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Nagrody Gospodarcze Województwa Łódzkiego wręczone!

14 października 2014

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego została przyznana już po raz piąty i tym
samym udowodniła swoją wagę i dojrzałość. To prestiżowe i honorowe wyróżnienie
kontynuuje tradycje wręczanej w latach 2004 – 2010 Nagrody Gospodarczej Wojewody
Łódzkiego. Jest wyrazem uznania za wkład, jaki podmioty gospodarcze, gospodarstwa
rolne i twórcy z regionu łódzkiego wnoszą w unowocześnienie i rozwój gospodarki
województwa łódzkiego oraz budowanie pozytywnego obrazu regionu na tle kraju.
Na galę, która była elementem VII Europejskiego Forum Gospodarczego przybyli jej
gospodarze – wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, marszałek województwa łódzkiego
Witold Stępień oraz między innymi: prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz wielu
innych znamienitych gości, przedstawicieli świata biznesu, nauki, kultury i dyplomacji.
Pani wojewoda podkreśliła wagę współpracy wojewódzkiej administracji - rządowej i
samorządowej - przy przyznawaniu nagrody i oceniła, że wspólnie z Marszałkiem
Województwa Łódzkiego jest im łatwiej wyłowić jej laureatów – filary, na których opiera się
stabilność i rozwój łódzkiej gospodarki.
Przyznała też, że prace kapituły nagrody przy ocenianiu kandydatów są bardzo
skrupulatne, a dyskusje w gronie jej członków – ożywione.
Jolanta Chełmińska i Witold Stępień wręczyli laureatom statuetki, a wyróżnionym –
dyplomy.
Oto lista laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego 2014 w poszczególnych
kategoriach:
1. Mikroprzedsiębiorstwo:
Master Pharm Polska Sp. z o. o. – Łódź
(kontraktowa produkcja suplementów diety, wyrobów medycznych i środków żywieniowych
specjalnego przeznaczenia)
2. Małe Przedsiębiorstwo:
BRITISH CENTRE B. Ziemniewicz, M. Mikuś Spółka jawna – Łódź
(nauka języków obcych i pozostałe pozaszkolne formy edukacji)
3. Średnie Przedsiębiorstwo:
Constantia Teich Poland Sp. z o. o. – Rogowiec
(produkcja opakowań miękkich do żywności)
oraz
Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA S.A. – Pabianice
(produkcja narzędzi)
4. Duże Przedsiębiorstwo
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Bełchatów
(wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła)
5. Rodzinne Gospodarstwo Rolne
Gospodarstwo Rolne Jadwiga i Grzegorz Kurp – C iołki k. Brąszewic
(produkcja mleka połączona z produkcją roślinną)
6. Zielona Gospodarka
brak laureata, wyróżnieni:
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia – Łódź
(działalność badawczo-rozwojowa w zakresie energetyki zrównoważonej środowiskowo)
Zakład Usługowo-Handlowy WOJCIECHOWSKI Zdzisław Wojciechowski – Sobawiny
(skup i ubój żywca wieprzowego i wołowego, przetwórstwo i produkcja mięsa, produkcja i
dystrybucja wędlin; wytwarzanie energii elektrycznej w Biogazowni)
Arisco Sp. z o. o. – Łódź
(tworzenie dedykowanych rozwiązań informatycznych)
Gospodarstwo Ekologiczne MROWISKO Monika Mrowińska – Łopatki
(ogrodnicze uprawy ekologiczne)
7. Przedsiębiorstwo Rolne:
Ośrodek Hodowli Zarodowej DĘBOŁĘKA Sp. z o. o. – Dębołęka
(hodowla zarodowa bydła)
8. Innowacyjność
Izodom 2000 Polska Sp. z o. o. – Zduńska Wola
(produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa; zgłoszony projekt:
Innowacyjne kompleksowe izolacje termiczne budynków – płyta fundamentowa, płyta
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perymetryczna, płyta dachowa)
Nagroda Specjalna
Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski – Łódź
(działania szkoleniowe, badawcze, informacyjno-promocyjne oraz wydawnicze, dotyczące
procesu integracji europejskiej)
oraz
MakoLab S.A. – Łódź
(firma informatyczna dostarczająca klientom kompleksowe rozwiązania IT
podporządkowane zasadzie „any time, any place, any platform”, wykorzystująca
najnowsze technologie internetowe, webowe i mobilne)
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