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Od 1954 roku zaanga¿owany w
prace samorz¹du gospodarczego rze-
mios³a i spó³dzielczo�ci rzemie�lni-
czej. Cz³onek w³adz samorz¹du rze-
mie�lniczego, spó³dzielczego na
szczeblach lokalnym, wojewódzkim,
centralnym i miêdzynarodowym:
przez wiele lat pe³ni³ wa¿ne funkcje
m.in. wiceprezesa Zwi¹zku Rzemio-
s³a Polskiego i wiceprezydenta Miê-
dzynarodowej Federacji Rzemios³a w
Wiedniu. W latach 1989-1991 by³
równie¿ sêdzi¹ Trybuna³u Stanu i
polskim delegatem do Miêdzynaro-
dowej Organizacji Pracy w Genewie.
Za swoje zaanga¿owanie spo³eczne
by³ wielokrotnie wyró¿niany zarów-
no w kraju jak i zagranic¹ (m.in. po-
siada Krzy¿ Oficerski Orderu Odro-
dzenia Polski i Krzy¿ Oficerski Re-
publiki Francuskiej; w pa�dzierniku
2007 r. za dzia³alno�æ na rzecz kultu-

Platynowy Laur w kategorii Pro Publico Bono

Gala wrêczenia Laurów w Filharmonii Opolskiej - 10 stycznia 2008

ry i nauki zosta³ wyró¿niony nagrod¹
im. Karola Miarki).

Zawsze mocno zaanga¿owany w
sprawy lokalne � równolegle do pro-
wadzonej dzia³alno�ci gospodarczej.
Za³o¿yciel w 1990 r. spó³ki z o.o. In-
tersilesia w Strzelcach Opolskich (z
50% udzia³em kapita³u niemieckiego).
Spó³ka pierwotnie trudni³a siê trans-
portem miêdzynarodowym, impor-
tem napojów bezalkoholowych, che-
mii gospodarczej oraz organizacj¹ i
kompletowaniem armatury przemy-
s³owej produkowanej przez 21 miej-
scowych zak³adów rzemie�lniczych.
Pomys³odawca i patron wielu inicja-
tyw, zw³aszcza na terenie lokalnym.
Wspiera wiele przedsiêwziêæ kultu-
ralnych i instytucji, jest równie¿ fun-
datorem czterech stypendiów dokto-
ranckich na Uniwersytecie Opolskim.

Karol Cebula
mened¿er, przedsiêbiorca, wydawca i w³a�ciciel �Strzelca Opolskiego�

za stworzenie nowoczesnej instytucji finansowej �wiadcz¹cej wysok¹  jako�æ
swoich  us³ug,  a poprzez osi¹ganie wysokich wyników finansowych gwaran-
tuj¹cej   stabilno�æ i bezpieczeñstwo zarówno Bankowi Spó³dzielczemu jak i
jego klientom i udzia³owcom

za sukcesywne szkolenie kadry zmierzaj¹ce do podnoszenia  jako�ci us³ug  i
dostosowanie wiedzy i umiejêtno�ci  do standardów  europejskich

za prowadzenie szerokiej dzia³alno�ci charytatywnej poprzez sponsorowa-
nie wielu istotnych przedsiêwziêæ dla spo³eczeñstwa

za preferowanie polskiego kapita³u

za kierowanie siê has³em zapisanym w misji Banku Spó³dzielczego w Le�ni-
cy: �Nasz¹ dum¹ s¹ nasi klienci, Dum¹ naszych klientów jest nasz Bank�

Z³oty Laur w kategorii Instytucja Finansowa

Bank Spó³dzielczy w Le�nicy
z siedzib¹ w Strzelcach Opolskich

Utworzony w 1950 roku Bank
Spó³dzielczy w Le�nicy jest konty-
nuatorem lokalnych tradycji spó³-
dzielczo�ci finansowej. Jego dyna-
miczny rozwój i prê¿na dzia³alno�æ
doprowadzi³y do przejêcia mniej-
szych banków i uruchomienia placó-
wek równie¿ w o�ciennych powia-
tach.

Dzi� BS Le�nica ma 5 oddzia³ów:
w Le�nicy, Strzelcach Opolskich,
Uje�dzie, Dobrodzieniu i Ozimku i
tyle samo filii: w Zdzieszowicach, Je-
mielnicy, Izbicku i Chrz¹stowicach,
Pawonkowie, a tak¿e Punkt Kasowy
w Krapkowicach.

Bank od wielu lat wspiera finan-

sowo inicjatywy lokalne oraz wspo-
maga miejscowe stowarzyszenia i
organizacje spo³eczne.

Srebrny Laur w kategorii Pro Publico Bono

Dr Kazmierz £ukawiecki

za poprawê dostêpno�ci i organizacji �wiadczeñ medycz-
nych na terenie naszego województwa,

za stwarzanie warunków bezpieczeñstwa ubezpieczonym
poprzez wsparcie i organizacjê strategii postêpowania w
ostrych incydentach wieñcowych, strategii leczenia udarów
mózgu w regionie opolskim,

za pomoc w poszukiwaniu dodatkowych �róde³ finanso-
wania ochrony zdrowia, w tym ze �rodków sk³adki od odpo-
wiedzialno�ci cywilnej, wsparcia finansowego dla samorz¹-
dów bêd¹cych organem za³o¿ycielskim dla samodzielnych
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej. Wystêpowanie w
tym wzglêdzie z argumentami dla podejmowania inicjatyw
ustawodawczych.

Za nami ju¿  XVI edycja Laurów Umiejêtno�ci i Kompeten-
cji, przyznawanych przez Opolsk¹ Izbê Gospodarcz¹. Ta
nagroda dla nieprzeciêtnych, dla tych, którzy nie tylko dzia-
³aj¹ w sposób niekonwencjonalny, ale i potrafi¹ sowim przy-
k³adem poci¹gn¹æ innych, wspaniale wpisa³a siê w historiê
naszego regionu.

Kogo nagradza Kapitu³a Laurów? Wybitnych, odpowie-
dzialnych, potrafi¹cych z po�wiêceniem dzia³aæ na rzecz
drugiego cz³owieka, dla dobra spo³eczno�ci lokalnych,
regionalnych oraz miêdzynarodowych. To nagroda dla
instytucji, organizacji, przedsiêbiorców � ale niezwy-
czajnych. Najlepszych z najlepszych.

za produkcje okien o bardzo wysokiej jako�ci

za systematyczne inwestowanie w rozwój firmy, stosowanie
nowoczesnych  technologii produkcji

za stwarzanie dobrych warunków pracy i p³acy

Srebrny Laur w kategorii Polskie Przedsiêbiorstwo

Jan Mika, w³a�ciciel strzeleckiej firmy Drewnoplast,
za³o¿onej w 1976 roku, mówi: Byæ przedsiêbiorc¹ to
przede wszystkim byæ dobrym na rynku. Tworz¹c jaki�
produkt musimy pamiêtaæ, by robiæ to jak najlepiej. Pe³-
ne zadowolenie klienta to po³owa sukcesu, a zarazem
najstabilniejszy fundament przysz³o�ci ka¿dej firmy.
Jako�æ wyrobu zawsze powinna zajmowaæ miejsce przed
ilo�ci¹.
Trzeba ci¹gle tworzyæ nowo�ci, byæ znanym z profesjo-
nalizmu. Po prostu trzeba byæ wzorem godnym do na-
�ladowania - to moje motto ¿ycia, motto przedsiêbiorcy.

Drewnoplast Jan Mika

Srebrny Laur w kategorii  Mened¿er lider spo³eczno-gospodarczy

Hubert Palm � przedsiêbiorca z Izbicka

Od 20 lat prowadzi w³asn¹ firmê. Najpierw by³y to prze-
wozy autokarowe, znane pod szyldem �Palm Reisen�,
potem inwestycje w nieruchomo�ci. Wiosn¹ 2002 roku
kupi³ pa³ac w Izbicku. - Wiedzia³em, ¿e zamieniê to miej-
sce w mój dom... - mówi³.
Dzi� piêknie odrestaurowana dawna siedziba rodu Stra-
chwitzów s³u¿y nie tylko spo³eczno�ci lokalnej. Powsta³o
w nim centrum konferencyjne, a na jego zapleczu buduje
siê hotel.
Czynnie uczestniczy w ¿yciu gminy, sponsoruj¹c nie-
które lokalne i regionalne przedsiêwziêcia.

Kazimierz £ukawiecki dyrektorem Opolskiej Regio-
nalnej Kasy Chorych zosta³ w marcu 2002 roku, wcze-
�niej by³ wicestarost¹ powiatu strzeleckiego, który - jako
pierwszy w regionie - sprywatyzowa³ poradnie rodzin-
ne w Strzelcach Opolskich. Dzi� w powszechnej opinii
Opolski Oddzia³ NFZ prze¿ywa �z³oty okres�.

Na Opolszczy�nie powsta³ pierwszy w Polsce Re-
jestr Us³ug Medycznych. Wdro¿ono opolsk¹ strategiê
leczenia zawa³u serca i od 2004 roku unikaln¹ w kraju
strategiê leczenia ostrych udarów niedokrwiennych mó-
zgu. Opolszczyzna by³a jednym z pierwszych woje-
wództw, w których wprowadzono pilota¿owy program
leczenia ciê¿kiej sepsy za pomoc¹ tzw. rekombinowane-
go ludzkiego bia³ka C.

Od 2002 r. roku Opolski Oddzia³ NFZ finansuje bar-
dzo kosztowny program lekowy dla chorych na prze-
wlek³¹ bia³aczkê szpikow¹.

za tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiêbiorcy � pra-
codawcy;

za umiejêtno�æ dostosowania dzia³añ firmy do warunków
gospodarki rynkowej;

za dzia³ania na rzecz integracji �rodowiska;

za tworzenie nowych miejsc pracy;

za twórcze wspó³dzia³anie z samorz¹dem terytorialnym i
gospodarczym;

za etykê w prowadzeniu biznesu;

za wieloletnie zaanga¿owanie i udzia³ w ¿yciu spo³ecznym

za wieloletni¹ dzia³alno�æ na rzecz kultury i nauki

za aktywn¹ dzia³alno�æ na rzecz spo³eczno�ci lokalnej

za wieloletni¹ dzia³alno�æ w samorz¹dzie rzemie�lniczym i spó³dzielczym

za dzia³alno�æ charytatywn¹


