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Szanowni Państwo,

7 października już po raz czwarty spotkaliśmy się
w warszawskim hotelu Sheraton, aby podsumować mi-
jający rok. Okazał się on wyjątkowy dla 58 osób, firm,
podmiotów leczniczych i samorządów, których na-
grodziliśmy specjalnymi statuetkami. W pierwszej ko-
lejności odebrali je ludzie biznesu, czyli ci, którzy –
kierując się zasadami rzetelności i etyki – odnoszą
sukcesy w swojej dziedzinie i z powodzeniem utrzy-
mują wysoką pozycję na rynku. Wszyscy oni wrócili
do domów ze statuetką VIP Biznesu 2016 w ręku. Od-
rębną kategorię stanowili przedstawiciele najlepszych
placówek medycznych, którzy nie tylko wiedzą, jak wy-
korzystać dorobek współczesnej nauki, lecz także jak
stworzyć miejsce przyjazne dla pacjenta, które będzie
się wyróżniało zarówno jakością usług, jak i obsłu-
gi. Im wręczyliśmy statuetki VIP w Ochronie
Zdrowia 2016. Nie zabrakło też wyróżnień – VIP
Samorządu 2016 – dla najlepszych lokalnych wło-
darzy, którzy od lat wykazują się kompetencjami i zdo-
bywają cenne doświadczenie w realizacji kolejnych,
uwzględniających potrzeby mieszkańców lokalnych spo-
łeczności inwestycji. Uhonorowaliśmy też ludzi estrady,
osobowości, które są ze sceną za pan brat – to ich nasi
czytelnicy wskazali jako tych, którzy powinni nosić mia-
no VIP-a 2016. Listę laureatów zamknęło wręcze-
nie nagród Miejsce i Produkt VIP-a 2016.

Niniejszy album jest zapisem tego, co wydarzy-
ło się na początku października. Raz jeszcze dzięku-
ję wszystkim, którzy zaszczycili nas wtedy swoją
obecnością. Zwycięzcom poszczególnych kategorii
gratuluję i życzę im dalszych sukcesów w każdym aspek-
cie życia. 

Mariusz Gryżewski
redaktor naczelny 

„Magazynu VIP”
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Wielka
Magazynu 
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Ach, co to był za wieczór – zdawali się mówić wszyscy, którzy w noc z 7 na 8 październi-
ka opuszczali warszawski hotel Sheraton. Kilka godzin wcześniej rozpoczęła się w nim
czwarta Gala VIP, podczas której wręczano statuetki i cenne nagrody w loterii wizytów-

kowej, głośno grano i tańczono z werwą.
Zanim jednak goście uroczystości zawładnęli parkietem, odbyła się oficjalna część uro-

czystości, podczas której okolicznościowymi statuetkami uhonorowano bohaterów wieczoru.
I tak 19 prezesów, dyrektorów i właścicieli firm obu płci okrzyknięto VIP-ami Biznesu 2016, dwóm
wójtom i jednemu burmistrzowi wręczono statuetkę VIP Samorządu 2016, zaś 16 gwiazd pol-
skiej sceny od tej chwili nosi miano VIP 2016. Grono to powiększyło pięciu VIP-ów w Ochronie
Zdrowia, a krąg laureatów zamknęli zwycięzcy kategorii Produkt i Miejsce VIP-a 2016. 

W mniej oficjalnej części wieczoru goście mogli skosztować wykwintnych dań i smacznych
deserów, przygotowanych przez szefa kuchni hotelu Sheraton, a także uraczyć podniebienie al-
koholami z górnej półki. Muzycznymi gwiazdami wieczoru byli panowie z kapeli Poparzeni Kawą
Trzy oraz Paulina Szarek, której podczas występów towarzyszyli tancerze z OLL Centrum Kultu-
ry i Tańca. Kulminacją wieczoru była loteria wizytówkowa z taką ilością fantastycznych nagród,
że mało kto nie wchodził podczas niej na scenę, żeby odebrać jeden z wyjątkowych prezentów. 

Gala 
VIP 2016
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Nagrodzeni statuetką VIP Biznesu 2016. Od lewej: Czesław i Anna Koliszowie,
właściciele firmy ANKOL Sp. z o.o. z Chorzelowa, Lolita Brzozowska-Roman,

właścicielka Art-Series Sp. z o.o. z Warszawy, Jan Frysztak, pełnomocnik 
prezesa Hut Szkła z Ładnej k. Tarnowa (odebrał statuetkę w imieniu prezesa 

Tadeusza Wrześniaka), Gabriela Kośmider, właścicielka Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Handlowego GABI-PLAST z Krotoszyna, Wojciech Goduński, 

prezes PPHU „Wojtex” z Dalikowa Złotników
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Statuetką uhonorowano również nieobecnego 
na gali Władysława Brzozowskiego, dyrektora 
Gospodarstwa Rolnego Produkcyjno-Nasiennego 
z Mienian k. Hrubieszowa
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Nagrodzeni statuetką VIP Biznesu 2016. Od lewej: Franciszek Jamniuk, założyciel i właściciel firm PHU
Jamniuk oraz Stahl-Mont, współwłaściciel firmy FDJ Sun Group z Gorzowa Wielkopolskiego, Bożena

Baier, wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego DACH BUD z Wrocławia 
(odebrała statuetkę w imieniu prezesa Jana Chorostkowskiego), Katarzyna Szterk, przedstawicielka 

Instytutu Chemii Przemysłowej z Warszawy (odebrała statuetkę w imieniu dr hab. inż. Reginy 
Jeziórskiej), Jan Ossa, właściciel Zakładu Budowy Maszyn OSSA z Tych, Eugeniusz Pastuszka 

i Leszek Woźniak, prezes i wiceprezes Radomskich Hal Mięsnych Sp. z o.o. z Radomia

Nieobecny na gali Zbigniew Binienda, prezes
zarządu SINEVIA Sp. z o.o. z Nowego Dworu
Mazowieckiego, otrzymał również nagrodę 
VIP Biznesu 2016
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Nagrodzeni statuetką VIP Biznesu 2016. Od lewej: Kamil Muskus, 
dyrektor ds. badań i rozwoju Compass Money Sp. z o.o. z Legnicy, 

Stanisław Romaniuk, właściciel Firmy Budowlanej Stanisław Romaniuk 
z Białej Podlaskiej, Henryk Kartaszyński, właściciel firmy „PRO-PROJECT”

Henryk Kartaszyński z Chełma, Mariusz Ganita, prezes zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Orłowiec” z Rydułtów, Teresa Stupnicka, przewodnicząca

rady nadzorczej Koszalińskiej Społdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” 
(odebrała statuetkę w imieniu prezesa Kazimierza Okińczyca)
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Nagrodzeni statuetką VIP w Ochronie Zdrowia 2016. Od lewej: prof. Ludwik Pokora, właściciel 
i dyrektor Centrum Techniki Laserowej LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o. z Warszawy, Ewa Książek-Bator,

dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Barbara Jerschina, lekarz medycyny, 
Marian Przylepa, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, 

Kamila Kocańda i Jacek Jaworski, koordynator radców prawnych i zastępca dyrektora 
ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
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Nagrodzeni statuetką VIP 2016. Od lewej: Agnieszka Warchulska, 
Tomasz Stockinger, Elżbieta Romanowska, Włodzimierz Matuszak, 
Olga Bończyk, Tomasz Raczek, Krystyna Prońko, Robert Gonera, 

Robert Gawliński, Piotr Polk i Piotr Zelt
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VIP-em 2016 został również Marek Frąckowiak

Andrzej Seweryn, VIP 2016

Lidia Stanisławska odebrała statuetkę VIP 2016 
w imieniu nieobecnej Ireny Santor
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Nagrodzeni statuetką Firma VIP-a 2016. Od lewej: Andrzej Anuszkie-
wicz, prezes PPHU LOPI Andrzej Anuszkiewicz z Legionowa, Kazimierz

Golec, prezes zarządu Zakładu Mechaniki Przemysłowej „ZAMEP” 
Sp. z o.o. z Gliwic, Robert Kułaga, prezes Centrum Produkcyjnego

Pneumatyki „PREMA” SA z Kielc, Jacek Kosa, zastępca prezesa zarządu
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „DEMBUD” z Warszawy, 
Justyna Szubert, prezes Welmax Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania
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Nagrodzeni statuetką Firma VIP-a 2016. Od lewej: Maciej Trzoch,
dyrektor generalny Steinbacher Izoterm Sp. z o.o. z Warszawy,
Krzysztof Pianowski, właściciel Przedsiębiorstwa Budowlano-
-Handlowego ARKOP Krzysztof Pianowski i S-ka Spółka Jawna 

z Wrocławia, Anna Jankowska, współwłaścicielka PPHU INTER-TECH
Piotr Jankowski z Zambrowa, Krzysztof Siekański, wiceprezes 

zarządu AUTOBOX Sp. z o.o. ze Starachowic, Anna 
Zabrowarna-Klamman, członek zarządu i dyrektor operacyjny

PARTNER Systems Sp. z o.o. z Człuchowa, Zbigniew 
Gaca-Richter, prezes Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” 
z Warszawy, Sławomir Piątek, prezes Torkol Sp. z o.o. z Tych
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Nagrodzeni statuetką Produkt VIP-a 2016 i Miejsce VIP-a 2016. Od lewej:
Zenon Wus i Danuta Jakubowska, dyrektor działu specjalistycznego 
i dyrektor PR Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o. 

z Zakroczymia, Stanisław Dubrow, właściciel firmy KLEWER GROUP 
zarządzającej hotelem SKAL****, Mariusz Gryżewski, 

redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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Nagrodzeni statuetką VIP Samorządu 2016. Od lewej: Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława, 
Mikołaj Pawilcz, wójt gminy Narewka, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”, 

Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów
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Któż nie lubi muzyki na żywo, zwłaszcza
jeśli towarzyszą jej błyskotliwe teksty i potężna
dawka pozytywnej energii? Wszystko to za-
pewnili gościom gali VIP panowie z zespołu
Poparzeni Kawą Trzy, których występ rozru-
szał nawet tych najoporniejszych. Choć
wśród wykonanych piosenek nie zabrakło
znanego przeboju „Kawałek do tańca”, to
inne utwory wzbudziły równie duży entu-
zjazm gości i sprawiły, że nikogo nie trzeba
było wywoływać na parkiet. 
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Dobrze wykonany cover to gwarancja udanej za-
bawy. Dowiodła tego Paulina Szarek – młoda zdolna wo-
kalistka znana z udziału w muzycznych programach
typu talent show. Jej występ zachęcił do tańca wszyst-
kich, którzy wiedzą, co to dobra rozrywka. Dodatkowym
smaczkiem jej programu był pokaz taneczny duetu
z OLL Centrum Kultury i Tańca, będący doskonałą ilu-
stracją dla śpiewanych piosenek.
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Ucztą dla dusz uczestników Gali VIP był też wy-
stęp Lidii Stanisławkiej – zadedykowała ona pio-
senkę Irenie Santor, w mieniu której odebrała sta-
tuetkę VIP 2016. Jej charyzmatyczny głos sprawił,
że na ciele niejednego z gości, zgromadzonych
w hotelu Sheraton, pojawiła się gęsia skórka – wy-
nik morza emocji.
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O tym, że atmosfera czwartej Gali VIP była gorąca, naj-
lepiej świadczyły uśmiechy gości oraz wypełniony parkiet. Już
podczas ceremonii wręczenia statuetek Lidia Stanisławska
dała swoim występem przedsmak doskonalej rozrywki, jaka
czekała na gości w dalszej części wieczoru, a kolejne atrak-
cje wprawiły uczestników uroczystości w szampański humor.
Zmienny nastrój muzyczny sprawił, że każdy znalazł coś dla
siebie i nikogo nie trzeba było namawiać do tańca, a sza-
leństwom na parkiecie – zarówno w parach, jak i solo – nie
było końca. 
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Roztańczonym gościom uśmiech nie scho-
dził z twarzy, ale powodów do radości nigdy za
wiele. Na czas loterii wizytówkowej wszyscy sta-
wili się na sali, by przy stolikach w napięciu cze-
kać na wyczytane nazwisko. Trudno się dziwić,
bo lista atrakcyjnych nagród była na tyle długa,
że nawet ci, którzy zwykle nie mają szczęścia
w losowaniach, mieli duże szanse na wygraną.
Vouchery do spa, walizki, luksusowe alkohole,
Škoda Superb na weekend to tylko wybrane na-
grody dla zwycięzców, którzy wieczór na Gali VIP
w Sheratonie zapamiętają nie tylko ze względu
na wyjątkową atmosferę, lecz także wartościo-
we podarunki, z którymi wrócili do domów.



Partnerzy Gali
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Gala VIP 2016 nie miałaby tak znakomitej oprawy,
gdyby nie firmy, które zostały jej partnerami. To dzięki
nim goście mogli m.in. raczyć się wykwintnymi trunkami,
skosztować pysznych dań i deserów czy wylosować fan-
tastyczne nagrody w loterii wizytówkowej. AMAZIS.NET
Quality Food & Drinks, AMBRA, AnnEvell, APIS Natural
Cosmetics, Bajkowy Zakątek Osada Warmińska, Bie-
lenda, Browar Staropolski, DEC i Partnerzy
Sp. z o.o., elle Clinic, Karolina, Kompania Piwo-
warska, Koleje Mazowieckie, Król Plaza****
Spa & Wellness, magazyn „AMBASSADOR”,
„Magazyn Gospodarczy Fakty”, „Rynek Inwe-
stycji”, „Magazyn VIP”, Monnari, Nalewki Staro-
polskie, OLL Centrum Kultury Tańca, Pałac w Leź-
nie, POL-MOT AUTO, Sheraton Warsaw Hotel,
Słoneczny Zdrój Hotel Medical Spa &Wellness,
Wittchen – dziękujemy!



Partnerzy Gali
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Dziękujemy za wspólnie 

spędzone chwile
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Zbigniew Binienda 
prezes SINEVIA Sp. z o.o. 
z Nowego Dworu Mazowieckiego

Nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

S inevia Sp. z o.o. specjalizuje się w profesjonalnych usługach budowlanych za-
równo z zakresu budownictwa mieszkaniowego, jak i specjalistycznego, usługach
związanych z modernizacją i eksploatacją systemów ciepłowniczych oraz kom-

pleksowych usługach związanych z utrzymaniem czystości. Naszymi największymi atu-
tami, które wyróżniają nas na trudnym rynku budowlanym, są elastyczność, rzeczo-
we i pełne poznanie potrzeb klienta, kompleksowość oraz wieloletnie doświadczenie. Na
swoim koncie mamy wiele inwestycji zakończonych sukcesem i popartych rekomenda-
cjami zadowolonych klientów zarówno ze środowiska wojskowego, jak i cywilnego. Wi-
zja firmy o własnej, wyodrębnionej tożsamości rynkowej stała się rzeczywistością. Otrzy-
manie statuetki VIP Biznesu 2016 jest dla mnie potwierdzeniem, że podejmowane przez
zarząd decyzje są słuszne i w efekcie spółka jest wciąż rozwijającą się firmą, która sta-
nowi silną konkurencję na rynku usług budowlanych. 

Zbigniew Binienda
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Olga 
Bończyk
aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka

Nagrodzona 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej.

VIP 2016

K ażda nagroda jest miła i ważna, bo jest wyrazem czyjegoś uznania, a znale-
zienie się w czołówce osób zauważonych za sprawą swojej działalności, jak mia-
ło to miejsce w przypadku statuetki VIP 2016, jest tym bardziej wyjątkowe.

Jestem pewna, że tę nagrodę każdy z nas traktuje bardzo osobiście, bo sprawia ona,
że czujemy się docenieni. 

Nie jestem celebrytką. Nie bywam na bankietach i nie jestem bywalczynią mod-
nych miejsc. Staram się raczej udowadniać swoją pracą, że mogę zbudować swoją mar-
kę wyłącznie poprzez to, kim jestem i ile sobą reprezentuję. Szczęśliwie uprawiam za-
wód, którym mogę wzruszać, bawić i poruszać tych, którzy przyszli na mój spektakl czy
koncert. Dla mnie to wielkie osobiste szczęście, bo nie wyobrażam sobie swojego życia
bez mojej pracy, bez sceny, bez koncertów. A bycie VIP-em to dla mnie bycie kimś,
kto został zauważony na swojej drodze i doceniony. Nie chodzi tu tylko o to, żeby być
w światłach fleszy, dostawać nagrody, pokazywać się na bankietach czy chodzić w dłu-
gich wieczorowych sukniach – to wszystko jest przy okazji. Myślę, że taką niezwykłą
rzeczą, którą poprzez swoją pracę dają artyści, jest pokazanie innym, że warto mieć
na siebie plan i go realizować, czego jestem doskonałym przykładem, bo całe moje ży-
cie zawodowe jest tak naprawdę spełnieniem marzeń pięcioletniej Oleńki, która chcia-
ła zostać artystką. Codziennie dostaję bonus od Pana Boga, bo podczas każdego kon-
certu i spektaklu obchodzę święto i spełniam swoje marzenia.

Olga Bończyk
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Lolita 
Brzozowska-Roman 
właścicielka Art-Series Sp. z o.o. z Warszawy

Nagrodzona za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

J ako laureatka statuetki VIP Biznesu czuję się wyróżniona, bo mam świadomość,
że na taką nagrodę trzeba zasłużyć, i szczęśliwa, że znalazłam się w gronie nie-
licznych. Cieszę się, że zauważono mój ogromny wkład pracy w budowanie wła-

snej firmy, determinację oraz umiejętność współpracy z ludźmi.
Sama zarządzam rozwojem autorskiego pomysłu na firmę i co roku tworzę nowe

kolekcje, a dekoratorstwo to jeden z najtrudniejszych obszarów, jakich można się pod-
jąć w biznesie. Od początku chciałam wprowadzić na polski rynek coś nowego, dosto-
sowanego do oczekiwań polskiego konsumenta. W branży dekoratorskiej Polska rzą-
dzi się zupełnie innymi prawami niż pozostałe kraje, zwłaszcza w rozbudowanej dzie-
dzinie ozdób świątecznych – wciąż staram się tę specyfikę jak najlepiej poznać, a za-
razem nie oddalać się od naszych tradycji w sferze designu.

Dlaczego jestem dziś tu, gdzie jestem? Umiem wybierać priorytety, uważnie przy-
patruję się zachodzącym na rynku zmianom i na nie reaguję, a jednocześnie szanuję
konkurencję. Przedsiębiorca, który chce coś osiągnąć, nie może stać w miejscu. Po-
nieważ nie brakuje mi determinacji, chętnie dzielę się swoją wiedzą, zwłaszcza z ko-
bietami, którym staram się uświadomić, że warto pokochać siebie i wyznaczyć sobie cele.
Współczesne kobiety są zabiegane i niepewne swoich możliwości, a ja chcę im prze-
kazać, że muszą jedynie zrównoważyć różne sfery życia. Sama jestem najlepszym przy-
kładem, że chcieć to móc, pod warunkiem że w siebie wierzymy i nie unikamy cięż-
kiej pracy.

Lolita Brzozowska-Roman
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Władysław Brzozowski
dyrektor Gospodarstwa Rolnego Produkcyjno-
-Nasiennego Władysław Brzozowski z Mienian

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

Gospodarstwo rolne w Mienianach założyłem w 1999 roku. Jego prowadzenie
wymaga pasji oraz zamiłowania do estetyki i ładu. Ogromną wagę w codziennej
pracy przywiązuję także do bezpieczeństwa. 

Trzon mojego gospodarstwa stanowią ludzie. To dzięki ich ciężkiej pracy wciąż się
rozwijamy i odnosimy sukcesy. Prawie każdego roku jesteśmy odznaczani w różnego typu
konkursach. Dla przykładu już czterokrotnie uznano nas za najlepsze gospodarstwo
w województwie lubelskim wśród podobnej wielkości podmiotów rolno-produkcyjnych. Za
tymi osiągnięciami idą wysokie zbiory – to duże osiągnięcie i powód do zadowolenia. 

Nie spoczywamy jednak na laurach. Choć do tej pory nie prowadzimy produkcji
zwierzęcej, posiadamy pasiekę pszczelą, która w tym roku z 50 rodzin zwiększyła się
do 100. Stale inwestujemy w przebudowę i modernizację starej popegeerowskiej sub-
stancji, która służy nam do magazynowania zbóż nasiennych – cieszą się one coraz więk-
szym zainteresowaniem wśród rolników z okolicznych wsi. 

Swoistym ukoronowaniem powyższych działań jest statuetka VIP Biznesu 2016,
którą otrzymałem w październiku. Tego typu nagrody dodają skrzydeł do codziennej
pracy i wpływają na rozwój naszego gospodarstwa, za co bardzo dziękuję. Nie tylko
ja przyjąłem to wyróżnienie z radością – równie mocno cieszyli się z niego moi współ-
pracownicy. 

Władysław Brzozowski
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Jan Chorostkowski 
założyciel i prezes Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o. z Wrocławia

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej 
firmy, która od ponad 30 lat 
z powodzeniem działa na rynku,
oraz efektywne zarządzanie, oparte
o najwyższą jakość, rzetelność, 
kulturę biznesową i zasady etyki, 
co buduje wzorcowy obraz 
polskiego przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

S tatuetka VIP Biznesu 2016 ma dla mnie szczególne znaczenie. Po pierwsze,
stanowi uznanie dla tego, co robię na co dzień, i utwierdza mnie w przekona-
niu, że podejmuję słuszne decyzje i podążam w dobrym kierunku. Z drugiej stro-

ny, przypomina mi, że należy być czujnym i zawsze być o krok do przodu przed dzia-
łaniami innych. To właśnie jest tzw. biznesowa intuicja, której nigdy nie może zabraknąć.

Bycie VIP-em w biznesie to wyjątkowo trudne, a zarazem odpowiedzialne zada-
nie. Mam tę świadomość, że z każdą decyzją związane są różnego rodzaju konsekwen-
cje, dlatego zawsze staram się podejść do danego tematu sumiennie i rzeczowo. Bycie
prezesem zarządu wymaga ode mnie szczegółowej znajomości rynku mieszkaniowego
i aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej oraz bycia na bieżąco ze stale zmienia-
jącymi się trendami i wymaganiami przyszłych nabywców mieszkań. Jesteśmy zawsze
otwarci na uwagi naszych klientów, przecież to m.in. one kształtują zachodzące zmia-
ny przy kolejnych inwestycjach.  

Bardzo się cieszę, że mamy stale powiększające się grono zadowolonych klientów,
którzy wielokrotnie do nas powracają przy kolejnych inwestycjach. Jestem dumny z po-
zycji, jaką obecnie zajmuje firma na wrocławskim rynku nieruchomości, czego po-
twierdzeniem są liczne nagrody, przyznawane przez różne instytucje. Fakt, że firma
istnieje od ponad 30 lat i buduje z naturalnych materiałów ceramicznych, daje na-
szym klientom pewność i bezpieczeństwo zakupu wymarzonego mieszkania, a później kom-
fort jego użytkowania. 

Jan Chorostkowski
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Łukasz Cichoń
prezes QUEST INVESTMENT Sp. z o.o. 
z Tarnowskich Gór

Nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

O trzymana statuetka jest przede wszystkim dowodem uznania dla ciężkiej pra-
cy włożonej w rozwój firmy – nie tylko mojej, ale całego zespołu. Bez mo-
ich pracowników nie osiągnąłbym tak wiele. Nagroda jest także odzwier-

ciedleniem właściwego zarządzania organizacją. Pojęcie „VIP-a” kojarzy się z eks-
kluzywnością. W sferze przedsiębiorczości na tę wyjątkowość składają się umiejętno-
ści przywódcze, zrozumienie rynku, konsekwencja w działaniu oraz gotowość do kom-
promisu. Trzeba też umieć zadbać o dobry wizerunek firmy i produktu. Rzetelność
i uczciwość wobec kontrahentów pozwalają znaleźć się ponad konkurencją. Mimo że spół-
ka ma niewielki staż, mamy w portfolio wiele dużych projektów infrastrukturalnych
w Polsce i za granicą, w tym budowę hal i całych kompleksów magazynowych.

Karierę przedsiębiorcy zacząłem wcześnie – pierwszą działalność gospodarczą za-
łożyłem w wieku 18 lat. Pozycja i dynamika wzrostu, jaką osiągnęła spółka Quest In-
vestment, jest moim dużym sukcesem zawodowym, bo w obecnych czasach nie jest łatwo
zbudować firmę liczącą się na rynku, utrzymać płynność finansową i uzyskać tak do-
bre wyniki. Dlaczego mi się udało? Może dlatego, że traktuję klientów tak, jak sam chciał-
bym być traktowany. Dobra passa trwa, ale już teraz mam plan na dalszy rozwój i kon-
kretne cele, m.in. nawiązanie kontaktu z dużymi koncernami w Polsce, przejęcie mniej-
szych zakładów produkcyjnych i dywersyfikację portfela w kierunku wynajmu nieru-
chomości komercyjnych. Kilka filarów daje gwarancję pewnej przyszłości.

Łukasz Cichoń
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Józef Dąbek 
prezes zarządu Kopalni Wapienia „Morawica” S.A.
z Morawicy

Nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

O trzymana statuetka i tytuł VIP-a Biznesu 2016 są dla mnie wielką satys-
fakcją, ale przede wszystkim motywacją do dalszego działania. Każda na-
groda zobowiązuje do pracy na obecnym albo jeszcze lepszym poziomie. Nie

można spocząć na laurach. Stale inwestuję w rozwój kopalni, szukam nowych rozwią-
zań, aby utrzymać pozycję lidera. 

Dołączenie po raz trzeci do grona laureatów nagrody VIP Biznesu jest wielkim
zaszczytem i ogromnym sukcesem zawodowym. Jednocześnie fakt ten utwierdza mnie
w przekonaniu, że wybrałem właściwy kierunek działań, i skłania mnie do jeszcze więk-
szego zaangażowania w rozwój Kopalni Wapienia „Morawica” S.A.

Józef Dąbek
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Marek 
Frąckowiak 
aktor filmowy i teatralny

Nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki filmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2016

N agroda VIP-a ogromnie mnie dowartościowała. To wielki splendor znaleźć
się w gronie laureatów uhonorowanych statuetką przez „Magazyn VIP”, zwłasz-
cza że z wydawnictwem od lat wiążą mnie stosunki wręcz emocjonalne. Jako

stały współpracownik mam o czasopiśmie jak najlepsze zdanie. Dlatego też bardzo do-
ceniam przyznaną mi nagrodę, szczególnie że była ona dla mnie niespodzianką.

VIP to nie tytuł szlachecki albo naukowy, który się komuś nadaje, VIP-em albo
się jest, albo nie. Dlatego tym bardziej cieszy, jeśli inni widzą we mnie VIP-a, czyli
osobę zauważaną, docenianą, godną szacunku – krótko mówiąc taką, z której warto brać
przykład i która jest dla innych wzorem. Jeśli swoją postawą, pracą i zachowaniem to
potwierdzamy, a ktoś poprzez nagrodę dodatkowo podkreśla, że widzi w nas VIP-a,
to jest to niezwykle miłe. Przez ponad 40 lat pracy w zawodzie, który wykonuję, nie je-
stem osobą anonimową i nie mam się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie – odniosłem
jako aktor kilka sukcesów. Mam nadzieję, że – przyznając mi statuetkę – doceniono
również działalność Fundacji Przyjaciół Sztuk Aurea Porta, którą założyłem
w 2001 roku, a być może również Festiwal Era Schaeffera, który jest jej dziełem.

Jestem dumny, że uprawiam zawód aktora już tyle lat i z niego żyję, a przy tym nie
mam powodów do wstydu. Wierzę, że wciąż mam wiele do zrobienia w dziedzinie sztu-
ki, i myślę, że największe osiągniecie zawodowe jeszcze mam przed sobą.

Marek Frąckowiak
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Mariusz Ganita 
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Orłowiec” z Rydułtów

Nagrodzony za efektywne 
zarządzanie spółdzielnią 
mieszkaniową, oparte 
o najwyższą jakość, rzetelność,
kulturę biznesową i zasady
etyki, co buduje wzorcowy
obraz polskiego przedsiębiorcy
za granicą.

VIP Biznesu 2016

J ako laureat wyróżniony tak zaszczytną nagrodą, jaką jest statuetka VIP Biz-
nesu 2016, mogę stwierdzić, że czuję się spełniony. Jest to moment, w którym zdo-
byte doświadczenia i osiągnięcia zawodowe zaczęły procentować w moim życiu.

Jest mi niezmiernie miło, że zostałem uhonorowany tak prestiżową nagrodą, która ma
dla mnie kluczowe znaczenie zawodowe. Zostałem wyróżniony w danej dziedzinie i do-
ceniony za moje osiągnięcia zawodowe. To tak jak w sferze prywatnej zostać ojcem. Dru-
gi raz w życiu towarzyszą mi podobne emocje. Czuję się kimś naprawdę wyjątkowym,
odznaczonym na tle innych spółdzielni mieszkaniowych.

VIP Biznesu 2016 to nie pierwsza nagroda, jaką przyznano mi i zarządzanej prze-
ze mnie spółdzielni. W 2015 roku wyróżniono mnie prestiżową nagrodą Orły Polskiego
Budownictwa, co najlepiej dowodzi, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” jest za-
rządzana według najwyższych standardów i może stanowić wzór dla innych. W ostat-
nich latach zdobyliśmy też tytuł „Dobra Spółdzielnia 2015”, nadany przez Strefę Go-
spodarki, a Krajowa Rada Spółdzielcza w 2015 roku nadała nam odznakę „Za za-
sługi dla Spółdzielczości”. Otrzymaliśmy również statuetkę XX-lecia TMR-u
w 2013 roku i – co ważne – zostaliśmy docenieni przez Polską Izbę Ekologii w roku 2010. 

Mariusz Ganita
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Robert 
Gawliński
wokalista, kompozytor, autor tekstów

Nagrodzony 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej.

VIP 2016

N iewątpliwie najważniejszy w karierze był dla mnie zespół Madame, z któ-
rym założyliśmy muzyczny obóz pracy, grając przez trzy lata właściwie co-
dziennie po 10–12 godzin. Ten okres najwięcej mi dał, najwięcej się wtedy na-

uczyłem, nawet o sobie, bo dowiedziałem się, jaką muzykę chcę grać.
Zawsze interesowało mnie to, co siedzi w środku człowieka. Zjawiska socjologicz-

ne nigdy nie pociągały mnie na tyle, żeby o nich pisać. Zresztą buntownicy zawsze
w Polsce byli i chętnie wyrażali swój sprzeciw wobec systemu. Nie lubię tekstów do-
słownych. Oczywiście są w Polsce mistrzowie w tego rodzaju pisaniu, na przykład Ma-
ciej Maleńczuk. Niesamowicie podobają mi się teksty Grzegorza Kaźmierczaka z Va-
riété, który niesie palmę pierwszeństwa w rockowej poetyce polskiej sceny muzycznej.
Sztuką jest bowiem coś więcej niż zgrabne pisanie pod publiczkę, które zdarza się rów-
nież tym wielkim. Komponowanie jest dla mnie jak skok do basenu w upalny dzień i
przepłynięcie pierwszych 50 m, natomiast następne 300 m to jest tekst.

Całe życie poszukuję Boga, natomiast szczęście odnalazłem. Odkryłem miłość, któ-
ra jest uczuciem wyższym niż fascynacja seksem czy oczarowanie. Udało mi się od-
nieść duży sukces w Polsce, cały czas czerpię zadowolenie z pracy zawodowej. Pod tym
względem czuję się cool.

Robert Gawliński
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Wojciech 
Goduński 
właściciel PPHU „Wojtex” z Dalikowa Złotników

Nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

P rawie 10 lat temu otworzyłem pierwszą własną pizzerię. Nigdy wcześniej nie
pracowałem w gastronomii i nie miałem dużego doświadczenia w tej branży. To
był jeden z moich spontanicznych pomysłów na biznes. Nie spodziewałem się, że

lokal w stylu góralskiej chaty o nazwie Biesiadowo, serwujący pizzę oraz kebab, będzie
cieszył się tak dużą popularnością. Jak się wkrótce okazało, to była najlepsza decyzja
w moim życiu. Lokal był największą pizzerią w Polsce, podbijał serca szerokiego gro-
na klientów i rozwijał się w zawrotnym tempie. To był impuls do rozpoczęcia współpracy
na zasadzie franczyzy. Już w pierwszym roku działania pod marką Biesiadowo powstało
30 lokali, a my staliśmy się najszybciej rozwijającą się siecią pizzerii w Polsce. Obec-
nie jesteśmy największym operatorem franczyzowym na rynku gastronomicznym. W swo-
im portfolio posiadamy siedem konceptów franczyzowych, a nasze pizzerie i restaura-
cje zajmują czołowe pozycje w rankingach biznesowych i gastronomicznych. 

Każda nagroda to dla mnie i mojego zespołu ogromny sukces i motywacja do dal-
szego działania. Cieszę się, że nasza praca, pasja oraz całkowite zaangażowanie w roz-
wój firmy zostają doceniane przez innych. Zdobycie statuetki VIP Biznesu 2016 to
szczególne wyróżnienie i prestiż dla każdego przedsiębiorcy. To dla mnie ogromny za-
szczyt dołączyć do tak zacnego grona ludzi sukcesu, którzy są autorytetem i wyznaczają
trendy oraz kierunki rozwoju polskiego biznesu. Chciałbym serdecznie podziękować
za nagrodę i życzyć wszystkim przedsiębiorcom dalszych sukcesów zawodowych.

Wojciech Goduński
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Robert 
Gonera 
aktor filmowy i teatralny

Nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki filmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2016

A bsolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, rocznik 1991.
W tym samym czasie zadebiutował w teatrze jako Motł Kamzoil w „Skrzyp-
ku na dachu”. Przez lata występował na deskach wrocławskich Teatrów:

Polskiego i Piosenki, Operetki Wrocławskiej, należał też do zespołu legnickiego
Teatru im. Heleny Modrzejewskiej.

Początki jego telewizyjnej kariery sięgają roku 1989 i „Marcowych migdałów”
w reżyserii Radosława Piwowarskiego. Potem przyszły kolejne mniejsze i większe role.
Przełomowy okazał się rok 1996, w którym aktor rozpoczął współpracę z reżyserem
Krzysztofem Krauze. Najpierw w „Grach ulicznych” wcielił się w rolę operatora te-
lewizyjnego, potem zaś przyszła kreacja w „Długu” – bez wątpienia największy do-
tychczasowy sukces Roberta Gonery. Nagrodzono go za nią Polską Nagrodą Filmo-
wą Orzeł w kategorii „najlepsza rola męska”. 



45

G
a
la

 M
a
g

a
zyn

u
 V

IP
 2

0
1
6

Krzysztof 
Harmaciński 
wójt gminy Iława

Nagrodzony za doskonałe 
zarządzanie, opierające się 
na umiejętnym wykorzystaniu 
położenia i walorów naturalnych
gminy, jej odpowiedniej 
promocji i inwestycjach, 
które podnoszą komfort życia 
mieszkańców i przyciągają turystów.

VIP Samorządu 2016

T ytuł „VIP Samorządu 2016” jest dla mnie powodem do nieukrywanej satys-
fakcji i dumy. Cieszę się, że gmina Iława po raz kolejny znalazła się w eli-
tarnym gronie laureatów „Magazynu VIP”. Pragnę podkreślić, że jest to wspól-

ny sukces wielu osób: sołtysów, radnych, przedsiębiorców i samych mieszkańców. To wiel-
ka radość być menadżerem i pracować z tak wspaniałymi, kreatywnymi ludźmi.

Bycie VIP-em samorządu jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, a jednocześnie
motywacją do dalszych działań na rzecz mieszkańców gminy Iława. Naszą siłą jest
konsekwentna polityka inwestycyjna z jasno sprecyzowaną wizją rozwoju. Jednocześnie
potrafimy umiejętnie wykorzystać atuty naszej małej ojczyzny – krainy 75 jezior z licz-
nymi rezerwatami przyrody i najdłuższym jeziorem w Polsce, czyli Jeziorakiem. Wspa-
niała przyroda, piękne krajobrazy naturalne i nieskażone środowisko przyciągają rze-
sze turystów. Tutaj oprócz zróżnicowanej bazy noclegowej, kuchni regionalnej można
korzystać z licznych atrakcji, wypożyczyć sprzęt turystyczny, wyczarterować jacht. Kon-
sekwentnie poprawiamy też stan infrastruktury technicznej, dzięki czemu jesteśmy do-
skonałym miejscem do inwestowania. Zapraszam wszystkich do gminy Iława. U nas
można świetnie wypocząć i zrobić dobry biznes.

Krzysztof Harmaciński
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Franciszek Jamniuk 
założyciel i właściciel firm PHU Jamniuk 
oraz Stahl-Mont z Gorzowa Wielkopolskiego

Nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

S tatuetka VIP Biznesu ma dla mnie znaczenie budujące. Z jednej strony, każ-
de takie wyróżnienie uświadamia, że udało się odnieść sukces, zrealizować za-
łożenia, z drugiej zaś – jest kolejnym bodźcem do wyznaczania sobie następ-

nych celów i konsekwentnej ich realizacji. 
Bycie VIP-em biznesu to prestiżowe wyróżnienie, nie należy jednak skupiać się

wyłącznie na odniesionych sukcesach. Oczywiście są one ważne, ponieważ w momen-
tach kryzysów pozwalają wyzwolić dodatkową energię i uświadamiają, że skoro – po-
mimo różnych przeciwności – wcześniej udało się odnieść sukces, to można również te-
raz i będzie można w przyszłości. 

Wyróżnienie VIP Biznesu to także wielkie zobowiązanie. Każda statuetka w mojej ko-
lekcji zajmuje szczególne miejsce, ponieważ każdą z nich otrzymałem za inne przedsięwzięcia
i w innych okolicznościach. Pamiętając o społecznej odpowiedzialności biznesu, bardzo ak-
tywnie udzielam się społecznie, bo dzięki zyskom wypracowanym w biznesie mogę wnosić
pierwiastki dobra w życie ludzi skrzywdzonych, opuszczonych i potrzebujących.

Otrzymanych wyróżnień nie traktuję wyłącznie jako osobistych sukcesów. Współ-
autorami każdej statuetki są ludzie tworzący moje firmy. To właśnie dzięki wiedzy
i zaangażowaniu kadr tworzących Stahl-Mont i PHU Jamniuk od 16 lat jesteśmy
doceniani na całym świecie. Zarówno kapituły różnych konkursów, jak i kontrahen-
ci z uznaniem odnoszą się do kompleksowości i fachowości usług świadczonych przez
moje firmy.

Franciszek Jamniuk
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Barbara 
Jerschina
lekarz medycyny

Nagrodzona za perfekcyjne,
profesjonalne, holistyczne 
podejście do pacjentów 
i wykorzystywanie światowych
osiągnięć techniki w walce 
ze starzeniem się skóry.

VIP w Ochronie Zdrowia 2016

Z wielką radością i ogromną satysfakcją przyjęłam nagrodę VIP w Ochro-
nie Zdrowia 2016. Przyznanie mi tak prestiżowej statuetki to zaszczyt. Bar-
dzo się cieszę, że zostałam doceniona za moją codzienna pracę jako lekarz,

a także moje działania edukacyjne związane ze zdrowym stylem życia. Wieloletnia prak-
tyka w zawodzie lekarza medycyny estetycznej pozwoliła mi na holistyczne spojrzenie
na pacjenta. Piękno jest w każdym z nas – trzeba je tylko odkryć i należycie pielę-
gnować, dotrzeć indywidualnie do każdego problemu i umiejętnie go rozwiązać. Cza-
su nie jesteśmy w stanie zatrzymać, ale możemy w sposób mądry i fachowy przywró-
cić naturalne piękno i radość pacjentów.

Ta nagroda to dla mnie kolejne jeszcze większe wyzwanie, żeby nie ustawać w pra-
cy nad poprawą zdrowia, samopoczucia, kondycji i wyglądu wszystkich, którzy ocze-
kują mojej pomocy. Największą radość sprawia mi zdrowie i uśmiech moich pacjen-
tów.

Barbara Jerschina
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dr hab. inż. Regina Jeziórska
prof. IChP, do dn. 12 października 2016 r. 
dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej 
im. prof. I. Mościckiego z Warszawy

Nagrodzona za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

P rzyjęłam tę nagrodę z satysfakcją tym większą, że otrzymałam ją w roku stu-
lecia Instytutu Chemii Przemysłowej, którego podstawową misją, sformuło-
waną przez jego twórcę i pierwszego dyrektora – prof. Ignacego Mościckie-

go – jest działalność pionierska w kierunku pracy naukowo-twórczej nad budową prze-
mysłu chemicznego w Polsce. 

Głównym kapitałem instytutu badawczego, prowadzącego badania stosowane, jest
umiejętność przełożenia posiadanych wiedzy i doświadczenia na jej praktyczne zasto-
sowanie poprzez wdrożenia w przemyśle. O sukcesach instytutu decyduje przede wszyst-
kim wysoko wykwalifikowana kadra naukowa z dużym doświadczeniem B+R i w po-
zyskiwaniu projektów badawczych oraz nowoczesna aparatura badawcza i instalacje
pilotażowe, a także bardzo duży dorobek patentowy i publikacyjny. Ważny jest również
wysoki stopień zaawansowania technologicznego opracowanych innowacyjnych produktów
i technologii. W przypadku instytutu jest to najczęściej dziewiąty stopień gotowości tech-
nologicznej. Opracowane w naszej jednostce technologie są wysoko oceniane na mię-
dzynarodowych wystawach wynalazków i innowacji. Najbardziej prestiżową nagrodą,
jaką otrzymał ostatnio instytut, jest tytuł honorowy Lider Innowacji 2016, przyzna-
ny za innowacyjne badania rozwojowe i przemysłowe dla przedsiębiorstw przemysłu
chemicznego, przezwyciężające istotne bariery rozwoju polskiej gospodarki przez two-
rzenie zrównoważonego przemysłu chemicznego. Nagrodę tę otrzymaliśmy na targach
innowacji INTARG 2016 w Katowicach.

Regina Jeziórska
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Henryk Kartaszyński 
właściciel firmy „PRO-PROJECT” 
Henryk Kartaszyński z Chełma

Nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

K iedy wracam wspomnieniami do październikowego wieczoru, podczas które-
go otrzymałem statuetkę VIP Biznesu 2016 – piękną pod każdym względem,
towarzyszy mi satysfakcja, że to, co zawsze robiłem z pasją, zostało zauwa-

żone i docenione. Dziękuję za to prestiżowe wyróżnienie i gratuluję redakcji „Maga-
zynu VIP” znakomicie przygotowanej gali.

Gdy 25 lat temu zakładałem firmę PRO-PROJECT, mogło się wydawać, że mój
plan jest nierealny. Lata ciężkiej pracy, odwagi i wytrwałości sprawiły, że niewielkie
rodzinne przedsiębiorstwo z Chełma jest dziś jednym z największych producentów wy-
robów do kontroli diagnostycznej aparatury medycznej na świecie, a produkty
PRO-PROJECT stanowią synonim silnej i rozpoznawalnej marki, która jest gwarancją
jakości, kompetencji, standardów oraz działań innowacyjnych. Nasi dystrybutorzy
w 78 państwach na świecie każdego dnia dbają o to, by klienci otrzymywali od nas pro-
dukty, które są gwarancją najwyższej jakości, i udowadniają, że można nam zaufać. 

Wszystkie nagrody traktuję jako osobiste wyróżnienie, ale także jako wyraz uzna-
nia dla pracy całego zespołu, dlatego szczególne podziękowania kieruję w stronę pra-
cowników PRO-PROJECT. Bez tak zaangażowanego zespołu na pewno nie mógł-
bym cieszyć się dziś z nagrody. Dobrze działająca firma to nasz wspólny sukces. Przy-
znana mi statuetka VIP Biznesu 2016 jest powodem do dumy, ale również wyzwaniem
na kolejne lata, impulsem, by nie zwalniać tempa rozwoju firmy.

Henryk Kartaszyński
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Ewa 
Kasprzyk
aktorka teatralna i filmowa

Nagrodzona za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki filmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2016

N ie ukrywam, że statuetka VIP bardzo mnie zaskoczyła, bo rzadko dostaję
nagrody – ostatnią odebrałam na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
w Wenecji za rolę w „Belissimie”, bodajże w 2001 r., więc dosyć dawno. Dla-

tego doceniam, ilekroć ktoś zauważa walory moich artystycznych poczynań, zwłaszcza
że w przypadku nagrody „Magazynu VIP” wyboru laureatów dokonali czytelnicy.
W życiu powszednim aktora, którego praca w pewnym momencie staje się rutyną, na-
groda jest prawdziwym świętem. Na co dzień największą frajdę w zawodzie daje mi
to, co sama wymyślę, jeśli chodzi o kreacje aktorskie. Dlatego wiele dla mnie znaczy-
ło zdobycie praw do wystawienia sztuki Almodóvara, co było nie lada wyzwaniem. Wła-
śnie to, co wymaga dużo pracy i wysiłku, daje najwięcej satysfakcji, bo łatwo zarobio-
nych pieniędzy się nie docenia. Łatwo jest zabłysnąć wielkim światłem i szybko zga-
snąć, ale nie o to chodzi w pracy aktora. Dlatego należy doceniać tych, którzy cały czas
„się palą” i wiedzą, jak nieustannie podsycać ten ogień. Aby tak było, potrzebna jest
otwartość i szczerość wobec widza – ja je mam i to się chyba nie zmieni. Myślę, że pu-
bliczność czuje, kiedy aktor lubi swój zawód. Cieszę się, że w moim przypadku tak wła-
śnie jest i że doświadczam żywych reakcji widzów, zarówno pozytywnych, jak i krytycznych
– to sprawia, że nie czuję się jak dinozaur. Na pewno dużo radości daje każde udane
przedsięwzięcie, jednak najważniejsze, by obok małych radości zawodowych mieć uda-
ne życie osobiste. To najlepszy – bo mój własny – przepis na sukces.

Ewa Kasprzyk
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Anna i Czesław 
Koliszowie 
właściciele firmy ANKOL Sp. z o.o. z Chorzelowa

Nagrodzeni za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

O trzymane po raz czwarty prestiżowe tytuł i statuetka VIP Biznesu są du-
żym wyróżnieniem i wyrazem uznania dla naszej 25-letniej działalności. Do-
świadczenie, posiadana wiedza, odwaga w podejmowaniu wyzwań, konsekwencja,

nastawienie na rozwój i wiara w powodzenie były i są podstawą naszych wspólnych do-
konań. Zbudowaliśmy rozpoznawalną na rynkach markę ANKOL, utożsamianą z naj-
wyższą jakością, rzetelnością i wiarygodnością. Jesteśmy liderem wśród prywatnych
dostawców części zamiennych, usług remontowych i nowoczesnych technologii dla lot-
nictwa wojskowego i cywilnego. Jako dynamiczne przedsiębiorstwo realizujemy kon-
trakty resortowe dla odbiorców na całym świecie. Wizerunek oraz zdobyte zaufanie
umożliwiły nam pozyskanie przedstawicielstw zachodnich producentów na dystrybu-
cję specjalistycznych części dla lotnictwa w obszarze Europy Wschodniej. Dzięki ta-
kiej współpracy stworzyliśmy swoisty pomost wymiany technologicznej pomiędzy
Wschodem a Zachodem. Jesteśmy laureatami wielu honorowych wyróżnień w kraju
i za granicą, co pozytywnie motywuje nas do dalszej aktywności biznesowej, by utrzy-
mać rosnące tempo rozwoju oraz pozycję. Jesteśmy dumni, że nasze podejście do biz-
nesu, oparte o najwyższe światowe standardy, profesjonalizm, odpowiedzialność i prze-
strzegane wartości, spotykają się z wysoką oceną, zaliczając nas do elitarnego grona
VIP-ów. Powaga i prestiż tytułu ,,VIP” w pełni nas satysfakcjonuje, bo – jak powiedział
Arystoteles – ,,Prawdziwa godność nie leży w tym, by odbierać zaszczyty, lecz w tym,
by na nie zasłużyć”.

Anna i Czesław Koliszowie
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Arkadiusz 
Kosiński 
burmistrz gminy Brwinów

Nagrodzony za doskonałe 
zarządzanie, opierające się 
na umiejętnym wykorzystaniu 
położenia i walorów naturalnych
gminy, jej odpowiedniej promocji 
i inwestycjach, które podnoszą 
komfort życia mieszkańców 
i przyciągają turystów. 

VIP Samorządu 2016

P raca burmistrza oceniana jest często na podstawie osiągnięć całego zespołu lu-
dzi. W zdobyciu tytułu „VIP Samorządu 2016” dostrzegam znaczny wkład pra-
cy moich współpracowników: zastępcy, skarbnika oraz sekretarza gminy.

Grono osób pracujących na sukces gminy Brwinów jest zresztą dużo większe. Razem
cieszymy się z nagród i wyróżnień oraz wysokich miejsc gminy w rankingach. Są jed-
nak momenty, gdy odpowiedzialność spoczywa tylko na moich barkach, bo przecież czę-
sto muszę podejmować niełatwe decyzje. Statuetka VIP Samorządu jest dla mnie wy-
różnieniem, które przypomina o tych chwilach, gdy sam muszę zmierzyć się z wyzwa-
niami; pracuję ciężko i często do późna w nocy przeglądam projekty budowlane doty-
czące gminnych inwestycji, wykorzystując przy tym moją wiedzę, zdobytą na studiach
na Politechnice Warszawskiej, oraz lata doświadczeń w pracy inżynierskiej. Osobi-
ście spędziłem trzy noce i dwa dni, przygotowując w zeszłym roku wniosek o dotację
dla powiatu na przebudowę ważnej drogi lokalnej na terenie naszej gminy. Udało się!
Droga prowadząca z Brwinowa do miejscowości Moszna, tuż obok charakterystycz-
nego komina przy autostradzie A2, i dalej do węzła autostrady w Pruszkowie zosta-
ła przebudowana. Kierowcy jeżdżą po równym asfalcie, a inni uczestnicy ruchu zy-
skali bezpieczny ciąg pieszo-rowerowy. Odbieram statuetkę VIP Samorządu jako na-
grodę za ciężką pracę. Czuję również radość, satysfakcję oraz wdzięczność dla żony,
która od sześciu lat dzielnie znosi moje zangażowanie w sprawy gminy.

Arkadiusz Kosiński
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Gabriela Kośmider
właścicielka Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
-Handlowego GABI-PLAST z Krotoszyna

Nagrodzona za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

J estem niezmiernie zaszczycona, iż mogłam znaleźć się w gronie laureatów tak
prestiżowego wyróżnienia, jakim jest nagroda VIP Biznesu. Pragnę podzięko-
wać jej fundatorom za docenienie mojej osoby. Jestem dumna z faktu, iż firma

GABI-PLAST, którą prowadzę od 33 lat, otrzymała tak znaczące wyróżnienie.
Od lat działamy w branży opakowań, dbamy o zapewnienie wysokiej jakości ofe-

rowanych produktów, stale dążymy do utrzymania wysokiej pozycji na rynku, a także
wiarygodności w oczach klientów oraz dostawców. 

„Solidność w partnerstwie to podstawowy element, budujący zaufanie na rynku”
– jest to hasło, które towarzyszy mojej firmie od początku działalności. Sumienność,
lojalność, obowiązkowość w prowadzonych interesach zapewniły jej stałych i rzetel-
nych partnerów. Najważniejsi w firmie są moi współpracownicy, którzy pracują na wspól-
ny sukces. Są oni moim największym kapitałem. Sądzę, że w prowadzeniu firmy po-
maga tzw. wyczucie. Bardzo ważne jest czerpanie satysfakcji z tego, co robię i co osią-
gam. Uczyłam się tego od początku, dzięki czemu stworzyłam firmę, która przynosi nie
tylko korzyści materialne, lecz także satysfakcję z kontaktów. Dobry przedsiębiorca musi
mieć czas dla klientów, pracowników oraz na zaangażowanie w sprawy środowiska lo-
kalnego. Dużym wsparciem jest dla mnie rodzina, są nim też pasje, którymi mogę dzie-
lić się z najbliższymi. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukce-
su mojej firmy.

Gabriela Kośmider
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Rafał 
Królikowski 
aktor filmowy i teatralny

Nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki filmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2016

N igdy nie czułem się VIP-em. Oczywiście mam świadomość swojej rozpo-
znawalności i bez wątpienia cieszy mnie, gdy moi widzowie, odbiorcy wspo-
minają spektakle czy filmy i seriale jako ważne dla nich. Niemniej jednak

nominacje i nagrody, takie jak przyznana mi właśnie statuetka VIP-a, nadal mnie po-
zytywnie zaskakują. Dlatego jest mi niezmiernie miło, że redakcja i czytelnicy doce-
nili mnie i moją działalność zawodową, która, jak sądzę, stała się przyczynkiem do wy-
różnienia. Jednocześnie głęboko wierzę, że największe osiągnięcia – mimo upływu lat
– są wciąż przede mną. To przekonanie napędza mnie do dalszej pracy i do tego, by
w każdej roli dawać z siebie jak najwięcej.

W dzisiejszych czasach bardzo łatwo przykleja się ludziom etykietkę VIP-a, pod-
czas gdy prawdziwych VIP-ów wcale nie jest tak wielu. Tym bardziej warto wskazy-
wać autorytety, codziennych „bohaterów”, których cenimy i podziwiamy za ich pracę
i postawę. Niezależnie od tego, co robimy, w pracy ważna jest pasja, a w każdej sfe-
rze – konsekwencja w kierowaniu się określonymi zasadami, którym chcemy być wier-
ni przez całe życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe. Tylko wtedy możemy coś osią-
gnąć i zaistnieć jako ludzie godni naśladowania.

Rafał Królikowski
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Włodzimierz 
Matuszak 
aktor filmowy i teatralny

Nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania na rzecz
rozwoju polskiej sztuki 
filmowej i teatralnej oraz
stworzenie kreacji, które 
głęboko utkwiły w pamięci 
widzów.

VIP 2016

C zuję się mile wyróżniony, tym bardziej że odbierałem tę nagrodę w towarzystwie
wielu wybitnych twórców. VIP to przede wszystkim osoba, która to, co osią-
gnęła, zawdzięcza swojej ciężkiej pracy. Człowiek, który swoją wiedzą, do-

świadczeniem i umiejętnościami może podzielić się z innymi, który poza budowaniem
własnej marki i kariery, własnego wizerunku skupia się także na tym, co wokół nie-
go, i ma choćby w najmniejszym stopniu na to wpływ poprzez różnego rodzaju działa-
nia charytatywne.

Najbardziej dumny jestem z młodzieńczej wytrwałości, dzięki której nie poddałem
się i uprawiam zawód, o którym marzyłem. Dla każdego sukces oznacza coś innego. Jed-
ni pragną popularności, inni docenienia przez widza czy krytykę. Jeszcze inni za suk-
ces uznają choćby maleńką rólkę w popularnym serialu. Dla mnie sukcesem jest, kie-
dy widz – wychodząc z kina czy teatru – wynosi jakieś przemyślenia, coś go dotyka,
zastanawia. Wierzę, że takich momentów będzie jak najwięcej, bo pewnie jak większość
artystów myślę o tym, co przede mną, i że ta wymarzona rola gdzieś tam w tym „ju-
trze” na mnie czeka.

Włodzimierz Matuszak
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Kamil Muskus
dyrektor ds. wdrożeń i rozwoju 
Compass Money Sp. z o.o. z Legnicy

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

T ytuł „VIP Biznesu 2016” jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem oraz wy-
razem uznania dla całokształtu mojej dotychczasowej działalności. Znalezie-
nie się w gronie tak doświadczonych i znamienitych osobistości jest pochwa-

łą dla moich starań i z całą pewnością będzie napędzało mnie do dalszej pracy i in-
tensywnego rozwoju. Jestem dumny, że mogę znaleźć się pośród tak utytułowanych przed-
stawicieli świata biznesu, kultury czy polityki, którzy wytrwale dążą do popularyzacji
jakości w każdej dziedzinie życia – zarówno prywatnej, jak i zawodowej. „Magazyn VIP”
stworzył możliwość docenienia jednostek, które udowadniają, że ciężka praca może za-
prowadzić nas bardzo daleko. 

Pełniąc funkcję dyrektora ds. badań i rozwoju, do tej pory odebrałem już wiele na-
gród, przyznawanych firmie Compass Money. To stanowisko pozwoliło mi realizować
wszystkie założone przeze mnie plany zawodowe. Finanse zawsze były dla mnie źró-
dłem fascynacji – chciałem, żeby nasze społeczeństwo objęło pełną kontrolę nad swo-
imi domowymi – i nie tylko – budżetami. Compass Money oferuje swoim klientom nie
tylko rozwiązania finansowe, takie jak pożyczki, kredyty oraz leasing, ale – co naj-
ważniejsze – wyciąga nich pomocą dłoń. 

Wszystkie dotychczasowe sukcesy Compass Money napawały mnie optymizmem
i chęcią do pracy. Tytuł „VIP Biznesu 2016” stanowi dla mnie szczególne potwier-
dzenie dobrze obranej drogi zawodowej i motywuje mnie do dalszego podnoszenia po-
przeczki oraz nadawania właściwego kierunku finansom. 

Kamil Muskus
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Kazimierz Okińczyc 
prezes zarządu Koszalińskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przylesie” z Koszalina

Nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

S tatuetka VIP Biznesu 2016 jest tym szczególniejszym docenieniem pełnienia prze-
ze mnie funkcji prezesa zarządu spółdzielni „Przylesie”, że przyznano mi ją po raz
drugi. Cieszę się, że spółdzielczość mieszkaniowa jest zauważana w rankingach,

a sama spółdzielnia jest przykładem dobrze prosperującego podmiotu gospodarczego.
Zarządzanie tak dużą jednostką wymaga organizacji i planowania, które sięgają

nie tylko na rok naprzód, ale na wiele kolejnych lat. Staramy się, by wszystkie dzia-
łania zmierzały do poprawy stanu technicznego zasobów, podniesienia standardu miesz-
kania, a przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia jest po-
szukiwanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, ale też staranie się
o środki zewnętrzne na przeprowadzenie części projektów. 

Prowadzenie działalności gospodarczej pozwoliło nam na zgromadzenie rezerw, któ-
re gwarantują stabilność finansową i gospodarczą. Nie zaprzestajemy też budowy no-
wych budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na sprzedaż lokali bądź ich wyna-
jem. Nie zapominamy również o potrzebach kulturalnych i społecznych mieszkańców,
umożliwiając rozwój pasji dzieci, młodzieży i seniorów. W tym celu aktywnie prowa-
dzimy kluby osiedlowe.

Kierowaną przeze mnie spółdzielnię niejednokrotnie doceniły zewnętrzne insty-
tucje, dzięki czemu jest ona laureatem wielu konkursów i rankingów. Wszystkie te wy-
różnienia motywują nas do dalszego działania, podnoszą renomę firmy i są doskona-
łym narzędziem marketingowym.

Kazimierz Okińczyc
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Jan Ossa 
właściciel Zakładu Budowy Maszyn 
OSSA z Tych

Nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

N agroda VIP Biznesu sprawiła mi ogromną przyjemność – kto z nas nie ma
w sobie choć trochę próżności? Całkiem serio, wyróżnienie zbiegło się
z 20-leciem założonej przeze mnie firmy, więc stanowi swego rodzaju pod-

sumowanie naszej pracy i osiągnięć, a ponieważ tych jest na przestrzeni 20 lat wiele,
mamy się czym pochwalić. Dlatego mam nadzieję, że zdobyta nagroda pozwoli szerzej
poznać mały Zakład Budowy Maszyn z Tych.

Przejmując pomysł z rynku niemieckiego, chciałem udowodnić, że Polacy też po-
trafią. I udało się. Jestem dumny z rozwoju firmy, tym bardziej że produkujemy urzą-
dzenia do zakręcania śrub z kontrolowanym momentem obrotowym, a więc udało nam
się wypracować specjalizację, w której konkurencja jest bardzo niewielka – jesteśmy
jednym z 10 producentów zakrętarek el. na świecie, a w Polsce jedynym. Oferta po-
zwoliła mi stworzyć silną markę produktu, który ma szerokie zastosowanie w przemyśle,
m.in. rafineryjnym, chemicznym, energetycznym.

Aby cieszyć się stabilną pozycją na rynku, trzeba wiedzieć, dokąd się zmierza.
W moim przypadku nieodzowna okazała się innowacyjność, bo żeby być konkurencyj-
nym, trzeba się wyróżniać. Stąd nasze projekty badawcze, które pozwalają stworzyć
nowatorskie rozwiązania na wysokim poziomie. W najbliższym czasie zamierzamy
w większym zakresie wyjść na rynek globalny. Liczę, że zarówno konsekwencja w dzia-
łaniach prorozwojowych, jak i zdobyta nagroda nam w tym pomogą, choć już teraz je-
steśmy obecni przy realizacji potężnych inwestycji, nie tylko w kraju.

Jan Ossa
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Eugeniusz Pastuszka 
prezes Radomskich Hal Mięsnych Sp. z o.o. 
z Radomia

Nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

S tatuetka i tytuł VIP Biznesu 2016 to bardzo duże wyróżnienie i wyraz uzna-
nia dla działalności Radomskich Hal Mięsnych na polskiej arenie biznesowej.
To potwierdzenie naszego profesjonalizmu, konsekwencji i zaangażowania w pra-

cę nad budową marki. To nagroda, na którą pracowaliśmy wspólnie jako zespół: pre-
zesi, lokalni producenci i wystawcy, obsługa i wreszcie klienci, których zadowolenie
i satysfakcja są gwarantem wysokiej jakości oferowanych przez nas usług i towarów.
Czujemy się niezmiernie dumni, że nasze starania, całokształt zrealizowanej w tak szyb-
kim tempie inwestycji znalazły uznanie nie tylko w oczach odwiedzających RHM miesz-
kańców Radomia i okolic, lecz także w opinii jury, które przyznaje tę prestiżową na-
grodę. Otrzymanie statuetki VIP Biznesu 2016 to także motywacja, by dalej, rów-
nie uporczywie pracować na renomę firmy, która dba o satysfakcję swoich klientów
i nie ustaje w staraniach o podwyższanie standardów. Rozumiemy, że jedynie poprzez
stałą pracę na rzecz rozwoju RHM, poprzez szukanie nowoczesnych i konkurencyj-
nych rozwiązań działamy na rzecz regionu i rodzimych producentów. Wiemy, że tyl-
ko poprzez kontynuację sprzyjającej potrzebom naszych klientów polityki pozostanie-
my firmą, która liczy się na rynku i posiada zaufanie lokalnej społeczności. W tym upa-
trujemy klucza do sukcesu. Biznes wspierający rodzimy handel, a co za tym idzie, rów-
nież naszą małą ojczyznę – miasto Radom, to dewiza, którą kierujemy się od pierw-
szych dni działalności spółki RHM.

Eugeniusz Pastuszka
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Mikołaj 
Pawilcz 
wójt gminy Narewka

Nagrodzony za doskonałe 
zarządzanie, opierające się 
na umiejętnym wykorzystaniu 
położenia i walorów naturalnych
gminy, jej odpowiedniej 
promocji i inwestycjach, 
które podnoszą komfort życia 
mieszkańców i przyciągają turystów. 

VIP Samorządu 2016

N agroda VIP Samorządu 2016, którą otrzymałem, to wielki zaszczyt i ho-
nor dla małej gminy Narewka, położonej na rubieżach Rzeczpospolitej, czy-
li w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego przy granicy

z Białorusią. Małej, ale wielkiej z uwagi na wiele czynników, a przede wszystkim dzię-
ki zaangażowanym w pracę ludziom, którzy tam mieszkają.

Gmina Narewka to raj dla turystów i inwestorów. Dwie trzecie jej powierzchni zaj-
muje Puszcza Białowieska. Na jej terenie zlokalizowane jest 50 proc. powierzchni Bia-
łowieskiego Parku Narodowego. Przez naszą ziemię przepływają rzeki – Narew i Na-
rewka. W górnym biegu tej pierwszej znajduje się Zbiornik Wodny „Siemianówka”
o powierzchni 3250 ha. Bogactwo cennych walorów przyrodniczych spowodowało, że
dwie trzecie powierzchni gminy jest objętych obszarami ochrony Natura 2000.

Gmina posiada szeroką ofertę inwestycyjną. Zainteresowani nią mogą nabyć atrak-
cyjnie położone i uzbrojone w pełną infrastrukturę komunalną nieruchomości, prze-
znaczone na inwestycje turystyczne – budownictwo hotelarskie i pensjonatowe. Są one
położone nad brzegiem Zbiornika Wodnego „Siemianówka”, w sąsiedztwie komplek-
su leśnego Puszczy Białowieskiej. W samym jej centrum, również nad zbiornikiem wod-
nym, znajdują się natomiast tereny przeznaczone pod budownictwo letniskowe – uzbro-
jone w infrastrukturę komunalną działki o powierzchni ok. 1 tys. mkw. To oferta skie-
rowana przede wszystkim do miłośników ciszy, wędkarstwa i ornitologii.

Mikołaj Pawilcz



63

G
a
la

 M
a
g

a
zyn

u
 V

IP
 2

0
1
6

prof. Ludwik Pokora 
właściciel i dyrektor 
CTL – Centrum Techniki Laserowej 
LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o. z Warszawy

Nagrodzony 
za wybitne dokonania, 
spełnianie się w roli 
menadżera i zarządcy 
firmy z branży medycznej. 

VIP w Ochronie Zdrowia 2016

W yróżnienie nagrodą VIP w Ochronie Zdrowia 2016 to dla mnie ważna oce-
na środowiska medycznego. To dla niego staram się konstruować i wytwa-
rzać coraz doskonalsze i coraz nowocześniejsze lasery, które skutecznie i bez

leków pomagają pacjentom w blisko tysiącu różnorodnych schorzeń i przypadków. La-
sery innej grupy – bezinwazyjne lub minimalnie inwazyjne – wykonują zabiegi mi-
krochirurgiczne w prawie wszystkich specjalnościach medycznych: od pediatrii począwszy,
poprzez onkologię, laryngologię, aż po medycynę weterynaryjną i geriatrię. Opracowujemy
też z dużą satysfakcją akceptowane przez pracowników służby zdrowia nowoczesne apa-
raty do fototerapii i magnetoterapii. Są one bardzo proste w konstrukcji i obsłudze. 

Statuetka, którą zostałem uhonorowany, jest już 16. w kolekcji wyróżnień, jakimi
mnie doceniono. To cieszy i motywuje do dalszych prac nad ulepszaniem zdrowia pa-
cjentów. Ponadto bycie VIP-em w ochronie zdrowia to ugruntowanie pozycji fizyka-
-inżyniera w środowisku lekarzy i dentystów, czyli w świecie całkowicie innym od mo-
jego technicznego środowiska. Tym cenniejsza jest dla mnie statuetka przyznana w tej
właśnie rywalizacji. 

Chcę także podkreślić, że nagroda VIP w Ochronie Zdrowia to również wyróżnie-
nie dla moich wszystkich pracowników i współpracowników. Bez współpracy z moimi ko-
leżankami i kolegami, a także często bezimiennymi partnerami, moja indywidualna pra-
ca i moje zaangażowanie nie zostałyby zauważone przez opiniotwórcze środowisko.

Ludwik Pokora 
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Piotr 
Polk 
aktor filmowy i teatralny, piosenkarz

Nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania na rzecz
rozwoju polskiej sztuki 
filmowej i teatralnej 
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2016

K ażda nagroda jest miłym podsumowaniem dokonań, działań, pasji. Mówi o tym,
że ktoś je ocenia i docenia. Nagroda VIP jest o tyle inna od pozostałych, że
nie nominuje do niej znakomite grono twórców, znawców jednego tematu, a ro-

bią to ludzie, którzy interesują się różnymi dziedzinami życia i kultury. I z tego po-
wodu jest niezmiernie cenna. 

Dlaczego ja? Nie wiem. Nigdy nie czułem się osobą szczególnie się wyróżniającą.
Całe życie robię to, co kocham, i staram się wykonywać to uczciwie. I żadna nagro-
da tego nie zmieni, choć stanowi potwierdzenie zasadności tego, co robię i jak to ro-
bię. Mogę za nią szczerze podziękować. I cieszę się, że dołączyłem do grona nagro-
dzonych osobistości świata kultury, sztuki i biznesu. Dziękuję.

Piotr Polk
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Krystyna 
Prońko 
piosenkarka

Nagrodzona 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej.

VIP 2016

W prawdzie nie przywiązuję większej wagi do nagród, ale przyznana mi sta-
tuetka VIP to dla mnie miłe wydarzenie, a zarazem zobowiązanie do ja-
kości w świetle mojej dalszej działalności artystycznej. Nie postrzegam na-

gród w kategorii sukcesu, bo ten ma nie tylko pozytywny wydźwięk, może mieć również
działanie destrukcyjne. Po sukcesie łatwo spocząć na laurach i zapomnieć, że to tyl-
ko chwila. Na pozycję artysty wpływa wiele czynników, jednak przede wszystkim po-
winien on w swoich dokonaniach pozostawać wierny sobie. Najważniejsze są emocje,
które staram się przekazać publiczności, śpiewając i robiąc to w zgodzie z własnymi
przekonaniami, gustem, stylem. Myślę, że moją wieloletnią obecność na estradzie za-
wdzięczam m.in. temu, że jestem wierna sobie, nie ulegam chwilowej modzie, a jedno-
cześnie potrafię korzystać z nowości nie tylko ze świata muzyki, nie odcinam się od współ-
pracy z uzdolnioną artystycznie młodzieżą i jestem ciekawa świata.

Krystyna Prońko
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Tomasz 
Raczek
krytyk filmowy, publicysta, wydawca

Nagrodzony za wieloletnie
utrzymywanie najwyższych
standardów krytyki filmowej
przy zachowaniu zasad 
etycznych i warsztatowych 
na każdym polu działalności
medialnej.

VIP 2016

T aka nagroda, jaką otrzymałem na październikowej gali, zawsze daje ogrom-
ną satysfakcję – zarówno zawodową, jak i towarzyską. Jej wręczenie przebiega
zazwyczaj w sprzyjających okolicznościach, w których ludzie są dla siebie sym-

patyczni, mówią sobie miłe rzeczy. Dla mnie to była dodatkowa przyjemność, ponie-
waż mogłem obserwować wręczanie nagród polskim biznesmenom. Nie ukrywam, że
większości z nich nie znałem zarówno jako ludzi, jak i jako producentów oraz usługo-
dawców, a przez to nie miałem świadomości, ilu jest wśród nich pasjonatów, z jakim prze-
jęciem i z jaką miłością mówią oni o swojej pracy. Było to dla mnie tak budujące, że
jeden taki wieczór, który zorganizowała redakcja „Magazynu VIP”, wystarczy mi za
sto wydań „Wiadomości”, pełnych informacji o tym, co niedobrego dzieje się w Polsce
i na świecie, i co złego nas czeka. 

W swojej zawodowej działalności najbardziej jestem dumny z tego, że udało mi się
uzyskać wolność pod każdym względem – nie tylko finansowym, lecz także intelektu-
alnym, mentalnym. Że nie muszę wykonywać niczyich poleceń, a w szczególności tych,
które uważam za niesłuszne. Że mogę ponosić konsekwencje swoich złych decyzji, ale
i zbierać owoce dobrych. To wszystko daje mi pełną satysfakcję. Bycie VIP-em ozna-
cza dla mnie, że to, co robię, ma dla innych znaczenie, i oni – przyznając mi nagro-
dę – chcą mi o tym powiedzieć. Dzięki temu dobra energia idzie w obie strony, co bar-
dzo mnie cieszy.

Tomasz Raczek
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Stanisław Romaniuk 
właściciel Firmy Budowlanej 
Stanisław Romaniuk z Białej Podlaskiej

Nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

R ok 2016 jest dla mojej firmy wyjątkowy. Po pierwsze, prowadzę działalność
już od 30 lat, co jest niemałym powodem do dumy, a dodatkowo w tym jubi-
leuszowym roku odebrałem nagrodę VIP Biznesu, która daje poczucie, że trzy

minione dekady były czasem wytężonej pracy i efektów docenianych nie tylko w śro-
dowisku branżowym. Od 2000 roku wybudowaliśmy w Białej Podlaskiej 16 obiektów
mieszkaniowych, miesięcznie sprzedajemy średnio 10 mieszkań – to wynik, który daje
poczucie stabilizacji i satysfakcję. Jestem dumny z tego, co udało mi się stworzyć. Przez
ostatnie 5 lat możemy poszczycić się naprawdę dużym zainteresowaniem naszymi nie-
ruchomościami, które przekłada się na sprzedaż, a przecież to, że ludzie chcą u nas
mieszkać i są zadowoleni z oferty, jest dla mnie największą radością. Jednocześnie każ-
de wyróżnienie jest dla mnie miłym i ważnym potwierdzeniem, że to, czym się zajmu-
ję, ma sens. Za każdym razem, gdy dowiaduję się o przyznanej mi nagrodzie albo od-
bieram dyplom lub statuetkę, wiem, że dobrze wykonuję swoją pracę. Wychodzę z za-
łożenia, że trzeba samodzielnie wszystkiego dopilnować, dlatego osobiście kontroluję plac
budowy, sprawy biurowe i finansowe, aby wszystko było wykonane solidnie i termino-
wo. Czuwam nad postępami prac i jakością wykonania inwestycji, ale jednocześnie dążę
do tego, by być zawsze blisko ludzi. Jeśli tylko mogę, staram się też pomagać innym
i angażować się w różne projekty społeczne. Nagroda „Magazynu VIP” to kolejny do-
wód, że właściwie zarządzam firmą i nadaję jej dobry kierunek rozwoju.

Stanisław Romaniuk
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Elżbieta 
Romanowska 
aktorka teatralna i filmowa

Nagrodzona za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki filmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2016

W szystkie nagrody są bardzo miłe, a w szczególności te, które dla nas akto-
rów przyznawane są przez widzów czy czytelników, bo tak naprawdę dla nich
tworzymy. Nie wystawiamy spektakli, nie gramy w serialach dla własnej

próżności, tylko po to, żeby ktoś w miły sposób spędził czas, żeby to, co ogląda, wpra-
wiło go w dobry nastrój albo wzruszyło. Kiedy więc dostajemy tego typu wyróżnienie
jak VIP, jest to dla nas potwierdzenie, że droga, którą kroczymy, prowadzi w dobrym
kierunku. 

Jeśli chodzi o bycie VIP-em, dla mnie w tym momencie wiąże się to tylko z wy-
różnieniem, które otrzymałam. Skrót ten co prawda oznacza wyjątkową osobę, ale ja
nią nie jestem w tym kontekście, na jaki wskazuje nazwa statuetki, natomiast oprawa
gali, która była bardzo glamour, fantastyczni ludzie, w gronie których się znalazłam,
i nie mam tu tylko na myśli aktorów i piosenkarzy, lecz także biznesmenów, którzy zo-
stali nagrodzeni w różnych dziedzinach, sprawiły, że w tamtej chwili tak się poczułam,
i myślę, że dotyczyło to każdego laureata. Na co dzień określenie VIP absolutnie do
mnie nie pasuje – jestem zwykłą dziewczyną, która po prostu wykonuje niezwykły za-
wód, bo nie ma co ukrywać, że aktorstwo takie właśnie jest. W każdą rzecz, którą wy-
konuję w jego ramach, wkładam całe serce i sto procent energii. Efekty są różne, bo
na sukces spektaklu wpływa wiele elementów, które budują całość, jednak ja mam za-
wsze poczucie, że swoją rolę odegrałam najlepiej, jak potrafiłam, i wierzę, że tak po-
zostanie.

Elżbieta Romanowska
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Samodzielny Publiczny 
Szpital Kliniczny 
Nr 4 w Lublinie

Nagrodzony za świadczenie
kompleksowej opieki 
medycznej na najwyższym 
poziomie, w atmosferze 
życzliwości i w przyjaznym
otoczeniu oraz regularne
wprowadzanie innowacyjnych
technik leczenia.

VIP w Ochronie Zdrowia 2016

N agroda VIP w Ochronie zdrowia 2016 jest potwierdzeniem rozpoznawal-
ności marki, jaką na rynku usług zdrowotnych jest Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, na którą zapracowała cała wysokospe-

cjalistyczna kadra. Bez wsparcia pracowników nie udałoby się zrealizować wizji szpi-
tala nowoczesnego w sferze działalności leczniczej i zarządczej. Wysoki standard usług
medycznych jest znakiem rozpoznawczym kierowanej przeze mnie jednostki, a jego po-
twierdzeniem są liczne nagrody na koncie szpitala i ogromny prestiż. Nie jestem ko-
lekcjonerem nagród, niemniej chętnie poddajemy się procesowi ocen dokonywanych przez
kapituły konkursowe i audytorów zewnętrznych, które są potwierdzeniem sprawnego
funkcjonowania SPSK4 w różnych obszarach działalności, a z drugiej strony wska-
zują obszary, które wymagają wzmożonego nadzoru i staranności. Mogę śmiało powiedzieć,
iż prestiż i nagrody idą za wysoką jakością, która jest wypadkową wielu czynników.

Proces systematycznego modernizowania infrastruktury nadał szpitalowi nowe ob-
licze funkcjonalne i zmienił całkowicie jego wizerunek. Miarą atrakcyjności szpitala
jest popyt na jego usługi nawet za cenę długiego oczekiwania na świadczenia zdrowotne. 

Kierując największym szpitalem województwa lubelskiego od ponad 30 lat, z dużą
satysfakcją mogę powiedzieć, iż ma on pozycję priorytetową dla zapewnienia bezpie-
czeństwa zdrowotnego mieszkańców Lubelszczyzny.

Marian Przylepa, dyrektor naczelny szpitala
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Irena 
Santor
piosenkarka

Nagrodzona 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej.

VIP 2016

D ziękuję za przyznaną mi nagrodę. Jestem nią wzruszona. Piosenka to jest mój
mały intymny świat. Ona tylko wydaje się czymś małym i ulotnym, nieważ-
nym, a jest przecież jak każda aktorska rola. Śpiewanie piosenki porównać

można do roli – malutkiej, ale jednak roli, która musi mieć początek, rozwinięcie i za-
kończenie. To wcale nie jest takie łatwe. 

Witold Lutosławski – wybitny kompozytor – powiedział kiedyś: „Talent, głos to do-
bro powierzone”. W zupełności się z tym zgadzam. Myślę, że miał na myśli to, że wo-
bec daru losu, którym zostało się obdarzonym, trzeba być posłusznym i pokornym. Dbać
o to dobro, nie trwonić go, nie niszczyć. Musimy je przecież oddać innym. Nie jest tyl-
ko naszą własnością.

W moim długim i ciekawym życiu osiągnęłam równowagę duchową. Publiczność to
wyczuwa. Bo prawdą jest powiedzenie: dopóty żyjemy, dopóki o nas pamiętają, a ja chcia-
łabym być zapamiętana. Teraz, gdy mam wspaniałą starość, mogę oddać się reflek-
sji, spojrzeć wstecz, ocenić swoje błędy i ich nie powtarzać. Mam też czas na wspomnienia.

Irena Santor

Fo
t.

 K
A

Pi
F
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Andrzej Seweryn 
aktor i reżyser teatralno-filmowy, 
dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie

Nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki filmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2016

N ależę do tych osób, które bardzo poważnie traktują wszelkie nagrody. Sam
byłem w różnych gremiach, które przyznawały wyróżnienia, ale nigdy nie zda-
rzyło mi się przyznać nagrody dla filmu czy osoby, jeśli nie byłem pewien, że

nie jest to zasłużone wyróżnienie. Zakładam więc, że wszystkie nagrody, które Pan Bóg
mi „dał” poprzez swoich przedstawicieli na ziemi, były zasłużone. I do takiej nagro-
dy również należy  statuetka VIP 2016, która sprawiła mi ogromną radość. Byłem
nią bardzo zaskoczony, ponieważ nigdy nie myślałem o sobie jako o very important per-
son. Jak widać, innym przychodzi to do głowy. I to jest miłe.

Andrzej Seweryn
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Tomasz 
Stockinger 
aktor filmowy i teatralny

Nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki filmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2016

J estem zaszczycony zaproszeniem na tak prestiżowe wydarzenie, zwłaszcza że
w tym roku przypadła mi rola laureata. Te coroczne, eleganckie spotkania lu-
dzi sukcesu, organizowane przez „Magazyn VIP”, niewątpliwie wiążą się z pre-

stiżem, a w takich wydarzeniach warto uczestniczyć. Miło jest znaleźć się wśród zdol-
nych, pracowitych osób, zarówno wśród kolegów i koleżanek artystów, jak i ludzi z in-
nych kręgów, którzy popychają ludzkość do przodu. Bardzo się cieszę, że po raz ko-
lejny mogłem być gościem na jesiennej gali – spodziewałem się, że będzie bardzo wy-
twornie, i tak było. Kiedy wróciłem do domu, miałem poczucie, że spędziłem wieczór
wśród Polaków, jakich częściej chciałbym oglądać – ludzi dowartościowanych ze wzglę-
du na wykonywaną pracę i sukcesy, jakie dzięki niej odnoszą. Gdy zadałem sobie py-
tanie, dlaczego tak dobrze czułem się na gali VIP, odpowiedź przyszła sama: nie było
tam polityków.

Żywot aktora w Polsce przypomina maraton. Nie znam nikogo w branży, kto mógł-
by sobie pozwolić na kilkuletnie wakacje, nawet jeśli odniósł sukces. Cały czas trzeba
zabiegać o pozycję na rynku i szukać nowych propozycji. W życiorysie każdego arty-
sty są lata tłuste i chude, ale dla mnie najważniejszym miernikiem mojego sukcesu jest
to, że cały czas jestem aktywny zawodowo. Wciąż mnie widać na ekranie, od 20 lat głów-
nie w „Klanie”, ale wcześniej dużo pracowałem też w teatrze i do tej pory czuję się przy-
datnym aktorem, pełnym sił i planów na przyszłość, mimo że za dwa lata będę świę-
tował 40-lecie pracy.

Tomasz Stockinger
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Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne w Gdańsku

Nagrodzone za wysoki 
poziom świadczeń 
medycznych, oparty 
o najwyższą jakość, 
nowoczesne zaplecze 
techniczne i wysoko 
wykwalifikowaną kadrę.

VIP w Ochronie Zdrowia 2016

U niwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku to wspaniała placówka, jeden
z największych szpitali w Polsce, i jestem dumna, że od wielu lat mogę pra-
cować z wyjątkowymi ludźmi, którzy są tam zatrudnieni. Zdobyte wyróżnie-

nie jest nagrodą dla wszystkich pracowników szpitala za współdziałanie i zaangażo-
wanie w pracę, jest też doskonałym zwieńczeniem naszych osiągnięć na polu zarząd-
czym. Niewiele jest konkursów, które mogą ocenić działalność tak dużego szpitala jak
nasz. 

Bycie VIP-em zawsze kojarzyło mi się z czymś wyjątkowym, a ludzie nagrodze-
ni takim tytułem to wybitne jednostki. Cieszę się ogromnie, bo to uznanie, które mo-
bilizuje do dalszej owocnej pracy i dążenia do doskonałości. A wszystko to dla naszych
pacjentów, aby znajdowali jak najlepszą pomoc i jak najszybciej wracali do zdrowia.
Chciałabym też, aby otrzymana nagroda była wyzwaniem dla innych i potwierdze-
niem, że bycie VIP-em jest ważnym osiągnięciem w każdej dziedzinie życia gospodarczego.

Każdy sukces szpitala cieszy, ale nie każdy jest widziany w świecie zewnętrznym,
szczególnie że od ochrony zdrowia oczekuje się głównie osiągnięć na polu medycznym.
Postęp w medycynie jest ogromny, przez co żyjemy coraz dłużej, ale też potrafimy wy-
krywać różne choroby, które leczymy z coraz lepszymi efektami. Trudno zatem porównywać
sukcesy medyczne z tymi zarządczymi, jednak w mojej opinii jedne i drugie są bardzo
ważne i zależą od profesjonalizmu pracujących w organizacji ludzi. 

Ewa Książek-Bator, dyrektor UCK
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Agnieszka 
Warchulska 
aktorka filmowa i teatralna

Nagrodzona za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki filmowej i teatralnej 
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2016

N ie byłam dzieckiem, które recytuje wierszyki na akademiach, lubiłam tań-
czyć, słuchać muzyki, bardzo dużo czytałam. W liceum miałam świetnych na-
uczycieli języka polskiego i często jeździliśmy do Teatru Starego w Krako-

wie. Wychowałam się na Lupie, na Jarockim, i tak emocjonalnie chciałam być w tym
świecie wrażliwości, przeżyć. Samo aktorstwo jakoś nigdy specjalnie mnie nie pocią-
gało, byłam osobą nieśmiałą. Najpierw zdałam na anglistykę. Tylko że studiując, po-
czułam, że strasznie mi się tam nudzi. Shakespeare’a, którego tak kocham, wcale tam
nie było. Miałam być nauczycielką, a to tym bardziej mnie nie interesowało. Miałam
w sobie jakiś głód świata, emocji, przeżyć. Wtedy znalazłam ogłoszenie o naborze do
studia teatralnego. Na egzamin namówiła mnie Dorota Pomykała. Pomogła mi w prze-
łamaniu kompleksów, wydawało mi się, że się do tego nie nadaję, nie dam rady. Za to
jestem jej ogromnie wdzięczna. I tak po prostu po roku anglistyki „z buta” poszłam na
egzamin do szkoły teatralnej i dostałam się, ale gdybym nie zdała za pierwszym ra-
zem, pewnie dałabym sobie spokój. Wtedy się okazało, że jest to miejsce, w którym chcę
być. I tak już zostało.

Mam teraz poczucie spełnienia w teatrze, myślę, że w filmie mam jeszcze wiele do
zrobienia. Ważne, że kocham ten zawód. Jest moją pasją. Nie muszę codziennie iść do
pracy, żeby przeżyć. Z drugiej jednak strony uważam, że są rzeczy ważniejsze niż za-
wodowe, i nie ma co popadać we frustracje. 

Agnieszka Warchulska
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Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Kielcach

Nagrodzony za wysoki 
poziom świadczeń 
medycznych, oparty 
o najwyższą jakość, 
nowoczesne zaplecze 
techniczne i wysoko 
wykwalifikowaną kadrę.

VIP w Ochronie Zdrowia 2016

N agrodę VIP w Ochronie Zdrowia dedykuję pracownikom Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Kielcach. To, że nasza placówka prężnie się rozwi-
ja i osiąga sukcesy, jest zasługą całego zespołu, który bardzo ciężko pracu-

je, szkoli się, co z kolei owocuje wprowadzaniem nowoczesnych metod leczenia, na czym
korzystają pacjenci. Nagroda ta jest bardzo ważna, ponieważ ostatni rok był dla nas
okresem poważnych przeobrażeń i wielu wyrzeczeń. Jesienią 2015 roku w struktury na-
szej placówki został bowiem włączony Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecię-
cy i tym samym powstał jeden z największych podmiotów leczniczych w kraju, z pra-
wie 40 oddziałami i 60 poradniami specjalistycznymi. Oddziały pediatryczne miesz-
czą się w nowym pawilonie i dysponują nowoczesnym wyposażeniem na światowym po-
ziomie. 

Bycie VIP-em w Ochronie Zdrowia mobilizuje nas do dalszej pracy i ciągłego
rozwoju, zwłaszcza że medycyna to dziedzina, która nieustannie ewoluuje. Widać to wy-
raźnie w klinikach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Standardem
w placówce są innowacyjne metody leczenia, m.in.: embolizacje patologii naczyniowych
mózgu, mięśniaków macicy, trombektomie, rotablacje, zabiegi wszczepienia stentgraftów
kominowych, fenestrowanych, operacje dzieci w trójwymiarze i za pomocą laserów oraz
zabiegi ortopedyczne technikami miniinwazyjnymi. Nasze działania dostrzegają pacjenci
w całym kraju, o czym świadczą liczne podziękowania, które do nas trafiają.

Andrzej Domański, dyrektor szpitala



www.amazis.com

piwo Praga
Dark Lager

Praga Dark Lager to
oryginalne czeskie piwo

klasy premium, którego wy-
znacznikiem są głęboko miedziany

kolor, kremowa pianka oraz smak pełen
owocowych akordów o długim zakończeniu.
To jakość potwierdzona niezmechanizowa-
nymi metodami produkcji i długim proce-
sem warzenia oraz nagrodami, w tym złotym
medalem na konkursie Word Beer Awards,
który odbył się w Stanach Zjednoczonych
w 2013 r.

piwo Praga Premium Pils

Praga Premium Pils to długo warzone, orygi-
nalne czeskie piwo premium, które jest
wytwarzane metodą niezmechanizowaną
o 200-letniej tradycji, przy użyciu wody ze
studni artezyjskich oraz słodu jęczmiennego,
wyprodukowanego w browarze. Pils ma złoty,
bursztynowy kolor oraz długi finisz z esencjo-
nalną, lekko goryczkową nutą. To zdo-
bywca złotego medalu na konkursie
Word Beer Awards, który odbył
się w Stanach Zjednoczonych
w 2013 r., oraz brązowego
medalu w X edycji kon-
kursu Perły Rynku
FMCG 2016.

wino Habánské 
sklepy Müller Thurgau

Białe wino wytrawne szczepu
Müller Thurgau o przyjemnie
owocowym aromacie, świeżym
smaku oraz niskiej kwasowo-
ści. Jest ono bardzo mineralne,
dzięki czemu zapewnia wysoką
dawkę orzeźwienia. Świetne
jako aperitif oraz dodatek do
deserów, lekkich sałatek, serów
i delikatnych dań drobiowych.

wino Habánské 
sklepy Zweigeltrebe

Czerwone wino wytrawne szczepu
Zweigeltrebe intryguje granatowym
kolorem z przebłyskami fioletu oraz
korzenno-pikantnym aromatem
z nutami owoców jagodowych. Jest
proste, bezpretensjonalne, harmo-
nijne, z delikatnymi garbnikami. Po-
lecane do: makaronów, serów, ryb
z grilla, wędzonego łososia, kuchni
chińskiej, dań pikantnych i baraniny.

B R Ą Z

2016
RYNKU FMCG

TWÓJ WYBÓ
R

 � TW
ÓJ WYBÓR

PERŁA

Dostępne w polskich sklepach i sieciach 
handlowych. Szczegóły na www.amazis.com
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Leszek Woźniak 
wiceprezes Radomskich Hal Mięsnych Sp. z o.o. 
z Radomia

Nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

K iedy w marcu 2014 roku ruszyliśmy z budową Radomskich Hal Mięsnych,
mieliśmy wizję stworzenia nowoczesnego miejsca, spełniającego najbardziej wy-
śrubowane zachodnie normy, gdzie robiący zakupy klient będzie czuł, że sprze-

dawca wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom. Chcieliśmy zbudować halę na miarę
najwyższych standardów, jakiej do tej pory brakowało na rynku. Po niespełna 16 mie-
siącach intensywnej pracy z dumą otworzyliśmy przestrzeń RHM o łącznej powierzchni
ponad 5 tys. mkw., tworząc tym samym 180 nowych miejsc pracy dla mieszkańców Ra-
domia i okolic. Widząc naszych pierwszych zadowolonych klientów, odetchnęliśmy z ulgą.
Poczuliśmy, że wielka inwestycja, która jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej była je-
dynie ambitnym planem, stała się rzeczywistością.

NagrodaVIP Biznesu 2016 jest dla nas niezwykle istotna. To potwierdzenie, że
w biznesie trzeba mierzyć wysoko i wytrwale realizować poszczególne etapy plany. Suk-
ces osiągają jedynie ci, którzy – mając wizję – pozostają jej wierni, mimo napotka-
nych trudności; ci, którzy nie boją się ryzykować i konsekwentnie kroczą wyznaczoną
ścieżką, przy okazji poświęcając wiele wysiłku na budowanie relacji biznesowych. Wła-
ściwy kontakt z partnerem, szeroko rozumianym klientem czy nawet z regionem to pod-
stawa dobrze funkcjonującej firmy. To zasada, która przyświecała nam od początku
i o której wciąż pamiętamy w codziennej pracy. Tylko takie podejście przynosi długo-
trwałe efekty.

Leszek Woźniak
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Tadeusz 
Wrześniak 
właściciel Hut Szkła z Ładnej k. Tarnowa

Nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2016

K ażde wyróżnienie jest miłe. Statuetka VIP Biznesu 2016, za przyznanie któ-
rej dziękuję kapitule konkursu, ma dla mnie szczególne znaczenie podsumo-
wujące, a nawet rocznicowe. Utwierdza mnie w przekonaniu, że wybrana dro-

ga biznesowa, dająca satysfakcję, jest właściwa. Nakazuje nie zbaczać, lecz nadal kon-
sekwentnie i wytrwale podążać za wytyczonym celem, rozwijać produkcję i ekspansję
„rękodzielnictwa szklanego” na wszystkie rynki świata. 

Ponadto zbliża się właśnie 40-lecie prowadzenia mojego „szklanego biznesu” w bran-
ży, której największym bogactwem są ludzie, dlatego chcę podziękować moim wysoko
wykwalifikowanym hutnikom i zdobnikom szkła oraz całemu profesjonalnemu zespo-
łowi pomocniczemu. To właśnie z nimi udało mi się przejść różne zawirowania gospo-
darczo-ekonomiczne w przemyśle szklarskim. 

Być VIP-em w biznesie to ogromna odpowiedzialność. Swoją pracę zawsze wy-
konuję z pasją, kocham i szanuję ludzi, jestem otwarty na nowości, które budują ryn-
kową pozycję firmy. Produkowane w moich hutach wyroby szklane cieszą się dużym
powodzeniem, za ich pomocą promuję Polskę, wystawiając i sprzedając je na obu pół-
kulach świata. Wiem dobrze, że gdy się pokocha szkło, ono się odwdzięczy.

Życzę wszystkim nagrodzonym biznesmenom dalszej efektywnej i stabilnej pracy.
Nie ulegajmy panikom związanym z sytuacjami kryzysowymi. Pracujmy jak najlepiej
i jak najmądrzej.

Tadeusz Wrześniak
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Piotr 
Zelt 
aktor filmowy i teatralny

Nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki filmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2016

N iezwykle się cieszę, że zostałem uhonorowany statuetką VIP-a, tym bardziej
że jest to moja pierwsza nagroda od czasów spektaklu dyplomowego. Sądzę,
że wynika ona z tego, że cały czas udaje mi się trwać w zawodzie i w świa-

domości widzów, co w pracy aktora nie jest oczywiste. W świecie show-biznesu często
mamy do czynienia ze zjawiskiem meteorytów – osobami, które niespodziewanie się po-
jawiają, a po pewnym czasie znikają. Bardzo trudno jest nieustannie istnieć jako ak-
tor i wciąż na nowo dostarczać publiczności przyjemności. Sympatia publiczności wie-
le dla mnie znaczy. Zaszczytem było dla mnie także znalezienie się w tak doborowym
gronie laureatów. Trudno sobie wymarzyć lepsze towarzystwo. Czuję się dumny, że mo-
głem stanąć wśród osobowości reprezentujących różne dziedziny, mających dorobek
i cieszących się uznaniem, i razem z nimi odebrać statuetkę.

Jednocześnie bycie VIP-em zobowiązuje, by cały czas starać się sprostać oczeki-
waniom ludzi, którzy pokładają w nas nadzieję. Żeby zasługiwać na miano VIP-a, trze-
ba reprezentować odpowiedni poziom, zwłaszcza że w dzisiejszych czasach pojęcie to
nieco się spauperyzowało. Trzeba walczyć o to, by godnie reprezentować to, co kryje
się pod nim, a więc wyróżniać się i robić coś istotnego – jak przystało na Very Im-
portant Person. Myślę, że kluczem jest uczciwość zawodowa, dlatego staram się pod-
chodzić do każdego zadania z pełnym oddaniem i starannością, pielęgnując w sobie kre-
atywność, mimo że życie czasem przytłacza.

Piotr Zelt





Autobox Sp. z o.o. istnieje od 15 lat. Początkowo
podstawę jej działalności stanowiła produkcja nadwo-
zi do samochodów cywilnych, żurawi, kontenerów, wy-
wrotek i skrzyń. Potem ofertę rozszerzono o usługi re-
montowo-produkcyjne samochodów wojskowych. – Za-
częliśmy brać udział w przetargach organizowanych
przez MON, a w 2010 r. zaproponowaliśmy zmoderni-
zowanie dla naszej armii najliczniej użytkowanego

przez nią samochodu ciężarowego – Star 266. Przed-
stawiona przez nas propozycja pod nazwą Star 266M2
spotkała się z dużym zainteresowaniem. Pojazd speł-
niał wszystkie wymagania techniczne i eksploatacyjne
stawiane przez wojsko, a ponadto – zgodnie z zalece-
niami – był zbudowany w oparciu o zespoły i podzespoły
trzech głównych marek samochodów wykorzystywa-
nych przez polską armię – mówi Krzysztof Siekański, wi-
ceprezes zarządu Autobox Sp. z o.o. Tak rozpoczęta
działalność na rzecz wojska przynosiła zamówienia
w kolejnych latach, dzięki czemu następował nie-
ustanny rozwój firmy, który trwa po dziś dzień. Zarząd
Autoboksu nie spoczywa jednak na laurach: – Poza re-
alizacją zamówień wciąż szukamy nowych obiektów na
terenie specjalnej strefy ekonomicznej, bo rozwój firmy
wymusza rozbudowę. Inwestycji wymaga też sam za-
kład, który ma już swoje lata, ale przede wszystkim sta-
wiamy na dalszy rozwój, związany zarówno z produk-
cją w obszarze motoryzacji, jak i zabudów specjali-
stycznych – dodaje Krzysztof Siekański. Oby dobra pas-
sa trwała jak najdłużej, a jej namacalnymi efektami niech
będą kolejne długoterminowe zamówienia i ich spokojna
realizacja.

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” SA
jest obecnie największym polskim producentem pneu-
matyki, która znajduje zastosowanie przy mechanizacji
i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałę-
ziach przemysłu. Od 40 lat firma łączy działalność pro-
dukcyjną, handlową oraz usługową w zakresie serwisu
i doradztwa technicznego. Zdobyte doświadczenie,
wiedza i nowoczesny park maszynowy pozwalają na cią-
głe udoskonalanie i poszerzanie oferty. Szczególnie
atrakcyjną pozycją w portfelu produktów jest możliwość
wykonania urządzeń całkowicie dostosowanych do
potrzeb klienta. Dzięki doświadczonej kadrze inżynierów,
konstruktorów i projektantów, pracowników wydziału pro-
dukcji, a także wyspecjalizowanej Izbie Kontrolno-Po-
miarowej spółka zapewnia najwyższą jakość oferowa-
nych produktów. Z pomocą rozwiniętej sieci sprzedaży
szybko dociera do klientów w całej Polsce.

Działalność „PREMY” została nagrodzona Meda-
lem za Produkt HPS w 2012 i 2014 r., posiada też ona
Certyfikaty Zgodności z dyrektywą ATEX, wystawione
przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG, a od 2001 r.
ma wdrożony system zarządzania jakością, zgodny
z wymogami normy ISO 9001:2008.

AUTOBOX Sp. z o.o. ze Starachowic
Firma VIP-a 2016
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Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” SA z Kielc
Firma VIP-a 2016



Od ponad 16 lat PARTNER Systems Sp. z o.o. opie-
ra swoją działalność przede wszystkim na produkcji
urządzeń filtracyjnych przeznaczonych do uzdatniania
wody w sytuacjach kryzysowych oraz sprzętu do ma-
gazynowania wody w warunkach polowych. Współ-
praca z Wojskiem Polskim w tej dziedzinie trwa prak-
tycznie od początku funkcjonowania firmy.  

Codzienną działalność spółki reguluje wdrożony sys-
tem zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz system
zaopatrywania sił zbrojnych państw AQAP 2110:2009.
Przedsiębiorstwo posiada też koncesję nr B-022/2010
na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym i obrotu nimi.

Dotychczasowe wysiłki i zaangażowanie w rozwój
znalazły odzwierciedlenie w osiągnięciach oraz pozy-
cji PARTNER Systems na rynku. W 2015 r. firma otrzy-
mała nagrodę pierwszego stopnia w konkursie Lider
Bezpieczeństwa Państwa, a jej prezes tytuł „VIP Bizne-
su 2015”, zaś rozwój spółki i dążenie do wdrażania no-
wych technologii uhonorowane zostały Certyfikatem Ja-
kości Roku 2015 w kategorii „innowacja”.

PPHU INTER-TECH Piotr Jankowski to firma, któ-
ra nieustannie się rozwija i realizuje nowe inwestycje,
co potwierdzają m.in. otrzymanie pucharu w konkur-
sie HIT TARGOWY na XVII Mazowieckich Dniach Rol-
nictwa w Płońsku, wyróżnienie dla ładowacza IT1600
za uniwersalność zastosowania, które INTER-TECH
otrzymał na Międzynarodowych Targach Techniki Rol-
niczej AGROTECH 2016 w Kielcach, oraz uzyskanie cer-

tyfikatu Firma Godna Zaufania, o czym świadczy duże
poparcie ze strony klientów. Kierownictwo firmy cały
czas wprowadza nowe produkty, by uatrakcyjnić jej ofer-
tę. W przyszłym roku planuje budowę nowej hali pro-
dukcyjnej, a co za tym idzie, chce również stać się chęt-
nie wybieranym przez młodzież pracodawcą, dbają-
cym jednocześnie o zapewnienie dobrych warunków
pracy i możliwości rozwoju pracowników.

PARTNER Systems Sp. z o.o. z Człuchowa
Firma VIP-a 2016

PPHU INTER-TECH Piotr Jankowski z Zambrowa
Firma VIP-a 2016
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– Początkowo firma była
jednoosobową spółką, w któ-
rej samodzielnie wykonywa-
łem całokształt prac: projekto-
wych, zakupowych, montażowych,
a także związanych z księgowością.
Wraz z rosnącym zainteresowaniem ofer-
tą i coraz większą liczbą zamówień pojawiali
się pracownicy odpowiedzialni za poszczegól-
ne działy. Powoli budowaliśmy markę – najpierw
na rynku polskim, a z czasem zaistnieliśmy jako
eksporter poza krajem. Mimo że jesteśmy małą
firmą rodzinną, mamy za sobą projekty realizo-
wane w USA, Argentynie, Kazachstanie, Tokio. Na-
wet nie marzyłem, że będę prowadzić firmę, która
zaistnieje praktycznie na wszystkich kontynentach
jako podwykonawca części projektowo-wykonawczej
automatyki maszyn – mówi Andrzej Anuszkiewicz, pre-
zes PPHU LOPI, o swojej biznesowej drodze. Przed-
siębiorstwo, które założył 21 lat temu, dziś jest produ-
centem regulatorów mocy biernej i silników prądu sta-
łego. Aktywnie działa w branży elektrycznej, w dzie-
dzinie kompensacji mocy biernej, automatyki prze-

mysłowej i rozdziału energii. Jego wynalazki zostały do-
cenione i nagrodzone na międzynarodowych Targach
Wynalazczości Concours Lépine w Paryżu, a ono
samo było wielokrotnie wyróżniane jako Przedsiębior-
stwo Fair Play, w tym roku uznano je zaś za Firmę Ro-
dzinną. 

PPHU LOPI Andrzej Anuszkiewicz z Legionowa
Firma VIP-a 2016

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe AR-
KOP i S-ka i Spółka Jawna powstało w 1990 r.
Przez ten czas wypracowało siebie markę
godną zaufania, firmującą najwyższą jakość
usług, wiarygodność i rzetelność dobrego part-
nera, zdobyło też doświadczenie, zaufanie i lo-
jalność wielu klientów. Spółka wybudowała
w Polsce ponad 100 stacji paliw dla najwięk-
szych koncernów paliwowych, 40 hal przemy-
słowych różnego przeznaczenia, liczne obiek-
ty mieszkalne jedno- i wielorodzinne, obiekty
użyteczności publicznej, kilometry dróg oraz in-
frastruktury podziemnej. Swoim klientom ofe-
rujemy usługi w kompleksowym wykonaw-
stwie w zakresie budownictwa ogólnego, prze-
mysłowego, inżynieryjnego oraz robót specja-
listycznych. Zatrudnia ponad 120 pracowników,
w tym około 50-osobową grupę wysoko wy-
kwalifikowanych, doświadczonych specjalistów
kadry inżynieryjno-technicznej i administracyjnej
– wszyscy oni pracują przy użyciu najnow-
szych technologii i rozwiązań technicznych.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe ARKOP
Krzysztof Pianowski i S-ka Spółka Jawna z Wrocławia

Firma VIP-a 2016
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– Gdy jadę przez Warszawę, widzę obiekty, które powsta-
ły przy moim udziale. Z wielu budynków, np. przy ul. Bonifra-
terskiej, Franciszkańskiej, Oboźnej, jestem dumny, bo wiem, że
zostaną częścią warszawskiego pejzażu na lata. Za sukces
„DEMBUDU” uważam fakt, że nawet w ciężkich chwilach nie
mieliśmy problemów finansowych, wpadek inwestycyjnych ani
spraw sądowych – mówi Witold Romanowski, prezes zarządu
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „DEMBUD”. Powstała ona
7 lipca 1989 r. w Warszawie. W jej rejestrze jest już 2557 człon-
ków i nadal są chętni do przystąpienia do tego grona. Spół-
dzielnia w dalszym ciągu działa non-profit, uzyskując fundusze
jedynie z wkładów pieniężnych wniesionych przez swoich
członków. 

W ciągu 27 lat dotychczasowej działalności „DEMBUD” wy-
budował obiekty mieszkalne przy najpiękniejszych ulicach
w stolicy, m.in.: Bonifraterskiej, Lirowej, Krochmalnej, Dynasy,
Franciszkańskiej, Oboźnej, Czerniakowskiej, Jana Pawła II.
W przygotowaniu na najbliższe miesiące jest inwestycja przy
ul. Barszczewskiej – prestiżowej lokalizacji na terenie Żoliborza
Dziennikarskiego wśród małych, zacisznych, pełnych zieleni uli-
czek. Na tym rzecz jasna nie koniec. Prezes Witold Romanowski
nieustannie poszukuje ciekawych i prestiżowych lokalizacji, z któ-
rych spółdzielnia słynie, aby nadal zmieniać oblicze Warszawy.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
„DEMBUD” z Warszawy

Firma VIP-a 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” została za-
łożona przez mieszkańców osiedla jako autonomiczne
zrzeszenie, mające na celu zaspokajanie potrzeb miesz-
kaniowych, społecznych i kulturalnych jej członków na za-
sadzie współposiadania i demokratycznego zarządza-
nia. Jej działalność opiera się na wspólnym zarządza-
niu. Tradycyjnie, wzorem pierwszych założycieli ruchu
spółdzielczego, członkowie spółdzielni wyznają takie war-
tości, jak uczciwość, otwartość, odpowiedzialność spo-
łeczna, a także troska o innych mieszkańców osiedla.

Działalność „Lazurowej” nie ogranicza się jedynie do
zarządzania istniejącymi nieruchomościami – jej zarząd
stawia na rozwój, prowadząc kolejne inwestycje miesz-
kaniowe zarówno dla członków, jak i osób spoza tego
grona.

Obecnie spółdzielnia zajmuje powierzchnię 14,4 ha,
a zrzeszonych jest w niej ponad 1,4 tys. osób, przy czym
osiedle zamieszkuje 2,9 tys. mieszkańców. Wszyscy oni
każdego dnia przekonują się o tym, że dobre zarzą-
dzanie wpływa na podnoszenie jakości ich życia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” z Warszawy
Firma VIP-a 2016
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Steinbacher Izoterm to wiodący producent syste-
mów do termoizolacji budowlanych i technicznych. Od
wielu lat wyznacza w Polsce standardy w zakresie roz-
woju technologii, przyczyniających się do minimaliza-
cji strat ciepła i ochrony środowiska. Misją firmy jest ofe-
rowanie klientom materiałów do oszczędnej gospodarki
energią w trosce o przyszłe pokolenia. 

Steinbacher oferuje izolacje budowlane, obejmują-
ce poszczególne elementy domu: fundament, fasadę,
dach, podłogę, posadzkę, parking, dach, taras i dach
spadzisty, a także izolacje techniczne: system steino-
norm® 300, system steinonorm® – akcesoria, system
steinonorm® 700, system steinwool®. O skuteczności
ich wszystkich można się przekonać, zaglądając na stro-
nę internetową firmy. Znajduje się na niej zakładka „Dom
wzorcowy 3D”, która pomaga w znalezieniu odpo-
wiedniej izolacji budynku, oszczędzając tym samym
czas potencjalnych klientów i pomagając im w podję-
ciu decyzji. Wszystko po to, aby w konsekwencji mogli
oni oszczędzać energię oraz obniżyć koszty eksploatacji
domu czy innego obiektu. 

Doświadczenie, elastyczność, innowacyjność, wy-
soka jakość obsługi klienta, a przede wszystkim odwaga

myśli – te potężne wartości są nie tylko zawarte w filo-
zofii firmy, lecz także tkwią w sercu każdego spośród
niemal 400 pracowników zatrudnionych w Polsce oraz
w Austrii. Wyrazem wysokiej jakości produktów ofero-
wanych przez firmę Izoterm są liczne nagrody, meda-
le i wyróżnienia uzyskane na wielu targach budowlanych
w kraju.

Steinbacher Izoterm Sp. z o.o. z Warszawy
Firma VIP-a 2016

Torkol Sp. z o.o. w obecnym kształcie działa na
rynku kolejowym od kilku lat. Stanowiąca trzon firmy
kadra to wysokiej klasy specjaliści z dużym doświad-
czeniem. Dotychczas spółka rozwinęła i nadal z po-
wodzeniem dynamicznie rozwija swoją działalność, re-
alizując szereg kontraktów w budownictwie kolejowym,
zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z wielo-
ma partnerami, którzy od wielu lat stanowią czołów-
kę firm wykonawczych tej branży.

Firma realizuje zadania związane z: budową i re-
montami stacji, szlaków i odcinków linii kolejowych;
usuwaniem szkód górniczych w infrastrukturze kole-
jowej; budową i remontami urządzeń sterowania ru-
chem kolejowym; rewitalizacją skarp i nasypów kole-
jowych; budową i remontami przejazdów kolejowych;
układaniem wielokilometrowych odwodnień torowiska;
budową i remontami obiektów inżynieryjnych zwią-
zanych z infrastrukturą kolejową.

Wysoką jakość wykonywanych zadań oraz krótkie
terminy realizacji Torkol uzyskuje dzięki kreatywnemu
i dynamicznemu zarządzaniu zarówno przez zarząd,
jaki kadrę inżynierską spółki, a także dzięki rzetelnej
pracy całej załogi.

Torkol Sp. z o.o. z Tych
Firma VIP-a 2016
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Welmax Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania
Firma VIP-a 2016

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ist-
nieje na rynku nieruchomości od 1958 r. Należy do
grona największych tego typu podmiotów na Gór-
nym Śląsku. Specjalizuje się w kompleksowym za-
rządzaniu nieruchomościami. Spółdzielnia pro-
wadzi działalność gospodarczą na terenie Zabrza,
zarządzając budynkami zlokalizowanymi w sześciu
rejonach administracyjnych. Obsługuje 230 nieru-
chomości, z których 216 to budynki mieszkalne
wielorodzinne o łącznej powierzchni użytkowej 603
469 mkw. Zarządza powierzchniami handlowo-
-usługowymi zarówno w zabudowie wolnostojącej,
jak i usytuowanymi w budynkach mieszkalnych,
wynajmując 138 lokali użytkowych. Administruje
708 garażami. Zrzesza ponad 12 tys. członków.
W jej zasobach zamieszkuje blisko 30 tys. zabrzan.
Do obsługi mieszkańców i nieruchomości za-
trudnia 300 pracowników. Posiada własny zakład
budowlano-remontowy. Na jej terenie prężnie
działają dwa ośrodki kulturalno-oświatowe: klub
„Kwadrat” i klub plastyczny „Pastel”. Wszystko po
to, aby mieszkańcom administrowanych przez
ZSM budynków żyło się jak najlepiej. 

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa z Zabrza
Firma VIP-a 2016

Welmax Sp. z o.o. Sp. k. od kilkunastu lat zajmuje
się promowaniem zdrowego stylu życia wśród Polaków.
Ideą działalności firmy jest tworzenie przestrzeni dla lu-
dzi, którzy chcą żyć inaczej, cenią komfort, zdrowie,
prawdziwy smak. Obecnie jej szefostwo i pracownicy re-
alizują te założenia, wprowadzając na rynek wiele inno-
wacyjnych produktów. Jako że o naszym codziennym sa-
mopoczuciu decydują głównie dwa czynniki – dieta i sen,
Welmax inwestuje w promocję produktów, które służą
tym właśnie celom. Począwszy od zdrowego gotowania,
poprzez bezpieczne sprzątanie, aż po głęboki sen. Ich
dodatkowym atutem jest także swoista ekskluzywność
– produkty są projektowane i produkowane w najlepszy
sposób, żeby trwać i cieszyć właścicieli przez lata. W do-
bie wszechobecnej produkcji seryjnej to najlepsza dro-
ga do zdobycia serc i lojalności klientów.

Welmax to wszechstronna organizacja, działająca
w wielu krajach Europy. Poza wyżej wymienionymi dzia-
łaniami zajmuje się wspieraniem i rozwojem nowych firm,
wspieraniem realizacji nowatorskich pomysłów i kre-
owaniem nowych trendów na rynkach międzynarodo-
wych. Swoim partnerom umożliwia wymianę cennych
doświadczeń oraz wielostronne wsparcie.
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Zakład Mechaniki Przemysłowej „ZAMEP” Sp. z o.o.
powstał w 1994 r. Zakres jego działalności obejmuje
projektowanie i produkcję pomp wirowych jedno- i wie-
lostopniowych oraz zespołów pompowych. Firma po-
siada specjalistyczny park maszynowy oraz nowocze-
sną odlewnię, co pozwala przeprowadzić w niej cały cykl
produkcyjny. Dzięki temu jej pracownicy na bieżąco
mogą nadzorować każdy etap produkcji, a przez to

osiągnąć najwyższą jakość i bezawaryjność pomp.
– Naszym celem jest dążenie do osiągnięcia najwyższej
jakości i efektywności we wszystkich realizowanych pro-
cesach, mając jednocześnie na uwadze potrzeby i za-
dowolenie klientów – mówi Kazimierz Golec, prezes za-
rządu Zakładu Mechaniki Przemysłowej „ZAMEP”
Sp. z o.o. Do tej pory sprawdza się to w stu procentach,
przynosząc firmie kolejne sukcesy.

Zakład Mechaniki Przemysłowej 
„ZAMEP” Sp. z o.o. z Gliwic

Firma VIP-a 2016

PROSTACEUM to przeznaczony dla mężczyzn su-
plement diety, który dzięki zawartości ekstraktu z pestek
dyni wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty.
Posiada unikalny skład, który został opracowany z my-
ślą o potrzebach dojrzałych, dbających o swoje zdro-
wie mężczyzn. Preparat zawiera osiem składników: eks-
trakt z pestek dyni, ekstrakt z wierzbownicy drobno-
kwiatowej, ekstrakt z owoców palmy sabalowej, ekstrakt
z liści pokrzywy, cynk, witaminę E, likopen i witaminę B6.

Korzystny efekt zdrowotny przynosi spożycie zaledwie
dwóch tabletek dziennie. Preparat został doceniony
przez farmaceutów, którzy dwukrotnie wybrali go Pro-
duktem Roku (2015 i 2016) wśród preparatów na pro-
statę. Podstawą do tego była ankieta przeprowadzona
wśród farmaceutów na łamach miesięcznika „Świat far-
macji”, wydawanego przez Wydawnictwo Apteka oraz
Apteka Media.

Podczas XXVII edycji Medalu Europejskiego, zor-
ganizowanej w czerwcu 2016 r. przez Business Centre
Club, suplement diety PROSTACEUM znalazł się w gro-
nie nagrodzonych tym wyróżnieniem, a w październi-
ku br. na uroczystej gali „Magazynu VIP” otrzymał za-
szczytny tytuł „Produkt VIP-a 2016”.

Suplement diety PROSTACEUM Przedsiębiorstwa 
Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o. z Zakroczymia

Produkt VIP-a 2016 w kategorii „medycyna”
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Kameralna atmosfera w spokojnej okolicy i oto-
czeniu natury, bliska odległość od piaszczystej plaży
(150 m) oraz parku (100 m), przestronne, klimatyzo-
wane pokoje oraz nowoczesne dwupoziomowe
apartamenty z widokiem na morze, bogate wyposa-
żenie pokojów i szereg udogodnień, m.in. minibar,
ekspres do kawy i herbaty, sejf, telewizor LCD, su-
szarka do włosów, Wi-Fi, restauracje Cynamon i Szar-
lotka,  strefa spa & Wellness, miły i kompetentny per-
sonel – to główne atuty hotelu SKAL**** z Ustronia
Morskiego. Można w nim doskonale wypocząć, ale
też zorganizować konferencję, event czy wyjazd in-
tegracyjny. – SKAL**** to obiekt stworzony z dbało-
ścią o każdy szczegół, aby jak najlepiej podjąć każ-
dego gościa. Jesteśmy dumni, że mamy grono sta-
łych gości, którzy znają różne hotele, a z nami po-
stanowili związać się na dłużej i chętnie tu wracają przy
okazji pobytu nad morzem – mówi Stanisław Dubrow,
właściciel firmy KLEWER GROUP zarządzającej ho-
telem SKAL****. Obiekt uznano Hotelem Przyja-
znym Rodzinie, przyznano mu też godło Polish Pre-
stige Hotels.

Hotel Skal**** z Ustronia Morskiego
Hotel VIP-a 2016
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GALA VIP W MEDIACH
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