
OPOLSKA MARKA 2011 – LAUREACI 

 

Kategoria „Przedsiębiorstwo” 

sektor MSP – Eurosystem Polska Sp. z o.o. z Przywór 

sektor DP – Galmet Sp. z o.o. Głubczyc 

Kategoria „Eksport”  

sektor MSP – Protea Sp. z o.o. za: urządzenia dźwignicowe i wciągarki  

sektor DP – Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. za mleka, kaszki, obiadki i deserki dla 
niemowląt i dzieci  

Kategoria „Produkt” 

sektor MSP – Zakład Stolarski Jan Gebauer z Tarnowa Opolskiego za produkt: okna passiv 
lux 92 

sektor DP – ZAK Spółka Akcyjna z Kędzierzyna Koźla za produkt: Oxoplast® PH 

Kategoria „Produkt spożywczy” 

sektor MSP – Stowarzyszenie „Konsorcjum Producentów Kołocza Śląskiego” (szef - 
Beniamin Godyla z PHU Kłos Kujakowice Górne) - za produkt: kołocz śląski / kołacz śląski  

sektor DP – Lesaffre Polska S.A. z Wołczyna za produkt: drożdże babuni  

Kategoria „Produkt promujący region” 

sektor MSP – Opolska Pracownia Rękodzieła Ludowego i Artystycznego z Opola za produkt: 
porcelana opolska 

sektor DP – ZAK Spółka Akcyjna z Kędzierzyna Koźla za produkt promujący region: drużyna 
sportowa ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 

Kategoria „Usługa”  

sektor MSP –Mostostal Kędzierzyn S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze za usługę: 
dostawa specjalistycznych konstrukcji stalowych wież wiertniczych na platformy „Off 
shore”) 

NAGRODY SPECJALNE 

 Agremo Sp. z o.o. ze Skarbimierza za produkt: silos z lejem zsypowym typu ZL  



 Stowarzyszenie Kraina św. Anny za produkt promujący region: pakiet „Annogórskie 
gołdanie i łobrołzy legend śląskich” 

 Uniwersytet Opolski za produkt promujący region: Laboratorium Biotechnologii UO 

 
WYRÓŻNIENIA 

 Get Sp. z o.o. z Opola za produkt: rusztowanie fasadowe Platino  
 PRO-VENT Systemy wentylacyjne z Dąbrówki Górnej za produkt: centrala 

wentylacyjna MISTRAL PRO z wymiennikiem przeciwprądowym przeznaczona do 
systemów wentylacji mechanicznej w domach jednorodzinnych i obiektach, gdzie 
przebywają ludzie) 

 PPHU Lumar Lucjan Walkowicz z Byczyny za produkt spożywczy: Milanea ciastka o 
smaku karmelowym w czekoladzie 125g 

 Auto Power Electronic Piotr Skrobotowicz z Opola 
 Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ za usługę świadczoną przez Oddział 

Ginekologiczno-Położniczy: rodzić bez bólu 

  

 

 

 


