www.choszczno.pl

Choszczno - Gala PIG 2019
18.02.2019.

CHOSZCZNO. W Klubie 12 Brygady Zmechanizowanej w Choszcznie odbyła się dziesiąta gala
choszczeńskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej. W sobotę, wydarzenie to zdominowały postacie z
naszej gminy. Tytuł &bdquo;Przedsiębiorstwo Roku 2018 w Gminie Choszczno" otrzymała firma Usługi
Gastronomiczne &ndash; PAWEŁ KMIEĆ, a laur &bdquo;Przedsiębiorstwo Roku 2018 w Powiecie
Choszczeńskim&rdquo; odebrał TOMASZ APOCZKIN z przedsiębiorstwa Tom-Bruk. Po raz drugi w historii
tej gali przyznano też tytuł &bdquo;Nestora Przedsiębiorczości&rdquo;. Tym razem odebrał go FELIKS
BŁASZCZYK.

Choszczeński oddział Północnej Izby Gospodarczej już po raz dziesiąty
zorganizował galę, na której wręczone zostały wyróżnienia dla
wyróżniających się firm z naszego regionu. Tym razem kapituła, której
przewodniczył ROMAN LUBINIECKI, tytuł &bdquo;Przedsiębiorstwo Roku 2018 w Gminie Choszczno"
przyznała firmie Usługi Gastronomiczne &ndash; PAWEŁ KMIEĆ.

W krótkiej prezentacji, którą przedstawiła prowadząca tę imprezę ANETTA BIKOWSKA
usłyszeliśmy m.in. to, że na choszczeńskim rynku działają od 2008 roku,
a dziś wydają średnio około 400 posiłków dziennie. Co ważne, zaopatrują
się u lokalnych dostawców, a jednym z ich zadań jest wspieranie
seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Właściciele
firmy, czyli KAMILA i PAWEŁ KMIECIOWIE (na zdjęciu powyżej), wyróżnienie odebrali z rąk prezesa PIG
MARIUSZA ADAMKIEWICZA i nominującego ich do tego tytułu, burmistrza ROBERTA ADAMCZYKA.
P. Kmieć dziękując za wyróżnienie, zdecydowanie podkreślił, że jest ono
zasługą wszystkich pracowników, a jedną z ich najnowszych wizytówek są
posiłki niskokaloryczne.
O cztery lata dłużej działa na choszczeńskim rynku sławęcińska firma
Tom-Bruk, która zajmuje się przede wszystkim układaniem kostki brukowej.
Jej najnowszymi wizytówkami są wykonane w 2018 roku ciągi piesze w
Barnimiu, Kołkach i droga w Sławęcinie. Obecnie m.in. buduje parkingi i
miejsca postojowe przy targowisku miejskim w Choszcznie. Firmie Tom-Bruk
przyznano laur &bdquo;Przedsiębiorstwo Roku 2018 w Powiecie Choszczeńskim&rdquo;, a
odebrał go właściciel TOMASZ APOCZKIN (z lewej, na zdjęciu obok). Tu warto przypomnieć, że
ta firma w 2013 roku wyróżniona została również tytułem
&bdquo;Przedsiębiorstwo Roku 2012 z Gminy Choszczna &ndash; kategoria Usługa&rdquo;, a w
sobotę T. Apoczkin dodatkowy prezent odebrał do Funduszu Pomerania.
W poprzedniej edycji po raz pierwszy przyznano tytuł &bdquo;Nestora Przedsiębiorczości&rdquo;, który
otrzymał BOGUSŁAW KUNOWSKI.
Przypomnijmy, że wyróżnienie to dedykowane jest osobom, które
najbardziej przyczyniły się do rozwoju choszczeńskiej gospodarki. Tym
razem odebrał je FELIKS BŁASZCZYK (na zdjęciu poniżej, z żoną JANINĄ).
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Ten pochodzący z Choszczna
przedsiębiorca, całe swoje zawodowe życie związał z rolnictwem, a
dokładniej z produkcją pasz dla zwierząt. W 1993roku założył znaną w
regionie firmę FEL-Pasz, która była jednym z największych tego typu
przedsiębiorstw w województwie lubuskim i zachodniopomorskim. &ndash; W swoim
życiu zawsze kierowałem się zasadą, że biznes trzeba konsumować mała
łyżeczką &ndash; podkreślił, że gdyby miał powtórzyć swoje zawodowe życie, to
najchętniej według utartego przez siebie wzorca. Komentując przyznaną
nagrodę przypomniał, że po wejściu do Unii Europejskiej rozszerzył swoją
działalności o produkcje drobiu, a już w 2007 roku należał do
największych producentów żywca w regionie. Tu dodajmy, że FEL-Pasz w
2014 roku otrzymał wyróżnienie w kategorii przedsiębiorstw
produkcyjnych.

Tadeusz Krawiec
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