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Mój Biznes
Po nitce do… biznesu

Nagroda
Ambasadorzy wybrani

Wydarzenia
Porozumienie w sprawie Gubina

Wielki jubileusz Pracodawców





6 Temat numeru:  
Jubileusz OPZL
Powstała w 1991 r. na fali przemian gospo-
darczych, jako reprezentacja pracodawców 
regionu, skupiając zaledwie kilkanaście 
firm. Dziś ponad trzysta. OPZL wyrosła na 
silnego, merytorycznego reprezentanta 
głosu biznesu. W listopadzie obchodziła 
dwudziestolecie swojego istnienia. Na kil-
kunastu stronach rozmawiamy o historii  
z ojcami założycielami, o ambicjach na ko-
lejne lata przewodniczącym, porównujemy 
potencjał organizacji wczoraj i dziś.

News
Samorządowcy oraz przedsiębiorcy apelują  
o wznowienie rozmów w sprawie budowy kom-
pleksu energetycznego na zachodzie regionu. 
Podpisano „Porozumienie Gubińskie”.

34

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
tel./fax +48 68 327 18 81
www.opzl.pl, biuro@opzl.pl

Przewodniczący: Janusz Jasiński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: 
Przemysław Karwowski
Przewodniczący Rady Programowej: 
Wacław Maciuszonek
Dyrektor Biura: Jarosław Nieradka

Oddział w Nowej Soli, ul. Kościuszki 29
67-100 Nowa Sól
tel./fax +48 68 356 94 32,  
nowasol@opzl.pl

Oddział w Żarach, ul. Wrocławska 12
68-200 Żary
tel. 68 415 53 61, fax 58,  
zary@opzl.pl

Nagroda
Mają być wzorem dla innych i stanowić go-
spodarczą wizytówkę miasta. W Nowej Soli 
po raz pierwszy przyznano nagrody gospo-
darcze Ambasador. 

38Rozmowa z obecnym  
szefem OPZL                              str. 16

Urodzinowa gala       str. 24

Badania i rozwój
Od pomysłu do jego realizacji wiedzie 
kręta ścieżka. Wielu zniechęca się już przy 
pierwszej przeszkodzie. Przez takie my-
ślenie duża część pomysłów zrodzonych  
w umysłach lokalnych naukowców i przed-
siębiorców trafiło do lamusa. Takim oso-
bom pomaga Centrum Przedsiębiorczości  
i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego.
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Mój biznes
Mija osiem lat od transferu produkcji firmy 
z Wybrzeża do regionu Lubuskiego. Jeden  
z nielicznych już w Polsce producentów 
nici rozwija swoje produkty i podbija nowe 
rynki. Z prezesem sulechowskiej Amandy, 
Januszem Mirowskim rozmawia Paweł 
Bojanowski
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Janusz Jasiński

Nowa siedziba OPZL     str. 30

Henryka Bohniarz
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4Jarosław Nieradka 
dyrektor biura OPZl

Kilkadziesiąt zrealizowanych projektów, dziesiątki opracowanych opinii i stanowisk, 
setki szkoleń, spotkań i konferencji, tysiące godzin doradztwa dla przedsiębiorców 
– to fakty. Dziś bez wątpienia OPZL jest największym stowarzyszeniem gospodarczym 
w regionie – zrzeszamy blisko 320 firm, dla których warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej nie są obojętne. Żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie w pojedynkę 
zmienić ustaw, rozporządzeń czy biurokratycznych absurdów. Dlatego warto się 
jednoczyć, dlatego warto być razem.

I taki sam cel przyświeca Aglomeracji Zielonogórskiej – stowarzyszeniu gmin, które 
właśnie zostało zarejestrowane. Razem łatwiej – powtarzaliśmy podczas każdego spot-
kania z samorządowcami i… udało się! Pozytywna energia, którą wyzwoliliśmy przy-
biera konkretny kształt stowarzyszenia, którego celem jest rozwój gospodarczy gmin  
z ośmiu powiatów południowej i centralnej części województwa lubuskiego. Oczeki-
wania i nadzieje wszystkich zainteresowanych są ogromne, czujemy odpowiedzialność 
za powodzenie przedsięwzięcia. Nasze zaangażowanie w Aglomerację Zielonogórską 
to w czystej postaci przykład społecznej odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialności 
za miejsce, w którym żyjemy, za przyszłość kolejnych pokoleń. 

Dwudzieste urodziny, nowa siedziba, nowe idee i inicjatywy, lawinowo rosnąca liczba 
nowych członków. Czy można chcieć więcej? Nam się wciąż chce! I tego samego życzę 
wszystkim, zapraszając do lektury podwójnego numeru „Biznesu Lubuskiego”.

Drodzy Czytelnicy!

Wielkie święto już za nami,  
20. urodziny Organizacji Praco-

dawców Ziemi Lubuskiej upłynęły 
w atmosferze spotkania dobrych 

przyjaciół. O tym, że jest ich 
naprawdę wielu można było 

przekonać się podczas wieczoru  
w Filharmonii Zielonogórskiej  

i w hotelu Ruben. Znakomita frek-
wencja naszych przedsiębiorców 

i zaproszonych gości z regionu, 
kraju i zagranicy to najlepsze 

podziękowanie za podejmowane 
każdego dnia działania na rzecz 

rozwoju lubuskiej gospodarki.  
To także znak, że przez dwadzieścia 

lat Organizacja na trwałe i realnie 
wpisała się w życie województwa –  

i nie jest to tylko slogan. 
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20 lat OPZL: Fakty i liczby
Jak wszystko się zaczęło?
Kluczowa data to 10 października 1991 roku, w czasie kiedy w polskiej gospodarce 
zachodziły dynamiczne zmiany. Grupa przedsiębiorców z ówczesnego wojewódz-
twa zielonogórskiego na spotkaniu założycielskim w Zielonej Górze postanowiła 
powołać organizację pracodawców. Wśród członków założycieli było dziewięciu 
ówczesnych dyrektorów lubuskich firm. W dniu 17 grudnia 1991 miało miejsce 
pierwsze Zebranie Ogólne Członków, na którym do Organizacji Pracodawców Re-
gionu Zielonogórskiego przystąpiły kolejne firmy. Z początkiem 1992 r. zaczęło 
działać biuro OPRZ, którego dyrektorem został Zbigniew Opaliński. Wpisowe do 
Organizacji wynosiło 200 tys. zł. Wkrótce odbyły się pierwsze, zagraniczne wyjazdy 
studyjne, spotkania i szkolenia. Przystąpion o także do Konfederacji Pracodawców 
Polskich. Setka członków została przekroczona w końcu lat 90. O kulisach powołania 
i pierwszych latach funkcjonowania OPRZ opowiadają na następnych stronach „Oj-
cowie - założyciele” Antoni Rutka i Zbigniew Opaliński. Zapraszamy do krótkiego 
przeglądu historii OPZL.

BIZNES LUBUSKI • 20 LAT OPZL

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej 
– co nas czeka?
Przyszłość Organizacji to na pewno jeszcze bardziej dynamiczny rozwój zarówno 
struktury –  przez przyjmowanie nowych członków i tworzenie oddziałów – jak  
i oferty usług OPZL. Chcemy być jak najbliżej przedsiębiorców, dlatego nasze biura 
funkcjonują już w Zielonej Górze, Nowej Soli, biuro projektu w Żarach, dlatego też 
będziemy tworzyć kolejne: we Wschowie, w Świebodzinie, możliwe że także w Gor-
zowie, bo nie ma tam reprezentanta PKPP Lewiatan.
Rozwój usług z kolei to specjalizacja w usługach proinnowacyjnych i rejestracja w Kra-
jowym Systemie Innowacji przy PARP oraz inicjowanie klastrów – form współpracy 
przedsiębiorców, nauki i takich stowarzyszeń jak OPZL. Oprócz tego na pewno dalej 
będziemy zajmować się sprawami dostosowania kierunków i jakość kształcenia  
do potrzeb gospodarki oraz dialogiem społecznym. Misją OPZL od 20 lat jest nieustan-
nie wspieranie rozwoju członków Organizacji. I tego będziemy się trzymać.

Jarosław Nieradka, dyrektor Biura OPZL

OPZL 2011 w liczbach
19 tys. osób zatrudnionych w firmach członkowskich 
(stan na: XII 2011), 3000 nakładu ma magazyn „Biznes 
Lubuski”, 315 firm członkowskich liczy Organizacja 
(stan na: XII 2011), 15 lat OPZL należy do sieci Kra-
jowego Systemu Usług dla MŚP, 13 przedstawicieli 
liczy Zarząd OPZL, 9 pracowników etatowych zatrud-
nia biuro Organizacji, 3 biura działają na terenie woj. 
lubuskiego



v
Członkowie - Założyciele OPZL:
Tadeusz Baranowski 
(Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego)
Józef Bobiński 
(Przedsiębiorstwo Budowlane Nadodrze Sp. z o.o.)
Marek Górny 
(Novita SA)
Antoni Rutka 
(Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa)
Kazimierz Zelek 
(Lubuskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej Lubtour)
Stanisław Deskiewicz 
(Zakłady Przemysłu Odzieżowego Romeo, Zbąszyń)
Romuald Wrzeszczyński  
(Zakłady Mięsne Przylep)
Jerzy Kwiatkowski 
(Zakłady Przemysłu Wełnianego Polska Wełna)
Jerzy Kubicz  
(Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych Falubaz)

Zarząd OPZL 2010 - 2013 (bieżąca kadencja)
Prezydium:
przewodniczący - Janusz Jasiński (Intermarche / Burza Sp. z o.o.)
wiceprzewodniczący – Dariusz Kończal (Gospodarczy Bank Spółdzielczy 
Gorzów Wlkp.)
wiceprzewodniczący – Arnold Kryściak (Centrum Materiałów 
Budowlanych A. Kryściak)
wiceprzewodniczący – Wiesław Ocytko (Technik Transfer & Consulting)
sekretarz – Bogumiła Ulanowska (Omni Modo)

Członkowie Zarządu:
Piotr Biliński  ( Zachodnia Korporacja Finansowa SA)
Tomasz Gniewczyński  ( IGLOTECHNIK Sp. z o.o.)
Jerzy Kotarski (VINSAR Sp. z o.o.)
Piotr Majdecki (Bank Zachodni WBK S.A. I Oddz. w Żarach)
Henryk Mazurkiewicz (MAZEL M.H. Mazurkiewicz Sp. J.)
prof. Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski)
Zbigniew Skubiszewski (SECO/WARWICK ThermAL)
Grzegorz Żołędziewski (AB Foods Polska Sp. z o.o.)
Krzysztof Irek

Komisja Rewizyjna:
Przemysław Karwowski (przewodniczący), Karol Humiński, Józef Lenart

(na zdj. od lewej W. Maciuszonek - przew. OPZL 2002-2007; A. Rutka długoletni wiceprzewodniczący OPRZ/OPZL; Józef Lenart - szef OPZL w latach 2000-
2001, a także wieloletni członek Zarządu; Z. Opaliński, dyrektor biura 1991 - 2001).

Pierwszy Zarząd OPRZ/OPZL: Jerzy Kwiatkowski (przewodniczący), Tadeusz Baranowski, Józef Bobiński, Marek Górny, 
Antoni Krzywicki, Antoni Rutka, Jan Tarczewski
Przewodniczący OPRZ/OPZL 1991-2011: 1991 - 1996 - Jerzy Kwiatkowski, 1996 - 1997 - Tadeusz Kulczyk, 1998 -  
2000 - Stanisław Iwan, 2000 - 2001 - Tadeusz Kulczyk, 2001 - 2002 - Józef Lenart, 2002 - 2007 - Wacław Maciuszonek, 
2007 - nadal - Janusz Jasiński
Dyrektorzy Biura OPZL: 1992 - 2001 - Zbigniew Opaliński, 2001 - 2002 - Krzysztof Baług,  
2002 - 2004 - Marta Skowrońska-Sobich, 2004 - 2006 - Krzysztof Irek, 2006 - nadal - Jarosław Nieradka.
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Wykorzystaliśmy szansę
Grażyna Rozwadowska-Bar: A wszystko zaczęło się 10 października 1991 
roku… Jak pan wspomina ten dzień? Skąd się wziął pomysł na powołanie 
Organizacji Pracodawców Regionu Zielonogórskiego?
Antoni Rutka: Pomysł dojrzewał od kilku miesięcy, wiosną uchwalono ustawę  
o związkach zawodowych i organizacjach pracodawców, a ja często przebywałem 
w Warszawie, gdzie łatwo było o kontakty z inicjatorami ustawy. Pracując wtedy  
w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa, jako szef Oddziału Woje-
wódzkiego w Zielonej Górze miałem wiele naturalnych kontaktów, często o cha-
rakterze towarzysko – koleżeńskim, z kadrą kierowniczą większości zielonogórskich 
firm. Kontakty te nawiązaliśmy wcześniej w ramach statutowej działalności TNOiK. 
Od kilku lat funkcjonowały zakładane przeze mnie koła zakładowe w największych 
firmach. Dyrektorzy uczestniczyli w szkoleniach i spotkaniach, które TNOiK organizo-
wał z różnymi ważnymi ministrami z Warszawy, a często od wyników takich spotkań 
zależał los firmy i samego jej szefa. Czasy były niepewne i burzliwe. Zaczynała się 
polska transformacja, kończył się socjalizm, zaczynał kapitalizm. Młodsi wiekiem  
o jedno pokolenie od ówczesnych dyrektorów liderzy rad pracowniczych naciskali 
ostro. Sztandarowymi przykładami takich błyskawicznych zmian były Polska Wełna 
i Falubaz -  nowych szefów tych firm znałem ze szkoleń. Miałem też dobre kontakty 
ze środowiskiem radców prawnych, z którymi zakładaliśmy ich korporację zawodo-
wą – Krajową Radę Radców Prawnych. Dlatego, gdy grupie wybranych liderów firm 
powiedziałem o potrzebie utworzenia związku pracodawców jako przeciwwagi dla 
pracowników dobrze zorganizowanych i reprezentowanych już przez dwa związki za-
wodowe (OPZZ i Solidarność) – pomysł uznali za cenny, a potrzebę utworzenia struk-
tury reprezentującej szefów firm za pilną, obiecali też osobisty akces do tej struktury. 
Szczegóły operacyjne i koncepcyjne uzgadniałem głównie z Jurkiem Kwiatkowskim 
– młodym ”pistoletem”- szefem Polskiej Wełny. Paliwem były relacje z nowymi 
władzami, głównie wojewodą Barańczakiem, a także konieczne zmiany w prawie 
gospodarczym, wtedy jeszcze poważnie hamującym indywidualną aktywność.  
Po odbyciu kilkunastu konsultacji ze znajomymi szefami firm zorganizowaliśmy  
10 października 1991 r. oficjalne spotkanie informacyjne. Jego siedmiu uczestni-
ków szybko zgodziło się uznać je za spotkanie założycielskie związku, dla którego 
wybraliśmy wspólnie nazwę Organizacja Pracodawców Regionu Zielonogórskiego. 
Ustaliliśmy, że prezesem i jednocześnie „twarzą związku” będzie J. Kwiatkowski, a ja 
zajmę się jako wiceprezes „kuchnią organizacyjną”, czyli przygotowaniem dokumen-

- Czasy były niepewne i burzliwe. Zaczynała się polska 
transformacja, kończył się socjalizm, zaczynał kapitalizm 
- mówi o klimacie wokół powstania OPZL Antoni Rutka, 
jeden z jej założycieli. 

Rozmawiała Grażyna Rozwadowska-Bar
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tacji statutowej i dokumentów rejestracyjnych. Zajmowałem się tym równolegle  
do tworzenia i rejestrowania własnej firmy - spółki z o.o. pod nazwą Zachodnie Cen-
trum Organizacji, co było spowodowane rozstaniem się z posadą dyrektora TNOiK. Ko-
ledzy z założycielskiej siódemki tj. Jerzy Kubicz z Falubazu, Kazimierz Zelek z Lubtouru,  
S. Wrzyszczyński z Kombinatu Mięsnego nie zgłosili żadnych zastrzeżeń. Podobała im 
się odwaga naszej dwójki „straceńców”, którzy uznali się za reprezentantów miejsco-
wego środowiska dyrektorów.

Czy klimat gospodarczy, polityczny sprzyjał powstawaniu tego typu orga-
nizacji?
To był rzeczywiście czas tworzenia różnych nowych bytów organizacyjnych. Dzia-
łał każdy, komu się chciało i miał ku temu jakieś społeczne zacięcie. Nam tego nie 
brakowało. Władze administracyjne były obojętne, zajęte sobą, więc za bardzo nie 
przeszkadzały, chociaż wyraźnie sprzyjały zmianom. Natomiast coraz większy nacisk 
był odczuwany ze strony Solidarności, która chciała zmian na stanowiskach kierow-
niczych. Poczucie narastającego zagrożenia zachęcało dyrektorów do wstępowania 
do OPRZ.

Czy firmy chętnie chciały się zrzeszać? Jakie miały oczekiwania?
Staraliśmy się wiązać z dobrymi firmami. Profitem była przynależność do „dobrego 
towarzystwa” - uczestniczenie w spotkaniach z ważnymi urzędnikami i politykami 
– głównie z regionu i miasta. Szybko zaoferowaliśmy wyjazdy studyjne, podczas 
których nawiązywane były osobiste kontakty skutkujące współpracą biznesową. 
Sztandarowym przykładem był kontakt nawiązany w Szwajcarii podczas pierwsze-
go wyjazdu studyjnego w końcu 1992, dzięki któremu szwajcarski inwestor wszedł  
do Żar przekształcając z pomocą Wacława Maciuszonka ledwie zipiącą fabrykę płyt 
wiórowych w nowoczesny Kronopol, dzisiejszą wizytówkę regionu.

Proszę opowiedzieć o zasobach organizacji, pierwsze biuro, personel….
Jako odpowiedzialny za „kuchnię” zapewniłem siedzibę OPRZ w wynajętych od 
PZPR dwóch pokojach na IX piętrze biurowca przy ul. Bohaterów Westerplatte 9.  

Antoni Rutka - ur. 1945r.  
Z wykształcenia socjolog, specjalista  
z zakresu zarządzania projektami  
i doradztwa zawodowego. W biznesie 
działał do roku 2004 w branży edukacyj-
no - wydawniczej i konsultingowej.  
Od 2004 mieszka w Warszawie  
i Poznaniu. W 2005 roku przeszedł  
na emeryturę, ale wciąż aktywnie udziela 
się jako ekspert w ocenianiu wniosków 
projektowych PO KL (wszystkie  
priorytety w województwach i na pozio-
mie krajowym), PO IG (większość  
priorytetów) oraz Regionalnych  
Programów Operacyjnych  
(dla woj. Mazowieckiego, Lubuskiego, 
Wielkopolskiego, Pomorskiego). 

BIZNES LUBUSKI • 20 LAT OPZL



W jednym pomieszczeniu funkcjonowała moja firma, w drugim - OPRZ z Zbigniewem 
Opalińskim, dyrektorem biura. Sekretarka i księgowa były wspólne przez prawie rok.  
Po roku przenieśliśmy się na VI piętro – już do oddzielnych i większych pomieszczeń. 
OPRZ zatrudnił własną sekretarkę. Zebrania zarządu OPRZ odbywaliśmy przez pierw-
sze 5-6 lat zwykle u prezesów zarządu (najczęściej w Nafcie), a spotkania statutowe 
w salach konferencyjnych różnych zielonogórskich firm, które chętnie udzielały swo-
ich pomieszczeń i stawiały kawę.

W 1996 roku organizacja weszła do Krajowego Systemu Usług, dlaczego 
panu tak na tym zależało? Co się zmieniło?
To była szansa na pozyskanie środków na finansowanie kosztów biura i opłacanie 
usług informacyjno - doradczych dla przedsiębiorców. Taka była misja rządowej 
Fundacji Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, późniejszej PARP, która zo-
stała wyposażona w duży budżet, a której misja pokrywała się z celami statutowymi 
OPRZ. Byliśmy w gronie członków tworzonej sieci ogólnopolskiej pierwszą i przez 
kilka lat jedyną organizacją pracodawców. Dzięki temu szybko zostałem wybrany do 
Rady Koordynacyjnej KSU jako żywy przykład i reprezentant adresatów, do których 
późniejszy PARP poprzez KSU kierował swą ofertę wsparcia. W latach 1998-2008 by-
łem nawet wiceprzewodniczącym krajowej struktury.

A w 2001 roku organizacja wchodzi również dzięki panu do Lewiatana. Dla-
czego nie pozostała w Konfederacji Pracodawców Polskich?
Ponieważ najczęściej to ja jeździłem na spotkania Konfederacji do Warszawy, stąd  
w tym gremium byłem ”twarzą” OPRZ. Jako aktywnego dyskutanta wybierano mnie 
do różnych władz Konfederacji Pracodawców Polskich. W roku 1999 byłem przewod-
niczącym Komisji Rewizyjnej KPP, gdy Rada Krajowa KPP powierzyła mi rozstrzyganie 
konfliktu pomiędzy prezydentem i kilkoma wiceprezydentami KPP, którego tłem były 
sprawy osobisto-ambicjonalne i koncepcja kierowania konfederacją. Kierownictwo 
KPP wyraźnie lekceważyło potrzeby i środowiska małych i średnich przedsiębiorców 
oraz regionalnych struktur pracodawców, preferując interesy szefów firm państwo-
wych w branżach górniczych i energetycznych. Tacy mali jak my, nie mogli się z tym 
pogodzić. W 2000 roku powstała Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych. Po 
pierwszych kontaktach uznaliśmy, że to będzie właściwa droga - nakierowani są na 
reprezentowanie interesów firm prywatnych, nie lekceważą małych i walczą o po-
prawę ich sytuacji, a przy tym robią to w atmosferze wysokiej kultury organizacyj-
nej. Pierwszy do PKPP przeszedł związek z Poznania, my byliśmy drugą organizacją 
regionalną. 

Jak z perspektywy czasu ocenia pan rozwój organizacji? Które decyzje  
i działania były najważniejsze? 
Kluczowe były chyba: wstąpienie do KSU, związanie się z PKPP Lewiatan oraz inicja-
tywa utworzenia Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Stworzono dzięki temu dobre 
podstawy programowe i materialne. Ponadto orientacja na projekty unijne i obsługę 
potrzeb przedsiębiorców. Utrzymywane są doskonałe relacje z najlepiej reprezentu-
jącą interesy przedsiębiorców strukturą – PKPP Lewiatan. Zajęliśmy także wiodącą 
rolę reprezentantów środowisk gospodarczych w regionie. Organizacja rozwija się 
nieustannie, a jej specyficzną cechą jest powierzanie kierowania nią przedsiębiorcom 
nie tylko najlepszym w regionie, ale i wyróżniającym się w skali ponadregionalnej. 
Dziś OPZL jest z pewnością najlepszym regionalnym związkiem pracodawców, któ-
remu inne regiony zazdroszczą jego siły organizacyjnej, rozległej aktywności pro-
gramowej i bogatego potencjału materialnego. Jest czego zazdrościć a ci którzy są 
wewnątrz, mają powody do dumy. 

A czy jest coś, czego pan żałuje? Czegoś pan nie zrobił, przegapił albo zrobił 
niepotrzebnie?
W 2003 roku przyszedł czas na ważne zmiany pokoleniowe - przestałem być wice-
prezesem zarządu OPZL, utraciłem funkcję pełnioną nieprzerwanie od powstania or-
ganizacji, a w 2004 roku wyjechałem z Zielonej Góry do Warszawy. Można to nazwać 
naszym rozstaniem organizacyjnym. Z oddali ciągle jednak obserwuję, co się dzieje 
w OPZL, bywam na corocznych eventach jesiennych, spotykam kolegów z OPZL na 
wydarzeniach ogólnopolskich w Warszawie, monitoruję witrynę internetową z ra-
dością odnotowując kolejne sukcesy OPZL. Sentymenty nie wygasają, a jeżdżąc po 
Polsce z dumą opowiadam, jaką dobrą strukturą jest Organizacja – wzorzec dla in-
nych regionów. 

A jak teraz postrzega pan OPZL? Czy o takiej organizacji marzył pan 
dwadzieścia lat temu?

Nie myślałem wtedy aż o tak odległej przyszłości, choć marzenia o świetności i sile 
OPZL miałem zawsze – dziś widzę, że się spełniły, co bardzo cieszy. 

Organizacja zmieniła się, pan zapewne też. Czego pana nauczyła praca  
w lubuskiej organizacji? Co w panu pozostało z tamtych czasów?
Nie traktowałem swojej aktywności w OPZL jako czegoś nadzwyczajnego, raczej jako 
normalne wykorzystanie okoliczności, z jakimi miałem do czynienia. Miałem dużo 
szczęścia, że wchodziliśmy zazwyczaj w korzystne związki, stawialiśmy na racjonal-
ne rozwiązania, wykorzystywaliśmy pojawiające się szanse, stawialiśmy na ludzi 
ambitnych i żądnych sukcesów, aktywnych, skutecznych, przekonanych o słuszności 
swoich racji. Ja na tej organizacyjnej drodze ciągle się uczyłem, poznawałem intere-
sujących ludzi, kończyłem różne kursy, studia podyplomowe a nawet doktoranckie,  
a życie dawało mi szansę praktycznego wykorzystania nowej wiedzy. 

Jubileusz to nie tylko wspomnienia, ale również życzenia. Czego można 
życzyć dla OPZL? 
Szczerze i głęboko podziwiam obecnych liderów OPZL, obserwuję jak ważną rolę 
odgrywa organizacja w życiu społeczno - gospodarczym regionu. Robi i znaczy tyle, 
ile robią organizacje pracodawców w Niemczech, a tego im zawsze zazdrościliśmy. 
Widzę, że dzisiejsza OPZL nie ma się czego wstydzić Niech ten rozwój dalej trwa, 
a siła organizacji wzrasta dając satysfakcję jej byłym i obecnym reprezentantom. 
Przedsiębiorcy regionu widzą i czują, że to jest ich organizacja. Szczerze podziwiam 
obecnego przewodniczącego - Janusza Jasińskiego - lider młody wiekiem, mający  
w sobie wiele żaru i determinacji. Organizacją kieruje sprawnie, a dba o interesy 
przedsiębiorców z regionu dba wyjątkowo efektywnie, ma wsparcie w fajnym, mą-
drym zespole kolegów z zarządu i profesjonalnym zespole pracowników. Do tego 
dochodzi nowa siedziba. Życzę więcej takich sukcesów, a ich autorom zasłużonej 
satysfakcji z osiągnięć.

Antoni Rutka
1991 - 2003 współzałożyciel i wiceprezes OPRZ/OPZL

2000 - 200� członek Naczelnej Rady Zatrudnienia przy MPiPS 

199� - 200� wiceprzewodniczący Rady Koordynacyjnej  
KSU dla MSP przy PARP

1995 - 2008 założyciel i wiceprezydent Polsko-Niemieckiej 
Fundacji Kształcenia Kadr Gospodarki 

1999 - 2003 współzałożyciel i wicemarszałek Lubuskiego  
Sejmiku Gospodarczego

2002 inicjator i współzałożyciel Zachodniej Wyższej Szkoły  
Handlu i Finansów Międzynarodowych

2004 - 200� konsultant i wiceprezes zarządu Związku  
Pracodawców Warszawy i Mazowsza 

2009 współzałożyciel i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego  
Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Unii Europejskiej  
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Lubiłem kontakt z ludźmi
Był pan pierwszym dyrektorem, jak pan organizował biuro?
Na początku nie było łatwo, biuro Organizacji mieściło się w jednym pokoju. Nie było 
pracowników pełnoetatowych. Starałem się, aby stylem prowadzonego biura była 
nie forma, ale treść. Korzystaliśmy z różnych form pomocowych Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, szybko weszliśmy do Krajowego Systemu Usług dla MSP, 
korzystaliśmy z projektów szkoleniowych, doradztwa i informacyjnych. I tak powoli 
rozwijaliśmy Organizację oraz biuro.

Jakie zadania stawiał pan Organizacji? Które były najważniejsze?
Każda z firm różnie rozumiała przynależność do Organizacji, część liczyła na pomoc 
przy pozyskaniu rynków zbytu. Nastawialiśmy się głównie na doradztwo, przekazy-
wanie informacji okołobiznesowych oraz pomoc w kontaktach wewnętrznych 
i poza granicami. Korzystaliśmy z kontaktów zagranicznych jakie posiadały władze 
miasta. W ramach tych kontaktów organizowaliśmy wyjazdy studyjne do Danii, Ho-
landii, Niemiec i Włoch, a nawet odważyliśmy się pojechać do Kaliningradu. 
W trakcie wyjazdów po Europie spotykaliśmy się z przedsiębiorcami, organizacjami 
okołobiznesowymi i władzami samorządów lokalnych, z którymi wymienialiśmy do-
świadczenia. Każda możliwość kontaktów z przedsiębiorcami spoza Polski była waż-
na, inspirowała do zmian. Zawierane były kontrakty handlowe, nawiązywana współ-
praca, np. dzisiejszy Kronopol to podobno efekt jednego z wyjazdów do Szwajcarii. 

Jak pozyskiwaliście nowe firmy członkowskie?
Nowe firmy same przysyłały deklaracje, zwłaszcza po szkoleniach, wyjazdach, spot-
kaniach integracyjnych, ale także członkowie założyciele rekomendowali swoich 
partnerów biznesowych.

Jak powstał pomysł konkursu „Lubuski Mister Budowy”?
Z wykształcenia jestem budowlańcem, w zawodzie pracowałem wiele lat. Temat 
budownictwa był mi zawsze bliski, byłem współzałożycielem Lubuskiej Izby Budow-

Na początku nie było łatwo, biuro Organizacji mieściło się  
w jednym pokoju. Nie było pracowników pełnoetatowych 
– o początkach organizacji opowiada Grażynie Rozwad-
owskiej-Bar Zbigniew Opaliński, pierwszy dyrektor Biura 
OPRZ.
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nictwa i z tych doświadczeń powstał pomysł konkursu „Lubuski Mister Budowy”. 
W latach 1994-1998 konkurs obejmował tylko teren byłego województwa zie-
lonogórskiego, a głównym organizatorem i sponsorem była Organizacja Praco-
dawców Regionu Zielonogórskiego. Od roku 1999 konkurs swoim zasięgiem objął 
całe nowe województwo lubuskie i dalsze prowadzenie konkursu przekazaliśmy 
Lubuskiej Izbie Budownictwa, a współpracę i udział w komisji konkursowej zade-
klarowały organizacje zarówno z północy, jak i południa województwa. “Lubuski 
Mister Budowy” to konkurs na najlepszy obiekt budowlany naszego wojewódz-
twa w każdym roku. Konkurs jest takim systemem mobilizacji do porządnej jako-
ści budownictwa, zarówno na etapie przygotowania inwestycji jak i projektowa-
nia i wykonawstwa.

Organizacja wydawała biuletyny, czy to była jedyna forma promocji?
Biuletyny zawierały bieżące informacje dla członków Organizacji, dla samorzą-
dów, nie była to forma promocji. Zamieszczaliśmy informacje o działalności Orga-
nizacji, o możliwościach i sposobach pozyskiwania środków pomocowych z Unii 
Europejskiej, zmianach ustaw i sprawozdaniach z posiedzeń zarządu Organizacji.

Jak by pan ocenił swój „czas” w Organizacji, co udało się zrobić, a co nie?
W Organizacji pracowałem do 2001 roku, odszedłem ze względów zdrowotnych. 
Gdy odchodziłem mieliśmy ok. 100 firm członkowskich. Dzięki naszej działalności 
byliśmy rozpoznawalni wśród władz wojewódzkich, miejskich, wśród przedsię-
biorców i samorządów terytorialnych. Chciałem stworzyć konsorcja budowlane, 
aby konkurować z dużymi „obcymi” przedsiębiorstwami na większych inwesty-
cjach realizowanych w naszym regionie. Próbowałem… Chcieliśmy większej 
integracji w województwie, i to się udało – został powołany Lubuski Sejmik 
Gospodarczy z udziałem wszystkich organizacji i związków przedsiębiorców 
województwa. Byliśmy inicjatorami dialogu społecznego z udziałem wszystkich 
związków zawodowych pracowników i organizacji przedsiębiorców. Mieliśmy 
swoich przedstawicieli m.in. w Naczelnej Radzie Zatrudnienia działającej przy 
Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz w wojewódzkich i powiatowych radach 
zatrudnienia. Nasi przedsiębiorcy uczestniczyli w pracach Wojewódzkiej Komisji 
Dialogu Społecznego oraz w Komitecie Sterującym Programów PHARE i SAPARD. 
Przedstawiciel OPZL był wiceprzewodniczącym Rady Koordynacyjnej Krajowego 
Systemu Usług dla MSP przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Do-
brze nam się współpracowało z władzami województwa, z wojewodą Marianem 
Eckertem, Stanisławem Iwanem. Wyjazdy studyjne bardzo wiele uczyły, przedsię-
biorcy mieli okazję zobaczyć jak działają firmy w innych krajach.

Które momenty były najtrudniejsze?
W tamtych czasach zarządzający nie przykładali odpowiedniej wagi do szkoleń. 
Organizowaliśmy szkolenia i seminaria, mieliśmy dobrych ekspertów i wykładow-
ców, ale zawsze najbardziej obawialiśmy się o frekwencję. A z tą bywało różnie.

Co pana motywowało do pracy w Organizacji?
Lubiłem kontakty z ludźmi, wcześniej kierowałem przedsiębiorstwem, więc nie 
miałem problemów w kontaktach z szefami firm. Wierzyli, że chcę zrobić coś do-
brego. Widziałem pozytywny oddźwięk i dla mnie to było mobilizujące. Jak coś 
się robi, to czas leci szybko. Takie działanie daje satysfakcję. Zarządzałem firmą, 
która zatrudniała 1300 osób i przestawienie się z takiej firmy na organizację, któ-
rej efekt nie był wyraźnie przewidywalny nie było proste. Sam się sobie dziwiłem, 
że odnalazłem się w tego rodzaju pracy.

Czego najważniejszego nauczyła pana praca w Organizacji?
Przede wszystkim cierpliwości. Dziś potrafiłbym każdej organizacji powiedzieć od 
czego zacząć. Mam uprawnienia mediatora sądowego, więc powiedziałbym też 
jak znaleźć kompromis przy różnych zdaniach, jak unikać sporów.

A jaka jest dzisiejsza Organizacja? Czym różni się od tej, którą pan za-
rządzał?
Dzisiejsza Organizacja różni się rozmachem, to więcej firm członkowskich, jest 
bardziej znana. Profesjonalnie prowadzone biuro. Jest podstawa by odważyć się 
na wielkie wyzwania. W związku z tym, że Organizacja jest tak duża brakuje mi 
sekcji branżowych, które działałyby na rzecz danej branży.

Zbigniew Opaliński (ur. w 1939 r.). Absolwent Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach Wydział Budownictwa Przemysłowego  
i Ogólnego. W latach 1962-1967 kierownik budowy w Hutni-
czych Przedsiębiorstwach Remontowych w Katowicach. W latach 
1967 - 1969 w ramach okresowej służby wojskowej trafił na 
budowę basenu w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego jako 
kierownik. Następnie już do początku lat 90. piastował różne 
stanowiska w kierownictwie Zielonogórskiego Przedsiębiorstwa 
Budowlanego w Zielonej Górze, później przekształconego  
w Kombinat Budowlany. Pięć lat był zastępcą dyrektora, a 10 lat 
dyrektorem naczelnym Kombinatu Budowlanego. Od 1991 r., 
przez 10 lat dyrektor Biura OPRZ / OPZL
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Trzeba biec do przodu
Lubuski rynek pracy należy do najmniejszych w skali kraju, pracodawców 
jest tu nieporównanie mniej niż w Wielkopolsce czy na Mazowszu, a tym-
czasem Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej to największa i najbar-
dziej dynamiczna struktura w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywat-
nych Lewiatan. Jakim cudem?
Gdybym chciał nas wychwalać, to bym odpowiedział, że my ciężko pracujemy, a inni 
nie i dlatego jesteśmy lepsi od innych. Ale oczywiście to nieprawda. Sądzę, że powo-
dów jest kilka. Po pierwsze, mamy 20 lat tradycji, a więc mocno wrośliśmy w nowo-
czesne gospodarowanie po przemianach ustrojowych. Po drugie, mniejszy i słabszy 
region narzuca konieczność współpracy, a także potrzebę bycia w czymś lepszym. 
Tak jak w życiu. Trudniejsze warunki stymulują do większych wyzwań i większego 
poświęcenia. Podejrzewam, że np. w woj. mazowieckim ilość sił odśrodkowych i po-
czucie własnej potęgi może być tak duże, że przedsiębiorcy nie chcą i nie muszą się 
jednoczyć. Integrują się dopiero wtedy, gdy pojawia się stan zagrożenia. My nato-
miast, w mniejszym regionie, czujemy się trochę zagrożeni, zatem łatwiej i chętniej 
się integrujemy w strukturach pracodawców. Trzeba podkreślić, że nasza organiza-
cja skupia wielu przedsiębiorców, którzy mają zacięcie do działania społecznego.  
Z naszego środowiska wyrosło kilku senatorów i kilku znaczących samorządowców. 
Dzisiaj organizacja jest już silna. A jak jest silna, to ludzie chcą się do niej zapisywać. 
Kiedyś musieliśmy wszystkim tłumaczyć kim jesteśmy. Dziś już nie musimy.

Łatwiej integrują się małe i średnie firmy, które czują się zagrożone na ryn-
ku, czy wielkie firmy z dużym kapitałem?
Kilka lat temu uznaliśmy, że jako OPZL nie będziemy się bezpośrednio zajmować 
kwestiami skali podatkowej, prawa pracy itp., bo to nie jest poziom działania re-
gionu, tylko Warszawy. To Lewiatan ma reprezentować nasze interesy w Sejmie 
 i w ogóle w stolicy. Chociaż dużą nobilitacją dla naszego lub przedwozu towarów. 
Tym sposobem duża firma płaci u nas umiarkowaną składkę, a serwis ma taki, jakby 
była w strukturach Lewiatana.

Mam wrażenie, że z chwilą, kiedy OPZL swoim sztandarowym pomysłem 
uczyniła Aglomerację Zielonogórską, to weszła na zupełnie nową płaszczy-
znę działania. Bo zaczyna integrować już nie tylko firmy, ale także samo-
rządy. Na ostatnim forum przedsiębiorców zorganizowanym przez redak-
cje Forbesa i Newsweeka, padła taka teza, że dzisiaj działalności firm nie 

Dzisiaj organizacja jest już silna. A jak jest silna, to ludzie 
chcą się do niej zapisywać. Kiedyś musieliśmy wszystkim 
tłumaczyć kim jesteśmy. Dziś już nie musimy.

Z Januszem Jasińskim, przewodniczącym Organizacji Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej rozmawia Michał Iwanowski
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determinuje już tylko zysk, ale przede wszystkim rozwój i wybieganie do 
przodu. Czy więc Aglomeracja Zielonogórska jest taką ucieczką do przodu 
przez pracodawców?
- Na pewno robimy dobrą robotę, ale jednak jesteśmy tutaj mocno ograniczeni. Chce-
my stymulować rozwój gospodarczy, ale widać, że w rozwoju kraju i regionu zabrakło 
pewnych stymulatorów powiatowych i gminnych. Ilość rozłącznych interesów w na-
szym województwie, jak i w każdym innym, jest na tyle duża, że nie pozwala to sku-
tecznie działać na poziomie gminy i powiatu. To nie jest tak, że Jasiński z Kryściakiem 
i Ocytko usiedli i wymyślili jak tu zrobić zadymę w województwie. Po prostu trzeba 
było zauważyć fakt, że potrzebne stało się współdziałanie i koordynacja na poziomie 
kilku ośrodków miejskich. Otworzyliśmy oddziały w Nowej Soli i Żarach i zauważyli-
śmy, że przedsiębiorcy z tych ośrodków zaczęli mówić jednym głosem, a potem takie 
same głosy usłyszeliśmy ze Świebodzina czy Wschowy. Trzeba więc powiedzieć jasno, 
że potrzebna jest wspólna platforma z wójtami i burmistrzami. Kolejnym elemen-
tem, jaki chcemy rozwinąć, jest dość słaba sieć banków spółdzielczych. Być może  
w przyszłości nasza Aglomeracja Zielonogórska stanie się spółką akcyjną, czyli 
sprawnie działającym organizmem, jakim jest np. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna 

Strefa Ekonomiczna. Tak więc na razie jesteśmy na początku drogi, a długofalowo 
przyświeca nam przekonanie, ze nie da się robić rozwoju gospodarczego bez przed-
siębiorców, bez samorządowców i bez nowoczesnej sfery akademickiej.

Wspomniał pan, że u początków integracji przedsiębiorców z OPZL 20 lat 
temu, leżało poczucie zagrożenia. Rozumiem, że chodziło o zagrożenie wy-
nikające ze słabej konkurencyjności lubuskich firm w odniesieniu 

do niemieckich. Czy dzisiaj, u początków Aglomeracji Zielonogórskiej, po-
czucie zagrożenia też może sprzyjać integracji samorządów? Kiedyś stwier-
dził pan, że nie musimy się martwić co się dzieje w polskiej gospodarce, bo 
prędzej czy później będziemy zależeć od kondycji gospodarki niemieckiej. 
Czy więc tym zagrożeniem jest coraz silniejsze oddziaływanie aglomeracji 
Berlina na zachodnie pogranicze Polski? 
To jest możliwy scenariusz rozwoju przyszłości. To kierunek, którego efektem jest 
Europa regionów, a nie Europa państw. Byłem na Europejskim Forum Nowych Idei 
w Sopocie, gdzie pewien amerykański naukowiec stwierdził, że przyszłością świa-
ta nie są państwa, lecz miasta. W przyszłości to Barcelona będzie współpracować  
z Marsylią, a nie Hiszpania z Francją. Trochę wracamy do starożytnych polis albo  

O Aglomeracji Zielonogórskiej: Na razie jesteśmy na początku drogi, a długofalowo przyświeca nam 
przekonanie, ze nie da się robić rozwoju gospodarczego bez przedsiębiorców, bez samorządowców 
i bez nowoczesnej sfery akademickiej.
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Chcemy, żeby Zielona Góra była reprezen-
tantem interesów tych 600 tys. ludzi, 
którzy mieszkają na południu regionu 
i chcemy, żeby Gorzów też znalazł swój 
pomysł na aglomeracyjność.

do średniowiecza, kiedy księstwa były podstawą funkcjonowania świata, a nie pań-
stwa narodowe. Wówczas przecież Niemcy czy Włochy były rozbite na liczne księstwa. 
Ale spójrzmy bliżej: 25 lat temu stał jeszcze mur berliński. A więc fakt, że być może za 
25 lat będziemy w jakimś podregionie berlińskim, chyba nikogo nie zdumiewa, ani 
nie przeraża. Ja wiem jedno: jeśli chcemy być dla Berlina partnerem, to musimy mieć 
pewną „masę krytyczną”. Na południowo-zachodnim pograniczu Polski, takim suwe-
renem staje się Wrocław, a na zachodzie pewien potencjał mają Szczecin, Gorzów 
i Zielona Góra. Musimy więc wraz z Żarami, Żaganiem, Świebodzinem, Wschową  
i innymi miastami tworzyć system reprezentacji wspólnych interesów. Oczywiście 
pozostaną województwa, chociaż wydaje mi się dziś, że 49 województw lepiej od-
powiadało na potrzeby lokalnych społeczności. Ale przecież niewykluczone, że wróci 
koncepcja pięciu-sześciu województw.

Kiedy rozmawialiśmy rok temu, nazwał pan to zjawisko dość obrazowo: 
„Siła nabywcza i potencjał Niemców jest czterokrotnie większy niż Pola-
ków, zatem 3,5 milionowy Berlin to ekwiwalent 15-milionowego miasta w 
Polsce. Wyobraźmy więc sobie takie 15-milionowe miasto w Polsce, które 
ma konkurować z milionowym Wrocławiem”. Czyli wnioskuję, że konkuren-
cji z Berlinem nigdy nasz region nie podejmie, możemy jedynie starać się 
zająć trochę lepszą pozycję na berlińskiej „orbicie”.
Przykładem niech tu będzie osławiona już kłótnia wojewódzka o kolej dużych pręd-
kości. Przecież nie chodzi o to, żeby ten pociąg był dla Lubuszan kolejną barierą archi-
tektoniczną, ale żeby był łącznikiem. To, co możemy zrobić, to jak najlepiej skomuni-
kować w ramach Aglomeracji Żary, Lubsko, Żagań, Nową Sól, Szprotawę, Sulechów, 
Świebodzin, Wschowę, Nową Sól i inne miasta, poprzez Zieloną Górę. Przecież jeżeli 
powstanie łącznik między Berlinem a Poznaniem poprzez nasze województwo i my 
chcąc do niego wsiąść, będziemy musieli pojechać do Poznania, to będzie kompletna 
katastrofa. Trzeba biec do przodu w swoim dobrze pojętym interesie, bo inaczej zgi-
niemy w tej masie, która nas otacza. Chcemy, żeby Zielona Góra była reprezentantem 
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Postawienie w województwie lubuskim na parki naukowo-
technologiczne, jako miejsca kojarzenia biznesu z nauką,  
jest dla nas jedyną szansą. Inaczej będziemy skansenem.

interesów tych 600 tys. ludzi, którzy mieszkają na południu regionu i chcemy, żeby 
Gorzów też znalazł swój pomysł na aglomeracyjność. Niech Gorzowowi się uda, my 
temu kibicujemy. Ale warunek jest jeden: najpierw trzeba sporo zainwestować, żeby 
za ileś lat zbierać owoce swojej pracy.

Patrząc w przyszłość, trzeba dostrzec na horyzoncie nowe rozdanie fundu-
szy strukturalnych w ramach budżetu unijnego na lata 2013-2020. Ile tych 
pieniędzy będzie, nie wiadomo, bo nie wiadomo czy strefa euro wybrnie  
z tarapatów. Ale mówi się, że kluczem do unijnego skarbca będzie teraz in-
nowacyjność. Już nie wielkie inwestycje infrastrukturalne jak w funduszu 
Spójności, ale pomysłowość, badania i rozwój. To dla firm lubuskich duże 
wyzwanie, skoro – jak sam pan twierdził – niezbyt ochoczo lgną one do 
sfery akademickiej i naukowej…
Po pierwsze widać, że Unia Europejska nie jest krainą mlekiem i miodem płynącą. 
Dlatego pieniądze unijne w następnym rozdaniu będą raczej kierowane tam, gdzie 
mają szansę się zwrócić. Po drugie mam wrażenie, że dzisiaj nie ma już planowania, 
jest działanie na krawędzi chaosu. Planowania nie będzie już nigdy w takim wyda-
niu, jak w latach 50., 60. i 70. Jak dziś rzuca się produkt na rynek, to nie ma testo-
wania, wdrażania itp., tylko rzuca się na rynek 10 produktów i produkuje tylko ten, 
który chwyci. To jest ciągły wyścig z czasem. Dlatego postawienie w woj. lubuskim 
na parki naukowo-technologiczne, jako miejsca kojarzenia biznesu z nauką, jest dla 
nas jedyną szansą. Inaczej będziemy skansenem.

Warunkiem sukcesu parków naukowo-technologicznych jest to, żeby  
w regionie był wysokospecjalistyczny przemysł, który współpracuje z bi-
znesem…
No właśnie. Park technologiczny w wydaniu nowosolskim to na pewno jest dobra 
droga. Bo tam jest przemysł, który współpracuje z nauką pod konkretne zlecenia. 
Natomiast problem Zielonej Góry polega na tym, że nie mamy tak skanalizowanego 
w jednym miejscu przemysłu jak w Nowej Soli. Jeżeli obok nie zapełni się strefa eko-
nomiczna, to z parku technologicznego będzie niewiele korzyści. Uniwersytet musi  
o to zabiegać. Ja się obawiam, że lubuscy naukowcy patrzą na współpracę z bizne-
sem jak na fanaberię, którą Unia Europejska wymyśliła, bo tak naprawdę przecież 
chodzi o to, żeby kształcić studentów. Ale problem w tym, że tych studentów może 
nie być.

Zbigniew Paruszewski, członek rady programowej OPZL mówił, że w takich 
ośrodkach jak parki przemysłowe w Lubuskiem, nie da się prowadzić spe-
cjalistycznej działalności badawczej, dokonywać wynalazków. Tam trzeba 
pracować nad zaimplementowaniem w praktyce przemysłowej tych tech-
nologii, które wyciekają ze specjalistycznych dziedzin gospodarki. Czyli 
rozumiem, że obecnie jest to bardziej prawdopodobne w Nowej Soli, bo  
w sąsiedztwie parku jest specjalistyczny przemysł?
- Tak. Przecież nikt z nas nie myśli, że na naszej uczelni będziemy mieli Einsteina,  
a w parku technologicznym Edisona. Ja to sobie wyobrażam tak, że Uniwersytet Zie-
lonogórski może być miejscem na tańsze kształcenie przyzwoitego inżyniera. A firmy 
będą potrzebować takich dobrych inżynierów, ale niekoniecznie odkrywców. W to 
wszystko wpisuje się jeszcze kompleks energetyczny Gubin-Brody. To jest dla nas 
taka sama szansa, jak elektrownia dla Bełchatowa czy miedź dla Głogowa, Lubina  
i Polkowic. Tam na przestrzeni 30 lat stworzono duże i bogate miasta. Przecież tu nie 
chodzi tylko o węgiel, ale o innowacyjność i o impuls do rozwoju. Na to nie można 
patrzeć przez pryzmat interesu grupy kilkuset osób. Jeśli nie zdobędziemy się na od-
wagę, by przeforsować to rozwiązanie, to nasze dzieci nam tego nie wybaczą.
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Czas na życzenia -  
listy gratulacyjne dla OPZL

Henryka Bochniarz / Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych „Lewiatan”
Historia organizacji, której Pan przewodniczy to właściwie historia polskiej demokracji. Powstała ona wszak w październiku 1991 roku,  
w pierwszych latach przemian ustrojowych i rosła wraz z nową polską gospodarką opartą o zasady rynkowe. Nie byłoby jednak tego wzrostu 
bez odwagi, energii i wizji przedsiębiorców. Nie byłoby tego rozwoju bez ich społecznej odpowiedzialności, zarówno wobec pracowników, jak 
i społeczności lokalnych. Taka partnerska współpraca stała się możliwa w dużej mierze właśnie dzięki organizacjom pracodawców. Dzięki ich 
zabiegom o coraz lepsze warunki gospodarowania i znoszenie barier w rozwoju przedsiębiorczości stale polepszają się w kraju także warunki 
dla  prowadzenia biznesu.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej jest jedną z najsilniejszych regionalnych organizacji pracodawców w Polsce. Wyznacza stand-
ardy i może być wzorem. Zarówno, jeśli chodzi o współpracę z innymi lokalnymi organizacjami i władzami, jak i o tworzenie regionalnego 
mikroklimatu sprzyjającego przedsiębiorcom. (…) Aktywnie wspiera inicjatywy związane z budowaniem Strategii Rozwoju Polski Zachod-
niej oraz aglomeracji zielonogórskiej. Łączenie potencjałów to naturalny kierunek, ale taki proces wymaga lidera. Katalizatorem zmian, który 
wyznacza ich kierunek mogą być właśnie organizacje pracodawców. (…) Dzięki kompetentnym liderom pracodawców i władz lokalnych 
udało się Państwu zbudować modelowy przykład partnerskich relacji biznesu i administracji, zgodny z najwyższymi standardami unijnymi. 
Udało się Państwu wspólnie stworzyć klimat, w którym środowiska gospodarcze są słuchane i poważane. Niestety, w skali ogólnokrajowej, 
wciąż mamy na tym polu wiele do zrobienia. Tym bardziej istotne jest, że regionalnie - np. na Ziemi Lubuskiej -  istnieją podmioty, które 
wyznaczają kierunki nowoczesnych relacji administracja-biznes. Zachęcam Państwa to podążania tą drogą i pokazywania, jak obopólnie 
użyteczna jest taka kooperacja. (…)

Elżbieta Polak / Marszałek Województwa Lubuskiego
Gratuluję wspaniałego jubileuszu, jakim jest dwudziestolecie istnienia Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. OPZL to doskonałe 
wsparcie dla naszej lokalnej przedsiębiorczości. Opinia Organizacji stanowi ważny głos w dyskusji o sposobach wzmocnienia rozwoju 
regionu i podnoszenia jego konkurencyjności. Stworzenie w Lubuskiem najlepszych w Polsce warunków do prowadzenia działalności 
gospodarczej to jeden z najważniejszych celów, jakie stawia przed sobą zarząd województwa, dlatego wierzę, że nasze wspólne działania 
na rzecz poprawy warunków funkcjonowania lubuskich firm oraz ożywienia gospodarczego naszego województwa, okażą się skuteczne. 
Nietrudno zauważyć, że lubuscy przedsiębiorcy są bardzo aktywni, a firmy są otwarte, nastawione na rozwój. Lubuszanie chcą zakładać 
własne firmy i pracować na własny rachunek, mają też pomysły na dobry biznes. Już wielokrotnie na łamach „Biznesu Lubuskiego” 
zwracałam uwagę, że to właśnie właściciele firm okazali się najbardziej aktywni w czasie składania wniosków o dofinansowanie z Lu-
buskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Natomiast nasze badania ewaluacyjne wykazały, że nawet ci przedsiębiorcy, którzy nie 
otrzymali wsparcia z Unii Europejskiej, i tak zrealizowali u siebie w firmach zaplanowane projekty. To świadczy o niezwykłej determinacji 
właścicieli lubuskich firm. 

Przedsiębiorcza postawa mieszkańców Ziemi Lubuskiej napawa optymizmem i zachęca zarząd województwa do skutecznego działania 
na rzecz gospodarczego ożywienia Lubuskiego. To nic, że jesteśmy jednym z czterech najmniejszych województw w Polsce. Lubuscy 
przedsiębiorcy potrafią świetnie wykorzystać dostępne instrumenty wsparcia i atuty transgranicznego położenia. Dzięki naszemu 
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położeniu wiele niemieckich firm lokuje swoje filie właśnie w Lubuskiem. Korzystają z tego w dużej mierze przedsiębiorcy, którzy mogą 
być dla nich podwykonawcami i dzięki temu rozwijać swoją działalność. Zarząd województwa rozumiejąc potrzeby pracodawców, 
stawia na wieloletnie wsparcie połączeń lotniczych z Babimostu do Warszawy. Zależy nam również na tym, by za sprawą kluczowych 
dla Polski Zachodniej projektów infrastrukturalnych, a dotyczących infrastruktury transportowej: dróg, kolei i rzek – współpraca region-
alna, ponadregionalna, a także transgraniczna – mogła się odbywać w sposób płynny i łatwy pod względem logistycznym. Głównym 
założeniem przyszłej Strategii Rozwoju Polski Zachodniej jest realizacja takich projektów, które wykraczają poza granice administracyjne 
naszego województwa, a dotyczą nie tylko infrastruktury transportowej, ale również szkolnictwa wyższego, bezpieczeństwa energety-
cznego i budowania społeczeństwa informacyjnego. Okrągły jubileusz OPZL to oznaka profesjonalizmu oraz konsekwencji i skuteczności  
w działaniu. Życzę optymizmu i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań oraz wytrwałości w dążeniu do celu, dzięki czemu dzień po 
dniu udowadniamy, że Lubuskie jest warte Zachodu.

Szczegóły oferty, informacje o oprocentowaniu, opłatach i prowizjach dostępne są w oddziałach BZ WBK S.A. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Stan na 18.04.2011 r.

Zaproszamy do
oddziałów Banku Zachodniego WBK S.A.

Janusz Kubicki / Prezydent Zielonej Góry
Zielonogórscy pracodawcy obchodzą właśnie 20-lecie istnienia swojej organizacji. Najpierw w październiku 1991 r. grupa przedsiębiorców 
powołała jedną z pierwszych w Polsce organizacji pracodawców - Organizację Pracodawców Regionu Zielonogórskiego. Później OPRZ 
przekształciła się w Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej. To mi przypomina inny jubileusz. Przed rokiem obchodziliśmy 20-lecie resty-
tucji samorządu terytorialnego. 

I my, i Wy, jesteśmy w podobnym wieku. Przez ostatnie 20 lat wiele musieliśmy się nauczyć. Jak skutecznie działać. Jak dopasować się do wciąż 
zmieniającej się rzeczywistości. Jak realizować często sprzeczne postulaty. Myślę, że idzie to nam nieźle. Okrzepliśmy. Sporo się nauczyliśmy. 
Mimo tego wciąż stoją przed nami wielkie wyzwania. Nieustannie musimy dbać o nasze domy, firmy czy gminy. Szukać sposobów jak na-
jlepiej, najbardziej efektywnie wykorzystać środki, które mamy do dyspozycji. W Zielonej Górze, przez ostatnie cztery lata z dużym sukcesem 
udało się nam zagospodarować wielkie, unijne środki na poprawę infrastruktury. Tak jak Państwo staraliście się rozwijać swoje firmy, tak 
samorządowcy starali się o poprawę jakości życia mieszkańców. Nie da się tego jednak zrobić bez sprawnej gospodarki i nowych miejsc 
pracy. To właśnie gospodarka  jest największym wyzwaniem w tej kadencji. Zbudowaliśmy lub budujemy podstawy do rozwoju miasta w tej 
dziedzinie. Głównie mam na myśli powstający Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny.

To przykład dobrej współpracy, kiedy dla dobra miasta, ale i regionu, wychodzimy z inwestycjami poza granice Zielonej Góry, współpracując 
z innymi gminami. Cieszę się, że w tej dziedzinie mamy partnera w Waszej organizacji, który stanie się udziałowcem Parku. Współpraca 
samorządu Zielonej Góry z OPZL jest dla mnie jednym z priorytetów. Nie wyobrażam sobie, żeby bez niej mogła sprawnie działać powstająca 
właśnie Aglomeracja Zielonogórska. Jej utworzenie daje nam wszystkim szansę na rozwój gospodarczy. Nie tylko Zielonej Góry, ale całego 
naszego regionu. Na lepsze wykorzystanie środków, sprawniejsze zarządzanie, skuteczniejszą promocję  i wypracowanie wspólnych projek-
tów, z którymi będą się musieli liczyć decydenci. My nie mamy innego wyjścia. W modelu rozwoju kraju wokół wielkich aglomeracji, razem 
musimy stworzyć sprawnie funkcjonujący organizm umożliwiający nam konkurowanie z większymi, tradycyjnymi ośrodkami. Jeżeli nam nie 
uda się tego dokonać, zostaniemy zepchnięci na margines. 

Ja, jako prezydent Zielonej Góry, wiodącego miasta w regionie, jestem żywotnie zainteresowany żeby projekt Aglomeracji Zielonogórskiej 
się powiódł. Liczę na to, że OPZL będzie jego siłą napędową. Gratuluję pięknego jubileuszu i życzę nam wszystkim realizacji w najbliższych 
latach wspólnych planów.

reklama
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Wielki jubileusz 
Pracodawców

Pracodawcy świętowali w sali Filharmonii Zielonogórskiej. Oprócz działaczy związa-
nych z OPZL - byłych i obecnych - wśród gości znaleźli się także Henryka Bochniarz 
i Henryk Orfinger z PKPP Lewiatan, władze województwa oraz włodarze lubuskich 
miast i gmin. 

Dziś święto, a od jutra do pracy!
- OPZL w każdej dziedzinie może być wzorcem dobrych praktyk. Czy to współpracy z 
władzami, czy dialogu społecznego, czy wykorzystania funduszy unijnych. Jako Le-
wiatan mamy w Zielonej Górze fantastycznego partnera, wzajemnie dodając sobie 
wartości - mówiła Henryka Bochniarz, składając życzenia z okazji 20-lecia. Ale padły 
także słowa przestrogi przed zbliżającym się kryzysem gospodarczym: o protestach 
na Wall Street, rozmowach na szczycie G20 w Cannes - Oba te miejsca łączy ogrom-
ne poczucie zagrożenia i bezradności, braku sposobu na to jak stąd wyjść. Recept, 
co można by było zrobić by kryzys się nie pogłębiał - opowiadała prezydent PKPP 
Lewiatana. Zwracała uwagę na niebezpieczne tezy, które pojawiają się z obu wspo-
mnianych środowisk: podważanie wolnego rynku, działalności prywatnego sektora, 
zasadności wspólnej waluty czy funkcjonowania instytucji europejskich, traktatu liz-
bońskiego - Wszystko to pokazuje, że jesteśmy naprawdę w bardzo trudnym miejscu 
- oceniła. Zdaniem H. Bochniarz możemy się cieszyć, że udało nam się przejść przez 
I falę kryzysu, zapisy konstytucji o limicie zadłużenia są dobrym rozwiązaniem, ale 
nie można jednocześnie siedzieć i czekać licząc, że uda się po raz kolejny. - Kryzys 
puka do naszych drzwi coraz mocniej i jeśli nie podejmiemy działań, to wtedy to, co 
dzieje się w krajach Europy Zachodniej będzie wkrótce też naszą praktyką - ostrze-
gała. Jednocześnie zachęcała do lobbingu na rzecz uwzględnienia przez rząd postu-
latów przedsiębiorców, które mogą pomóc uchronić kraj przed recesją - Im więcej 
nas będzie, tym lepiej. Z jednej strony gratuluję 20 lat, ale z drugiej strony trzeba 
powiedzieć - “OK, świętujmy”, ale nazajutrz “Do roboty!”.

Razem możemy więcej
Do wypowiedzi H. Bochniarz nawiązał prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki - Czy 
boimy się tego kryzysu? - pytał - Ja się go boję, ale jak patrzę na was, to wiem, że 
wy sobie z nim dacie radę. Bo jak nie wy, to kto? Kto wam pomagał przez te 20 lat? 
Walczyliście z wieloma przeciwnościami i potrafiliście dać radę. Udowodniliście, że  
w gąszczu przepisów, które są w naszej gospodarce, dajecie sobie bardzo dobrze radę. 
Wierzę w to, że kolejne 20 lat będzie również bardzo szczęśliwe - mówił. Marszałek 
Elżbieta Polak chwaliła z kolei OPZL za współpracę z samorządem województwa -  
Pamiętam w 2008 r. jak objęłam funkcję wicemarszałka i LRPO był na szarym końcu 
w Polsce. Wtedy OPZL wypunktowała mi dokładnie gdzie są bariery. Bardzo szybko 

W klimacie podziękowań, życzeń i odznaczeń, ale  
i przestróg przed pukającym do drzwi kryzysem - w sobotę, 
5 listopada odbyła się Gala z okazji obchodów 20-lecia 
Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. 
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Sponsorzy Gali 20-lecia OPZL
Raiffeisen Bank Polska SA
Bank Zachodni WBK S.A.
Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 
KAMPOL - K. Humiński & Syn Spółka z o.o.
Bank Gospodarstwa Krajowego SA
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego
Lubuski Fundusz Pożyczkowy - Agencja Rozwoju Regio-
nalnego SA
PGNiG SA w Warszawie - oddział w Zielonej Górze 
Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o. 
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
Alpha Business Center



Janusz Jasiński, szef OPZL o Aglomeracji Zielonogórskiej:  Jeśli połączymy potencjał gospodarki, nauki, 
samorządu, będziemy w stanie definiować to, co nas czeka w przyszłości.
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udało nam się te bariery przezwyciężyć. Niedługo po tym byliśmy na pierwszym 
miejscu w Polsce. Bo razem można więcej! - mówiła - Dzisiaj OPZL to regionalny, me-
rytoryczny, solidny i sprawdzony partner samorządu województwa - oceniła. Równie 
ciepło wypowiadał się Henryk Orfinger, szef Rady Głównej PKPP Lewiatan, który na 
Galę przybył wraz ze swoją małżonką, Ireną Eris – Rzadko bywam „w terenie”, ale 
to co zobaczyłem w Zielonej Górze, zasługuje na pełne uznanie – stwierdził – Siła 
Lewiatana zależy od siły członków Konfederacji. Życzyłbym sobie, by wszystkie or-
ganizacje, które są członkiem Lewiatana, były tak prężnymi jak organizacja lubuska 
– dodał. 
Podczas gali przewodniczący sejmiku województwa, Tomasz Możejko, dokonał od-
znaczenia działaczy Organizacji Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa 
Lubuskiego. Odznakę otrzymała również sama OPZL. 

BIZNES LUBUSKI • 20 LAT OPZL

Uroczyście powołali Aglomerację Zielonogórską
Ważną częścią imprezy było uroczyste podpisanie deklaracji założycielskiej Aglomera-
cji Zielonogórskiej, której pomysłodawcą jest Organizacja. - To ważna inicjatywa którą 
rozpoczęliśmy, a która w lot została pochwycona przez samorządowców podregionu 
zielonogórskiego - mówił Janusz Jasiński, przewodniczący OPZL - To wielka szansa roz-
wojowa. Jeśli połączymy potencjał gospodarki, nauki, samorządu, będziemy w stanie 
definiować to, co nas czeka w przyszłości. - podkreślił J. Jasiński. Następnie siedemnastu 
włodarzy miast i gmin regionu wraz z szefem OPZL oraz rektorem Uniwersytetu Cze-
sławem Osękowskim złożyło podpisy pod pamiątkową tablicą. Na drugiej, identycznej 
tablicy umieszczonej pod sceną mogli się podpisać wszyscy, którzy popierają tę ideę. 
Część oficjalną podsumował koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Zielonogórskiej. Po nim goście udali się na bankiet do Hotelu Ruben. Tam na uczestni-
ków czekał wielki tort, którego pierwszy kawałek ukroił przewodniczący OPZL.

Sponsorzy Gali 20-lecia OPZL



Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan ostrzegała: Kryzys puka do naszych drzwi coraz mocniej i jeśli 
nie podejmiemy działań, to wtedy to, co dzieje się w krajach Europy Zachodniej będzie wkrótce też naszą praktyką.

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki jest pełen wiary w lubuskich przedsiębiorców w starciu z kryzysem: 
Wiem, że wy sobie z nim dacie radę. Bo jak nie wy, to kto?

fot
. U

rsz
ula

 Łu
ka

sze
wi

cz
fot

. U
rsz

ula
 Łu

ka
sze

wi
cz



2�
BIZNES LUBUSKI • FOTOGALERIA

Wyróżnieni odznaką 
Zasłużony dla Województwa 
Lubuskiego

Marian Babiuch, Klaudiusz Balcerzak, 
Tomasz Gniewczyński, Karol Humiński, 
Krzysztof Irek, Janusz Jasiński, 
Przemysław Karwowski , Dariusz 
Kończal, Jerzy Kotarski, Arnold Kryściak, 
Tadeusz Kulczyk, Józef Lenart, Wacław 
Maciuszonek, Piotr Majdecki, Henryk 
Mazurkiewicz, Jacek Miłkowski, Roman 
Miłkowski, Wiesław Ocytko , Czesław 
Osękowski, Zbigniew Skubiszewski, 
Wadim Tyszkiewicz, Bogumiła  
Ulanowska, Grzegorz Żołędziewski

fot. Urszula Łukaszewicz

Sala Filharmonii Zielonogórskiej była wypełniona po brzegi,
uroczystość zgromadziła blisko 350 osób.

Wielki jubileusz 
Pracodawców



Do Zielonej Góry przyjechała silna reprezentacja PKPP Lewiatan: Henryka Bochniarz 
(prezydent PKPP Lewiatan), Henryk Orfinger (przewodniczący Rady Głównej Lewiatana) 
wraz z małżonką Ireną Eris, Lech Pilawski (dyrektor generalny Konfederacji) oraz Jeremi 
Mordasewicz (doradca zarządu Lewiatana).

Część oficjalną uświetnił koncert muzyki rozrywkowej w wykonaniu  
Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej

Z filharmonii goście udali się do Hotelu Ruben  
na uroczysty bankiet.
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Pracodawcy są już przy Reja
Przenosiny do kamienicy przy ulicy Reja 6 w Zielonej Górze są efektem ponad 3-let-
nich starań Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Lubuskiej Izby Budownictwa 
(LIB). Remont za kwotę niespełna 2,5 mln zł został wykonany przez Urząd Miasta w 
Zielonej Górze ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Władze 
miasta przekazały budynek OPZL jako głównemu najemcy. Oprócz OPZL swoje biura 
przy Reja ulokowały także LIB, Lubuskie Towarzystwo na rzecz Rozwoju Energetyki oraz 
Stowarzyszenie „Dialog -Współpraca – Rozwój”.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali J. Jasiński,  
J. Kubicki oraz J. Sokołowski.

Przecięcia wstęgi w dniu 6 października dokonali wspólnie szef OPZL Janusz Jasiński, 
prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki oraz lubuski wicemarszałek Jarosław Sokołowski. 
Jak zgodnie wszyscy podkreślili podczas otwarcia, rozwój gospodarczy jest dla regionu 
priorytetowy. Powodów do radości dostarcza zatem fakt, że biznes ma w Zielonej Górze 
miejsce, w którym będzie mógł liczyć na pełne i fachowe wsparcie. 
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zajęła I piętro oraz część pomieszczeń na 
II i III kondygnacji. Wyposażenie biur oraz sali konferencyjnej zostało sfinansowane 
ze środków LRPO, w ramach działania 2.5 „Rozwój regionalnych instytucji otoczenia 
biznesu”. Projekt złożyła Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej – To nowa jakość 
w naszej działalności – mówi Jarosław Nieradka, dyrektor biura OPZL - Mamy większe 
pole manewru dla podejmowanych przez nas inicjatyw. Dzięki dużej sali konferen-
cyjnej możemy na miejscu organizować większość spotkań. Sala klubowa będzie służyć 
każdemu z naszych członków, który będzie szukał miejsca dla kameralnego spotkania 
biznesowego – opowiada. Pracodawców cieszy zbieżność przekazania budynku z 
obchodami 20-lecia powstania OPZL. Jak oceniają, jest to idealne ukoronowanie dwóch 
dekad działalności na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. 

Prawie 300 m2 powierzchni, nowoczesne pomieszczenia 
biurowe w stylowej oprawie i sala konferencyjna na ponad 
70 osób. Nowa siedziba OPZL ruszyła oficjalnie z początkiem 
października.

Lokatorzy kamienicy przy ul. Reja 6
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
Lubuska Izba Budownictwa, 
Lubuski Sejmik Gospodarczy, 
Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju  
Energetyki,  
Stowarzyszenie  „Dialog-Współpraca-Rozwój”



Adres Reja 6 w Zielonej Górze,  
to miejsce, w którym biznes 
będzie mógł liczyć na pełne  
i fachowe wsparcie.
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CPN EKOSERWIS zajmuje się czyszczeniem separatorów 
na terenach przemysłowych, stacjach paliw, myjniach 
i warsztatach samochodowych, traktując to za jeden 
ze strategicznych kierunków swojego rozwoju. Spółka 
posiada przystosowany do tego typu usług samochód 
asenizacyjny, wyposażony w myjkę wysokociśnieniową.
Ambicją fi rmy jest świadczenie usług czyszczenia se-
paratorów na znacznej ilości obiektów na terenie woj. 
lubuskiego. Samochód asenizacyjny pozwala na szyb-
kie dotarcie do dowolnego miejsca w regionie i sprawne 
przeprowadzenie operacji.

CPN EKOSERWIS wykonuje usługę na podstawie decy-
zji Marszałka Województwa Lubuskiego zatwierdzającej 
program gospodarki odpadami wytwarzanymi w związku 
z prowadzeniem działalności polegającej na świadczeniu 
usług w zakresie czyszczenia zbiorników lub urządzeń, 

CPN EKOSERWIS Sp. z o.o.  - lider usług na rynku
serwisowania separatorów substancji ropopochodnych

sprzątania, konserwacji i napraw. Wykonujemy przeglądy 
okresowe i serwisujemy separatory substancji ropopo-
chodnych (koalescencyjne, lamelowe) oraz powiązane 
z nimi osadniki. Przed wykonaniem usługi czyszczenia 
separatora kontrolujemy stan urządzenia, zapełnienie 
osadem i nagromadzenie substancji ropopochodnych 
oraz wykonujemy pomiar gazów w atmosferze urządze-
nia. Czyszczenie a następnie mycie separatora i osadnika 
trwa zwykle od 2 do 8 godzin, w zależności od stopnia 
zanieczyszczenia oraz wielkości urządzenia. Po wyko-
naniu serwisu i czyszczenia separatora wystawiane są 
dokumenty potwierdzające realizację usługi – protokół 
zdawczy, karty przekazania odpadów oraz dokonywany 
jest wpis w książce eksploatacji urządzenia.
Zgodnie z wytycznymi producentów separatorów zaleca 
się czyszczenie urządzenia dwa razy w roku, zaś wymogi 
Prawa Budowlanego nakazują czyszczenie urządzenia 

z częstotliwością raz w roku. Na podstawie wieloletniego 
doświadczenia fachowców naszej fi rmy stan separatora 
należy kontrolować przynajmniej 2 razy w roku (okres 
wiosny i jesieni) oraz raz w roku wykonywać komplekso-
we czyszczenie urządzenia.
Aktualnie wymóg utrzymywania urządzenia w stanie 
sprawności wiąże się z dotrzymywaniem warunków umo-
wy na zrzut ścieków do kanalizacji miejskiej i związane 
jest z okresowym badaniem ścieków. Zły stan urządzenia 
może spowodować przekroczenie dopuszczalnych warto-
ści wskaźników zanieczyszczeń i nałożenie kary fi nanso-
wej na zrzucającego ścieki. Poza wymogami formalno – 
prawnymi związanymi z funkcjonowaniem separatorów 
istotna jest świadomość ekologiczna osób zarządzających 
terenem przemysłowym. Niesprawne urządzenia spowo-
dują zanieczyszczenia lokalnych wód powierzchniowych, 
gruntów czy wód podziemnych.

BIZNES LUBUSKI • ART. SPONSOROWANY
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Możliwy kolejny oddział OPZL
Przedsiębiorcy z powiatu wschowskiego czują potrzebę integracji. 
Chcą biura OPZL na swoim terenie.

Do pierwszego spotkania z władzami OPZL doszło jeszcze w sierpniu w urzędzie miejskim we Wschowie. Zostało ono zain-
icjowane przez wiceburmistrza Miłosza Czopka. Przybyło na nie kilkudziesięciu właścicieli lokalnych firm, którzy zastawiali 
się nad integracją środowiska gospodarczego w powiecie. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Organizacji Pracodawców 
Ziemi Lubuskiej. Przyjechali w mocnym składzie: Janusz Jasiński, przewodniczący OPZL, Henryk Mazurkiewicz, członek 
zarządu OPZL, Jarosław Nieradka, dyrektor biura OPZL, Łukasz Rut, kierownik oddziału OPZL w Nowej Soli.
- Wschowscy pracodawcy chcą korzystać z możliwości doradztwa, dostępu do informacji, szkoleń  - mówi J. Nieradka 
- Chcą swoje lokalne problemy, rozwiązywać przy wsparciu środowiska gospodarczego - dodaje. O tym jak pilne są ich 
potrzeby świadczy m.in. frekwencja na spotkaniach inicjowanych w ciągu kolejnych tygodni przez Organizację. Dyżury 
konsultanta KSU, seminaria flexicurity oraz konsultacje w ramach projektu wizerunkowego PKPP Lewiatan cieszyły się 
sporym zainteresowaniem. 
Jak ocenia dyrektor Nieradka, powołanie oddziału jest możliwe w I kwartale 2012 roku. Zależy to od ilości firm, które 
zadeklarują wejście w struktury OPZL. O efektach na pewno poinformujemy na łamach Biznesu Lubuskiego.

„Deklaracja Gubin-Brody”  
podpisana
Samorządowcy oraz przedsiębiorcy apelują o wznowienie rozmów 
sprawie budowy kompleksu energetycznego na zachodzie regionu.

Wysoka temperatura wokół sprawy utrzymuje się od wielu miesięcy. Dotyczy jednego z największych złóż węgla brunat-
nego w Polsce, zlokalizowanego bezpośrednio przy granicy z Niemcami. Pod ziemią, na terenie gmin wiejskich Gubin oraz 
Brody zalega ok. 2 mld ton surowca. Wydobyciu są przeciwni mieszkańcy, o czym świadczą wyniki przeprowadzonego  
w 2009 r. referendum. W tym roku do stowarzyszenia „Stop Odkrywce” przystąpili tamtejsi wójtowie gmin wiejskich. 
Przedstawiciele władz miasta Gubin, gminy Bobrowice, powiatu żarskiego oraz stowarzyszeń społeczno-gospodarczych 
z regionu (m.in. OPZL oraz Lubuska Izba Budownictwa) chcą powrotu do rozmów w sprawie powstania kopalni odkry-
wkowej i elektrowni. W podpisanym 28 października porozumieniu zapewniają, że będą wspierać budowę kompleksu 
energetycznego. Ich zdaniem stanowi on jedyną szansę na rozwój tej części województwa. Położone tutaj gminy trawi 
problem wysokiego bezrobocia, pod kątem inwestycyjnym znajdują się one w gospodarczym ogonie regionu. Jak czytamy 
w deklaracji: „[Inwestycja] pozwoli na zapewnienie godnej przyszłości nam oraz naszym dzieciom i wnukom (…) za-
bezpieczy nas przed uzależnieniem się od dostaw energii zza granicy”. Jednocześnie sygnatariusze stoją na stanowisku,  
że całość kompleksu da się zaprojektować z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb mieszkańców, a także zgodnie z nor-
mami ekologicznymi. Apelują do wójtów gmin Brody oraz Gubin o kontynuowanie rozmów ze spółką PWE.
Wystosowano także specjalny list do Premiera Donalda Tuska z apelem o przyspieszenie prac nad Koncepcją Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. Zwlekanie z jej uchwaleniem, zdaniem stron porozumienia, sprzyja przeci-
wnikom eksploatacji złóż. Treść deklaracji dostępna jest na stronie www.opzl.pl. Pod koniec ub roku rząd przyjął  
treść KPZK. 

Sygnatariuszami porozumienia 
podpisanego 28 października  
w Gubinie są: powiat żarski, 
gmina Bobrowice, miasto 
Gubin, Stowarzyszenie „Zmień-
my razem gminę Brody”, 
Organizacja Pracodawców 
Ziemi Lubuskiej, Lubuska Izba 
Budownictwa oraz Lubuski 
Sejmik Gospodarczy.

Wschowscy pracodawcy chcą 
korzystać z możliwości doradz-
twa, dostępu do informacji, 
szkoleń
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Prawdziwa twarz  
biznesu
W ramach nowego projektu PKPP Lewiatan wal-
czy z negatywnymi stereotypami przedsiębiorców. 
W Lubuskiem pomaga w tym OPZL.

Dwuletni projekt „Poprawa wizerunku przedsiębiorców”, realizowany przez Polską 
Konfederację Pracodawców Prywatnych a współfinansowany ze środków unijnych, 
ruszył w sierpniu tego roku. Jego tytuł mówi sam za siebie - ma na celu zmienić społeczny 
obraz osób prowadzących działalność gospodarczą oraz poprawić jakość współpracy  
z administracją. Jak wskazują badania - przedsiębiorcy w Polsce, pomimo ogromnego 
zaangażowania w rozwój kraju, mają zły wizerunek. Zaledwie niecała połowa Polaków 
lubi przedsiębiorców (48 proc.), uważa ich za osoby uczciwe wobec państwa (46 proc.), 
które troszczą się o swoich pracowników (43 proc.) (GfK Polonia, 2009). Poprawa wiz-
erunku następuje bardzo powoli: zmiana negatywnych opinii nt. uczciwości, troski  
i generalnie „lubienia” wynosi 11 proc. (GfK Polonia 2006, 2009). Po dwudziestu latach 
transformacji przedsiębiorcy nie uzyskali nawet 50 proc. zwolenników.
Projekt ma pomóc chociaż częściowo to zmienić. W jego ramach zrealizowane będą trzy 
działania. Pierwszym z nich jest kompleksowa diagnoza problemów wizerunkowych  
w województwach. Ten etap już trwa. W przypadku województwa lubuskiego spotkania 
organizowane we współpracy z OPZL, odbyły się w II połowie października w pięciu mia-
stach regionu. Kolejnym działaniem jest promocja, w ramach której odbędą się konkursy 
na liderów biznesu w każdym województwie, ogólnopolska kampania promocyjna  
a także wydawnictwa prezentujące wkład biznesu w rozwój każdego województwa. Ostat-
ni element to edukacja. Tutaj powstanie program współpracy z administracją obejmujący 
wydanie materiałów poradnikowych oraz szkolenia i konferencje, budujące współpracę 
z biznesem. Zwieńczeniem działań skierowanych do przedsiębiorców i administracji 
będą podsumowujące konferencje wojewódzkie. Wezmą w nich udział: przedsiębiorcy 
(w tym zwycięzcy konkursów), przedstawiciele administracji, liderzy opinii i reprezent-
anci organizacji pracodawców. Ich celem będzie prezentacja wyników całego projektu, 
zebranie informacji zwrotnej od biznesu i administracji oraz stworzenie możliwości 
zbudowania osobistych relacji pomiędzy uczestnikami. Więcej o projekcie na stronach   
www.pkpplewiatan.pl. 

Red.

Konkuruj jakością obsługi
Starostwo Powiatowe w Żarach wraz z żarsko-żagańskim oddziałem OPZL zorgani-
zowały wspólnie bezpłatne warsztaty kierowane do sił sprzedażowych w firmach. 
Uczestnicy zgodnie podkreślali, iż na rynku oferującym różnorodne produkty i usługi 
można konkurować tylko jakością obsługi klienta. Potwierdza to trenerka Monika Klin-
ger: Badania wskazują, że gdy klient odchodzi do konkurencji to często nie z powodu 
ceny, ale jakości obsługi. Warsztaty odbyły się w październiku br. 

Lotnicza ankieta z nagrodą 
Poprzedni numer Biznesu Lubuskiego zawierał kwestionariusz ankiety, która była 
elementem badań marketingowych rynku w zakresie rozwoju regionalnych połą-
czeń lotniczych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wyłonił spośród 
uczestników badań ankietowych przedsiębiorstwo, które  otrzymuje bonus w postaci 
vouchera dla dwóch osób - przedstawicieli firmy na podróż samolotem na trasie Zie-
lona Góra - Warszawa - Zielona Góra. Voucher otrzymała firma XLOGICS sp. z o.o. 
z Zielonej Góry. 

Projekt 3xF zakończony
Na jesieni zakończyła się realizacja projektu „Fairness, Fitness, Future - From Good To 
Briliant For SMEs” (Rzetelność, Sprawność, Przyszłość – MŚP w drodze na szczyt) re-
alizowanego wspólnie przez organizacje około biznesowe z Francji, Polski, Niemiec, 
Finlandii, Hiszpanii oraz Włoch w ramach programu Leonardo da Vinci. Stronę polską 
reprezentowała OPZL. Celem projektu były wspólne prace nad rozwijaniem umiejęt-
ności menedżerskich przedsiębiorców z sektora MSP i tworzenie nowej kultury przed-
siębiorstw. W wyniku projektu powstały m.in. publikacje analizujące strukturę, formy 
zarządzania i relacji w wybranych firmach.

W Cottbus o innowacjach
Grupa przedsiębiorców z Polski wybrała się do Cottbus na międzynarodowe spotkanie 
kooperacyjne. . Celem wizyty było podzielenie się niemieckiej strony dobrymi prakty-
kami w zakresie wdrażania innowacyjności z nauki do biznesu. Zapoznano się m.in. 
z infrastrukturą badawczą Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego, parkiem 
przemysłowo-technologicznym oraz działalnością Związku Pracodawców Berlina 
i Brandenburgii. W spotkaniu z polskiej strony wzięli udział lubuscy przedsiębiorcy i 
przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz parków naukowo-technologicz-
nych w Nowym Kisielinie i Nowej Soli.

Podatnik bardziej świadomy
Pod koniec października odbyła się zielonogórska edycja konferencji Rady Podatkowej 
PKPP Lewiatan pod nazwą „Świadomy podatnik”. Podczas spotkania w Hotelu Ruben 
uczestnicy mogli zapoznać się z takimi pojęciami w ramach tematyki podatkowej 
jak optymalizacja, planowanie, ryzyko podatkowe. Podano także nowe przykłady 
rozwiązywania konkretnych problemów oraz zaprezentowano narzędzia ułatwiające 
tworzenie i stosowanie strategii podatkowych.

O biznesie w winnicy
Tuż przed otwarciem sezonu jesiennego odbyły się trzecie już polsko-niemieckie 
rozmowy kooperacyjne branży turystycznej. Wzorem poprzednich lat przedsiębiorcy 
spotkali się w jednej z lubuskich winnic. Tym razem gościła ich „Stara Winna Góra” 
Państwa Krojcigów. Podczas rozmów uczestnicy prezentują swoje biznesy na forum, a 
następnie zainteresowane strony w mniejszych grupach rozmawiają o możliwościach 
współpracy. Spotkanie zrealizowano w ramach transgranicznego projektu WIKON 
Zielona Góra - Cottbus, który z rokiem 2011 ulegnie zakończeniu. Jego partnerami 
są OPZL i IHK Cottbus.

News / News

Spotkanie konsultacyjne w 
Zielonej Górze odbyło się  
13 października.
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Na kawie z ministrem Sługockim
Przedsiębiorcy z Żarsko-Żagańskiego Oddziału OPZL na pierwsze 
powakacyjne spotkanie „Biznes przy Kawie” zaprosili wiceministra 
rozwoju regionalnego Waldemara Sługockiego. 

Już na początku burmistrz Wacław Maciuszonek podkreślił, że liczy, iż Żary, które generują 25 procent wpływów do 
budżetu województwa zostaną dostrzeżone przy podziale pieniędzy. Przedsiębiorcy otwarcie wskazywali utrudniony 
dostęp do pieniędzy unijnych spowodowany biurokracją i nieprzyjaznym systemem prawnym. Zarzucano przerost ad-
ministracji rządowej - gdy firmom każe się zmniejszać koszty i redukować zatrudnienie. Ze wszystkimi trudnymi pytani-
ami zmagał się wiceminister Waldemar Sługocki i pomimo niełatwej drogi do pieniędzy UE zachęcał przedsiębiorców do 
sięgania po nie. Podkreślał, że województwo otrzymało dodatkowe środki z rezerwy krajowej za zajęcie drugiego mie-
jsca w rankingu regionów najsprawniej wydających środki unijne. Mówił też o funduszach unijnych w ramach kolejnego 
budżetu UE, gdzie planowane jest podwojenie portfeli regionalnych w sumie do 40 procent. Zachęcał do podejmowania 
działań formułowania priorytetów tych obszarów, które mają być wspierane w regionie. Gorąca i merytoryczna dyskusja 
zakończyła się złożeniem obietnicy przez ministra, że zajmie się dokończeniem drogi A18 relacji Olszyna-Wrocław oraz 
sprawą przywrócenia Berlinki. 
Waldemar Sługocki zapraszał przedsiębiorców do kontaktu bezpośredniego, do przekazywania konkretnych problemów, 
którymi obiecał się zająć. Spotkanie odbyło się 16 września w ramach cyklu „Biznes przy Kawie” pod patronatem bur-
mistrza Żar Wacława Maciuszonka i starosty powiatu Marka Cieślaka. A miało miejsce w Restauracji „LEW”, która była 
również sponsorem spotkania.

Własna firma pomysłem na 
karierę
W miesiącu październiku na Uniwersytecie Zielonogórskim odbywał się ogólnopolski Tydzień Kariery. Organizacja Praco-
dawców Ziemi Lubuskiej przyłączyła się do tej akcji pełniąc dyżur ekspercki w ramach Punktu Konsultacyjnego. 
Konsultacje miały na celu przybliżenie studentom kwestii dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 
a także pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej. 
Wzorem lat ubiegłych konsultanci udzielają informacji, będących niezbędnym kompendium wiedzy, które starają się 
zdobyć młode osoby zaangażowane w rozwój swojej kariery.  Z myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej 
studenci podjęli swoje pierwsze próby z pomocą Punktu Konsultacyjnego, którego zadaniem jest m.in. pomoc w dopre-
cyzowaniu swojego planu i poddaniu go głębszej analizie od strony m.in.: rynku, konkurencji, odbiorców. Na brak zainter-
esowania nie można było narzekać. 

Punkt Konsultacyjny działa przy OPZL nieprzerwanie od 1996 roku. 
Więcej informacji znajduje się na stronie www.pk.opzl.pl, z konsultantami można także skontaktować się telefonicznie 
pod nr 68 327 18 81 lub mailowo: pk@opzl.pl. 

Gościem „Biznesu przy kawie” 
był wiceminister rozwoju re-
gionalnego Waldemar Sługocki.

Grażyna Rozwadowska-Bar

Bernadetta Holak
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Żarscy przedsiębiorcy 
u burmistrza
Burmistrz Żar Wacław Maciuszonek, aby wypracować wspólną strategię wspierającą i rozwijającą lokalny biznes zapras-
za przedsiębiorców na spotkania. Jedno spotkanie odbyło się w sierpniu w Ratuszu. W trakcie spotkania dyskutowano  
o problematyce podatków lokalnych, o inwestycjach miejskich, które mogłyby służyć rozwojowi żarskiego biznesu. Bur-
mistrz zachęcał przedsiębiorców do wspólnych działań. Podkreślał, że opinie i wskazówki będą podstawą do tworzenia 
rozwiązań sprzyjających przedsiębiorcom. W spotkaniu wziął udział Przewodniczący OPZL Janusz Jasiński, dyrektor Biura 
Jarosław Nieradka oraz wielu właścicieli lokalnych firm członkowskich. Przewodniczący J. Jasiński zachęcał do łączenia sił, 
do tworzenia innowacyjnych projektów, które będą wspierały żarskie środowisko biznesu. Przedstawił również założenia 
Aglomeracji Zielonogórskiej, która jest szansą na środki finansowe i na rozwój gospodarczy Lubuskiego Południa. 

Następne spotkanie odbyło się we wrześniu na stadionie KS Promień i miało charakter integracyjny. Przedsiębiorcy dzie-
lili się z Burmistrzem swoimi problemami przy prowadzeniu działalności gospodarczej, mówili o swoich oczekiwaniach 
kierowanych do władz miasta, które mogłyby ułatwić prowadzenie biznesu. Proponowali wspólne działania na rzecz mia-
sta i przedsiębiorczości. Uczestnicy integrowali się biorąc udział w konkursach sportowych i quizach, jakie odbywały się  
w trakcie spotkania. Wspólny piknik okazał się świetnym sposobem na integrację środowiska lokalnego biznesu i wza-
jemnej komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami oraz urzędnikami magistratu. A frekwencja udowodniła, że tego rodzaju 
spotkania i rozmowy mają głęboki sens i są potrzebne. OPZL popierając inicjatywę burmistrza rozmów samorządu z biz-
nesem współuczestniczyła w organizowaniu spotkania.

Grażyna Rozwadowska-Bar

reklama
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Ambasadorzy Biznesu 
2011 wybrani

Po czterech miesiącach weryfikacji nowosolskich firm, w piątek 18 listopada wrę-
czone zostały statuetki i certyfikaty „Ambasadora Biznesu Nowej Soli 2011”. W sali 
muzeum miejskiego odbyła się uroczysta gala z udziałem firm startujących w kon-
kursie, organizatorów, władz miejskich i powiatowych oraz przedstawiciela Lubu-
skiego Urzędu Marszałkowskiego. (…) 

O statuetkę Ambasadora Małego Biznesu ubiegało się 12 nowosolskich firm, średni 
biznes reprezentowały cztery, duży sześć firm, a CSR czyli odpowiedzialnego biznesu 
siedem. - Od zawsze stoję na stanowisku, że rozwój gospodarczy jest najważniejszy. 
Dziś to dzięki państwa firmom Nowa Sól się rozwija i radzi sobie w kryzysie. Liczę na 

to, że to pierwsza z wielu edycji Ambasadora Biznesu - zwrócił się do przedstawicieli 
firm prezydent Wadim Tyszkiewicz.

Statuetkę Ambasadora Małego Biznesu kapituła konkursu przyznała firmie Auto-
Komplex Łukasz Szarama. Firma zajmuje się naprawą samochodów od 1973 r. 

Wykonuje naprawy gwarancyjne dla Toyoty, należy do grupy naprawczej PZU i 
Aviva. W ostatnich dwóch latach Auto-Komplex zwiększył zatrudnienie o 300 

procent i zajął się szkoleniami nowych pracowników. Zapewnia również 
praktyki dla uczniów nowosolskich szkół. Za rozwojem firmy poszedł 

wzrost sprzedaży. O firmie głośno stało się nie tylko w lubuskich, 
ale i ogólnopolskich mediach. Łukasz Szarama, właściciel fir-
my, był wyraźnie zaskoczony przyznaniem głównej nagrody 
małego biznesu. - Dziękuję za zauważenie naszej firmy, to 
dla nas duże wyróżnienie. Nie spodziewałem się. Jestem 
bardzo szczęśliwy – oznajmił Ł. Szarama. Od obecnych na 
sali przedsiębiorców dostał gromkie brawa. Złote certyfikaty 
w kategorii Ambasadora Małego Biznesu otrzymali: Danapol 
Jacka Zabawskiego oraz Centrum Medyczne Alldent. Certyfi-

katy trafiły w ręce: Studia Mebli Kuchennych Klaudia, Studia 
Projekt Anny Jakowlew, Profuzji Lecha Martynowa, CzarterBu-

sa Michała Żyłki, Audit Doradztwa Personalnego Sp. i Halo Foto 
Magdaleny Waligóry. Z kolei dyplomy uczestnictwa otrzymali: 
Jan Hanusz i Usługi Ubezpieczeniowe Mariana Kowalskiego.

Kiedy już „mali” przedsiębiorcy, czyli zatrudniający do 10 osób, 
zostali nagrodzeni, przyszedł czas na średni biznes zatrudniają-
cy od 10 do 50 pracowników. Statuetkę w tej kategorii wręczył 
starosta Józef Suszyński. - O tej firmie mówi się w Nowej Soli 
i całej Polsce od wielu lat. Jest znana z bicia rekordów. Ko-
jarzy się ze wszystkim, co dobre w naszym mieście. Firma 
angażuje się w wiele akcji charytatywnych i wspiera nowo-
solan – zauważył  J. Suszyński zapraszając do odebrania 
głównej nagrody średniego biznesu firmę Malpol Zdzi-
sława Malczuka. Statuetkę w imieniu właściciela odebrał 

Marcin Walasek, pracownik firmy Malpol. Przedsiębiorstwo 
działa na rynku od dziesięciu lat. Produkuje duże obiekty 

reklamowe. Ma własną pracownię artystyczną rzeźb, modeli 

Warsztat samochodowy Auto-Komplex Łukasz Szarama, 
Malpol, Gedia Assembly, Bejur to firmy z tytułem  

Ambasador Biznesu 2011 r. W konkursie wzięły  
udział 22 nowosolskie firmy.

BIZNES LUBUSKI • AMBASADOR

W. Tyszkiewicz prezydent Nowej 
Soli wręcza statuetkę A. Marcinkowi 
szefowi Gedii Assembly

Monika Owczarek / Tygodnik Krąg



oraz form produkcyjnych. Klientami Malpolu są: Nestle, Michelin, ITI Cinema, Stary 
Browar w Poznaniu, Pepsi i Coca-Cola. Firma zwiększyła w ostatnim czasie zatrudnie-
nie i przychody. Złote Certyfikaty Ambasadora otrzymały natomiast: Melaco i BGŻ. 
Certyfikat przypadł Pierwszemu Specjalistycznemu Zespołowi Lekarzy Rodzinnych 
Przemysława Bejgi.

- Na początku była Gedia, a Gedia znaczy przedsiębiorczość – powiedziała B. Ula-
nowska przechodząc do przyznawania nagród w kategorii Ambasadora Dużego 
Biznesu. Prezydent W. Tyszkiewicz przypomniał czas, gdy ważyła się inwestycja 
Gedii w strefie. - W myśl zasady, że sukces przyciąga sukces, przekonywaliśmy, że to  
u nas warto zainwestować. Nie ukrywam, że z Gedią jestem związany emocjonalnie. 
Cieszę się z rozwoju firmy – podkreślił W. Tyszkiewicz. Główna nagroda Ambasadora 
Dużego Biznesu trafiła w ręce dyrektora Gedii Assembly Andrzeja Marcinka. - Do ostat-
niej chwili ważyły się losy inwestycji Gedii. Fabryka miała powstać w Nowej Soli lub 
Gliwicach. Znaczenie przy ostatecznym wyborze miało ogromne zaangażowanie mia-
sta i prezydenta. Skończyło się więc na tym, że to ja z Gliwic przeprowadziłem się do 
Nowej Soli – wspominał A. Marcinek. Dodał, że dziś gdy uczestniczy w spotkaniach 
gospodarczych, zaprasza przedsiębiorców do Nowej Soli. - Zależy mi, żeby przyjeż-
dżali i zobaczyli, jak miasto się rozwija jakie warunki stwarza inwestorom – mówił  
A. Marcinek.

Przypomnijmy. Gedia Assembly to międzynarodowa korporacja z nowoczesnymi 
technologiami. Zakład montuje podłużnice do Opla Astry, które są skomplikowanym 
przestrzennym elementem podwozia, wymagającym zastosowania najnowszych 
technologii. Części z fabryki trafiają do zakładów w Polsce, Wielkiej Brytanii, Rosji, 
Niemiec i Australii. Gedia Assembly to również specjalistyczny system zarządzania.  
W ostatnim czasie w zakładzie wzrosło zatrudnienie i przychody. Złoty Certyfikat Am-
basadora Dużego Biznesu otrzymali z kolei Nord Napędy i Gedia Poland. Certyfikaty 
przypadły firmom: Jost, Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Bejurowi. 
Ostatnią przyznawaną nagrodą był Ambasador CSR, odpowiedzialnego biznesu  
w sposób szczególny ukierunkowanego na dobro swoich pracowników. Statuetkę w tej 
kategorii otrzymała firma Bejur. - W tym roku mija 20 lat naszej działalności. Zatrudnia-
my ponad 300 pracowników. Chcę każdego dnia móc spokojnie patrzeć w oczy swoim 
ludziom – oświadczył Paweł Bebrys, właściciel Bejura. Zaznaczył, że sukces nie byłby 
możliwy, gdyby nie odpowiedzialni klienci firmy. Bejur zajmuje się ochroną, konwo-
jowaniem, usługami monitoringu obiektów, archiwizacją i niszczeniem dokumentów. 
Firma wspiera związek kombatantów, Polski Związek Niewidomych, Dom Dziecka  
w Sławie, Święto Solan, Konkurs Tańca Towarzyskiego, był współorganizatorem konkur-
su na najlepszego dzielnicowego 2011 w plebiscycie Tygodnika Krąg. Firma dba o prawa 
pracownicze, chroni środowisko naturalne i pielęgnuje kontakty ze swoimi klientami. 

Złoty Certyfikat Ambasadora CSR trafił w ręce MZGK i Nord Napędy. Z kolei Certyfi-
katy w tej kategorii otrzymali ponownie: Malpol, BGŻ, Centrum Medyczne ALLDENT  
a dyplom Studio Projekt Anna Jakowlew.

- Mamy środowisko gospodarcze, które chce się organizować i prężnie działa w re-
gionie. Wiele było inicjatyw we wcześniejszych latach, ale dopiero OPZL skutecznie 
związał ze sobą przedsiębiorców – zauważył starosta Józef Suszyński. Zapowiedział 

jednocześnie, że w kolejnych edycjach Ambasadora zależy mu, żeby nagroda została 
rozszerzona na firmy z całego powiatu nowosolskiego.

W. Tyszkiewicz zaznaczył, że tylko w rozwoju gospodarczym jest sukces Nowej Soli. 
- Jeśli będą tutaj powstawały kolejne fabryki, to nowosolanie znajdą dobre zatrudnie-
nie. Za tym idą większe wpływy do miejskiego budżetu. Więcej w miejskiej kasie, to 
możliwość jeszcze większego inwestowania w kulturę i sport – stwierdził prezydent. 
Na zakończenie gali koncert dali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej.

reklama
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Rodzina, pasje, biznes  
- wybieram to, co dla mnie dobre

Angelika Sznabel: Jaka jest Izabela Niekało?

Izabela Niekało: Jestem żaranką, matką i żoną a także właścicielką dużej firmy szkolącej 
kandydatów na kierowców. Jestem kameleonem. Raz jestem kobietą biznesu, raz mo-
tocyklistką, innym razem przyjaciółką, dobrą koleżanką, ogrodniczką lub gospodynią 
domową. Czasami potrzebuję chwili samotności i wytchnienia. Wówczas zaszywam 
się z książką psychologiczną, oglądam ulubiony serial lub dobry film.
Lubię poznawać i otaczam się ludźmi z ciekawą osobowością, od których czuję dobrą 
energią. Nie lubię zazdrości, hipokryzji, nieszczerości i nielojalności. Cenię ludzi życzli-
wych, prostych a zarazem mądrych życiowo.

Jak rozpoczęła się Pani przygoda z nauką jazdy?

To długa historia i niespodziewana (śmiech). Moje pierwsze wykształcenie to technik 
rolnik, a z mężem zajmowaliśmy się handlem. Pomysł na naukę jazdy, to pomysł męża, 
który ukończył kurs na instruktora i otworzył szkołę jazdy. Pewnego wieczoru, podczas 
rodzinnej uroczystości, zaczęłam rozważać udział w kursie na instruktora, czym wzbu-
dziłam ogólną wesołość i niedowierzanie. „Baba Instruktorem jazdy? Ty tak na poważ-
nie? No co Ty, Iza, chyba żartujesz? Ty tak krótko jeździsz” – padały pytania i stwierdze-
nia. Zniechęcona ucięłam dyskusję a po kilku dniach mąż poinformował, że zapisał 
mnie na kurs. Podjęłam decyzję, jak się okazało z bie-
giem czasu dobrą, zdałam testy kwalifikacyjne  
i ukończyłam kurs, podczas którego wśród 
21 uczestników było 5 kobiet. Dodam, 
że egzamin zdałam najlepiej. I tak od 
1997 jestem Instruktorką jazdy.

Radość i satysfakcja?

Moja najbliższa rodzina daje mi 
mnóstwo radości. Ogromną 
satysfakcję czerpię jeśli mogę 
pomóc innym osobom. 

Izabela Niekało, żaranka, mama 17-letniego licealisty, 
szczęśliwa żona, serdeczna przyjaciółka, aktywna  
i przedsiębiorcza właścicielka dużej firmy szkolącej kandy-
datów na kierowców

Niekoniecznie finansowo a poprzez wsparcie, bycie obok. Cieszę się czyimś szczęś-
ciem. Mam zakorzeniony altruizm. Współzałożyliśmy z mężem i nadal uczestniczymy  
w spotkaniach grupy wsparcia dla rodzin i dzieci z ADHD. W międzyczasie ukończyliśmy 
z mężem studia pedagogiczne i rozpoczęliśmy studia podyplomowe z etyki. Oprócz na-
uki jazdy mam dużo zajęć, z których czerpię energię, przyjemność i pozytywne nasta-
wienie do ludzi i życia.

Pasje?

Przyjemność i pozytywną energię czerpię z jazdy na motorze. Motywacją był motor 
kupiony przez męża, który czekał na mnie prawie rok. Pewnego dnia mąż przywiózł go 
na plac. Nogi trzęsły mi się jak galareta, serce tłukło a ja przestałam oddychać i tak na 
bezdechu …. pojechałam. W efekcie pod okiem męża ukończyłam kurs prawa jazdy 
kat.A i tak od wielu lat dzielimy wspólnie tą pasję. Motor daje poczucie niezależności, 
swobody i pewności siebie. Podczas jazdy opadają wszystkie negatywne emocje. Moją 
pasją jest również psychologia. Interesuję się psychologią podświadomości i nadświa-
domości. Oporna jestem tylko na sport. Tego nie udało się mężowi w mnie wszczepić.

Marzenia?

Pojechać motorem do Paryża. Zjeździć motorem Europę, ale to dalsza perspektywa.

Tego Pani serdecznie życzę i dziękuję za rozmowę!

BIZNES LUBUSKI • MÓJ BIZNES



Nie boję się wyzwań
Początki
Justyna Molenda swoją firmę zakładała wraz z mężem, gdy byli na II roku studiów.  
Co można wiedzieć o prowadzeniu firmy, gdy ma się dwadzieścia kilka lat? To było moje 
naturalne środowisko – mówi Justyna Molenda. Wychowana w domu, w którym od 
dwóch pokoleń dziadkowie i rodzice prowadzili własne biznesy firmy fotograficzne. Od 
najmłodszych lat uczestniczyła w życiu firmy, po lekcjach pomagała rodzicom. W domu 
rozmawiało się o firmie, jej prowadzeniu, problemach. Dlatego zawsze myślała o włas-
nym biznesie. Podczas studiów była tłumaczem języka angielskiego. Zanim zdecydowa-
ła się na studia na kierunku zarządzanie myślała o anglistyce, ale szybko zrezygnowała 
argumentując sobie, że języka można się nauczyć niekoniecznie studiując stricte język 
angielski i wybrała zarządzanie strategiczne otrzymując dwa dyplomy mgr i studiów 
podyplomowych MBA: polski Wyższej Szkoły Zarządzania i brytyjski Oxford Brooks Uni-
versity. Z mężem poznaliśmy się na studiach - opowiada – ja studiowałam zarządzanie  
a mąż informatykę. Stąd wybraliśmy branżę komputerową. Mąż do dzisiaj jest auto-
rytetem w kwestiach technicznych związanych z naszą branżą i ma decydujący głos  
w sprawach informatycznych ja natomiast zajmuję się zarządzaniem, szkoleniami, mar-
ketingiem, public relations. Robimy to, na czym się znamy najlepiej.
Jak zwykle, początki były trudne. Był rok 2000, ogromna konkurencja; 17 sklepów kom-
puterowych tylko w Żarach. Ale właścicielce nie brakowało odwagi, optymizmu i pomocy 
rodziców. Pierwszy sklep powstał na bazie obiektu rodziców, który bardzo szybko okazał 
się za mały i Computernet zajmował coraz większą powierzchnię. Od początku działalno-
ści stał się firmą rozpoznawalną, wyróżniającą się. A tajemnica tkwi w profesjonalizmie. 
W dokładnie zaplanowanym wizerunku firmy, Pani Justyna Molenda opracowała różne 
formy dotarcia do docelowego klienta: marketing, reklama. Od początku stawialiśmy na 
szkolenia związane z obsługą klientów, techniki sprzedaży, szkolenia techniczne - opo-
wiada właścicielka. W pierwszych latach razem z mężem przeprowadzaliśmy takie szko-
lenia dla naszych pracowników. Póżniej w miarę rozwoju firmy wysyłaliśmy naszą kadrę 
na szkolenia organizowane przez specjalistyczne firmy. 

Sukces
Sukces to rozwój. Zmienia się rynek, klient. Prawie wszystkie sklepy komputerowe, któ-
re funkcjonowały w 2000r. już nie istnieją. Rynek stał się bardzo wymagający, kompu-
tery można kupić już nie tylko w firmach czy sklepach komputerowych, ale w sieciach 
sklepów agd czy w internecie. Dostęp do sprzętu jest właściwie nieograniczony. Ale jeśli 
firma ma jasno nakreśloną strategię rozwoju, określone cele i konsekwentnie je realizuje 
to wydawałoby się, że droga do sukcesu jest prosta. Potrzebnych jest jednak jeszcze kilka 
„drobiazgów”: praca, dużo pracy i zgrany zespół pracowników. Pani Molenda przyzna-
je, że ważne jest pozytywne myślenie, bo na pozytywne działania otwierają się „drzwi”. 
Nie boję się nowych wyzwań – mówi – jestem odważna, bo kobiety z natury są silne. 
To kobiety mają dużo empatii w sobie, potrafią być skuteczne i stanowcze, swoją kobie-
cość przemienić w wartość, bo są miłe i chętnie pomagają. Ale też potrzebują pomocy  
z zewnątrz przy prowadzeniu domu, wychowywaniu dzieci. Gdy chcemy być czynne za-
wodowo musi być pomoc – podkreśla Justyna Molenda. 

Przyszłość firmy
Dzisiaj Computernet to nie tylko sklep komputerowy, ale również w drugim budynku 
Autoryzowane Centrum Serwisowe, które zajmuje się pełną obsługą firm. A w planach 
znacząca rozbudowa firmy z salą sprzedaży, serwisem, biurami i zapleczem socjalnym 
oraz salą konferencyjną. Rozbudowana sieć klientów indywidualnych i biznesowych daje 
firmie silny fundament, daje przyszłość. Nie zawsze wszystko wychodziło tak jak zaplano-
wali ale umiejętność wyciągania wniosków dawała energię do działania. Dzisiaj Justyna 
Molenda mówi, że gdyby jeszcze raz miała zaczynać swój biznes to mając ten bagaż do-
świadczeń zrobiłaby to jeszcze szybciej.

Justyna Molenda
Firma/Instytucja: Computernet w Żarach
Zajmowane stanowisko: Właścicielka
Zamierzałam być: myślałam o pracy za granicą. Interesował 
mnie handel zagraniczny i marzyłam o pracy w korporacji 
międzynarodowej firmy. 
Studiowałam: Zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania  
w Warszawie
Pierwsza praca: podczas studiów pracowałam w biurze jako 
tłumaczka języka angielskiego.
Pierwsze zarobione pieniądze wydałam na: torbę do tenisa 
„Wilson”.
Najtrafniejsza decyzja: podjęcie decyzji o założeniu firmy.
Na biurku zawsze mam: kubek z kawą.
Współpracownikom powtarzam: W pracy trzeba być uczci-
wym i zawsze wykonywać ją od ‘a” do „z”.
Najtrudniejsze zadanie zawodowe: ciągle jest przede mną. 
Nie mogłabym pracować: bez telefonu.
Podziwiam: ludzi odważnych. 
Stresuje mnie: fakt, że w biznesie nie ma pewności jutra, że 
warunki zewnętrzne nie dają stabilizacji, że nie mamy wpływu np. 
na obecny kryzys gospodarczy.
Po pracy lubię: grać w tenisa, jeździć na rowerze i oglądać dobre 
filmy.
Emeryturę spędzę: w domu z wnukami, a w przerwach będę 
zwiedzała świat.  

Grażyna Rozwadowska-Bar
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Restauracja z duszą

Nie jest to łatwe zadanie w czasach, gdy gotowanie stało się swoistą modą. Wszyscy 
gotują: w domu, w TV powstają coraz to nowe programy kulinarne kreujące różnego 
rodzaju kuchnie. A i klienci stali się bardziej wymagający, otwarci na różne smaki, 
oczekujący kulinarnych wrażeń, wykwintnych dań, estetycznie podanych.
Jolanta Tomalak – rodowita żaranka mimo, że od najmłodszych lat lubiła i potrafiła 
gotować to jednak na początku nie myślała o kulinarnym biznesie. Po ukończonych 
studiach pracowała w wyuczonym zawodzie jako nauczyciel w szkole medycznej, 
następnie jako pedagog w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. I dopiero, gdy 
przeniosła się z rodziną do województwa łódzkiego wpadła na pomysł, aby w cza-
sie wolnym robić domowe pierogi i sprzedawać. Pierogi okazały się tak smaczne, że 
chętnie kupowały je restauracje, a także sieci marketów. Rynek rósł szybko. Rodzina 
podpowiadała, że warto robić to, co się lubi i co będzie dawało rozwój i satysfakcję. 
Poznając zaplecze restauracji, organizację pracy Jolanta Tomalak postanowiła spró-
bować swoich sił. Zaczęła od prowadzenia dużego baru. W pierwszym roku – opo-

Restaurację Lew zlokalizowaną w zabytkowej kamienicy  
w centrum Żar od trzech lat prowadzi Jolanta Tomalak 
– żona, matka dwóch córek. Od początku z pasją pracuje 
nad marką swojej firmy, tworząc ją poprzez smaki, zapachy, 
wystrój wszystko to, co składa się na klimat restauracji.

wiada pani Tomalak – obsługiwałam 30 osób, ale już po czterech latach 300 w trzech 
lokalach. To był czas intensywnej nauki. Zaczynałam naukę od wiedzy o produktach 
– opowiada – poprzez organizację pracy, a także wiedzę na temat zarządzania. 
Pomogło doświadczenie męża, który od początku tworzył i tworzy solidny funda-
ment pod każdy pomysł biznesowy. Siedem lat działalności gastronomicznej w woj. 
łódzkim utwierdziło mnie, że stawiając cele i realizując je można ziścić swoje ma-
rzenia i marzenia innych ludzi: pracowników, klientów. Kolejną decyzją  był powrót  
w rodzinne strony. Z bagażem gastronomicznych doświadczeń wraz z mężem Jolanta 
Tomalak po raz kolejny zaczęła tworzyć restaurację, tym razem w Żarach. Lew okazał 
się miejscem, które szybko nabrało ciepłego klimatu – złożył się na to wystrój restau-
racji – wszystkie detale dekoracyjne, dobór pracowników, ale nade wszystko smaki 
kuchni, często zaskakujące wytwornością i jednocześnie niezwykłą prostotą.  A to 
zasługa kreatywności właścicielki i jej otwarcia na wizję gości. 
W Lwie menu dobierane jest do pory roku, tak jak i detale dekoracji. Właścicielka 
swój pomysł na biznes oparła na swoim doświadczeniu pedagogiczno-kulinarnym. 
Podkreśla, że bez pomocy męża nie osiągnęłaby tego, czym dzisiaj z powodzeniem 
kieruje. To mąż pomaga mi otaczać się ludźmi mądrymi i zdolnymi.  Lubię czerpać  
z ich wiedzy, doświadczeń, wspierać wzajemnie, inspirować, odkrywać ich zdolności, 
tworzyć dobry klimat. Wchodząc do restauracji czuje się, że właścicielce sprawia ra-
dość każdy klient, że osobiście dba o oprawę estetyczną dań, o wrażenia kulinarne. 
Nabyte doświadczenia przeszły długą drogę twórczą w budowaniu jakości. Smacz-
ne, zdrowe i świeże produkty procentują w podawanych daniach. Restauracja jako 
jedyna w mieście posiada kącik zabaw dla dzieci, a w karcie dostosowane menu. 
Dzisiejszy restaurator to wizjoner, który kreuje jakość usługi, to dobry duch, który 
dba o gości.
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Po nitce do… biznesu
Firma wywodzi się z Wybrzeża. Kiedy i jak trafiliście Państwo do Sulechowa?

Zakład odkupiliśmy osiem lat temu od niemieckiego producenta akcesoriów do obu-
wia, a trafiliśmy na niego… z ogłoszenia. Zmusiła nas do tego ekonomika zarządza-
nia. Ówczesna Amanda zlokalizowana była w kilku miejscach, co powodowało duże 
koszty prowadzenia działalności. Nie mogliśmy być przez to konkurencyjni. Posiada-
jąc dobrze wyposażoną i dużą farbiarnię, szukaliśmy w całej Polsce obiektu, który 
by pomieścił to wszystko na jednym terenie, a ze względu na koszty nie chcieliśmy 
budowy nowego. Wybór padł na Sulechów, bo była tu odpowiednia infrastruktura. 
Na Kaszubach zostało jedynie biuro handlowe.

Czy z perspektywy czasu oceniacie, że była to dobra decyzja?

Pod kątem rozwoju zakładu - tak, bo zrobiliśmy spory krok do przodu. Bardzo pomo-
gły też miejscowe władze, dając ulgi inwestycyjne. I choć kadra zarządzająca, w tym 
moja osoba, pochodzimy w 90% z Wybrzeża, to większość załogi, na dzień dzisiej-
szy 60 osób - to ludzie miejscowi, sprawdzeni. Nie mniej jednak nie zawsze było tak 
różowo. Mając okazję pracować w innych regionach - np. w Łodzi czy na Wybrzeżu 
stwierdzam, że mentalność jest tutaj trochę inna. Różnicę było widać gołym okiem. 
Tutaj magnesem była praca sezonowa w Niemczech, co powodowało, że pracownicy 
często uciekali zagranicę. Nie byli też tak skorzy do pozostawania po godzinach, choć 
było to dobrowolne i nawet nieźle płatne. A przecież chyba lepiej dorobić we własnej 
firmie? Kaszubi sami przychodzili i pytali: „Szefie, a jest jakaś fucha na sobotę?”. Nie 
szukali gdzie indziej, bo mogli dorobić niejako „u siebie”. Część osób po prostu nie 
chce pracować. Zmusić ich do tego nie mogę. Na szczęście w ciągu tych kilku lat wy-
selekcjonowaliśmy sobie kadrę, która umie i chce tworzyć z nami przedsiębiorstwo. 
Z tą załogą wprowadziliśmy systemy ISO, przed nami zmiana wizualizacji otoczenia 
zakładu. Nie ma przed nimi rzeczy niemożliwych. Na dzień dzisiejszy wiem, że pora-
dzą sobie równie dobrze i beze mnie. Mógłbym spokojnie iść na emeryturę.

Przewinął się temat Niemiec jako kraju emigracji zarobkowej, ale porozma-
wiajmy o Niemczech jako o rynku zbytu. Jak Pan ocenia tego partnera gospo-
darczego? 

Ten rynek to dla mnie, nie ukrywam, największe wyzwanie. Zewsząd widzimy dzia-
łania, w tym działania m.in. OPZL, aby coraz bardziej zacieśniać współpracę. Niemcy 
to najważniejszy kraj eksportu dla wielu firm z Polski. Proszę sobie jednak wyobra-
zić, że od sześciu lat my nie możemy sprzedać za Odrę i Nysę praktycznie ani jednej 
szpulki nici. W tej branży rynek jest bardzo hermetyczny, a niemieckie firmy są raczej 
nastawione na swoją rodzimą produkcję. Jeśli już z kimś współpracujemy, to nie są to 
rodowici Niemcy, ale głównie biznesmeni z innych krajów, którzy tam osiedli. Prob-
lem najwyraźniej leży po drugiej stronie. Próbek nici poszło w setkach. Podobnie do 
innych krajów Europy Zachodniej. Staramy się działać poprzez kancelarie prawne  
i firmy doradcze. Być może tą drogą się uda. 
Zupełnie inaczej jest w Europie Środkowej czy Wschodniej. Dla przykładu - mamy 
świetny kontakt z Czechami. W tym kraju znajduje się np. jeden z naszych ciekawych 
klientów, firma produkująca podzespoły do samochodów japońskich. Dzięki temu 
nasze nici jeżdżą w ich pasach bezpieczeństwa. Nobilituje to nas, że nitka z małej, 
polskiej firmy może być konkurencyjna cenowo i jakościowo do europejskich gigan-
tów. Jest to naprawdę wysoka technologia. 

A zatem poprzez Czechy trafiamy na Daleki Wschód. A co z konkurencją chińską? 

Mija osiem lat od transferu produkcji firmy z Wybrzeża do 
regionu Lubuskiego. Jeden z nielicznych już w Polsce produ-
centów nici rozwija swoje produkty i podbija nowe rynki. 
Z prezesem sulechowskiej Amandy, Januszem Mirowskim 
rozmawia Paweł Bojanowski

Fabryka Nici Amanda, oprócz zasilania tradycyjnego 
rynku, produkuje nici dla potrzeb przemysłu motoryza-
cyjnego czy wojska. Stale doskonali swoje produkty, szuka 
także nowych rynków zbytu.
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Janusz Mirowski, prezes Amandy. Od 15 lat w firmie. Największe wyzwanie handlowe stanowi 
dla niego rynek niemiecki.

Czy czujecie Państwo na plecach oddech Wielkiego Smoka?

Chiny to kraj, którego nie można lekceważyć, a jeszcze trudniej go pokonać. Tych nici 
jest na rynku bardzo dużo i jest to dla polskich producentów spory problem, nad któ-
rym, jak sądzę nikt nie panuje. W konsekwencji można w Polsce kupić nitkę za cenę 
surowca, z którego się ją produkuje. Dla wielu firm jest to pokusa. Pamiętajmy, że 
nici to buty czy meble. Nic dziwnego, że odpadają nam podeszwy czy przeciera się 
tapicerka. Oczywiście, cena będzie atrakcyjna, ale czy o to chodzi? Dalekowschodni 
towar to dla przemysłu włókienniczego zabójstwo. I tak jak Niemcy mają u siebie 
kontyngenty, tak powinniśmy zrobić i my. Jestem za tym, by kupować, co nasze.  
To trochę taki patriotyzm konsumencki. Dzięki temu się wzmacniamy.

Jak ocenia Pan perspektywy branży i samej Amandy na przyszłość? 

Rynek polski jest w zasadzie nasycony i podzielony. Dużym potencjałem był zawsze 
Wschód Europy, ale tutaj hossa skończyła się kilka lat temu. Wówczas Amanda sprze-
dawała po wartościach złotowych dwukrotnie więcej na za Bugiem, niż sprzedaje 

teraz ogółem. Nie mniej jednak pomału zaczynamy znów odbudowywać pozycję. 
Dobrym kierunkiem są też nowe kraje Unii - Bułgaria i Rumunia. Potencjał tkwi także 
w Bałkanach. Łaskawym okiem patrzymy na Ukrainę, która jako 55-milionowy kraj 
nie ma na swoim terenie ani jednej fabryki nici. Pomału wchodzi tam nitka Amandy. 
Naszą siłę upatrujemy także w nowych produktach. Jestem z wykształcenia inżynie-
rem włókiennikiem, moją specjalnością jest barwiarstwo, takiego drugiego chyba  
w najbliższej okolicy chyba nie ma. Śmieję się, że na stare lata przyszło mi jeszcze kil-
ka pomysłów, które staramy się teraz testować. Wprowadzamy substancje polepsza-
jące szwalność. Mamy też technologie, które nie są widoczne w normalnej ofercie. 
Mam tu na myśli nici specjalistyczne: wodoodporne, olejoodporne czy niewidoczne 
w noktowizorach. Na skalę przemysłową produkujemy nici z poliamidu. Moderni-
zujemy się, kupiliśmy nową maszynę do nanoszenia preparacji - przysłowiowego 
„Mercedesa” w swojej klasie. Jak mówi jeden z założycieli Amandy: „Nitka jest nitką, 
kiedy szyje.” Nasze szyją - i to jak szyją. W tym nasza siła.

BIZNES LUBUSKI • MÓJ BIZNES
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Innowacyjny paliwowy 
biznes

- Zapewne gdybym był osamotniony w tych działaniach byłoby mi niewspółmier-
nie trudniej w realizacji wdrażania innowacyjnych myśli technologicznych opraco-
wanych i opatentowanych przy współpracy z jednostkami naukowo technicznymi.  
Pomoc pracowników Centrum, okazała się kluczową w całym  projekcie – podkreśla 
Grzegorz Depta, współwłaściciel firmy DS Reecology. 

Od pomysłu do realizacji   
Pan Grzegorz Depta od wielu lat zajmuje się poszukiwaniem i badaniem alterna-
tywnych źródeł energii. Jako inżynier - technolog i zarazem przedsiębiorca zdobył 
konieczną wiedzę i wykorzystywał ją podczas swojej pracy. - Poszukiwałem alterna-
tywy dla klasycznych rozwiązań opartych na węglu kamiennym. Swój wzrok skiero-
wałem na rosnące hałdy odpadów.  W bilansie dostępnych odpadów, zawierających 
energię możliwą do wykorzystania, znaczącą pozycję stanowią odpady przemysło-
wo-komunalne. - stwierdza G. Depta.  Ze swoim pomysłem wynalazca zgłosił się do 
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
- Pan Grzegorz zgłosił się do nas z pomysłem. Wiedział co chce z nim zrobić, tylko nie 
bardzo wiedział jak – opowiada dyrektor CPTT Roman Kielec. Pomysł okazał się na 
tyle ciekawy, że rozpoczęto procedurę patentową a bezpośrednią pracą nad nią zajął 
się osobiście dr Kielec. Już 23 maja 2011 roku projekt otrzymał zgłoszenie patentowe 
z rozszerzeniem na kraje europejskie.      

Co z czym, czyli słów kilka o pomyśle 
O samym projekcie tak mówi jego twórca: W wyniku realizacji projektu powstaną 
dwa innowacyjne produkty do tej pory nie oferowane na rynku krajowym i świa-
towym przez branżowych producentów. Pierwszy to nowej generacji paliwo, do 
napędu generatorów prądotwórczych, o parametrach technicznych przewyższają-
cych olej napędowy. Drugim innowacyjnym produktem wytwarzanym przez moje  
przedsiębiorstwo będzie produkcja ukształtowanego paliwa stałego z materiałów 
odpadowych na podstawie licencji wg zgłoszonego patentu. - Ukształtowane paliwa 
stałe wytwarzane będą z materiałów odpadowych różnego pochodzenia z wykorzy-
staniem również w ograniczonym zakresie węglonośnych surowców lub produktów.

Potwierdzone opiniami 
Projekt został dogłębnie przebadany i zanalizowany. W opracowywaniu opinii brało 
udział wielu naukowców z Polski, m.in. dr inż. Michał Kozioł oraz dr inż. Waldemar 
Ścierski z Politechniki Śląskiej (sprawozdanie po przeprowadzeniu badań emisji ze 
spalania paliwa otrzymanego z recyklingu odpadów przemysłowo-komunalnych), 
prof. dr hab. Ewa Klugmann – Radziemska oraz mgr inż. Katarzyna Januszewicz  
z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (badania paliw do generatorów 
prądotwórczych). Firma DS Reecology podpisała ponad to umowy o szeroko zakro-
jonej współpracy: nad wdrożeniem nowych rozwiązań zagospodarowania i utylizacji 
odpadów przemysłowo-komunalnych oraz produkcji nowego paliwa alternatywne-
go-generatorowego z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej (umowa pod-
pisana przez Dziekana Wydziału Chemicznego prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika), 

Od pomysłu do jego realizacji wiedzie kręta ścieżka.  
Wielu zniechęca się już przy pierwszej przeszkodzie. 
 Przez takie myślenie duża część pomysłów zrodzonych  
w umysłach lokalnych naukowców i przedsiębiorców  
trafiło do lamusa. Takim osobom pomaga  
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii  
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

BIZNES LUBUSKI • BADANIA I ROZWÓJ

Karol Dąbrowski CPTT UZ



o wsparcie ośrodka B+R i prowadzenie stałej współpracy nad rozwojem nowego 
produktu z Wydziałem Energetyki i Paliw, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie 
(umowa podpisana przez prof. dr hab. inż. Barbarę Tora oraz dr inż. Wiesława Żmu-
dę). Również współpraca z prof. dr hab. inż. Kazimierzem Lejdą Kierownikiem Za-
kładu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Rzeszowskiej 
Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa nad technicznym dostosowaniem silników i 
generatorów pracujących na  nowym alternatywnym paliwie ma na celu znalezienie 
optymalnego rozwiązania pozwalającego na szerokie stosowanie nowopowstałych 
ciekłych frakcji węglowodorowych paliw, powstałych z odpadów komunalno- 
przemysłowych.(umowę o współpracy naukowo – badawczej i rozwojowej podpisał  
Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Marek Orkisz).

Przyszłościowe rozwiązanie
Dzięki współpracy z CPTT projekt G. Depty zostanie wciągnięty do światowej bazy 
ofert. - O ten profil jestem spokojny. Jest to tak rewelacyjne rozwiązanie, że zaintere-
sowanie tą technologią będzie z pewnością duże – podsumowuje dr Kielec. - Parcie 
w kierunku proekologicznych rozwiązań jest w Europie coraz większe a projekt Pana 
Depty to rozwiązanie, mające uzasadnienie ekologiczne i ekonomiczne a tylko ta-
kie projekty gwarantują sukces rynkowy  – dodaje.  Pomoc jaką uzyskał G. Depta 
ze strony Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielono-
górskiego były bezpłatne. Zostały sfinansowane w ramach projektu Enterpise Europe 
Network, który realizuje Centrum. 

Grzegorz Depta (z lewej) i dr inż. Roman Kielec z CPPT Uniwersytetu Zielonogórskiego.

reklama



Listopad 2011 r. to drugi z kolei
miesiąc w którym wzrosła liczba
zarejestrowanych bezrobotnych.

W rejestrach urzędów pracy
zarejestrowanych było 56138
bezrobotnych tj. o 1400 osób więcej
niż w poprzednim miesiącu i o 154
osoby więcej niż przed rokiem. Do
urzędów pracy w ciągu miesiąca
zgłosiły się 9252 osoby poszu-
kujące zatrudnienia, tj. o 6,9%
więcej niż w październiku 2011 r.
i o 10,7% mniej niż przed rokiem.
Natomiast z ewidencji bezro-
botnych wyłączono 7852 osoby,
czyli o 17,7% mniej w porównaniu
do ub. roku i o 9,0% mniej aniżeli
w październiku 2011 r. W omawia-
nym okresie pracodawcy zgłosili do
urzędów pracy zaledwie 2111 ofert
zatrudnienia – o 39,5% mniej niż
przed rokiem.

Stopa bezrobocia w woje-
wództwie lubuskim w listopadzie
2011 r. wyniosła 14,7% i wzrosła
o 0,3 pkt proc. w stosunku do
poprzedniego miesiąca.

W kraju stopa bezrobocia
ukształtowała się na poziomie
12,1%.

W Lubuskiem najwyższa
stopa bezrobocia utrzymywała się
w powiatach: żagańskim (24,1%),
nowosolskim i strzelecko-drezde-
neckim (po 23,1%) oraz krośnień-
skim (22,9%). Najniższa była
w miastach na prawach powiatu:
Zielonej Górze (7,9%) i Gorzowie
Wlkp. (8,9%) oraz powiecie
świebodzińskim (8,9%).

Warto wiedzieć:

3025,75 zł brutto zarabiali
przeciętnie mieszkańcy wojewó-
dztwa lubuskiego w listopadzie
2011 r. zatrudnieni w sektorze
przedsiębiorstw.

Wśród firm działających
w sekcji przetwórstwo przemysłowe
najwyższymi wynagrodzeniami
mogli pochwalić się pracownicy
zatrudnieni w branży zajmującej się
produkcją maszyn i urządzeń gdzie
średnie wynagrodzenia przekro-
czyło 4000 zł brutto oraz zatrudnieni
przy produkcji chemikaliów i wyro-
bów chemicznych, których średnia
płaca wyniosła 3996 zł brutto.

Korzystnie na tle średniej
wojewódzkiej kształtowały się
również wynagrodzenia m.in.
w przedsiębiorstwach zajmujących
się produkcją papieru i wyrobów
z papieru ponad 3700 zł brutto
oraz produkcją pojazdów samocho-
dowych, przyczep i naczep – ponad
3450 zł brutto.

Najniższe płace otrzymywali
natomiast zatrudnieni w przedsię-
biorstwach zajmujących się
produkcją odzieży, gdzie miesię-
czne wynagrodzenie przekroczyło
nieznacznie 2000 zł brutto.

W pozostałych sekcjach
sektora przedsiębiorstw zarobki
kształtowały się od niewiele ponad
1900 zł brutto w sekcji zakwate-
rowanie i gastronomia do ponad
4800 zł brutto dla pracujących
w działalności profesjonalnej
naukowej i technicznej.

W kraju przeciętne miesię-
czne wynagrodzenie brutto w sekto-
rze przedsiębiorstw wyniosło
3682,19 zł.

Średnia płaca w województwie
lubuskim stanowiła 82,2% średniej
krajowej.

–

Warto wiedzieć:

Urząd Statystyczny
w Zielonej Górze

Informator Gospodarczy - województwo lubuskie w statystycznym obiektywie

Wynagrodzenia w Lubuskiem

Bezrobocie w regionie

Wybrane dane
makroekonomiczne

Sprzedaż detaliczna w okresie styczeń - listopad br.
w skali roku zwiększyła się o 22,5% (wobec 14,4% przed
rokiem).

Przeciętne zatrudnienie w lubuskich przedsię-
biorstwach w okresie jedenastu miesięcy 2011 r.
ukształtowało się na poziomie 118,0 tys. osób i było o 2,9%
wyższe w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku.

W okresie styczeń - listopad 2011 r. wartość produkcji
sprzedanej w przemyśle była o 0,6% niższa niż
w analogicznym okresie ub. roku. Dla porównania w tym
samym okresie poprzedniego roku przychody ze sprzedaży
wyrobów i usług w przemyśle wzrosły w ujęciu rocznym
o 16,5%.

W okresie jedenastu miesięcy 2011 r. przychody ze
sprzedaży w budownictwie wyniosły 2158,5 mln i były
o 35,0% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu
w ub. roku. Była to najwyższa dynamika spośród wszystkich
województw w Polsce.

Nowości wydawnicze
Urzędu Statystycznego

Rynek pracy w województwie lubuskim
w latach 2008 - 2010

Publikacja opraco
waniem tematycznym,

.

jest -

cha rak te r yzu jącym
sytuację na lokalnym
rynku pracy
Prezentowane dane
statystyczne zgrupo-
wane zostały w pięciu
działach obejmujących
m.in. informacje wyni-

kające z Badania Aktywności Ekono-
micznej Ludności, pracujących, zatrudnio-
nych i ich wynagrodzeń oraz bezrobotnych
i warunków pracy.
Publikacja zawiera również zestaw
informacji w układzie wojewódzkim, który
umożliwia porównanie podstawowych
wskaźników w odniesieniu do innych
województw oraz Polski.

Stopa bezrobocia rejestrowanego
i bezrobotni zarejestrowani na jedną
ofertę pracy według województw
Stan w końcu listopada 2011 r.
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Przeciętne miesięczne
brutto w sektorze przedsiębiorstw według
województw w listopadzie 2011 r.

wynagrodzenia
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Przeciętne wynagrodzenie
miesięczne brutto w zł
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Przeciętne wynagrodzenie
miesięczne brutto w zł

Brandenburgia Berlin

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto

III kwartał 2011 r.

Oferty pracy zgłoszone do
Urzędów Pracy przez pracodawców

listopad 2011 r.

w sektorze przedsiębiorstw

w sektorze usługowym

2373 € 2774 €

10427 15245

2528 € 3486 €

2317 € 2655 €

Po drugiej stronie
granicy

Stopa bezrobocia
listopad 2011 r.

Brandenburgia

Berlin

9,8%

12,2%

Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych
Kierownik - tel. 68 3223 192,
Informatorium statystyczne - 68 3223 119, 68 3223 128, 68 3223 147
Analizy statystyczne - tel. 68 3223 193, 68 3223 190; Skład i opracowanie gra�czne - tel. 68 3223 166

Plusy i minusy
w świetle statystyki

W końcu III kwartału 2011 r. w rejestrze REGON
województwa lubuskiego zarejestrowanych było

podmiotów. W omawianym okresie wzrosła
liczba spółek handlowych z udziałem kapitału

zagranicznego z 2690 do .

105168

2724

tyle w przeliczeniu na 1 mieszkańca
przeznaczyły z budżetu jednostki

samorządu terytorialnego
w Lubuskiem na kultur

r0102wę .
Był to najlepszy wynik w kraju.

240,46 z ł
+

W 2010 r.
gospodarstw

domowych w Lubuskiem uważało,

iż ich sytuacja materialna jest zła
ketesdoyzsżywjanotłyb

niezadowolonych w kraju.—

10,4%

12,1%

Tekst:
Robert Wróbel - Kierownik LOBR

Opracowanie graficzne:
Małgorzata Rozbicka
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Polska mistrzem pracodawców 
w piłce nożnej
Nowosolanie nie pozostawili złudzeń drużynie ukraińskiego biznesu. Przedsiębiorcy 
z OPZL wzmocnieni samorządowcami w drugich międzynarodowych mistrzostwach 
Nowej Soli pracodawców w piłce nożnej pokonali drużynę ukraińskiego biznesu 12:3.  
Po meczu odbył się grill: “Wieczór z ABF”.

Składy drużyn:

Biznes Team OPZL 
Remigiusz Dolata - Gedia Poland
Bartosz Fitych - Lubuskie Trójmiasto
Patrycja Izydorek - OPZL
Waldemar Jacheć - rada miejska w Nowej Soli
Marcin Kołodziejczyk - Manpower Poznań
Krzysztof Sobkowski - JM Reklama
Łukasz Młynarczyk - Bejur
Jarosław Nieradka - OPZL
Krzysztof Pszonka
Łukasz Rut - OPZL
Bogumiła Ulanowska - Omni Modo
Barbara Wróblewska - wicestarosta nowosolski
Andrzej Ziarek - Członek zarządu powiatu nowosolskiego

Україна Biznes Team 
Zinaida Fedoruk - doradca mera miasta,
 przewodnicząca delegacji
Mykoła Kaczkałda - doradca mera miasta
Lidia Anuszkewyczus - przewodnicząca charytatywnej fundacji Oberih, 
dyrektor prywatnego przedsiębiorstwa Ritas
Bogdan Demczyna- dyrektor przedsiębiorstwa Mikrol
Bogdan Pukisz- dyrektor przedsiębiorstwa Presmasz
Bogdan Szkira- dyrektor przedsiębiorstwa Inpromserwis
Oleksandra Sapiżak - dyrektor przedsiębiorstwa Kerambudserwis
Jurij Semoczko - prywatne przedsiębiorstwo
Lesia Mosijczuk - generalny dyrektor Łasoszczi
Nadija Karabin - naczelnik wydziału przemysłu i inwestycji
Taras Janczak - główny specjalista wydziału turystyki

BIZNES LUBUSKI • INTEGRACJA

Mecz rozpoczął się od odegrania hymnów narodowych. Do przerwy polska drużyna 
prowadziła 6:1. Zwycięska drużyna została zaproszona na rewanż do Iwano-Frankows-
ka. Nowosolanie za cel minimum zakładają utrzymanie przynajmniej prowadzenia 
bramkowego w dwumeczu. Spotkanie w Nowej Soli zostało rozegrane 12 września. 

Sponsorem imprezy były Gedia Poland Sp. z o.o., AB Foods Polska Sp. z o.o., Omni Modo





ZIELONA GÓRA  •  Al. Niepodleg³oœci 23  •  (68) 4-700-731
NOWA SÓL  •  ul. Szeroka 15/2  •  (68) 4-700-740
¯AGAÑ  •  Pl. S³owiañski 11  •  (68) 4-700-730

¯ARY  •  ul. Chopina 24  •  (68) 4-700-700

w w w. r e g i o n a l n a . p l

KUP!  PRZECZYTAJ!

W KA¯DY PI¥TEK

TWÓJ REGION
TWOJA REGIONALNA
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60 Firmy członkowskie OPZL

105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach ma 65-letnią tradycję, Zatrudnia ponad 150 wyspecjalizowanych lekarzy. W lecznicy działa 17 
oddziałów szpitalnych, w tym jedyny w województwie oddział dermatologiczny. Szpital dysponuje grupą znakomitych specjalistów i nowoczesnym sprzętem 
diagnostyczno-leczniczym, zrealizował wiele inwestycji Na terenie Szpitala został otwarty Szpitalny Oddział Ratunkowy jedyny w południowej części woje-
wództwa lubuskiego. Jest to oddział znakomicie wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do ratowania życia. Żarska lecznica w ub. roku została połączona ze 
szpitalem w Żaganiu. Pawilonowa struktura szpitala położonego w pięknym parku zapewnia pacjentom ciszę, spokój i bliski kontakt z przyrodą.
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Dyrektor  lek. med. Sławomir Gaik, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary,  
tel. +48 68 470 78 10, fax +48 68 470 78 15, e-mail info@105szpital.org.pl, www 105szpital.org.pl

A.P.P. Andrzej Przytarski
Główną działalnością firmy w dziedzinie AUTOMATYKI przemysłowej jest projektowanie i reali-
zacja automatyzacji linii produkcyjnych, maszyn i stanowisk pracy, usprawnienie montażu i roz-
wiązania transportu wewnętrznego. Biuro Konstrukcyjne oferuje specjalistyczne projektowanie 
3D konstrukcji stalowych, maszyn oraz podzespołów mechaniki, automatyki, oprzyrządowanie 
maszyn. Firma produkuje również maszyny specjalistyczne i oprzyrządowanie do łączenia, cię-
cia i formowania blach ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Zajmuje się również remonta-
mi maszyn i obrabiarek  oraz podzespołów  hydrauliki siłowej i pneumatyki.

Właściciel  Andrzej Przytarski, ul. Tatrzańska 6c, 68-200 Żary, tel. +48 728 993 139, tel. 
+48 604 791 828, e-mail a.p.p.product@gmail.com,  
www automatyka-app.pl

AB FOODS POLSKA SP. Z O.O.
AB Foods Polska Sp. z o.o.  należy do koncernu Associated British Foods plc – jednego z największych producentów żywności w Europie i właściciela silnych, 
globalnych marek FMCG, którego obroty przekraczają 10 mld funtów rocznie. Zakład produkcyjny w Nowej soli rozpoczął swoją działalność wiosną 2008r. Z 
biurem handlowym w Warszawie zatrudnia 200 osób.  Naczelne wartości firmy to bezpieczeństwo pracy, rozwój pracowników oraz dbanie o harmonijny rozwój 
biznesu i otoczenia. Wszystkie produkty oferowane przez AB Foods wytwarzane są na bazie najwyższej jakości składników oraz bez użycia konserwantów i 
barwników. Firma jest ekspertem kuchni orientalnej. Daje możliwość poznania nowych, niespotykanych wcześniej smaków i potraw. Wiodące marki to Blue 
Dragon, Patak’s, Levi Roots, Twinings, Ryvita.

Dyrektor: Grzegorz Żołędziewski, AB FOODS POLSKA SP. Z O.O., ul. Przemysłowa 2, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 455 72 00,  
fax 68 455 72 97, gzoledziewski@abfoods.pl, www abfoods.pl

abi-tech Grzegorz Walacik
ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, tel: 68 321 65 97, fax: 68 411 40 75;  
biuro@abi-tech.pl, www.abi-tech.pl

Opracowały: Joanna Jegier, Grażyna Rozwadowska-Bar

stan na 14.XII.2011r.

Dyrektor  lek. med. Sławomir Gaik

Andrzej Przytarski



ABS STEDING Spółka z o.o.
Grupa ABS Steding z centralą w niemieckim Bitterfeld-Wolfen od 17 lat działa na terenie Niemiec, Czech, Chorwacji i Słowenii, od czterech lat w Polsce. Zaj-
muje się optymalizacją procesów w oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych, poprzedzoną analizami laboratoryjnymi, próbami technicznymi i 
doborem środków chemicznych do neutralizacji, zagęszczania, odwadniania i odbarwiania ścieków i poprawy ich własności. Dostarcza urządzenia i instalacje 
dozujące. Posiada certyfikat zgodny z niemiecką ustawą o gospodarce wodnej. Klientami firmy są m.in. oczyszczalnie ścieków w Zielonej Górze, Legnicy, Szcze-
cinie, Krakowie,Poznaniu, firmy KGHiM, Hydrobudowa, WTE Polska. Wzrastającym udziałem w obrotach jest zakup w Polsce i sprzedaż do Niemiec surowców 
chemicznych.

Dyrektor Wiesław Mądry, Zielona Góra, ul. Wrocławska 42B, tel.: 68 320 61 36, fax: 68 322 48 90, e-mail: abs.steding@gmail.com, www. abssteding-
group.com

ACIW Biuro Ireneusz Wojtania
Firma ACIW BIURO zajmuje się kompleksową obsługą rachunkowo-księgową przedsiębiorstw 
oraz usługami na rynku inwestycji długoterminowych.

Właściciel: Ireneusz Wojtania, ACIW Biuro Ireneusz Wojtania,  
ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra, tel. 68 454 70 63,  
tel.  79 491 08 89, aciw.biuro@gmail.com

Agencja Reklamowa NOVUM Beata Siewruk-Dziewiałtowska
ul. Kossaka 3, 66-620 Gubin, tel.: 68 359 59 78, fax: 68 359 5978, novum@novum.net.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze została utworzona w 1993r. jako Spółka Ak-
cyjna. Podstawowym celem ARR S.A., jest podejmowanie działalności społecznie użytecznej, 
w tym działań doradczych, szkoleniowych i informacyjnych skierowanych do sektora MŚP oraz 
samorządów. ARR S.A., jako Regionalna Instytucja Finansująca, jest regionalnym partnerem 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. W strukturach ARR S.A. działają ak-
tywnie Lubuski Fundusz Pożyczkowy oraz Centrum Obsługi Inwestora. LFP dokapitalizowany ze 
środków unijnych, udziela przedsiębiorcom pożyczek na działania związane z rozwojem firmy.

Prezes Zarządu Hanna Nowicka, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra, tel. 68 3270504, fax 68 3253888, agencja@region.
zgora.pl, www.region.zgora.pl

Agencja Usługowa “WAR-TIR”
Firma powstała w 1995 roku. W ofercie posiada ubezpieczenia – Majątkowe: komunikacyjne OC/AC; ubezpieczenia majątku firm, ubezpieczenia maszyn bu-
dowlanych ; ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych; OC działalności gospodarczej, OC zawodowe; gwarancje finansowe oraz kompleksowe ubezpie-
czenia wspólnot mieszkaniowych. War-Tir oferuje również Ubezpieczenia na życie indywidualne, grupowe: ubezpieczenia wspólników w firmie, zabezpieczenia 
dla rodziny w razie śmierci właściciela firmy oraz fundusze inwestycyjne. 

Właściciel Irena Łuczyńska-Wankiewicz, Siedziba główna: 68-120 Iłowa, ul. Żagańska 16, tel.: 68 377 45 28, fax: 68 377 45 28,                      
 tel. kom 602 53 92 44, e-mail: wartir.irena@wp.pl 
oraz: 68-200 Żary  ul. Podwale 12  tel/fax  68 3636010  tel. kom 722 303 301, 68-208 Łęknica ul. Dworcowa 8a  tel/fax 68 362 42 03
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Wiesław Mądry

Irena Łuczyńska-Wankiewicz właścicielka

I Policy Maker Seminar - organizowany 
przez ARR SA
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AKSON Elektro Paweł Zdanowicz
ul. Zacisze 3, 65-773 Zielona Góra, tel. 68 454 1111, fax: 68 454 11 77e-mail: biuro@akson.com.pl, www.akson.com.pl

ALDEMED Centrum Medyczne
ALDEMED Centrum Medyczne stawia na kompleksową realizację usług medycznych. Zapew-
nia opiekę lekarzy rodzinnych, specjalistów, a także diagnostykę na nowoczesnym sprzęcie. 
Rehabilitanci z dziennego oddziału rehabilitacji przywracają sprawność swoim pacjentom. W 
Zakładzie Diagnostyki  Obrazowej stosuje się technikę cyfrową wykonując RTG, densytometrię, 
mammografię. Realizuje umowy na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy, oraz 
dodatkowej opieki medycznej dla pracowników. ALDEMED to także Szpital z dwiema ultrano-
woczesnymi salami operacyjnymi, na których wykonywane są zabiegi w znieczuleniu ogólnym. 
Pobyt pacjenta w komfortowych warunkach: kameralne sale, z łazienkami. Jeśli ktoś chce po-
znać stan swojego zdrowia unikając wielokrotnych wizyt w przychodni? Program „Diagnostyka 
w 24h” jest dla niego!

Dyrektor: Ryszard Szcząchor, Aldemed Centrum Medyczne, al. Niepodległości 1, 65-048 
Zielona Góra, Filia Zastal, ul. Towarowa 20, call center 68 / 35 30 600 e-mail: aldemed@
aldemed.pl www.aldemed.pl

Alexandra Usługi Finansowe i Ubezpieczeniowe Jarosław Czopek
Firma powstała 26-03-1990r, a od 1998r. wyspecjalizowała się w usługach finansowych. Jej oferta to: specjalistyczne doradztwo finansowe, pomoc w przy-
gotowaniu wniosków kredytowych hipotecznych na zakup/budowę/rozbudowę domów, mieszkań, działek itp. oraz inwestycyjnych i hipotecznych dla firm,  
Obsługa produktów Banku PKO BP SA w tym rachunków ROR i RB, lokat, pożyczek itp., pełen zakres ubezpieczeń w firmach HDI Asekuracja, MTU, Generali i STU 
Ergo Hestia, profesjonalna usługa pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Firma współpracuje z partnerami na terenie Włoch i Niemiec, także w zakresie 
pomocy prawnej (np. pomoc przy dochodzeniu odszkodowań w wypadkach komunikacyjnych, odzyskiwania długów).

Właściciel: Jarosław Czopek, ALEXANDRA  Usługi Finansowe i Ubezpieczeniowe Jarosław Czopek, pl. Rynek 26, 67-410 Sława, tel. 68 356 7516 /  68 
356 0948 / 605 420 154, alexandracz@poczta.fm, www.alexandra.autogielda.pl

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Alior Bank to jedna z najdynamiczniej rozwijających się instytucji finansowych w Polsce. Bank 
uniwersalny, obsługujący klientów we wszystkich sektorach rynku – zarówno w pionie deta-
licznym jak i biznesowym. Klienci obsługiwani są w 200 oddziałach oraz w ponad 140 pla-
cówkach partnerskich na terenie całego kraju. We wrześniu 2011 swoją działalność rozpocznie 
oddział w Gubinie i Nowej Soli . Będzie to 342  placówka w Polsce i 8 w Lubuskim. Kapitał 
własny banku wynosi 1,5 miliarda zł. Alior Bank jest największą od 30 lat tego typu inwestycją 
w Europie. Od początku swojego istnienia Alior Bank znajdzie się wśród 10 największych ban-
ków w Polsce pod względem wielkości kapitałów własnych. Głównym inwestorem jest włoska 
grupa Carlo Tassara SA, a głównym akcjonariuszem rodzina Zalewskich. .

Dyrektor Oddziału Robert Świejkowski,  
Zielona Góra, ul. Bankowa 10, tel: 68 329 80 40, fax: 68 329 80 53,  
e-mail: robert.swiejkowski@alior.pl, tel. 782 893 002, www aliorbank.pl

Dyrektor-Robert Świejkowski  
i Dyrektor ds. Sprzedaży - Paweł Ostręga
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ALL RISKS BROKER Grażyna Dąbrowa-Włodarska 
Broker Ubezpieczeniowy
ul. Moniuszki 16, 65-409 Zielona Góra, tel. 68 324 33 01, fax 68 324 33 01, e-mail: allrisks@allrisks.pl, www.allrisks.pl

Amadeus Hotel
Hotel Amadeus położony jest w samym sercu miasta Zielona Góra. Oferuje dwadzieścia pokoi 
dwuosobowych oraz trzy luksusowe apartamenty. Do dyspozycji gości pozostaje klimatyzo-
wana sala restauracyjno-konferencyjna oraz pub. Oba pomieszczenia dzięki swojemu niepo-
wtarzalnemu klimatowi są idealnym miejscem, mogącym pomieścić blisko dwieście osób dla 
organizacji wesel czy spotkań firmowych.

Amadeus Hotel, Zielona Góra, ul .Jedności 87a, tel.: 68 459 42 42, fax: 68 459 43 43, 
e-mail: hotel@amadeushotel.pl, www.amadeushotel.pl

ALPHA Business Center
ALPHA Business Center jest unikatowym budynkiem znajdującym się w odrestaurowanym kompleksie Fabryki Polskiej Wełny, w centrum miasta, oferującym 
do wynajmu prestiżową powierzchnię biurową oraz handlowo-usługową. W części kompleksu znajduje się jedyna w regionie galeria handlowa Focus Mall, 
odwiedzana tygodniowo przez 140 tys. klientów. Budynek ALPHA BC z charakterystycznymi wieżami, połączony bezpośrednim przejściem z galerią handlową 
jest rozpoznawalną wizytówką Zielonej Góry. Przestrzenne wnętrza ALPHA BC, wysoki standard oraz industrialny charakter, nadają miejscu niepowtarzalny kli-
mat. Usytuowanie w sąsiedztwie zachodniej granicy oraz Poznania i Wrocławia, z dobrą infrastrukturą drogową, kolejową oraz lotniczą, stanowi o atrakcyjności 
i potencjale tej lokalizacji.

ALPHA Business Center, Amfilada II Sp. z o.o., ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra, T: 68 410 74 00, F: 68 410 74 01,  
biuro@alpha-zg.pl, www.alpha-zg.pl

ANNEBERG-TRANSPOL Int. Sp. z o.o.
Firma Anneberg Transpol od ponad 20 lat prowadzi działalność na rynku krajowym i zagranicz-
nym w zakresie transportu drogowego, spedycji, oraz obsługi technicznej pojazdów / serwis 
TIR, myjnia, stacja paliw ON /.  Wykonuje przewozy przestrzenne całopojazdowe i drobnico-
we naczepami plandekowymi, oraz chemii płynnej i bitumów cysternami. Specjalizuje się 
w przewozach materiałów niebezpiecznych i nadgabarytów.  Dysponuje nowoczesną flotą z 
systemem łączności satelitarnej rzędu 70 pojazdów ciężarowych , w tej liczbie ponad 40 to 
zestawy z cysternami. Zespół doświadczonych pracowników ,Systemy Zarządzania Jakością, 
BHP i Ochroną Środowiska, SQAS, wysokie ubezpieczenie to w Annebergu standard świadczący 
o wysokim poziomie wykonywanych usług.

Prezes: Jacek Miłkowski, AANNEBERG TRANSPOL Int. Sp. z o.o, ul. Trasa Północna 1, 
65-119 Zielona Góra, tel. 68 328 88 00, fax  68 328 88 11, e-mail anne@anneberg.pl, www.
anneberg.com.pl

AQUA - Grupa SBS Sp. z o.o.
Już od 30 lat firma AQUA współtworzy historię branży instalacyjnej w Polsce Zachodniej. Skutecznie działa w całej Polsce jako dystrybutor europejskich produ-
centów (elektrozawory, czujniki poziomu, systemy nawadniające itp.). Oferuje doradztwo i  produkty z zakresu: techniki instalacyjnej, pompowej, grzewczej, 
systemów nawadniających,  automatyki przemysłowej, techniki fontannowej przydomowych oczyszczalni ścieków, uzdatniania wody, niezależnych źródeł 
energii. Ugruntowana i stabilna pozycja firmy, wynika między innymi z profesjonalnej obsługi Klienta oraz stosowania nowoczesnych rozwiązań. AQUA skupia 
się przede wszystkim na najwyższej jakości produktów, szerokim wyborze asortymentu, a także na skutecznej i efektywnej logistyce. Zaprasza do 10 oddziałów 
AQUA oraz Działu Sprzedaży Ogólnopolskiej. 

PREZES: Jerzy Fularz, AQUA - grupa SBS Sp. z o.o., ul. M.C. Skłodowskiej 25, 65-124 Zielona Góra 
tel. 68 456 76 08, fax 68 456 76 03, e-mail aqua@aqua.net.pl, www.aqua.net.pl, www.grupa-aqua.pl
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ARCUS-CONSULT ZIELONA GÓRA
Spółka zajmuje się projektowaniem architektoniczno-budowlanym obiektów budownictwa ogólnego (obiekty użyteczności publicznej, przemysłowe, miesz-
kaniowe) oraz obiektów inżynierskich (obiekty mostowe, konstrukcje oporowe, estakady, konstrukcje wsporcze pod rurociągi). Prowadzi inwestycje od fazy 
koncepcji aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przygotowuje konieczne analizy, ekspertyzy, opinie. Doradza w sprawach związanych z przygotowa-
niem (zmianą) miejscowych planów zagospodarowania. Arcus-Consult Zielona Góra Sp. z o. o. powstała w 1988r. Udziałowcem jest Arcus Planung + Beratung 
Bauplanungsgesellchaft mbH Cottbus. Zarząd spółki tworzą dr inż. Dieter Werner, prezes oraz Tomasz Cichocki, zastępca prezesa. Od stycznia 2007 roku spółka 
posiada certyfikat ISO.

Wiceprezes Tomasz Cichocki, Zielona Góra, ul. Zacisze 20, tel. 68 320 33 49, fax: 68 320 33 49, e-mail: arcus.zgora@arcus-zgora.pl, www.arcus-zgora.pl

ARENYS Sp. z o.o.
Firma prowadzi market spożywczo-przemysłowy pod marką Intermarche. Przy nim działa 
także całodobowa stacja paliw. Posiadamy Pb 95, Pb 98, olej napędowy oraz LPG. Stacja jest 
wyposażona w szybkie dystrybutory dla ciężarówek. Paliwo jest systematycznie kontrolowane 
przez Orlen Laboratorium. Na stacji można skorzystać z kompresora oraz uzupełnić płyn do 
spryskiwaczy z dystrybutora. 

Prezes: Marek Kreczetowski, Arenys Sp. z o.o., Sklep Intermarche, ul. Wolsztyńska 20, 
67-400 Wschowa, Telefon: 065 540 28 35, Fax: 065 540 28 34

ARMEN Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w roku 1988. Jego celem jest spełnianie wszelkich oczekiwań klientów, dlatego firma obok standardowej oferty rea-
lizuje nietypowe zamówienia. Przedmiotem jej oferty jest działalność produkcyjno -usługowa (wykonanie i montaż) w zakresie: elementów ogrodzeniowych, 
przęsła kute i panelowe, bramy przesuwane i rozwierane; balustrad i poręczy schodowych, balkonowych, tarasowych, krat zabezpieczających okna i drzwi; 
zadaszeń wejść balkonów i tarasów z poliwęglanu komorowego; urządzeń gospodarki magazynowej regały magazynowe i archiwalne, palety ładunkowe; 
elementów komunikacyjnych schody, drabiny, pomosty, podesty; innych konstrukcji i wyrobów metalowych według indywidualnego zamówienia (pomiary 
i doradztwo techniczne – gratis).

Prezes: Zygmunt Nowak, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe  ,, ARMEN ,, Sp z o.o., ul. Wiejska 2, 65-609 Zielona Góra, tel 68 453-36-07, tel/fax 
68 453-36-08, tel/fax 68 326-41-73, mail armen@armen.pl, www.armen.pl.

ART NOVA Pracownia Projektowa 
Architekt Joanna Piotrowicz 
Pracownia Projektowa ART NOVA  działa od 22 lat.  Przez ten czas na podstawie  jej  projek-
tów zrealizowano ponad 200 inwestycji budowlanych na terenie województwa lubuskiego, 
dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego i Brandenburgii. Wiele z nich zostało 
wyróżnionych nagrodami w ogólnopolskich i lokalnych konkursach. Pracownia wykonuje 
wielobranżowe projekty budowlane i projekty wystroju  wnętrz. Posiada doświadczenie w pro-
jektowaniu obiektów przemysłowych, zabudowy mieszkaniowej oraz  budynków biurowych i 
użyteczności publicznej. 

Właściciel: Joanna Piotrowicz ART NOVA Pracownia Projektowa Joanna Piotrowicz,  
ul. Stary Rynek 15/11, 65-067 Zielona Góra, tel. 68 320 64 60, e-mail info@art-nova.pl, 
www.art-nova.pl

ASTEC Sp. z o.o.
ASTEC jest firmą informatyczną specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania opartego na 
nowoczesnych technologiach informatycznych. Firma oferuje swoim klientom kompleksowe 
systemy informacyjne mające na celu usprawnianie i wspomaganie procesów zarządzania daną 
organizacją. Tworzy potencjał w najbardziej zaawansowanych technologiach i o najwyższej ja-
kości. Projektuje oraz implementuje indywidualne aplikacje dla przedsiębiorstw oraz rozwiąza-
nia dopasowane do indywidualnych potrzeb. W ofercie firmy ASTEC znajdują się: rozwiązania 
w zakresie Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS), systemy zarządzania majątkiem 
sieciowym, systemy lokalizacji (RTLS) i identyfikacji (RFID) oraz usługi z wykorzystaniem spe-
cjalistycznej wiedzy w wiodących technologiach Java, C++ i innych.

Prezes: Janusz Michalewicz, ASTEC Sp. z o.o., ul. Piaskowa 14, 65-209 Zielona Góra,  
tel. 68 329 80 00, fax 68 329 80 03, e-mail info@astec.net, www.astec.net

Tomasz Cichocki

Zygmunt Nowak
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ATR Centrum Rozwiązań Informatycznych
Specjalizuje się we wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych (ERP) w przedsiębiorstwach. Są to nowoczesne i sprawdzone narzędzia, które w 
decydującym stopniu wpływają na efektywność i konkurencyjność firm. ATR działa na rynku od 1996 roku i posiada wiedzę oraz doświadczenie pozwalające 
prowadzić projekty wdrożeniowe w branży produkcyjnej i usługowej. Klienci mogą mieć pewność, że zostaną potraktowani indywidualnie, bo firma nie uznaje 
podejść szablonowych. Zdaniem pracowników najistotniejsze jest właściwe rozpoznanie tego, co wyróżnia firmę w jej codziennym działaniu, a nie to, co łączy 
ją z innymi. Dopasowanie rozwiązania informatycznego do tych szczegółów, to droga do sukcesu we wdrożeniu systemu informatycznego.

Właściciel Tomasz Rawski, Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 11, tel.: 068 453 25 77, fax: 068 322 19 80,  
e-mail: biuro@atr.com.pl, www.atr.com.pl

Audit Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. jest najbardziej doświadczoną w województwie lubu-
skim firmą doradztwa personalnego. Od 1999r. doradza przedsiębiorcom w zakresie rekrutacji 
i selekcji pracowników, leasingu pracowniczego, zatrudniania cudzoziemców, a także szkoleń 
i oceny personelu. Zatrudnia specjalistów, którzy nie tylko trafnie potrafią ocenić potrzeby 
kadrowe, ale także dokonać doboru kompetentnych osób na określone stanowiska pracy. Kilka-
naście lat działalności pozwoliło zdobyć zaufanie klientów, czego dowodem są setki projektów 
zrealizowanych na zlecenie przedsiębiorstw z całego kraju. Firma wierzy, że w świecie wyzwań 
i nieustannej konkurencji, wiedza, umiejętności i zaangażowanie pracowników decydują o 
sukcesie . Jej motto: „Właściwy człowiek na właściwym miejscu”.

Prezes Zarządu: Violetta Panasiuk-Strzyżewska, Audit Doradztwo 
Personalne Sp. z o.o., ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp.,  
tel. 95 735 17 17, fax 95 7 117 217, audit@audit.com.pl, www.audit.com.pl

Augmen Consulting Group A. Niezgoda Sp.J.
To profesjonalna firma consultingowa udzielającą wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego, szpitalom oraz przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu dofi-
nansowania z Unii Europejskiej oraz innych dostępnych źródeł zewnętrznych. Przedstawia analizy możliwych rozwiązań w oparciu o zasady obowiązujące w 
poszczególnych programach, przygotowuje dokumentację aplikacyjną (wnioski, studia wykonalności), pomaga w przygotowaniu niezbędnych załączników, 
rozlicza projekty. Ponadto kompleksowo przygotowuje dokumentację projektową z zakresu inżynierii lądowej. Dyrektor firmy Artur Niezgoda to konsultant 
funduszy europejskich i ekspert programu kształcenia i akredytacji kadr UE.

Dyrektor Artur Niezgoda, Zielona Góra, ul. Wrocławska 5a, tel.:68 320 71 20, e-mail: artur.niezgoda@augmen.pl, www.augmen.pl

AUTO ALLES Wanda Bawarczyk, Jarosław 
Bawarczyk, Tomasz Bawarczyk Spółka Jawna
Firma zapewnia klientom dostęp do materiałów ściernych i narzędzi. Zaopatruje firmy handlowe, 
sklepy, firmy produkcyjne. Indywidualne podejście do potrzeb klienta umożliwia jej dopasowanie 
stanów magazynowych oraz profilu asortymentowego do wymagań współczesnego rynku. Wielo-
letnia współpraca z producentami zaowocowała podpisaniem umów handlowych, na mocy których 
firma jest hurtownią przedstawicielską firm: Saint-Gobain Abrasives w Kole, KLINGSPOR w Bielsku 
Białej oraz Fabryki Tarcz Ściernych “Elephant” w Grodzisku Mazowieckim. Firma posiada również w 
ofercie produkty marek NORTON, NORTON CLIPPER, WINTER, POLER, MIRKA, DIAMENTPOL, GEDO-
RE, WERA, KNIPEX, BESSEY, ERDI, RENNSTEIG, JONNESWAY, KENNEDY, YAMATO, STANLEY, NEO, YATO, 
RUBI, DEWALT, AEG, MILWAUKEE, B&D, Ryobi. 

Właściciel: Tomasz Bawarczyk, AUTO ALLES Wanda Bawarczyk, Jarosław Bawarczyk, Tomasz 
Bawarczyk Spółka Jawna, ul. Traugutta 4, 65-025 Zielona Góra, tel. 68 325 43 61,  
fax 68 324 72 33, biuro@autoalles.pl, autoalles.pl

Auto Salon Dejon & Dąbrowski Sp. z o.o.
Firma działa według najwyższych standardów europejskich i zasad bezwzględnie przestrzeganych przez Peugeot Polska. Wieloletnie doświadczenie zespołu 
pozwala dbać o samochody klientów tak, by były one niezawodne i sprawdzały się w każdej sytuacji. Każdego dnia pracują na zaufanie i dobrą opinię ze 
strony użytkowników samochodów Peugeot.

Prezes Artur Dąbrowski, Zielona Góra, Al. Konstytucji 3 Maja 18, tel. 68 328 38 00, fax: 68 328 38 09, e-mail: dejonzg@peugeot.com.pl,  
www.dejonzg.peugeot.pl

Tomasz Rawski
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Auto-Komplex Łukasz Szarama
Auto-Komplex Szarama to rozwijająca się firma, której tradycje sięgają 1973 r. Dzisiaj jest to przedsiębiorstwo nie tylko z bogatym doświadczeniem i trady-
cjami, ale również z innowacyjnymi technologiami i nowoczesnym spojrzeniem na obsługę klienta. Wielokrotnie nagradzana przez klientów ich lojalnością 
i uznaniem. Wyróżniona przez szereg ubezpieczalni, z pośród których najlepsze zaproponowały nam współprace i samolikwidację szkód. Wysoka jakość jest 
możliwa nie tylko dzięki emocjonalnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników w to co robią, lecz również dzięki najlepszym na rynku urządzeniom i 
narzędziom stale unowocześnianym - wraz ze zmieniającym się rynkiem motoryzacyjnym. W roku 2011 firma wdrożyła ISO 9001 

Właściciel: Łukasz Szarama, Auto-Komplex Szarama, ul. B.Chrobrego 54B, 67-100 Nowa Sól, tel. (68) 458-13-11, www.szarama.pl

Autoservice Sp. z o.o.
Autoservice Sp. z o.o. autoryzowany Dealer i Serwis Mercedes-Benz.

Prezes: Janusz Gurgul, Autoservice Sp. z o.o, ul. 22 Lipca 86b, 66-015 Przylep,  
tel. 68 324 06 65, fax 68 324 06 73, e-mail: info@autoservice.mercedes-benz.pl,  
www.autoservice.mercedes-benz.pl

AVENUE s.c. Agencja Reklamowa
Głównym przesłaniem agencji jest tworzenie kompleksowych przekazów reklamowych, które umacniają pozycję klientów i renomę ich marek. W zależności 
od potrzeb i oczekiwań Klientów firma oferuje najbardziej korzystne rozwiązania w zakresie: kompleksowych kampanii reklamowych, identyfikacji wizual-
nej firm, projektów graficznych, programów lojalnościowych, planowania i zakupu mediów, druku materiałów reklamowych, reklamy zewnętrznej, stoisk 
promocyjnych,  materiałów do promocji sprzedaży (POS) oraz gadżetów reklamowych.

Współwłaściciel: Renata Mądry, AVUENUE Agencja Reklamowa, ul. Wrocławska 42B, 65-218 Zielona Góra, tel. 68 322 48 88, tel. 68 322 48 89,  
fax 68 322 48 90, e-mail:  biuro@avenue.pl, www.avenue.pl

Bank BGŻ Oddział w Nowej Soli
Bank BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, od lat zajmującym miejsce w czołówce 
największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żyw-
nościowej oraz infrastruktury regionalnej.  Mocną stroną banku jest zaangażowanie w rozwój 
społeczności lokalnych. Celem strategicznym banku jest dalszy wzrost efektywności, a ponadto, 
wzmocnienie wiodącej pozycji w sektorze rolno-spożywczym, dynamiczny rozwój sieci placó-
wek, szczególnie w mniejszych miastach oraz wzbogacanie oferty produktowej. Klienci mają do 
dyspozycji nowoczesne i wygodne rozwiązania bankowe. Dostęp do usług odbywa się poprzez 
system bankowości internetowej eBGŻ, obsługę telefoniczną Tele BGŻ oraz Home Banking.

Dyrektor: Edyta Płanka, Bank BGŻ Oddział w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 30, 67-100 
Nowa Sól, tel. 68 388 01 00, fax 68 387 54 93, e-mail: o.nowasol@bgz.pl, www.bgz.pl
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Bank BGŻ SA Oddział Operacyjny w Zielonej Górze
Bank BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, od lat zajmującym miejsce w czołówce największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu 
rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.  Mocną stroną banku jest zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych. Celem strate-
gicznym banku jest dalszy wzrost efektywności, a ponadto, wzmocnienie wiodącej pozycji w sektorze rolno-spożywczym, dynamiczny rozwój sieci placówek, 
szczególnie w mniejszych miastach oraz wzbogacanie oferty produktowej. Klienci mają do dyspozycji nowoczesne i wygodne rozwiązania bankowe. Dostęp 
do usług odbywa się poprzez system bankowości internetowej eBGŻ, obsługę telefoniczną Tele BGŻ oraz Home Banking.

Dyrektor Oddziału Operacyjnego: Mirosława Lechowicz, Bank BGŻ SA Oddział Operacyjny w Zielonej Górze, ul. Stary Rynek 24a, 65-067 Zielona 
Góra, tel. 68 410 54 00, fax 68 325 53 21, e-mail oo.zielgora@bgz.pl, www.bgz.pl

Bank Informacji Gospodarczej  
Antoniewicz s.c.
Cyberbiznes.pl jest narzędziem dla przedsiębiorców, które służy do pozyskiwania informacji o 
zapotrzebowaniu na towary i usługi. Zasoby firmy dostępne są w czterech wersjach języko-
wych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Co dzień wpływa do systemu około tysiąca 
zapytań o towary i usługi od firm polskich i zagranicznych. Cyberbiznes.pl prowadzi Hurtową 
Giełdę Towarów w czterech wersjach językowych. Giełda ta jest abonowana a wystawiane na 
niej oferty przesyłane co dzień do kilkudziesięciu tysięcy abonentów – firm w kraju i zagra-
nicą. Najnowszym produktem firmy są sklepy internetowe, zakładane bezpłatnie wszystkim 
klientom. Sklepy otrzymują wsparcie i pozycjonowanie w Internecie, tak aby przyniosły jak 
największy zysk klientom.

Właściciel Krzysztof Antoniewicz, Bank Informacji Gospodarczej Antoniewicz 
s.c., ul. Dereszowa 17A, 65-544 Zielona Góra. Tel/fax 68 320 93 43  
e-mail krzysztof@cyberbiznes.pl

Bank Spółdzielczy w Trzebielu
Bank Spółdzielczy w Trzebielu jest jednym z najstarszych banków na ziemi żarskiej. Od lat wspiera miejscowy biznes i lokalną społeczność. Świadczy usługi 
bankowe na rzecz dużych przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw prywatnych, rolników, wspólnot mieszkaniowych, osób pry-
watnych. Bank Spółdzielczy w Trzebielu jest Bankiem samodzielnym, decyzje zapadają szybko i na miejscu. W strukturze Banku znajdują się Punkty Obsługi 
Klienta zlokalizowane w mieście oraz na terenie powiatów ościennych. Bank oferuje: korzystne warunki kredytowania, wysokooprocentowane lokaty, rachunki 
bankowe, w tym walutowe, rozliczenia w obrocie dewizowym, przekazy MoneyGram, bankowość internetową, usługę SMS, sprzedaż podpisów elektronicz-
nych oraz niskie opłaty operacyjne.

Prezes Zarządu- Mieczysław Ryczkowski, Bank Spółdzielczy w Trzebielu, ul. Wrocławska 21, 68-200 Żary, Tel. 68 363 09 099, Fax. 68 363 09 14,  
e-mail: sekretariat@bstrzebiel.pl, www.bstrzebiel.pl

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział  
w Nowej Soli
Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Nowej Soli zajmuje się kompleksową obsługą finansową 
osób fizycznych i klientów instytucjonalnych. Bankowi doradcy BZ WBK pomagają małym i 
średnim przedsiębiorstwom szukać optymalnych rozwiązań, maksymalizować korzyści ze 
współpracy oraz finansować przedsięwzięcia gospodarcze. Bank oferuje kompleksową obsłu-
gę transakcji finansowych, korzystne kredyty, leasing i faktoring. Posiada też specjalną ofertę 
umożliwiającą efektywne lokowanie oszczędności lub chwilowych nadwyżek finansowych. 
Bank proponuje także korzystne pakiety dla organizacji pozarządowych (NGO) oraz specjalną 
ofertę dla rolników.

Dyrektor Oddziału: Dominik Dzieńdziura, Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w No-
wej Soli, ul. Moniuszki 9, 67-100 Nowa Sól, tel. (68) 356 05 00, fax. (68) 387 36 25, e-mail: 
oddzial1.nowasol@bzwbk.pl, www.bzwbk.pl

Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Gorzowie Wlkp.
Bank Zachodni WBK to jeden z największych i najbardziej nowoczesnych polskich banków, lider rynku w zakresie usług elektronicznych i poziomu zabezpieczeń. 
To jednocześnie bank przyjazny Tobie, Twojej rodzinie i biznesowi.

Dyrektor: Robert Muszyński, Bank Zachodni WBK, 1 Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Kombatantów 2, 66-414 Gorzów Wlkp., tel.: 95 721 92 19,  
fax: 95 725 88 08, e-mail : oddzial.gorzowwielkopolski@bzwbk.pl, www.bzwbk.pl

Dyrektor Oddziału Dominik Dzieńdziura

wraz z pracownikami Zespołem Obsługi 
Klientów Instytucjonalnych
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Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Świebodzinie
Bank Zachodni WBK S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym szeroki zakres usług bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla osób 
fizycznych i prawnych: konta osobiste i rachunki bieżące, karty płatnicze i karty kredytowe, produkty oszczędnościowo – inwestycyjne, produkty kredytowe 
dla ludności i firm, faktoring, leasing i produkty ubezpieczeniowe. Bank swoim klientom oferuje także dostęp do zgromadzonych pieniędzy poprzez kanały 
elektroniczne – usługi BZWBK24 i w tej dziedzinie jest liderem rynku w zakresie dostępnych usług i poziomu zabezpieczeń  

Dyrektor Oddziału: Maciej Rafalski, Bank Zachodni WBK S.A., Oddział w Świebodzinie, ul. Głogowska 8, 66-200 Świebodzin, Tel. 68 382 03 00, Fax 68 
382 09 01, maciej.rafalski@bzwbk.pl, www.bzwbk.pl

Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział  
w Żarach
Bank Zachodni WBK to jeden z największych i najbardziej nowoczesnych polskich banków, lider 
rynku w zakresie usług elektronicznych i poziomu zabezpieczeń. To bank przyjazny klientowi 
indywidualnemu i biznesowi. BZ WBK oferuje szeroką paletę nowoczesnych produktów i usług 
finansowych: konta osobiste i rachunki firmowe, karty płatnicze do rachunków i karty kredy-
towe, bankowość elektroniczną powiązaną z rachunkami, kredyty dla osób fizycznych i firm, 
leasing, factoring, oszczędności i inwestycje oraz ubezpieczenia.      

Piotr Majdecki – Dyrektor Oddziału, Bank Zachodni WBK S.A.,  
1 Oddział w Żarach, ul. Wrocławska 12, 68-200 Żary, tel. 68 363 18 70, fax. 68 374 60 03,  
piotr.majdecki@bzwbk.pl, www.bzwbk.pl

Bank Zachodni WBK S.A. II Oddział w Zielonej Górze
Bank Zachodni WBK S.A. to jeden z największych i najbardziej nowoczesnych polskich banków, lider na rynku w zakresie usług elektronicznych i poziomu za-
bezpieczeń. To Bank przyjazny klientowi indywidualnemu i biznesowemu. Oferuje szeroką gamę nowoczesnych produktów i usług finansowych: konta osobiste 
i rachunki firmowe, karty płatnicze i karty kredytowe, bankowość elektroniczną powiązaną z rachunkami, kredyty dla osób indywidualnych i firm, leasing, 
faktoring, oszczędności i inwestycje oraz ubezpieczenia. 

Dyrektor: Krystyna Koszylowska, Bank Zachodni WBK S.A.  2 Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23a, 65-001 Zielona Góra, tel. 68 
324 05 02, fax 68 324 05 54, e-mail: krystyna.koszylowska@bzwbk.pl

Bank Zachodni WBK S.A. Centrum Ban-
kowości Biznesowej w Szczecinie, Zespół  
w Zielonej Górze
Bank Zachodni WBK S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, który dopasowuje swoją 
ofertę do indywidualnych potrzeb oraz do rosnących wymagań w zakresie obsługi biznesu. W 
tym celu zostały powołane Centra Bankowości Biznesowej BZ WBK, których ideą funkcjonowa-
nia jest kompleksowa współpraca z przedsiębiorcą o obrotach 30-250 mln PLN, obejmująca 
cały wachlarz produktów finansowych-zarówno kredytowych, depozytowych, rozliczeniowych, 
leasingowych, faktoringowych jak i operacji skarbowych. Pracownicy Centrum Bankowości 
Biznesowej BZ WBK to wyspecjalizowana, profesjonalnie przygotowana kadra, legitymująca 
się dużymi umiejętnościami sprzedażowymi i analitycznymi. Klienci banku zyskują dostęp do 
pełnej oferty banku w jednym miejscu i obsługę przez jednego dedykowanego specjalistę.
Kierownik: Irmina Michalak-Kuberka, Bank Zachodni WBK S.A., Centrum Bankowości 
Biznesowej w Szczecinie, Zespół w Zielonej Górze,  
ul. Boh. Westerplatte 23a, 65-001 Zielona Góra, tel. 68 324 05 94, fax 91 407 54 89,  
e-mail: irmina.michalak-kuberka@bzwbk.pl, www.bzwbk.pl

Maciej Rafalski

Piotr Majdecki
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Bank Zachodni WBK S.A.1 Oddział w Żaganiu
Bank Zachodni WBK to jeden z największych i najbardziej nowoczesnych polskich banków, lider rynku w zakresie usług elektronicznych i poziomu zabezpieczeń. 
To bank przyjazny klientowi indywidualnemu i biznesowi. BZ WBK oferuje szeroką paletę nowoczesnych produktów i usług finansowych: konta osobiste i 
rachunki firmowe, karty płatnicze do rachunków i karty kredytowe, bankowość elektroniczną powiązaną z rachunkami, kredyty dla osób fizycznych i firm, 
leasing, factoring, oszczędności i inwestycje oraz ubezpieczenia.   

Tomasz Sobiechowski – Dyrektor Oddziału, Bank Zachodni WBK S.A., 1 Oddział w Żaganiu, ul. Wolności 6, 68-100 Żagań,  
tel. 68 368 17 70, fax. 68 368 17 80, tomasz.sobiechowski@bzwbk.pl, www.bzwbk.pl

BATCAR Krzysztof Pawluć, Bogdan  
Tyliszczak Sp. Jawna
Firma BATCAR oferuje najlepsze marki akumulatorów dostępne na polskim rynku. Pomaga w 
dostosowaniu akumulatora do jego przeznaczenia. Oferuje akumulatory EUROSTART, BARS, 
CENTRA, POWEROAD, BOSCH. Jej bogata oferta produktowa pozwala klientowi dobrać akumu-
lator właściwy dla swoich potrzeb. Wysoka jakość oraz optymalne parametry gwarantują pełne 
bezpieczeństwo użytkowania oraz niezawodność w eksploatacji. 

Współwłaściciele: Krzysztof Pawluć, Bogdan Tyliszczak, BATCAR Krzysztof Pawluc, 
Bogdan Tyliszczak Sp. Jawna, ul. Trasa Północna 23, 65-119 Zielona Góra, tel. 68 320 18 69 , 
fax 68 320 98 98, e-mail batcar@batcar.pl, www.batcar.pl

bcc Polska Sp. z o.o.
bcc Polska Sp. z o.o. istnieje od 2000 r. zajmując się produkcją i sprzedażą pojazdów i przyczep wyposażonych do sprzedaży bezpośredniej, pojazdów reklamo-
wych, nadwozi przeznaczonych do transportu typu kontener, izoterma, chłodnia. W swojej szerokiej ofercie bcc Polska posiada również wkłady izotermiczne do 
furgonów. bcc Polska to wysoka jakość i najnowsza technologia. W celu lepszego sprostania wymogom i potrzebom swoich klientów wykonywane są głównie 
modele na zamówienie. Wszystkie pojazdy dostosowane są do norm obowiązujących w Polsce i w UE oraz posiadają atest PZH.

Prokurenci: Celine ALBERT, Fabien PERCHERON, bcc Polska Sp. z o.o., ul. Ekonomiczna 8, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 478 43 50, fax 68 478 43 59, 
sekretariat@bccpolska.pl, www.bccpolska.pl

BEJUR Spółka z o.o.
Działa w trzech branżach. Pierwsza to ochrona osób, mienia i konwojowanie. Monitoruje i 
ochrania przeszło 800 obiektów. Firma posiada lotne grupy interwencyjne reagujące błyska-
wicznie na wezwanie. Korzysta z nowoczesnych alarmów, czujników, telewizji przemysłowej, 
technologii GPS. Druga to sprzątanie. Bejur obsługuje banki, urzędy, zakłady przemysłowe, 
również te związane z HACCP. Korzysta ze specjalnych środków chemicznych podlegających 
ciągłej kontroli. Trzecia to akta. Zajmuje się certyfikowanym kompleksowym niszczeniem do-
kumentów i twardych dysków z całej Polski do 200 ton miesięcznie. Firma obsługuje sądy, pro-
kuratury, zakłady pracy. Planuje budowę w Kożuchowie dużego archiwum, gdzie pod ochroną 
będą przechowywane skatalogowane dokumenty z dostępem do ich zawartości on-line.

Dyrektor handlowy: Paweł Bebrys, Nowa Sól, ul. Szkolna 14, tel.: 68 387 51 80, fax: 68 
387 98 88, e-mail: bejur@bejur.com.pl, www.bejur.com.pl

BELEM Sp. z o.o.
Do Grupy Muszkieterów należy sklep Intermarche Belem Sp. z o.o., która prowadzi działalność handlową detaliczną w zakresie sprzedaży artykułów spo-
żywczych. Sklep wyróżnia się tym, iż posiada własną wędzarnię, na miejscu odbywa się według tradycyjnych  i sprawdzonych receptur produkcja różnego 
rodzaju kiełbas, szynek, wędzonek. Przy sklepie działa całodobowa stacja paliw i LPG a także bezdotykowa samoobsługowa myjnia samochodowa. W placówce 
znajduje się punkt LOTTO a na terenie pasażu: apteka, biuro podróży, Poczta, stomatolog, kwiaciarnia, bar.

Prezes Zarządu: Janusz Jasiński, Intermarche, Belem Sp. z o.o., ul. Makowa 14 (Jędrzychów) , 65-382 Zielona Góra, tel. 68 328 38 10, tel. 68 322 48 37 
(stacja paliw), fax : 68 322 48 34, e-mail: im.zielona_gora@muszkieterowie.pl, www.intermarche.pl

Tomasz Sobiechowski

Łukasz Młynarczyk
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BIS J.H.Owsianny Sp. J.
Firma kompleksowo organizuje targi w różnych branżach, na terenie całego kraju. Jest zakładem pracy chronionej. Ściśle współpracuje z wieloma agencjami 
reklamowymi oraz wszystkimi mediami na terenie województwa lubuskiego. Oferuje własne elementy targowe: zabudowę targową, wyposażenie stoisk, 
nagłośnienie zewnętrzne i wewnętrzne, transport, lawety reklamowe, namioty wielkogabarytowe. Świadczy usługi reklamowe. Dodatkowym filarem firmy jest 
Radio Taxi BIS 9191 – całodobowa taksówka na telefon. Najmłodszą działalnością jest produkcja i wynajem namiotów wielkogabarytowych.

Właściciel: Jarosław Owsianny, Zielona Góra, ul. Chopina 19A, tel.: 68 324 49 19, fax: 68 324 49 20, e-mail: bis@biszg.pl, www.biszg.pl

Biuro Doradztwa Europejskiego
BDE jest firmą świadczącą usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej, 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków krajowych. Zajmuje się również konsultin-
giem ekonomicznym i finansowym, doradztwem strategicznym, doradztwem prawnym oraz 
działalnością szkoleniową. Działa od 2002 r. wspierając przedsiębiorstwa, jednostki samorzą-
dowe itp. prowadząc do zwiększania ich konkurencyjności i osiągania sukcesu. Głównym celem 
Biura jest utrzymanie wysokiej pozycji na rynku usług konsultingowych zapewniających Klien-
tom wysoką jakość i ciągłość usług. Firma ściśle przestrzega Kodeksu Dobrych Praktyk Konsul-
tantów Funduszy Europejskich. Współpracuje z kancelariami prawnymi, biegłymi rewidentami, 
pracownikami naukowymi wyższych uczelni oraz tłumaczami przysięgłymi języków obcych. 

Właścicielka: Alicja Wójcik, Biuro Doradztwa Europejskiego, Grabik 106, 68-200 Żary,  
tel. 509 495 715, tel/fax 68 479 13 13, e-mail alicja@eurobiuro.eu, www.eurobiuro.eu

Biuro Doradztwa Podatkowego Beata Pachnik
„Nie jest sztuką pracować na pieniądze. Sztuką jest sprawić, aby pieniądze zarabiały na Ciebie. Zatem rób biznes, resztę zrobimy za Ciebie”. Takim mottem 
firm kieruje się od lat pomagając przedsiębiorcom uporać się z problemami, które sprawiają im najwięcej kłopotów: prowadzeniem dokumentacji księgowej, 
podatkowej i wieloma innymi obowiązkami nałożonymi na przedsiębiorcę. Firma pomaga w uzyskaniu dotacji, zewnętrznych źródeł finansowania, doradza jak 
kształtować relacje z kontrahentami, pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów. Za swoją pracę bierze pełną odpowiedzialność, bo dobro klienta to jej biznes.

Właściciel: Beata Pachnik-Łodzińska, Biuro Doradztwa Podatkowego Beata Pachnik-Łodzińska, ul. Batorego112, 65-001 Zielona Góra, tel. 68 324 34 
80 , fax 68 324 21 12, e-mail biuro@doradztwo.zgora.pl, www.doradztwo.zgora.pl

Biuro Handlowe HAND
Od 1979 Hand zajmuje się sprężonym powietrzem. Współpracuje z ponad 800 firmami w kraju. 
Specjalizuje się w doradztwie, audytach powietrza oraz serwisie, sprzedaży i instalacji sprężarek 
i maszyn Ingersoll-Rand, które cechuje największa niezawodność w Polsce. Serwis rozwiązuje 
problemy utrzymania ruchu w zakładach. Proponuje remonty sprężarek olejowych i bezolejo-
wych o mocy do 700kW. Drugim filarem firmy jest doradztwo w zakresie produktów smarnych, 
na bazie produktów Shell. Firma prowadzi badania laboratoryjne. Produkty smarne dostarcza 
bezpłatnie na terenie woj. lubuskiego, zapewnia oznakowanie opakowań zgodne z ISO i wymo-
gami UE. Odbiera przepracowany olej i zużytą emulsję obróbczą.

Właściciel: Ryszard Handke, Miasto: Sulechów, ul. Kruszyna 6, tel.: 68 385 75 
75, e-mail: biuro@kompresor.net.pl, www.kompresor.net.pl

Alicja Wójcik
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Biuro Podróży ODKRYWCA
Biuro Podróży ODKRYWCA oferuje własne propozycje wyjazdów (wycieczki dla firm oraz wyjazdy integracyjne a także wycieczki szkolne), które przygotowuje 
na specjalne zamówienie klienta. W ofercie biura znajdą się propozycje najlepszych i sprawdzonych touroperatorów polskich i niemieckich. Ponadto w swojej 
ofercie posiada także ubezpieczenia turystyczne oraz bilety na imprezy kulturalno- rozrywkowe w kraju i za granicą.

Właściciel: Krzysztof Smykał, Biuro Podróży ODKRYWCA, ul. Podgórna 43E, 65-213 Zielona Góra, tel. 68 455 34 55, fax 68 455 34 67,  
tel. kom. 514 15 14 44, krzysztof@odkrywca.net, www.odkrywca.net

Biuro Rachunkowe AJA Agnieszka Koman
Biuro Rachunkowe AJA Agnieszka Koman świadczy usługi księgowe. Firma działa na rynku 
żarskim od 2005 roku. Klientami biura są firmy zarówno usługowe jak i produkcyjne, od jedno-
osobowych do spółek z o.o. Biuro świadczy kompleksową obsługę firm w zakresie prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, prowadzenia kadr i płac, rozliczeń z ZUS oraz z Urzędem Skarbowym, a 
także prowadzenia szkoleń BHP. Biuro udziela pomocy przy zakładaniu firm wraz z wypełnianiem 
wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa 
Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.   

Właścicielka: Agnieszka Koman, BIURO RACHUNKOWE AJA Agnieszka Koman,  
ul. Broni Pancernej 1c, 68-200 Żary, tel. +48 608 348 813 ,  
e-mail koman2@op.pl

Biuro Rachunkowe Małgorzata Synowiec
Biuro Rachunkowe Małgorzata Synowiec świadczy usługi księgowe. Firma działa na rynku żarskim od 2007 roku. Klientami biura są firmy zarówno usługowe 
jak i produkcyjne, od jednoosobowych do spółek z o.o. Biuro świadczy kompleksową obsługę firm w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia 
kadr i płac, rozliczeń z ZUS oraz z Urzędem Skarbowym, a także prowadzenia szkoleń BHP. Ponadto Biuro Rachunkowe udziela pomocy w zakresie rachun-
kowości zarządczej oraz przygotowuje sprawozdania do banków, UP, OHP, UC. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów do usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych. Profesjonalna obsługa i dobra atmosfera to główne atuty Biura.        

Właścicielka: Małgorzata Synowiec, BIURO RACHUNKOWE Małgorzata Synowiec, ul. Podhalańska 23, 68-200 Żary, tel. +48 68 455 18 88 ,  
e-mail biurorachunkowems@vp.pl

Blacharstwo Lakiernictwo Pojazdowe
ul. Głogowska 113, 66-004 Racula, tel. 68 327 51 12, e-mail: poczta@autonaprawa.pl,  
www.autonaprawa.pl

Blask Auto-Serwis
ul. Dąbrowskiego 80 b, 65-021 Zielona Góra, tel. 68 324 21 33, fax 68 324 21 32, e-mail: blask@premio.pl, www.premio.pl/blask

Małgorzata Synowiec
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BRE Bank SA Oddział Korporacyjny Zielona Góra
BRE Bank w swych działaniach koncentruje się na obsłudze nowoczesnych dynamicznych firm: międzynarodowych korporacji, dużych przedsiębiorstw oraz 
szybko rozwijającego się sektora MSP. Dzięki realizacji hasła „Wyróżniają nas ludzie”, swoim klientom oferuje najwyższy standard obsługi oraz zestaw produk-
tów „szytych na miarę”. Dzięki uzupełnieniu oferty o wyspecjalizowane usługi finansowe, świadczone poprzez spółki strategiczne grupy, BRE Bank stworzył 
nowoczesną, kompleksową i elastyczną ofertę w dziedzinie bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej, zarządzania aktywami, uzupełnioną o usługi 
factoringowe, leasingowe, doradztwo i usługi maklerskie, ubezpieczenia i fundusze emerytalne oraz inwestycyjne. „Biznes nie stoi w miejscu. Warto mieć bank 
który to rozumie”.

Dyrektor Arkadiusz Bednarek, Bre Bank, Zielona Góra, Plac Matejki 19, tel: 68 323 68 50, fax: 68 324 57 00, e-mail: oddzial.zielonagora@brebank.pl, 
www.brebank.pl

BUDROOF s.c. 
Dachy to ich specjalność. Firma istnieje od 1996 roku. Specjalizuje się w sprzedaży i montażu 
pokryć dachowych. Firma zajmuje się handlem materiałami dachowymi,  usługami dekarskimi 
oraz produkcją obróbek blacharskich. Swoim klientom proponuje materiały renomowanych 
producentów: blachodachówki Plannja, Blachprofil2, Ruukki; dachówki ceramiczne Tondach, 
Bogen, Wienerberger, Creaton; systemy rynnowe Plannja-Siba, Cellfast-Bryza; gonty bitumicz-
ne; akcesoria dachowe, płotki przeciwśniegowe, ławy kominiarskie oraz folie dachowe. Firma 
wykonuje także usługi montażu pokryć dachowych i remonty dachów oraz usługi demontażu 
i utylizacji eternitu.

Właściciel: Krzysztof Kamecki, Irena Kamecka, BUDROOF s.c., al. Zjednoczenia 104a, 
65-021 Zielona Góra, tel. 68 323 01 01 , fax 68 323 01 01 , tel. kom  605 26 11 36,  
e-mail budroof@budroof.pl, www. budroof.pl

Burza Sp. z o.o.
Do Grupy Muszkieterów należy sklep Intermarche Burza Sp. z o.o., która prowadzi działalność handlową detaliczną w zakresie sprzedaży artykułów spo-
żywczych. Sklep wyróżnia się tym, iż posiada własną wędzarnię, na miejscu odbywa się według tradycyjnych  i sprawdzonych receptur produkcja róż-
nego rodzaju kiełbas, szynek, wędzonek. Przy sklepie działa całodobowa stacja paliw a także bezdotykowa samoobsługowa myjnia samochodowa.  
W placówce znajduje się punkt LOTTO a na terenie pasażu: apteka, Poczta, kwiaciarnia, fryzjer, Bank PKO oraz sklep sportowy.

Prezes Zarządu: Janusz Jasiński, BURZA Sp. z o.o., ul. Batorego 81, 65-735 Zielona Góra, tel. 68 324 55 40, fax  68 324 55 41,  
e-mail: im.zielona_gora@muszkieterowie.pl, www.intermarche.pl

BUSINESS SERVICE Beata Bednarek
ul. Sikorskiego 6, 65-454 Zielona Góra, tel. 608 476 014, fax 68 452 10 40,  
e-mail: biuro@bservice.pl, www.bservice.pl
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C.K. “Ziemianin” Czesław Karczmar
Firma „C.K. Ziemianin” funkcjonuje od 1996 roku i jest firmą rodzinną. Jej głównym celem jest obrót nieruchomościami, a w szczególności użytkami rolnymi. Na 
zakupionych gruntach prowadzi gospodarkę rolną. Firma jest członkiem Lubuskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (LUBSPON), a 
w 2001 roku otrzymała Medal Europejski za wdrożenie programu “wierzba”, z kolei w 2002 za “Przemiany strukturalne na wsi”.

Współwłaściciel: Czesław Karczmar, C.K. Ziemianin Czesław Karczmar, ul. Kożuchowska 15a, 65-364 Zielona Góra, tel. 68 327 05 26, fax 68 327 05 26,  
e-mail ziemia@ziemianin.com.pl, www.ziemianin.com.pl

CEDRUS Hurtownia Ogrodnicza  
M. Suchorska Sp. J.
Firma Cedrus Hurtownia Ogrodnicza powstała w 1998 roku. Od samego początku istnienia 
zajmuje się kompleksową obsługą klientów profesjonalnych czyli  ogrodników, rolników 
oraz szkółkarzy. Do klientów firmy należą również sklepy i centra ogrodnicze oraz architekci 
krajobrazu dla których przygotowana została specjalna oferta. W roku 2000 firma uruchomiła 
oddział w Poznaniu, dzięki czemu umocniła pozycję na trudnym rynku ogrodniczym. Klientów 
detalicznych obsługuje w sklepie firmowym przy ulicy Dworcowej w Zielonej Górze, a inter-
nautów zaprasza na zakupy do e-cedrus.

Prezes: Małgorzata Suchorska, CEDRUS Hurtownia Ogrodnicza M. Suchorska 
Sp. J., ul. Żwirki i Wigury 2, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 58 11, fax 68 422 70 20,  
sulechow@cedrus.zgora.pl, poznan@cedrus.zgora.pl, www.cedrus.zgora.pl

Centrum Estetyki Ciała Alabaster
Centrum Estetyki Ciała ALABASTER swoim klientom oferuje piękny, zdrowy wygląd i dobre samopoczucie. W swojej ofercie posiada kompleksowy pakiet usług 
w zakresie kosmetyki twarzy i ciała, zabiegi odchudzające i ujędrniające. Masaże klasyczne, lecznicze i relaksyjne wykonywane są w atmosferze orientalnej mu-
zyki, przy blasku świec i zapachu olejków.  Profesjonalna obsługa, serdeczna przyjacielska atmosfera, piękne wnętrza i najwyższej jakości sprzęt to niewątpliwie 
atuty SPA Alabaster. Aby przedłużyć efekt właściwej pielęgnacji cery na miejscu lub w sklepie on-line można zakupić kosmetyki ( używane przy zabiegach) 
firmy Jean d’Arcel. Firma organizuje na życzenie klientów zamknięte imprezy okolicznościowe ( wieczory panieńskie, spotkania biznesowei i tp)

Właścicielka Wiesława Kamińska, Centrum Estetyki Ciała ALABASTER , ul. Okrzei 9, 68-200 Żary, tel. +48 68 458 17 11,  
e-mail info@alabasterspa.pl, www alabasterspa.pl  

Centrum Innowacji Technologii  
i Rozwoju Sp. z o.o.
To doświadczona, profesjonalna firma doradcza działająca na rynku od 1995 r. Rozpoczyna-
jąc od pionierskich doświadczeń programu Phare, do dnia dzisiejszego firma kompleksowo 
świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej. 
Klientami spółki są jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, szpitale. Konsultanci 
firmy pomagają we właściwym  wyborze zakresu inwestycji i przeprowadzają klienta przez 
wszystkie procedury, aż do końcowego rozliczenia pozyskanych środków. Firma przygotowała 
ponad 150 dużych projektów inwestycyjnych cieszących się dużym uznaniem klientów. W 
swoich działaniach skuteczna i licząca wyłącznie na sukces.

Prezes Tomasz Piersiak, Zielona Góra, ul. Sikorskiego 4, tel. 68 452 76 67,  
fax: 68 452 76 67, e-mail:  HYPERLINK “mailto:citr@citr.zgo.pl” citr@citr.zgo.pl,  
www.citr.zgo.pl

Centrum Integracji Społecznej
Od 2005 r. realizując programy reintegracji zawodowej i społecznej przeszkolili ponad 300 mieszkańców Zielonej Góry i ościennych gmin. Przygotowują do pra-
cy w zawodach: ogrodnik-winiarz, robotnik magazynowy, opiekun środowiskowy, opiekun dzieci, pomoc krawiecka, kasjer – sprzedawca, ogrodnik–florysta, 
pomocnik piekarza-cukiernika i kucharz małej gastronomii. Pracodawcy, którzy zatrudnią absolwentów CIS na co najmniej 12 miesięcy, otrzymają ze środków 
Funduszu Pracy częściową refundację wypłaconych wynagrodzeń.

Dyrektor Wacław Hansz, Zielona Góra, ul. Staszica 4, tel. 68 470 33 03, fax: 68 455 33 04, e-mail: cis_zgora@poczta.onet.pl, www.cis.zielonagora.pl

Małgorzata Suchorska

Tomasz Piersiak
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Centrum Korporacyjne PKO BP w Zielonej Górze
PKO Bank Polski jest jedną z największych i najdłużej działających na polskim rynku instytucji finansowych. Bogata tradycja, doświadczenie i siła finansowa są 
pomocne w osiąganiu przez klientów celów biznesowych, poprzez odpowiedni dobór rozwiązań finansowych. W 2004 r. PKO BP rozszerzył swoją ofertę dla 
firm i Jednostek Samorządu Terytorialnego, tworząc Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze. Szeroka gama produktów i indywidualne podejście do klienta jest 
zgodne z najwyższymi światowymi standardami. PKO BP stawia na jakość i kompleksowość obsługi, w ofercie poza produktami banku można znaleźć oferowa-
ne przez resztę grupy kapitałowej: Leasing, Faktoring, eService. Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze specjalizuje się w finansowaniu potrzeb inwestycyjnych 
i bieżących podmiotów gospodarczych.

Dyrektor  Grzegorz Skurzyński, PKO BP Regionalny Oddział Korporacyjny PKO BP w Poznaniu Centrum Korporacyjne PKO BP w Zielonej Górze   
ul. Żeromskiego 2, Zielona Góra, tel. 68 328 52 03, e-mail: grzegorz.skurzynskil@pkobp.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i Praktycznego
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze prowadzi działalność 
edukacyjną od 1977 roku.  Tradycja i doświadczenie zostało potwierdzone nadaniem Szkole 
tytułu CENTRUM WZORCOWEGO przez MEN. Posiada akredytację do prowadzenia kształcenia 
w formach pozaszkolnych na kursach. Ma upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
do organizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu matu-
ralnego. Od września 2002 posiada Certyfikat System Zarządzania Jakością, obecnie SYSTEM 
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ  ISO 9001:2008. Dostosowuje formy działalności do zmieniającego 
się rynku pracy. 

Dyrektor: Małgorzata Olech-Klonecka, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycz-
nego, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra, tel. 68 453 01 33, fax 68 453 01 50,  
e-mail cku@cku.zgora.pl, www.cku.zgora.pl

Centrum Materiałów Budowlanych CeMBe Arnold Kryściak
CeMBe  zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną materiałów budowlanych, fachowym doradztwem, usługami montażu: bram, ogrodzeń, drzwi, okien. 
Firma posiada własną flotę transportową (busy, ciężarowe, TIR) i stanowi największy w regionie salon ekspozycyjny okien, drzwi, bram, ogrodzeń.

Prezes: Arnold Kryściak , Centrum Materiałów Budowlanych Arnold Kryściak, ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra, tel. 68 320 33 00, fax 68 455 80 00, 
e-mail: cembe@cembe.com.pl, www.cembe.com.pl

CENTRUM TECHNIKI BIUROWEJ 
SPÓŁKA Z O.O.
Centrum Techniki Biurowej Sp. z o.o. oferuje: kompleksową obsługę firm tzw. Biuroserwis, naj-
wyższej jakości sprzęt biurowy i informatyczny, materiały eksploatacyjne np. tonery, cartridge, 
papier kserograficzny, taśmy do faksów, rolki papierowe do kas fiskalnych, wykwalifikowani 
pracownicy działu sprzedaży detalicznej i hurtowej, kompetentny i fachowy serwis gwarancyj-
ny i pogwaracyjny, bezpłatny dowóz zakupionego towaru, serwis gwarancyjny i pogwarancyj-
ny z czasem reakcji do 8 godzin, teren działania firmy - województwo LUBUSKIE.

Właściciel: Jerzy Gruszka, Centrum Techniki Biurowej Spółka z o.o., ul. Zamkowa 5, 
65-086 Zielona Góra, tel. 68 454 92 29-30, tel. 68 325 55 60,  
fax 68 327 08 03 biuro@ctb.net.plw, www.ctb.net.pl
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Centrum Technologii Internetowych CTI  Sp. z o.o.
Centrum Technologii Internetowych CTI tworzą specjaliści w zakresie nowych technologii. Od ponad 11 lat firma ułatwia swoim klientom prowadzenie in-
teresów w internecie. Świadczy kompleksowe usługi internetowe, począwszy od kreacji wizerunku w sieci, po pełną obsługę  techniczną. CTI jako jedyny w 
Polsce Platinum Partner największych światowych wystawców certyfikatów SSL: VeriSign, Thawte, GeoTrust, RapidSSL, pomaga kilku tysiącom firm ochraniać  
ich internetowe transakcje. We współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. prowadzi jedyny w województwie lubuskim punkt rejestracji 
podpisów elektronicznych Sigillum.

Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o., ul. Kupiecka 93/10, 65-058 Zielona Góra, tel. 68 457 00 00,  
fax 68 457 00 01, e-mail info@ctinet.pl, www.ctinet.pl

CENTRUM USŁUG KADROWYCH
FCentrum Usług Kadrowych S.C. oferuje usługi w zakresie doradztwa personalnego, czyli: 
obsługę kadrowo-płacową firm, rekrutację i selekcję, wspieranie zmian organizacyjnych firm 
oraz szkolenia.

Współwłaściciel: Beata Piorun, Centrum Usług Kadrowych S.C.,  
Al. Wojska Polskiego 6, 65-077 Zielona Góra, tel. 505 148 553, tel. 503 065 005, 
e-mail cuk.zgora@neostrada.pl, www.cuk.zgora.pl

Centrum Usług Proekologicznych Sektora Naftowego  
CPN EKOSERWIS Sp. z o.o.
Centrum Usług Proekologicznych Sektora Naftowego CPN Ekoserwis Sp. z o.o. to Spółka Pracownicza PKN ORLEN S.A. Posiada status Autoryzowanego Dystry-
butora Oleju Opałowego Ekoterm Plus PKN ORLEN S.A. Firma oferuje paliwa silnikowe produkcji PKN ORLEN S.A., pełną gamę olejów, środków smarowych i 
płynów eksploatacyjnych renomowanych koncernów krajowych i zagranicznych. Firma jest Autoryzowanym Konfemcjonerem płynów chłodniczych Petrygo 
Q. Prowadziusługi z zakresu ekologii polegające na zbiórce olejów przepracowanych i innych, rekultywacji terenów skażonych substancjami ropopochodnymi, 
serwisowanie separatorów substancji ropopochodnych, rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego, prace projektowe i wykonawstwo otworów obserwa-
cyjnych.

Prezes: Zbigniew Wasylkowski, Centrum Usług Proekologicznych Sektora Naftowego CPN Ekoserwis Sp. z o.o., ul. Naftowa 1, 66-016 Czerwieńsk,  
tel. 68 327 80 43, fax  68 327 80 46, e-mail biuro@cpnekoserwis.pl, www.cpnekoserwis.pl

Chroma Drukarnia Krzysztof Raczkowski
Firma Chroma - (z grec. kolor) powstała w 1993 roku. Z małego przydomowego zakładu z 
czasem przekształciła się w znaczącą firmę na rynku poligraficznym. Nieustanne inwestycje 
w nowe urządzenia i technologie pozwoliły drukarni stać się liderem na rynku lokalnym oraz 
jedną z czołowych firm poligraficznych na rynku krajowym. Dziś Drukarnia Chroma to 5,5 tys. 
m2 powierzchni produkcyjnej, nowoczesny park maszynowy oraz zespół wykwalifikowanych 
pracowników. Firma oferuje kompleksowe usługi poligraficzne (projekt, opracowanie kom-
puterowe, druk, dostawa gotowych produktów); wydawanie książek, albumów a także druk 
wizytówek, ulotek, folderów, katalogów, kalendarzy oraz inny druk na zlecenie klienta. Zamó-
wienia klienci mogą składać poprzez stronę internetową.

Właściciel: Krzysztof Raczkowski, Chroma Drukarnia Krzysztof Raczkowski,  
ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary, tel. 68 477 21 00, fax 68 477 21 04,  
e-mail : info@chroma.pl, www.chroma.pl

CICHA KOBIETA s.c. Jerzy Nowak, Kamila Chrystowicz-Nowak
Klub gastronomiczno-konferecyjno-usługowy mieszczący się w Zaułku Artystów. W wnętrzach starej poniemieckiej piekarni można posłuchać dobrego kon-
certu, zatańczyć salsę, milongę, zorganizować wszelkiego rodzaju spotkania, imprezy, rauty. Lokal czynny codziennie od godz.18. Więcej informacji www.
cichakobieta.pl.

Właściciel: Jerzy Nowak, Cicha Kobieta s.c. Jerzy Nowak, Kamila Chrystowicz-Nowak, ul. Fabryczna 13, 65-048 Zielona Góra, tel. 501 093 724,  
509 053 444, e-mail  kontakt@cichakobieta.pl

Danuta Herman - Dyrektor Rekrutacji 
i Rozwoju
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COMPUTERNET
Computernet zajmuje się sprzedażą sprzętu IT: komputerów, notebooków, serwerów, kas i urządzeń fiskalnych, kserokopiarek i oprogramowania do zarządzania. 
Zajmuje się pełną obsługą firm. Oferuje pomoc specjalistów w zakresie doboru sprzętu, a także kompleksową obsługę z zakresu budowy i konfiguracji sieci 
komputerowych oraz ich administracji. Outsourcing IT - zajmuje się obsługą serwisową firm. Computernet Mobile Group – mobilna grupa serwisowa, która 
na zgłoszenie usuwa awarię. W Autoryzowanym Centrum Serwisowym świadczy zaawansowane usługi napraw sprzętu komputerowego również pod kątem 
elektronicznym min. naprawa płyt głównych, kart graficznych, matryc monitorów itp. A także odzyskiwanie danych, konserwacja i przeglądy sprzętu, peryfe-
riów. Firma świadczy obsługę na najwyższym poziomie. 

Właścicielka: Justyna Molenda, COMPUTERNET, ul. Podwale 14, 68-200 Żary, 68-36348 58 serwis@computernet.com.pl, 660 498 139,  
www computernet.com.pl, www.facebook.pl/computernet

Czarter Bus PHU Żyłka Michał
Firma działa od 2006 roku. Jej specjalizacją jest transport pasażerski pracowników do zakładu 
pracy, wyjazdy na szkolenia w kraju oraz zagranicą , obsługa podczas imprez organizowanych 
przez firmę, Czarter Bus jest w fazie dynamicznego rozwoju i stara się spełniać każdą opcję 
współpracy. Posiada duże doświadczenie, co pozwala jej profesjonalnie i indywidualnie podejść 
do klienta, a także gwarantuje solidność, bezpieczeństwo i komfort.

Właściciel: Michał Żyłka, Czarter Bus PHU Żyłka Michał, Przyborów, ul. Leśna 10, 67-100 
Nowa Sól, tel. 609 370 988, fax 68 356 31 19, e-mail czarterbus@czarterbus.pl,  
 www.czarterbus.pl

Danuta Teresa Miałkowska
ul. Wiśniowa 5, 67-106 Bobrowniki, tel. 68 388 23 40, fax 68 387 70 03, e-mail: pablo244@op.pl

DBW Polska Sp. z o.o.
Górzykowo 1A, 66-131 Cigacice, tel. 68 456 68 00, fax 68 456 68 02,  
e-mail: dbw@dbw.pl, www.dbw.pl

Michał Żyłka
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Designer Plus A. Wojciuszkiewicz
ul. Batorego 164/4, 65-735 Zielona Góra, tel. 68 456 15 80, fax 68 456 15 81, e-mail: biuro@designerplus.pl,

Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna 
Oddział w Zielonej Górze
Pl. Bohaterów 4, 65-050 Zielona Góra, tel. 68 329 73 10, fax 68 329 73 15, 

www.deutsche-bank-pbc.pl

DIAMENT Sp. z o.o. Poszukiwania Naftowe
Spółka zajmuje się poszukiwaniem i udostępnianiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w kraju i za granicą. Posiada doświadczenie w pracach wiertni-
czych, czyli wierceniach i rekonstrukcjach, likwidacjach i pracach remontowych w odwiertach, udostępnianiu otworów do eksploatacji, zabiegach intensyfikacji 
wydobycia, opróbowaniu i testach odwiertów oraz usługach płuczkowych i cementacyjnych. Wykonuje prace roboty ziemne oraz uzbrojenie terenu w sieci 
wod.-kan, stabilizację gruntów spoiwami hydraulicznymi, osuszanie, poprawianie parametrów nośności podłoża. Wykonuje nawierzchnie drogowe bitumicz-
ne, betonowe oraz tłuczniowe. Zajmuje się budową, modernizacją i rekultywacją składowisk odpadów komunalnych i  przemysłowych oraz wykonaniem 
uszczelnień geosyntetykami.  

Prezes: Ryszard Chylarecki, Poszukiwania Naftowe DIAMENT Sp. z o.o., ul. Naftowa 3, 65-705 Zielona Góra, tel. 68 329 55 55, fax 68 325 64 42,  
e-mail diament@pn-diament.com.pl, www.pn-diament.com.pl

Dobrowolski Inicjatywa Gospodarcza Sp. z o.o.
Ul. Obrońców Warszawy 26, 67-400 Wschowa, tel. 65 540 29 26, fax 65 540 38 18, e-mail: dig@dobrowolski.com.pl, www.dig.org.pl

Dobre Biuro s.c.
Os. Słoneczne 121, 66-200 Świebodzin, tel. 68 458 50 80, fax 68 458 50 80, 

e-mail dobrebiuro@o2.pl
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DOWHAN PHU Robert Dowhan
ul. Przemysłowa 1, 68-320 Jasień, tel. 68 371 06 54, fax 68 371 07 77, e-mail: jasien@dowhan.pl, www.dowhan.pl

Drewlax Demolition Sp. z o.o.
Firma PPHU DREWLAX powstała w 2000 roku, na początku zajmowała się handlem drewnem 
z Ukrainy (stąd nazwa firmy), po roku zaistniała również w branży budowlanej. W roku 2004 
przekształciła się zupełnie w firmę rozbiórkową. Potrzeby rynku spowodowały, że podjęto się tej 
specyficznej działalności. Rozbiórki i wyburzenia to bardzo odpowiedzialna jak i niebezpieczna 
dziedzina. Doświadczenie zdobywane z roku na rok spowodowało, że w obecnej chwili firma 
profesjonalnie zajmuje się tego typu usługami. Ponad to zajmuje się likwidacją pokryć azbe-
stowych jak i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów niebezpiecznych jak i innych niż nie-
bezpieczne występujących w branży budowlanej. Firma otrzymała w ostatnim czasie certyfikat 
Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzający stosowanie standardów BHP. 

Prezes Zarządu Izabela Lachowicz, Drewlax Demolition Sp. z o.o.,  
ul. Kożuchowska 15a/410, 65-001 Zielona Góra, tel. 502956388, tel. 506 058 752,  
tel. 506 058 725, biuro@drewlax.pl, www.drewlax.pl 

Dual A. Krajewski, W. Niekraszewicz Spółka Jawna
Firma jest doświadczonym zespołem specjalistów od wyposażenia w meble wnętrz obiektów użyteczności publicznej. Posiada rozległą i fachową wiedzę 
pozwalającą nieustannie podnosić kwalifikacje. Zapewnia dostęp do najmodniejszych trendów w dziedzinie wyposażenia i wystroju biur, banków, hoteli i 
restauracji. Oferuje najwyższej jakości usługi wystroju wnętrz, zapewnia dowóz i montaż produktów w siedzibie klienta. Dokonuje niezbędnych pomiarów i do-
radza w jaki sposób dobrać kolory i kształty zamawianego wyposażenia. Kreuje indywidualny wygląd każdego pomieszczenia, czyli wysoki poziom estetyczny, 
czytelny i nowoczesny przekaz wizualny. Wszystko to jest możliwe dzięki współpracy z wybitnymi projektantami i architektami przy stosowaniu najlepszych 
jakościowo rozwiązań z dziedziny produkcji mebli.

Dual A. Krajewski, W. Niekraszewicz Spółka Jawna, ul. Gen. J. Bema 29, 65-170 Zielona Góra, tel. 68 323 00 62,  
fax 68 323 00 62, e-mail dualmeble@dualmeble.com, www.dualmeble.com

Eco Żagań 
ul. M.Konopnickiej 18 a, 68-100 Żagań, tel. 68 47 71 470, fax 68 47 71 500, 
e-mail: ecozagan@ec.opole.pl, www.ecosa.pl

Izabela Lachowicz
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EKOBUD Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 45 A, 65-021 Zielona Góra, tel. 68 324 49 02, fax 68 324 49 02, e-mail: ekobud@haust.pl

EKOSYSTEM S.A. 
Ekosystem S.A., dawniej Pracownie Badawczo-Projektowe Ekosystem Sp. z o.o., od ponad 20 
lat jest wiodącą firmą oferującą usługi inżynierskie w branży infrastruktura i środowisko. Ekosy-
stem S.A. jest obecnie grupą firm, w skład której wchodzą biura projektowe i przedsiębiorstwa 
wykonawcze. Spółka zatrudnia ponad 100 inżynierów z różnych dziedzin oraz uznane autory-
tety naukowe. Wykorzystując zgromadzone w grupie doświadczenie i kompetencje podejmuje 
się najtrudniejszych wyzwań w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, 
odnawialnych źródeł energii, architektury i rewitalizacji obiektów, hydrotechniki, infrastruktury 
portowej, zagospodarowania obszarów nadwodnych, infrastruktury drogowej i lotniskowej.

EKOSYSTEM S.A., ul. Kożuchowska 20c, tel. 68 456 33 00, fax: 68 456 33 14, e-mail: 
ekosystem@ekosystem.com.pl, www.ekosystem.com.pl

ELADO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Nitkiewicz Sp.j.
ul. Batorego 118 B, 65-735 Zielona Góra, tel. 68 324 54 24, fax 68 324 56 24, e-mail: elado@elado.com.pl, www.elado.com.pl

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.
Elektrociepłownia “Zielona Góra” S.A. jest przedsiębiorstwem energetyki zawodowej pro-
wadzącym działalność gospodarczą w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii 
elektrycznej. Po uruchomieniu w 2004 r. bloku gazowo-parowego zwiększyła wielokrotnie 
produkcję energii elektrycznej. Po połączeniu w 2009r. z Zielonogórską Energetyką Cieplną,  
zajmuje się dystrybucją i dostawą ciepła do odbiorców. Elektrociepłownia modernizuje istnie-
jącą infrastrukturę ciepłowniczą oraz urządzenia wytwórcze. W miejsce kotłów węglowych bu-
duje nowoczesne kotły olejowo – gazowe. Już w 2012 roku zrezygnuje całkowicie ze spalania 
węgla. Dzięki temu poprawi się sprawność wytwarzania energii oraz zdecydowanie obniży się 
emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

Prezes Marian Babiuch, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.,  
ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, tel. 68 455 94 44, fax 68 327 10 60, 
e-mail kancelaria@ec.zgora.pl, www.ec.zgora.pl

ELEWATOR PW Bartosz Debert
ul. Zaułek 5, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 387 38 28, fax 68 356 40 23, e-mail: biuro@pwelewator.pl, www.pwelewator.pl



�0
BIZNES LUBUSKI • FIRMY CZŁONKOWSKIE

EMAT - Pośrednictwo Doradztwo Pracownia Psychologiczna  
Elżbieta Matysiak
Firma wspiera klientów w doborze najlepszych pracowników, planowaniu i stymulowaniu ich rozwoju oraz optymalnym wykorzystaniu ich potencjału. Specjali-
zuje się w dostarczaniu kompleksowych usług z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Dokłada wszelkich starań by zapewnić klientom profesjonalną obsługę, 
opartą na wiedzy i doświadczeniu. Pomaga firmom zarządzać tym, co w nich najlepsze – ludźmi. Dostosowując swoją ofertę do aktualnych potrzeb rynko-
wych w toku prowadzonej działalności powstały trzy wzajemnie uzupełniające się działy: Agencja Zatrudnienia: leasing pracowniczy, outsourcing, doradztwo 
personalne. Centrum Kształcenia Kadr: szkolenia, kursy, seminaria, warsztaty. Pracownia Psychologiczna: psychologiczne badania osób kierujących pojazdami 
i operatorów.

Właściciel: Elżbieta Matysiak, „EMAT” Pośrednictwo, Doradztwo, Pracownia Psychologiczna Elżbieta Matysiak, ul. Wrocławska 2, 67-100 Nowa Sól,  
tel./fax. 68 387 90 45, kom. 664 423 920, e-mail emat@emat.bior.pl, www.emat.bior.pl

EMIK Emilian Kaczmarek (Hotel Odra)
ul. Grobla 27, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. 68 383 5032, fax 68 383 6214, 

e-mail info1@hotelodra.pl, www.hotelodra.pl

ERGOplus Krystian Ślugaj
al. Wojska Polskiego 63, p. 300, 65-077 Zielona Góra, tel. 68 45 34 983, e-mail biuro-ergoplus@wp.pl, www.ergo-plus.pl

EUREKA Media studio reklamy
kampanie reklamowe • media internetowe • film fotografia
Zespół współtworzą  artyści, którzy trzymają rękę na pulsie współczesnej kultury, graficy tworzą-
cy sztukę komercyjną, osoby o doskonale rozwiniętym zmyśle koloru i proporcji. Nad projektami 
pracują  informatycy śledzący rynek techonologii i nowatorskich technik. Prace kreatywne wzbo-
gaca fotografia użytkowa i obraz filmowy; obserwacja światowych trendów by móc do nich dodać 
kontrast. Czasem by łamać co modne. Czasem by modzie wychodzić na przeciw. Wszystko to, by 
stworzyć silną relację z Klientem, budować skuteczną komunikację i wzmacniać MARKĘ.

Właściciel Piotr Robert, 65-823 Zielona Góra, ul. Rzemieślnicza 10,  
tel.: +48 68 451 44 20, fax: +48 68 451 44 22, info@eurekamedia.pl, www.eurekamedia.pl  

Elżbieta Matysiak
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EURO-BUD Sp. z o.o.
Firma Euro-Bud Sp. z o.o. od 2000r. specjalizuje się w wykonywaniu posadzek przemysłowych z płytek metodą wibracyjną (rytel), kamieniarską i tradycyjną 
– klejoną. Posadzki oraz okładziny schodowe wykonuje z materiałów takich jak: terrazzo (lastriko), gres i kamień naturalny. Posadzki z płytek kładzione są 
głównie dla sieci handlowych: Carrefour, Auchan, Real, Bricomarche, Intermarche, Castorama, Lidl oraz dla wielu innych o dużych powierzchniach. Euro-
Bud to wiarygodny i rzetelny partner biznesowy, wykonujący usługi na wysokim jakościowo poziomie, co potwierdza współpraca z największymi sieciami 
handlowymi w regionie.

Prezes: Ludwik Podbielski, Euro-Bud Sp. z o. o., ul. Górnośląska 26, 68-200 Żary, tel. 68 363 03 15, fax 68 363 03 16,  
e-mail euro-bud@wp.pl, www.eurobud-zary.pl

Centrum Dana Hotel & Spa
Centrum DANA Hotel & SPA to czterogwiazdkowy obiekt hotelowy z wyjątkowym zapleczem 
Centrum SPA oraz zapleczem konferencyjnym. Do dyspozycji Gości oddane zostały 62 prze-
stronne, klimatyzowane pokoje, z bezpłatnym dostępem do internetu i parkingiem. Osoba 
nocująca może bez ograniczeń korzystać ze Strefy Saun (5 różnych saun, Strefa Zimna z Grotą 
Lodową, jacuzzi, prysznic wrażeń), Basenu z ozonowaną wodą i przeciwprądami oraz z Sali 
Cardio. Dodatkowo Centrum SPA oferuje szeroką gamę zabiegów kosmetycznych i masaży, 
różnorodne zajęcia fitness, możliwość gry w squasha, lecznicze seanse w Kriokomorze, Grocie 
Solnej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne. Na imprezy integracyjnie idealnie nadaje się Bowling z 8 
profesjonalnymi torami i ciekawym menu. Zapraszamy www.danaSPA.pl

Dyrektor Generalny: Jerzy Błoszko, Centrum DANA Hotel & SPA,  
al. Wojska Polskiego 79, 65-762 Zielona Góra, tel. 68 328 66 70, faks 68 328 66 71, 
e-mail: recepcja@danaspa.pl, www.danaSPA.pl

Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
Od grudnia 2004 jest szkołą niepubliczną. Ofertę kieruje do przedstawicieli przedsiębiorstw, samorządów, instytucji publicznych i indywidualnych osób. 
Proponuje nowoczesne usługi szkoleniowe (menadżerskie, miękkie, techniki sprzedaży, zarządzanie, finansowanie z UE), usługi konsultingowe (zarządzanie 
projektami), kursy specjalistyczne (zamówienia publiczne, kursy dla członków rad nadzorczych). Realizuje projekty finansowane z EFS. Certyfikuje kompetencje 
personelu w dziedzinie funduszy europejskich, zarządzania projektami, innowacjami, środowiskiem, BHP, Balanced ScoreCard. EGD jest partnerem Tuv Nord 
Polska. Prowadzi międzynarodowe misje gospodarcze. W szkoleniach wzięło udział ponad 20 tys. osób z 15 tys. instytucji i firm.

Prezes: Andrzej Tokarski, Kalisz, ul. Konopnickiej 2-4, tel.: 62 767 89 09, fax: 62 767 15 59, e-mail: sekretariat@eurogrupa.pl, www.eurogrupa.pl

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy
Firma EXANDI istnieje od 1997r. i jest placówką edukacyjną, umożliwiającą uzyskiwanie i 
uzupełnianie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w formie: konferencji, seminariów i 
kursów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, archiwizacji dokumentów, zamówień 
publicznych, podatków, ochrony środowiska, prawa budowlanego, opieki nad osobami star-
szymi oraz szkoleń dofinansowanych z UE. Firma specjalizuje się w przeprowadzaniu szkoleń 
BHP dla pracodawców i pracowników; szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej, p.poż., 
inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Oferuje również warsztaty z zakresu podstaw dydak-
tyki prowadzenia wykładów na szkoleniach bhp, metodyki prowadzenia instruktażu stanowi-
skowego bhp, oceny ryzyka zawodowego, warsztatów dla członków zakładowych zespołów 
powypadkowych.

Właściciel: Elżbieta Sznajder, EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy,  
ul. Boh. Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra, tel. 68 324 35 90, fax 68 324 35 90, 
e-mail: exandi@exandi.pl, www.exandi.pl

EXPETO
ul. Fabryczna 17B/38, 65-410 Zielona Góra, tel 68 328 46 21, e-mail: expeto@expeto.pl, www.expeto.pl

Ludwik Podbielski

Andrzej Tokarski

Elżbieta Sznajder
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F.H. AMA - Hotel Korona
ul. Powstańców Wlkp. 8, 69-100 Słubice, tel. 95 758 22 00, fax 95 758 22 00, e-mail: hotel@korona.travel.pl, www.korona.travel.pl

Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastrono-
mocznych KROMET Sp. z o.o.
Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych Kromet Sp. z o.o. jest obecna na rynku polskim od 
ponad 50 lat i jest jednym z wiodących producentów urządzeń gastronomicznych do termicznej 
obróbki żywności o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. W swej ofercie Kromet posiada 
zarówno urządzenia zasilane energią elektryczną jak i gazem, m.in.: trzony kuchenne, piekarni-
ki, patelnie, kotły warzelne, taborety, podgrzewcze, frytkownice, płyty do grillowania oraz piece 
konwekcyjno- parowe, opiekacze rolkowe do kiełbasek, opiekacze do kurczaków i piekarniki do 
pizzy. Wszystkie oferowane przez Kromet urządzenia posiadają niezbędne atesty i certyfikaty 
obowiązujące w Unii Europejskiej, a także spełniają normy GOST.

Prezes Zarządu : Jacek Mach, Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych Kromet  
Sp. z o.o., ul. Pocztowa 30, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. 68 383 52 67 wew. 300,  
fax 68 383 54 61, e-mail: sekretariat@kromet.com.pl, www.kromet.com.pl

FABRYKA NICI “AMANDA” SP. Z O.O.
Fabryka Nici AMANDA powstała w roku 1989 jako pierwsza w Polsce, prywatna firma zajmująca się produkcją nici. Dzięki wdrażaniu coraz to nowych tech-
nologii, jest dzisiaj nowoczesną fabryką, spełniającą każde wymagania klientów. Marketingowe zarządzanie, elastyczne reagowanie na potrzeby nabywców, 
jak również dbałość o ochronę środowiska wspiera System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 i ISO 14001, który gwarantuje klientom wyroby na 
najwyższym poziomie. Ścisła współpraca z kontrahentami i wsłuchiwanie się w ich oczekiwania  stały się inspiracją i pobudzają kreatywność, co pozwala szybko 
reagować na zmieniające się trendy w modzie. Produkowane w naszej fabryce nici, znajdują zastosowanie w przemyśle odzieżowym, obuwniczym, meblowym 
i samochodowym. Jako uzupełnienie oferty produkujemy nici specjalistyczne dla służb mundurowych oraz nici zdobnicze.

Dyrektor: Janusz Mirowski, FABRYKA NICI “AMANDA” SP. z o.o., ul. Łochowska 4, 66-100 Sulechów, tel. 68 38 50 700, fax 68 38 50 703,  
e-mail amanda@amanda.com.pl, www.amanda.com.pl

Fabryka Ogrodów i Belle Arti
Fabryka Ogrodów to firma, która oferuje usługi związane z całoroczną pielęgnacją ogrodu. 
Prowadzi również sprzedaż roślin ozdobnych, na zamówienie może sprowadzić nietypowe 
oryginalne rośliny. Zajmuje się również projektowaniem ogrodów, realizuje nasadzenia. Firma 
prowadzi doradztwo w zakresie utrzymania i pielęgnacji ogrodu a także doboru i aranżacji ro-
ślin. Nowością jest wypożyczanie roślin do firm i instytucji – (wystawy, spotkania z klientami, 
bankiety)    
Właścicielka Joanna Piekarz, FABRYKA  OGRODÓW i BELLE  ARTI,  
ul. ul. Bohaterów Getta 14a, 68-200 Żary, tel. +48 609 371 060, piekarz.joanna@gmail.com      
www  fabrykaogrodow.com.pl
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FAIR Firma Auditingu i Rachunkowości Sp. z o.o.
Firma oferuje: badanie sprawozdań finansowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, opinie w zakresie 
połączeń, podziałów, przekształceń, ustalanie wartości aportów wnoszonych do spółek, wyceny spółek na potrzeby wyłączenia wspólnika, nadzór księgowy z 
raportowaniem bieżącym sytuacji majątkowo-finansowej firm, wyprowadzanie zaległości, w tym: rozliczeń z ZUS. 

Prezes: Jerzy Zając, Firma Auditingu i Rachunkowości „FAIR” Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 4, 65-484 Zielona Góra 8, skrytka pocztowa nr 140

Biuro : ul. Zjednoczenia 106/309, 65-120 Zielona Góra, tel. 68 455 30 30, e-mail : jerzy.zajac@auditfairone.com, www.auditfairone.com

FALUBAZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.
FALUBAZ to firma z ponad 60-cio letnią tradycją. Obecnie produkuje kompletne linie sortowni-
cze i recyklinowe do odpadów komunalnych, przenośniki łańcuchowe i ślizgowe, sita bębnowe, 
rozdrabniacze, perforatory, podesty i trybuny sortownicze. Ponadto jest producentem konstruk-
cji stalowych, części maszyn, skrzyni biegów SB102, maszyn do przemysłu włókienniczego 
oraz świadczy usługi obórbki metali i montażu na rynek polski oraz za granicę. Szczególnie 
dynamicznie rozwija się współpraca z firmami z Niemiec i Francji w zakresie sprzedaży usług 
obróbki metali oraz produkcji podzespołów do wyposażenia linii technologicznych dla prze-
mysłu motoryzacyjnego, włókienniczego, lakierni i cementowni. W zwązku z rozwojem firmy 
Falubaz planuje rozpocząć produkcję i obróbkę konstrukcji stalowych wielkogabarytowych.

Dyrektor: Marek Bartosik, FALUBAZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A., ul. Osadnicza 2, 
65-785 Zielona Góra, tel. 68 326 71 28 , fax 68 326 43 78, e-mail falubaz@falubaz.com.pl, 
www.falubaz.com.pl

FAST Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra, tel. 68 328 62 00, fax 68 328 62 05, e-mail: biuro@fast.zgora.pl, www.fast.zgora.pl

Sypniewski Sp. z o.o.
Firma Sypniewski Sp. z o.o. działa na rynku od 1979 roku i zajmuje się produkcją obudów i 
złączy kablowych. Produkuje obudowy metalowe i z tworzywa poliestrowo-szklanego termo-
utwardzalnego. W wyżej wymienionych obudowach montuje zestawy dla potrzeb energetyki, 
przemysłu i indywidualnych odbiorców. W ramach kooperacji wykonuje następujące usługi: 
obróbka blach cięcie, gięcie i wykrawanie, malowanie proszkowe oraz nalewanie uszczelki 
poliuretanowej.

Prezes: Grzegorz Sypniewski, Sypniewski Sp. z o.o., ul. Dębowa 41, 65-124 Zielona Góra 
tel. 68 325 66 10, fax 68 325 66 10, e-mail firma@hsypniewski.com.pl,  
www.hsypniewski.com.pl

Firma LEDER
Firma LEDER od lat zajmuje się sprzedażą sprzętu komputerowego, wyposażenia firm, programów magazynowo-ksiegowych, akcesoriów. Prowadzi sprzedaż, 
serwis kas fiskalnych i organizuje profesjonalne szkolenia z ich obsługi. W 2010 roku otwierając drugi salon firma rozszerzyła swoją ofertę o sprzedaż zabawek 
i artykułów dziecięcych. Nowy salon o nazwie Bajeczka to bajkowy świat każdego dziecka, ponieważ oferuje największy w regionie wybór pluszaków, lalek, 
zabawek edukacyjnych, klocków Lego. Szeroki asortyment produktów dostępnych bezpośrednio w salonie to niewątpliwy atut firmy. Leder prowadzi również 
sprzedaż wszystkich swoich artykułów poprzez sklep 

Właścicielka Małgorzata Baczyńska, Firma LEDER ul. M. Buczka 5, 68-200 Żary, tel. +48 68 374 28 28, e-mail leder@pro.onet.pl, www leder.pl

Marek Bartosik

Małgorzata Baczyńska
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Firma Piechota Leszek Piechota
Firma Piechota jest obecna na rynku od 1988 roku. Swoją działalność koncentruje się na  trzech obszarach: produkcji trumien /kraj, export/ usługach pogrze-
bowych oraz międzynarodowych przewozach zmarłych. Poza tym zajmuje się sprzedażą i montażem nagrobków granitowych. Wieloletnie doświadczenie w 
połączeniu z wysoką jakością oferowanych produktów i usług pozwoliło firmie wypracować opinię solidnego i godnego zaufania partnera.

Właściciel: Leszek Piechota, Firma Piechota Leszek Piechota, ul. Czereśniowa 1, 67-400 Wschowa, tel. 65 540 73 73, tel. 601 591 203,  
fax 65 540 73 74, e-mail: office@firma-piechota.pl, www.firma-piechota.pl

Firma Prywatna “Partner” Ośrodek  
Szkolenia Kierowców
Firma PARTNER istnieje na rynku od 1997 roku. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń kie-
rowców na kategorie; A, A1, B, B+E, C, C+E. Firma szkoli również kierowców wykonujących 
i chętnych do wykonywania transportu drogowego. Prowadzi szkolenia z zakresu kwalifikacji 
wstępnej, wstępnej przyśpieszonej i szkoleń okresowych. Posiada wykwalifikowaną kadrę dy-
daktyczną. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w regionie posiada własne biuro i salę szkoleniową 
wyposażoną w pomoce dydaktyczne i komputery. Kursy prowadzone są w formie stacjonarnej i 
e-learning ze współpracą z kierowca.pl. Terminy i godziny zajęć dostosowywane są do potrzeb 
kursanta. Firma współpracuje i sponsoruje wiele szkół w Żarach i jednocześnie bierze udział w 
projekcie Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.  

Właścicielka Izabela Niekało, Firma Prywatna PARTNER Ośrodek Szkolenia Kierowców, 
ul. Podchorążych 33, 68-200 Żary, tel. +48 68 374 40 88 , tel kom. 603 174 733,  
e-mail partnerbiurooskzary@wp.pl

Firma Usługowo-Szkoleniowa Anna Czyżowicz
ul. Klonowa 21/4, 68-100 Żagań, tel. 601 195 090, e-mail: biuro@bhprotect.pl, www.bhprotect.pl

FOTO - Przedwojski Marek Przedwojski
FOTO PRZEDWOJSKI to firma posiadająca 30-letnie doświadczenie oraz najnowocześniejsze roz-
wiązania technologiczne zapewniające klientom satysfakcję i zadowolenie. Świadczy usługi w 
zakresie fotografii cyfrowej i analogowej. Realizuje zlecenia z aparatów cyfrowych, kart pamięci, 
plików przesyłanych mailem. Wykonuje fotografie w różnych formatach, wydruki wielkoforma-
towe na papierze fotograficznym oraz na koszulkach, kubkach, puzzlach. Na zlecenie tworzy fo-
toalbumy i kalendarze. Dysponuje własnym studiem fotograficznym, w którym wykonuje sesje 
ślubne, reklamowe włącznie z portretem artystycznym. Firma znana jest z niebanalnych sesji w 
plenerze. Prowadzi sprzedaż akcesorii fotograficznych. Posiada własną Pracownię Ramiarską z 
szerokim wyborem ram drewnianych do oprawy obrazów, luster. 

Właściciel  Marek Przedwojski, FOTO PRZEDWOJSKI Marek Przedwojski   
ul. M. Buczka 25, 68-200 Żary, tel./fax +48 68 374 68 34,  
e-mail przedwojski1@poczta.onet.pl, www.przedwojski.com

Izabela Niekało

Maciej Przedwojski
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FUKSJA Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 12, 66-470 Kostrzyn n. Odrą, tel. 95 727 85 70, e-mail: fuksjakostrzyn@wp.pl, 

FUNAI ELECTRIC (POLSKA) SP. Z O.O.
ul. Inżynierska 1, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 388 26 05, fax 68 388 26 38, e-mail: info@funai.pl, www.funai.pl

Gamp Sp. z o. o. 
Oferuje kompleksowe usługi w zakresie outsourcingu IT, które kieruje do osób fizycznych, 
korporacji oraz instytucji sektora publicznego. Spółka tworząc rozwiązania dedykowane wyko-
rzystuje najnowocześniejsze technologie. Jest integratorem specjalizującym się we wdrażaniu 
innowacyjnych systemów komputerowych dla kluczowych sektorów gospodarki, telekomuni-
kacji, instytucji administracji publicznej, dużych przedsiębiorstw oraz sektora MSP. Oferta za-
wiera systemy klasy WMS, SCM, EPM, ERP, systemy wsparcia sprzedaży CRM, aplikacje Business 
Intelligence, bezpieczeństwo i ochronę danych oraz inne produkty sprzętowe np. zaawanso-
wane urządzenia aktywne Cisco. Posiada certyfikat ISO oraz certyfikaty takie jak Microsoft itp. 
Gwarantuje bezpieczeństwo systemów serwerowych oraz przetwarzanych danych. 
Piotr Gawara – Prezes Zarządu, Zielona Góra, al. Konstytucji 3-Maja 8, Tel.: 68 410 56 
00, fax: 68 410 56 01, e-mail: dh@gamp.pl, www.gamp.pl

GASTRO-RODAN Centrum Wyposażenia Gastronomii i Hoteli
Gastro-Rodan to firma, która od 1996 r. zajmuje się kompleksową obsługą sektora gastronomicznego (restauracje, bary, hotele, małe punkty gastronomicz-
ne, obiekty zbiorowego żywienia). Doświadczenie zdobyte przez lata, poszerzany systematycznie asortyment, jak również obszar działania firmy pozwala 
utrzymywać i zdobywać nowych klientów. Firma zapewnia kompleksową, profesjonalną obsługę łączącą zadowolenie klienta z rozwojem. Klienci otrzymują 
fachowe doradztwo, indywidualne podejście oraz najlepsze dostępne na rynku urządzenia gastronomiczne, a także profesjonalny montaż, obsługę serwisową 
i bezpłatny dostęp do informacji technicznej, doradzctwa serwisowego i technologicznego. Gastro-Rodan to autoryzowany dystrybutor renomowanych firm, 
kierujący się zasadą etyki sprzedaży.

Prezes Danuta Rożek, Zielona Góra, ul. Mieczykowa 83, tel. 68 322 49 38, fax: 68 322 49 39, e-mail: office@rodan.zgora.pl, www.gastro-rodan.pl

Piotr Gawara
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GAZSTAL S.A.
Gazstal zajmuje się dystrybucją na rynek polski i zagraniczny wyrobów hutniczych oraz artykułów metalowych (blachy, rury, pręty zbrojeniowe, kształtowniki) 
i agregatów prądotwórczych firm Fogo i Endress. Oferta Spółki została w ostatnim czasie poszerzona o działalność w sektorze IT. Firma wdrożyła System Zarzą-
dzania Jakością, co podkreśla wysoką jakość sprzedaży oferowanych wyrobów. 

Prezes: Piotr Pudłowski, GAZSTAL S.A., ul. Foluszowa 116, 65-785 Zielona Góra, tel. 68 451 20 20, tel. 68 455 56 57, fax 68 451 20 24, 
e-mail biuro@gazstal.pl, www.gazstal.pl

GEDIA Poland Assembly  Sp. z o.o.
GEDIA jest międzynarodową korporacją z nowoczesnymi technologiami, której bogate tradycje 
i doświadczenie sięgają 1910 roku. GEDIA Automotive Group posiada oddziały na terenie: Nie-
miec, Węgier, Hiszpanii, Chin, Meksyku oraz Polski. Na polskim rynku motoryzacyjnym GEDIA 
Poland Assembly Sp. z o.o. działa od 2009 roku. GEDIA Poland Assembly Sp. z o.o. specjalizuje 
się w montażu komponentów samochodowych wymagających wykorzystania innowacyjnych 
rozwiązań, min. podłużnicy do modelu Opel Astra IV, wahacza do modelu Opel Astra V oraz 
części podłogi do nowego projektu BMW, spawanej laserem. W produkcji wykorzystywane są 
zarówno pojedyncze stanowiska, roboty zgrzewalnicze jak i modułowe, automatyczne linie 
produkcyjne.   

Dyrektor Zarządzający: Andrzej Marcinek, GEDIA Poland Assembly Sp. z o.o.,  
ul. Przemysłowa 7, 67 – 100 Nowa Sól, tel. 68 4563 500, fax 68 4563 444,  
p.luczkowiec@gpl2.gedia.com, www.gedia.com

GEDIA POLAND SP. Z O.O.
Produkcja metalowych części tłoczonych z blach stalowych i aluminiowych dla OEM. Spółka implementuje nowe technologie tłoczenia, spawania i zgrzewania. 
Lata 2010-2011 to jej przygotowania do wprowadzenia nowej technologii tłoczenia na gorąco. Posiada certyfikaty: ISO TS 16949, DIN EN ISO 14001, DIN EN 
ISO 9001, BS OHSAS.Nagroda „Przedsiębiorstwa FAIR PLAY” przez wiele lat działalności. Wyróżnienie w kategorii Lubuski Laur Oświaty za 2010 r. W ostatnim 
czasie Spółka zainwestowała 4 mln euro w rozbudowę zakładu w Nowej Soli. Inwestycja dotyczyła budowy nowej hali montażu, która pozwoliła na realizację 
poprawnych przepływów wszystkich zasobów, w tym surowców, komponentów i wyrobów gotowych, w ramach procesu produkcji, oddzielając dział tłoczni 
od spawalni i montażu. Obecnie zatrudnia ok. 1000 osób.

Dyrektor: Ryszard Gongor, Gedia Poland Sp. z o.o., ul. Staszica 2, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 458 03 22, fax 68 45 801 24, www.gedia.com

GIOCO s.c.
Pizzeria Gioconda to kultowa pizzeria w niepowtarzalnym klimacie z przepyszną pizzą oraz in-
nymi daniami kuchni włoskiej: kilkanaście rodzajów pizzy, lasagne, makarony, sałatki, zapiekan-
ki. Jest to jedna z najbardziej znanych zielonogórskich pizzerii istniejąca 12 lat. W nastrojowym 
wnętrzu na ścianach wiszą pełne humoru portre ty Giocondy, namalowane zarówno przez wy-
bitnych malarzy, jak i wycięte z kolorowych czasopism. Do dyspozycji gości znajduje się również 
przyległa kawiarnia Gioconda@ cafe.Firma śmiało spogląda w przyszłość przygotowując się do 
rozwoju poprzez tworzenie nowych pizzerii,kawiarni oraz w systemie franchyzowym.

Współwłasciciel: Wojciech Stanisław Zgoła, Gioconda s.c., ul. Mariacka 5,  
65-073 Zielona Góra, tel. 68 324 65 65, e-mail gioconda.zgora@gmail.com,  
www.gioconda.zgora.pl
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GLOBAL TRANSLATION SOLUTIONS
ul. Zimna 1 - pokój 205, 65-077 Zielona Góra, tel. 68 320 06 92, e-mail gtsolutions@wp.pl, www.gtsolutions.pl

GOBI Sp. J. Marek Robert, Anna Robert
ul. Zimna 1, 65-001 Zielona Góra, tel. 68 451 97 70, fax 68 451 98 83,  
e-mail: aniarobert@gobi.pl, www.gobi.pl

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
Ponad 60 lat funkcjonowania Banku i zgromadzony w tym czasie kapitał zaufania jest solidnym atutem w zdobywaniu Klientów. Odzwierciedleniem tego jest 
pozycja rynkowa Banku oraz wyniki finansowe wypracowane w ostatnich latach. Bank obsługuje klientów indywidualnych, rolników, mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa.  Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, uwzględniającą wysokość kapitałów Banku, swoją działalność może prowadzić na terenie 
całego kraju. Dobre wyniki finansowe Banku zapewniają mu w ostatnich latach wysokie miejsca w wielu rankingach Banków Spółdzielczych organizowanych 
między innymi przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, czy „Rzeczpospolitą”. Bank plasuje się niezmiennie w czołówce banków spółdzielczych pod 
względem funduszy własnych, sumy bilansowej oraz wyniku finansowego.

Prezes : Dariusz Kończal, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 95 728 41 11, 
fax 95 728 41 51, e-mail info@gbs.net.pl, www.gbs.net.pl

Gospodarstwo Ogrodnicze Renata Szał
Pani Renata Szał  zajmuje się produkcją, sprzedażą i dystrybucją  pieczarek . Rozpoczęła pro-
dukcję pieczarek na przełomie lat 70  i 80 . Obecnie produkuje około 700 ton pieczarek rocznie. 
Procesy technologiczne kontrolowane i monitorowane  są przez system komputerowy i wy-
szkoloną załogę .Firma posiada Certyfikat  GLOBALGAP który dopuszcza  grzyby do obrotu na 
wszystkich rynkach w Europie. Sprzedażą zajmuje się  firma   „AGROCHAMP”  której jest współ-
właścicielem . AGROCHAMP posiada  całkowite zaplecze do przechowywania , pakowania i 
konfekcji  pieczarek pod każdego klienta. Produkty spełniają najostrzejsze  normy ekologiczne .

Gospodarstwo Ogrodnicze Renata Szał, Nowa Wieś 3b, 67-400 Wschowa,  
tel. 602 794 980, tel.602 799 873, fax 65 540 15 09, e-mail: olairenata@poczta.onet.pl, 
www.agrochamp.pl  tel: +48 65 540 18 21

Gromadzki Doradztwo i Konsulting Robert Gromadzki
Gromadzki Doradztwo i Konsulting Robert Gromadzki to firma zajmująca się: Public Relations, wizerunkiem, marketingiem oraz reklamą. Szkoliy klientów indy-
widualnie lub zbiorowo. Uczy zachowania w kryzysowych sytuacjach . Tworzy ochronna tarczę i znajduje przecieki. Dba o wizerunek klienta. Doradza co warto 
a czego nie warto robić. Optymalizuje wydatki na reklamę. Dość naciągania przez medialnych handlowców. Działa na każdym polu w: internecie, prasie, radiu, 
telewizji. Pracuje globalnie, regionalne oraz lokalnie.  Wykorzystuje swoje prawie 20 letnie doświadczenie pracy w mediach i PR.  Ma dostęp do najlepszych 
ekspertów i analityków. Szanuje pieniądze i czas klientów. Zaprasza do współpracy.

Właściciel: Robert Gromadzki, Gromadzki Doradztwo i Konsulting Robert Gromadzki, Dolina Zielona 11, 65-154 Zielona Góra, tel. 609 483 888,  
e-mail: rgromadzki@onet.pl

Robert Gromadzki
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GRONO Sportowa Spółka Akcyjna
„GRONO” Sportowa Spółka Akcyjna prowadzi i zarządza drużyną koszykówki ZASTAL występującą w rozgrywkach ekstraklasy Polskiej Ligi Koszykówki. Grono 
SSA w swojej działalności wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia marketingowe, a także dysponuje bogatą ofertą reklamową. Dzięki swojej konsekwencji 
i profesjonalizmowi może poszczycić się co raz mocniejszą pozycją sportową wśród zespołów występujących w PLK, a także najwyższą w kraju frekwen-
cją podczas meczów koszykówki. Wielkim atutem Spółki jest możliwość korzystania w swoich działaniach z hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego, będącej 
najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Grono SSA współpracuje z kilkudziesięcioma firmami z całego kraju, a w planach na sezon 2011/2012 ma 
awans do fazy play-off i walkę o medal Mistrzostw Polski.

Prezes Zarządu: Rafał Czarkowski,  „GRONO” Sportowa Spółka Akcyjna, Ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra, tel. 68 328 46 41, fax 68 328 46 41, 
e-mail sekretariat@zastalbasket.pl, www.zastalbasket.pl

Grupa ANIMPOL Sp. z o.o. Spółka  
Komandytowa
Grupa Animpol Sp. z o.o. Sp. komandytowa działa w branży drobiarskiej i zajmuje się zinte-
growaną produkcją polskiej gęsi owsianej. Proces ten polega na koordynacji działań, których 
finalnym produktem jest mięso i podroby gęsie. Firma istnieje na rynku od 02.2002 roku.

Prezes: Mariusz Szymkowiak, Grupa ANIMPOL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. 
Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 728 23 44, fax 95 725 96 59,  
e-mail animpol@interia.pl, www.animpol.pl 

Grupa Pracuj Sp. z o.o.
Grupa Pracuj jest właścicielem wiodących serwisów rekrutacyjnych w Polsce i na Ukrainie (polskiego Pracuj.pl i ukraińskiego Rabota.ua) oraz serwisów branżo-
wych Jobs4. Poza tym Grupa Pracuj oferuje usługi wizerunkowe: Wirtualne Targi Pracuj.pl oraz przewodniki „Pracodawcy” i „Praktyki”, skierowane do studentów 
i absolwentów. Firma oferuje także internetowe systemy rekrutacyjne: eRecruiter i Lumesse TalentLink. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych, oba systemy umożliwiają efektywną kosztowo i czasowo rekrutację i selekcję kandydatów do pracy. Grupa Pracuj jest także współwłaścicielem spółki 
Profeo, prowadzącej biznesowe portale społecznościowe w Polsce i na Ukrainie oraz wirtualnego centrum doradztwa w karierze ArchitekciKariery.pl.

Prezes: Przemysław Gacek, GRUPA PRACUJ SP. Z O.O., Oddział w Poznaniu, ul. Szkolna 15/6, 61-832 Poznań, tel. +48 61 852 94 84,  
fax +48 22 373 73 01, e-mail: poznan@pracuj.pl, www.pracuj.pl

GUARDA Sp. z o.o.
GUARDA Sp. z o.o. prowadzi działalność handlową detaliczną w zakresie sprzedaży wyrobów 
spożywczych. Prowadzi produkcję wędlin z własnej wędzarni. Posiada myjnię samochodową, 
samoobsługową.
Prezes: Dariusz Litwińczuk, GUARDA Sp. z o.o., ul. Południowa 5,  
66-100 Sulechów, tel. 68 385 07 31, e-mail im.sulechow@muszkieterowie.pl,  
www.muszkieterowie.pl
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HARDEX S.A.
Hardex S.A. w Krośnie Odrzańskim, od 2008 r. spółka giełdowa notowana na GPW w Warszawie, to największy pracodawca powiatu krośnieńskiego. Spółka jest 
uznanym w Europie producentem płyt pilśniowych twardych mokroformowanych. Oferta produktowa dedykowana jest głównie dla przemysłu meblarskiego 
oraz branży opakowaniowej, motoryzacyjnej i budownictwa. Spółka jest znaczącym dostawcą dla koncernu IKEA oraz innych producentów mebli na całym 
świecie. Nowoczesny sposób zarządzania działający w oparciu o System Zarządzania ISO 9001:2008, dbałość o środowisko naturalne i polskie lasy potwierdzo-
ne certyfikatem FSC oraz odpowiedzialność społeczna, to najlepsza rekomendacja dla przedsiębiorstwa.

Prezes: Waldemar Motyka, HARDEX S.A., ul. Gubińska 63, 66-600 Krosno Odrzańskie,  
tel. 68 383 53 01÷ 07, e-mail plyta@hardex

HEMET Sp. z o.o. 
Widząc dzieci biegające na boisku, czy bawiące się na kolorowym, bezpiecznym placu zabaw 
nawet nie zdajemy sobie sprawy, że wiele z tych obiektów zostało wykonanych przez Hemet 
Sp. z o.o. W Lubuskiem można zobaczyć dziesiątki wykonanych przez nich kortów, boisk pił-
karskich w tym  „Orlików” np. w Lubsku czy Międzyrzeczu i wielofunkcyjnych (np. w Zielonej 
Górze przy Mrowisku), nawierzchni w halach sportowych np. w zielonogórskim  CSiR przy ul. 
Sulechowskiej, gdzie gra w koszykówkę Zastal czy placów zabaw np. w Zielonej Górze przy SP 
nr 11. Od 1988r. wykonaliśmy ponad 1500 zadań w 26 krajach świata tak bliskich jak Francja 
czy Szwecja i egzotycznych jak Katar, Nigeria czy Meksyk.

Prezes: Jerzy Miciuła, HEMET Sp. z o.o., ul. Fabryczna 23a, 65-001 Zielona Góra,  
tel. 68 453 05 00, fax 68 320 85 30, e-mail hemet@hemetin.pl, www.hemet.zgora.pl

HLB M2 Audyt Sp. z o.o.
HLB M2 Audyt świadczy usługi profesjonalne w dziedzinie szeroko pojętej rachunkowości. Misją firmy jest budowanie zaufania w gospodarce poprzez niezależ-
ną weryfikację danych ekonomicznych i wymianę wiedzy, z zachowaniem partnerskich relacji z Klientami i wewnątrz organizacji. Firma zdobyła doświadczenie 
w największych międzynarodowych i polskich spółkach audytorskich, a teraz pragnie wykorzystywać swoje kompetencje w samodzielnie zaprojektowanej 
organizacji, którą buduje w oparciu o wzajemne zaufanie i szacunek. Realizuje projekty dla szerokiego spektrum podmiotów - poczynając od osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, poprzez spółdzielnie, kończąc na spółkach giełdowych i przedsiębiorstwach z listy 500-największych polskich pod-
miotów. 

Dyrektor Biura: Robert Szumlicz, HLB M2 AUDYT SP. Z O.O., Biuro w Zielonej Górze:, ul. Armii Ludowej 85, 65-245 Zielona Góra, 
tel. 602 193 019, e-mail zielonagora@hlbm2.pl, www.hlbm2.pl

Ruben Hotel
Ruben Hotel**** - to klimatyzowany, biznesowy Hotel  położony w centrum Zielonej Góry, 
łączący w sobie nowoczesność, eleganckie wnętrza i najwyższej klasy serwis. Gościom oferuje 
62 przestronne, nowocześnie wyposażone i klimatyzowane pokoje jedno i dwuosobowe oraz 
pokoje typu Junior Suit. Trzy przestronne i świetnie wyposażone sale konferencyjne, mogące 
pomieścić do 180 osób, są idealnym miejscem na organizację konferencji, bankietu czy innego 
spotkania biznesowego. Restauracja Ruben Hotel, to miejsce gdzie można udać się w unikalną 
podróż kulinarną – jedyną tak wykwintną w Zielonej Górze. Na trzecim piętrze Hotelu znajduje 
się przygotowana specjalnie z myślą o Naszych Gościach i mieszkańcach miasta – STREFA RE-
LAKSU. Ruben Hotel zaprasza do Biznesowego Centrum Zielonej Góry!

Dyrektor: Mirosław Wojciechowski, Ruben Hotel, al. Konstytucji 3 Maja 1 A,  
65-805 Zielona Góra, tel. 68 456 70 70, fax 68 456 70 00, e-mail: hotel@rubenhotel.pl,  
www.rubenhotel.pl

HUTA SZKŁA WYMIARKI S.A.
Huta Szkła Wymiarki S.A. kontynuuje 300-letnie tradycje wytwarzania szkła, których początki sięgają 1657 roku. Spółka wyróżnia się wysoką jakością produ-
kowanych wyrobów, elastycznością w podejmowaniu decyzji, mających na celu zaspokajanie potrzeb klientów oraz działalnością zgodną z zasadami ochrony 
środowiska. Huta Szkła Wymiarki S.A. oferuje szeroką gamę słoi szklanych do artykułów spożywczych oraz szklanych opakowań do zniczy. Produkowane przez 
Spółkę słoje przeznaczone są dla przetwórstwa owocowo-warzywnego, przetwórstwa rybnego, wyrobów pszczelarskich oraz rynku detalicznego. Oprócz stan-
dardowej ofert asortymentowej produkuje również wzory na indywidualne zlecenia klienta.

Zarząd: Przemysław Rzeźniczak, Wojciech Wesoły, Huta Szkła Wymiarki S.A. w Wymiarkach, ul. Ks. Witolda 11, 68-131 Wymiarki, tel. 68 360 44 50, 
fax. 68 360 44 60, www.hs-wymiarki.com.pl
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IGLOTECHNIK Sp. z o.o.
Iglotechnik - działająca w zachodniej Polsce, to specjalistyczna firma wykonawcza z branż: chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja. Wykonuje także pozostałe 
instalacje sanitarne: hydrauliczne, kanalizacyjne i grzewcze. Oferuje profesjonalne rozwiązania od koncepcji po realizację, w oparciu o najnowsze technologie. 
Doświadczenie i potencjał firmy gwarantuje zadowolenie ze współpracy z nią: ponad 20 lat działalności w branży, 7000 zrealizowanych instalacji, 100 pra-
cowników, ponad 30 mobilnych ekip serwisowo montażowych. Firma traktuje każdy projekt indywidualnie. Stawia na najlepsze dopasowanie rozwiązań do 
potrzeb klienta, stąd współpraca z wiodącymi producentami w branży, tak aby z szerokiej oferty dostępnej na rynku wybierać tylko urządzenia najlepiej pasujące 
do oczekiwań klienta.

Właściciele: Mirosława i Tomasz Gniewczyńscy, Krzysztof Łukowiak, Zarząd: Tomasz Strehl, Leszek Lewandowski  IGLOTECHNIK Sp. z 
o.o., os. Pomorskie 29, 65-548 Zielona Góra, tel. 68 320 94 89, tel. 68 320 16 44, fax 68 320 94 89, e-mail iglo@iglotechnik.pl, www.iglotechnik.pl

IMPEKS sp.j. Marek Jabłoński
ul. Sulechowska 37, 65-022 Zielona Góra,tel. 68 452 48 90, fax 68 452 44 31, 
e-mail: info@impeks.com.pl, www.impeks.com.pl

iNCO Sp. z o.o.
iNCO sp. z o.o. powstała w 1998 r. i jest ekspertem w dziedzinie cyfrowej archiwizacji czyniącej pracę prostszą i efektywniejszą, a polegającej na przetwarza-
niu dokumentów papierowych do postaci cyfrowej. Zakres działalności firmy obejmuje: skanowanie, rozpoznawanie tekstu  http://pl.wikipedia.org/wiki/OCR” 
OCR z korektą manualną, przetwarzanie metadanych, tworzenie formatów wyjściowych dostosowanych do potrzeb klienta, http://pl.wikipedia.org/wiki/Pod-
pis_kwalifikowany” bezpieczny podpis elektroniczny dokumentów, zabezpieczona przed modyfikacją, długoterminowa archiwizacja. Posiadając wieloletnie 
doświadczenie, rozbudowane zaplecze sprzętowe oraz będąc spółką córką Bundesdruckerei GmbH firma przeprowadziła wiele projektów na rynku europejskim 
polegających na digitalizacji pism patentowych, akt osobowych, kartotek, rejestrów, operatów, starodruków, książek i czasopism.

Prezes: Lutz Orwat, Wiceprezes: Ewa Gula, iNCO sp. z o.o., ul. Wawrów 90, 66-403 Gorzów Wlkp., tel. 95 731 73 40, fax 95 731 73 41, office@
incoscan.com, www.incoscan.com

INFAR Sp.z o.o.
Firma o zasięgu ogólnokrajowym specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu oprogramo-
wania odpowiedzialnego za przełamywanie barier technologicznych związanych z dostępem 
do danych, wsparcie efektywności wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, realizację  indywi-
dualnych potrzeb biznesowych oraz usprawnienie relacji z klientami. Oferowane rozwiązania 
obejmują systemy Hurtowni Danych, systemy Business Intelligence, Enterprise Planning oraz 
systemy Scorecarding&Controlling, które bazują na renomowanych narzędziach koncernu 
IBM Cognos. Firma oferuje także konsultacje, specjalistyczne doradztwo oraz szeroki wachlarz 
szkoleń. Stanowi przykład profesjonalnego i solidnego partnera dla firm w takich obszarach jak 
sprzedaż, produkcja, finanse, logistyka, human resources czy outsourcing. 

Prezes  dr Roman Ferster, Zielona Góra, ul. Zacisze 28, tel. 68 453 51 94,  
fax: 68 453 51 88, e-mail:  infar@infar.com.pl, www.infar.com.pl 
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INFOTECH 
Innowacyjna firma z doświadczeniem w branży przemysłowych technologii informatycznych i systemów pomiarowych, specjalizuje się w budowie 
systemów automatyki i pomiarów dla laboratoriów i zakładów produkcyjnych. Jedyna w Lubuskim projektuje systemy do wizyjnej kontroli pozwalające na 
bezkontaktowy pomiar produktów, identyfikację jego wad, obecności lub nieobecności detali w procesie montażu. Zakres usług obejmuje budowę systemów, 
modernizację, automatyzację produkcji i pomiarów. Firma wdraża systemy jakościowe dla statystycznej kontroli procesu SPC oraz systemy zarządzania pro-
dukcją (traceability) z rejestracją parametrów procesowych i raportowaniem. Twórca układu sterowania wiązką protonów dla stanowiska terapii protonowej 
nowotworów oka zainstalowanego w Instyt. Fizyki Jądrowej w Krakowie. 

Właściciel: Marek Twardowski, Zielona Góra, ul. Fabryczna 23 A, tel.: 068 453 65 66, fax: 068 322 12 84, e-mail: office@infotech.
zgora.pl, www.infotech.zgora.pl

Instytut Zdrowia i Urody WIKTORIA 
Instytut Zdrowia i Urody Wiktoria powstał, aby zapewnić wypoczynek w komfortowych 
warunkach połączony z odnową biologiczną. W obiekcie niebagatelne znaczenie ma wystrój 
wnętrz, który podkreśla charakter oraz tworzy niepowtarzalny klimat spa. W szerokiej ofercie 
znajdują się zabiegi medycyny estetycznej, kosmetyczne, fizykoterapia oraz ekskluzywne 
pokoje gościnne. Z myślą o osobach pragnących spędzić weekend na wypoczynku i relaksie; 
Wiktoria oferuje pakiety zabiegów połączone z pobytem w Instytucie. Instytut Wiktoria mieści 
się w centrum Żar na obrzeżu parku miejskiego w odrestaurowanym zabytkowym budynku.  

Magdalena i Roman Karasiewicz, Instyutut Zdrowia i Urody Wiktoria  
ul. 9 Maja 8A , 68-200 Żary, tel. +48 68 457 12 58, tel. kom. 724 458 295,  
e-mail: recepcja@instytutwiktoria.pl, www.instytutwiktoria.pl

INTRA S.A.
ul. Konopnickiej 5, 68-120 Iłowa, tel. 68 360 93 20, fax 68 360 93 39, e-mail: biuro@intrasa.pl, www.intrasa.pl

ITSERWIS Sp. z o.o.
ITSERWIS jest największą firmą teleinformatyczną woj. lubuskiego. Oferuje przedsiębiorstwom 
kompleksową obsługę informatyczną i telekomunikacyjną. Projektuje dla nich infrastrukturę IT, 
buduje serwerownie, sieci komputerowe, dostarcza komputery i oprogramowanie. Wiele firm 
powierzyło ITSERWIS kompleksową obsługę informatyczną i telekomunikacyjną, świadczoną 
na zasadach outsourcingu. Przedsiębiorstwa obniżyły swoje koszty i zyskały środki na inwesty-
cje w strategiczne obszary swojej działalności.

Prezes: Mirosław Jagoda, ITSERWIS Sp. z o.o., ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra, 
 tel. 68 328 18 98, fax 68 328 17 98, biuro@itserwis.com.pl, www.itserwis.com.pl

JM Cosmetics Dorota Sobkowska
ul. Gawła 17, 67-106 Otyń, tel. 68 355 02 19, e-mail: lepos1970@o2.pl, www.jmcosmetics.pl

Mirosław Jagoda
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JM Reklama Krzysztof Sobkowski
ul. Gawła 17, 67-106 Otyń, tel. 68 355 02 19, e-mail: lepos1970@o2.pl, www.jmreklama.pl

Kaja Komputer Krzysztof Jasek
Firma KAJA Komputer istnieje od 1994 roku. Zakres działalności to dostarczanie sprzętu kompu-
terowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (druka-
rek i urządzeń kopiujących). Firma realizuje usługi dla Klientów z terenu powiatu wschowskiego, 
zapewniając kompleksową obsługę wszystkich potrzeb z zakresu informatyki i telekomunikacji.. 
Od 2005 roku firma poszerzyła działalność o usługi telekomunikacyjne czyli dostarczanie usług 
internetowych, telefonię VOiP, oraz usługi hostingowe. W oparciu o również o dotacje unijne 
zbudowana została największa lokalna sieć dostępowa obejmująca swym zasięgiem powiat 
wschowski i kilka gmin ościennych. 

Właściciel: Krzysztof Jasek , KAJA Komputer Krzysztof Jasek, 67-400 Wschowa,  
ul Pocztowa 11a, tel: (+48 65) 5407120, fax: (+48 65) 5407121, kaja@wschowa.com.pl, 
 www.kajakom.pl

KALDARA Sp. z o. o.
ul. Matejki 16 a, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 459 77 03, fax 68 459 77 06, e-mail: glogow@intermarche.pl

KAMPOL-K. HUMIŃSKI & SYN Spółka z o.o.
KAMPOL – rehabilitacja podczas snu. Firma KAMPOL jest producentem wyrobów rehabilitacyj-
nych, stosowanych przeważnie podczas snu. W ofercie znajduje się szeroka gama produktów, 
które są wykorzystywane w profilaktyce wielu schorzeń, są to m.in. choroby reumatologiczne, 
zapalenia stawów, stany pourazowe, nerwobóle, stosowane są również w termoterapii. Co jest 
bardzo istotne dla klientów - istnieje możliwość dopasowania wyrobu do indywidualnych po-
trzeb. Produkty firmy KAMPOL sprzedawane są również pod marką NOBEL, która zyskała uzna-
nie wielu klientów w Europie.  Doceniona została wysoka jakość zastosowanych materiałów, 
precyzyjne wykończenie, a także innowacyjność rozwiązań. Z wyrobami można się zapoznać w 
salonach firmowych w Zielonej Górze, adresy na stronie firmowej  www.kampol.eu.
Prezes: Marek Humiński, KAMPOL K.Humiński & Syn Sp. z o.o., ul. Długa 25,  
66-008 Świdnica, tel. 68 327 30 01, fax. 68 327 36 53, e-mail: kampol@kampol.eu,  
www.kampol.eu, www.nobel-wool.eu
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KAMRAT KONSULTING S.C. Kamila i Zbigniew Kamratowie
KAMRAT KONSULTING  zajmuje się kompleksową organizacją imprez/eventów na terenie całego kraju. Dysponuje własną bazą konferansjerów/animatorów, 
posiada również własną technikę nagłośnieniową oraz sprzęt do zabaw rekreacyjnych. Współpracuje m. in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Ma-
łopolskiego, Ministerstwem Nauk i Szkolnictwa Wyższego oraz z wieloma instytucjami i firmami  na terenie województwa lubuskiego. Organizuje imprezy 
integracyjne i promocyjne. Firma posiada dział szkoleniowy (właściciel Zbigniew Kamrat jest trenerem biznesu/Mistrzem NLP) . W ofercie  m.in. szkolenia 
sprzedażowe i  autoprezentacyjne zarówno komercyjne jak i w ramach EFS.  W ramach działu szkoleniowego firma rozwija działalność coachingową. Pełna 
oferta znajduje się na stronie  HYPERLINK “http://www.kamratkonsulting.pl/”www.kamratkonsulting.pl .

Właściciele: Kamila Kamrat, Zbigniew Kamrat, KAMRAT KONSULTING  K.& Z. Kamratowie, ul. Mechaników 105,  
65-001 Zielona Góra , tel. 68 415 65 13, tel. 662 006 731, fax. 68 422 62 10, e-mail biuro@kamratkonsulting.pl, www.kamratkonsulting.pl

Kancelaria Łukasz Cieślak
ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra, tel. 68 320 24 59, 
e-mail: lukasz.cieslak@adwokatura.pl

Kancelaria  Łukasz Markiewicz
Konstytucji 3 Maja 5/7, 65-805 Zielona Góra, 605 640 902

Kancelaria Adwokacka Rechtsanwalt  
Zbigniew Stępień
Kancelaria zajmuje się obsługą prawno-podatkową przedsiębiorstw na gruncie prawa niemie-
ckiego i prawa polskiego, prowadząc wszelkie sprawy związane z niemiecko-polskim obrotem 
gospodarczym. Do jej specjalizacji należą szeroko rozumiane prawo gospodarcze a także usługi 
doradztwa podatkowego oraz księgowości. W razie potrzeby Kancelaria dochodzi praw klien-
tów przed sądami oraz urzędami na terenie Niemiec oraz Polski. Działalność Kancelarii wyróżnia 
nie tylko znajomość prawa niemieckiego i polskiego, nie tylko obecność po obu stronach Odry 
poprzez utrzymywanie biur w Berlinie i w Słubicach, ale przede wszystkim fakt, że prowadzący 
kancelarie mecenas Zbigniew Stępień należy do bardzo nielicznej grupy osób będących jedno-
cześnie adwokatem niemieckim (Rechtsanwalt) oraz prawnikiem polskim.

Właściciel Zbigniew Stępień, Kancelaria Adwokacka Rechtsanwalt Zbigniew Stępień  
w Słubicach, ul. Kościuszki 2, 69-100 Słubice, tel./faks: 95 783 23 93 – Kancelaria Adwokacka 
Zbigniew Stępień w Berlinie, Sophie-Charlotten-Str. 35, 14059 Berlin, 
 tel./faks: +49 (30) 680 70 846 – e-mail: kontakt@advokat-stepien.de,  
www.advokat-stepien.de

Kancelaria Brokerska Błaszczyk sp. z o.o.
Kancelaria Brokerska Błaszczyk sp. z o.o. zatrudnia osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z pracą w towarzystwach ubezpiecze-
niowych oraz biurze brokerskim, które systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i pogłębiają znajomość rynku ubezpieczeń. Spółka oferuje: 
możliwość dokonania (bezpłatnej) lustracji miejsc prowadzonej działalności wraz z analizą dokumentacji, dobierając na bazie tak szerokiej oceny ryzyka  opty-
malny program ochrony ubezpieczeniowej, jak również możliwość prowadzenia pełnego serwisu obejmującego nie tylko negocjowanie warunków z zakładami 
ubezpieczeń w imieniu Klienta ale także dostarczanie polis, przypominanie o wznowieniach i płatnościach rat.  

Pełnomocnik: Maciej Księżak, Kancelaria Brokerska Błaszczyk Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 17/2, 65-454 Zielona Góra, 
m.księżak@kbb.zgora.pl, www.kbb.zgora.pl

Zbigniew Stępień
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Kancelaria Doradztwa Podatkowego FAITH Elżbieta Madej
Firma oferuje usługi w zakresie: Podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje ryczałtowe, księgi rachunkowe, ewidencje VAT, obsługa kadrowo-płaco-
wa i ZUS, doradztwo podatkowe, audyt podatkowy, sporządzanie sprawozdań dla GUS i innych urzędów, deklaracje podatkowe, reprezentowanie podmiotów 
gospodarczych w postępowaniu przed Urzędami i Izbami Skarbowymi, reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem 
Administracyjnym. 

Właściciel: Elżbieta Madej, Kancelaria Doradztwa Podatkowego FAITH, ul. Kasprowicza 9/3, 65-074 Zielona Góra, tel. 502 31 77 10,  
fax 68 324 63 54, e-mail faith@serwus.pl, www.faith.webpages.pl

Kancelaria Finansowa Stanisław  
Dzieniszewski
Kancelaria Finansowa Dzieniszewski istnieje na rynku już od ponad 9 lat. Jako firma działająca 
w sektorze finansowym natychmiast reaguje na sygnały rynku przez co jest konkurencyjna, a 
tym samym osiąga świetne wyniki i tworzy receptę firmy nowoczesnej otwartej na potrzeby 
klienta. Świadczy usługi w zakresie: bezpłatnego doradztwa finansowego, kredytów wszystkich 
rodzajów i dla każdego, ubezpieczeń od A do Z, windykacji należności, dochodzeniem roszczeń 
odszkodowawczych, poradami prawnymi w sektorze finansowym, sporządzaniem biznespla-
nów dla firm oraz przygotowaniem i prowadzeniem wniosków dotacji unijnych.

Właściciel: Stanisław Dzieniszewski, Kancelaria Finansowa Stanisław Dzieniszewski,  
ul. Lwowska 10, 65-225 Zielona Góra, tel. 68 320 21 05, fax 68 320 21 05, 
e-mail s.dzieniszewski@kancelaria-zg.pl, www.kancelaria-zg.pl

Kancelaria Podatkowa Prosperity M. Grzybek i R. Jałoszyński
ul. Kupiecka 23, 65-001 Zielona Góra, tel. 68 324 63 39, fax 68 324 63 39, e-mail: biuro@prosperity.com.pl

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH  
Bujko & Sztejna
Kancelaria kieruje swoją ofertę do polskich i niemieckich przedsiębiorstw oraz instytucji z sekto-
ra administracji i finansów publicznych. Udziela także indywidualnych porad prawnych niemal z 
każdej dziedziny prawa. Oferuje: doradztwo prawne w zakresie prawa polskiego, niemieckiego, 
europejskiego oraz międzynarodowego, pomoc przy podejmowaniu działalności gospodarczej 
oraz zakładaniu spółek, fundacji i stowarzyszeń w Polsce i w Niemczech. Kancelaria oferuje 
kompleksową obsługę przedsiębiorców, windykację należności od dłużników na terenie Polski 
i Niemiec. A także reprezentację w postępowaniach przed sądami i organami, udział w nego-
cjacjach z kontrahentami. Dewizą Kancelarii jest rzetelność, profesjonalizm oraz wysoka jakość 
świadczonych usług. 
Zielona Góra, ul. Żeromskiego 2/1, tel: 68 329 14 96, fax: 068 325 60 33,  
e-mail: sekretariat@bujko-sztejna.pl, www.bujko-sztejna.pl  

Elżbieta Madej
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Kancelaria Radców Prawnych M. Woziński, A. Kulisz  
Spółka Partnerska
Kancelaria Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz spółka partnerska jest młodą, prężnie rozwijającą się Kancelarią stanowiącą obecnie zespół 15 radców praw-
nych, adwokatów, aplikantów radcowskich oraz aplikantów adwokackich. Należy do jednej z największych i wiodących na rynku lubuskim kancelarii prawnych. 
Jej biura mieszczą się w Zielonej Górze i Warszawie.  Wyróżniającą ja cechą jest połączenie doskonałej znajomości prawa i doświadczenia ze specjalizacją 
prawników w określonych dziedzinach prawa. Indywidualne podejście do każdego Klienta, rozpoznanie jego potrzeb i problemów, pozwala oferować najlepsze 
z możliwych rozwiązań prawnych. Oferuje kompleksową obsługę prawną, połączoną z efektywnością, rzetelnością i terminowością świadczonych usług.

Właściciel: Miłosz Woziński i Andrzej Kulisz, Kancelaria Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz Spółka Partnerska, ul. Stanisława 
Moniuszki 3A, 65-409 Zielona Góra, ul. Syreny 44, 01-168 Warszawa, tel. 68 320 24 59, fax 68 324 03 20,  kancelaria@w-k.com.pl,  
www.w-k.com.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Halina  
Napieralska-Pruska
Kancelaria świadczy pomoc prawną polegająca na: prowadzeniu spraw sądowych, egzekucyj-
nych i administracyjnych, opiniowaniu umów cywilnych, pism i innych dokumentów, projek-
towaniu umów i pism, udzielaniu konsultacji prawnych – ustnych, telefonicznych lub drogą 
elektroniczną, wykonywaniu innych czynności według potrzeb Zleceniodawcy związanych z 
obsługą prawną.

Właściciel: Halina Napieralska-Pruska, Kancelaria Radcy Prawnego Halina 
Napieralska-Pruska, ul. Chałubińskiego 5c/9, 67-100 Nowa Sól

tel. 600 215 882, kancelaria.r.p.nowasol@neostrada.pl, 

Katolicka Prywatna Szkoła Podstawowa Grzegorz Boruszewski
ul. Muzealna 40, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 387 39 83, e-mail: dyrektor@szkolakatolicka.com.pl, www.szkolakatolicka.com.pl

Katolickie Gimnazjum
Katolickie Gimnazjum to placówka o charakterze niepublicznym, działająca obok szkoły 
podstawowej i liceum w zespole. Gimnazjum podobnie jak pozostałe szkoły charakteryzuje 
się małymi klasami (do 16 uczniów), rozszerzonym programem nauczania języków obcych. 
Podstawowym założeniem placówek jest wysoki poziom nauczania i wychowania oparty na 
zasadach chrześcijańskich zawartych w Dekalogu i Ewangelii. Atutem jest bezpieczeństwo 
uczniów i przyjazne relacje interpersonalne. W wyniku wysokiego poziomu edukacji zespół 
szkól zaliczany jest do grupy najlepszych placówek w województwie. Współpracuje ze szkoła-
mi w Niemczech, Francji, Anglii. Realizuje projekty z funduszy unijnych. Szkoła posiada własny 
budynek z salą gimnastyczną, pracownią komputerową, bibliotekę z pracownią multimedialną 
i stołówkę.

Dyrektor  Małgorzata Penkal,  KATOLICKE GIMNAZJUM, ul. O.R.Kalinowskiego 15,  
68-200 Żary, tel. +48 68 479 43 25, fax +48 68 479 43 24 , e-mail: szkola100@wp.pl,  
www kg-zary.pl 

KEMIZO Stanisław Ozimek
KEMIZO to producent specjalizujący się w obróbce i montażu kamienia naturalnego. Kompleksowo obsługuje inwestycje budowlane i klientów indywidualnych 
w zakresie kamieniarstwa. Oferuje: doradztwo techniczne, projektowanie, precyzyjne pomiary laserowe, produkcję elementów kamiennych, transport, montaż, 
czyszczenie i konserwację. Wykonuje: blaty kuchenne i łazienkowe, schody, posadzki, tarasy, parapety, elewacje i fasady kamienne, stoły i grille ogrodowe. 
W stałej ofercie KEMIZO ma kilkaset rodzajów granitów, marmurów, kwarcytów i piaskowców. Specjalistyczne środki do montażu i konserwacji kamienia. 
Dysponuje bardzo nowoczesnym, cyfrowym parkiem maszynowym, który daje możliwość precyzyjnej obróbki kamienia. Ekspozycja firmowa KEMIZO znajduje 
się w Żarach na terenie byłych koszar wojskowych.

KEMIZO Stanisław Ozimek, ul. Żagańska 42 (teren byłych koszar wojskowych), 68-200 Żary, tel./fax +48 68 478 45 35, bok@kemizo.pl, www.kemizo.pl
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Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. od 1997 roku z sukcesem wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych. Jest najszybciej 
rozwijającą się polską specjalną strefą ekonomiczną pod względem finansowym i terytorialnym. Strefa oferuje bogaty wybór terenów w pełni przygotowanych 
do rozpoczęcia inwestycji od zaraz. Daje ulgi i preferencje podatkowe zagwarantowane prawnie przez polski rząd i parlament. Inwestora wspiera rząd RP i sa-
morządy lokalne, będący głównymi akcjonariuszami KSSSE S.A. Dzięki temu inwestycje realizowane są w komfortowych dla inwestora warunkach, a sprawność 
działania spółki zarządzającej Strefą znacznie ułatwia firmom rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,  
tel. 95 721 98 00, fax 95 752 41 67, e-mail info@kssse.pl, www.kssse.pl

Kowal i Syn Sp. J. Bożena Kowal  
Grzegorz Kowal
Przedmiotem działalności firmy „Kowal i Syn” jest produkcja i szeroko pojęty handel artykułami 
dziecięcymi, począwszy od odzieży niemowlęcej, poprzez akcesoria do pielęgnacji, zabawki, 
grzechotki, chodziki, kojce, art. pościelowe, kocyki, beciki, foteliki samochodowe, wózki, a 
skończywszy na meblach dziecięcych. Firma dumna jest, że może zaoferować sprzedaż sze-
rokiej gamy artykułów dla dziecka a także dla mam w ciąży. Samoobsługowe stoiska oraz 
miła obsługa hurtowni sprawiają, że robienie zakupów jest prawdziwą przyjemnością. Ceny 
oferowanych produktów są cenami producenta lub importera. Firma dysponuje własnymi sa-
mochodami dostawczymi. Marka „Kowal i Syn” to również własne sklepy firmowe oraz sklepy 
przedstawicielskie.  

Prokurent: Ireneusz Kowal, ”KOWAL I SYN” sj. Bożena Kowal Grzegorz Kowal,  
Aleja Wojska Polskiego 110, 68-200 Żary, tel. 68 375 00 16, fax 68 363 89 94,  
e-mail kowalisyn@kowalisyn.pl, www.kowalisyn.pl

KRONOPOL Sp. z o.o.
Kronopol Sp. z o.o jest częścią holdingu Swiss KronoGroup, światowego lidera w branży produktów drewnopochodnych. Spółka powstała w 1994 roku w 
wyniku przejęcia przez holding upadających Państwowych Zakładów Płyt Wiórowych. Aktualna oferta obejmuje produkty drewnopochodne z trzech branż 
– meblarskiej, budowlanej i wykończeniowej. Zaczynając od produkcji płyt wiórowych surowych, poprzez produkcję płyt MDF i OSB, Kronopol rozwinął rów-
nocześnie produkcję wyrobów uszlachetnionych jak płyty laminowane, podłogi laminowane, panele boazeryjne oraz elementy postforming (blaty kuchenne). 
Wraz z rozwojem oferty produktowej rozbudowana została sieć dystrybucji, zarówno w Polsce, jak i na rynkach eksportowych. Dzisiaj Kronopol eksportuje do 
50 krajów na wszystkich kontynentach. 

Prezes Zarządu Maciej Karnicki, KRONOPOL Sp. z o.o., ul. Serbska 56 68-200 Żary, woj. lubuskie POLSKA, tel. +48 68 36 31 100,305,307 ,  
E-mail: info@kronopol.pl, www.kronopol.pl

LAKOS Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 47, 67-300 Szprotawa, tel. 68 376 26 21, fax 68 376 26 28, 
e-mail: lakos@zg.home.pl, www.lakos.pl
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LINDSCHULTE POLSKA Sp. z o.o.
Lindschulte Polska Sp. z o.o. jest niezależnym biurem projektowym i inżynierskim, działającym w zakresie budownictwa lądowego, jak również budowy i 
remontów mostów, konstrukcji inżynierskich oraz dróg i infrastruktury podziemnej. Firma jest przygotowana, by sprostać różnorodnym wymogom na etapie 
tworzenia projektu oraz jego kompleksowej realizacji. Podczas urzeczywistniania ambitnych przedsięwzięć budowlanych oraz dużych inwestycji w obrębie 
infrastruktury technicznej towarzyszy jej zleceniodawcom od momentu stworzenia analizy potrzeb, poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej, do 
chwili oddania obiektu pod klucz.

Prezes: Grzegorz Wieliński, LINDSCHULTE POLSKA Sp. z o.o. Oddział Zielona Góra, ul. Ptasia 2B, 65-001 Zielona Góra, tel. 68 329 00 46, e-mail 
lindschulte@zielonagora.com, www.lindschulte.pl

LOTNISKO Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o.
Spółka prowadzi i zarządza portem lotniczym Zielona Góra - Babimost. Prowadzi usługi ma-
gazynowania oraz pozostałe usługi z zakresu wspomagających transport lotniczy. Wynajmuje 
i dzierżawi magazyny i hangary lotnicze. Jest także organizatorem szkoleń z zakresu lotnictwa.

Prezes: Maciej Król, ul. Tadeusza Olbrychta 10, 65-823 Zielona Góra,  
tel./fax 68 476 53 88, tel. 68 456 52 46  i  68 420 00 83, tel. lotnisko – 68 351 23 00  , 
e-mail: m.krol@lubuskie.pl, airport@lubuskie.pl, www.lotnisko.lubuskie.pl

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
LFPK udziela poręczeń na zabezpieczenie kredytów i pożyczek zaciąganych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców województwa lubuskiego. Poręcza 
zarówno kredyty/ pożyczki obrotowe jak i inwestycyjne, w tym przeznaczane na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych.

Prezes: Romuald Kreń, Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Kupiecka 32B, 65-058 Zielona Góra, tel. 68 323 96 00,  
fax 68 323 13 52, e-mail: lfpk@lfpk.pl, www. lfpk.pl

Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o.
Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. jest firmą z 
kilkudziesięcioletnią tradycją. Powstała w 1957 roku. Swoją działalność od początku koncen-
trowała na budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym. Buduje hale produkcyjne, hale 
magazynowe, budynki administracyjne i mieszkaniowe pod klucz. Firma zatrudnia 124 osoby. 
Jest wykonawcą takich inwestycji jak: budowa biurowca dla Gedii Poland w Nowej Soli, hali 
produkcyjnej dla Saint-Gobain w Żarach, hali odlewni dla Voit Polska w Nowej Soli, budowy 
hoteli Qubus w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, sali gimnastycznej w Czerwieńsku, 
terminalu towarowego w Olszynie, drogowego przejścia granicznego w Gubinku etc.

Prezes Ryszard Banaszak, Nowa Sól, ul. Kościuszki 29, tel.: 68 387 00 25,  
fax: 68 387 29 87, e-mail: lpbp@zg.onet.pl, www.lpbp.zgora.pl

LUG S.A.
Spółka zależna Grupy Kapitałowej LUG S.A., dostawca kompleksowych rozwiązań świetlnych i jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w 
Polsce. LUG sprzedaje swoje produkty w ponad 30 krajach na całym świecie. Firma ma w ofercie szeroką gamę dekoracyjnych i przemysłowych opraw oświet-
leniowych do zastosowań wewnętrznych i iluminacji zewnętrznych oraz opraw źródła LED, a także nowoczesną linię opraw do oświetlania obiektów służby 
zdrowia. Spółka wyróżnia się zaawansowaniem technologicznym, nowoczesnymi liniami produkcyjnymi i bogatym know how zdobywanym przez ponad 20 lat 
funkcjonowania w branży. Posiada własne linie wzornicze docenione m.in. przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Prestiż firmy podnoszą liczne nagrody: 
Diament Forbesa, Nagroda Fair Play, Lubuski Lider Biznesu. 

Prezes: Ryszard Wtorkowski, 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11, tel.: 68 453 32 00, fax: 68 453 32 01, e-mail: lug@lug.com.pl, www.lug.com.pl

Romuald Kreń
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LUMEL S.A. Lubuskie Zakłady Aparatów 
Elektrycznych
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra, tel. 68 32 95 100, fax 68 32 95 101, 
e-mail: lumel@lumel.com.pl, www.lumel.com.pl

Łącki Krzywoszański Architekci
Przedsiębiorstwo spółki prowadzi działalność projektową w zakresie budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie architektury i gospodarki prze-
strzennej.

Komplementariusz:  Łącki Krzywoszański Architekci Sp. z o.o., Łącki Krzywoszański Architekci Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Piaskowa 3/1, 
65-204 Zielona Góra, tel. 68 324 72 58, fax 68 324 72 59, e-mail biuro@lk-architekci.pl, www.lk-architekci.pl

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. 
Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach
Uczelnia wpisana jest do Rejestru Uczelni Niepublicznych i ZUN prowadzonego przez MNiSW Pod-
stawową jednostką organizacyjną ŁWSH jest Wydział Pedagogiki. W skład wydziału wchodzi pięć 
katedr oraz pięć zakładów. W strukturze Uczelni znajdują się: Studium Języków Obcych, Biblioteka 
Uczelniana i Wydawnictwo Naukowe ŁWSH. Uczelnia posiada zamiejscowy Wydz. Pedagogiki w 
Gubinie. W ŁWSH w Żarach realizowane są studia I i II stopnia na kierunku pedagogika o m.in. 
specjalnościach: praca socjalna, resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja 
dorosłych i gerontologia, doradztwo zawodowe, wychowanie przedszkolne i nauczanie począt-
kowe, edukacja zdrowotna. Szkoła prowadzi studia I stopnia na kierunku filologia polska. ŁWSH 
organizuje seminaria, konferencje oraz realizuje projekty unijne.

Prorektor – Wiesław Jamrożek, Kanclerz - Izabela Kumor-Pilarczyk, ŁUŻYCKA 
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Jana Benedykta Solfy  ul. 9 Maja 11, 68-200 Żary, tel. 
+48 68 363 59 56, fax +48 68 363 59 43,  www lwsh.pl

MAGOREX R. Górka Sp. J.
Magorex to firma produkcyjna, istniejącą od 1992 r. Firma posiada nowoczesny park maszynowy, który nieustannie rozbudowuje, a produkcja skierowana jest na 
wytwarzanie produktów ze stali nierdzewnej, aluminium oraz stali zwykłej. Magorex jest największą firmą w Polsce, która zaopatruje piekarnie i cukiernie w sprzęt 
niezbędny do produkcji wypieków, Ponad 30 % produkcji trafia na rynek krajów europejskich. Oprócz różnorodnego sprzętu do piekarni i cukierni Firma produkuje rów-
nież grzejniki, balustrady, meble ogrodowe, poręcze dla niepełnosprawnych, a także skrzynki pocztowe. Atutem Firmy jest wysoka jakość produkowanych wyrobów  
i przestrzeganie zasady, że najważniejszy jest klient. 

Właściciel: Robert Górka , MAGOREX R. Górka Sp.J., ul Pienińska 11, 68-200 Żary, tel. +48 68 363 01 04, fax +48 68 470 18 81,  
e-mail: info@magorex.pl, www.mago.com.pl

Małgorzata i Paweł Kaliccy Ubezpiecze-
nia Inwestycje Kredyty -  
POLMAX
Firma Małgorzaty i Pawła Kalickich działa na rynku od 1995 r. zajmując się kredytami, ubez-
pieczeniami i inwestycjami. Dla klienta, który potrzebuje kredytu przeszuka oferty kilkunastu 
banków i dopasuje najbardziej korzystny. Dobierze ubezpieczenie ( samochodu, majątku, 
odpowiedzialności cywilnej czy wyjazdu za granicę) zgodne z potrzebami i możliwościami 
finansowymi klienta. Podpowie jak zostać samodzielnym finansowo emerytem, a także jak 
najlepiej ubezpieczyć Życie swoje i bliskich. Doradzi jak zainwestować wolne środki finansowe, 
aby cieszyć się zyskiem. We wszystkich działaniach firma państwa Kalickich zapewnia pełną 
dyskrecję oraz przyjazną życzliwą atmosferę, którą doceniło już wielu klientów przez ponad 
piętnaście lat dzialalności .

Małgorzata i Paweł KALICCY , Ubezpieczenia Inwestycje Kredyty, ul 
PL.Inwalidów 10, 68-200 Żary, tel. 68 478 74 44, fax 68 457 12 70        e-mail 
pawel-kalicki@wp.pl

Małgorzata i Paweł Kaliccy
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MAZEL M.H. Mazurkiewicz Sp. j.
Firma Mazel od 1987 roku działa  w branży elektroenergetycznej. Kompleksowo realizuje usługi 
z zakresu instalacji elektrycznych, automatyki przemysłowej, energetyki zawodowej, utrzyma-
nia ruchu oraz prefabrykacji rozdzielnic. Obecnie zatrudnia prawie 200 pracowników. Od 2004 
roku posiada certyfikat ISO i rekomendację MON, a od 2010r certyfikat bezpieczeństwa wg 
norm SCC. Od kilku lat realizuje największe inwestycje w regionie jak również wykonuje prace 
na terenie całego kraju i na terenie UE. Współpracuje z renomowanymi firmami i instytucjami w 
kraju i za granicą. Firma otrzymała dotację i zrealizowała projekt  w ramach LRPO pt. “Poprawa 
pozycji rynkowej MAZEL M.H. Mazurkiewicz spółka jawna poprzez budowę bazy w Nowej Soli” 
oraz w 2011r zakończyła realizację projektu szkoleniowego w ramach EFS. Od lutego 2010 
Mazel prowadzi działalność w Nowej Soli na terenie Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Prezes: Henryk Mazurkiewicz, MAZEL M.H. Mazurkiewicz Sp. J., ul. Inżynierska 3, 67-
100 Nowa Sól, tel. 68 457 01 00, fax 68 457 01 01, biuro@mazel.pl, www.mazel.pl

MEGA Ewa Sziller
Firma MEGALED oferuje najnowszą i najciekawszą propozycję reklamy na telebimie LED. Wysoka efektywność i łatwość dotarcia do odbiorcy sprawia, że jest 
ona coraz chętniej wykorzystywanym medium w naszym kraju. Największą i niewątpliwą jej zaletą jest SKUTECZNOŚĆ. Cyfrowa technologia diodowa sprawia, 
że obraz jest dobrze widoczny o każdej porze i w każdych warunkach atmosferycznych. Wielkoformatowe telebimy przykuwają uwagę swoim dynamicznym 
i pełnym kolorów obrazem. Ekran o powierzchni 12m2 znajduje się w centrum Żar przy głównym skrzyżowaniu ulic Artylerzystów i Ułańskiej. Podstawową 
działalnością firmy MEGALED jest świadczenie usług z zakresu sprzedaży czasu reklamowego na nośnikach wielkoformatowych typu LED. 

Kontakt: Piotr Sziller, MEGALED Ewa Sziller, ul Częstochowska 1 B, 68-200 Żary, tel. 603 63 63 62,  
e-mail reklama@mega-led.pl, www.mega-led.pl

MELACO Sp. z o.o.
MELACO spółka z o.o. jest działa od ponad 18 lat jako renomowany dostawca elementów do 
produkcji mebli w technologii prasowania próżniowego i prasowania ciągłego HOT MELT LA-
MINATION. Dostarczamy nasze produkty do fabryk mebli i hurtowni materiałów do produkcji 
mebli w kraju i za granicą .Nasze produkty wykonane w wysokim połysku ,które cieszą się 
największym uznaniem klientów to MAGIC GLOSS i COMPLETE SKIN.

Prezes Zarządu : Zbigniew Haczkowski, Wiceprezes Zarządu : Dariusz  
Piotrowski, MELACO spółka z o.o., ul. Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Śól, tel. 68 3879208, 
fax 68 3872394, melacol@melaco.com.pl, www.melaco.eu

Merkury Service Andrzej Świątkowski
MERKURY-SERVICE Andrzej Świątkowski oferuje kompletne rozwiązania w zakresie obróbki ściernej i spawalnictwa.  Dostarcza elektronarzędzia, narzędzia 
ręczne, maszyny, osprzęt -  głównie dla przemysłu metalowego.  Kompleksowo wyposaża również warsztaty samochodowe. Zespół tworzą ludzie o wysokich 
kwalifikacjach merytorycznych i doświadczeniem praktycznym. Dysponują oni specjalistyczną wiedzą o produktach i możliwościach technicznych oferowanych 
narzędzi. Doradzają jak obniżyć koszty produkcji i jednocześnie uzyskać jak największą efektywność. Są również bardzo pomocni przy doborze narzędzi, a także 
w rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych i produkcyjnych. 

Andrzej Świątkowski, MERKURY-SERVICE Andrzej Świątkowski, Dolina Zielona 54A, 65-154 Zielona Góra,  
tel. 68 452 46 95, fax 68 325 64 06, e-mail merkuryzg@hot.pl, www.narzedzia-merkury.pl 

Manpower Polska Sp. z o.o. Agencja KA Gorzów Wlkp.
Manpower Polska Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od marca 2001 roku. Pod marką Manpower działa prawie 50 agencji. Usługi Manpower Polska obejmują 
pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing usług oraz doradztwo personalne. W Polsce Manpower dba o naj-
wyższe standardy świadczonych usług. Nasza firma jest członkiem-założycielem Związku Agencji Pracy Tymczasowej (obecnie Polskie Forum HR), którego prio-
rytetem jest etyczne działanie i dokładanie wszelkich starań, aby usługi świadczone przez agencje zatrudnienia w Polsce były na jak najwyższym poziomie.  

Kierownik Agencji  Anna Loc, Manpower Polska Sp. z o.o. Agencja KA Gorzów Wlkp. , ul. Łokietka 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp.,  
tel. +48 95 720 80 18, fax +48 95 729 31 08, e-mail: anna.loc@manpower.pl, www manpower.pl

Anna Loc
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Miejski Zakład Komunikacji
Od 1954r. lat autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji służą mieszkańcom Zielonej Góry i okolic przewożąc dziennie około 65.000 pasażerów. MZK posiada 
79 autobusów - wszystkie niskopodłogowe, a codziennie na ulice miasta wyjeżdża 67 autobusów, służąc Mieszkańcom zarówno w dzień jak i w nocy. Z myślą 
o poprawie jakości życia zarówno w Mieście Zielona Góra jak i w okolicznych Gminach MZK stale wymienia tabor na nowszy i bardziej przyjazny środowisku. 
Ponadto korzystając ze wsparcia unijnego wprowadza innowacyjne rozwiązania w swojej działalności, z których korzystają inne miasta w Polsce. Za swą 
działalność i osiągnięcia MZK zostało wyróżnione w 2010r. przez Ministerstwo Infrastruktury statuetką „Lider ITS” za najlepsze wdrożenie oraz otrzymało złotą 
statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Dyrektor: Barbara Langner, Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, ul. Chemiczna 8, 65-714 Zielona Góra, tel. 68 452 04 50,  
e-mail mzk@mzk.zgora.pl, www.mzk.zgora.pl

MKM Spółka Akcyjna
MKM s.c. czyli wydawca tygodnika lokalnego nr 1 w Polsce. „Gazeta Regionalna” o nakładzie 
łącznym ok. 41 tyś. egzemplarzy i zasięgu na terenie powiatów: żarsko-żagański oraz zielo-
nogórsko-nowosolski. Świadczy również usługi z zakresu szeroko pojętej reklamy, grafiki, 
marketingu, relacji ON-LINE, kampanii Video, plebiscytów i konkursów. Dysponuje skutecznym 
nośnikiem medialnym w postaci gazety drukowanej oraz strony internetowej. Promuje lokal-
nych przedsiębiorców , twórców, hobbystów i ludzi z pasjami. „GR” dociera do czytelników z 
informacjami, których nie znajdą w innych mediach. Główną ideą „Gazety Regionalnej” jest 
przekazywanie prawdy i faktów. ”GR” ukazuje się w każdy piątek w 850 punktach sprzedaży 
blisko swoich czytelników. TWÓJ REGION TWOJA REGIONALNA. 

MKM s.c. Gazeta REGIONALNA, ul. Chopina 24 68-200 Żary PL tel. +48 68 4700 700  
fax +48 68 4700 717 kom: +48 504-049-805 e-mail mb@regionalna.pl  
www.regionalna.pl, www.zgora.tv 

Money Back - obrót wierzytelnościami Sp.z o.o.
Firma zajmuje się rozwiązywaniem problemów wynikających m. in. z nieterminowego rozliczania płatności. Specjalizuje się w windykacji wierzytelności, obsłu-
dze prawnej oraz odszkodowaniach w ramach współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego. Szeroki wachlarz usług zapewnia zabezpieczenie interesów klienta na 
każdym etapie rozliczeń finansowych. Działania prewencyjne służą zapobieganiu powstania opóźnień w regulowaniu płatności, a działania windykacyjne i pro-
cesowe zmierzają do odzyskania należności klienta. W zakresie współpracy międzynarodowej firma reprezentuje w Polsce zagraniczne podmioty gospodarcze. 

Dyrektor Sprzedaży Adam Wiszniewski, 65-001 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 15a, tel.: 68 457 11 71, fax: 68 457 11 72,  
e-mail: biuro@money-back.pl, www.money-back.pl

M-S & PICO Rusztowania Sp. z o.o.
Firma M-S & PICO Rusztowania Sp. z o.o. powstała w 1992r., specjalizuje się w produkcji, 
sprzedaży i wynajmie rusztowań budowlanych szybkiego montażu. Dodatkową produkcją jest 
wykonywanie elementów stalowych na potrzeby zagranicznych kontrahentów. Na wytwarzane 
przez nią produkty posiada certyfikaty krajowe i zagraniczne. Certyfikaty oraz wykwalifikowana 
kadra zapewniają wysoką jakość produktów wytwarzanych w zakładzie. 

Prezes Andrzej Piłka, M-S & PICO Rusztowania, Borowina 60,  
67-320 Małomice, tel. 68 376 81 18, fax 68 376 80 93, e-mail biuro@mspico.pl,  
www.mspicorusztowania.pl
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NARBONA Spółka z o.o.
ul. Ogrodowa 4, 66-210 Zbąszynek, tel. 68 347 99 93, fax 68 347 99 59, e-mail: zbaszynek@intermarche.pl

Niepubliczne Przedszkole 
Istnieje od 2001 roku. Celem działalności jest poznawanie dziecka, jego zdolności i zainteresowań. W przedszkolu stworzone są optymalne warunki dla 
rozwoju osobistego każdego wychowanka we wszystkich sferach. Niezależnie od posiadanych przez dzieci predyspozycji. Placówka bierze udział w licznych 
przeglądach, konkursach i zawodach sportowych. Organizuje wycieczki ekologiczne i turystyczne, kuligi, ogniska z pieczeniem kiełbasek oraz okolicznościowe 
imprezy i uroczystości przedszkolne. Rozwija wrażliwość dziecka na krzywdy ludzkie poprzez udział w akcjach charytatywnych, m. in. zbiórkę zabawek dla 
dzieci z domów dziecka. Placówka posiada wiele nagród, w tym certyfikat przedsiębiorstwa Fair Play.

Właścicielka Małgorzata Nowak, Zielona Góra, ul. Szczekocińska 13, tel.: 68 451 34 44, e-mail: niepublprzedszkole@wp.pl, www.przedszkole.grt.pl

Naturalne Smaki- FPHU D3 Wojciech Czyż
Kawiarnia Naturalne Smaki to niezwykle nastrojowe miejsce znajdujące się w Centrum Handlo-
wym Focus Park.  Ideą tego lokalu jest przygotowywanie produktów wyłącznie z naturalnych 
składników. W menu kawiarni znajdą klienci bogaty wybór kaw, ciast i deserów inspirowanych 
smakami  z różnych stron świata. Szczególną popularnością cieszą się włoskie naleśniki Crepe, 
przyrządzane metodą beztłuszczową. Tym co wyróżnia Naturalne Smaki na tle innych kawiarni, 
są doskonałej jakości lody, produkowane na miejscu według tradycyjnych, autorskich receptur. 
Lokal istnieje zaledwie 1,5 roku, a już zasłynął na rynku zielonogórskim ze świetnych produk-
tów i bardzo miłej obsługi. Kawiarnię odwiedza coraz więcej gości, ponieważ jest to miejsce, do 
którego chce się wracać i odkrywać na nowo smaki dzieciństwa.

Właściciel Wojciech Czyż, FPHU D3 Wojciech Czyż, ul. Norwida 26, 59-300 Lubin,  
tel. 509 320 091, fax 76 74 64 262, e-mail: wojciech.czyz@prinest.com, www.d3.pl

NORD NAPĘDY ZAKŁADY  
PRODUKCYJNE Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 4, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 455 78 00, fax 68 455 78 18, 

e-mail: astefanczuk@nord-pl.com, 

NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o.
NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o. to polska firma z bogatą 45-letnią tradycją i szerokim profilem działalności. Dostarcza na rynek polski i za granicę zarówno 
własne wyroby - lody, mrożone dania gotowe oraz mrożone warzywa i owoce jak również towary innych producentów. Potencjał firmy to sześć Spółek oraz 
pięć magazynów, połączonych sprawną bazą logistyczną i rozbudowaną siecią dystrybucji. Misją firmy jest spełnić oczekiwania zarówno małego osiedlowego 
sklepiku, szkolnej stołówki jak i wielko-powierzchniowej hurtowni – zapewniając każdemu wysoką jakość i konkurencyjne ceny. Firma dynamicznie dopaso-
wuje się do potrzeb rynku - zaopatruje punkty gastronomiczne, świadczy usługi chłodnicze, a jej najnowszą inwestycją jest zakup znanej nie tylko w Polsce 
Fabryki Porcelany „Krzysztof”.

Prezes: Kazimierz Jarząbek, NORDIS Chłodnie Polskie Sp z o.o., ul. Zimna 1A ,  Zielona Góra, tel. 68 324 26 91,  
e-mail: zarzad@nordis.com.pl, www.nordis.com.pl

Małgorzata Nowak
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Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno  
- Kartograficzne GEOMAP Sp. z o.o.
Firma wykonuje pełen zakres usług związanych z geodezją, kartografią, topografią, fotogrametrią naziemną i lotniczą oraz skaningiem laserowym. Jej dodatko-
wym atutem jest Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I-go stopnia, dzięki któremu wykonuje również prace na materiałach niejawnych (o klauzulach 
TAJNE, POUFNE, ZASTRZEŻONE).

Prezes: mgr inż. Stanisław Soszka,  Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne “GEOMAP” Sp. z o.o., ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona 
Góra, tel. 68 326 21 62, fax 68 326 23 59, e-mail : geomap@geomap.pl, www.geomap.pl

OMNI MODO Bogumiła A. Ulanowska
Omni Modo w maju 2012 roku będzie obchodzić 20-stą rocznicę powstania. W tym czasie z 
małej kilku osobowej firmy przekształciło się w zgrany kilkudziesięcioosobowy zespół, które-
go wyroby ( torby reklamowe, odzież ochronna, ochrony głowy spawacza ) sprzedawane są 
na całym świecie. Firma została wielokrotnie  nagrodzona za swoją działalność firmową  oraz 
społeczną. Jest laureatem min. Firma Fair Play, Solidna Firma, Firma Równych Szans, Solidny 
Pracodawca. Otrzymała nagrodę Nasze Dobre oraz Złoty Medal na Targach w Katowicach za 
ubranie dla spawacza OM-01. 

Właścicielka: Bogumiła Alicja Ulanowska, OMNI MODO BOGUMIŁA A. ULANOWSKA,  
ul. Chrobrego 1a, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 45 522 66, fax 68 45 522 65,  
omnimodo@post.pl, www.omnimodo.pl

OMR Grupa Badawcza 
OMR Grupa Badawcza jest prężnie rozwijającą się firmą, która swoim Klientom zapewnia usługi badawcze dopasowane do indywidualnych potrzeb. Jej celem 
jest zapewnianie usług na najwyższym poziomie, które jednocześnie są przystępne cenowo nawet dla najmniejszych podmiotów rynkowych. Swoim klientom 
proponuje do zrealizowania: badania marketingowe; badania opinii; badania tajemniczego klienta; badania rynku oraz badania ewaluacyjne. Oferta firmy 
kierowana jest przede wszystkim do: jednostek samorządowych; małych i średnich firm; mediów; partii politycznych oraz organizacji pozarządowych. Motto 
firmy „Wiedza kluczem sukcesu”  zobowiązuje ją do dostarczenia Klientom wiedzy, którą mogą przekuć na sukces swojej firmy.

OMR Grupa Badawcza, ul. Bohaterów Westerplatte 52/11, 65-078 Zielona Góra, tel. 531 86 08 02,  
e-mail biuro@grupabadawcza.com.pl, www.grupabadawcza.com.pl

Ośrodek Szkolenia PAS  
Piotr Lewandowski
Szkoli i egzaminuje spawaczy we wszystkich technikach spawania na podstawie atestów Insty-
tutu Spawalnictwa, Urzędu Dozoru Technicznego, TÜV Rheinland i TÜV SÜD. Wykonuje specja-
listyczne usługi spawalnicze i doradcze. Posiada bazy szkoleniowe w Zielonej Górze, Gorzowie 
Wielkopolskim, Nowej Soli i Sulęcinie. Ponadto oferta obejmuje szkolenia zakresu: obsługa 
suwnic, kierowanie wózkami jezdniowymi, BHP, prawo pracy i ZUS oraz szkolenia miękkie; kursy 
kancelaryjno-archiwalne, pierwszej pomocy przedmedycznej, dla opiekunów osób starszych i 
niepełnosprawnych. Certyfikaty: ISO 9001, Firma Przyjazna Klientowi /trzykrotnie/, Przedsię-
biorstwo Fair Play /pięciokrotnie/, Solidna Firma /czterokrotnie/, Eurocertyfikat 2010 w katego-
rii Dobrych Praktyk Obsługi i Usług, Polish Produkt – Firma Roku 2010.
Właściciel: Piotr Lewandowski, Zielona Góra, ul. Jędrzychowska 46, tel.: 68 454 83 33,  
fax: 68 454 83 35, e-mail: p.lewandowski@pas.pl, www.pas.pl
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OXFORD STREET Centrum Edukacji Językowej
al. Wojska Polskiego 6, 65-077 Zielona Góra, tel. 68 329 96 62, fax 68 329 96 63, e-mail: szkola@oxs.pl, www.oxs.pl

P.H.U. “Marvena” 
Firma powstała w roku 2003. „Marvena” oferuje usługi w zakresie transportu ponadnorma-
tywnego. Posiadając odpowiedni sprzęt jest w stanie przewozić ładunki, które nie mieszczą 
się na standardowych naczepach. Przewozi tramwaje, autobusy, traktory, koparki i inny sprzęt 
budowlany. Zajmuje się nie tylko transportem, ale również organizacją potrzebnych zezwoleń 
i pilotażem na terenie kraju oraz w Europie. Posiada też specjalistyczne pojazdy do wykonywa-
nia pilotażu na terenie Niemiec. W ciągu siedmiu lat stała się dużą firmą, liczącą się na rynku, 
zdobyła uznanie i klientów. Nie poprzestaje na tym, planuje dalszy rozwój. Na zakupionej dużej 
nieruchomości tworzy nową siedzibę firmy z parkingiem na nowe pojazdy. 

Właścicielka Anna Mariańska,  P.H.U. „MARVENA”, ul. Słowackiego  4, 68-200 Żary,  
tel. +48 68 470 68 98, fax +48 68 470 68 99, e-mail marvena@post.pl, www marvena.pl

P.P.H.U. HEN-MAR Henryk i Marek Janków
Firma HEN-MAR to Rezydencja Janków położona w zabytkowym Parku w Iłowej oraz Hotel Restauracja Janków w Żarach. Hotele dyskretnie łączą w sobie 
tradycyjną elegancję z nowoczesnością, zapewniając gościom profesjonalną obsługę i doskonały wypoczynek. Poza wysokim standardem pokoi, w hotelu 
znajdują się piękne sale restauracyjne, w których można zorganizować przyjęcia weselne, bale oraz różnego rodzaju konferencje. Firma słynie z usług cateringo-
wych, a zwłaszcza obsługi rajdu RMF Morocco Challenge, który to po raz drugi obsługiwała w roku 2010. Smaczne i elegancko podane dania oraz komfortowo 
urządzone pokoje hotelowe to atuty, które skutecznie przyciągają klientów.        

Właściciele: Henryk i Marek Janków, ul. Kolejowa 15 , 68-120 Iłowa, tel. +48 68 360 03 31, e-mail rezydencjajankow@wp.pl, Hotel Janków,  
ul. Długosza 13, 68-200 Żary, tel +48 68 478 51 00, e-mail hoteljankow@wp.pl, www jankow.pl

P.P.H.U.B. KOMA Zbigniew Kozielczyk
Firma „KOMA” świadczy specjalistyczne usługi polegające na projektowaniu i  wykonywaniu 
nowoczesnych i ekologicznych systemów grzewczych. Od 1989 roku realizuje kompleksowe 
instalacje wytwarzania ciepłej wody i pary zasilane  gazem, olejem opałowym ciężkim i lekkim, 
biomasą i tłuszczem zwierzęcym. Posiada długoletnie doświadczenie we wdrażaniu nowych 
technologii, przygotowywaniu dokumentacji oraz potencjał techniczny do montażu instalacji. 
Specjalizuje się w wykonawstwie instalacji stosowanych w budownictwie wielorodzinnym, 
zakładach przetwórstwa mięsnego, mleczarniach, pieczarkarniach, wytwórniach podłoża, za-
kładach produkcji tektury i opakowań oraz zakładach utylizacji odpadów poubojowych.

Prezes: Zbigniew Kozielczyk, P.P.H.U.B. KOMA, Zbigniew Kozielczyk,  
ul. 17 Pułku Ułanów 19B, 67-400 Wschowa, tel/fax (65) 540 40 61, biuro@koma-eko.pl, 
www.koma-eko.pl

P.W. BEST Sp.J. Centrum BHP i P.POŻ
Historia P.W. BEST rozpoczęła się w grudniu 1990 roku, przedmiotem działalności P.W. BEST jest: produkcja odzieży roboczej, dystrybucja artykułów BHP i P.POŻ., 
import i eksport artykułów BHP i odzieży roboczej, usługi Serwisu Podręcznego Sprzętu Gaśniczego, usługi sitodruku i haftu, serwis odzieży roboczej, szkolenia, 
obsługa BHP i P.POŻ. Wraz ze swoimi oddziałami i przedstawicielami firma tworzy jedną z największych sieci sprzedaży artykułów BHP i sprzętu P.POŻ. w Polsce. 
Oferuje szeroki asortyment produktów i usług dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Prezes: Eugeniusz Garbera, P. W. BEST Sp. J. CENTRUM BHP I P.POŻ., ul. Naftowa 8, 65-001 Zielona Góra, tel. 68 320 37 20, fax. 68 452 04 25, e-mail 
zgora@bestbhp.pl, www.bestbhp.pl

Zbigniew Kozielczyk
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PappertConsult
Firma pomaga polskim przedsiębiorcom wprowadzać swoje produkty bądź usługi na rynek niemiecki oraz przedsiębiorcom niemieckim na rynek polski. Od 
informacji o możliwym dofinansowaniu dla nowo powstałego przedstawicielstwa, dostosowaniu strategii dystrybucji dla danego rynku, do rekrutacji i szkolenia 
wykwalifikowanych pracowników służy radą i czynem w celu pozyskania nowego rynku zbytu. Posiada również specjalnie dla polskich przedsiębiorców własny 
inkubator przedsiębiorczości w Berlinie, gdzie każdy przedsiębiorca może otrzymać min. adres dla swojego oddziału w Niemczech oraz obsługę sekretarialną i 
księgową po bardzo niskich kosztach. Całą opiekę zapewnia w języku polskim.

Właścicielka : Anna Pappert,  PappertConsult, Pettenkoferstraße 16-18 , D-10247 Berlin, tel. 0049 30 40 393 773, fax 0049 30 40 393 774, e-mail 
biuro@pappertconsult.eu, www.pappertconsult.eu

PAWLAK Posadzki Przemysłowe Sp. z o.o.
Firma specjalizuje się w  wykonawstwie posadzek przemysłowych betonowych, jastrychów 
oraz żywicznych. W ofercie firmy znajduje się również naprawa i renowacja uszkodzonych 
posadzek.

Właściciel: Andrzej Pawlak, Pawlak Posadzki Przemysłowe Sp. z o.o.,  
ul. Kożuchowska 15 A, 65-364 Zielona Góra, tel. 68 327 12 62,  
e-mail pawlakzg@poczta.onet.pl, www.pawlak-posadzki.pl

PHU “ELKA” RADOSŁAW MILCZYŃSKI
ul. Kosowa 3a, Wilkanowo, 66-008 Świdnica, tel. 68 453 31 65, e-mail: elka@elka.zgora.pl, www.elka.zgora.pl

PHU “IMPROMEX” Szafrański S. J.
Od 18 lat firma Impromex zaopatruje przedsiębiorstwa z szeroko rozumianej branży 
budowlanej. Jest największym dostawcą artykułów metalowych w szczególności śrub, lin, 
prętów, systemów zamocowań, narzędzi oraz elektronarzędzi w regionie. Firma Impromex to 
autoryzowany przedstawiciel między innymi takich marek jak Stanley, Makita czy Beta.  
Firma jest dumna z bardzo szerokiego asortymentu oraz wysokiej jakości oferowanych 
towarów. Dzięki wieloletniej i bezpośredniej współpracy z producentami proponuje bardzo 
konkurencyjne ceny. Oferuje towary odpowiadające europejskim normom jakości.  Impromex 
to  wiarygodny i rzetelny partner biznesowy, co potwierdza firmy współpraca z największymi 
przedsiębiorstwami w regionie.

Właściciele: Jan Szafrański i Roman Szafrański, PHU “IMPROMEX”  
Szafrański Sp. J., ul. Osadnicza 39, 65-785 Zielona Góra, tel. 68 326 61 79, fax 68 323 11 00, 
e-mail biuro@impromex.pl, www.impromex.pl

Anna Pappert

Jan Szafrański
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PHU „ARKO”
PHU „ARKO” zajmuje się sprzedażą opału i kruszyw budowlanych. W swojej ofercie handlowej posiada duży wybór węgla z krajowych kopalń. Drugi oddział 
firmy zajmuje się działalnością proekologiczną, skupem surowców wtórnych i kasacją samochodów. Przyjmuje zużyty sprzęt elektryczno-elektroniczny a także 
zamrażarki i telewizory. PHU Arko jest jedynym autoryzowanym punktem kasacji pojazdów w regionie.

Właściciel Krzysztof Tobiś, ul. Przeładunkowa 1, 68-200 Żary, tel. +48 68 363 65 96, e-mail: opalarko@poczta.onet.pl   

PHU Moment Jan Basztabin
Firma od początku działalności tj od 1992r specjalizuje się w handlu materiałami budowlanymi. 
Oferuje bardzo szeroką gamę produktów w atrakcyjnych cenach. Zapewnia miłą, kompetentną 
obsługę oraz doradztwo techniczne. Firma zaopatrzy każdą budowę we wszystkie niezbędne 
materiały. W 2000r. rozszerzyła ofertę o armaturę sanitarną, a w 2007 powstał nowy oddział w 
Żaganiu, a firma weszła do grupy GHB. Przez cały okres działalności PHU Moment nieustannie 
się rozwija i poszerza ofertę handlową. Łączna powierzchnia magazynowa wynosi 6400 m2, 
firma dysponuje samochodem samowyładowczym. PHU Moment dużą wagę przywiązuje do 
bezpośredniej współpracy z renomowanymi firmami w branży budowlanej, a także dba o indy-
widualne warunki współpracy ze swoimi klientami. Stałych odbiorców nagradza atrakcyjnymi 
rabatami.

Właściciel: Jan Basztabin, PHU MOMENT Jan Basztabin, ul Przeładunkowa 1,  
68-200 Żary, tel. 68 374 31 02, fax 68 375 99 28, Oddział Żagań ul. Nowogródzka 74   
tel. 68 367 13 22, e-mail phu.moment@gmail.com, www.basztabin.66.pl

PHU OMEGA Ćwilińscy Spółka Jawna
Omega - wszystko dla biura jest autoryzowanym dostawcą materiałów biurowych. Posiada przedstawicielstwa wielu krajowych producentów oraz 
importerów. W ofercie firmy znajduje się ponad 9 tysięcy artykułów biurowych wysokiej jakości. Zapewnia miłą i sympatyczną obsługę prowadzoną przez dział 
sprzedaży miejscowej oraz przez doradców klienta. Zamówienia realizuje szybko, sprawnie i w dobrych cenach. 

Współwłaściciel: Sławomir Ćwiliński, PHU OMEGA Sp. J. Ćwilińscy, al. Wojska Polskiego 49b, 65-762 Zielona Góra, tel. 68 451 32 22, fax 68 324 35 59, 
e-mail omega@omega.zgora.pl, www.omega.zgora.pl

Piekarnia AMADEO Tadeusz Giza
Rodzinna firma z ponad 50-cio letnią tradycją działająca na rynku piekarniczo-cukierniczym. 
W swojej ofercie posiada ponad 120 różnych produktów piekarniczo-cukierniczych od pieczy-
wa, poprzez ciasta i ciastka aż do wyrobów na specjalne indywidualne zamówienia. Pieczywo 
dostarcza do 7 własnych sklepów firmowych, 4 autosklepów, sklepów spożywczych detalicz-
nych, sieci, barów, hoteli, restauracji, punktów zbiorowego żywienia (szkoły, zakłady karne). 
Pieczywo powstaje według sprawdzonych starych receptur (chleb na naturalnym zakwasie, 
torty śmietankowe z naturalnej śmietany zwierzęcej) na najnowocześniejszych maszynach 
piekarniczo-cukierniczych. Dzięki temu moce przerobowe na godz. to np. 1000 chlebów, 6000 
bułek – zachowując najwyższą jakość produktu gotowego i spełniając oczekiwania klienta. 

Paweł Giza, Piekania Amadeo Tadeusz Giza, ul Nocznickiego 2, 68 – 100 Żagań,  
tel 512 448 750, email:  HYPERLINK “mailto:biuro@e-amadeo.eu”biuro@e-amadeo.eu,  
www.e-amadeo.eu

Pizzeria Caramba
Pizzeria Caramba położona jest w zacisznym osiedlowym parku. W menu oferuje nie tylko wspaniałą pizzę (34 rodzaje) ale również naleśniki, makarony, sałatki. 
Pizzeria organizuje biesiady grillowe, imprezy rodzinne. Lokal może pomieścić do 34 osób, a w okresie letnim na tarasie 70 osób. Latem w ogródku piwnym 
klienci mogą posłuchać muzyki na żywo, a w chłodniejsze dni oglądać rozgrywki sportowe wewnątrz pizzerni. Dzieci na terenie ogródka mają plac zabaw a w 
menu ofertę specjalną dla juniora. Lokal dostarcza posiłki na zamówienie pod wskazany adres. Sympatyczna atmosfera i smaczne jedzenie sprawia, że Caramba 
przyciąga coraz więcej klientów. Dodatkowym atutem są promocje na pizze danego dnia, związane z datą dnia lub na piwo o określonej godzinie.

Właścicielka  Iwona Kwiatkowska, PIZZERIA CARAMBA, ul. Czerwonego Krzyża 27, 68-200 Żary, tel. +48 68 470 60 27,  
tel. kom. 724 912 000, www.carambazary.pl

Krzysztof  Tobiś

Jan Basztabin
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PL-Agencja.com Programy Lojalnościowe Adam Grajek
Aleja Wojska Polskiego 25 pok. 907 (budynek NBP), 65-950 Zielona Góra, 506 855 964, fax: 68 453 97 06, e-mail: agr@pl-agencja.com, 

www.pl-agencja.com

Platforma Pracy LABOUR ANT
Platforma Pracy Labour Ant to agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pośrednictwa pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 
polskich obywateli, agencja pracy tymczasowej, doradztwa personalnego, a także poradnictwa 
zawodowego.

Właściciel: Anna Łupkowska,  Platforma Pracy Labour Ant, ul. Podgórna 43 c,  
65-213 Zielona Góra, tel. 68 455 30 36, fax 68 455 30 37,  
e-mail biuro@portalpracy.pl, www.portalpracy.pl

POLMAR Przedsiębiorstwo
Firma POLMAR działa na polskim rynku już od roku 1987. Specjalizuje się w kompleksowych usługach w zakresie klimatyzacji i budownictwa. W związku z 
dostosowaniem polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej, poszerzyła swoją ofertę także o usługi w zakresie audytu energetycznego i termowizji.

Właściciel: Marian Sienkiewicz, Przedsiębiorstwo “POLMAR” Marian Sienkiewicz, ul. Okulickiego 35, 65-559 Zielona Góra, tel. 68 326 59 59,  
fax 68 326 59 59, e-mail polmar@polmar.pl, www.polmar.pl

POLRIDER BIURO PODRÓŻY
Polrider Biuro Podróży zostało założone w 1990 roku . Od początku działalności oferuje wycieczki 
znanych touroperatorów ITAKA, Neckermann , TUI, Rainbow Tours, jak również programy włas-
nych imprez. Specjalizacją Biura są programy do Berlina, Drezna, Pragi, Wiednia. W jej zespole 
oprócz sprzedawców ofert wakacyjnych jest licencjonowany przewodnik lubuski. Obecnie firma 
ma 2 oddziały.
Biuro Podróży POLRIDER, ul. św. Barbary 2, tel. 68 4583377, ul. Pocztowa 10,  
tel. 68 3555176, 67-100 Nowa Sól, www.polrider.com, polrider@polrider.com
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Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo  Oddział  
w Zielonej Górze
PGNiG SA Odział w Zielonej Górze rozpoczął działalność w 1968 r. Oddział zajmuje się poszukiwaniem, zagospodarowaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego na terenie pięciu województw północno-zachodniej Polski. Kopalnie Oddziału zgrupowane są w ośrodkach: Gorzów Wlkp., Góra, Grodzisk 
Wlkp., Karlino, Ostrów Wlkp. Oddział wydobywa rocznie ponad 3,5 mld m3 gazu ziemnego zaazotowanego i ok. 500 tys. ton ropy naftowej. Produkcja gazu 
zaspokaja ok. 20% krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. Oddział jest także operatorem podziemnych magazynów gazu: Wierzchowice, Daszewo  
i Bonikowo. Przyszłość Oddziału związana jest ze sprzedażą gazu do systemu, wykorzystaniem tego paliwa w energetyce i zagospodarowaniem nowych złóż, 
co zapewni odbiorcom niezakłócone dostawy z krajowych źródeł.

Dyrektor: Kazimierz Chrobak, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze,  
ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, tel. 68 329 14 00, e-mail : sekretariat.naczelny@zgora.pgnig.pl, www.pgnig.pl/zielonagora

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
PTE w Zielonej Górze działa na rzecz szerzenia wiedzy ekonomicznej, integrowania ekonomi-
stów i wspierania rozwoju regionu. Istnieje od 50 lat i zrzesza ponad 170 członków. Specjalizuje 
się w szkoleniach ekonomiczno-prawnych, takich jak: ubezpieczenia społeczne, prawo pracy, 
podatki, rachunkowość, zamówienia publiczne, archiwum, kasjerzy walutowi. Dotychczas 
PTE przeszkoliło ponad 200 tys. osób, również w ramach projektów unijnych. Od 25 lat Towa-
rzystwo organizuje Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej, w której udział dotąd wzięło ponad 12 
tys. młodych Lubuszan. Lubuskie szkoły wykształciły 211 laureatów i finalistów, którzy dzięki 
olimpiadzie zdobyli nowoczesną wiedzę ekonomiczną, a także indeksy, stypendia i nagrody 
fundowane przez sponsorów. 

Prezes Zarządu: prof. Bogdan Ślusarz, Dyrektor Biura: Jacek Grzelak, Zielona 
Góra, ul. Żeromskiego 3, tel: 68 320 25 89, fax: 68 325 53 81, pte@zg.pl, www.pte.zg.pl

PORT SA
PORT Spółka Akcyjna zajmuje się wynajmem nieruchomości będących jej własnością, usługami biurowymi, konsultingowymi, marketingowymi oraz wyda-
waniem lokalnego tygodnika reklamowego “Tydzień Lubuski”. Posiada udziały w spółkach zależnych, takich jak  Port Energia Wiatrowa Sp. z o. o. (100%) oraz  
WESTPOL Sp. z o. o. - obrót paliwami- w  ilości 50%. Prowadzi wieloletnią współpracę z firmami Eurocash S.A., KDWT S.A. i EKO Sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Jerzy Galewski, PORT Spółka Akcyjna, Adres: ul. Gdyńska 1a, 66-620, Gubin,  
tel.: 68 455 67 87, fax: 68 455 67 87, portsa@o2.pl

POWSTANIEC Spółdzielnia Inwalidów 
Spółdzielnia inwalidów Powstaniec jest Zakładem Pracy Chronionej. Aktualnie zatrudnia 200 
osób, w większości osoby niepełnosprawne. S.I. POWSTANIEC jest znaczącym producentem 
wyrobów elektrotechnicznych stosowanych w przemyśle samochodowym, automatyce  
i elektrotechnice. S.I. POWSTANIEC jest producentem osprzętu elektroinstalacyjnego, którego 
niezawodność, funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetyka są największymi zaletami podkre-
ślającymi wysoką jakość tych wyrobów o czym świadczy dwukrotnie przyznane wyróżnienie 
Dobry Wzór nadane przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie oraz zdobycie 
nagrody Złota Iskra na Międzynarodowych Targach Elektroexpo.

Prezes Zarządu: Andrzej Wawrzyniak, Spółdzielnia Inwalidów POWSTANIEC Karpicko  
k/Wolsztyna, ul. Podgórna 16, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 20 57,  
e-mail sekretariat@si-karpicko.pl, www.si-karpicko.pl

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Żarach
PKO Bank Polski jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. W ostatnich latach stał się największym pod względem aktywów bankiem Europy 
Środkowo-Wschodniej. PKO Bank Polski kładzie nacisk na nowe rozwiązania i coraz lepsze reagowanie na oczekiwania i potrzeby klientów. Bank systematycznie 
rozszerza swoją ofertę oraz wprowadza innowacje do tradycyjnych produktów. Dysponuje największą w Polsce siecią sprzedaży i jest liderem na rynku rachun-
ków osobistych oraz wydawanych kart bankowych. Bank dba o wysoką jakość usług oferowanych klientom i ciągłe umacnianie pozycji na rynku. PKO Bank 
Polski jest instytucją uniwersalną i w ostatnich latach rozszerzył swoją działalność, stając się najważniejszym bankiem polskiej przedsiębiorczości.

Dyrektor Oddziału: Teresa Wojciechowicz-Krawczyk, PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Żarach, ul. Pocztowa 2, 68-200 Żary, tel. 68 363 05 00,  
fax. 68 363 05 40, e-mail: O1.zary@pkobp.pl, www.pkobp.pl

Jerzy Galewski
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PPHU CARO Henryk Naranowicz
CARO to wiodący producent akcesoriów wyposażenia wnętrz od prawie 20 lat. W ofercie Firmy znajdują się: ramy, ramki, antyramy, blejtramy, obrazy typu can-
vas, obrazy w ramie i wiele innych. Certyfikowane wyroby, dostarczane do największych europejskich sieci handlowych, cechują się wysoką jakością wykonania 
oraz uznaniem Klientów. Ciągły rozwój i inwestycje pozwalają na tworzenie nowych miejsc pracy i współuczestniczenie w rozwoju gospodarczym regionu. Na 
sukces CARO składają się wieloletnie doświadczenie, znajomość branży, udział w targach wystroju wnętrz w całej Europie oraz wyczucie rynku. Własne studio 
projektowe pozwala nam na tworzenie nowoczesnych, oryginalnych projektów, obrazów, reprodukcji, plakatów oraz zdjęć. Inspiracją wzorów są najnowsze 
trendy panujące na rynkach światowych.

Właściciel: Henryk Naranowicz,  Caro Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Krośnieńska 12, 65-625 Zielona Góra, tel. +48 68 415 21 52,  
fax +48 68 323 00 46, e-mail : caro@caro.pl, www.caro.pl

Pracownia Inżynierska Analiz  
Wykonalności Inwestycji “Euro-Project”
Domeną firmy jest wdrażanie i rozliczanie inwestycji ubiegających się o dofinansowanie ze 
środków pomocowych UE. Ofertę firmy stanowią: Studia wykonalności, Wnioski o dotację, Bi-
znes plany, Dokumentacje SIWZ i  Biznesplany. Ponadto firma  przygotowuje wnioski taryfowe 
dla podmiotów odpowiedzialnych za system wodno-ściekowy w aglomeracjach w oparciu o 
dynamiczne modele tych systemów i pomaga przygotować wnioski kredytowe pod inwestycje. 
Firma ma na koncie wiele sukcesów, a w szczególności 100% skuteczność w przygotowywaniu 
projektów ocenianych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze. O rozwoju firmy świadczy planowana  
na luty 2012 przeprowadzka do nowej, reprezentacyjnej siedziby na ul. Batorego  16 w Zielonej 
Górze, co umożliwi poszerzenie oferty o nowe usługi, w tym szkolenia branżowe.

Właściciel: Agnieszka Kwiatkowska-Murzyn, PRACOWNIA INŻYNIERSKA ANALIZ  
WYKONALNOŚCI INWESTYCJI „EURO-PROJECT”,  ul. Szafrana 2/012, 65-516 Zielona Góra,  
tel. 692 404 526, e- mail: biuro@euro-project.org.pl, www.euro-project.org.pl

Pracownia Optyczna Tomasz Puślecki
Pracownia Optyczna Tomasz Puślecki została założona w 1995 r. Siedziba firmy od samego początku mieści się w sercu Zielonej Góry w zabytkowym budynku 
przy al. Niepodległości 6. Świadczy szeroki zakres usług w zakresie sprzedaży okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych, badań okulistycznych i optome-
trycznych oraz pomocy dla osób słabowidzących. W rodzinnej atmosferze stara się zainteresować swoich klientów nie tylko samymi produktami, ale również 
przyjemnością ich noszenia, aby mogli zobaczyć świat wyraźniej i bardziej kolorowo.

Właściciel: Tomasz Puślecki, Pracownia Optyczna Tomasz Puślecki, Al. Niepodległości 6, 65-048 Zielona Góra, tel. 68 325 66 52, fax 68 325 66 52,  
e-mail: tomaszpuslecki-73@o2.pl

PrimusPontis Sp. z o. o.
To firma konsultingowa, która jasno określa swój cel: Pomoc inwestorom w nowej rzeczywi-
stości. Zajmuje się szeroko pojętym doradztwem inwestycyjnym. Jej klienci mogą oczekiwać 
wskazania właściwego kierunku i najprostszych rozwiązań (np.: znalezienie odpowiednich 
gruntów pod inwestycję, z odpowiednimi ulgami i tanią siłą roboczą), jak i pełnej obsługi i 
przeprowadzenia konkretnych projektów. Do tego zapewnia kompleksową obsługę księgową 
i prawną. Współpracuje już z 5 tyś. firm z Polski, Europy i Chin. Branże, w których ma najwięcej 
doświadczenia to: - Doradztwo inwestycyjne - Media , reklama i kampanie promocyjne w wy-
dawnictwach - Energia (pozyskiwanie i sprzedaż) - Podatki i księgowość - Oprogramowanie IT 
- Edukacja - Budownictwo (architektura, konstrukcje stalowe). 

Prezes: Marek Burzyński, PRIMUSPONTIS Sp. z o. o., ul. Broni Pancernej 5b/5a ,  
68-200 Żary PL, tel. 504 049 805 , e-mail biuro@primuspontis.pl, www primuspontis.pl 

Agnieszka Kwiatkowska-Murzyn
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Pro Lingua Grzegorz Załoga
Firma oferuje: tłumaczenia przysięgłe j. niemieckiego, tłumaczenia pisemne - język niemiecki, angielski, rosyjski, tłumaczenia konferencyjne symultaniczne 
- pełna obsługa konferencji (kabiny, słuchawki, nagłośnienia), doradztwo w polsko-niemieckich kontaktach gospodarczych.

Właściciel: Grzegorz Załoga, Pro Lingua Grzegorz Załoga, ul. Wiśniowa 36, Jenin, 66-450 Bogdaniec, tel. 605 282 819

e-mail: zaloga@web.de

proALPHA Polska Sp. z o.o.
proALPHA Polska Sp. z o. o. należy do międzynarodowej Grupy proALPHA specjalizującej się w 
projektowaniu i wdrażaniu oprogramowania klasy ERP proALPHA® dedykowanego dla średniej 
wielkości firm produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Oprogramowanie proALPHA® 
spełnia wszystkie wymagania obszaru produkcji, logistyki, rachunkowości i controllingu oraz w 
pełni odzwierciedla wszystkie procesy gospodarcze średniej wielkości przedsiębiorstwa prze-
mysłowego. Pomagamy naszym klientom w optymalizacji procesu produkcji oraz usprawnieniu 
zarządzania przedsiębiorstwem. Nadrzędną filozofią firmy jest spełnienie oczekiwań klientów 
poprzez połączenie stojących na najwyższym poziomie usług doradczych i oprogramowania. 

Biuro Zarządu: Małgorzata Świątek, proALPHA Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 3, 
65-066 Zielona Góra, tel. 68 329 90 24, fax 68 325 50 97, e-mail info.pl@proalpha.pl, www.
proalpha.pl

PROBET-DASAG Sp. z o.o.
Probet-Dasag jest przedsiębiorstwem produkującym wyroby z najszlachetniejszej odmiany betonu - terrazzo (kruszywa naturalnego spojonego cementem). 
W ofercie dostępne są: płytki posadzkowe, płytki tarasowe, schody i okładziny schodowe, fasady, system oznakowania dla niewidomych i niedowidzących, 
elementy małej architektury. Produkty wykonane z terrazzo należą do najtrwalszych materiałów nawierzchniowych dostępnych na rynku, a fakt ich stosowania 
na największych inwestycjach budowlanych: dworcach kolejowych, lotniskach, stadionach podkreśla wysokie właściwości wytrzymałościowe i estetyczne 
terrazzo.

Prezes: Leonard Burczyński, Probet-Dasag Sp. z o.o., ul Przeładunkowa 1, 68-200 Żary, tel. 68 363 16 20, fax 68 363 16 21,  
e-mail sekretariat@dasag.pl, www.dasag.pl

PROJ-BUD Sp. z o. o.
al. Wojska Polskiego 37, 65-077 Zielona Góra, tel. 68 320 68 01, fax 68 327 20 09, 
e-mail: projbud@interia.pl

Projekt Group Sp. z o.o.
U podwalin powstania firmy leży idea odczytywania kierunków rozwoju rynku w poszczególnych branżach. Szczególnie w szeroko rozumianej branży interneto-
wej. Firma dotyka każdej sfery w tej dziedzinie. Dlatego z jednej strony obsługuje klienta kompleksowo pod względem jego zaistnienia w sieci. Od projektowa-
nia, tworzenia, administrowania do pozycjonowania jego witryny, ale też prowadzenia całościowej kampanii reklamowej. Natomiast w ostatnim okresie zdecy-
dowanie rozszerzyła ofertę poprzez stworzenie własnej, autorskiej, jedynej tego typu w kraju, ogólnopolskiej sieci własnych gazet internetowych pod szyldem 
Miejskie Gazety Internetowe. Na terenie lubuskiego istnieją cztery jej tytuły. Na terenie kraju w chwili obecnej 32 i będzie ich więcej w tym także branżowe dla 
kluczowych gałęzi. Przy stale rosnącej popularności mediów internetowych to znakomite narzędzie do promocji firmy w dowolnym miejscu kraju.

Prezes: Aleksander Masternak, Projekt Group Sp. z o.o. Gola 57 ,, 67-407 Szlichtyngowa,  
e-mail:  biuro@projektgroup.pl, +48 65 549 26 77

Aleksander Masternak



110
BIZNES LUBUSKI • FIRMY CZŁONKOWSKIE

Przedsiebiorstwo Komunalne “PEKOM” S.A.
Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. istnieje od 1991 roku. Spółka zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, odpadów zbie-
ranych selektywnie, złomu, gruzu, ziemi, jak również wywozem nieczystości płynnych. Ponadto świadczy usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych, 
utrzymania w czystości dróg, zimą odśnieżanie. Dla spółki ważna jest nie tylko ekonomia, ale i ochrona środowiska. Dlatego nieustannie jest unowocześniana 
pod względem logistycznym i technologicznym, co daje możliwość poszerzania wachlarza oferowanych usług.

Prezes Zarządu  Wojciech Budynek, Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A., ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary, tel. +48 68 479 46 00,  
fax. +48 68 479 46 02, e-mail pekom@pekom.com.pl, www pekom.com.pl

Przedsiebiostwo Wielobranżowe  
“PRODUS” Sp. z o.o. 
P.W. Produs działa na rynku od 2001 roku, specjalizuje się w wyrobach z blachy i metalu. 
Głównymi produktami spółki są wyroby ze stali tj. płoty, bramy, poręcze, balkony, zadaszenia. 
W 2005 roku spółka rozszerzyła produkcję o konstrukcje przemysłowo-budowlane oraz 
budowę kompletnych hal produkcyjno- magazynowych. Szeroki asortyment produkcji od 
metalowych skrzynek i regałów po specjalistyczne konstrukcje transportowo-montażowe 
dla elektrociepłowni sprzyja rozwojowi firmy. Dodatkowym atutem firmy PRODUS jest 
posiadanie licencji na przewóz produktów własnym transportem. Firma posiada certyfikację 
w spawalnictwie nadaną przez TŰVRheinland wg normy DIN 18800-7 klasa D oraz certyfikat 
jakości DIN EN ISO 3834-2

Prezes Zarządu  Tadeusz Korzec, P.W. PRODUS Sp. z o.o., ul. Kujawska 2,  
68-200 Żary, tel. +48 68 470 19 22, fax +48 68 470 19 23, e-mail info@pwprodus.pl,  
www pwprodus.pl

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe “KAMBUD”
ul. Wyspiańskiego 22, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 356 43 15, fax: 68 388 06 73, e-mail: kambud2.sekretariat@wp.pl, www.kambud.net.pl

Przedsiębiorstwo Drogowe Brukpol Paweł 
Różbicki
Brukpol to firma z tradycją, założona w 2007 roku na bazie Zakładu Usług Drogowych Bru-
kpol, który rozpoczął swoją działalność w 1999 roku. Firma w swoim zakresie usług posiada 
sprzedaż kruszyw budowlanych, usługi budownictwa drogowego jak również transportowe, 
wynajmu sprzętu oraz usługi letniego i zimowego utrzymania dróg. Firma realizuje wiele in-
westycji z zakresu robót drogowych dla inwestorów prywatnych oraz wynikających z zamówień 
publicznych, a dodatkowo szeroki zakres świadczeń usług pozwala na pozyskiwanie nowych i 
stałą współpracę z dotychczasowymi klientami. Brukpol oferuje również sprzedaż  wysokoka-
lorycznego i ekologicznego węgla. Firma dysponuje bogatym parkiem maszynowym, między 
innymi równiarkami sterowanymi systemem laserowym, koparkami, ładowarkami, walcami 
drogowymi.
Paweł Różbicki, Przedsiębiorstwo Drogowe BRUKPOL Paweł Różbicki,  
Urzuty ul. Zielonogórska 10, 66-010 Nowogród Bobrzański, tel. +48 603 651 457,  
fax +48 68 321 19 85, biuro@brukpol.eu, www  brukpol.eu  

Wojciech Budynek
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Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ADAM Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 1, 68-100 Żagań, tel. 68 470 81 62, fax 68 470 81 61, e-mail: adam@adam.biz.pl, www adam.biz.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samocho-
dowej Zielona Góra Sp. z o.o.
PKS Zielona Góra Sp. z o.o., bazując na 65-letniej tradycji, wciąż podnosi poziom świadczonych 
usług. Na sukces firmy pracuje blisko 400 osób w Zielonej Górze, Gubinie, Krośnie Odrzańskim, 
Sulechowie i Świebodzinie. Spółka szczyci się ustabilizowaną pozycją na rynku usług przewo-
zowych, popartą bogatym doświadczeniem. Rozwinięta sieć linii autobusowych, dbałość o 
standard świadczonych usług, wykwalifikowana kadra przekładają się na sukcesywne unowo-
cześnianie wizerunku firmy, która dopasowując się do aktualnych potrzeb rynku wdraża roz-
wiązania zgodnie ze standardami europejskimi (m.in. bilet elektroniczny, systemy operacyjne 
oparte na zintegrowanych systemach zarządzania). 

Prezes: Bogdan Klim, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra  
Sp. z o.o., ul. Jana z Kolna 2a, 65-014 Zielona Góra, tel. 68 32 20 465, fax 68 32 20 401,  
e-mail pks@pks.zgora.pl, www.pks.zgora.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  
“BLECH” Sp. z o.o.
PPHU BLECH jest spółką prawa handlowego, prowadzi sprzedaż ponad 16 tysięcy artykułów, kompleksowo obsługuje inwestycje na terenie województwa 
lubuskiego jest partnerem dla wielu specjalistycznych sklepów, hurtowni i firm instalatorskich. Posiada oddziały w Nowej Soli i Głogowie. Oferuje kable, 
przewody, rozdzielnie, oprawy oświetleniowe, źródła światła, korytka kablowe, osprzęt elektroinstalacyjny, narzędzia oraz profesjonalne szkolenia prowadzone 
przez specjalistów poszczególnych branż.

Dyrektor: Ryszard Blech, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe “BLECH” Sp. z o.o., ul. Osadnicza 4, 65-785 Zielona Góra,  
tel. 68 453 74 74, fax 68 453 74 84, e-mail blech@blech.pl, www.blech.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo 
Handlowe Inter-Castor Sp. z o.o.
Firma w branży metalowej istnieje od ponad 20 lat. Dzięki wieloletniej współpracy z firmami z 
Polski jak i zagranicy ma doświadczenie w zakresie produkcji konstrukcji stalowych z większości 
gatunków stali, według dokumentacji klienta i jego wymagań. Oferta obejmuje produkcję i 
remonty elementów linii technologicznych, elementów linii produkcyjnych i systemów trans-
portowych, a także rozdrabniarek do recyklingu, maszyn rolniczych oraz szerokiej gamy pojem-
ników i palet metalowych. Firma zajmuje się również  transportem, zbiórką i przetwarzaniem 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. „Inter-Castor” posiada certyfikat na zgodność 
z wymagającą normą spawalniczą EN-3834-2, PN-M 69009 oraz system ISO 9001:2008. Atu-
tem firmy jest wysoka jakość wykonywanych zleceń.

Prezes: Waldemar Hasiów, Połupin, ul. Krośnieńska 5, tel.: 68 383 51 12,  
fax: 68 383 50 53, e-mail: info@intercastor.pl, www.intercastor.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe  
KABO Bogdan Bartkowiak
ul. Witosa 25 a, 66-003 Zabór, tel. 68 327 40 33, e-mail: bbartkowiak@neostrada.pl, www.muszkieterowie.pl

Ryszard Blech
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEKS Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 4, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 32 51, fax. 95 755 92 63, e-mail: sekretariat@leks.com.pl, www.leks.com.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -  
Handlowo-Usługowe METALBUD
P P-H-U Metalbud istnieje od 1993 roku. Zajmuje się handlem materiałami budowlanymi. 
Dostarcza materiały dla klientów indywidualnych i firm, świadcząc kompleksowe usługi 
zaopatrzenia budowy. Zajmuje się również działalnością deweloperską w zakresie domów 
jednorodzinnych. Współpracuje wyłącznie z producentami materiałów budowlanych oferują-
cych produkty najwyższej jakości. Posiada nowoczesne samochody ciężarowe z dźwigami do 
rozładunku. Dobra lokalizacja firmy, z dogodnym dojazdem i nowoczesna ekspozycja towarów 
umożliwia klientom komfortowe warunki zakupu. Od lat współpracuje z firmami wykonawczy-
mi, ciesząc się opinią solidnego partnera.

Właściciel: Jerzy Grudziński, Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 122A, tel.: 68 325 70 71, fax: 
68 325 62 53, e-mail: biuro@metalbud.zgora.pl, www.metalbud.zgora.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Exp.-Imp.  
“PA-BEX”
ul. Kamienna 35, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 387 21 50, fax 68 458 14 04, e-mail: pa-bex@pa-bex.pl, www.pa-bex.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
“DA-MI” Władysław Dąbski
ul. Zjednoczenia 118, 65-120 Zielona Góra, tel. 68 322 33 61, fax 68 322 33 62, 
e-mail: pwdami@wp.pl, www.da-mi.pl

Jerzy Grudziński
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “RPR” Rudolf Piotr Różański
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RPR” obchodziło we wrześniu tego roku jubileusz 20-lecia istnienia. Jest producentem betonu towarowego i wyrobów takich 
jak: bloczki betonowe, płyty stropowe, kręgi żelbetowe, płyty wyrównawcze do włazów ulicznych. Firma zajmuje się skupem i przerobem złomu metali żela-
znych i kolorowych, posiada Centrum Złomowania Pojazdów. Prowadzi sprzedaż urządzeń i materiałów spawalniczych i hutniczych oraz gazów technicznych. 
Świadczy również usługi w zakresie cyfrowego wypalania blach.

Właściciel: Rudolf Piotr Różański,Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RPR” Rudolf Piotr Różański, ul Sulechowska 14c, 65-119 Zielona 
Góra, NIP 929-005-31-03, tel. 68 326 50 50, fax. 68 325 34 01, e-mail:  rpr@rpr.zgora.pl, www.rpr.zgora.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
DANAPOL Jacek Zabawski
Zadaniem firmy jest kompleksowe zaopatrzenie przedsiębiorstw w artykuły BHP. Swoim Klien-
tom firma oferuje i poleca: odzież roboczą, obuwie robocze, rękawice robocze , środki ochrony 
indywidualnej a także sprzęt PPOŻ.

Właściciel: Jacek Zabawski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DANAPOL Jacek Zabawski,  
ul. Piłsudskiego 40, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 4141 954 , fax 68 4141 938,  
e-mail: zabawski@tlen.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE S.C. Anna Frankowska,  
Kazimierz Frankowski
Bielawy 107, 67-112 Siedlisko, tel. 68 388 17 23, fax 68 388 17 23, e-mail: frankowscy.bielawy@neostrada.pl

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
SNES Sp. z o.o.
ul. 22 lipca, 67-120 Kożuchów, tel. 68 356 96 88, fax 68 356 96 88, e-mail: pwsnes@poczta.onet.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE “ARPOL” Sp. z o.o.
ul. Trasa Północna 14, 65-119 Zielona Góra, tel. 68 457 57 00, fax 68 457 57 01, e-mail: arpol@arpol.net.pl, www.arpol.net.pl

Rudolf Piotr Różański
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PW Adam Kukulski
ul. Wiejska 2, 65-001 Zielona Góra, tel. 68 453 36 18, fax 68 453 36 19, e-mail: pw_akukulski@poczta.fm, www.adamkukulski.pl

Qubus Hotel Zielona Góra
Qubus Hotel Zielona Góra jest trzygwiazdkowym obiektem położonym w pobliżu centrum 
miasta, w sąsiedztwie Palmiarni, urzędów oraz malowniczych wzgórz winnych. Qubus Hotel 
gwarantuje swoim Gościom wysoki standard usług nagrodzony Srebrnym Godłem Laur Klienta 
i konkurencyjną cenę w: komfortowych, klimatyzowanych  pokojach jedno i dwuosobowych, 
bogate śniadanie wyróżnione nagrodą w serwisie StayPoland, klimatyzowanych salach kon-
ferencyjnych mieszczących do 120 osób, pokoju rekrutacyjnym (rekrutacje osób pojedynczo), 
restauracji, która potrafi zadowolić nawet najbardziej wymagających Gości, usłudze cateringu 
(możliwość organizacji cateringu na terenie Zielonej Góry).

Dyrektor: Katarzyna Juruć, Qubus Hotel Zielona Góra, ul. Ceglana 14a, 65-120 Zielona 
Góra, tel. 68 329 31 00, fax 68 329 32 0,e-mail: zielonagora@qubushotel.com, 
www.qubushotel.com,  
dział marketingu: tel. 68 329 31 82 , e-mail: marketing_zielonagora@qubushotel.com

Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Zielona Góra
Raiffeisen Bank Polska należy do instytucji, kierujących swą ofertę zarówno do klientów indywidualnych jak i firmowych. Jest jednym z czołowych banków 
korporacyjnych, zajmującym od lat 1. miejsce na rynku faktoringu i 2. miejsce w leasingu. Dzięki przynależności do austriackiej Grupy Raiffeisen, obecnej na 17 
rynkach regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Azji i w największych centrach finansowych świata, zapewnia swoim klientom pomoc w rozwijaniu 
obrotów handlowych z zagranicznymi partnerami. Zamożnym klientom oferuje najwyższej jakości usługi bankowości prywatnej w ramach marki Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen. Klienci indywidualni mają do dyspozycji pełną paletę produktów oszczędnościowych, inwestycyjnych i kredytowych. Raiffeisen Bank Polska 
jest pionierem bankowości mobilnej w naszym kraju.

Dyrektor Regionu: Wojciech Sytar, Raiffeisen Bank Polska S.A. – Oddział Regionalny w Zielonej Górze, al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra,  
tel. 68 452 60 00, fax 68 452 60 33, e-mail wojciech.sytar@raiffeisen.pl, www.raiffeisen.pl

Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Żary
Raiffeisen Bank Polska rozpoczął działalność w 1991 roku. Należy do austriackiej grupy finan-
sowej Raiffeisen. Bank oferuje pełen zakres usług zarówno dla klientów indywidualnych, jak 
i przedsiębiorstw, koncentrując się na obsłudze średnich i małych firm oraz klasy średniej. W 
skład grupy kapitałowej Raiffeisen Bank Polska wchodzą wiodące w swoich branżach spółki: 
Raiffeisen-Leasing Polska oraz Raiffeisen Investment Polska. Z usług Banku korzysta około 250 
tysięcy klientów detalicznych za pośrednictwem sieci prawie 100 placówek na terenie całej 
Polski. Bank oferuje posiadaczom rachunków także możliwość dokonywania transakcji poprzez 
nowoczesne centrum obsługi telefonicznej, unikalną bankowość mobilną (aplikacja dostępna 
dla większości telefonów komórkowych, w tym smartphone’ów), a także system bankowości 
internetowej (Raiffeisen on-line).

Dyrektor:  Daniel Piekarski, RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. ODDZIAŁ W ŻARACH,  
ul. Pocztowa 13, 68-200 Żary, tel. +48 68 333 41 71, e-mail daniel.piekarski@raiffeisen.pl, 
www raiffeisen.pl

Katarzyna Juruć
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Regionalna Telewizja Lubuska Sp. z o.o.
RTV Lubuska jest zawsze blisko Twoich spraw. Regionalna Telewizja Lubuska Sp. z o.o. jest dostępna poprzez sieć kablową Aster, a także on-line dzięki stronie 
internetowej   HYPERLINK “http://www.rtvlubuska.pl” www.rtvlubuska.pl. RTV Lubuska obejmuje swoim zasięgiem Lubuskie Trójmiasto, a 40 tysięcy gniazdek 
zapewnia dotarcie do 100 tysięcy Lubuszan. 30 osobowy Zespół, nowoczesne zaplecze techniczne, rzetelność, dynamizm, wrażliwość na wydarzenia z regionu 
oraz całodobowy program pozwalają na tworzenie nowej jakości na rynku lubuskich mediów.

Prezes: Tadeusz Krupa, Regionalna Telewizja Lubuska Sp. z o.o., ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra, tel. 68 324 86 90, 
fax 68 324 86 99, e-mail sekretariat@rtvlubuska.pl, www.rtvlubuska.pl

Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy 
INTERIOR Sp. z o.o.
Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o. zajmuje się stymulowaniem i 
inicjowaniem współpracy pomiędzy nauką, a przemysłem. Wspieraniem i zapewnianiem do-
godnych warunków dla rozwoju istniejących i powstawania nowych firm opartych o wysoko-
zaawansowane technologie. Działaniem w kierunku wzrostu gospodarczego regionu poprzez 
podniesienie poziomu innowacyjności.

Dyrektor: Andrzej Matłoka, Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy  
INTERIOR Sp. z o.o., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, tel. +48 883 315 415

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Boh. Westerplatte 23, p. 212, 65-078 Zielona Góra, tel. 68 452 87 01, fax 68 452 87 01, e-mail: sekretariat@rtbs.pl, www.rtbs.pl

Restauracja LEW - P.W.  „RAWIOLI „
Restauracja Lew zlokalizowana jest w zabytkowej kamienicy w centrum Żar. Niepowtarzalny 
klimat lokalu tworzy ciepły wystrój, smaczna kuchnia i sympatyczna obsługa. Firma zajmuje się 
organizacją wesel, chrzcin, konselacji, komunii, bankietów, spotkań towarzyskich. Organizuje 
imprezy integracyjne i promocyjne w tym szkolenia, biznes lunch’e. Prowadzi cateringową ob-
sługę szkoleń, konferencji. Przygotowuje oferty cateringowe dostosowane do potrzeb klientów 
oraz charakteru imprezy. Wieloletnie doświadczenie i chęć ciągłego doskonalenia sprawiają, że 
kuchnia oferowana w restauracji jest pełna smaków kolorów i zapachów, które kuszą nawet 
najwybredniejsze podniebienia. W „Lwie” zamówisz pyszną warstwową kawę, skosztujesz za-
wsze świeżego domowego ciasta, wypijesz niepowtarzalnego drinka.

Właściciele: Jolanta i Arkadiusz Tomalak, RESTAURACJA  LEW, ul. Osadników 
Wojskowych 52-53, 68-200 Żary, tel. +48 68 451 38 14, kom +48 608 663 716,  
e-mail biuro@restauracjalew.pl, www.restauracjalew.pl

SANITEX P.U.H. Jan i Elżbieta Zdrzałka
P.U.H. „SANITEX” z Gorzowa Wlkp. prowadzi działalność  od 1989 r., głównie na terenie woj. lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnoślą-
skiego. Firma specjalizuje się w budowie zew. i wew. sieci wod. – kan., ciepłowniczych oraz gazowych. Prowadzi serwis, który obejmuje usługi uruchomienia, 
naprawy, konserwacje i przeglądy przepływowych podgrzewaczy wody oraz kotłów takich firm, jak Junkers, Immergas, Viessmann, Saunier Duval. Serwisuje 
również hydromasaże Poolspa. Oferuje usługi w zakresie wykonywania przewiertów sterowanych. Dzięki doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze „SANITEX” 
zyskał miano firmy rzetelnej i godnej zaufania, czego dowodem są liczne wyróżnienia oraz rekomendacje. Posiada  SZJ ISO 9001:2009. Kontrahenci cenią 
Przedsiębiorstwo za profesjonalizm i zaangażowanie.

Właściciel: Jan Zdrzałka, P.U.H. SANITEX Jan i Elżbieta Zdrzałka, ul. Niemcewicza 5, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 727 70 40, fax 95 727 70 42,  
e-mail: sanitex@dit.pl, www.sanitex.com.pl
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SAS Sp. z o.o. Sp. k.
Misją firmy jest kompleksowe wyposażanie gastronomii, sklepów i biur w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie oraz świadczenie profesjonalnego serwisu. 
Jej Klientami są przede wszystkim firmy prowadzące działalność handlową i usługową, od małych sklepów rodzinnych i lokali gastronomicznych, po duże sieci 
sklepów oraz biura, urzędy i instytucje. Firma oferuje rozwiązania indywidualnie dobierane do potrzeb oraz możliwości każdego Klienta. Biura firmy znajdują 
się w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. oraz Poznaniu.

Wspólnik: Sławomir Strzempek,  SAS Spółka z o.o. Sp.k., ul. Chmielna 15, 65-261 Zielona Góra, tel. 68 320 80 70,  
e-mail sas@sas24.pl, www.sas24.pl

SatiS KOCHANEK
AGROTOURISM TOP CLASSE. Królewskie otoczenie to i królewskie jedzenie. Dworek mieści się w 
bezpośredniej okolicy Nowej Soli, w kierunku  Zielonej Góry (15 km). Na gości czekają przytulne 
pokoje z łazienkami, łącznie 18 miejsc noclegowych. Prawie dwu  ha zalesiony teren tworzący 
park, ogrodzony, bezpieczny z parkingiem. Do dyspozycji gości altana z grillem, wędzarnią ,pie-
cem chlebowym; która pomieści 70 osób. W samym Dworku sala restauracyjna na 40 osób, oraz 
sala szkoleniowa na 20 osób. Poza tym  plac zabaw dla dzieci, jazda konna, przejażdżki bryczką, 
wędkowanie, grzybobranie. W budowie staw kąpielowy. Dworek „Uroczysko” organizuje biesia-
dy grillowe, spotkania integracyjne ,szkolenia, wszelkie imprezy rodzinne, serwując potrawy 
tradycyjnej polskiej kuchni .

Właściciel Ewa Kochanek, 67-106 Bobrowniki gmina Otyń, tel. 608 664 008,  
e-mail: info@satis.pl, www.uroczysko.satis.pl 

SECO/WARWICK ThermAL 
ul. Świerczewskiego 76, 66-200 Świebodzin, tel 68 381 98 00, fax 68 381 98 05, e-mail:thermal@secowarwick.com.pl, www.secowarwickthermal.com.pl

SELA Sp. z o.o.
Sela Sp. z o.o. to firma o wieloletnich tradycjach, oferująca szeroki wachlarz towarów i usług z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Firma zatrudnia wyso-
ko wyspecjalizowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem, co przekłada się na jakość prowa-
dzonych usług. Atutem firmy jest  kompleksowe podejście do zagadnień związanych z szeroko 
rozumianym bezpieczeństwem. Sela Sp. z o.o.  świadczy usługi w 3 dziedzinach: prowadzi 
szkolenia z zakresu BHP, PPOŻ. i Pierwszej Pomocy, wyposaża obiekty w niezbędny asortyment 
BHP i PPOŻ., zaopatruje firmy i klientów indywidualnych w odzież i obuwie do pracy. Ponadto 
odpowiada za kompleksową obsługę stałą firm w zakresie BHP i PPOŻ. w kilkudziesięciu pod-
miotach o różnych specjalizacjach i branżach na terenie Polski zachodniej.

Właściciel: Katarzyna Świtalska, SELA Sp. z o.o., ul. św. Kingi 5a, 65-215 Zielona Góra, 
tel. +48 68 325 01 30/44, fax +48 68 325 01 30, e-mail biuro@selazoo.pl, www.selazoo.pl
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SIGMA COPY S.C. Jarosław Madej, Krzysztof Pietras
Umiejętności i produkty oferowane przez Sigma Copy potrzebne są w każdej firmie. Bo czy można wyobrazić sobie przedsiębiorcę, który nie może wydrukować 
lub skopiować faktury, czy oferty? Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie serwisu urządzeń biurowych, takich jak drukarki, kopiarki, urządzenia wie-
lofunkcyjne, niszczarki, liczarki do banknotów. W Sigma Copy można kupić sprzęt biurowy, ale tylko ten najwyższej jakości. Firma jest dealerem dwóch marek: 
Nashuatec i Toshiba. Nashuatec to marka, która nie reklamuje się w mediach. Zamiast wydawać pieniądze na olbrzymie budżety reklamowe, przeznacza je na 
technologię. Markę Toshiba wszyscy doskonale znają. Sigma Copy to profesjonalne usługi zgranego zespołu doświadczonych serwisantów. Jarek, Krzysztof i 
Łukasz poradzą sobie z każdym problemem.

Współwłaściciel: Krzysztof Pietras, SIGMA COPY S.C. Jarosław Madej, Krzysztof Pietras, ul. Osadnicza 35, 65-785  Zielona Góra,  
tel. 68 451 55 99, fax 68 451 55 98, e-mail biuro@sigmacopy.com, www.sigmacopy.com

SIMAX Sp. z o.o.
Simax Sp. z o.o. prowadzi działalność handlową detaliczną w zakresie sprzedaży produktów 
spożywczych oraz napojów i wyrobów tytoniowych w supermarkecie Grupy Intermarche. Misją 
Grupy jest podnoszenie poziomu życia swoich klientów poprzez dostarczanie im towarów w 
najlepszych cenach i dobrej jakości. Dzięki nowoczesnemu systemowi logistycznemu i prze-
strzeganiu systemu HACCP, zapewnia codzienne dostawy świeżych produktów do sklepów. 
Wizytówką Intermarche jest świeżość i jakość oferowanych produktów. Jako największa sieć 
supermarketów w Polsce dba o to by zagwarantować swoim Klientom zakupy zawsze w naj-
niższych cenach. Spółka Simax w Lubsku działa od 2005 roku.

Właściciel: Paweł Zawiślak, SIMAX Sp. z o.o., ul. Reymonta 1, 68-300 Lubsko,   
tel. 68 372 51 10, fax 68 372 00 63, www.intermarche.pl

SINERSIO POLSKA Sp. z o.o.
SINERSIO Polska to firma konsultingowa będąca dostawcą usług doradczych i rozwiązań IT. Dzięki połączeniu doświadczenia oraz wiedzy ekspertów branżo-
wych i technologicznych, wspiera swych klientów w przeprowadzaniu złożonych zmian i transformacji przynoszących wartość biznesową. Sfery działalności 
firmy jest oferowanie najnowocześniejszych środowisk informatycznych, doradztwo w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego 
oraz procesowego. Główną inicjatywą inwestycyjną SINERSIO jest budowa najnowocześniejszego w województwie lubuskim Centrum Przetwarzania Danych 
zlokalizowanego na terenie Regionalnego Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR w Nowej Soli. Pozwoli to na oferowanie usług i rozwiązań informatycznych 
dzisiaj dostępnych jedynie w dużych ośrodkach naukowych.

Wiceprezes Zarządu: Tomasz Stępski , SINERSIO POLSKA Sp. z o.o., ul. Saperska 44A/8, 61-493 Poznań, tel. 61 62 32 548, fax 61 62 32 483,  
e-mail office@sinersio.com, www.sinersio.com

Skanska S.A.
Skanska S.A. zajmuje się generalnym wykonawstwem obiektów z zakresu budownictwa ogól-
nego, drogowo-mostowego, hydroinżynieryjnego i kolejowego. Działa także jako deweloper na 
rynku mieszkaniowym.  Firma ma doświadczenie zarówno w realizacji obiektów komercyjnych 
i przemysłowych, jak i budynków użyteczności publicznej oraz projektów mieszkaniowych.

Dyrektor Zespołu Projektów: Artur Piasecki, Skanska S.A. Oddział Budownictwa 
Ogólnego, ul. Dąbrowskiego 1, 65-001 Zielona Góra, tel. 65 525 85 62, fax. 22 560 84 48,  
e-mail: budownictwo.leszno@skanska.pl, www.skanska.pl

Spółka Wodno-Ściekowa “Złota Struga”
Spółka Wodno-Ściekowa „Złota Struga” działa w Żarach od 1985 roku. Od 1995 roku uruchomiła i eksploatuje wybudowaną w latach 1991-1995 mechanicz-
no - biologiczną oczyszczalnię ścieków komunalnych. Rok temu dzięki dotacji z Fundacji Ekofundusz spółka oddała do użytku słoneczną suszarnię osadów 
ściekowych. Technologia zastosowana w suszarni osadów wykorzystuje ciepło energii słonecznej oraz efekt cieplarniany do odparowania wody z osadów i 
ich wysuszenia. „Złota Struga” realizuje podstawowe zadania gminy w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej stosując najnowsze technologie przyjazne 
środowisku. 

Dyrektor: Czesław Krywiński, SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA „ZŁOTA STRUGA”  ul. Żurawia 19, 68-200 Żary, tel. +48 68 374 60 00, fax +48 68 374 47 50, 
e-mail cz.krywinski@zlotastruga.com.pl, www zlotastruga.com.pl

Czesław Krywiński
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STREAM SOFT Sp.J.  J. Szaferski, D. Chojnacki, C. Miadziołko,  
Z. Jastrzębski
Streamsoft jest producentem i dostawcą oprogramowania klasy ERP wspomagającego zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwami. Od ponad 22 lat do-
starcza produkty będące efektem wiedzy i bogatych doświadczeń zespołu specjalistów z różnych dziedzin. Codziennie ponad 61 tysięcy firm handlowych, 
produkcyjnych i usługowych codziennie korzysta z rozwiązań oferowanych przez Streamsoft. Rozwiązania te są dobrą alternatywą dla firm, które cenią sobie 
ergonomiczność pracy, krótki czas przetwarzania danych, przyjazny interfejs, prostotę obsługi i fachowe wdrożenie.  Sieć autoryzowanych partnerów Streamsoft 
obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Współpraca z partnerami, zapewnia dostęp do produktów firmy na terenie całego kraju, fachową pomoc konsultantów 
oraz szybką reakcję na zmieniające się potrzeby klientów.

Właściciele: Dariusz Chojnacki, Zbigniew Jastrzębski, Cezary Miadziołko, Jacek Szaferski,  Streamsoft Sp. J., ul. Kossaka 10, 65-140 Zielona 
Góra, tel. 68 45 66 902, fax 68 45 66 933, e-mail handel@streamsoft.pl, www.streamsoft.pl

Studio Project Anna Jakowlew

Studio Reklamy SPIRO Zalewska Edyta
Studio Reklamy SPIRO to firma prowadząca sprzedaż gadżetów reklamowych głównie poprzez własną stronę internetową i portal Allegro. Firma oferuje szeroki 
asortyment gadżetów od długopisów, kubków, kalendarzy po ekskluzywne materiały piśmiennicze oraz opakowania tj. torby reklamowe papierowe i płócienne. 
Wszystkie projekty nadruków reklamowych wykonywane są gratis. Główne atuty firmy to niskie ceny, wysoka jakość nadruków oraz fachowe doradztwo. Każdy 
klient traktowany jest indywidualnie, oferowane produkty dopasowywane są do specyfiki danej firmy. Studio Reklamy SPIRO otrzymało tytuł „Super Sprzedaw-
ca”, „Rzetelna Firma” oraz „Solidni w Biznesie” przyznane przez klientów.

Właścicielka Edyta Zalewska, STUDIO REKLAMY SPIRO Edyta Zalewska, ul. Słowackiego 4, 68-200 Żary, tel. +48 511 001 662  ,  
fax +48 801 000 662 w.26, e-mail edyta.zalewska@taniedlugopisy.pl, www taniedlugopisy.pl

System Sp. J. Agnieszka Skowrońska,  
Tomasz Hnidzejko
ul. Fabryczna 17A/1, 65-410 Zielona Góra, tel. 68 322 72 05, fax 68 322 72 05, 
e-mail: system@as-system.pl, www.sklepyas.pl

Edyta Zalewska
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Szkoła Muzyki Rozrywkowej Music Store Jakub Rawski
Szkoła Muzyki Rozrywkowej Music Store w Świebodzinie to placówka istniejąca od 2003 roku. Założycielem szkoły jest Jakub Rawski, twórca franczyzowej 
sieci szkół Music Store w kraju. Cele szkoły to nauka, promocja, koncerty, podróże oraz tworzenie warunków dla edukacji muzycznej dzieci, młodzieży z rodzin 
mniej zamożnych oraz patologicznych. W szkole uczniowie mają do wyboru następujące przedmioty: emisja głosu, instrumenty klawiszowe, gitara, perkusja 
czy też instrumenty dęte. Uczniowie Music Store koncertują w kraju oraz za granicą, np.w Danii, Niemczech, Holandii, Belgii w ramach współpracy partnerskiej 
z Krajami UE. Music Store to miejsce integracji oraz spotkań muzyków z całego województwa lubuskiego.

Właściciel: Jakub Rawski, Świebodzin, Park Chopina 4 A, tel: 606 308 264, e-mail: musicstore@o2.pl. www.musicstore.szkola.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria  
Adwokatów i Radców Prawnych Sp. Kom.
Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. zajmuje się 
kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem 
bieżącego doradztwa oraz usług eksperckich w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa 
podatkowego, zamówień publicznych i PPP, prawa nieruchomościowego oraz prawa proceso-
wego. Zespół Kancelarii prowadzi również pełną obsługę przedsiębiorstw działających w branży 
nieruchomości i budownictwa, górniczo-geologicznej oraz energetycznej. Kancelarię wspiera 
stałe grono konsultantów: ekonomistów, biegłych rewidentów i doradców podatkowych. 

Prokurent Oddziałowy: Gerard Dębski, ŚLAZAK, ZAPIÓR I WSPÓLNICY – KANCELARIA 
ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K., Oddział w Zielonej Górze  , ul. Krawiecka 2, 
65-001 Zielona Góra, tel. 68 324 10 18, fax 68 324 10 18, e-mail gdebski@kancelaria-szip.pl, 
www.kancelaria-szip.pl

TECHBUD Sp. z o.o.
Firma TECHBUD istniejąca od 1993 r. jest generalnym przedstawicielem w Polsce firm John Deere i Yanmar. Silniki wysokoprężne tych producentów mają za-
stosowanie w maszynach budowlanych, górniczych, agregatach prądotwórczych, pompowych czy też ciągnikach rolniczych. Jednocześnie firma zajmuje się 
sprzedażą, serwisem i wynajmem maszyn budowlanych, drogowych oraz agregatów prądotwórczych. Oferowane przez nią maszyny i urządzenia produko-
wane są przez renomowane firmy krajowe, jak i zagraniczne. Autoryzowany dealer firm: Atlas Copco, Dynapac, Weber, Bobcat, Multione, Honda, Belle, Pramac, 
Himoinsa. Firma posiada pogotowia serwisowe świadczące usługi na miejscu, jak również bezpośrednio u klienta. TECHBUD dysponuje magazynami części 
zamiennych i warsztatem serwisowym o powierzchni ponad 200 m kw.

TECHBUD Sp. z o.o., ul. Gorzowska 12, 65-127 Zielona Góra, tel. 68 470 72 50, fax 68 470 72 51, e-mail techbud@techbud.eu, www.techbud.eu

TECH-MAX Mateusz Tymrakiewicz
Firma Tech-Max, marka SunSystem, to przede wszystkim działania w obszarze odnawialnych 
źródeł energii.  Firma dobiera takie systemy solarne dla każdego klienta indywidualnie, aby 
w jak największym stopniu wykorzystać niekończące się źródło energii jakim jest słońce. 
SunSystem nie tylko projektuje najbardziej optymalne systemy solarne, ale prowadzi również 
sprzedaż oraz montaż dobranych instalacji. W ich ofercie dostępne są urządzenia czołowych 
polskich, jak i europejskich producentów (autoryzowany montaż Watt, Hewalex, Ulrich, De 
Dietrich). Firma oferuje systemy kolektorów słonecznych tak, aby były one najlepsze jakościo-
wo oraz cenowo, a zwrot inwestycji był do zaobserwowania już z pierwszym rachunkiem za 
wytworzenie ciepłej wody użytkowej.

 Właściciel Mateusz Tymrakiewicz, Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 41, tel.: 793 501 
501, fax: 68 323 63 63, e-mail: kontakt@sunsystem.com.pl, www.sunsystem.com.pl

Technik Transfer & Consulting
Technik Transfer & Consulting prowadzi doradztwo techniczne i biznesowe dla firm oraz doradztwo finasowe dla osób prywatnych. Będąc przedstawicielem 
firmy NOPA Industriearmaturen GmbH w Polsce, firma zajmuje się doradztwem w zakresie doboru armatury przemysłowej oraz dostawami i serwisem. Firma 
zajmuje się również doborem i dostawą oświetlenia LED dla celów przemysłowych (oświetlenie zewnętrzne obiektów i ulic, oświetlenie hal produkcyjnych i 
magazynów). Ponadto oferuje tłumaczenia techniczne z języka niemieckiego.

Właściciel: Wiesław Ocytko, Technik Transfer & Consulting, Wilkanowo, ul. Sowia 1, 66-008 Świdnica, tel. (68) 321 51 73,  
tel. 721 626 500, e-mail wieslaw@ocytko.pl

Mateusz Tymrakiewicz

Wiesław Ocytko
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TECHPOL Mariusz Herod
TECHPol z siedzibą w Żarach istnieje od 2003r. i świadczy usługi z zakresu: instalacji fontann; instalacji grzewczych, wodnych i gazowych; elektrycznych i 
automatycznych; wentylacji nawiewnych, wyciągowych, grzewczo – klimatyzacyjnych; bieżącego utrzymania i konserwacji: kotłowni, systemów grzewczych, 
wentylacyjnych, instalacji gazowych, wodnych i wodociągowych, elektrycznych, napraw maszyn i urządzeń produkcyjnych; wytwarzania urządzeń produkcyj-
nych: stojaki, regały, kosze transportowe, urządzenia pomocnicze do produkcji; usługi spawalnicze; usługi sprzętowe: koparko-ładowarki, wywrotki. Firma jest 
w stanie dostosować swoją ofertę i usługi indywidualnie do potrzeb Klienta.

Właściciel: Mariusz Herod,  „TECHPol – Herod Mariusz, ul. Wapienna 3, 68-200 Żary, tel/fax:(68) 459 33 66, tel kom.790 889 179,  
www.techpol-zary.pl

TEMPUS POLSKA Sp. j. K. Piaseczny,  
T. Żółkiewicz 
Firma TEMPUS POLSKA zajmuje się kompleksowym wykonywaniem usług kamieniarskich. 
Specjalizuje się w produkcji nagrobków granitowych i elementów budowlanych z kamienia     w 
tym: parapetów, schodów, blatów kuchennych, kominków i innych wyrobów z kamienia na 
życzenie klienta.

Właściciele; Krzysztof Piaseczny, Tomasz Żółkiewicz, Tempus Polska sp.j.,  
ul. Przemysłowa 1, 68-200 Żary, tel. 68 375 74 66, fax. 68 374 01 26,  
biuro@tempuspolska.com, www.tempuspolska.com

TERRA NIERUCHOMOŚCI 
Firma TERRA NIERUCHOMOŚCI zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi. Świadczy także usługi wyceny nieru-
chomości oraz doradztwa inwestycyjnego. Przez ponad 17 lat działalności, skutecznie zrealizowała setki zleceń osób fizycznych i klientów  instytucjonalnych. 
Firma została założona w 1994 roku przez licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawcę majątkowego Zbigniewa Barańskiego, 
posiada obecnie dwa oddziały: I Oddział ul. Żeromskiego 4 i II Oddział ul. Sobieskiego 12. Biura wyposażone są w najnowocześniejsze systemy gromadzenia  
i przetwarzania informacji o nieruchomościach oraz, co najważniejsze, w których pracuje doświadczona  kadra doradców.

Właściciel: Zbigniew Barański, TERRA NIERUCHOMOŚCI, Zbigniew Barański, ul. Sobieskiego 12, 65-001 Zielona Góra, tel. +48 68 327 22 17,  
fax +48 68 324 72 77, e-mail zbyszek@terra.zgora.pl, www.terra.zgora.pl

TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o.
TEW Gospodarowanie Odpadami  Sp. z o.o. działając na terenie województwa lubuskiego, wiel-
kopolskiego i dolnośląskiego świadczy usługi w zakresie gospodarowania odpadami począwszy 
od ich odbioru  kończąc na procesach recyklingu i zagospodarowywaniu surowców wtórnych.  
Jako jedno z nielicznych przedsiębiorstw o takim profilu działalności może poszczycić się posia-
daniem wszelkich, wymaganych prawem ochrony środowiska zezwoleń na zbieranie i transport 
odpadów. Posiada wdrożony system zarządzania ISO 9001. Ponadto nasza firma współpracuje  z 
firmą Rekopol, która przejmuje obowiązki  w zakresie odzysku odpadów opakowaniowych. 

Prezes Grzegorz Wiater, ul. Szosa Bytomska 1; 67-100 Kiełcz, tel.: 684563000,  
fax: 684563002, e-mail:grzegorz.wiater@toensmeier.pl, www.toensmeier.pl

Zbigniew Barański



ww
w.

 O
PZ

L.p
l

TON COLOR Marek Kołodziejski
Firma Ton Color jest obecna na lubuskim rynku od maja 1990 roku. Jej oferta obejmuje sprzedaż i produkcję sprzętu komputerowego oraz obsługę serwisową 
przedsiębiorstw i instytucji. Zajmuje ona jedną z czołowych pozycji w województwie lubuskim. Od wielu lat działa także jako partner: Microsoft, ACER, HP, 
Intel, Asus, Fujitsu, Insert, Novitus. Pomaga swoim klientem budować niezawodne i bezpieczne systemy teleinformatyczne wykorzystując przy tym najnowsze 
technologie. Swoje wysiłki skupia na doborze produktów i rozwiązań do potrzeb firm w taki sposób, by wspomagały ich rozwój i poprawiały efektywność funk-
cjonowania. Pracownicy posiadają specjalistyczne wyższe wykształcenie, a swoje kwalifikacje i wiedzę regularnie uzupełniają na szkoleniach organizowanych 
przez liczące się korporacje.

Właściciel: Marek Kołodziejski, Ton Color Marek Kołodziejski, ul. Ludowa 5c, 65-742 Zielona Góra, tel. 68 324 07 07, fax 68 451 84 44, 
e-mail toncolor@toncolor.com.pl, www.toncolor.com.pl

TON COLOR s.c. P.P. Karwowscy
Ton Color Centrum Serwisowe funkcjonuje od 1990 roku. Na przestrzeni dwudziestu jeden lat 
powstał największy serwis elektroniki konsumenckiej na zachodzie Polski o szerokim wachla-
rzu autoryzacji. Doświadczenie firmy na rynku poparte jest certyfikatami i autoryzacjami naj-
większych producentów elektroniki użytkowej na świecie m.in.: Samsung, LG, Sony, Panasonic, 
Philips, Sharp, Krups, Delonghi, Braun. Dzięki temu firma zapewnia swoim klientom profesjo-
nalną i rzetelną obsługę. Specjalizuje się w naprawach gwarancyjnych i pogwarancyjnych od-
biorników telewizyjnych, kin domowych, sprzętu Blu-ray i DVD, ekspresów ciśnieniowych oraz 
komputerów i notebooków. Wykonuje naprawy ściśle wg procedur producentów, używa orygi-
nalnych podzespołów, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Właściciel: Przemysław S. Karwowski & Przemysław K. Karwowski, Ton Color 
s.c. P.P. Karwowscy, ul. Ludowa 5 B, 65-742 Zielona Góra, tel. 68 327 28 84, fax 68 320 23 00, 
e-mail recepcja@toncolor.pl, www.toncolor.pl

TRADECON
Doradztwo handlowo - marketingowe, doradztwo zarządcze, koncepcje biznesowe, franczyza, raje podatkowe.

Właściciel: TradeCon, TradeCon, Lubuskie, mob. +48 6970TRADE, e-mail biuro@tradecon.pl,  
www.tradecon.pl

Transpol Mariola Wiecińska
Przedmiotem działalności firmy „TRANSPOL” jest transport osób samochodami klasy VIP. Firma, 
jako bezpośredni importer kwiatów ciętych i doniczkowych z Holandii zajmuje się ich hurtową 
sprzedażą i dystrybucją na terenie całego kraju.Współpracujemy z marketami, centrami ogrod-
niczymi, kwiaciarniami. Zapewniamy również kwiaty do wystroju biur, banków i restauracji. 
Dla firm członkowskich  OPZL 10% rabatu. Zapraszamy do współpracy.

Mariola Wiecińska, Aleja Wojska Polskiego 69, 68-200 Żary, m. 604 403 800,  
604 403 900, Tel. 68 455 24 14, fax 68 455 24 15, e-mail :transpol.kwiaty@gmail.com 

TRAX S.A.
TRAX S.A. to firma oferująca innowacyjne rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Posiada wieloletnie doświadczenie po-
twierdzone licznymi sukcesami wdrożeniowymi. Od 2003 roku jest certyfikowanym partnerem firmy Infor Global Solutions. TRAX S.A oferuje rozwiązania 
przeznaczone głównie dla firm produkcyjnych. Wspierają one zarówno podstawowe procesy biznesowe zachodzące w firmie, zaawansowane planowanie 
i harmonogramowanie produkcji jak i raportowanie i analizy w oparciu o BI i wiele innych. Kadrę TRAX S.A. stanowią konsultanci biznesowi, programiści i 
sprzedawcy. Usługi firmy obejmują sprzedaż, wdrożenia i wsparcie systemów, a także dostawę sprzętu pod oferowane rozwiązania oraz usługi programistyczne 
tj. pisanie aplikacji, modyfikacji czy integrację systemów. 

Prezes: Piotr Gwizd, TRAX S.A., ul. Chopina 13 b, 65-031 Zielona Góra, tel. 68 328 00 00, fax 68 326 86 05,  
e-mail info@trax.com.pl, www.trax.com.pl
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UESA POLSKA Sp. z o.o.
W oparciu o wieloletnie doświadczenie na rynku firma dąży do osiągnięcia pozycji uznanego partnera w zakresie rozwiązań zapewniających bezpieczną i 
niezawodną dostawę i rozdział energii. Specjalizuje się w produkcji i sprzedaży urządzeń do rozdziału energii elektrycznej średniego i niskiego napięcia. W swoim 
asortymencie znajdują się wysokiej jakości stacje transformatorowe, rozłączniki SN, rozdzielnice SN i nn oraz rozwiązania w zakresie automatyki przemysłowej. 
Zakres ich usług  firmy obejmuje również doradztwo, opracowanie koncepcji doboru urządzeń oraz wsparcie projektowe.

Dyrektor Generalny: Marek Chromik,  uesa Polska Sp. z o.o., ul. Traugutta 2, 68-300 Lubsko, tel. 68 372 50 00, fax 68 372 50 10,  
e-mail: centrala@uesa.pl, www.uesa.pl

UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i 
Modzelewski Sp. z o.o.
Firma Univers Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski sp. z o.o. rozpoczęła działalność 
w styczniu 1991 r. Podstawowym zakresem jej działalności jest organizacja szkoleń, seminariów 
i konferencji w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, prawa 
pracy, handlu zagranicznego i prawa celnego, zarządzania i marketingu a także doradztwo oraz 
własne wydawnictwo w zakresie wyżej wymienionej tematyki.  

Prezes: Teresa Jacyno, UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno  
i Modzelewski Sp. z o.o., ul Niecała 2d, 65-245 Zielona Góra, tel. 68 325 66 93,  
fax 68 320 05 47, e-mail szkolenia@univers.com.pl, www.univers.com.pl

Uniwersytet Zielonogórski
UZ został utworzony 1 września 2001 r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego. Strukturę dzisiejszego 
Uniwersytetu tworzy 10 wydziałów, na których studiuje ponad 16 tys. studentów. Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego dok-
tora w 12 dyscyplinach i 3 uprawnienia do nadawania tytułu doktora habilitowanego. Uczelnia kształci na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 
oraz prowadzi studia podyplomowe. Aktualna oferta uczelni to 42 kierunki studiów, z których każdy został pozytywnie oceniony przez Państwową Komisję 
Akredytacyjną, a kierunek „informatyka” otrzymał ocenę „wyróżniającą”. UZ obchodził w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia oraz 46-lecia zielonogórskiego 
środowiska akademickiego.

Rektor: prof. dr hab. Czesław Osękowski, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, tel. : 68 328 22 02, tel./fax : 68 327 07 35,  
e-mail : rektorat@uz.zgora.pl, www.uz.zgora.pl

Usługi Turystyczne Beata Pawlikowska
Od 10 lat firma zajmuje się organizowaniem wycieczek, zielonych szkół, wypoczynku zimowego 
i letniego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i marzeniom klientów systematycznie poszerza 
ofertę turystyczną i organizuje imprezy na zamówienie (okolicznościowe, integracyjne, szko-
lenia, konferencje oraz zwiedzanie miasta Żagania). Firma zatrudnia profesjonalnych pilotów 
i przewodników oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Atutem firmy jest korzystanie z 
usług solidnych i pewnych przewoźników. Firma posiada koncesję Organizatora i Pośrednika Tu-
rystyki wydaną przez Wojewodę Lubuskiego oraz gwarancję ubezpieczeniową. Prowadzi rów-
nież Informację Turystyczną oraz Usługi Przewodnickie. A w piwnicach Pałacu Książęcego lokal 
“Piwnica pod Maszkaronem”, gdzie można miło spędzić czas w średniowiecznej atmosferze.

Właścicielka Beata Pawlikowska, USŁUGI TURYSTYCZNE Beata Pawlikowska 
ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań, tel. +48 68 477 10 90 , e-mail  it@um.zagan.pl,  
www turystyka.zagan.pl

Beata Pawlikowska
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Usługowo-Handlowe Przedsiębiorstwo MITECH
Firma Glazura Królewska Salon Łazienek w Zielonej Górze jest salonem franczyzowym  w sieci GLAZURA KRÓLEWSKA S.A. Salony Łazienek Glazura Królewska 
to największa polska sieć sklepów z wyposażeniem łazienek. Swoją ofertę opiera w 80% o produkt krajowy. Salon w Zielonej Górze działa od 2009 r. Integralną 
częścią oferty jest profesjonalne doradztwo i projektowanie łazienek. Salon wyróżnia się wysokim stopniem profesjonalizmu w zakresie obsługi klienta oraz 
usług około sprzedażowych. Każdy klient otrzymuje wsparcie w postaci wykwalifikowanego dorady, którego zadaniem jest pomoc w zakresie wyboru płytek, 
ceramiki oraz dodatków. Nowatorska technologia przy pomocy symulacji komputerowej daje klientom możliwość obejrzenia nowej aranżacji swojej łazienki 
jeszcze przed zakupem produktu. 

Właściciel: Ireneusz Mańkiewicz, Glazura  Królewska Salon Łazienek., ul.  Zacisze 22, 65-775   Zielona Góra, tel. 68 455 71 66, 
693 844 477, e-mail zielonagora@glazurakrolewska.pl, www.zielonagora.glazurakrolewska.pl

Valmet Automotive Sp. z o.o.
Valmet Automotive Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo produkcyjne zajmujące się produkcją syste-
mów dachowych dla samochodów cabrio. Żarska Firma z kapitałem fińskim uznawana jest jako 
specjalista w zakresie innowacyjnych rozwiązań systemów dachowych. Valmet Automotive w 
ub. roku przejął firmę Karmann-Ghia Żary nie zmieniając jej profilu produkcji. Główna siedziba 
firmy znajduje się w Finlandii  Uusikaupunki z jednostkami podległymi w Osnabrück (Niemcy) 
i Żarach.

Dyrektor Zarządzajacy Członek Zarządu: Pekka Virolainen, VALMET AUTOMOTIVE 
Sp. z o.o., ul. Transportowa 1, 68-200 Żary, tel. +48 68 459 60 00, fax +48 68 459 60 60,  
e-mail monika.mazurczak@valmet-automotive.com, www valmet-automotive.com

Velles Kancelaria Prawna
Velles Kancelaria Prawna świadczy kompleksową, profesjonalną obsługę prawną na rzecz polskich i niemieckich podmiotów gospodarczych, instytucji pub-
licznych oraz osób fizycznych. Dzięki biurom w Berlinie i w Poznaniu oraz coraz aktywniejszej obecności na ziemi Lubuskiej Kancelaria jest w stanie szybko i 
sprawnie pomóc Klientom również w transgranicznych projektach i kontaktach. Jej nadrzędnym celem jest sukces Klientów. Aby osiągnąć ten cel Kancelaria 
wspiera przedsiębiorców w prowadzonej działalności gospodarczej dostarczając im rozwiązań uwzględniających nie tylko aspekty prawne, ale również bi-
znesowe. Kompleksowa i profesjonalna obsługa prawna dotyczy również reprezentacji naszych Klientów przed sądami i organami administracji publicznej 
zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Właściciel Sebastian Wróblewski, VELLES Kancelaria Prawna , Biuro Poznań, ul. Sielska 17a, 60-129  Poznań, tel. +48 (61) 662 76 19,  
fax +48 (61) 662 76 28, mail:  biuro@velles.pl, www.velles.pl  

Biuro Berlin, Friedrichstrasse 90, 10117 Berlin, tel.: +49 (30) 303 663 538, fax.: +49 (30) 303 663 539, mail:  buero@velles.de, www.velles.de

VINSAR Sp. z o.o.
Jest wiodącą polską firmą z dwudziestoletnim doświadczeniem, na rynku techniki grzewczej, 
armatury sanitarnej i ceramiki. Do 2005 roku funkcjonowały trzy niezależne marki: BATER 
WROCŁAW, HOT-BIS ZIELONA GÓRA, ECONOMY POZNAŃ Po fuzji kapitałowej powołano firmę: 
VINSAR. Firma ciągle poszukuje nowych rozwiązań oraz poszerza obszar działania. Zajmuje się 
sprzedażą hurtową i kompleksowo obsługuje firmy wykonawcze. Zapewnia doradztwo tech-
niczne przy projektowaniu. Promuje rozwiązania nowoczesne i energooszczędne, bezpieczne 
dla środowiska naturalnego. 

VINSAR Sp. z o.o., Filia Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 49A, 65-762 Zielona Góra,  
tel. 68 32 32 325, fax 68 32 32 369, e-mail zgora@vinsar.pl, www.vinsar.pl

Zarząd:   
Marek Franiczek – Prezes, Jerzy Kotarski – Wiceprezes, Robert Kaczmarczyk – Wiceprezes

WEKTOR Sp. z o.o. 
Firma WEKTORMEDIA działa na rynku blisko 20 lat jako operator telekomunikacyjny. Posiada profesjonalną i nowoczesną światłowodową sieć telekomunika-
cyjną. W jednym pakiecie i za pomocą jednego kabla łączy trzy multimedialne usługi: telewizję, internet i telefon. Oferuje swoim abonentom pakiet wysokiej 
jakości usług telekomunikacyjnych oraz fachową i przyjazną obsługę poprzez Biuro Obsługi Klienta w Żaganiu. Celem firmy jest łączenie wysokiej jakości usług 
telekomunikacyjnych z niską ceną, realnie dopasowaną do lokalnych możliwości. Aby swoim klientom zaoferować najwyższą jakość świadczonych usług, 
Wektormedia wciąż się rozwija i dostosowuje swoją ofertę do nowoczesnych standardów na rynku. Dzięki temu oferta firmy cieszy się dużą popularnością 
wśród mieszkańców Żagania i Tomaszowa.

Prezes Zarządu: Ryszard Młynarczyk, WEKTOR Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 19, 68-100 Żagań, tel. 68 478 18 25, fax 68 478 17 01,  
e-mail : biuro@wektormedia.pl, www.wektormedia.pl

Sebastian Wróblewski

Ryszard Młynarczyk

Ireneusz Mańkiewicz
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Wentor Piotr Wentlant
Wentor to prężnie rozwijająca się firma na polskim rynku kominkowym.

Dynamiczny rozwój zawdzięcza nowatorskim pomysłom oraz własnej produkcji wkładów kominkowych Maxflam i wielu akcesoriów. Działa w dwóch płaszczy-
znach handlu. Prowadzi ogólnopolską hurtownię wkładów i akcesoriów kominków oraz posiada salon ekspozycyjny do obsługi detalicznej klientów z regionu. 

Wentor skupia się na rozwoju produkcji i handlu hurtowego. Współpracuje z blisko 500 firmami z całej Polski i Europy. Celem firmy jest zapewnienie najwyż-
szego standardu obsługi klientów hurtowych na rynku. Wentor jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce firm: MCZ, KOBOK, Maxflam i Grena. Dewizą firmy jest 
szacunek dla klienta i zapewnienie najlepszej współpracy. Profesjonalna załoga chętnie doradza i konsultuje przemyślenia klienta.

Właściciel: Piotr Wentlant, WENTOR, ul. Moniuszki 11D, 68-200 Żary, tel.: 68 363 81 88, faks: 68 363 81 89,  
infolinia: 0 801 080 948, e-mail:  biuro@wentor.com.pl, www.wentor.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie dysponuje najbogatszą w regionie lu-
buskim bazą sportowo-rekreacyjną. Posiada również rozbudowaną bazę hotelowo-gastrono-
miczną, zaplecze szkoleniowe oraz kompleks odnowy biologicznej. Dzięki licznym inwestycjom 
obiekty spełniają nie tylko europejskie standardy, ale również zostały przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Ośrodek znajduje się 7 km od Zielonej Góry i jest jednym z ciekaw-
szych ośrodków wypoczynkowych w województwie lubuskim. To idealne miejsce na efektywny 
i aktywny sposób spędzenia wolnego czasu. Z dala od miejskiego zgiełku, w otoczeniu zieleni 
drzew i świeżego powietrza można tu nie tylko uprawiać sport, ale również atrakcyjnie spędzać 
chwile w gronie rodziny czy przyjaciół. Spełniamy także potrzeby naszych gości indywidual-
nych. 

Dyrektor: Bogusław Sułkowski, Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, 
ul. Olimpijska 20, 66-004 Racula, tel. 68 321 43 12/77, fax 68 321 43 44,  
e-mail wosir@drzonkow.pl, www.drzonkow.pl

Wytwórnia Pasz “Solpasz” Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 387 39 56, fax 68 387 52 56, e-mail: solpasz@poczta.onet.pl, www.solpasz.pl

Zachodnia Korporacja Finansowa S.A.
Podstawową działalnością Zachodniej Korporacji Finansowej jest budowa centrów handlowych 
w celu ich późniejszego wynajęcia. Firma zajmuje się także zakupem i sprzedażą nieruchomości, 
kompleksową obsługą inwestycji oraz wynajmem powierzchni komercyjnych.

Prezes Piotr Biliński, Kostrzyn nad Odrą, ul. Sikorskiego 16, tel. 95 752 53 19,  
fax: 95 752 59 44, e-mail:  HYPERLINK “mailto:zkf.kostrzyn@interia.pl” zkf.kostrzyn@interia.pl 
www.bnb-invest.pl

Piotr Wentlant
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ZACISZE Spółdzielnia Mieszkaniowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa ZACISZE zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi jej własność oraz własność członków spółdzielni. Zajmuje się 
także budową budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdującej się w tych budynkach lokali mieszkalnych. 

Prezes: Grzegorz Gratkowski, Spółdzielnia Mieszkaniowa ZACISZE, ul. Agrestowa 1, 65-780 Zielona Góra, Sekret./fax.  68 453 39 70,  
e-mail smzacisze@zgora.com.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego  
w Zielonej Górze
Jest istniejącym od 1959 roku stowarzyszeniem oświatowym i naukowo - technicznym, któ-
rego celem jest udział w realizacji ogólnokrajowego programu edukacji w zakresie oświaty i 
wychowania, kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników gospodarki 
narodowej, a także działalność w zakresie rozwoju nauki i techniki, nowatorstwa i innowacji. 
Najważniejszymi atutami ZDZ są zarówno doświadczona kadra wykładowców i organizatorów, 
umiejętność szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku usług 
oświatowych, odwaga w podejmowaniu nowatorskich form kształcenia, jak i ciągle rozwijająca 
się i modernizowana baza dydaktyczna. 

Prezes: Jerzy Stawski, Zakład Doskonalenia Zawodowego,  
ul. Stary Rynek 17, 65-958 Zielona Góra, tel. 68 329 59 00, fax 68 329 59 14,  
e-mail sekr@zdz.zgora.pl, www.zdz.zgora.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej powstał w 2007 roku w wyniku restrukturyzacji dawnego P.K. Pekom. Spółka zajmuje się administrowaniem lokali socjal-
nych i mieszkań komunalnych stanowiących własność Gminy Żary. Dokonuje drobnych napraw związanych z użytkowaniem lokali w powierzonych zasobach 
komunalnych takich jak remonty pokryć dachowych, wymianę stolarki okiennej, roboty zduńskie, odwilgocenie budynku. Ponadto na bieżąco usuwa awarie 
instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych. Zarządza również targowiskiem miejskim i schroniskiem dla zwierząt. Utrzymanie terenów zieleni 
i sprzątanie przy budynkach komunalnych realizuje również Zakład Usług Komunalnych.

Prezes  Krzysztof Jarosz, ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o. o., ul. Zakopiańska 7, 68-200 Żary, tel. +48 68 479 14 69,  
fax +48 68 453 90 04, e-mail zgmzary@zgmzary.pl, www.zgmzary.pl

Zakład Mechaniczny SPOMASZ-POLMET
Wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metali, zatrudnianie fachowców o wysokich 
kwalifikacjach zawodowych zapewniło firmie SPOMASZ-POLMET dobrą pozycję na rynku. 
Wysoka jakość oferowanych wyrobów, profesjonalizm w zakresie doradztwa technicznego oraz 
szybkość i terminowość dostaw sprawiły, iż firma osiągnęła wysoką dynamikę sprzedaży, pozy-
skując stałych, zadowolonych ze współpracy odbiorców. SPOMASZ-POLMET posiada Natowski 
Kod Podziału Gospodarki Narodowej - NATO Comerciale and Goverment Entity Code NCAGE 
nadany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Zakład mechaniczny ofe-
ruje usługi w produkcji jednostkowej oraz seryjnej w zakresie obróbki: skrawaniem, ściernej 
oraz erozyjnej.  

Właściciel  Andrzej Pęcak, ZAKŁAD MECHANICZNY  SPOMASZ - POLMET,  
ul. Mieszka I nr 3, 68-100 Żagań, tel. 606 838 778, fax 68 367 29 12 
e-mail andrzej.pecak@spomasz-polmet.pl, www spomasz-polmet.pl

Zakład Ogólnobudowlany „Hydrobiel” Stefan Bielawski
HYDROBIEL to nowoczesny i prężnie rozwijający się zakład budowlany w Żarach. Zakres działania to nie tylko prace budowlano - montażowe ale również 
elektryczne. Jako jeden z pierwszych na terenie Polski Zachodniej, rozpoczął budowę ekologicznych kotłowni opalanych gazem ziemnym i olejem opałowym. 
Zatrudnia wysokiej klasy specjalistów budowlano-montażowych, instalacji sanitarnych, sieci wodociągowo - kanalizacyjnych i gazowych oraz budowli hydro-
technicznych i oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci. Zakład wykonuje obiekty handlowe, biurowe, szkoły, obiekty specjalistyczne o wysokim standardzie, 
przy wykorzystaniu nowych technologii. Hydrobiel jest właścicielem AMBER – Centrum Rekreacji i Wypoczynku, na które składa się restauracja, lodowisko, 
kręgielnia, gabinety Wells & SPA z Jaskinią Solną. 

Dyrektor Generalny: Marek Gierc, ul. Zwycięzców 5, 68-200 Żary, tel. 68 363 06 20, fax 68 363 06 21,  
e-mail hydrobiel@hydrobiel.com.pl, www hydrobiel.com.pl

Grzegorz Gratkowski 

Krzysztof Jarosz

Andrzej Pęcak

Marek Gierc
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Zakład Produkcji Obuwia “Dawid” Witold Dygas
Firma działa na rynku obuwniczym od 1990 roku. Specjalizuje się w produkcji obuwia dziecięcego wykonanego z materiałów naturalnych, dostosowanego do 
potrzeb i prawidłowego rozwoju dziecięcej stopy. Zatrudniają dwudziestu pracowników. Część obuwia znajduje odbiorców we Francji, na Litwie i Łotwie, Ukra-
inie i Słowacji. Wysoką jakość butów potwierdzają atesty Centralnego Laboratorium Przemysłu Skórzanego w Krakowie „Zdrowa Stopa”. Dzięki doświadczeniu 
oferują obuwie: miękkie, lekkie i elastyczne, wykonane wyłącznie z materiałów naturalnych, wygodne, zatwierdzone atestami pod względem zdrowotnym, 
starannie wykonane, na każdy sezon i według aktualnych trendów mody.

Właściciel: Witold Dygas,  Nowa Sól, ul. Ciepielowska 9, tel.: 68 387 96 46, fax: 68 387 96 46, e-mail: zpodawid@poczta.onet.pl, www.butydladzieci.pl

Zakład Stolarski Krzysztof Trojanowski
Zakład Stolarski Krzysztof Trojanowski jest firmą specjalizującą się w projektowaniu i realizacji 
schodów, a dzięki doświadczeniu wie, jak stworzyć niepowtarzalny projekt dopasowany do po-
trzeb klienta. Firma jest w stanie zrealizować schody mające nawet najbardziej skomplikowaną 
formę. W swojej ofercie posiada także szeroką gamę produktów i usług związanych ze stolarką 
wewnętrzną, tj. schody, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, meble. Swoja ofertę firma kieruje do 
klientów ceniących sobie jakość na wysokim poziomie.

Właściciel: Krzysztof Trojanowski, Zakład Stolarski Krzysztof Trojanowski, ul. 3 Dywizji 
6, Brody, 66-100 Sulechów, tel. 68 352 91 24, fax 68 352 91 24,  
e-mail stolarstwo.trojanowski@interia.pl, www.trojanowski.com.pl

Zakład Techniki Cieplnej
Zakład Techniki Cieplnej działa na rynku od 1996 roku. Od powstania filozofią działania firmy jest dostarczenie klientom kompletnej usługi - “od projektu do 
uruchomienia” w zakresie nowoczesnych systemów grzewczych. Firma świadczy też usługi w zakresie systemów klimatyzacyjnych. Przez lata działalności na 
rynku lokalnym wykonała ogromną ilość instalacji sanitarnych: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych w firmach 
produkcyjnych i dla klientów indywidualnych. ZTC jest dystrybutorem automatycznych kotłów CARBOROBOT, które spełniają normy ochrony środowiska. Firma 
zapewnia stałe dostawy węgla brunatnego w atrakcyjnych cenach o wysokiej kaloryczności i niskiej zawartości popiołu oraz węgiel kamienny o doskonałych 
parametrach.         

Właściciel: Wiesław Sowa, Zakład Techniki Cieplnej, ul. J. Piłsudskiego 19D, 68-100 Żagań, Skład Opałowy w Żaganiu: ul. Nowogródzka 74 ( terenGS),  
tel. 68 478 76 66 , fax. 68 477 27 84, ztc@technikacieplna.com , www.technikacieplna.com 

Zakład Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 7, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 387 20 31, fax 68 387 34 75,  
e-mail: sekretariat@zum-nsol.com.pl

Witold Dygas

Krzysztof Trojanowski
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Zakład Usług Pogrzebowych “AVA”
Zakład Usług Pogrzebowych AVA Urszuli Połtyn szczyci się ponad 20 letnią tradycją działalności. Zakład powstał w 1990 roku w Żarach. Przez lata zdobył 
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje. Dzięki temu oferuje wzorową organizację ceremonii i czynności wokół niej. Głównym celem jest udzielenie pomocy 
w tak trudnej chwili, przejąć obowiązki przeprowadzenia wszelkich spraw związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej. Firma załatwia wszelkie formal-
ności związane z cmentarzem, urzędami USC i ZUS oraz w innych instytucjach w imieniu rodziny. Dewizą Zakładu Usługowego Ava jest szacunek, powaga i 
profesjonalna obsługa.     

Właścicielka Urszula Połtyn, Zakład Usług Pogrzebowych AVA, ul. Szpitalna 13( Cmentarz Komunalny), 68-200 Żary,  
tel. +48 608 629 448, fax +48 68 374 39 60, e-mail jankowiak@op.pl, www ava-zary.pl

ZAKŁAD UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I ZIELENI 
“TERRA NOVA”  Magdalena Swaczuk
ul. Św. Barbary 1, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 356 13 42, fax 68 387 93 90, e-mail: terranova@interia.pl

Zakład Wielobranżowy “Galwanizernia” Sp. z o.o.
Zakład Wielobranżowy GALWANIZERNIA Sp. z o.o. działa na rynku od 1991 roku zajmując się wytwarzaniem ochronnych i dekoracyjnych powłok galwanicznych 
w szerokiej gamie: cynkowanie z pasywacjami wolnymi od chromu sześciowartościowego, niklowanie i chromowanie dekoracyjne, cynkowanie stopowe z 
pasywacją czarna i transparentną. Atutem firmy jest wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra. Od początku działalności firmy priorytetową sprawą 
było: spełnienie potrzeb klientów zamawiających usługi, ekonomika procesu z uwzględnieniem zjawisk globalizacji rynku, problemy ochrony środowiska, BHP, 
wdrożenie systemów zarządzania jakością. Firma spełnia wymogi Unii Europejskiej w dziedzinie wymagań technologicznych oraz ochrony środowiska.

Zarząd: Ryszard i Danuta Chodorowscy, Z. W. GALWANIZERNIA Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 5, 68-100 Żagań, tel. 68 377 72 44, fax. 68 367 04 87,  
biuro@galwanizernia.pl, www.galwanizernia.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji powstał w listopadzie 2009 roku w wyniku restrukturyzacji 
- podziału Przedsiębiorstwa Komunalnego PEKOM S.A. w Żarach. ZWiK prowadzi działalność 
w zakresie zaopatrzenia miasta w wodę i odprowadzania ścieków miejskich. Produkcja wody 
odbywa się na bazie dwóch stacji uzdatniania wody ujmowanych ze studni głębinowych. 
Spółka zajmuje się również remontami i modernizacją eksploatowanej sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej.  

Prezes Zarządu ZDZISŁAW CZEKALSKI, ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 
ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary, tel. +48 68 479 46 10, fax +48 68 479 46 12, e-mail 
zwikzary@zwikzary.pl, www.zwikzary.pl

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Spółka ZZO została powołana przez Łużycki Związek Gmin skupiający piętnaście gmin z powiatów żarskiego, żagańskiego i krośnieńskiego. Po uzyskaniu ok. 60 
milionów ze środków unijnych NFOŚiGW - w Marszowie ZZO wybuduje nowoczesny zakład utylizacji odpadów przerabiających 70 tys, ton rocznie. W ramach 
projektu zostaną przejęte składowiska odpadów. Będą one modernizowane, a te które nie spełniają unijnych przepisów zamykane i poddawane rekultywacji. 
Całkowita wartość projektu wyniesie ok. 100 mln zł. Celem spółki jest zmniejszenie ilości odpadów składowanych, a zwiększenie ilości poddawanych odzy-
skowi.   

Prezes Zarządu  Mariusz Iżyk, ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary, tel. +48 68 479 46 26, fax +48 68 479 46 36 , 
e-mail zzo.marszow@op.pl, www marszow.pl

Danuta i Ryszard Chodorowscy

Zdzisław Czekalski

Mariusz Iżyk
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ZASTAL S.A.
Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie Parkiem Przemysłowym utworzonym na bazie posiadanego majątku w centrum Zielonej Góry. Spółka posiada 
atrakcyjne powierzchnie biurowe, a położenie w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, dworca autobusowego oraz drogi wylotowej z miasta z bliskim 
dojazdem do dróg krajowych umożliwia łatwe i szybkie dotarcie do Spółki. W Parku Przemysłowym idealne warunki do rozwoju znalazło ponad 100 firm 
zajmujących się produkcją, magazynowaniem i handlem. 

Prezes: Lesław Hnat,  Zastal S.A., ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra, tel. 68 328 4214, e-mail sekretariat@zastal.pl, www.zastal.pl

ZASTAL TRANSPORT Sp. z o.o.
ul. Zielonogórska 138, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 456 39 99, fax 68 456 39 99, 
e-mail: sekretariat@zastaltransport.pl, www.zastalserwis.pl

ZINSTAL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe  
Budownictwa
ul. Batorego 126 a, 65-735 Zielona Góra, tel. 68 451 71 02, fax 68 451 71 01, e-mail: zinstal@zinstal.zgora.pl, www.zinstal.zgora.pl

ZKŻ SSA
ZKŻ SSA działa od 2006 roku. Prowadzi drużynę Mistrzów Polski na żużlu „Stelmet Falubaz Zie-
lona Góra” oraz organizuje fascynujące mecze ekstraklasy. Dzięki szerokiej ofercie reklamowej 
oraz działalności marketingowej spółka stworzyła bardzo dobry produkt promocyjny związany z 
odnoszącą wielkie sukcesy drużyną sportową oraz z cieszącymi się zainteresowaniem kilkunastu 
tysięcy osób meczami żużlowymi. Wielkim atutem są transmisje spotkań w TVP. Klientami jest 
wiele firm z terenu województwa lubuskiego, a także z całej Polski, w tym koncerny o kapitale 
zagranicznym.
Prezes Zarządu: Robert Dowhan, Specjalista ds. sportu i rozwoju: Kamil 
Kawicki, ul. Wrocławska 69, 65-218 Zielona Góra, tel. 68 453 89 11, fax 68 453 89 11,  
e-mail klub@zuzel.zgora.pl, www.zkzssa.pl
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Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., powołana w styczniu 2008r., aktywizuje rozwój gospodarczego oraz promuje Miasto i Gminę Żagań. Wspiera 
inicjatywy na rzecz rozwoju podmiotów gospodarczych i instytucji, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność ŻARL zawiera się w 4 
pionach: Biuro Promocji i Obsługi Inwestora; Doradztwo i konsulting; Projekty własne, szkolenia, warsztaty, konferencje; Działalność wydawnicza – „Goniec 
Żagański”, newslettery, publikacje reklamowe. ŻARL pomaga w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej. Zarządza Książęcą Strefą Gospodarczą i 
inkubatorem przedsiębiorczości. Pozyskuje i współpracuje z inwestorami.

Prezes zarządu: Grzegorz Gorzechowski, Żagańska Agencja Rozwoju  
Lokalnego Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 15/1, 68-100 Żagań, tel. 68 477 10 83,  
www.arl-zagan.pl

Żaroil Sp. z o.o.
Firma Żar-Oil istnieje na rynku od 2007 roku. Jest największym w regionie i rozpoznawalnym 
w Polsce dystrybutorem środków smarnych renomowanych firm. W jej ofercie znajdują się 
produkty marek: Mobil, Castrol, Shell, Texaco, BP, Total, Pennasol. Firma posiada także własne 
produkty występujące pod nazwą Geroil. Oferta firmy skierowana jest do: przedsiębiorstw, za-
kładów przemysłowych, hurtowni, sklepów motoryzacyjnych oraz odbiorców indywidualnych. 
Wykwalifikowani pracownicy to ludzie z dużym doświadczeniem zawodowym gwarantujący 
fachowe doradztwo techniczne oraz profesjonalną i sprawną obsługę klientów. Nawiązane 
kontakty w całej Europie pozwalają firmie dostarczyć właściwy produkt smarny (także ten 
trudno dostępny) w bardzo krótkim czasie oraz, co ważne, w atrakcyjnej cenie. 

Prezes: Piotr Żarski, Żaroil Sp. z o.o., Radoszyn 37A, 66-213 Skape, tel. 68 478 55 44,  
fax 68 478 55 44, e-mail g.tumielewicz@zaroil.pl, www.zaroil.pl 

Grzegorz Gorzechowski
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