Jubilaci IV Gali Biznesu
20 lat prowadzonej działalności:
1. Zofia Walkowska z Białogardu – prowadzi sprzątanie budynków i obiektów
przemysłowych.
2. Aleksandra Bonalska – prowadzi sklep spożywczo-przemysłowy w Stanominie.
3. Elżbieta Bekta-Wójcik – prowadzi prywatny gabinet lekarski w Karlinie.
4. Krzysztof Popławski – prowadzi pracownię meblarską „Regalik” w Karlinie.
5. Stanisław Mazur z Tychowa – prowadzi Usługowy Zakład Budowlany.
6. Jadwiga Matejko – prowadzi sklep spożywczo-przemysłowy „Jowisz” w Tychowie.
7. Alicja Radziuk – zajmuje się handlem art. spożywczo-przemysłowymi oraz prowadzi
w Tychowie punkt kolektury totolotka.
8. Ryszard Skorupa z Pękanina gm. Białogard – wykonuje roboty ziemne
i transportowe.
9. Bogusława Zając - prowadzi w Białogardzie Zakład Protetyczny.
10. Marianna i Henryk Podsiadło – prowadzą w Białogardzie sklep z art. przemysłowymi
„Metalik”.
11. Leszek Psyk – prowadzi w Białogardzie hurtową i detaliczną sprzedaż art. spożywczoprzemysłowych.
12. Dariusz Malinowski – prowadzi w Białogardzie Zakład Kamieniarski.
13. Elżbieta Misura z Białogardu – świadczy usługi sprzątania klatek schodowych.
14. Wiesława Nowakowska – prowadzi w Białogardzie hurtową sprzedaż glazury
i terakoty.
15. Krystian Pawłowicz – prowadzi w Białogardzie przetwórnię ryb „Oceanic Fish”.
16. Barbara Rydian – Kostrzewska prowadzi Aptekę Miejską w Białogardzie.
17. Teresa Zięba z Białogardu - świadczy usługi w zakresie sprzątania budynków
i obiektów przemysłowych.
18. Elżbieta Tomasik z Białogardu - świadczy usługi w zakresie sprzątania budynków
i obiektów przemysłowych.
19. Cecylia Więcek z Białogardu - świadczy usługi w zakresie sprzątania budynków
i obiektów przemysłowych.

23 lata prowadzenia działalności gospodarczej:
20. Adam Badowski – prowadzi zakład fryzjerski w Białogardzie
21. Tadeusz Świder - prowadzi sklep z odzieżą dziecięcą „Jacek i Agatka”.
22. Józef Wołyński z Karlina – zajmuje się instalacją systemów alarmowych i telewizji
dozorowej.

25 lat prowadzenia działalności gospodarczej:
23. Ewa Gatkowska – prowadzi Zakład Krawiecki w Białogardzie.

24. Waldemar
Błażejczak
–
prowadzi
po
rodzicach
Zakład
Szewski
w Białogardzie. Natomiast zakład istnieje od 1960 roku i działalność tą rozpoczął ojciec.
25. Zenon Zdrowowicz – prowadzi Usługowy Zakład Instalacyjno-Ogólnobudowlany
w Karlinie
26. Zygmunt Maksymowicz - prowadzi w Białogardzie Zakład Produkcyjno-Handlowy
„Agmet”.
27. Eugeniusz Gliwa z Tychowa - prowadzi Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, c.o.
i gaz
28. Wiesław Ruszkowski z Karlina – prowadzi od 26 lat Zakład Usługowy świadczący usługi
w
zakresie
budowy
instalacji
wod.-kan.,
robót
drogowo-mostowych
i ogólnobudowlanych.

30 lat prowadzenia działalności gospodarczej:
29. Donat Król z Białogardu – Rozpoczynał od prowadzenia kwiaciarni w pawilonie pod
kasztanem a obecnie jest współwłaścicielem liczącej się na rynku spółki „Imperial”.
30. Kazimierz Usowicz – prowadzi w Białogardzie firmę produkcyjno-handlowo-usługową
„Bis”
31. Krzysztof Szyszlak z Białogardu – prowadzi przedsiębiorstwo produkcyjnogastronomiczno-handlowe.
32. Krystyna Leś – obecnie zajmuje się prowadzeniem sklepu z artykułami dziecięcymi
„Biedronka” w Białogardzie.
33. Eugeniusz Cygan z Białogardu - prowadzi działalność gospodarczą w branży krawieckiej.
Jest właścicielem Zakładu Produkcyjnego „Andre Collection”, produkującego klasyczną
odzież męską.

34. Ryszarda Moroz z Białogardu - zajmuje się produkcją artykułów z tworzyw sztucznych.

35-40 lat prowadzenia działalności gospodarczej:
35. Mariusz Knade – 35 lat prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzi w Białogardzie
Zakład Cukierniczy. Założycielem zakładu był Henryk Knade (1948 r.). i jego syn Ignacy. Do roku
1955 r. zakład prowadził Henryk. Po śmierci ojca w 1957r. zakład prowadzi Ignacy. W 1978 r. do
spółki został wpisany Mariusz Knade.

36. Antoni Gatkowski z Białogardu – 40 lat prowadzenia działalności gospodarczej.
Prowadzi Zakład Tapeciarsko-Malarski.
65-67 lat prowadzenia działalności gospodarczej:
37. Ignacy Knade – prowadzi Zakład Cukierniczy od 65 lat. Założył go razem z ojcem
Henrykiem 1948 roku.
38. Henryk Chyba – Prowadzi od 1946 r. do dziś (to jest 67 lat) prowadzi zakład krawiecki
Białogardzie.

Nagrodzone spółki:
1. „Euroland” Spółka z o.o. 20 lat działalności - reprezentowana przez Pawła Lipianina
i Jerzego Kopaka. Spółka zajmują się dystrybucją materiałów fotografii tradycyjnej
i sprzedażą sprzętu dla fotografii cyfrowej a także świadczy usługi w zakresie sublimacji.
Zapraszam przedstawicieli firmy po odbiór nagrody.
2. „Imperial” Spółka komandytowo- akcyjna 20 lat działalności - reprezentowana
przez Dariusza i Donata Król. Spółka jest nazywana „Fabryką Oświetlenia”.
3. „Mechanik” Spółka z o.o. 21 lat działalności - reprezentowana przez Ryszarda
Drozdowskiego. Świadczy usługi w zakresie transportu osobowego i ciężarowego.
4. „Karex Food” Spółka z o.o. 21 lat działalności - reprezentowana przez Wiesława
Bartnika, Mirosława Matczyńskiego oraz Krzysztofa Giełdona. Spółka zajmuje się
produkcją mrożonych wyrobów kulinarnych.
5. „Armar” Spółka z o.o. 22 lata działalności - reprezentowana przez Beatę Łobacz
i Wiesława Olejarz – spółka prowadzi działalność funeralną.
6. „Elektronik” Spółka cywilna 26 lat działalności - reprezentowana przez Teresę
i Zdzisława Hynda. Spółka zajmują się sprzedażą sprzętu elektronicznego i AGD.
7. Jan i Zdzisław Olechniccy Spółka jawna – 30 lat działalności. Spółka zajmuje się
sprzedażą materiałów budowlanych w Białogardzie.
8. Wytwarzanie Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Halina i Mirosław Chodakowscy
oraz Zdzisława i Jan Chodakowscy Spółka jawna- 30 lat prowadzenia działalności.
Spółka zajmuje się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych.
9. Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa – 53 lata prowadzenia działalności
spółdzielczej.
10. KPPD Szczecinek Spółka akcyjna Zakład Przemysłu Drzewnego w Białogardzie. Istnieje
w Białogardzie od 63 lat. Historia tego zakładu sięga dużo dalej. Zmieniali się właściciele ale nie
zmieniał się profil produkcji.

Nagrodzone spółki inwestorzy:
1. A.C.E. Produkcja Elektroniki Użytkowej Spółka z o.o. – firma prowadzi działalność
w Białogardzie 19 lat, produkuje m.in. aparaty głośnomówiące do telefonów
komórkowych. Prosimy Panią Wiesławę Mazurkiewicz po odbiór listu gratulacyjnego.

2. „Stanpol” Spółka z o.o. – spółka zajmuje się przetwórstwem ryb.
w Białogardzie prowadzi od 14 lat.

Działalność

3. „Polana” Spółka z o.o. – produkcja i sprzedaż owoców borówki amerykańskiej. Spółka
prowadzi działalność w Gminie Białogard od 15 lat.
3. „Arla” Spółka z o.o. – spółka od 23 lat mieści się w Tychowie, gdzie odbywa się
dojrzewanie serów, przechowywanie produktów ogólnie mówiąc przygotowanie
produktów do sprzedaży i organizacja sprzedaży.
4. Przedsiębiorstwo „ALSI” Zakład Produkcyjny w Białogardzie – w Białogardzie istnieje
od 20 lat, firma zajmuje się produkcją nowoczesnych urządzeń do gazownictwa.
5. „Świtała International” Spółka z o.o. – Zakład Przetwórstwa Żywności, w Białogardzie
prowadzi działalność od 23 lata.
6.

„Valassis” Spółka z o.o. 5 lat działalności w Inkubatorze Technologicznym
w Białogardzie – Obecnie zatrudnia 160 osób i zajmuje się zarządzaniem i rozliczeniem
kuponów promocyjnych.

7. „Kabel – Technik – Polska” Spółka z o.o. najmłodszy inwestor w powiecie białogardzkim,
działalność prowadzi w Inkubatorze Technologicznym w Białogardzie nie cały rok a już zatrudnia
150 osób. Firma zajmuje się Specjalizuje się w produkcji i projektowaniu wiązek kablowych,
wiązek i szaf sterowniczych. Firma jest światowym dostawcą dla gałęzi przemysłu pojazdów
użytkowych (autobusów
i samochodów ciężarowych), przemysłu samochodowego,
telekomunikacyjnego, szynowego oraz energetyki wiatrowej.

