OPOLSKA MARKA 2009 – LAUREACI
Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Kategoria Eksport:
Firma Protec z Chróścic – producent m. in. haków i podpór montażowych do kolektorów i
baterii solarnych. Produkcja eksportowana jest do krajów Unii Europejskiej.
Kategoria Przedsiębiorstwo i Kategoria Produkt Specjalistyczny:
Firma Stegu z Jełowej – rodzinna firma powstała w 1994 roku, producent kamienia
dekoracyjnego, płytek, narożników cegło - i kamieniopodobnych, ręcznie formowanych
płytek o niepowtarzalnych wzorach. Firma zatrudnia 210 osób, eksportuje do Kanady,
Kazachstanu, USA, Norwegii, Francji. Oddzielną statuetkę otrzymała też za marseille –
kamień dekoracyjny z betonu najwyższej klasy, o niezwykłych kolorach i fakturze.
Kategoria produkt:
PPHU LUMAR Lucjan Walkowicz z Byczyny, producent słodyczy (głównie wafli), które
wysyłane są m. in. do Emiratów Arabskich, USA, Korei Płd, Chin, Iranu, Tajlandii i niemal całej
Europy.
Kategoria Usługa:
Drukarnia Opolgraf w Opolu , jedna z czołowych polskich drukarni, producent około 8 mln
książek rocznie i 1700 tytułów. Jako pierwsza w kraju zastosowała nowoczesną metodę
oklejania książek klejem PUR, pierwsza też wprowadziła program służący do zdalnego
zatwierdzania materiałów do druku.
Kategoria Usługa Specjalistyczna:
Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie – przychodnia z 9 poradniami specjalistycznymi,
wyposażona w wysokiej jakości sprzęt medyczny, na specjalistyczne zabiegi czeka się
maksymalnie dwa tygodnie.

Sektor Dużych Przedsiębiorstw

Kategoria Eksport:
PMUE REMAK SA w Opolu – firma specjalistyczna zajmująca się montażem, modernizacją i
remontami urządzeń energetycznych, działa od 1970 roku, Świadczy usługi w całej Unii
Europejskiej.
Kategoria Przedsiębiorstwo:
Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA w Kędzierzynie – Koźlu – jeden z największych w kraju
producentów chemicznych. Jego oferta skierowana jest do sektora rolnictwa, branży
budowlanej, przetwórstwa chemicznego i firm produkujących tworzywa sztuczne. Zatrudnia
1700 osób, a spółki w grupie kapitałowej należącej do ZAK zatrudniają łącznie 700 osób.

Kategoria Produkt:
PWC Odra SA w Brzegu – przedsiębiorstwo produkuje słodycze od 1946 roku, a od 17 lat jest
spółką pracowniczą. Należy do największych w kraju przedsiębiorstw cukierniczych. Firma
otrzymała „Opolską Markę” za czekoladki „Bon Ton” – każdy z wytłoczonych w czekoladzie
symboli: fortepian, skrzypce, harfa i trąbka mają inny smak – orzecha, cappuccino, amaretto i
hawaii magic.
Kategoria Produkt Specjalistyczny:
Lesaffre Polska SA z Wołczyna – producent drożdży oraz dodatków piekarskich. Wołczyńska
fabryka należy do najnowocześniejszych zakładów w Europie produkujących drożdże.
Nowością w ofercie firmy są drożdże w płynie o nazwie „Kastalia”, dostarczane do klienta
wraz z lodówką i specjalnym dozownikiem.
Kategoria Usługa:
Konsalnet Inowopol w Opolu, firma zajmująca się ochroną osób, mienia, monitorowaniem
obiektów i konwojowaniem wartościowych przesyłek, zatrudnia 1512 osób, w tym 80 proc.
załogi to niepełnosprawni. W roku ubiegłym nie miała ani jednej reklamacji ze strony
klientów.
Kategoria Usługa Specjalistyczna:
Odnowa spółka z Opola – prowadzi przychodnię o profilu medycznym i rehabilitacyjnym o
szerokim zakres usług medycznych, posiada własne laboratorium analityczne oraz szereg
gabinetów specjalistycznych. W 2000 roku zdobyła certyfikat „Przychodni Roku” na Najlepszy
Niepubliczny ZOZ.

Mieszkańcy województwa opolskiego w przeprowadzonym plebiscycie najwięcej głosów
oddali na kołocz śląski zgłoszony przez Konsorcjum Producentów Kołocza Śląskiego oraz
zabiegi w gabinecie fizjoterapii świadczone przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie.

