró lo wie sta li” był sam ze -
spół Kom bii, któ ry za de dy ko wał na szej fir -
mie utwór „Kró lo wie ży cia”. 

Sam bud -2 miał jesz cze je den po wód
do świę to wa nia. Ju bi le usz od był się bo wiem
w no wo wy bu do wa nej ha li, któ ra bę dzie peł -
nić głów nie funk cje lo gi stycz ne. Po więk sze nie
za mknię tej po wierzch ni ma ga zy no wej by ło
ko lej nym waż nym kro kiem w dzia łal no ści fir -
my i na pew no przy czy ni się do uspraw nie nia
go spo dar ki ma ga zy no wej i dzia łal no ści lo gi -
stycz nej. – Wraz z wjaz da mi do ha li od da li -
śmy do użytku łącz nie 30.966 mkw. po -
wierzch ni – do da je Krzysz tof Ku klicz. – Ta in -
we sty cja uspraw ni na szą dzia łal ność oraz
wpły nie na po pra wę ja ko ści ob słu gi klien tów,
któ ra by ła bez po śred nią przy czy ną de cy zji
o bu do wie no wej ha li – pod su mo wu je dy rek -
tor ge ne ral ny. 

Sambud-2 świętuje jubileusz 25-lecia!
W sobotę, 22 kwietnia 2017 r., Sambud-2 obchodził 25. rocznicę rozpoczęcia
działalności. Na uroczystościach pojawili się znamienici goście. Jubileusz firmy zbiegł
się z oddaniem do użytku nowej hali magazynowej.
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