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Lubuskie Nagrody Gospodarcze rozdane!

  
Kategoria -  Archiwum 

Data publikacji -10 października 2019 godz. 17:30  

Lubuski Kongres Gospodarczy to okazja do uhonorowania najlepszych
lubuskich przedsiębiorców. Podczas uroczystej gali po raz trzeci wręczono
Nagrody Gospodarcze Marszałka Województwa Lubuskiego. - Prof.
Balcerowicz zostawił nam dziś przesłanie. Fundamentem silnej,
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demokratycznej i wolnej Polski jest wolna gospodarka. Dlatego życzę
przedsiębiorcom regionu przewidywalności władzy każdego szczebla oraz
coraz większej swobody gospodarczej - mówiła marszałek Elżbieta Anna
Polak.

Nagrody powędrowały do najlepszych lubuskich przedsiębiorców.

KATEGORIA „ZIELONA GOSPODARKA – EKO-FIRMA

Dla firm z województwa lubuskiego, które poprzez swoją działalność gospodarczą
propagują postawy proekologiczne.

1. Oś Eko Sp. z o.o. Zielona Góra

Oś Eko nadzoruje przyrodniczo flagowe inwestycje m.in. budowy dróg ekspresowych
oraz gazociągów. Firma rodzinna, nastawiona na długofalowe relacje, a główne
wartości którymi się kieruje to partnerstwo i konstruktywna komunikacja. Firma to
specjaliści ds. ochrony środowiska w zakładach rozproszonych po całej Polsce, od
małych firm rodzinnych po wielkie korporacje.

2. INNEKO Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

Inneko zajmuje się odbiorem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów
obojętnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne. Podstawowym
obszarem działalności firmy jest profesjonalne unieszkodliwianie odpadów.
Głównym zadaniem jest segregacja odpadów komunalnych i ograniczenie do
minimum odpadów kierowanych na składowisko.

3. Zakład Usług Leśnych Przemysław Staszak Ługi, powiat strzelecko-
drezdenecki

Firma z wieloletnim doświadczeniem, stawia duży nacisk na ochronę środowiska –
używa biodegradowalnych olejów hydraulicznych, natomiast pozostałe odpady
zostają zabierane przez specjalistyczne firmy. Firma posiada specjalistyczny sprzęt,
który jak w najmniejszym stopniu wpływa na środowisko, pracownicy
wykwalifikowani dbający o zachowanie czystości po wykonanych pracach.

4. "Wentor" Piotr Wentlant Żary

Firma jest dostawcą szerokiej gamy kotłów na pellet i gaz, pomp ciepła a także
kominków i piecyków na drewno i pellet. Dostarczane produkty są nowoczesne i
energooszczędne. Klienci doceniają współpracę z firmą nie tylko ze względu na dużą
wiedzę z zakresu ogrzewania, ale także na obsługę posprzedażową.

5. ZZO Marszów Marszów, powiat żarski

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie zgodnie z Planem Gospodarki
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Odpadami dla województwa lubuskiego pełni funkcję regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla 22 gmin z województwa
lubuskiego, należących do regionu zachodniego. System gospodarki odpadami ZZO
Marszów objął swym zasięgiem ponad 200 tysięcy mieszkańców.

KATEGORIA „LIDER INNOWACYJNEGO PRZEMYSŁU”

Dla firm z województwa lubuskiego, które wdrażają innowacyjne rozwiązania dla
biznesu, produkty bądź usługi, konkurencyjne na rynku krajowym i światowym.  

1. "DROP-SHOT" Wojciech Okińczyc Zielona Góra

Firma specjalizuje się w obróbce skrawaniem metali oraz tworzyw  sztucznych na
maszynach sterowanych numerycznie CNC. Produkuje części do maszyn - głownie
do automatycznych szaf BHP oraz automatycznych regałów wysokiego składowania.
Maszyny sprzedawane są w wielu krajach Europy, USA oraz na Bliskim Wschodzie.

2. FAMIX Ługi, Dobiegniew

Firma rodzinna specjalizująca się w usługach spawalnictwa, projektowania
konstrukcji stalowych, cięcia wodą, frezowania, gięcia oraz toczenia oraz produkcją
produktów metalowych.

3. TOKAR CNC TECHNOLOGY Mierzęcin

Tokar to firma branży tokarsko-frezarskiej, która produkuje drobne i precyzyjne
detale o średnicy od 2 do 45 mm dla branż elektronicznej, medycznej i spożywczej. 
Tokar dostarcza 1 milion sztuk EXZENTERA, co stanowi 3% światowego
zapotrzebowania tego produktu. 

4. Zakład Wielobranżowy "Galwanizernia" Sp. z o.o. Żagań

Zakład świadczy usługi w zakresie pokryć galwanicznych, w tym cynkowanie i
chromowanie części samochodowych m.in. dla:
Mercedesa, BMW, VW, Audi, Peugeota Toyoty oraz części do motocykli BMW.

5. E-mechanical.com Łukasz Mrugalski  Trzciel

E-mechanical.com Łukasz Mrugalski jest to innowacyjna narzędziownia która
specjalizuje się w konstrukcji i wykonaniu: form wtryskowych, wykrojników, oraz
maszyn przemysłowych. Świadczy także usługi w zakresie obróbki metali i tworzyw
sztucznych na maszynach CNC.

KATEGORIA „ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA”

Dla firm z województwa lubuskiego, które poprzez swoją działalność gospodarczą
wpływają na poprawę zdrowia i jakości życia w regionie.

1.       PODOLOG 24 GROUP SP. Z O.O.  Zielona Góra
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Firma świadczy kompleksowe usługi  specjalistyczne i szkolenia dedykowane branży
podologicznej z zakresu: jonoforezy, ortonyksji, rekonstrukcji, podstaw biomechaniki
i wielu innych. Prowadzi działalnością handlową polegającą na sprzedaży różnego
rodzaju specjalistycznych akcesoriów i preparatów ortopedycznych i
podologicznych.

2.       P&P Beauty Clinic spółka cywilna Gorzów Wlkp.

Firma świadczy zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, prowadzi konsultacje
odnośnie dermatologii i wenerologii. W ofercie gabinetu znajduje się wiele
specjalistycznych usług polepszających zdrowie i jakość życia pacjentów.
Zapewniają wysoki poziom zarówno udzielanych w nim świadczeń jak i poziom
organizacyjny. 

3.       Janusz Stankiewicz Prywatne Centrum Chirurgiczne ESKULAP
Gabinety Specjalistyczne Żary

Firma prowadzi działalność w zakresie opieki zdrowotnej, zajmuje się udzielaniem
porad medycznych i badaniami okresowymi.

4.       ActivePol Żary

Firma prowadzi catering „Smakuje Zdrowo”, miejsce stworzone przez osobę z
ogromną pasją i wiedzą - mgr inż. Dagmara Boczkowska, która  jest nie tylko
„szefową”, ale częścią zgranej ekipy „Smakuje Zdrowo”. Klienci mogą znaleźć tu
ofertę cateringu dietetycznego dla osób indywidualnych, instytucji, oraz zdrowy
catering na imprezy okazjonalne. Każdego dnia dostarczają również specjalne
posiłki dla najmłodszych czyli żłobków, przedszkoli i szkół.

5.       Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w
Torzymiu Sp. z o.o. Torzym

Spółka jest wiodącym ośrodkiem w województwie lubuskim specjalizującym się
w kompleksowym diagnozowaniu i leczeniu niemal wszystkich schorzeń z zakresu
chorób płuc.

6.       Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Eljan” Elżbieta
Szlendak Drezdenko

Hotel i restauracja Cztery Strony Świata jest firmą rodzinną z prawie 30-letnią
tradycją. To przestrzeń stworzona z wieloletniej pasji, która jest kwintesencją
zamiłowania właścicieli do dalekich podróży, odkrywania nowych miejsc oraz
typowych dla nich smaków.

 7.       PROVINCJA SP. Z O.O. Sulęcin

Firma z  polskim kapitałem, której misją jest popularyzacja naturalnego bogactwa
polskich lasów: zdrowej i ekologicznej dziczyzny, a także przetworów z grzybów i
owoców leśnych. Siedziba firmy znajduje się w Sulęcinie, gdzie rocznie produkuje

Strona 4/6



się 1 000 ton przetwarzanej dziczyzny.

Ponadto wręczone zostały kolejne powołania do Rady Ambasadorów Lubuskiego
Winiarstwa, które otrzymali:

Robert Makłowicz dziennikarz, autor książek i programów telewizyjnych o
tematyce kulinarnej, kulturowej i historycznej.

Winnica Julia -właścicielami winnicy są Małgorzata i Roman Grad. Winnica Julia
została założona w 2003 roku w Starym Kisielinie (w dzielnicy Nowe Miasto – Zielona
Góra). Areał Winnicy to ponad trzy hektary, z czego główna część znajduje się na
Winnicy Samorządowej w Zaborze. Specjalności winnicy są wina wytwarzane
metodą tradycyjną, ze szlachetnych odmian winorośli rosnących historycznie w
naszym regionie.

Winnica Na Leśnej Polanie – jest jedną z najstarszych winnic województwa
lubuskiego, założona została w 1999 roku. Właścicielami winnicy są Małgorzata i
Jarosław Lewandowscy. Powierzchnia winnicy to prawie 5 hektarów nasadzeń.
Specjalnością winnicy jest wino różowe produkowane z odmiany Zweigeltrebe.

Winnica Ingrid – to jedna z najbardziej urokliwych winnic w naszym województwie.
Jej właścicielami są Monika i Jacek Kapała. Na południowym stoku w miejscowości
Łaz oraz na winnicy Samorządowej w Zaborze uprawiają takie odmiany jak: Pinot
Noir, Pinot Blanc, Zweigelt, Riesling czy Gewurztraminer.

Winnica Cantina – winnica została założona w 2006 roku przez małżeństwo
Państwa Karolinę i Mariusza Pacholaków. Winnica Cantina położona jest w
malowniczej wsi Mozów, koło Sulechowa. Powierzchnia winnicy liczy ponad trzy
hektary. Przybyli na winnice goście mogą delektować się znakomitymi winami
powstałymi z odmian takich jak: Bianca, Dornfelder, Pinot Gris, Regent, Riesling i
Rondo.

Winnica Equus – właścicielami winnicy Equus są Jowita Banek i Łukasz
Chrostowski. Główna cześć winnic znajduje się w Zaborze na terenie winnicy
samorządowej. Winnica Equus została założona w 2006 roku na południowo-
wschodnim wzniesieniu w malowniczej miejscowości Mierzęcin. Wina wytwarzane w
winnicy są w pełni naturalne bez używania zbytecznych dodatków enologicznych.

Lubuskie ma też od dziś kolejnego Ambasadora. To Radek Kotarski. Wiedzę
popularyzuje, gdzie tylko może: w Internecie (kanał Polimaty, który śledzi pół
miliona subskrybentów), w telewizji (pięć serii programu „Podróże z historią” w
TVP2 oraz seria „Tajemnice historii” w Fokus TV), na papierze (dwie bestsellerowe
książki – „Włam się do mózgu” o metodach skutecznej nauki oraz „Nic bardziej
mylnego” obalająca 50 popularnych mitów w popkulturze) lub w kampaniach
reklamowych (ambasador Banku Millennium, producent materiałów promocyjnych
dla m.in. Mercedes-Benz, Samsunga, BP, Orange, Nescafé, Żywiec, PZU, Polpharma
czy Boehringer Ingelheim).
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