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Gala VIP to szczególne wydarzenie, które łączy różne środowiska – od biznesu przez ochronę zdro-
wia, usługi i samorząd, po szeroko rozumianą kulturę, integrując i nagradzając tych, którzy dzięki
swojej pracy, pasji oraz wybitnym osiągnięciom zasługują na uhonorowanie. 

11 października 2019 r. eleganckie wnętrza hotelu Sheraton po raz siódmy wypełnili znamienici go-
ście „Magazynu VIP”, których dorobek okazał się przepustką do sukcesu, a w konsekwencji do otrzy-
mania nagrody będącej wyrazem uznania dla wieloletniej pracy, konsekwencji i zaangażowania oraz
postawy stawianej za wzór.

Symboliczna statuetka trafiła do ludzi sukcesu, którzy wyróżniają się w reprezentowanej dziedzinie.
Otrzymali ją przedsiębiorcy, menedżerowie, przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych,
wreszcie artyści zasłużeni w sferze kultury. Nasi laureaci to ludzie, którym nie sposób odmówić talentu
i charakteru. W swoich działaniach stawiają na jakość, wykazują się kreatywnością, niekiedy intuicją,
a przy tym umiejętnością dążenia do celu, dzięki czemu wyróżniają się, wzbudzają zaufanie
i uznanie. 

Choć głównym punktem programu gali była ceremonia wręczenia nagród, nie brakowało okazji do
rozmów kuluarowych i do zabawy na parkiecie przy muzyce na żywo. Dopełnieniem zaplanowanych
atrakcji były pokazy mody i występy artystyczne. We foyer goście mieli możliwość obejrzenia obra-
zów Viktorii Romanovej i zasmakowania hazardowych emocji w minikasynie. Jeśli dodać do tego
dania przygotowane pod czujnym okiem szefa kuchni hotelu Sheraton i szeroki wybór znakomitych
alkoholi, trudno się dziwić, że humory dopisywały, a zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Dobre nastroje i uśmiechy gości, uwiecznione na pamiątkowych zdjęciach i filmach, mogą świadczyć
o tym, że wieczór był ze wszech miar udany.

Dziękujemy za Państwa obecność i wspólnie spędzone chwile. Wierzymy, że przed nami jeszcze nie-
jedno owocne spotkanie, które stanie się przyczynkiem do uczczenia sukcesów, wymiany doświad-
czeń oraz inspirujących rozmów.

Gala 
VIP 

2019
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Szanowni Państwo,

11 października już po raz siódmy spotkaliśmy się
w warszawskim hotelu Sheraton, aby podsumować mi-
jający rok. Okazał się on wyjątkowy dla 54 osób, firm, pod-
miotów leczniczych i samorządów, które nagrodziliśmy spe-
cjalnymi statuetkami.

W pierwszej kolejności odebrali je ludzie biznesu, czy-
li ci, którzy kierując się zasadami rzetelności i etyki, od-
noszą sukcesy w swojej dziedzinie i z powodzeniem utrzy-
mują wysoką pozycję na rynku. Wszyscy oni wrócili do do-
mów ze statuetką VIP Biznesu 2019. Odrębną katego-
rię stanowili przedstawiciele najlepszych placówek me-
dycznych, którzy nie tylko wiedzą, jak wykorzystać dorobek
współczesnej nauki, lecz także jak stworzyć miejsce przy-
jazne dla pacjenta, które będzie się wyróżniało jakością
usług i obsługi. Im wręczyliśmy statuetki VIP w Ochro-
nie Zdrowia 2019.

Nie zabrakło też wyróżnień dla najlepszych przed-
stawicieli samorządu, którzy od lat wykazują się kompe-
tencjami i zdobywają cenne doświadczenie w realizacji ko-
lejnych inwestycji, uwzględniających potrzeby lokalnych
społeczności, a także tych, którzy z sukcesami angażują
się w działalność społeczną. Uhonorowaliśmy również lu-
dzi estrady, osobowości, które są ze sceną za pan brat
– to ich nasi czytelnicy wskazali jako tych, którzy powinni
nosić miano VIP-a 2019.

Już dziś uchylę rąbka tajemnicy i powiem: „Do zo-
baczenia na kolejnej Gali VIP w październiku 2020 roku”.

Mariusz Gryżewski
redaktor naczelny 

„Magazynu VIP”
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4

Laureaci nagrody VIP 2019. Od lewej: Jerzy Schejbal, Magdalena 
Schejbal, Damian Damięcki z żoną Grażyną Brodzińską, Mariusz 

Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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Laureaci nagrody VIP 2019. Od lewej: Mieczysław Szcześniak, Marek Kościkiewicz, Grażyna Brodzińska,
Paweł Markowski i Ryszard Olesiński, perkusista i gitarzysta zespołu Maanam, oraz Mariusz Gryżewski,

redaktor naczelny „Magazynu VIP” 
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Laureaci nagrody VIP 2019. Od lewej: Piotr Gąsowski, Przemysław 
Sadowski, prowadząca galę Monika Zamachowska, redaktor naczelny

„Magazynu VIP” Mariusz Gryżewski, Waldemar Błaszczyk
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Od lewej laureaci w poszczególnych kategoriach: Jerzy Stępień, zdobywca tytułu „VIP 30-lecia Polski Samo-
rządowej”, Marianna Janczarska (w imieniu prezes Ewy Błaszczyk odebrała nagrodę specjalną w kategorii
działalność społeczna dla Fundacji „AKOGO?”), Marcin Ruta, konsul honorowy Czarnogóry, nagrodzony

w kategorii działalność społeczna, Jerzy Bochyński , prezes Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, nagro-
dzony statuetką Marka VIP-a 2019 za organizację Forum Ekonomicznego w Krynicy, Bogusława Trojanow-
ska, zastępca dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (w imieniu dyrektora Jana Rzeszotarskiego
odebrała statuetkę Promotor Kultury 2019), Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława, zdobywca tytułu

Wójt Roku 2019
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Laureaci nagrody VIP Biznesu 2019. Od lewej: Andrzej Kiszakiewicz, prezes
Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku,

Jacek Jaworski (odebrał statuetkę w imieniu Tadeusza Wrześniaka, właści-
ciela Hut Szkła z Ładnej k. Tarnowa), Beata Drzazga, właścicielka i prezes
firmy BetaMed SA, Ewa Małgorzata Wiertelak, prezes zarządu Medora

Sp. z o.o., Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”,
Anna Janczewska, prezes zarządu firmy Medim Sp. z o.o., Józef Dąbek,

prezes zarządu Kopalni Wapienia „Morawica” SA



Laureaci nagrody VIP Biznesu 2019. Od lewej: Marcin Woźniak, właściciel Woźniak Transport,
Kazimierz Golec, prezes zarządu Zakładu Mechaniki Przemysłowej ZAMEP Sp. z o.o., Mariusz Grzęda,
właściciel Biura Usługowego MARIO, Marek Malinowski, prezes zarządu Iławskiego Przedsiębiorstwa
Instalacyjno-Budowlanego Sp. z o.o., Leszek Woźniak, prezes Radomskich Hal Mięsnych Sp. z o.o.,

Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP””
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Laureaci nagrody VIP Biznesu 2019. Od lewej: Witold Romanowski, prezes za-
rządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „DEMBUD”, Marcin Chrobak, dy-
rektor generalny Korporacji Radex SA (odebrał nagrodę w imieniu prezesa
zarządu Janusza Sobieraja), Jerzy Kruk, prezes zarządu Spółdzielni Mieszka-

niowej „Metalowiec” z Wrocławia, Kazimierz Okińczyc, prezes zarządu Kosza-
lińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” z Koszalina, Mariusz Gryżewski,

redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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Od lewej laureaci w kategorii Firma VIP-a 2019 i VIP Defence 2019: Karol Mozol, dyrektor ds. transportu
Envio Group Poland Sp. z o.o. Sp. k. (odebrał statuetkę w zastępstwie prezesa firmy Karola Cygana),
Bogdan Hadała, prezes zarządu Expres-Konkurent Sp. z o.o., Marta i Piotr Wróblewscy, właściciele

Grupy WROSYSTEM, Andrzej Górecki i Piotr Piotrowski, współwłaściciele firmy Castelior Górecki
i Piotrowski Sp. j., oraz Mirosław Kalinowski, prezes zarządu Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp. k.



Laureaci w kategorii VIP w Ochronie Zdrowia 2019. Od lewej: Maciej Panek,
właściciel kliniki medycyny estetycznej Panek Clinic, Maria Aleksandra Kąkol,
dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwar-

tego Warszawa-Wawer, Aleksandra Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego, Ewa Wojtyła, dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników
KRUS w Jedlcu, Joanna i Sławomir Wolniakowie, założyciele kliniki Wolmed

w Dubiu k. Bełchatowa, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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Od lewej laureaci: Marian Cydzik, współwłaściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Techbud Cydzik, Żu-
chowski Sp. j. (nagroda Inwestycja Roku 2019 za Modernizację gospodarki cieplnej w Cukrowni Malbork),
Marcin Chmielewski, współwłaściciel firmy PATIO – Chmielewski, Dudzik Sp. j. (nagroda Osiedle VIP-a 2019

za Willę Mirabelka III), Bogdan Hadała, prezes zarządu EXCON SA (nagroda Osiedle VIP-a 2019 za Lubo-
stroń Park), Krzysztof Pianowski, prezes zarządu Arkop-Deweloper Sp. z o.o. (nagroda Osiedle VIP-a 2019
za Rodzinne Maślice), Grzegorz Rąpel, dyrektor Hotelu Słoneczny Zdrój Hotel Medical SPA & Wellness****
(nagroda Hotel VIP-a 2019), Stanisław Dubrow, właściciel firmy KLEWER GROUP (laureat nagród w katego-

rii Hotel VIP-a 2019 za Hotel SKAL**** i Hotel Atut**** Wielkopolskie Centrum Konferencyjne)

13
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Mariusz Gryżewski z laureatami w kategorii Marka VIP-a 2019: Dorotą 
Kuźnicką, właścicielką marki DK by Dorota Kuźnicka, i Piotrem Patłaszyńskim,

właścicielem Akademii Tańca RELIESE
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Uroczystość wręczenia statuetek laureatom Gali
VIP wzbogacił pokaz najnowszej kolekcji Anny Cichosz
na sezon jesień–zima 2019/2020, zatytułowanej
„Royal Dream”. Najnowsze suknie wieczorowe, kok-
tajlowe i wizytowe jej projektu zaprezentowały de-
biutantki. W swoim warszawskim atelier Anna Cichosz
spełnia marzenia klientek, które przez strój wyraża-
ją charakter i indywidualizm. Zaufały jej m.in. Edyta
Górniak, Beata Kozidrak, Ania Wyszkoni, Anna Korcz,
Joanna Moro, a także Pierwsza Dama Agata Korn-
hauser-Duda.

Anna Cichosz po raz kolejny postawiła na kreacje
dla kobiety pewnej siebie, ceniącej nowoczesny krój
i świetne materiały, lubiącej się wyrózniać. Kolekcja
„Royal Dream” prezentuje suknie wykonane z wyso-
kogatunkowych tkanin, takich jak jedwabie, wełny,
ryps, gipiury, wzbogaconych elementami cekinów
i brokatu. Każda kobieta może poczuć się w nich po
królewsku.

16
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Oficjalna część wręczenia
nagród zyskała miłe dla ucha,
a przede wszystkim dla oka prze-
rywniki w postaci pokazów tańca.
Uczniowie Akademii Tańca RE-
LIESE zaprezentowali efekty nauki
pod okiem profesjonalistów i wie-
logodzinnych prób. Goście mieli
okazję obejrzeć zróżnicowane sty-
listycznie i nastrojowo choreogra-
fie, które wywołały uśmiechy,
aplauz, a u wielu zapewne również
chęć zapisania się na kurs i do-
równania wykonawcom.
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Niezapomniane przeboje legendy polskiej sce-
ny muzycznej – zespołu Maanam, w którym, z nową
wokalistką, wciąż grają muzycy z pierwotnego skła-
du: perkusista Paweł Markowski i gitarzysta Ryszard
Olesiński, sprawiły, że gości nie trzeba było za-
chęcać do zabawy. Fani charyzmatycznej Kory nie
byli zawiedzeni – nowa wokalistka z pazurem i nie-
samowitą energią przypomniała niezapomniane
hity: „Cykady na Cykladach”, „Raz dwa raz dwa”,
„Szare miraże”, „Kocham cię, kochanie moje” i wie-
le innych. Po występie gwiazdy wieczoru imprezową
atmosferę podtrzymywał zespół coverowy, przy któ-
rym tańce trwały do rana.
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Choć to ceremonia wręczenia nagród najlepszym przed-
stawicielom poszczególnych dziedzin życia publicznego była naj-
ważniejszą częścią Gali VIP, program obejmował też liczne atrak-
cje, z których goście chętnie korzystali, gdy nadszedł czas po-
luzować krawaty. Na wszystkich chętnych czekały emocjonujące
gry hazardowe, w których można było wygrać banknoty służą-
ce do licytacji cennych przedmiotów w późniejszej aukcji. Jed-
nym z przedmiotów aukcji był obraz Viktorii Romanovej – artystki,
której prace można było podziwiać we foyer.
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Jak co roku, na gości Gali VIP czekały nie tylko emo-
cje związane z wyborem zwycięzców i wręczeniem sta-
tuetek, lecz także z loterią wizytówkową. Przy odrobinie
szczęścia każdy miał szansę wylosować nagrodę. A wy-
bór był naprawdę duży – od zestawów kosmetyków i luk-
susowych alkoholi, przez pobyty hotelowe, po możliwość
testowania samochodów przez weekend. Niektórzy
odbierając na scenie podarunki, nie potrafili ukryć ra-
dości, ponieważ po raz pierwszy uśmiechnęło się do nich
szczęście. 

Partnerzy Gali
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Szef kuchni Hotelu Sheraton zadbał o prawdziwą
ucztę dla ciała i ducha. Potrawy zachwycały różno-
rodnością, smakiem i prezentacją. A ponieważ ide-
alnym dopełnieniem dobrego posiłku, zwłaszcza w tak
uroczystej oprawie, jest dobry trunek, i tu goście nie
byli zawiedzeni. Partnerzy gali zadbali o alkohole z naj-
wyższej półki. Firma Amazis zapewniła znakomite hisz-
pańskie wina, zaś MV Poland mocne trunki, m.in. wód-
kę U’luvką, whisky Scottish Leader i likier Amarula, ser-
wowane przez profesjonalnych barmanów zarówno
w autorskich koktajlach, jak i w czystej postaci. Na od-
rębnym stoisku do degustacji zachęcały domowe, tra-
dycyjne nalewki Karola Majewskiego. Atrakcją wie-
czoru, zwłaszcza dla panów, była możliwość obej-
rzenia modeli Volkswagena: Arteon i Touareg. Pod ho-
telem dumnie prezentował się kamper polskiej firmy
Globe-Traveller.

Partnerzy Gali
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Gdy goście nacieszyli się statuetkami, spró-
bowali przygotowanych dań i podtrzymali dobry
nastrój rozmową w miłym towarzystwie, do peł-
ni szczęścia brakowało już tylko tańca. Znane
przeboje polskiej i muzyki rozrywkowej nikogo nie
pozostawiły obojętnym. Zespoły momentalnie
przyciągnęły gości na parkiet, który szybko się
wypełnił kolorami wieczorowych kreacji i uśmie-
chami tancerzy, którzy doskonale się bawili do
późnych godzin. I dobrze, bo czy nie chodzi o to,
by jak najlepiej wykorzystać każdą chwilę i oka-
zję do rozrywki?
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Dziękujemy za wspólnie 

spędzone chwile
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DK by Dorota Kuźnicka to marka stworzona przez
Dorotę Kuźnicką, projektantkę ekskluzywnego obu-
wia, miłośniczkę fantazyjnych wzorów i luksusowych
dodatków, z myślą o nowoczesnych i wymagają-
cych kobietach.

Jej projekty są doceniane i uwielbiane przez kobiety
biznesu za jakość, styl, klasę i wyjątkowe wzornic-
two, a także wygodę, bo w kolekcjach DK obok ele-
gancji i piękna liczy się kunszt rzemiosła i solidne
podparcie stopy.

Założycielka i kreatorka marki jest tegoroczną laure-
atką Gali Dobrego Stylu, organizowanej przez Klub
Integracji Europejskiej, jako Ambasador Akademii
Dobrego Stylu, oraz zdobywczynią  tytułu „Lider Eks-
kluzywnego Obuwia i Torebek 2019”, organizowa-
nego przez magazyn „Businesswoman & life”. 

Podbijaj świat 
w wygodnych butach!

www.dkuznicka.pl
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Waldemar 
Błaszczyk 
aktor 

nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki filmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które zapisały się 
w pamięci widzów

VIP 2019

B ardzo dziękuję za docenienie mojej pracy wręczeniem mi statuetki  „Maga-
zynu VIP”. Czuję się szczególnie wyróżniony, ponieważ jest to nagroda, o któ-
rej przyznaniu decyduje widz/czytelnik, a jakość mojej pracy zawsze najlepiej

odzwierciedla publiczność. W teatrze reakcja jest natychmiastowa, kino i telewizja wy-
magają nieco więcej cierpliwości, ale jak widać, warto poczekać.

Dziękuję tym, którzy na mnie głosowali, ale i tym, którzy nie głosowali, bo to ozna-
cza, że przede mną jeszcze dużo pracy, i to mnie bardzo cieszy.  

Dziękuję za miło spędzone chwile podczas Gali VIP i pozdrawiam wszystkich czy-
telników magazynu.

Waldemar Błaszczyk
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Grażyna 
Brodzińska 
śpiewaczka operowa

nagrodzona 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej

VIP 2019

B ardzo dziękuję za wyróżnienie i za możliwość uczestniczenia w waszej pięk-
nej Gali. Jak to dobrze, że pamięta się przy takich okazjach o ludziach kul-
tury i sztuki. 

Było bardzo elegancko i godnie!
Brawo, Vip! 

Grażyna Brodzińska
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Centrum Rehabilitacji 
Rolników KRUS w Jedlcu

nagrodzone za wysoki 
poziom świadczeń 
medycznych, opartych 
na najwyższej jakości, 
nowoczesnym zapleczu 
technicznym i wysoko 
wykwalifikowanej kadrze

VIP w Ochronie Zdrowia 2019

C zas na zarządzanie samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej jest
niezwykle trudny. Świadomość pacjenta i jego oczekiwanie co do usługi zdro-
wotnej z jednej strony oraz rosnące koszty działalności i nierównomiernie przy-

rastające przychody z drugiej strony to ogromne wyzwania dla menedżera. Nie wolno przy
tym zgubić najważniejszego celu, jakim jest dobro pacjenta i satysfakcja personelu.

Nagrodę VIP w Ochronie Zdrowia dedykuję pracownikom Centrum Rehabi-
litacji Rolników KRUS w Jedlcu. To zaszczytne wyróżnienie, za które serdecznie dzię-
kuję redakcji „Magazynu VIP”, jest niezwykle zobowiązujące i motywuje do dalsze-
go wysiłku.

Mam wielkie szczęście, że w zespole pracowników Centrum są wyjątkowo ambit-
ni ludzie, utożsamiający się ze swoją pracą oraz podmiotem. Dzięki ich zaangażowa-
niu potrafimy robić rzeczy, których inni nawet nie próbują się podjąć.

Nie ustajemy w kolejnych pomysłach, aby pomagać naszym pacjentom wrócić do
zdrowia lub przynajmniej lepiej żyć z dysfunkcjami narządu ruchu, których do koń-
ca nie można wyleczyć. Naszym najnowszym osiągnięciem jest autorski program pro-
filaktyczno-edukacyjno-terapeutyczny „Szkoła Pleców”. Mam wielką nadzieję, że jego
realizacja przyczyni się do poprawy efektów terapeutycznych, zadowolenia pacjentów
i osiągania największej satysfakcji w sferze zawodowej personelu.

Ewa Wojtyła
dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu
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Józef Dąbek 
prezes zarządu Kopalni Wapienia 
„Morawica” SA

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą

VIP Biznesu 2019

S tatuetką VIP Biznesu zostałem wyróżniony kolejny raz. Jest to dla mnie ogrom-
ny zaszczyt i uznanie. Stanowi ona motywację do dalszego działania, planowania
i podejmowania następnych wyzwań.

Siłą naszej kopalni jest konsekwentna polityka inwestycyjna z jasno sprecyzowa-
nymi celami i wizją rozwoju. Naszym priorytetem jest dbałość o kontrahentów i po-
zyskiwanie nowych odbiorców. Nowoczesność, rozwiązania proekologiczne, postęp tech-
nologiczny to podstawowe parametry działalności na bardzo wymagającym rynku i du-
żej konkurencji. Wychodząc naprzeciw polityce ekologicznej Polski, Kopalnia Wapienia
„Morawica” SA uruchomiła w maju 2019 r. kolejną farmę fotowoltaiczną o mocy
1 MW.

Bycie VIP-em biznesu to wyróżnienie, zobowiązanie i odpowiedzialność za kopalnię
i pracowników. Cieszy mnie fakt, że podejmowane działania i decyzje są właściwe,
a otrzymana statuetka jest tego potwierdzeniem. Mam nadzieję, że kolejne lata w bran-
ży pozwolą na ciągłe doskonalenie, dalszy rozwój i utrzymanie obecnej pozycji na
rynku.

Józef Dąbek
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Damian 
Damięcki 
aktor

nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki filmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które zapisały się 
w pamięci widzów

VIP 2019

B ardzo dziękuję za wyróżnienie i za możliwość uczestniczenia w waszej pięk-
nej Gali. Jak to dobrze, że pamięta się przy takich okazjach o ludziach kul-
tury i sztuki. 

Było bardzo elegancko i godnie!
Brawo, Vip! 

Damian Damięcki
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Beata 
Drzazga 
prezes zarządu BetaMed SA

nagrodzona za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą

VIP Biznesu 2019

S erdecznie dziękuję kapitule „Magazynu VIP” za przyznaną nagrodę. Otrzy-
mana statuetka VIP Biznesu jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem, stanowi
zwieńczenie blisko dwudziestoletniej kariery zawodowej w ochronie zdrowia.

Każdego dnia dokładam wszelkich starań, aby świadczone usługi medyczne, za-
równo w domu pacjenta, jak i w stacjonarnej klinice BetaMed Medical Active Care,
były na jak najwyższym poziomie i zgodne ze światowymi standardami. Pasja w tym,
co robię, i empatia do ludzi sprawiły, że miejsce, które stworzyłam, jest pełne miłości
i uśmiechu. Codziennie staram się inspirować swój personel, dzielić się z nim pozytywną
energią i dbać o dobrą atmosferę w pracy, dzięki czemu nasi pacjenci czują się u nas
jak w domu.

W biznesie kieruję się mottem „Sukcesem jest odnosić sukces, ale zawsze pozosta-
wać sobą”, co oznacza dla mnie, że aby osiągnąć swoje cele, nie można zatracić siebie
i patrzeć tylko na wyniki. We wszystkich działaniach na pierwszym miejscu zawsze sta-
wiam dobro drugiego człowieka. Cieszę się, że moja praca została dostrzeżona i do-
ceniona. Otrzymana nagroda stanowi motywację do dalszego działania i do realiza-
cji nowych celów.

Beata Drzazga
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Fundacja Ewy Błaszczyk 
„AKOGO?”
W imieniu prezes Ewy Błaszczyk statuetkę 
odebrała Marianna Janczarska.

nagrodzona za wieloletnie 
zaangażowanie w obszarze 
pomocy osobom 
przebywającym w śpiączce 
i wymierne efekty w postaci 
wdrażanych rozwiązań 
medycznych i tworzonych 
wyspecjalizowanych placówek

Nagroda specjalna za działalność społeczną

F undacja założona w 2002 r. przez Ewę Błaszczyk-Janczarską oraz ks. Woj-
ciecha Drozdowicza zajmuje się systemowym rozwiązywaniem problemów osób
przebywających w śpiączce. Dzięki działaniom fundacji pacjenci doczekali się

efektów w postaci wypracowanego wspólnie z Ministerstwem Zdrowia programu le-
czenia dzieci w śpiączce w fazie B, wdrożonego do systemu publicznej opieki zdrowotnej,
oraz wybudowanej Kliniki „Budzik” – pierwszego w Polsce ośrodka rehabilitacyj-
nego dla dzieci w śpiączce. Dzięki współpracy Fundacji z prof. Wojciechem Maksy-
mowiczem uruchomiono program leczenia dorosłych w śpiączce, co umożliwiło otwar-
cie w 2017 r. pierwszego oddziału „wybudzeniowego” dla dorosłych przy Uniwersytec-
kim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. Zespól Fundacji nieustanie zabiega o stworzenie
Kliniki „Budzik” dla dorosłych przy Szpitalu Bródnowskim w Warszawie i dąży do
uruchomienia kolejnych programów eksperymentalnych dla pacjentów w śpiączce.
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Piotr Gąsowski
aktor, artysta kabaretowy 
i prezenter telewizyjny

nagrodzony 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej

VIP 2019

W 1986 r. ukończył studia na PWST w Warszawie, a rok później zadebiu-
tował na scenie. Najczęściej można go podziwiać w repertuarze komedio-
wym. Bawi publiczność warszawskich teatrów: 6. piętro, Capitol, Kome-

dia, Kamienica. Popularność przyniosły mu występy z kabaretem „Tercet czyli Kwar-
tet”. Prowadził takie programy telewizyjne, jak „Kalambury”, „Twoja twarz brzmi zna-
jomo” i „Taniec z gwiazdami”, w którego 2. edycji jako uczestnik wywalczył z Anną Gło-
gowską 5. miejsce. W dorobku ma wiele nagród, m.in. na Przeglądzie Piosenki Ak-
torskiej we Wrocławiu, na Ogólnopolskim Festiwalu Komedii „Talia”, na Festiwalu
Humoru i Satyry w Gdańsku. W 2002 r. otrzymał nagrodę „Prometeusz” za wybit-
ne osiągnięcia w sztuce estradowej.
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Kazimierz Golec 
prezes zarządu i właściciel Zakładu 
Mechaniki Przemysłowej ZAMEP Sp. z o.o.

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą

VIP Biznesu 2019

S tatuetka VIP Biznesu 2019 jest w moim odczuciu przede wszystkim potwier-
dzeniem mojej kreatywności w zarządzaniu firmą, czego wynikiem jest skuteczność
w walce o klienta, zarówno na krajowym rynku, jak i w skali międzynarodo-

wej. Mogę też poszczycić się dobrymi efektami promocji oferowanych nowatorskich pro-
duktów.

Przyznana nagroda niewątpliwie wiąże się z prestiżem, ale ten jest konsekwencją
wysokiego poziomu, który utrzymujemy, i odzwierciedleniem proponowanej klientom ja-
kości. Cieszy mnie, że kierowana przeze mnie firma jest postrzegana jako rzetelne przed-
siębiorstwo nie tylko przez odbiorców naszej oferty, lecz także przez gremia eksperc-
kie, niezwiązane z branżą, w tym kapitułę, która zadecydowała, że zasługuję na to wy-
różnienie.

Myślę, że to nie tylko znaczące wydarzenie dla firmy, lecz także istotne potwier-
dzenie dla naszych klientów, że mają do czynienia z wiarygodnym podmiotem, z któ-
rym warto podjąć współpracę. Cieszę się, że już drugi raz miałem okazję gościć na Gali
VIP i doświadczyć jej wyjątkowej atmosfery, szczególnie jako laureat.

Kazimierz Golec



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Techbud Cydzik, Żuchowski SJ
ul. Gdańska 20, 87-100 Toruń, tel. 56 645 73 53, e-mail: techbud-torun@wp.pl, www.techbud-torun.pl

Usługi budowlano-remontowe dla przemysłu to nasza spe-
cjalność. Konstrukcje stalowe, instalacje technologiczne
i rurociągi przemysłowe to nasza codzienność i pasja.

zmontujemy każdy projekt

Dołącz do naszych zadowo-
lonych klientów. Warto nam
zaufać.
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Eugeniusz 
Gorczowski 
prezes PB JAEKEL-BUD-TECH Sp. z o.o. Sp. k.

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą

VIP Biznesu 2019

D ziękuję kapitule za to, że doceniła osiągnięcia zarządzanej przeze mnie fir-
my rodzinnej PB JAEKEL-BUD-TECH, którą prowadzimy już od
25 lat. Przy takim stażu zawsze rodzi się pytanie, co pozwala tak długo utrzy-

mać się na rynku i odnosić sukcesy. W naszym przypadku to na pewno zasługa starań
doświadczonej kadry, a zarazem wysokiej jakości, do której przykładamy dużą wagę
na każdym etapie działalności.

Doświadczenie rynkowe w branży budowlanej pozwoliło nam na dywersyfikację dzia-
łalności i równoległy rozwój drugiego filara firmy – hotelarstwa. W tej dziedzinie tak-
że możemy mówić o sukcesie. Odrestaurowaliśmy zabytkowy obiekt w Chorzowie i otwo-
rzyliśmy w nim czterogwiazdkowy Hotel Gorczowski, który zyskał już stałych gości.
Dokładamy wszelkich starań, aby zdobyć jak największe grono nowych gości, którzy
korzystają z zakwaterowania oraz sal konferencyjnych i przestrzeni eventowych.

Cieszy mnie, że działalność naszej firmy rodzinnej jest dostrzegana i doceniana,
a atmosfera pracy jest na tyle zadowalająca, że możemy się poszczycić załogą, która
jest z nami od lat. Jestem szczęśliwy, że moje dzieci coraz bardziej angażują się w pro-
wadzenie firmy i coraz więcej przedsięwzięć realizują samodzielnie. Jestem przeko-
nany, że z takim zespołem wspólnie osiągniemy jeszcze niejeden sukces.

Eugeniusz Gorczowski



• Od lat z powodzeniem odpowiadamy na zmieniające się potrzeby mieszkaniowe 
i kulturalno-oświatowe naszych członków.

• Systematycznie podnosimy jakość obsługi i udoskonalamy narzędzia komunikacji 
oraz dostępu do informacji.

• Pozyskiwane środki zewnętrzne pozwalają nam systematycznie modernizować zasoby 
spółdzielcze.

• W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców systematycznie przeprowadzamy okresowe przeglądy
techniczne obiektów, urządzeń i instalacji.

• Realizujemy inwestycje, które poprawiają komfort życia mieszkańców oraz służą poprawie 
estetyki osiedli i obniżeniu kosztów utrzymania nieruchomości.

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
– ponad 60 lat tradycji i sukcesów

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
tel. 32 277 72 00, e-mail: sekretariat@zabrzezsm.pl, www.zabrzezsm.pl
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Mariusz 
Grzęda 
właściciel Biura Usługowego Mario

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą

VIP Biznesu 2019

S tatuetka VIP Biznesu 2019, którą miałem przyjemność odebrać na Gali VIP,
to bardzo miły wyraz uznania dla mojej wieloletniej działalności. Cieszę się, że
moja praca i konsekwencja w rozwijaniu firmy oraz obranej specjalizacji są za-

uważane i doceniane. Nagroda ta z pewnością będzie dla mnie motywacją do dalszych
starań o utrzymanie poprzeczki na wysokim poziomie.

Dziękuję, że mogłem stanąć u boku innych przedsiębiorców, którzy doskonale ra-
dzą sobie na rynku i mają osiągnięcia w różnych dziedzinach. Taki obraz krajowego
biznesu jest budujący, a ja cieszę się, że jestem jego częścią. 

Co ważne, Gala VIP promuje ludzi sukcesu z bardzo różnych środowisk, nie tyl-
ko produkcji, sprzedaży czy usług, lecz także z kręgów szeroko rozumianej twórczości.
Tym bardziej jestem zaszczycony, że miałem okazję spotkać wielu znanych i lubianych
artystów oraz działaczy i razem z nimi odebrać nagrodę. To dla mnie szczególnie waż-
ne, gdyż zarówno osobiście, jak i zawodowo sztuka jest mi bardzo bliska, podobnie jak
założenia społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego chętnie wspieram różne ini-
cjatywy kulturalne i sportowe oraz kibicuję ciekawym projektom lokalnym, dokłada-
jąc cegiełkę do ich sukcesu.

Mariusz Grzęda
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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

Wójt Roku 2019

N agrodę VIP i tytuł „Wójta Roku” przyjąłem z nieukrywaną satysfakcją
i radością. Zapraszając mnie do elitarnego grona laureatów, redakcja „Ma-
gazynu VIP” doceniła przede wszystkim konsekwentną drogę rozwoju, któ-

ra została zwieńczona spektakularnym sukcesem – sukcesem gminy Iława. Cieszę się,
że jako menedżer mogę reprezentować sferę publiczną. To wielki zaszczyt pracować dla
społeczności lokalnej. Moja dewiza życiowa, a jednocześnie recepta na długotrwały suk-
ces brzmi: „wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców i mieć do nich szacunek”. Uzyskana
nagroda jest dla mnie ogromną mobilizacją do dalszych działań na rzecz gminy
Iława, a także jej mieszkańców. 

Gmina Iława, którą mam zaszczyt reprezentować, ma to, czego wiele innych sa-
morządów może jej pozazdrościć: doskonałe warunki przyrodnicze, które przyciąga-
ją turystów, oraz świetny klimat inwestycyjny. U nas można świetnie wypocząć i zro-
bić dobry biznes. Zapraszam wszystkich do gminy Iława.

Krzysztof Harmaciński
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Anna 
Janczewska 
prezes zarządu Medim Sp. z o.o.

nagrodzona za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą

VIP Biznesu 2019

W ym roku po raz pierwszy miałam przyjemność odebrać statuetkę VIP Biz-
nesu. Na ten sukces składa się praca i zaangażowanie wszystkich moich współ-
pracowników, którzy tworzyli i kreowali firmę Medim na przełomie 30 lat

jej istnienia.
Jest to dla nas zaszczyt i dowód uznania, stanowiący motywację do osiągania jesz-

cze lepszych wyników finansowych i jeszcze większego zadowolenia naszych klientów.
Serdecznie dziękuję  za to wyróżnienie i jestem przekonana, że w kolejnych latach

zasłużymy sobie na powtórzenie tego sukcesu.

Anna Janczewska
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Maria Aleksandra 
Kąkol 
dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer

VIP w Ochronie Zdrowia 2019

O trzymana nagroda „Magazynu VIP” i zaproszenie do udziału w Gali VIP
2019 jest nobilitujące dla personelu SZPZLO Warszawa-Wawer. Takie wy-
darzenia mobilizują i zobowiązują personel SZPZLO do dalszych działań

w zakresie podnoszenia jakości świadczeń medycznych w obszarze publicznej służby zdro-
wia. Nagroda ta niejako potwierdza utrzymywany przez nas od 15 lat certyfikat ja-
kości ISO 9001 i otrzymaną w listopadzie 2019 r. akredytację Centrum Monitoro-
wania Jakości Ministerstwa Zdrowia.

Jakość w ochronie zdrowia to głównie kwalifikacje i etyka personelu medycznego
i pomocniczego oraz jakość infrastruktury, w tym sprzętu medycznego, budynków i ich
wyposażenia. Biorąc jednak pod uwagę znamiona XXI w., wysoką jakość pracy per-
sonelu medycznego może zapewnić tylko ciągłe doskonalenie w oparciu o nowe tech-
nologie medyczne i informatyzację. Mam tu na uwadze potrzebę integrowania licznych
medycznych systemów informatycznych służących do prowadzenia dokumentacji me-
dycznej. Pozwala to na wymianę informacji zdrowotnych o leczonych pacjentach mię-
dzy medykami – to kopalnia wiedzy dla lekarza przy podejmowaniu trudnych decy-
zji dotyczących życia i śmierci.

Aktualnie wdrażane ogólnokrajowe systemy: e-zwolnienie, e-recepta, e-skiero-
wanie to dopiero początek rewolucji informatycznej w medycynie. Przed zarządzają-
cymi jednostkami medycznymi wciąż stoi wiele wyzwań.

Maria Aleksandra Kąkol

nagrodzona za przemyślane 
zarządzanie i skuteczność 
w działaniu na rzecz realizowanych
celów i inwestycji oraz wysoki 
poziom oferowanych świadczeń
medycznych, opartych na 
najwyższej jakości
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Andrzej Kiszakiewicz 
prezes zarządu Lubusko-Wielkopolskiego 
Banku Spółdzielczego

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
na najwyższej jakości, 
rzetelność oraz kulturę 
biznesową i zasady etyki

VIP Biznesu 2019

L ubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest szybko rozwijającą się instytu-
cją, osiągającą wysokie parametry efektywnościowe i rozwojowe. Obsługuje-
my szeroki zakres podmiotów gospodarczych, preferując działające przedsię-

biorstwa i spółki prywatne. Stale rozszerzamy swój teren działania. Na początku dzia-
łalności obsługiwaliśmy klientów z czterech powiatów, natomiast dziś świadczymy usłu-
gi bankowe na terenie pięciu województw północno-zachodniej Polski.

Otrzymana nagroda, jak również udział w Gali VIP, są potwierdzeniem wysokiej
pozycji naszego banku. Dobra sytuacja finansowa jest zasługą zarówno kierownictwa,
jak i pracowników. Stabilna kadra pracowników związanych z bankiem kilkadziesiąt
lat to źródło sukcesu. Nowoczesne produkty bankowe, takie jak „Konta TAK!” z pio-
nową kartą z sercem dla osób fizycznych, pakiet „Wiele za niewiele” dla firm oraz ofer-
ta bankowości wirtualnej – mobilne przyspieszenie: Garmin Pay, Apple Pay, Google
Pay, Blik, pozwalają zdobywać nowych klientów.

Andrzej Kiszakiewicz



SPS Construction Sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji robót budowlanych
kubaturowych w Generalnym Wykonawstwie.

Od 2005 r. wybudowaliśmy 200 tys. m2 powierzchni biurowej, 6 500 miesz-
kań, 120 tys. m2 powierzchni obiektów handlowych na terenie całej Polski.
Nasza sprzedaż roczna wynosi około 200 mln zł netto.

Celem firmy jest zadowolenie klientów poprzez terminowość oraz zapew-
nienie jak najwyższej jakości wykonywanych robót budowlanych.

Zyskaliśmy uznanie i zaufanie wielu cenionych inwestorów, takich
jak Longbridge, Mill-Yon, Pro Urba, Port Praski, Acciona, White
Stone Development, Harmony Office Center, Harmony – War-
szawa-Konstruktorska, Mennica Polska, SPS Real Estate, Eko-
-Park, Soho Development, J.W. Construction, Church Land
Development, ABM Invest, Parkridge CE, Decoma, BOIG, Ponar
Real Estate, SBM Natolin, Budlex, Sirena, Margerytka, Volumetric.
Od wszystkich w otrzymaliśmy znakomite referencje.

Nasza firma dysponuje wysokokwalifikowaną kadrą techniczną,
posiadającą wymagane uprawnienia oraz wieloletnią praktykę
w budownictwie. Dzięki dobrej organizacji oraz kompetentncjom
pracowników i wypróbowanych podwykonawców jesteśmy w sta-
nie realizować inwestycje kompleksowo i w uzgodnionym terminie.

SPS Construction jest laureatem wielu konkursów, zdobyliśmy
liczne nagrody, w tym „Diament 30-lecia polskiej transformacji”,
„Firma Dobrze Zarządzana”, „Firma 15-lecia Polskiej Przedsię-
biorczości”, „Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki 2017”,
„Diament Polskiej Jakości 2016”, „Uczciwy Przedsiębiorca 2016”,
„Lider Regionu Świętokrzyskiego”, „Orzeł Polskiego Budownic-
twa”, „Wiarygodna Firma”, „Przejrzysta Firma”, „Filary Polskiej Gospodarki”,
„Gepardy Biznesu”, „Skrzydła”, „Świętokrzyski Diament”, Specjalną Na-
grodę Prezydenta Miasta Kielc za całokształt działalności, „Europejski Stan-
dard”, „Bezpieczna Budowa”. Wielokrotnie przyznano nam tytuł „Firmy
Inżynierskiej Mazowsza”, zwieńczony Nagrodą Specjalną 5-lecia konkursu
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prezes firmy wie-
lokrotnie był nagradzany indywidualnymi statuetkami.

Propagujemy i wspieramy kulturę oraz sport. SPS Construction był m.in.
sponsorem przedstawienia „Mały Książę” oraz Konkursu o dziką różę dla
najlepszych aktorów Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach. Sponsorowa-
liśmy wybudowanie Pomnika 40. Prezydenta USA Ronalda Reagana
w Warszawie, za co otrzymaliśmy osobiste podziękowanie od Nancy
Reagan. Cyklicznie wspieramy Festiwal muzyczny im. Krystyny Jamroz
w Busku-Zdroju. Byliśmy sponsorem Festiwalu „Świętokrzyskie Roc-
kuje” w 2015 r., płyt  Andrzeja Piasecznego i Seweryna Krajewskiego
„Na przekór nowym czasom live” i „Zimowe piosenki” oraz „Jak tam
jest” Seweryna Krajewskiego, a także książek: „Chłopak z kresów. Pa-
miętnik lubelskiego kupca”, „Grzegorz Głasek. Moje anegdoty”, „Piłka
nożna na Politechnice Świętokrzyskiej w latach 1999–2014” oraz lek-
tur dla dzieci: „Skrzaty domowe” i „Wakacje w Pałacu”.

SPS Construction Spółka z o.o.
ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce
tel. 41 348 93 10
www.spsconstruction.pl

Biuro w Warszawie:
ul. Żaryna 2B (budynek D), 02-593 Warszawa
tel. 22 560 60 20 fax 022 898 30 41
warszawa@spsconstruction.pl
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Marek 
Kościkiewicz 
muzyk, kompozytor, autor tekstów, producent

nagrodzony 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej

VIP 2019

W śród nagrodzonych na Gali VIP obok osobowości biznesu jak zwykle zna-
leźli się artyści. Miałem olbrzymie szczęście stanąć przed fleszami foto-
reporterów i być nagrodzonym brawami wspaniałych gości, obok wybitnych

aktorów, reżyserów i przedstawicieli sceny muzyki klasycznej oraz rozrywkowej.
Nagroda „Magazynu VIP” to dla mnie wielkie wyróżnienie, które doda dużo no-

wej energii moim działaniom w studiu nagraniowym i występom przed koncertową pu-
blicznością. Motywuje też do wyznaczania sobie ambitnych celów artystycznych, któ-
rych osiągnięcie daje twórcy mnóstwo satysfakcji i nadaje sens jego pracy.

Marek Kościkiewicz
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Jerzy Kruk 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Metalowiec” we Wrocławiu

nagrodzony 
za efektywne zarządzanie,
oparte na najwyższej 
jakości, rzetelność 
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki

VIP Biznesu 2019

T ytuł „VIP Biznesu 2019” jest potwierdzeniem efektów mojej i zespołowej pra-
cy przez 60 lat funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” we
Wrocławiu. Osiągnęliśmy w tym czasie bardzo znaczący rozwój, wielokrotnie

powiększając powierzchnię mieszkaniową zarządzania.
Moje szczególne wyróżnienie uwzględnia zapewne zespołowe zarządzanie – może

dlatego, że od wielu lat pełnię funkcję zarządu jednoosobowego. Charakterystyczne za-
rządzanie spółdzielnią opiera się na pełnym zaufaniu do współpracowników, których
doceniam, a nie tylko oceniam. Uznaję też prawo do błędów, gdyż przekazywanie mak-
symalnie możliwych kompetencji na najniższy stopień zarządzania wiąże się z takim
ryzykiem. Ważne jest, aby te doświadczenia wykorzystywać jako element doskonale-
nia zarządzania.

Muszę też zwrócić uwagę, że naszym statutowym obowiązkiem jest rozwijanie sa-
morządności mieszkańców, a także prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej, kul-
turalnej, sportowo-rekreacyjnej, za co otrzymaliśmy Złoty Laur Spółdzielczości. Wy-
budowaliśmy Centrum Kultury „Bakara”, działają kluby osiedlowe, w tym seniorów,
szczep harcerski „Nysa”, który jest z nami związany już prawie 50 lat. Nie ograni-
czamy dostępu do wydarzeń i zajęć w sferze kultury tylko dla naszych członków, lecz
kierujemy ofertę do wszystkich wrocławian. Ten i wiele innych aspektów współpracy
z samorządem gminy docenił prezydent miasta, który uhonorował mnie odznaką Za-
służony dla Wrocławia.

Jerzy Kruk
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Maanam 
zespół

nagrodzony 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej

VIP 2019

M y, przedstawiciele zespołu ex Maanam, jesteśmy bardzo wdzięczni za uho-
norowanie nas, muzyków dawnego Maanamu, statuetką VIP 2019 za kon-
tynuację i propagowanie utworów zespołu Maanam. 

Gratulujemy wszystkim laureatom. Dziękujemy „Magazynowi VIP”  za perfek-
cyjnie zorganizowaną galę, na której mieliśmy zaszczyt i wielką przyjemność wystę-
pować.  Wszyscy wspaniale się bawiliśmy na koncercie, za co również bardzo dzięku-
jemy uczestnikom gali.

Paweł Markowski i Ryszard Olesiński



Projekty mieszkań zostały starannie dopracowane, aby zapew-
nić ich najwyższą funkcjonalność, maksymalny komfort użytko-
wania i wykorzystania powierzchni. Każde z nich posiada
przestronny balkon, a większość tych zlokalizowanych na par-
terze – tarasy z zielonymi ogródkami. 

W części podziemnej znajduje się garaż wielostanowiskowy
z miejscami postojowymi, komórkami lokatorskimi oraz po-
mieszczeniami na jednoślady. Dostępne są również miejsca po-
stojowe naziemne.

Zielone otoczenie budynków, relaksujące miejsca do zabawy
dla najmłodszych i miejsca wypoczynku dla dorosłych spra-
wiają, że szybko zapomnisz, że jesteś w mieście.

Z przyjemnością powrócisz do domu po trudach dnia.

Atuty osiedla:
• podwyższony standard wykonania
• funkcjonalność i estetyka
• rozwinięta komunikacja w bliskości inwestycji
• piękne, zielone otoczenie

Naszą domeną jest dbałość o detale oraz najwyższą jakość
obsługi.

Zaufaj naszemu doświadczeniu i dołącz to setek zadowolo-
nych klientów.

Arkop Deweloper
ul. Jerzmanowska 18, 54-530 Wrocław

www.arkop-deweloper.pl

Osiedle Rodzinne Maślice
– idealne miejsce do życia dla Ciebie 
i Twojej Rodziny
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Marek Malinowski 
prezes zarządu Iławskiego Przedsiębiorstwa 
Instalacyjno-Budowlanego Sp. z o.o. w Iławie

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą

VIP Biznesu 2019

O trzymanie nagrody VIP Biznesu 2019 niewątpliwie jest wyróżnieniem. Nie
tyle osobistym, ile przede wszystkim wyróżnieniem dla całej załogi, którą re-
prezentuję. Jest to okazja, żeby podziękować jej za 28 lat wspólnej pracy. 

Udział w Gali VIP 2019 pozwolił mi poznać znakomitych gości, wymienić poglą-
dy, spostrzeżenia oraz doświadczenia zawodowe. Gratuluję gospodarzom organizacji spo-
tkania na wysokim poziomie. 

Trwanie wśród najlepszych jest dla nas od wielu lat priorytetem. Mamy marze-
nia, które konsekwentnie realizujemy, dążąc do wyznaczonego celu. Realizacja zamó-
wień budowlanych daje wymierną satysfakcję, ponieważ po naszej pracy pozostaje wie-
le budowli, które przez wiele lat służą mieszkańcom.

Dziękuję jeszcze raz całej załodze Iławskiego Przedsiębiorstwa Instalacyjno-
-Budowlanego Sp. z o.o. w Iławie, jak również osobom, które poznałem na Gali
VIP 2019.

Marek Malinowski
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Muzeum Wsi 
Mazowieckiej w Sierpcu

nagrodzone za zaangażowanie
w edukację wszystkich grup 
wiekowych oraz działalność 
badawczą mającą na celu 
rozwój nauki i popularyzację
dziedzictwa narodowego

Promotor Kultury 2019

S tatuetka Promotor Kultury 2019, przyznana w ramach programu VIP Biz-
nesu, jest dla Muzeum ogromnym wyróżnieniem. Będzie dla nas motywacją do
doskonalenia jakości usług, ale także wytężonej pracy w zakresie ochrony sze-

roko pojętego dziedzictwa północno-zachodniego Mazowsza, czyli misji, dla której Mu-
zeum zostało powołane.

Od początku istnienia naszym nadrzędnym celem było dążenie do utrwalenia i prze-
kazania kolejnym pokoleniom świadectwa tożsamości mieszkańców mazowieckiej wsi.
Prowadzimy szeroką działalność edukacyjną i naukową – od lekcji muzealnych po im-
prezy plenerowe, sympozja, konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe. Od kilku lat
rozwijamy się  wielopłaszczyznowo – jesteśmy nie tylko instytucją naukowo-badaw-
czą i popularyzatorską, lecz także miejscem wypoczynku i relaksu. Realizując
w 2015 r. projekt budowy nowoczesnego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego, uczy-
niliśmy Muzeum miejscem bardziej dostępnym dla turysty szukającego wypoczynku po-
łączonego z poznawaniem mazowieckiego folkloru. Poszerzyliśmy również naszą
ofertę kulturalną o koncerty i widowiska muzyczne. 

Przez cały czas staramy się jednak utrzymywać balans pomiędzy działalnością ko-
mercyjną a pracą badawczą, naukową, popularyzatorską, łącząc je w odpowiednich pro-
porcjach. Myślę, że dotychczas są to udane próby. Stąd tytuł „Promotor Kultury”, któ-
ry zobowiązuje, ale też nakłada na nas większą odpowiedzialność.

Bogusława Trojanowska, 
zastępca dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
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Kazimierz Okińczyc 
prezes zarządu Koszalińskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przylesie” w Koszalinie

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę
biznesową i zasady etyki

VIP Biznesu 2019

O trzymane po raz kolejny wyróżnienie VIP Biznesu jest przede wszystkim
zaszczytem i uznaniem moich dotychczasowych dokonań zawodowych. Zarządzam
Koszalińską Spółdzielnią Mieszkaniową „Przylesie” w Koszalinie już wie-

le lat, dlatego odbieram tę nagrodę również jako wyróżnienie dla Spółdzielni jako pod-
miotu wiarygodnego i stabilnego, z ugruntowaną pozycją na rynku.

Na ten sukces i wypracowaną markę składa się przede wszystkim wizja stałego roz-
woju i konsekwencja w realizacji zamierzonych planów. Podstawą jest odpowiednio zmo-
tywowana kadra, zarówno zarządzająca, jak i ogół pracowników. Nie bez znaczenia
jest też rozsądek członków organów spółdzielczych. Wszystkie decyzje podejmowane na
każdym szczeblu muszą być spójne i zgodne.

Nie jest łatwo trwać wśród najlepszych, bo to wysoko podnosi poprzeczkę. Najważniejsze
to patrzeć w przyszłość z myślą o następnych pokoleniach, wykorzystując wiedzę i po-
siadany potencjał.

Największą satysfakcję w sferze zawodowej dają efekty pracy w postaci pomnożo-
nego majątku. Stabilność finansowa i gospodarcza podmiotu, którym się zarządza, po-
zwala planować nowe rozwiązania technologiczne. Cieszy mnie poprawa stanu tech-
nicznego i wizualnego zasobów oraz komfortu i bezpieczeństwa zamieszkiwania. Sa-
tysfakcję niesie też świadomość, że posiadane talenty i możliwości zostały właściwie wy-
korzystane dla dobra innych.

Kazimierz Okińczyc
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Maciej Panek 
lekarz medycyny estetycznej, 
właściciel Panek Clinic w Warszawie

nagrodzony za wysoki 
poziom świadczeń 
medycznych, opartych 
o najwyższą jakość, 
nowoczesne zaplecze 
techniczne i wysoko 
wykwalifikowaną kadrę

VIP w Ochronie Zdrowia 2019

W ielokrotnie byłem nagradzany w środowisku biznesowym za profesjonalizm
i pasję, z jaką wykonuję swój zawód, zyskując uznanie pacjentów, wśród któ-
rych jest wiele polskich gwiazd.

Nagroda VIP w Ochronie Zdrowia 2019, którą zostałem uhonorowany przez „Ma-
gazyn VIP”, jest dla mnie szczególnie ważna – docenia bowiem wysoką jakość świad-
czonych przez Panek Clinic usług oraz sposób jej działania w biznesie. Wszystko to skła-
da się na sukces, jaki w krótkim czasie osiągnęła klinika.

Pasja jest tym, co napędza mnie do działania. Zarówno w życiu prywatnym, jak
i zawodowym.  Daje zadowolenie i pozwala osiągać niebywałą satysfakcję w pracy
z pacjentami. Myślę, że to jest najlepszy przepis na sukces, nie tylko w branży medy-
cyny estetycznej. I jeszcze to, by każdego, kto szuka u mnie pomocy, traktować indy-
widualnie, z takim samym zaangażowaniem, a przede wszystkim z sercem.

Maciej Panek
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Witold Romanowski 
prezes zarządu Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej „Dembud”

nagrodzony 
za efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą 
jakość, rzetelność, 
kulturę biznesową 
i zasady etyki

VIP Biznesu 2019

30 lat działania w SBM „Dembud” postrzegam jako najbardziej owocny
okres mojej pracy zawodowej. Udało nam się zbudować kilka fajnych in-
westycji w Warszawie, które zamieszkuje około 3000 osób i które to bu-

dynki w ocenie władz miasta i ekspertów w dziedzinie architektury zostały uznane za
najlepsze budowy w Warszawie, np. Franciszkańska 14, Oboźna 9.

Zaszczytem było dla mnie stanąć na scenie w jednym szeregu z gwiazdami polskiej
sceny artystycznej, wybitnych osobowości środowiska biznesu i medycyny.

Witold Romanowski



POD NASZYMI
SKRZYDŁAMI

www.alfagroup.com.pl



76

G
a
la

 M
a
g

a
zy

n
u
 V

IP
 2

0
1
9

Marcin 
Ruta 
konsul honorowy Czarnogóry

nagrodzony za skuteczne 
rozwijanie działalności gospodarczej
i łączenie jej z aktywnością 
społeczną, czego przykładem jest
zaangażowanie w różnorodne
przedsięwzięcia charytatywne 
i kulturalne oraz pełniona funkcja
konsula honorowego Czarnogóry

Nagroda specjalna za działalność społeczną

W każdej sferze działalności najważniejsze jest właściwie obrać sobie cele
i skrupulatnie za nimi podążać. Podstawą jest wewnętrzne przekonanie oso-
by zarządzającej o słuszności obranych kierunków rozwoju i sposobów ich

osiągania. Należy przy tym stawiać czoła najtrudniejszym wyzwaniom, pamiętając, że
koncentracja na ludziach jest kluczowa.

Jeśli chcemy skutecznie realizować swoje cele biznesowe, musimy być otwarci na
potencjał, jaki posiadają nasi pracownicy i ludzie z otaczającego nas środowiska. Jed-
nocześnie nie można zapominać, jak ważne jest niesienie pomocy innym, co od dłuż-
szego czasu stanowi dla mnie motto, będące motorem napędowym we wszelkich podej-
mowanych działaniach i rożnego rodzaju projektach, których się podejmuję.

Marcin Ruta
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Przemysław 
Sadowski 
aktor

nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki filmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które zapisały się 
w pamięci widzów

VIP 2019

Z awsze lepiej jest dostawać nagrody niż kary. Cieszę się, że to, co robię w ży-
ciu zawodowym, nie przechodzi bez echa. Wielką przyjemnością było spotkać
innych nagrodzonych w eleganckich salach hotelu Sheraton. To był naprawdę

wyjątkowy wieczór!

Przemysław Sadowski
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Jerzy 
Schejbal
aktor

nagrodzony 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej

VIP 2019

T o był uroczy wieczór, nie tylko dlatego że przyniósł mi nagrodę, ale też dał
sposobność poznania znakomitych postaci biznesu. Nie często z racji uprawianego
zawodu mam okazję do bliskiego kontaktu z ludźmi parającymi się tak róż-

norodnym spektrum aktywności. Na co dzień nasza wiedza oparta jest zazwyczaj na
doniesieniach prasowych, komentarzach czy analizach specjalistycznych. Język tego
przekazu jest hermetyczny, adresowany do grup zainteresowanych bezpośrednio tematem.
Wieczór ten pozwolił na ciekawe rozmowy z ludźmi posiadającymi ogromną pasję, wie-
dzę i umiejętności. Mam nadzieję, że moja aktywność, którą się podzieliłem, była rów-
nie interesującą dla moich interlokutorów.

Był jeszcze jeden ważny aspekt tego spotkania. Otóż, nie często się zdarza spotkać
tylu kolegów poza teatrem. Dzięki tej nagrodzie mieliśmy sposobność zobaczenia się po
długim czasie. To było bardzo miłe. Tak miłe, jak fakt otrzymania tej prestiżowej na-
grody. Jestem od tego momentu członkiem ekskluzywnego klubu, za co serdecznie dzię-
kuję.

Był jeszcze jeden sympatyczny fakt, udokumentowany przez akredytowanych fo-
tografów, a mianowicie festiwal męskich skarpetek, którego stałem się przypadkowym
kreatorem. Poczucie humoru widowni było fantastyczne. To gremium postaci tworzy
kulturę biznesu i warto to premiować, co Państwo z taką pasją czynicie.

Dziękuję za zaproszenie i życzę w przyszłych edycjach nowych fascynujących oso-
bowości.

Jerzy Schejbal
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Magdalena 
Schejbal 
aktorka

nagrodzona za działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki filmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które zapisały się 
w pamięci widzów

VIP 2019

B ardzo dziękuję za uroczy i uroczysty wieczór zwieńczony nowymi, ciekawymi
znajomościami, odnowionymi starymi kontaktami i oczywiście fantastyczną na-
grodą!

Co jakiś czas los przynosi mi niespodzianki i ta nagroda to jedna z nich. To dla mnie
czas podsumowań, nowych wyzwań i pomysłów, a przyznana mi statuetka to powód, by
się nie poddawać, iść za marzeniami oraz sięgać odważnie i pewnie w przyszłość.

Wieczór z „Magazynem VIP” to odkrycie dla mnie świata małego i większego biz-
nesu, moim zdaniem wciąż niedocenianego w kreowaniu polskiej rzeczywistości i eko-
nomii. Od jakiegoś czasu sama postrzegam się jako bizneswoman, prowadząc własną
firmę – Dworzec Zakopane. To miejsce, nazywane przeze mnie współczesnym domem
kultury, łączy świat gastronomi, kawy, kultury i sztuki. Wiem z własnego doświadcze-
nia, jak ciężkie bywają początki własnego biznesu i utrzymania się na rynku. Dlate-
go tym bardziej doceniam starania i wytrwałość wszystkich nagrodzonych tego wie-
czoru i z optymizmem patrzę w przyszłość. To ważne, żeby się wspierać, doceniać i mo-
tywować bez względu na to, czy jest się artystą, czy się pracuje w biznesie.

Ten wyjątkowy wieczór to również niezapomniane spotkanie z kolegami po fachu,
wspomnienia, rozmowy i odnowione kontakty. Wiele wspaniałych emocji, za które bar-
dzo dziękuję.

Magdalena Schejbal



Hotel Atut 
to największe centrum 
konferencyjne w Wielkopolsce.

• Hotel znajduje się w Licheniu Starym, 600 metrów
od największej bazyliki w Polsce. Gościom oferuje
125 komfortowych pokoi, w tym 2 apartamenty. Z czę-
ści pokoi rozciąga się malowniczy widok na Sanktu-
arium Matki Bożej Licheńskiej.

• Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji,
sympozjów, szkoleń, kursów, pobytów motywacyj-
nych i imprez integracyjnych. Dla organizatorów spo-
tkań dostępnych jest 8 sal konferencyjnych, które
łącznie mogą pomieścić 600 osób, oraz jedna sala
kongresowa na 350 osób.

• Oprócz komfortowego noclegu i bogatego zaple-
cza konferencyjnego Hotel Atut zaprasza do skorzy-
stania z ponad 4-hektarowego terenu zewnętrzne-
go, który jest idealnym miejscem do organizacji im-
prez okolicznościowych, pikników i eventów. 

• Do Państwa dyspozycji jest mieszcząca nawet
do 150 osób chata grillowa, namiot na kameralne
imprezy i hala namiotowa o powierzchni 525 m².

• Hotel Atut posiada dostęp do pobliskiego pomo-
stu na Jeziorze Licheńskim. Przyległy teren przygoto-
wano specjalnie do organizacji imprez plenerowych.
Plac o powierzchni 1500 m² jest świetnym miej-
scem na pikniki i zajęcia integracyjne. Szczególnej
uwadze polecamy atrakcje wodne – w naszej ofercie
znajdą Państwo kajaki, łodzie.

• Inne atrakcje: spa, fitness,  siłownia, sala pilatess,
kręgielnia, bilard, darts, boisko do siatkówki, piłki noż-
nej, piłki ręcznej, koszykówki, korty tenisowe

UL. TORUŃSKA 27, 62-563 LICHEŃ STARY
tel.: +48 63 270 87 00, recepcja@hotelatut.pl
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Janusz Sobieraj 
prezes zarządu Korporacji Radex SA

W imieniu Janusza Sobieraja nagrodę odebrał Marcin 
Chrobak, dyrektor generalny Korporacji Radex SA.

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki, co buduje 
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą

VIP Biznesu 2019

K orporacja Radex to firma z 30-letnią tradycją, a 2019 to właśnie rok pew-
nych podsumowań i przemyśleń o tym, co już osiągnęliśmy i w jakim kierun-
ku powinniśmy podążać w przyszłości.

Z „Magazynem VIP” jesteśmy związani od wielu lat i to właśnie m.in. „VIP” miał
możliwość śledzenia naszych działań, ich oceny oraz podejmowania decyzji, czy efek-
ty tych działań są warte nagradzania. Każda pozytywna ocena, wyróżnienie czy ty-
tuł, jaki otrzymaliśmy podczas naszej wieloletniej działalności, to potwierdzenie
słuszności wybieranych przez nas rozwiązań i metod działania. To również satysfak-
cja z ich wyników oraz osiągnięć dostrzeganych przez otoczenie.

Nie jest łatwo pracować na opinię lidera, niełatwo też utrzymywać ją w kolejnych
latach. Tym bardziej z dużą radością odbieramy pozytywne sygnały związane z naszymi
wyróżnieniami, które wspierają proces utrzymywania dobrego wizerunku firmy. Na
kreowanie tego wizerunku składa się jednak przede wszystkim konsekwentna działal-
ność i jej konkretne rezultaty. To ważne, aby po upływie wielu lat można było powie-
dzieć, że firma działała w sposób efektywny i nowoczesny, wnosząc wartość dodaną do
swojego otoczenia, a wszystko to przy zachowaniu etyki i standardów technicznych, cha-
rakteryzujących najlepszych w branży.

Powiązanie tych czynników – wewnętrznych i zewnętrznych – składa się właśnie
na pełną satysfakcję z opinii o firmie, której życzymy wszystkim naszym branżowym
kolegom.

Janusz Sobieraj



Castelior Górecki i Piotrowski Sp. j.
Centrala Wrocław: ul. Jerzmanowska 107, 54-530 Wrocław, biuro@castelior.pl

www.castelior.pl

Dla nas nie ma zamówień niemożliwych.

Firma CASTELIOR Sp. j. konsekwentnie realizuje strategię zgodną
z hasłem: „Bezpieczeństwo ponad wszystko”, oferując rozwią-
zania dostosowane do konkretnych potrzeb klienta.

Przyjęta wizja rozwoju zakłada systematyczne wprowadzanie na
polski rynek najnowszych technologii i produktów w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa towarów w transporcie i magazynowa-
niu. Spełniają one rygorystyczne normy i standardy militarne, a tym
samym doskonale nadają się dla wojska i lotnictwa.

CASTELIOR to jedyny w Polsce multidystrybutor opakowań
i skrzyń transportowo-ochronnych, posiadających wiele uznanych
certyfikatów. Oferujemy produkty największych graczy na rynku
(m.in. EXPLORER, SKB, AEGIS, ECS), dla których – tak jak dla nas
– nadrzędną wartością jest jakość, idąca w parze z terminowością
i wysoką kulturą obsługi klienta.

W stałej ofercie posiadamy produkty realizowane w dwóch tech-
nologiach: wysokociśnieniowej (skrzynie polipropylenowe – PP) i ro-
tomoulding (skrzynie polietylenowe – PE), a w tym roku
podpisaliśmy umowę z firmą ECS – amerykańskim pionierem skrzyń
i opakowań transportowych, której jesteśmy wyłącznym przedsta-
wicielem na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. 

Naszą unikalną propozycją są produkty na bazie materiałów
kompozytowych (żywice epoksydowe) wzmacniane włóknem
szklanym, węglowym lub bazaltowym. 

Technologia ta:
• daje niespotykane możliwości w zakresie elastyczności projektu,
a tym samym pozwala realizować usługi „szyte na miarę”
• zapewnia niedostępną do tej pory lekkość produktu (o 30–40
proc. niższa waga niż produktów z PP i PE), znacznie wyższą od-
porność mechaniczną i większą szczelność
• nie stawia ograniczeń w zakresie rozmiarów skrzyni.

W ramach współpracy z ECS oferujemy:
• serię VIP i FRP, czyli skrzynie epoksydowo-szklane, różniące
się techniką wytwarzania
• serię Carbon, czyli skrzynie wzmacniane włóknem węglowym.

Posiadamy własny dział konstrukcyjno-wdrożeniowy, dzięki czemu je-
steśmy w stanie zaproponować indywidualnie zaprojektowane roz-
wiązania oraz dodatkowe zabezpieczenia produktów w piankach
polietylenowych i poliuretanowych. Nowoczesny park maszynowy
umożliwia nam na samodzielną produkcję, a tym samym pozwala za-
oferować kompleksową usługę.
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Jerzy 
Stępień

nagrodzony za wkład 
w stworzenie reformy 
samorządowej, która 
dała podwaliny obecnemu 
systemowi administracji 
publicznej, oraz zaangażowanie
w kształtowanie samorządu 
terytorialnego

VIP 30-lecia Polski Samorządowej

J ednej recepty na sukces chyba nie ma. Tym samym chyba nie ma też takich gwa-
rancji, które prostą drogą do niego prowadzą. Lepiej więc w ogóle nie myśleć
w tych kategoriach. Właściwie nigdy nie udało mi się zrealizować własnych pla-

nów zawodowych, zwykle jednak to, co się zdarzało, było ciekawsze i bardziej atrak-
cyjne od tego, czego oczekiwałem. W szkole średniej myślałem o studiach dziennikar-
skich i poprzedzających je studiach na filologii germańskiej. Za radą mądrego na-
uczyciela wylądowałem na prawie, które mnie bardzo rozczarowało. Chciałem uciec
na filozofię, ale akurat studia magisterskie na tym kierunku zlikwidowano.

Prawdę mówiąc, wbrew sobie trafiłem na aplikację sądową. Nie chciałem być sę-
dzią, ale nim zostałem, bo trzeba było z czegoś żyć i przede wszystkim utrzymać rodzi-
nę. Po 10 latach pożegnałem sądownictwo z myślą o adwokaturze. Sposobiłem się do niej
trzy razy i nic z tego nie wyszło. Kiedy wybrano mnie do Senatu w 1989 r., byłem prze-
konany, że z tą chwilą biorę już trwale rozbrat z praktyką prawniczą. Ale gdzie tam
– po kilku latach trafiłem do Trybunału Konstytucyjnego, osobiście o to nie zabiega-
jąc. Nigdy wcześniej nie przychodziło mi do głowy, że będę kończył karierę zawodową
jako wykładowca i prorektor wysoko notowanej w rankingach wyższej uczelni.

Jakiś czas temu przeczytałem, że Amerykanie uważają, że co 10 lat trzeba zmie-
nić nie tylko miejsce pracy, lecz także zawód. Okazało się, że to było o mnie. Więc może
nie należy walczyć z wyrokami losu? Może lepiej traktować je jako otwarcie drzwi do
ciekawszego świata.

Jerzy Stępień
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Mieczysław 
Szcześniak 
piosenkarz, kompozytor, autor tekstów

nagrodzony 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej

VIP 2019

N ajlepszą nagrodą, jaką artysta może dostać od życia, jest publiczność, która
zechce towarzyszyć jego opowieściom, wyobraźni, muzykalności, przystanąć,
posłuchać, wzruszyć się razem z nim. Moją wierną publiczność zaliczam na

konto sukcesu. 
Muzykowanie jest przede wszystkim moją wielką pasją. Mam szczęście, że stało się

ona moim zawodem, a nie każdemu udaje się przekuć pasję w pracę. Jestem wdzięcz-
ny za to, co mam, i staram się dzielić tym z innymi najlepiej jak potrafię. Chciałbym,
aby ta dobra passa trwała. 

Mam nadzieję skończyć dwie płyty, nad którymi pracuję – jazzowe standardy dla
dzieci z polskimi inteligentnymi, a zarazem śmiesznymi tekstami oraz  album z nowy-
mi piosenkami w starym stylu, który nagrywam z czarnoskórym chórem z Los Ange-
les. To dla mnie wielka przygoda. Wierzę, że efekty przekonają słuchaczy.

Mieczysław Szcześniak
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Ewa Małgorzata 
Wiertelak 
prezes zarządu Medora Sp. z o.o.

nagrodzona za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą

VIP Biznesu 2019

J estem dumna, że dokonania moje i mojej firmy zostały dostrzeżone i docenione
przez kapitułę „Magazynu VIP”. Nagroda VIP Biznesu 2019 to wyjątkowe wy-
różnienie i w pewnym stopniu uhonorowanie wielu lat mojej pracy. Na pewno jest

też dodatkowym bodźcem do działania, bo taka statuetka zobowiązuje. W moim odczuciu
VIP-em się jest, nie tylko bywa, a co za tym idzie otrzymanie takiego tytułu poka-
zuje, że obrana droga jest tą, którą należy podążać.

Projektując odzież medyczną i budując firmę MEDORA, nigdy nie myślałam
o tym w charakterze odniesienia sukcesu czy sławy. Chciałam stworzyć odzież, która
będzie potrzebna lekarzom i kosmetologom. Dlatego dla mnie najtrafniejszą defini-
cją sukcesu są słowa francuskiego pisarza François de La Rochefoucauld, które brzmią:
„Chwałę wielkich ludzi należy zawsze mierzyć środkami, którymi posłużyli się, aby ją
zdobyć”. Otrzymana statuetka jest dla mnie właśnie wyrazem docenienia wszystkich
starań, jakie podjęłam przez lata, aby być w tym miejscu, i za to wyróżnienie bardzo
dziękuję.

Ewa Małgorzata Wiertelak
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Joanna Wysogląd-Wolniak 
i dr n. med. Sławomir Wolniak
specjaliści psychiatrzy, właściciele Kliniki 
Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa

nagrodzeni za przemyślane
zarządzanie kliniką, 
konsekwencję i skuteczność 
w działaniu na rzecz 
pacjentów oraz wysoki 
poziom oferowanych im 
form pomocy medycznej

VIP Biznesu 2019

B ardzo dziękujemy kapitule za przyznanie statuetki. To dla nas ogromne wy-
różnienie, tym bardziej że zostało nam wręczone akurat w 17. rocznicę istnienia
ośrodka. Dziękujemy za ponowne uhonorowanie nas jako lekarzy psychiatrów.

Każde wsparcie tego typu i docenienie naszej pracy daje nam coraz większą siłę
do leczenia pacjentów i prowadzenia prywatnej kliniki. Trzeba przyznać, że pacjen-
tów jest coraz więcej, są też coraz trudniejsi, z ogromnymi problemami, biorąc pod uwa-
gę naszą dzisiejszą trudną rzeczywistość – wszechobecny stres, coraz więcej wyzwań
na różnych poziomach życia. Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, bo-
rykające się z uzależnieniami behawioralnymi, cierpiące na nerwice oraz depresję. To
wszystko sprawia, że człowiek XXI w. coraz częściej potrzebuje wsparcia psychologicznego
i terapeutycznego. 

Statuetka VIP w Ochronie Zdrowia jest wyróżnieniem dla całego zespołu Kli-
niki Wolmed, który nie ustaje w staraniach, aby wspierać ludzi potrzebujących. 

Joanna Wysogląd-Wolniak 
i Sławomir Wolniak



– funkcjonalność w dobrym stylu
Willa Mirabelka III

PATIO – Chmielewski, Dudzik Sp. j.
ul. Okrężna 34, 05-506 Lesznowola
e-mail: biuro@domymagdalenka.pl

W ramach projektu  „Willa Mirabelka III"  w Lesznowoli powstaną
54 domy jednorodzinne  o powierzchni od  93  do  145 m2 , na
działkach od  200  do  430 m2, co daje wiele możliwości wyboru
optymalnego domu, dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Atuty inwestycji:

zabudowę osiedla charakteryzuje nowoczesna, przyjazna archi-
tektura i atrakcyjna cena

nasze segmenty wyróżniają bardzo niskie koszty eksploatacji
i wysoki standard wyposażenia

w okolicy osiedla znajdują się placówki oświaty i opieki 
zdrowotnej oraz obiekty handlowo-usługowe

łatwy dostęp do komunikacji miejskiej

OSIEDLE VIP-A
2019
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Leszek Woźniak 
prezes zarządu 
Radomskich Hal Mięsnych Sp. z o.o.

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę
biznesową i zasady etyki

VIP Biznesu 2019

J est mi niezmiernie miło odebrać nagrodę VIP Biznesu 2019, przyznawaną przez
„Magazyn VIP”. Takie wyróżnienia niezwykle cieszą i motywują do dalszej pra-
cy. Stanowią dowód na to, że energia i wysiłek włożone w budowanie oraz roz-

wój marki RHM są zauważane i doceniane. Cieszy mnie fakt, że nasza radomska fir-
ma sukcesywnie staje się coraz bardziej rozpoznawalna także poza granicami miasta.
Nie mam wątpliwości, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie wytrwałość i konsekwen-
cja – niekiedy nawet niezbędny upór – w działaniach, które przyświecają mnie i ca-
łemu zespołowi od początku funkcjonowania Radomskich Hal Mięsnych.

Jako przedsiębiorca nastawiony na sukces rozumiem, że zawsze muszę być przy-
gotowany na liczne niespodzianki i wyzwania. Wiem, jak ważny jest stały rozwój fir-
my, uczenie się od lepszych od siebie i przekładanie dobrze funkcjonujących modeli
i wzorców biznesowych – także zza granicy – na lokalny rynek. Prowadzenie własnej
działalności gospodarczej i budowanie marki godnej zaufania to ciągła lekcja. Nie ma
czasu na zastój. Nie wolno spocząć na laurach. Zdaję sobie sprawę z roli planowania
długoterminowego i strategicznego podejścia do rozwoju biznesu. Czasem na efekty trze-
ba czekać dłużej, niż zakładamy, ale nie mam wątpliwości, że mając samodyscyplinę,
determinację i niezachwianą wiarę w powodzenie biznesu, jesteśmy w stanie osiągnąć
bardzo wiele.

Gratuluję nagrody kolegom i koleżankom, w których znakomitym towarzystwie się
znalazłem, a początkującym przedsiębiorcom życzę wizji i wytrwałości.

Leszek Woźniak
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Marcin 
Woźniak 
właściciel firmy Woźniak Transport

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki

VIP Biznesu 2019

J ako laureat nagrody VIP Biznesu 2019 czuję się bardzo zaszczycony. Nagro-
da ta oznacza bowiem, że wybory i decyzje podejmowane przez szereg lat oka-
zały się trafione.

Na sukces w biznesie składa się wiele czynników. Na pewno trzeba postępować zgod-
nie z własnymi zasadami, mieć pokorę w podejmowaniu decyzji, a także zdolność do-
stosowywania oferty i kierunków rozwoju do potrzeb rynku. Często biznesmen musi być
ryzykantem, a przy tym dobrze, gdy ma trochę szczęścia.

Co jest sednem działalności gospodarczej? Dla mnie najważniejsze jest zadowole-
nie klientów. Największą satysfakcję daje mi praca z pasją, a w moim przypadku wszyst-
ko, co robię zawodowo, to czysta przyjemność. 

Marcin Woźniak
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Tadeusz Wrześniak 
właściciel Hut Szkła z Ładnej k. Tarnowa
W imieniu Tadeusza Wrześniaka statuetkę 
odebrał dyrektor Jacek Jaworski.

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą

VIP Biznesu 2019

K ażde wyróżnienie jest miłe. Statuetka VIP Biznesu 2019, za przyznanie któ-
rej dziękuję kapitule konkursu, ma dla mnie szczególne znaczenie. Utwier-
dza mnie w przekonaniu, że wybrana droga biznesowa, dająca satysfakcję, jest

właściwa. Nakazuje nie zbaczać, lecz nadal konsekwentnie i wytrwale podążać za wy-
tyczonym celem, rozwijać produkcję i ekspansję „rękodzielnictwa szklanego” na
wszystkie rynki świata. 

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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