Warszawa 2019-06-03
Laureaci XXIX edycji Konkursu „Teraz Polska”
Produkty
•

Naczynia ze szkła borokrzemowego Termisil, Termisil Huta Szkła Wołomin SA

•

Ceramiczne pustaki ścienne Thermopor, Leier Polska SA

•

Zbiorniki do magazynowania paliw płynnych klasy III – oleju napędowego, Swimer Łukasz Otremba

•

Miód z produktami pszczelimi Bee Complex, Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik Sp. z o.o.

•

Drzwi przeciwpożarowe o zwiększonej odporności na włamanie oraz izolacyjności akustycznej serii
Delta Magnum, Delta Zbigniew Różycki

•

Linia suplementów diety Max i linia produktów „Zioła w tabletkach”,
Zakłady Farmaceutyczne Colfarm SA

•

Szynka i polędwica bez konserwantów, Dobrowolscy Sp. z o.o.

•

Drzwi zewnętrzne Gerda NTT Revo 75, Gerda Sp. z o.o.

•

Beton towarowy – beton ciężki, Hydrobudowa-1 Betoniarnia-Laboratorium Sp. z o.o.

•

Twaróg trzykrotnie mielony Mleczna Polana oraz serki i twarożki grani Mleczna Polana,
POLOmarket Sp. z o.o.

•

Hybrydowy wentylator dachowy MAG-200, Uniwersal Sp. z o.o.

•

System AWIA SDIP, Ente Sp. z o.o.

•

Stymulujące serum do rzęs Revive Lashes, Laboratorium Kosmetyczne Floslek Furmanek Sp. j.

Usługi
•

Nowatorska diagnostyka genetyczna oparta na sekwencjonowaniu genowym,
Warsaw Genomics Sp. z o.o. Sp. k.

•

Usługi optyczne w pełnym zakresie, MiB Optic SC Grzegorz Mielnicki, Krzysztof Bieniek

•

Sieć historycznych hoteli Arche, Arche Sp. z o.o.

•

Organizowanie pobytów zdrowotnych w Sanatorium „Przy Tężni”,
Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu SPZOZ

•

Internetowe aukcje samochodowe, Carport Sp. z o.o.

•

Usługi targowo-eventowe, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

•

Program sektorowy „Bankowcy dla edukacji”, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

•

(Wyróżnienie): organizacja imprez, Krysiak Polska Sp. z o.o.
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•

System do sterowania i zarządzania ciepłem w budynkach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji SOZE
RSI, Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

•

Opracowanie konstrukcji urządzenia do kompensacji zmian długości górnej sieci trakcyjnej, Mabo Sp. z
o.o. oraz Wydział Metali Nieżelaznych AGH

•

Przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla poprzez stymulację produktywności metanu w
kierunkowych otworach wiertniczych, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Państwowy
Instytut Geologiczny – PIB

•

(Wyróżnienie): nowatorski system do symulacji w obszarze echokardiografii przezprzełykowej
MrTEEmothy, Medical Simulation Technologies Sp. z o.o.

Gminy
•

Wiązowna

• Leżajsk
Wyróżnienie honorowe „Teraz Polska”
Polski Komitet Olimpijski
Powstał 12 października 1919 r. w Krakowie. Od 100 lat reprezentuje nasz kraj w międzynarodowym ruchu
olimpijskim. Jest jedyną instytucją uprawnioną do zgłaszania reprezentacji Polski do udziału w kolejnych –
letnich i zimowych – igrzyskach olimpijskich.
Zadaniem PKOl jest przede wszystkim organizacyjno-logistyczne zabezpieczenie wyjazdu Biało-Czerwonych na
igrzyska, w tym zapewnienie im możliwie najlepszych warunków podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia,
opieki medycznej i wyposażenie w reprezentacyjne ubiory. Ponadto PKOl realizuje zadania związane z szeroko
rozumianą promocją idei olimpijskiej, organizując tematyczne seminaria i konferencje, spotkania z wybitnymi
sportowcami, „olimpijskie” lekcje dla dzieci i młodzieży oraz liczne konkursy. PKOl pieczołowicie pielęgnuje
pamięć o sukcesach polskiego sportu i ich autorach, roztacza opiekę socjalną nad wymagającymi jej
olimpijczykami sprzed lat, propaguje przestrzeganie zasad fair play, promuje zwiększenie udziału kobiet w
sporcie oraz dwutorowość kariery zawodniczej (łączenie sportu z nauką i sportu z pracą naukową), przywiązuje
wielką wagę do utrzymywania ścisłych związków sportu olimpijskiego z kulturą (służą temu m.in. organizowane
w Centrum Olimpijskim wystawy grafiki, malarstwa, rzeźby i plakatu). Istotne miejsce w działalności Polskiego
Komitetu Olimpijskiego zajmuje promowanie zdrowego, sportowego stylu życia. Najważniejszą imprezą, która
realizuje ten cel, jest doroczny (organizowany już od 20 lat) Piknik Olimpijski, gromadzący kilkadziesiąt tysięcy
osób.
Statutowe zadania PKOl realizują także – pracujące na zasadach pełnego wolontariatu – jego struktury
terenowe: regionalne rady olimpijskie, kluby olimpijczyka i szkoły, których patronami są olimpijczycy. Godny
podkreślenia jest fakt, że koszty tak szerokiej działalności Polski Komitet Olimpijski pokrywa wyłącznie ze
środków pozyskiwanych od swych sponsorów i partnerów.
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