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magazyn ludzi biznesu

„TWARZE BIZNESU” to niepowtarzalna 
możliwość zaprezentowania siebie i swojej 

firmy całej Polsce.

TWOJA TWARZ I FIRMA pokaże się w empikach, 
sieciach Relay i Inmedio oraz w prestiżowych hotelach 

i restauracjach w największych miastach w Polsce.

ZOBACZĄ CIĘ uczestnicy największych 
wydarzeń gospodarczych w kraju

– kongresów, targów, seminariów i konferencji!

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów 
dzwoń: 516 863 922 lub pisz: ijarska@efp.biz.pl

Dodatek „Twarze biznesu”
jest dofinansowany 

przez Europejskie Forum
Przedsiębiorczości.
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Twarze BIZNESU

Imię i nazwisko
Krzysztof Jończyk

Nazwa firmy 
Europejskie Forum Przedsiębiorczości
Sp. z o.o.

Data imienin 
25 lipca

Tytuł ulubionej książki 
Omerta Mario Puzo, 
Nasza moc bez granic
Anthony Robbins 

Tytuł ulubionego filmu 
Ojciec chrzestny, Zapach kobiety

Ulubiony aktor/aktorka 
Robert De Niro, Al Pacino, 
Meryl Streep

Ulubiona marka samochodu
BMW, Bugatti

Ulubiony gatunek muzyczny
klasyczna, rock, R&B

Ulubiony kolor 
czarny, biały, złoty

Ulubiony rodzaj kuchni 
polska, włoska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
podróżując, degustując specjały 
dobrej kuchni

Hobby
rozwój osobisty, czytanie, 
sporty walki

Klub Integracji Europejskiej powstał z inicjatywy środowisk gospodarczych. Jego
głównym celem jest integracja środowiska przedsiębiorców oraz szerzenie idei
odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Dzięki takim założeniom członkowie klubu
poprzez wzajemne wspieranie się, promocję czy wymianę doświadczeń przyczy-
niają się do budowania mostu porozumienia w biznesie. Klub ma charakter
otwarty. Mogą do niego należeć zarówno duże firmy, jak i małe przedsiębiorstwa
o charakterze rodzinnym. Dzięki dużej liczbie członków i nowatorskiej działal-
ności klubu, zyskał on uznanie na rynku ogólnopolskim. Administratorem  KIE
jest  Europejskie Forum Przedsiębiorczości, którego Prezesem Zarządu jest
Krzysztof Jończyk.

Europejskie Forum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Trębacka 4, lok. 223A, Warszawa
e-mail: kjonczyk@efp.biz.pl, www.kie.biz.pl

Krzysztof Jończyk

Fot. Jerzy Polański
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Twarze BIZNESU

Imię i nazwisko
Piotr Adamczuk

Nazwa firmy 
WARS SA

WARS SA to firma istniejąca na rynku przewozów pasażerskich od 1948 roku, ob-
sługująca podróżnych w wagonach restauracyjnych, barowych i hotelowych. Na
działalność WARS składają się także sieć restauracji na terenie Warszawy oraz
szybko rozwijający się segment usług cateringowych. Wieloletnia działalność firmy
utrwaliła markę w świadomości opinii publicznej. W rezultacie WARS należy do
wąskiego grona firm dysponujących w Polsce marką o niemalże stuprocentowej
rozpoznawalności.

WARS SA
ul. Chłopickiego 53
04-275 Warszawa

Piotr Adamczuk
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Twarze BIZNESU

Imię i nazwisko
Ksenia Alpern

Nazwa firmy 
KSENIA COACHING

Tytuł ulubionej książki 
7 nawyków skutecznego działania
Stephena R. Coveya

Ulubiony aktor/aktorka 
Catherine Deneuve

Ulubiona marka samochodu
Ferrari 

Ulubiony kolor 
czerwony

Ulubiony rodzaj kuchni 
śródziemnomorska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
Tworząc – rzeźbiąc w glinie, fotogra-
fując, pisząc.

Firma Ksenia Coaching powstała w wyniku połączenia doświadczeń Kseni Alpern
– dr nauk humanistycznych, trenerki i mówczyni motywacyjnej – z zakresu przed-
siębiorczości, edukacji i zarządzania. Firma oferuje Consulting Biznesowy dla
przedsiębiorstw wkraczających na nowe rynki Europy Wschodniej oraz Executive
Coaching – indywidualny trening biznesowy dla pracowników wyższego szcze-
bla. Wszystkie coachingi Ksenia Coaching spełniają standardy wyznaczone przez
Międzynarodową Federację Coachingu ICF.

Ksenia Alpern
tel.: +48 605 204 046 , e-mail: kseniacoaching@gmail.com, www.kseniacoaching.com, Facebook: www.face-
book.com/KseniaCoaching, YouTube: www.youtube.com/channel/UCIT960xv2NKBeod_d9bzawA

Ksenia Alpern
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Twarze BIZNESU

Imię i nazwisko
Andrzej Bartkowski

Nazwa firmy 
MCC Mazurkas Conference 
Centre & Hotel

Data imienin 
16 maja

Tytuł ulubionej książki 
Jak hartowała się stal 
Mikołaj Ostrowski 

Tytuł ulubionego filmu 
Krzyżacy

Ulubiony aktor/aktorka 
połączenie Bohdana Łazuki 
i Gustawa Holoubka

Ulubiona marka samochodu
Syrena

Ulubiony gatunek muzyczny
żeby była ładna melodia

Ulubiony kolor 
żółty, albo nie - czerwony

Ulubiony rodzaj kuchni 
żeby było ślicznie

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
wódeczka i śledzik

Hobby
lenistwo

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel to nowoczesny, czterogwiazdkowy
obiekt konferencyjno-hotelowy oferujący zintegrowane usługi klientom indywi-
dualnym, grupom turystycznym oraz grupom biznesowym. Specjalizuje się
w kompleksowej organizacji konferencji, kongresów, eventów, bankietów, targów
oraz imprez okolicznościowych. Centrum konferencyjne dysponuje 35 salami
konferencyjnymi o łącznej powierzchni 3500 m2. To jeden z niewielu takich obiek-
tów w Polsce. Z sukcesem łączy świat biznesu ze światem sztuki, poprzez orga-
nizację autorskich projektów kulturalno-artystycznych. Od 2012 roku wraz
z władzami lokalnymi realizuje projekt Forum Humanum Mazurkas, w ramach
którego odbywają się koncerty, benefisy, spotkania z artystami i wystawy malar-
skie. Do tej pory odbyły się 32 edycje tego cyklu.

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Sp. z o.o.
ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 22 721 47 47-49, e-mail: kontakt@mazurkashotel.pl, www.mazurkashotel.pl

Andrzej Bartkowski
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Twarze BIZNESU

Imię i nazwisko
Magdalena Bogulak

Nazwa firmy 
Sharley Medical Clinic & Day SPA
Magda Bogulak

Data imienin 
29 maja

Tytuł ulubionej książki 
Mistrz i Małgorzata
Michaiła Bułhakowa

Tytuł ulubionego filmu 
Pożegnanie z Afryką

Ulubiony aktor/aktorka 
Meryl Streep

Ulubiona marka samochodu
Range Rover

Ulubiony gatunek muzyczny
jazz, chillout

Ulubiony kolor 
wszelkie odcienie bieli i szarości

Ulubiony rodzaj kuchni 
fusion

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
na co dzień staram się regularnie 
korzystać z masaży oraz aromaterapii

Hobby
uwielbiam nurkowanie, 
szczególnie z rekinami

Sharley Medical Clinic & Day SPA to jedna z najbardziej prestiżowych klinik
urody w Polsce, założona w 1996 roku przez Magdę Bogulak. Oferuje zabiegi
z zakresu kosmetyki i kosmetologii, medycyny estetycznej oraz makijażu perma-
nentnego. Dodatkowo można w niej skorzystać z wielu specjalistycznych konsul-
tacji, między innymi dermatologa, trychologa, flebologa czy dietetyka. Wysoko
wykwalifikowany zespół oraz nowoczesny sprzęt pozwalają wykonywać sku-
teczne, często innowacyjne na polskim rynku zabiegi.

Sharley Medical Clinic & Day SPA
Aleja Jana Pawła II nr 75, Warszawa
tel.: (22) 636 46 64, (22) 636 46 66, www.sharley.pl, www.permanentnywarszawa.pl

Magdalena Bogulak
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Twarze BIZNESU

Imię i nazwisko
Bartłomiej Boral

Nazwa firmy 
Best Brain

Data imienin 
24 sierpnia

Tytuł ulubionej książki 
Pismo Święte

Ulubiona marka samochodu
Bentley

Ulubiony gatunek muzyczny
jazz

Ulubiony kolor 
biały jako mieszanka wszystkich 
pozostałych

Ulubiony rodzaj kuchni 
mojej żony i arabska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
podróżując z rodziną 
i oczywiście zapamiętując

Hobby
rodzina, zapamiętywanie, 
gra na gitarze

Best Brain powstał jako efekt pasji Bartłomieja i Tobiasza Boral. Naszą pasją jest
pamięć i efektywny rozwój umysłu. Jako pierwsi Polacy w historii reprezentowa-
liśmy nasz kraj na Mistrzostwach Świata Pamięci (Chiny 2011), przywożąc me-
dale i drużynowe 6. miejsce. Od tamtej pory oferujemy szkolenia z zakresu technik
pamięciowych, efektywnego notowania w biznesie oraz neurobiku (fitness'u
mózgu). Nasza oferta skierowana jest do firm, jak również do osób indywidual-
nych. Prężną gałęzią Best Brain są kursy dla dzieci prowadzone w różnych mia-
stach według autorskiej metody. Ponadto organizujemy pokazy pamięciowe,
mistrzostwa i jesteśmy wraz z naszymi uczniami finalistami programu The Brain.
Genialny umysł. 

Best Brain
tel: 509 583 592, 606 547 471
e-mail: szkola@bestbrain.pl, www.bestbrain.pl

Bartłomiej Boral
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Twarze BIZNESU

Imię i nazwisko
Joanna Cacko

Nazwa firmy 
Euroas Joanna Cacko

„Nasze palety są najlepsze”

Firma Euroas działa na rynku wtórnym opakowań zwrotnych. Zapewnia kom-
pleksową obsługę w zakresie sprzedaży oraz skupu drewnianych palet i logistyki
na terenie całej Polski. Oferuje licencjonowane palety EUR EPAL, palety prze-
mysłowe i typu EUR. Palety są staranie selekcjonowane i spełniają zalecane
normy. Wykwalifikowani pracownicy są do dyspozycji klientów niemal przez całą
dobę. Atuty firmy to profesjonalność, niezawodność, elastyczność dostaw, kon-
kurencyjne ceny oraz miła i fachowa obsługa.

Euroas Joanna Cacko
ul. Jantarowy Szlak 2/20, 03-982 Warszawa, tel. 666 018 759
e-mail: j.cacko@euro-as.pl, palety@euro-as.pl, www.euro-as.pl

Joanna Cacko
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Twarze BIZNESU

Imię i nazwisko
Krystyna Czerwińska

Nazwa firmy 
Czerwinska Group of Companies Ltd

Data imienin 
13 marca

Tytuł ulubionego filmu 
Pamiętnik, Joy, The Good Wife

Ulubiony aktor/aktorka 
Robert DeNiro, Rachel McAdams

Ulubiona marka samochodu
Jeep, Mustang

Ulubiony gatunek muzyczny
R&B, kizomba, klasyka

Ulubiony kolor 
cynobrowy

Ulubiony rodzaj kuchni 
polska, grecka, indyjska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
rodzinnie, podróżując, 
z dobrą lekturą

Hobby
rozwój osobisty, architektura wnętrz,
muzyka i śpiew

Kancelaria prawno-podatkowa Czerwinska Group powstała w 2010 roku w pół-
nocnej Anglii. Zbudowaliśmy swoją pozycję rynkową, oferując łączone ze sobą
szeroko rozumiane usługi księgowe i podatkowe, prowadząc biuro rachunkowe z
nierozerwalnie połączonym doradztwem podatkowym, prawnym oraz działem
notarialnym. Wspieramy klientów indywidualnych oraz biznesowych w nieogra-
niczonym wachlarzu usług. Kancelaria w szczególności koncentruje się na pro-
wadzeniu skomplikowanych spraw podatkowo-prawnych, które są wynikiem
wieloletniego doświadczenia i ekspertyzy założycielki Kancelarii, Krystyny Czer-
wińskiej. Możemy poszczycić się działalnością charytatywną na rzecz rodaków
zamieszkujących Wielką Brytanię.

Czerwinska Group of Companies Ltd
2 Eldon Place, Bradford, West Yorkshire, BD1 2DW, tel.: 0044 (0) 1274 483 155, 
tel. kom.: 0044 (0) 7508 052 770, e-mail: info@czerwinska.uk, www.czerwinska.uk 

Krystyna Czerwińska
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Twarze BIZNESU

Imię i nazwisko
Jolanta Czerska

Nazwa firmy 
API Tax Kancelaria 
Księgowo-podatkowa 

Data imienin 
15 czerwca

Tytuł ulubionej książki 
Jednoroczna wdowa Johna Irvinga 

Tytuł ulubionego filmu 
Diabeł ubiera się u Prady

Ulubiony aktor/aktorka 
Meryl Streep

Ulubiona marka samochodu
Mini Morris

Ulubiony gatunek muzyczny
smooth jazz 

Ulubiony kolor 
niebieski

Ulubiony rodzaj kuchni 
hiszpańska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
jam session, teatr, pływanie, książki

Hobby
podróże, żagle, eksperymentalne go-
towanie

Firma API Tax to nowoczesna kancelaria księgowa doradcy podatkowego.
API Tax to usługi finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe oraz wsparcie w biz-
nesie. Przewagę na rynku zapewnia nam zarówno 25-letnie doświadczenie, jak
i nowoczesność. Pracujemy w systemach Sage, a dla zainteresowanych zintegro-
waną obsługą wchodzimy w projekt mBanku SuperKsięgowa firmy Cyber Pro-
ductivity. Profesjonalne doradztwo podatkowe, certyfikowani księgowi oraz
współpraca z firmą Mericon – ekspertem obsługi kadrowo-płacowej sprawiają, że
API Tax jest godnym polecenia partnerem.

API Tax Kancelaria Księgowo-podatkowa 
ul. Nowowiejska 6/37, 00-647 Warszawa
tel.: +48 22 627 39 30, kom.: +48 603 983 933, e-mail: jczerska@apibiuro.pl, www.apibiuro.pl

Jolanta Czerska
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Twarze BIZNESU

Imię i nazwisko
Urszula Ćwiek

Nazwa firmy 
LandAR Projects Sp. z o.o.

Data imienin 
21 października

Tytuł ulubionej książki 
Jak przestać się martwić i zacząć
żyć Dale’a Carnegie’a, Jedz, módl się,
kochaj Elizabeth Gilbert 

Tytuł ulubionego filmu 
Casablanca, Wielki Gatsby

Ulubiony aktor/aktorka 
Johnny Depp, Krystyna Janda

Ulubiona marka samochodu
Rolls-Royce Phantom

Ulubiony gatunek muzyczny
R&B/Hip-hop

Ulubiony kolor 
deep yellow

Ulubiony rodzaj kuchni 
indyjska oraz tajska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
sport, taniec i podróże

Hobby
negocjacje i budowa zespołów, ale
także inwestycje

W LandAR zajmujemy się zagospodarowywaniem terenów publicznych, osie-
dlowych i prywatnych. Projektujemy m.in. parki, zieleńce, skwery, place miejskie,
drogi, boiska, place zabaw, ogrody. Świadczymy również inne usługi z szerokiego
zakresu architektury krajobrazu. Zajmujemy się wykonawstwem. Działamy kom-
pleksowo w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej,
drogowej, telekomunikacyjnej etc. Załatwiamy również wszystkie formalności.
Projekty prowadzimy od A do Z.

LandAR Projects Sp. z o.o.
ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, tel.: +48 795 591 131
e-mail: office@landar.eu, www.landar.eu

Urszula Ćwiek

Fot. Dariusz Mysłowski
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Twarze BIZNESU

Imię i nazwisko
Gabriela Ćwiękała

Nazwa firmy 
Biuro Rachunkowe Gabi 
– Gabriela Ćwiękała

Data imienin 
23 kwietnia

Tytuł ulubionej książki 
trylogia Znamię Lwa Francine Rivers

Tytuł ulubionego filmu 
Braveheart; Waleczne Serce; 
Filadelfia; Ja, Klaudiusz

Ulubiony aktor/aktorka 
Burt Lancaster, Meryl Streep

Ulubiona marka samochodu
Toyota Land Cruiser

Ulubiony gatunek muzyczny
jazz, blues

Ulubiony kolor 
zielony

Ulubiony rodzaj kuchni 
śródziemnomorska, japońska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
w górach, wycieczki rowerowe, taniec

Hobby
biznes, żeglarstwo

Biuro rachunkowe Gabi z Bielska-Białej świadczy szeroki zakres usług związanych
z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz podatkowych. Od ponad 22 lat pro-
wadzimy profesjonalne usługi rachunkowe dla naszych klientów, którzy cenią
sobie nasze umiejętności, dokładność i terminowość. Do każdej sprawy podcho-
dzimy indywidualnie, co gwarantuje bezbłędne wykonanie zleconego nam zada-
nia i kompleksową opiekę nad całym procesem rozliczenia. Oferujemy pełne
wsparcie podczas okresu rozliczeniowego, a także na bieżąco doradzamy w kwe-
stiach finansowych i podatkowych. 

Biuro Rachunkowe Gabi – Gabriela Ćwiękała
tel.: 509 389 115, 501 516 583
e-mail: gabriela.cwiekala@br-gabi.pl

Gabriela Ćwiękała
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Twarze BIZNESU

Imię i nazwisko
Marta Dębska

Nazwa firmy 
Goldenmark

Data imienin 
29 lipca

Tytuł ulubionego filmu 
Big Short 

Ulubiony kolor 
czerwony

Ulubiony rodzaj kuchni 
bałkańska

Hobby
bieganie

Jesteśmy jednym z największych dystrybutorów złota i srebra lokacyjnego w Pol-
sce. Działamy na rynku złota od 2010 roku i od początku z dumą nawiązujemy
do wspaniałej tradycji menniczej Wrocławia. To właśnie w mieście, z którego się
wywodzimy, istniała od IX wieku do lat 40. XIX wieku renomowana men-
nica. Nasza grupa to kilkanaście spółek wyspecjalizowanych w takich obszarach
działalności, jak: sprzedaż złota i srebra lokacyjnego, skup i rafinacja złota, hur-
towa sprzedaż biżuterii czy obrót złotem w Internecie i profesjonalna logistyka. 

Goldenmark
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa 
tel. +48 22 266 85 46

Marta Dębska 
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Twarze BIZNESU

Imię i nazwisko
Marcin Dębski

Nazwa firmy 
Travel Architects

Data imienin 
11 listopada

Tytuł ulubionej książki 
Wielcy z wyboru Jima Collinsa 

Tytuł ulubionego filmu 
Matrix

Ulubiony aktor/aktorka 
Michael Fassbender

Ulubiona marka samochodu
Ferrari

Ulubiony gatunek muzyczny
chillout, trance

Ulubiony kolor 
pistacjowy

Ulubiony rodzaj kuchni 
mojej żony ;)

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
aktywnie, w otoczeniu pięknej 
przyrody i w dobrym towarzystwie

Spełniamy duże oraz małe marzenia związane z podróżami. Szyjemy na miarę je-
dyną i niepowtarzalną podróż dla Ciebie i osób towarzyszących, pełną niezapo-
mnianych przeżyć. Dbamy o Twój czas i pieniądze. Pokazujemy ciekawe i piękne
miejsca poza utartym szlakiem, o których nie słyszałeś. Otaczamy Cię troskliwą
opieką, pomagając, doradzając i odpowiadając na Twoje pytania. Jednocześnie
dajemy Ci wolność i elastyczność Twojego planu podróży.

Travel Architects
tel.: 668 727 453
e-mail: marcin@travelarchitects.pl

Marcin Dębski
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Twarze BIZNESU

Imię i nazwisko
Katarzyna Domżał-Kędziora

Nazwa firmy 
Rancho Pod Bocianem Sp. z o.o.

Data imienin 
25 listopada

Tytuł ulubionej książki 
Mały Książę
Antoine'a de Saint-Exupéry'ego 

Tytuł ulubionego filmu 
Życie jest piękne

Ulubiony aktor/aktorka 
Ryan Gosling

Ulubiona marka samochodu
Audi

Ulubiony gatunek muzyczny
pop, reggae

Ulubiony kolor 
różowy

Ulubiony rodzaj kuchni 
tajska i polska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
z rodziną i przyjaciółmi

Hobby
podróżowanie, jazda na nartach, 
taniec

Zaledwie 25 km od miejskiego zgiełku stolicy znajduje się wyjątkowy kompleks
– Rancho Pod Bocianem. To idealne miejsce na organizację imprez i pikników
firmowych, konferencji, ale także wesel, chrzcin, komunii oraz innych spotkań
okolicznościowych czy pobytów indywidualnych. Nasz obiekt to niecodzienny
budynek utrzymany w wyjątkowym klimacie, z 74 pokojami, nastrojowym Mo-
drzewiowym Dworkiem, swojską Chatą Rybaka, sześcioma wyposażonymi sa-
lami konferencyjnymi i ponad 20-hektarowym terenem, umożliwiającym liczne
aktywności na świeżym powietrzu. 

Rancho Pod Bocianem Sp. z o.o.
ul. Nadarzyńska 15, Przypki, 05-555 Tarczyn
tel.: 22 736 99 15, 500 003 319, www.ranchopodbocianem.pl, facebook.com/RanchoPodBocianem

Katarzyna Domżał-Kędziora
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Imię i nazwisko
Marek Galewski

Nazwa firmy 
Cardco

Data imienin 
18 czerwca

Tytuł ulubionej książki 
Nieśmiertelni Severskiego

Tytuł ulubionego filmu 
John Wick 

Ulubiony aktor/aktorka 
Piotr Fronczewski

Ulubiona marka samochodu
Opel

Ulubiony gatunek muzyczny
pop, rock

Ulubiony kolor 
zielony

Ulubiony rodzaj kuchni 
tajska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
podróże

Hobby
działka

Od ponad 25 lat oferujemy naszym klientom plastikowe identyfikatory oraz karty:
magnetyczne, zbliżeniowe, lojalnościowe wraz z oprogramowaniem i akceso-
riami. Nowa technologia druku umożliwia produkcję kart już od 1 szt. w 24 go-
dziny. Nasze Systemy Rozliczania Czasu Pracy, Kontroli Dostępu i Identyfikacji
wykorzystywane są w zakładach pracy i podczas imprez masowych w oparciu
o karty i biometrię. Zapewniamy profesjonalną obsługę i realizację indywidual-
nych wymagań klienta. Zapraszamy na www.cardco.pl

Cardco Sp. z o.o.
ul. Górnicza 12/14, 91-765 Łódź
tel.: 601 15 16 61, e-mail: marekgalewski@cardco.pl

Marek Galewski
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Imię i nazwisko
Anna Gawor-Ziółkowska 

Nazwa firmy 
LICZYK Sp. z o.o.

Data imienin 
26 lipca

Tytuł ulubionej książki 
Firma John Grisham

Tytuł ulubionego filmu 
W sieci

Ulubiony aktor/aktorka 
Demi Moore

Ulubiona marka samochodu
Nissan

Ulubiony gatunek muzyczny
pop

Ulubiony kolor 
grafitowy

Ulubiony rodzaj kuchni 
polska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
czytanie książek, spacery

Hobby
taniec, sport

LICZYK Sp. z o.o. to biuro księgowe, które powstało w 1993 roku. Mały ro-
dzinny biznes przeobraził się w spółkę zatrudniającą ponad 70 osób i posiadającą
trzy oddziały. Spółka specjalizuje się w obsłudze podatkowo-księgowej firm pro-
wadzących pełną księgowość, ale bardzo ważnym działem jest obsługa uprosz-
czonej księgowości dla małych podmiotów. Inne działy to pełna obsługa płac,
kadry, nadzory i szkolenia BHP. Na potrzeby firmy pracuje też kancelaria doradcy
podatkowego i agencja ubezpieczeniowa.

LICZYK Sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
tel.: (22) 6 22 12 22, e-mail: biuro@liczyk.com.pl, www.liczyk.com.pl

Anna Gawor-Ziółkowska



20 przedsiebiorcy@eu

Twarze BIZNESU

Imię i nazwisko
Ireneusz Gralik

Nazwa firmy 
Ireneusz Gralik

Data imienin 
28 czerwca

Tytuł ulubionej książki 
Biała księga Ramtha

Tytuł ulubionego filmu 
Siła spokoju

Ulubiona marka samochodu
niepsująca się :-), marki japońskie

Ulubiony gatunek muzyczny
elektroniczne dźwięki

Ulubiony kolor 
zielony, pomarańczowy

Ulubiony rodzaj kuchni 
lekka i zdrowa 
(japońska, dalekowschodnia)

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
czytając, rozmyślając na świeżym 
powietrzu

Hobby
rozmowy z ludźmi

Zawodowo zajmowałem się ubezpieczeniami, co dało mi możliwość obserwacji
życia i ludzkich zachowań, w efekcie czego napisałem inspirująco-motywującą
książkę „Słuchajcie siebie”. Jest ona moją autobiografią, ale także swoistym „prze-
wodnikiem po życiu” dla innych. Napisałem ją dla osób, które zostały zmuszone
do opuszczenia swej strefy komfortu przez różnorakie czynniki zewnętrzne. „Słu-
chajcie siebie” opisuje, jak szczęśliwie znaleźć rozwiązania problemów, unikając
pułapek regularnie zastawionych przez własny rozum. W książce można także
przeczytać o tym, jak zapanować nad destrukcyjnymi myślami i co należy zrobić,
by pokonać przeciwności losu. Przekazuje ona także praktyczne metody wpro-
wadzania w życie swoich koncepcji i wiele innych – cennych dla poprawy jakości
życia każdego z nas – wskazówek. 

Ireneusz Gralik
ul. Powstańców Śląskich 89 b/282, 01-355 Warszawa
e-mail: ireneusz.gralik@ireneuszgralik.pl, www.ireneuszgralik.pl

Ireneusz Gralik
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Imię i nazwisko
Mariusz Gryżewski

Nazwa firmy 
MaxMedia Mariusz Gryżewski

Data imienin 
19 stycznia

Tytuł ulubionej książki 
Mały Książę
Antoine'a de Saint-Exupéry'ego

Tytuł ulubionego filmu 
Znachor

Ulubiony aktor/aktorka 
Jan Englert

Ulubiona marka samochodu
Audi

Ulubiony gatunek muzyczny
muzyka taneczna

Ulubiony kolor 
pomarańczowy

Ulubiony rodzaj kuchni 
słodko-ostra

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
z rodziną

Hobby
podróże

Wydawnictwo MaxMedia Mariusz Gryżewski, założone w 2002 roku, jest wy-
dawcą ekskluzywnych magazynów społeczno-gospodarczych: „Fakty Magazyn
Gospodarczy’”, „Magazyn VIP”, „Rynek Inwestycji” oraz angielskojęzycznego
magazynu „The Ambassador”. Prowadzimy również portale informacyjno-go-
spodarcze: magazynfakty.pl, magazynvip.pl, rynekinwestycji.pl, ambassador24.pl,
technowinki24.pl. Wydawnictwo jest organizatorem spotkań i gal towarzy-
sko-biznesowych, takich jak Gala VIP, Firma Dobrze Zarządzana, Złote Medale
Rynku Inwestycji. Jesteśmy członkiem Izby Wydawców Prasy oraz Stowarzysze-
nia Dziennikarzy Podróżników Globtroter.

Wydawnictwo MaxMedia
ul. Korfantego 75, 01-496 Warszawa, tel.: (22) 832 42 51 54, e-mail: m.gryzewski@maxmedia.org.pl,
www.magazynvip.pl, www.magazynfakty.pl, www.rynekinwestycji.pl, www.ambassador24.pl, www.technowinki244.pl

Mariusz Gryżewski
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Imię i nazwisko
Joanna Hetman-Krajewska

Nazwa firmy 
Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM

Data imienin 
24 maja

Tytuł ulubionej książki 
Przeminęło z wiatrem
Margaret Mitchell 

Tytuł ulubionego filmu 
Notting Hill 

Ulubiony aktor/aktorka 
Julia Roberts

Ulubiona marka samochodu
Jeep

Ulubiony gatunek muzyczny
muzyka poważna

Ulubiony kolor 
łososiowy

Ulubiony rodzaj kuchni 
japońska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
joga, narty, jazda konna, czytanie, 
podróże, kontakt z naturą

Hobby
historia sztuki, psychologia

Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM istnieje od 2003 r. Świadczy pomoc
prawną dla osób indywidualnych oraz przedsiębiorców. Właścicielem kancelarii
jest mec. Joanna Hetman-Krajewska. 
Specjalizacja kancelarii to: dobra osobiste, prawo rodzinne (rozwody, alimenty,
kontakty z dzieckiem, podział majątku etc.), spadki, odszkodowania, prawo
umów, prawo autorskie, znaki towarowe, prawo reklamy, prawo spółek, windy-
kacja należności.
Prowadzimy również szkolenia, głównie z zakresu prawa autorskiego, prawnych
aspektów handlu internetowego, windykacji należności.

Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM
ul. Elektoralna 17/17, 00-137 Warszawa, tel.: 22 826 82 59, tel./faks: 22 827 76 89, 
e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl, Facebook: www.facebook.com/KancelariaPatrimonium

Joanna Hetman-Krajewska

Fot. Tomasz Tam
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Imię i nazwisko
Andrzej Hulewicz

Nazwa firmy 
Mazurkas Travel Poland

Data imienin 
30 listopada

Tytuł ulubionej książki 
Orinoko Arkady Fiedler 

Tytuł ulubionego filmu 
Ojciec Chrzestny

Ulubiony aktor/aktorka 
Al Pacino

Ulubiony gatunek muzyczny
pop - lata 60/70

Ulubiony kolor 
granat

Ulubiony rodzaj kuchni 
mojej żony

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
na sportowo

Hobby
kobiety

Mazurkas Travel Poland jest polskim prywatnym tour operatorem, zajmującym
się dziedzinami DMC i PCO. Ściśle współpracuje z organizatorami wycieczek
oraz konferencji i eventów. Oferuje pełny zakres usług w Polsce i innych krajach
dla grup, podróży indywidualnych, stowarzyszeń konferencyjnych oraz imprez
firmowych. Doświadczenie całego zespołu, a przede wszystkim elastyczność, kre-
atywność i nowatorstwo pozwalają na indywidualne podejście do każdego klienta
i dostosowanie szerokiej gamy usług do jego specyficznych wymagań. Aby za-
pewnić kompleksową obsługę klientów Mazurkas Travel Poland jest wspierany
przez działające w ramach Grupy Mazurkas siostrzane spółki: Mazurkas Trans-
port, Mazurkas Catering 360 oraz MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel. 

Mazurkas Travel Biuro Podróży s p. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 27, 01-515 Warszawa
tel: +48 22 536 46 00, e-mail: mazurkas@mazurkas.com.pl, www.mazurkas.com.pl

Andrzej Hulewicz
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Imię i nazwisko
Marcin Jacaszek

Nazwa firmy 
Symetria

Data imienin 
11 listopada

Tytuł ulubionej książki 
Zwiedzeni przez losowość
Nassima Nicholasa Taleba 

Ulubiony gatunek muzyczny
zależy od etapu życia, 
ostatnio heavy metal

Ulubiony kolor 
czerwony

Ulubiony rodzaj kuchni 
burgery

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
z rodziną albo z ciekawą książką, 
na pewno z dala od telewizora

Hobby
rozwój, bo gdy stoisz, to się cofasz

Jesteśmy firmą doradczą specjalizującą się w zarządzaniu ryzykiem walutowym.
Naszymi klientami są firmy z sektora MSP, zajmujące się importem lub ekspor-
tem. Proponowane przez nas rozwiązania zmniejszają koszty i poprawiają sta-
bilność przedsiębiorstwa, co przekłada się na większy zysk. Wdrażane procesy są
projektowane tak, aby były wydajne, bezpieczne oraz mierzalne, w efekcie daje to
oszczędność czasu i zasobów, które można wykorzystać do rozwoju przedsię-
biorstwa.

Symetria
ul. Mostowa 38/1, 87-100 Toruń
e-mail: info@symetria.xyz, www.symetria.xyz

Marcin Jacaszek
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Imię i nazwisko
Agnieszka Kaczmarek

Nazwa firmy 
Agnieszka Kaczmarek Assets & Skills
Consulting

Tytuł ulubionej książki 
Znaczy kapitan Karola O. Borchardta

Tytuł ulubionego filmu 
Pół żartem, pół serio

Ulubiony aktor/aktorka 
Magdalena Cielecka

Ulubiony gatunek muzyczny
klasyczny rock i muzyka poważna XIX w.

Ulubiony kolor 
granatowy

Ulubiony rodzaj kuchni 
włoska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
aktywności na świeżym powietrzu –
rower, narty, gry zespołowe z piłką,
tenis lub badminton oraz koncerty w
filharmonii

Hobby
podróżowanie, fotografia

Agnieszka Kaczmarek Assets & Skills Consulting
tel.: +48 601 691 481
e-mail: agnieszka.kaczmarek@assets-skills.pl, www.assets-skills.pl

Agnieszka Kaczmarek

Pomagamy rozwijać:
• efektywność osobistą: świadomość swojego potencjału i motywatorów; tożsa-
mość osobistą i zawodową,
• efektywność zespołową: świadomość przełożenia efektywności osobistej na
współpracę w zespole i realizację strategii,
• kompetencje:
- menedżerskie: przywództwo, delegowanie, motywowanie, zarządzanie zespołem,
- osobiste: komunikacja, informacja zwrotna, wpływ, autoprezentacja i wystą-
pienia publiczne, zarządzanie sobą w czasie,
- budowanie relacji z klientem: sprzedaż i zarządzanie nią, negocjacje, praca
z trudnym klientem, telemarketing.
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Imię i nazwisko
Emilian Kamiński

Nazwa firmy 
Teatr Kamienica

Teatr Kamienica to połączenie unikalnego klimatu secesyjnych wnętrz z nowo-
czesnością. Kamienica ma trzy sceny, na których prezentowany jest różnorodny
repertuar: od spektakli dla dzieci poprzez spektakle misyjne dla młodzieży po ka-
meralne spektakle dramatyczne i przedstawienia komediowe.
Oprócz działalności kulturalnej i charytatywnej teatr znany jest także z organiza-
cji fantastycznych wydarzeń biznesowych. Najnowocześniejszy sprzęt oświetle-
niowy i nagłośnieniowy, klimat miejsca i autorska kuchnia sprawiają, że
Kamienica to więcej niż teatr. Łącząc nasze doświadczenie, kreatywność oraz ela-
styczność z Państwa oczekiwaniami i pomysłami, możemy stworzyć niebanalny
spektakl z każdego spotkania.

Teatr Kamienica
Al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa
www.teatrkamienica.pl

Emilian Kamiński

Co nas wyróżnia?

• wyjątkowa atmosfera teatru

• możliwość połączenia imprezy 
ze spektaklem

• wspaniała lokalizacja – samo 
centrum Warszawy, tuż przy 
Placu Bankowym

• kompleksowość oferty: sale, 
gastronomia, obsługa techniczna

• zabytkowy, niepowtarzalny wystrój 
wnętrz

• elastyczność w zakresie terminów

• unikalny nastrój miejsca związany 
z jego historią
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Ogólnopolska Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Dro-
gowych OPP już 14 lat otacza swoją opieką ofiary wypadków komunikacyjnych
na drogach lądowych, powietrznych i wodnych. Priorytetową działalnością Fun-
dacji  jest kompleksowa rehabilitacja powypadkowa (fizyczna, psychiczna i spo-
łeczno-zawodowa) oraz działalność przedstawicielska, rzecznicza i profila-
ktyczno-prewencyjna. Sztandarowym projektem Fundacji jest budowa Ogólno-
polskiego Centrum Rehabilitacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komu-
nikacyjnych.

Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
KRS 0000198280, tel. 601 147 413
fundacja.nadzieja@gmail.com, www.fundacjanadzieja.com

KieresAleksandra
Imię i nazwisko
Aleksandra Kieres

Nazwa firmy 
Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodo-
wanych w Wypadkach Drogowych

Data imienin 
24 listopada

Tytuł ulubionej książki 
lubię literaturę popularnonaukową

Tytuł ulubionego filmu 
najbardziej zapadły mi w pamięć: 
dawniej The Prince and the Pauper
i ostatnio Maleficent

Ulubiony aktor/aktorka 
Rita Hayworth

Ulubiona marka samochodu
Lexus, Mercedes

Ulubiony gatunek muzyczny
muzyka klasyczna i muzyka taneczna

Ulubiony kolor 
czerwony, niebieski i zielony

Ulubiony rodzaj kuchni 
tradycyjna polska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
turystyka

Hobby
matematyka, ekonomia, socjologia 
i taniec
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Imię i nazwisko
Izabela Kopeć

Nazwa firmy 
Artmus-IK Izabela Kopeć

Data imienin 
16 marca

Tytuł ulubionej książki 
Kafka nad morzem Haruki Murakami

Tytuł ulubionego filmu 
Cinema Paradiso

Ulubiony aktor/aktorka 
Al Pacino

Ulubiona marka samochodu
Mazda CX3, koniecznie czerwona

Ulubiony gatunek muzyczny
muzyka klasyczna

Ulubiony kolor 
beżowy

Ulubiony rodzaj kuchni 
włoska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
w miłym towarzystwie

Hobby
historia sztuki, malarstwo, muzyka,
tango, podróże

Poza własną działalnością stricte artystyczną – śpiewaczki, mezzosopranistki
– Izabela Kopeć jako właścicielka firmy Artmus-IK jest też producentem płyt,
koncertów i tras koncertowych, teledysków oraz licznych muzycznych wydarzeń
medialnych. Jako artystka i producentka angażuje się w muzyczne i interdyscy-
plinarne projekty, np. Show me your tango, projekt muzyki oratoryjnej Stabat Mater
czy autorskie projekty: HOD (House Opera Diva – połączenie głosu operowego
z muzyką klubową). Obecnie promuje najnowszy projekt z muzyką polską: L.M.
Rogowski  – Niepodległa. Współpracuje z wieloma prestiżowymi instytucjami, za-
równo kulturalnymi,  jak i podmiotami gospodarczymi.

Artmus-IK Izabela Kopeć
tel.: +48 604 414 217
e-mail: biuro.artmusik@gmail.com, izafive@gmail.com

Izabela Kopeć
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Imię i nazwisko
Mariusz Kos

Nazwa firmy 
Marko Service Sp. z o.o.

Data imienin 
19 stycznia

Tytuł ulubionej książki 
Wojna polsko-ruska pod flagą 
biało-czerwoną Doroty Masłowskiej 

Tytuł ulubionego filmu 
Dzień Niepodległości

Ulubiony aktor/aktorka 
Milla Jovovich

Ulubiona marka samochodu
Jeep

Ulubiony gatunek muzyczny
poezja śpiewana

Ulubiony kolor 
błękitny

Ulubiony rodzaj kuchni 
mojej żony :)

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
a co to jest?

Hobby
marketing internetowy, Forex

Misją firmy Marko Service jest pomaganie polskim przedsiębiorcom w ekspansji
na rynki zagraniczne i rozwój na rynku krajowym poprzez oferowanie dopaso-
wanych i wszechstronnych usług spedycyjnych i celnych. Pomagamy w trans-
porcie krajowym oraz międzynarodowym w pełnym zakresie (transport drogowy,
lotniczy, morski i kolejowy) i jesteśmy agencją celną. Ponadto produkujemy śro-
dek Kalnit do czyszczenia kominów i kominków. Naszym odbiorcami przemy-
słowymi są elektrociepłownie, a detalicznymi osoby posiadające kominki
i paleniska na węgiel oraz inne paliwa stałe. Kalnit likwiduje złogi w przewodach
i kominach, zwiększając sprawność paleniska, co zapobiega korzystaniu z usług
kominiarza. Dystrybuujemy również odzież BHP, w czym mamy silną pozycję na
rynku krajowym, zwłaszcza w zakresie odzieży jednorazowej i rękawic.

Mariusz Kos, prezes zarządu Marko Service Sp. z o.o.
tel.: +48 22 4567 410
e-mail: mariusz.kos@marko-service.com.pl

Mariusz Kos
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Imię i nazwisko
Gabriela Kośmider

Nazwa firmy 
Gabi-Plast PPH Gabriela Kośmider

Data imienin 
27 lutego

Tytuł ulubionej książki 
Opowieść o dwóch miastach
Charles Dickens 

Tytuł ulubionego filmu 
Gladiator

Ulubiony aktor/aktorka 
Sean Connery, Harrison Ford

Ulubiona marka samochodu
Mercedes

Ulubiony gatunek muzyczny
pop

Ulubiony kolor 
czerwony

Ulubiony rodzaj kuchni 
śródziemnomorska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
podróże

Hobby
muzyka, koncerty

Gabi-Plast Gabrieli Kośmider działa od 34 lat i jest jedną z najbardziej rozpo-
znawalnych firm w branży opakowaniowej. Firma stale poszerza swoje rynki
zbytu oraz gamę produktów. W środowisku lokalnym prowadzi szeroką działal-
ność charytatywną, wspiera sportowców i środowiska kulturalne. Bierze udział
w licznych konkursach gospodarczych, w których zdobywa kolejne nagrody i cer-
tyfikaty. Sumienność, lojalność i obowiązkowość zapewniają stałych i rzetelnych
partnerów oraz zaufanych pracowników.

Gabi-Plast PPH Gabriela Kośmider
ul. Kobylińska 59-61, 63-700 Krotoszyn, NIP 621-000-07-07
tel.: 62 725 59 60, e-mail: office@gabiplast.pl

Gabriela Kośmider
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Imię i nazwisko
Karol Kotowski

Nazwa firmy 
Content Organica Sp. z o.o.

Data imienin 
4 listopada

Tytuł ulubionej książki 
Odyseja kosmiczna Artura C. Clarke’a,
Wieczna wojna Joe Haldemana 

Tytuł ulubionego filmu 
Łowca Androidów

Ulubiony aktor/aktorka 
Anthony Hopkins, Jack Nicholson,
Sean Connery

Ulubiona marka samochodu
Jaguar

Ulubiony gatunek muzyczny
hip-hop

Ulubiony kolor 
czarny, czerwony i biały

Ulubiony rodzaj kuchni 
polska, libańska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
podróże

Hobby
literatura, sztuka, inwestycje

Jesteśmy agencją marketingową, która zapewnia swoim klientom skuteczną ob-
sługę w Internecie. Pomagamy zwiększać sprzedaż i dbamy o pozytywny wizeru-
nek. Kreujemy rzeczywistość, w której to produkt/usługa klienta jest idealnym,
rekomendowanym rozwiązaniem dla zainteresowanych i poszukujących użyt-
kowników. W naszym zespole znajdują się specjaliści od marketingu i PR, którzy
z marketingiem związani są od ponad 10 lat. Łączymy pasję z pracą zawodową.
Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych!

Content Organica Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 80/c5, 00-175 Warszawa
tel. +48 881 495 901, e-mail: karol@contentorganica.pl, www.contentorganica.pl

Karol Kotowski
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Imię i nazwisko
Iwonna Kowalska

Nazwa firmy 
LogoScript Sp. z o.o.

Data imienin 
23 maja

Tytuł ulubionej książki 
Wybór Zofii Williama Styrona 

Tytuł ulubionego filmu 
Dobry rok

Ulubiony aktor/aktorka 
Richard Gere

Ulubiona marka samochodu
Jaguar

Ulubiony gatunek muzyczny
klasyczny rock

Ulubiony kolor 
czerwony

Ulubiony rodzaj kuchni 
sushi

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
zajęcia sportowe, spotkanie z naturą,
korzystanie z komputera i Kindle’a,
przyjęcia i każda inna rozrywka

Hobby
jazda na nartach, taniec, pływanie,
podróże, teatr, film

Studio grafiki komputerowej LogoScript istnieje na rynku poligraficznym od
1988 roku. Było jednym z pierwszych, które wdrażały technikę komputerową do
poligrafii. LogoScript jako jedna z pierwszych firm wprowadziła do swojej oferty
innowacyjne i nowoczesne rozwiązania stosowane w procesie przygotowania tek-
stów do ich prezentacji we wszystkich dostępnych standardach: wersji papie-
rowej, elektronicznej i internetowej. Od początku swojego istnienia firma
wykorzystuje najnowocześniejsze programy graficzne dostępne na rynku oraz
tworzy własne systemy informatyczne. Dzięki automatyzacji i standaryzacji ob-
sługi tekstów przeznaczonych do publikowania, proces tworzenia projektu od po-
mysłu do gotowej formy prezentacji został wielokrotnie skrócony.

LogoScript Sp. z o.o.
ul. Okęcka 12 lok. 66, 02-658 Warszawa
tel: (22) 100 62 91, 100 62 92, e-mail: logoscript@logoscript.pl, www.logoscript.pl

Iwonna Kowalska
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Imię i nazwisko
Izabela Kozakiewicz

Nazwa firmy 
inviPay SA

Data imienin 
3 września

Tytuł ulubionej książki 
Mag Johna Fowlesa

Tytuł ulubionego filmu 
Wielki błękit

Ulubiona marka samochodu
Mercedes Klasa G Off-roader

Ulubiony gatunek muzyczny
jazz

Ulubiony kolor 
czerwony

Ulubiony rodzaj kuchni 
tajska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
czytanie książek, gotowanie, 
z rodziną

Hobby
narciarstwo, literatura, fintech

InviPay to polska firma typu fintech. Jest dostawcą produktów mikrofaktoringo-
wych i wyłącznym partnerem w tym zakresie dla ING Banku, Alior Banku oraz
Banku Pocztowego. Oferta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw,
które chcą poprawić płynność. Klienci korzystają z przyspieszenia płatności fak-
tur sprzedaży, wydłużania płatności faktur zakupu oraz nettingu faktur – płatno-
ści za faktury zakupu fakturami sprzedaży. InviPay posiada też ofertę dla firm
z nadwyżką płynności, umożliwiającą oszczędności na kosztach rzędu 12,3 proc.
brutto w skali roku. Firma potroiła swoje obroty w roku 2017, przyjmując do roz-
liczenia faktury na łączną kwotę 155 mln zł.

inviPay SA
Izabela Kozakiewicz, tel.: 510 096 953
e-mail: ikozakiewicz@invipay.com, www.invipay.com

Izabela Kozakiewicz
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Imię i nazwisko
Jerzy Krajewski

Nazwa firmy 
ULAN Sp. z o.o.

Data imienin 
23 kwietnia

Tytuł ulubionej książki 
Mały książę Antoine de Saint-Exupéry 

Tytuł ulubionego filmu 
Forrest Gump

Ulubiony aktor/aktorka 
Magdalena Zawadzka, Janusz Gajos

Ulubiona marka samochodu
Opel

Ulubiony gatunek muzyczny
pop

Ulubiony kolor 
niebieski

Ulubiony rodzaj kuchni 
holi vita

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
pracując w ogrodzie

Hobby
ogrodnictwo

ULAN sp. z o.o. zajmuje się edukacją i marketingiem. Ma dwa główne oddziały:
Instytut Europejskiego Biznesu i Holistyczny Instytut Zdrowia Holi Vita. Wydaje
Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma”, serwisy internetowe Europej-
skaFirma.pl, GepardyBiznesu.pl, PolskieBrylanty.pl, IEB.edu.pl, IBS.edu.pl, Naj-
lepszyDlaZdrowia.pl oraz prowadzi kilka konkursów: Gepardy Biznesu, Efektywna
Firma, Mocna Firma Godna Zaufania, Światowa Firma, Wielki Modernizator Polski,
Polskie Brylanty, Samorząd Przyjazny Firmom, Najpiękniejszy Budynek, Najlepszy
Dla Zdrowia. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki i Gale Polskie Bry-
lanty.

ULAN Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 2 A, 05-270 Marki, tel. 604 596 537,  (22) 77 14 200, 
e-mail: jerzy.krajewski@europejskafirma.pl

Jerzy Krajewski
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Imię i nazwisko
Lidia Kraszewska

Nazwa firmy 
OVB Allfinanz Lidia Kraszewska

Data imienin 
27 marca

Tytuł ulubionej książki 
Na sposób Warrena Buffetta
Roberta Hagstroma, 
Zasady zwycięzców Bodo Schäfera 

Tytuł ulubionego filmu 
Kwiat pustyni 

Ulubiony aktor/aktorka 
Tom Hanks

Ulubiony gatunek muzyczny
pop

Ulubiony kolor 
granatowy

Ulubiony rodzaj kuchni 
tradycyjna polska, musi być smaczna

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
podróżując

Hobby
gotowanie

OVB Allfinanz to firma z długoletnią tradycją na europejskim rynku. Naszym
celem jest stworzenie takiego planu finansowego, który zabezpieczy środki fi-
nansowe na każdym etapie życia klienta oraz zapewni bezpieczeństwo działania
firmy. Wielość partnerów biznesowych daje naszym klientom gwarancję dokona-
nia optymalnych wyborów w szerokiej gamie produktów ubezpieczeniowych, in-
westycyjnych i kredytowych. Oferując tak duży wybór, obniżamy koszty obsługi
rozwiązań finansowych. Sprawdź nas!

OVB Allfinanz Lidia Kraszewska
ul. Niekłańska 35 lok. 1, 03-924 Warszawa
tel.: +48 531 067 607, e-mail: lidia.kraszewska@ovb.com.pl

Lidia Kraszewska
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Imię i nazwisko
Krystyna Krawczyk 

Nazwa firmy 
Krasnodwór Restauracje Katering
Krystyna Krawczyk

Data imienin 
13 marca

Tytuł ulubionej książki 
Anna Karenina Lwa Tołstoja

Tytuł ulubionego filmu 
Rejs

Ulubiony aktor/aktorka 
Julia Roberts

Ulubiona marka samochodu
Mini Cooper

Ulubiony rodzaj kuchni 
polska i włoska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
spacerując w lesie

Hobby
podróże

Restauracja Krasnodwór znajduje się w uroczym dworku na obrzeżach war-
szawskiego Bemowa. Otacza ją malowniczy las należący do otuliny Puszczy
Kampinoskiej. Specjalnością Krasnodworu jest kuchnia polska tworzona przez
Marcina Sobola – członka związku Euro Toques. Restauracja słynie między in-
nymi z zupy borowikowej, kaczki po staropolsku oraz tatara z sarny. Lokal orga-
nizuje między innymi przyjęcia okolicznościowe, wesela, spotkania biznesowe
i cateringi.

Restauracja Krasnodwór
ul. Antoniego Kocjana 70, 01-473 Warszawa
tel.: 22 666 94 84, e-mail: krasnodwor@krasnodwor.pl, www.krasnodwor.pl

Krystyna Krawczyk
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Imię i nazwisko
Bartosz Krzysztof Kublik

Nazwa firmy 
Bank Spółdzielczy 
w Ostrowi Mazowieckiej 

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
dobra książka, wycieczki rowerowe 
i spacery z rodziną

12 grudnia 2017 roku Bank 
Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
został uznany za najlepszy banki 
w Grupie Banku Polskiej 
Spółdzielczości

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej ma 120-letnią historię nieprzerwa-
nego działania. To Bank bezpieczny i stabilny, zrzeszony w Grupie BPS, działa-
jący w oparciu o wyłącznie polski kapitał. To wiarygodny, solidny partner
przedsiębiorstw, samorządów i społeczności lokalnych. Posiada 29 placówek na
terenie powiatów: ostrowskiego, ostrołęckiego, wołomińskiego, wyszkowskiego
oraz województwa podlaskiego i Warszawy. Wielkości aktywów, funduszy wła-
snych i osiągane wyniki plasują Bank w pierwszej piątce blisko sześciuset polskich
banków spółdzielczych. Wśród 355 banków zrzeszonych w Banku Polskiej Spół-
dzielczości S.A. na koniec 2016 roku Bank uzyskał czwartą pozycję pod względem
sumy bilansowej oraz drugą lokatę pod względem funduszy własnych. 

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 32, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29 74 522 63, fax  29 74 623 04, Infolinia: 801 000 823,
e-mail: kontakt@bsostrowmaz.pl, www.bsostrowmaz.pl

Bartosz Krzysztof Kublik
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Imię i nazwisko
Adam Latek

Nazwa firmy 
Latek Hotels

Data imienin 
24 grudnia

Tytuł ulubionej książki 
Wielki Gatsby
Francis Scott Fitzgerald 

Tytuł ulubionego filmu 
Wejście Smoka

Ulubiony aktor/aktorka 
Sandra Bullock

Ulubiona marka samochodu
Volvo

Ulubiony gatunek muzyczny
pop

Ulubiony kolor 
niebieski

Ulubiony rodzaj kuchni 
włoska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
czytając gazety branży hotelarskiej

Hobby
pływanie, jogging, 
pasja do hotelarstwa

W ramach działalności Latek Hotels razem z doświadczonym zespołem świad-
czymy profesjonalne usługi w zakresie hotelarstwa, hospitality i branży horeca,
czyli: doradztwo, szkolenia personelu, coaching, audyt jakości obsługi, hotel re-
spiro – programy naprawcze.
Szkoląc personel, motywujemy do wytężonej i efektywnej pracy. Realizacja na-
szych projektów szkoleniowych zauważalna jest w pierwszych miesiącach wdro-
żenia. Teoria i praktyka na szkoleniach mają na celu szybkie przyswojenie wiedzy
przez uczestników. 

CEO Latek Hotels
tel.: +48 798 942 557
www.latekhotels.wordpress.com, www.facebook.com/latekhotels, www.latekhotels.pl

Adam Latek
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Imię i nazwisko
Krystyna Lempek

Nazwa firmy 
Salon Piękności Milord

Data imienin 
13 marca

Tytuł ulubionej książki 
Bitwa o umysł Joyce Meyer 

Tytuł ulubionego filmu 
Przeminęło z wiatrem

Ulubiony aktor/aktorka 
Roger Moore

Ulubiona marka samochodu
Lexus

Ulubiony gatunek muzyczny
opera, romantyczna muzyka, 
która porusza serce

Ulubiony kolor 
złoty

Ulubiony rodzaj kuchni 
zdrowa kuchnia bez chemii

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
z mężem

Hobby
rozwój duchowy i rozwój biznesu

Milord – warszawska sieć prestiżowych salonów piękności – oferuje swym Klien-
tom szeroki wachlarz usług kosmetycznych i fryzjerskich, wykorzystując najlep-
sze preparaty cenionych marek. Wykształcona i profesjonalna kadra kosmetyczek,
kosmetologów, fryzjerów i masażystów stale podnosi swoje kwalifikacje, aby pra-
cować z najnowocześniejszymi technologiami i urządzeniami. Dzięki temu prze-
prowadza bezinwazyjne, bezpieczne i skuteczne zabiegi, dotrzymując kroku
światowym trendom.

Salon Piękności Milord
al. Waszyngtona 30/36, 03-910 Warszawa
tel.: 22 617 73 77, e-mail: kontakt@salon-milord.pl

Krystyna Lempek
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Imię i nazwisko
Małgorzata Lewandowska

Nazwa firmy 
Kancelaria Adwokacka 
Małgorzata Lewandowska

Data imienin 
10 czerwca

Tytuł ulubionej książki 
Mały Książę
Antoine'a de Saint-Exupéry'ego 

Tytuł ulubionego filmu 
Joe Black

Ulubiony aktor/aktorka 
Jack Nicholson

Ulubiony gatunek muzyczny
rock

Ulubiony kolor 
czerwony

Ulubiony rodzaj kuchni 
włoska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
odpoczywając

Hobby
jazda na rowerze, pływanie

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną, zarówno klientom indywi-
dualnym, jak i podmiotom gospodarczym, w tym instytucjom publicznym. Ofe-
ruje szerokie spektrum rozwiązań z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Częsty
udział w szkoleniach powoduje nieustanne dążenie do doskonałości. Merytoryka
i rzetelność oraz biegłość w znajomości prawa wzbudzają poczucie pewności
i bezpieczeństwa u klienta.

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Lewandowska
ul. Orla 6/52, 05-091 Ząbki
tel.: +48 22 125 49 70, +48 22 125 49 71, e-mail: sekretariat@adwokatlewandowska.pl

Małgorzata Lewandowska
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Imię i nazwisko
Maciej Lisiecki

Nazwa firmy 
Horizon-Automation Sp. z o.o. Sp.k.

Data imienin 
24 lutego

Tytuł ulubionej książki 
Steve Jobs Waltera Isaacsona 

Tytuł ulubionego filmu 
Gladiator

Ulubiony aktor/aktorka 
Denzel Washington

Ulubiona marka samochodu
Audi

Ulubiony gatunek muzyczny
rock

Ulubiony kolor 
niebieski

Ulubiony rodzaj kuchni 
włoska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
plaża, sauna

Hobby
motocykle Harley-Davidson

Firma HORIZON-AUTOMATION Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu to
zespół, który od wielu lat z sukcesem realizuje projekty związane z oprogramo-
waniem i uruchamianiem zautomatyzowanych linii produkcyjnych opartych na
najnowszych technologiach.
HORIZON opisuje wartości naszego zespołu, który z otwartym umysłem patrzy
daleko do przodu i pomysłami wykracza poza obowiązujące standardy. Najważ-
niejszy jest dla nas Klient i jego codzienna wygoda na stanowisku pracy.

Horizon Automation Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Skarbowców 23A, 53-025 Wrocław, tel.: +48 500 11 11 99
e-mail: kontakt@horizon-automation.com

Maciej Lisiecki



42 przedsiebiorcy@eu

Twarze BIZNESU

Imię i nazwisko
Laura Łącz

Nazwa firmy 
Agencja Artystyczna „Laura”

Agencja Artystyczna „Laura” poleca Państwu kompleksową organizację wszelkich
imprez artystycznych i firmowych w pełnym zakresie. Specjalizujemy się również
w przygotowywaniu występów dla dzieci oraz seniorów. Laura Łącz ma w swoim
repertuarze specjalnie przygotowane, własne, autorskie monodramy, tematycznie
związane z różnymi okazjami – jubileusze firm, bale dla dzieci, recitale dla se-
niorów, koncerty patriotyczne. W jubileuszowym 2018 roku, w ramach koncertów
związanych ze 100-leciem odzyskania przez Polską niepodległości, szczególnie
polecamy piękne koncerty patriotyczne. Cenę i skład osobowy wykonawców za-
wsze dostosowujemy do planowanego budżetu.

Agencja Artystyczna „Laura”
ul. Genewska 33, Warszawa, tel. (22) 617 42 00, tel. kom. 601 36 62 90,
e-mail: agencja@agencjalaura.pl, www.agencjalaura.pl

Laura Łącz
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Imię i nazwisko
Anna Machura

Nazwa firmy 
A.P.M. Life Anna Machura

Data imienin 
26 lipca

Tytuł ulubionej książki 
Księga Tatr Jalu Kurka 

Tytuł ulubionego filmu 
filmy Stanisława Barei 

Ulubiony aktor/aktorka 
Krystyna Janda

Ulubiona marka samochodu
Mercedes

Ulubiony gatunek muzyczny
jazz, muzyka klasyczna

Ulubiony kolor 
czarny

Ulubiony rodzaj kuchni 
włoska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
wędrówki po lesie, 
wyprawy z wnukiem Kubusiem

Hobby
nordic walking

Firma zajmuje się doradztwem w zakresie zabezpieczania i pomnażania majątku
w oparciu o fizyczne i prawne posiadanie diamentów inwestycyjnych we współ-
pracy z Mart Diamonds SA, największym hurtownikiem na rynku diamentów w
Europie Środkowo-Wschodniej.
Realizujemy też doradztwo finansowo-ubezpieczeniowe i biznesowe oraz pozy-
skiwanie środków finansowych na inwestycje z kredytów i funduszy unijnych. Sze-
roki zakres usług opartych na niezależnym doradztwie zapewnia klientom
bezpieczeństwo i komfort długofalowego partnerstwa oraz uzyskania potrzeb-
nych rozwiązań w jednym miejscu.

A.P.M. Life Anna Machura
ul. Majnusza 2/1, 41-800 Zabrze
tel.: 668 363 298, apmlife.machura@gmail.com

Anna Machura
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Imię i nazwisko
Małgorzata Maciejczyk

Nazwa firmy 
CHIC KLINIKA TWARZY I CIALA

Data imienin 
10 czerwca

Tytuł ulubionej książki 
książki biograficzne, nie mam 
ulubionej, różne biografie

Tytuł ulubionego filmu 
Przeminęło z wiatrem

Ulubiony aktor/aktorka 
Goldie Hawn

Ulubiona marka samochodu
Mercedes

Ulubiony gatunek muzyczny
pop

Ulubiony kolor 
róż

Ulubiony rodzaj kuchni 
francuska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
książka, teatr, taniec, spotkania 
towarzyskie, teatr muzyczny,
podróże

Hobby
kolekcjonowanie drobnych 
ekskluzywnych gadżetów

Klinika CHIC to miejsce wyjątkowe dla ciała i duszy. Dlatego zostało usytuowane
w punkcie tętniącym życiem, do którego każdy trafi bez problemu. To jedna z naj-
nowocześniejszych klinik w Polsce. Powstała z myślą o ludziach stawiających na
komfort i dyskrecję, szukających pełnego profesjonalizmu i najwyższego poziomu
wykonywanych usług.
Klinika wyposażona jest w sprzęt najlepszej jakości, posiadający certyfikację me-
dyczną a jego działanie potwierdzone jest badaniami klinicznymi. Naszą misją jest
opieka nad klientami oraz stwarzane przyjaznej atmosfery, żeby mogli poczuć się
u nas wyjątkowo.

CHIC KLINIKA TWARZY I CIALA
ul. Żelazna 59, Warszawa
tel. (22) 823 07 17, 514 293 050, www.chicmed.pl 

Małgorzata Maciejczyk
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Imię i nazwisko
Karol Majewski

Nazwa firmy 
Nalewki Staropolskie Karol Majewski 
i Wspólnicy Sp. z o.o.

Data imienin 
4 listopada

Tytuł ulubionej książki 
saga Mroczna Wieża Stephena Kinga 

Tytuł ulubionego filmu 
Czas apokalipsy

Ulubiony aktor/aktorka 
Jack Nicholson

Ulubiony gatunek muzyczny
rock, blues

Ulubiony kolor 
czarny

Ulubiony rodzaj kuchni 
regionalna

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
spacery w lesie, zbieranie grzybów

Hobby
jazda na rowerze

Nalewki Staropolskie tworzone są zgodnie z tradycyjnymi, domowymi receptu-
rami. Osiągają swój niepowtarzalny smak dzięki wieloletniemu leżakowaniu. Po-
szczególne rodzaje są wytwarzane w krótkich seriach i rocznikowane, a do
produkcji nalewek wykorzystujemy tylko świeże owoce. Nalewki Staropolskie to
produkty ekskluzywne – na rynku alkoholowym pozycjonowane są jako produkt
niszowy z najwyższej półki pod względem jakości i wyglądu. Cały proces pro-
dukcyjny wykonywany jest ręcznie, domowym sposobem.

Nalewki Staropolskie Karol Majewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Wiosenna 60, 05-092 Łomianki
tel.: 22 864 65 47, 501 301 819, e-mail: nalewki@nalewki.pl, www.nalewki.pl

Karol Majewski

Fot. Sonia Majewska
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Imię i nazwisko
Irina Małek

Nazwa firmy 
Larin Sp.j. 
Larysa Brovarska Irina Małek

Data imienin 
20 października

Tytuł ulubionej książki 
Diabeł ubiera się u Prady
Lauren Weisberger 

Tytuł ulubionego filmu 
Przeminęło z wiatrem

Ulubiony aktor/aktorka 
Michelle Pfeiffer

Ulubiona marka samochodu
Audi

Ulubiony gatunek muzyczny
pop

Ulubiony kolor 
czerwony

Ulubiony rodzaj kuchni 
azjatycka

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
aktywnie

Hobby
moda

Nasza firma istnieje na polskim rynku od kilku lat. W swojej działalności wyspe-
cjalizowaliśmy się w szyciu odzieży damskiej. Szyjemy na zamówienie, a także
według projektu klienta. Jesteśmy elastyczni, dlatego osoby zainteresowane na-
szymi usługami chętnie zlecają nam szycie. Tworzymy kolekcje z pasją. W opar-
ciu o preferencje naszych klientów staramy się stworzyć unikalne ubrania o
niespotykanych krojach i wzorach. Powstają one zawsze z najlepszych tkanin, po-
nieważ to one przesądzają o ich wyglądzie. Skupiamy uwagę na potrzebach, wy-
maganiach i preferencjach zamawiających. Wyróżniają nas chęć eksperymen-
towania oraz otwartość na nowe pomysły.

Larin Sp.j. Larysa Brovarska Irina Małek
tel: 609 003 050
e-mail: galeria.larin@wp.pl

Irina Małek
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Imię i nazwisko
Arkadiusz Martyniuk

Nazwa firmy 
REHEALTHY Klinika Zdrowia

Data imienin 
12 stycznia

Tytuł ulubionej książki 
Mądrość i pasja Stephena R. Coveya 

Tytuł ulubionego filmu 
Revolver

Ulubiony aktor/aktorka 
Jason Statham

Ulubiona marka samochodu
Mercedes-Benz

Ulubiony gatunek muzyczny
funk, soul

Ulubiony kolor 
niebieski

Ulubiony rodzaj kuchni 
śródziemnomorska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
„cokolwiek” z najbliższymi

Hobby
rozwijanie marki o szkolenia dla fizjo-
terapeutów i masażystów w całej
Polsce

Na co dzień szybko i skutecznie leczymy przyczyny różnych dolegliwości bólo-
wych. Pomagamy ludziom uniknąć operacji kręgosłupa i kolan. 
Marka REHEALTHY prężnie działa od kwietnia 2015 roku. Do tego czasu roz-
winęła się do pięcioosobowego zespołu, dwóch gabinetów Kliniki Zdrowia oraz
działalności szkoleniowej – Akademia REHEALTHY. W 2018 r. planujemy roz-
wój dwóch projektów: Fundacji REHEALTHY wspierającej studentów fizjotera-
pii w rozwoju i praktyce oraz REHEALTHY Office – dostarczanie korporacjom
usług, które zmniejszają ilość L4 spowodowanych bólem kręgosłupa.

REHEALTHY Klinika Zdrowia Arkadiusz Martyniuk
Żoliborz, ul. Felińskiego 50/12, Wilanów, ul. Ostra 13B/6, tel 510 520 120
e-mail: klinikazdrowia@rehealthy.com.pl, www.rehealthy.com.pl

MartyniukArkadiusz 



48 przedsiebiorcy@eu

Twarze BIZNESU

Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery realizuje program edukacyjno-charyta-
tywny „DEBIUTANTKI” – jedyny w Polsce, przeznaczony dla młodych dziew-
cząt w wieku 18–24 lat. W ramach programu w każdą Noc Muzeów organizuje
na dziedzińcu Muzeum Pałacu w Wilanowie wielkie widowiska mody historycz-
nej oraz wystawy muzealne najpiękniejszych strojów. Na swoim koncie ma wie-
loletnie, ogólnopolskie akcje charytatywne dedykowane aktorom-seniorom
mieszkającym w Skolimowie, dzieciom z Domów Dziecka, chorym i zwierzętom.
Fundacja posiada ogromne doświadczenie w realizacji sesji zdjęciowych, wystaw
oraz wydarzeń związanych z modą, jest również organizatorem najbardziej pre-
stiżowego balu, wydawanego w okresie karnawału w auli głównej Politechniki
Warszawskiej – Balu Debiutantek.

„DEBIUTANTKI”, Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery
tel.: +48 535 442 212, 
e-mail: agnieszka.dagmara@fundacjakrolowej.edu.pl, www.debiutantki.edu.pl

MichalczykAgnieszka
Imię i nazwisko
Agnieszka Michalczyk

Nazwa firmy 
„DEBIUTANTKI”, Fundacja 
im. Królowej Marii Kazimiery

Data imienin 
21 stycznia

Tytuł ulubionej książki 
Biegnąca z wilkami
Clarissy Pinkoli Estes 

Tytuł ulubionego filmu 
Joe Black

Ulubiony aktor/aktorka 
Vivien Leigh

Ulubiona marka samochodu
Lexus

Ulubiony gatunek muzyczny
operetka

Ulubiony kolor 
czerwony

Ulubiony rodzaj kuchni 
śródziemnomorska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
Uwielbiam chodzić do lasu, który daje
mi siłę, być nad morzem, które 
zawsze koi oraz leżeć w łóżku 
i czytać książki (w towarzystwie 
czarnej, mruczącej kotki).

Hobby
Moja praca jest moim hobby.Fot. Katarzyna Dobraszkiewicz
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Imię i nazwisko
Żanna Moryson

Nazwa firmy 
Kreacja Żannet

Tytuł ulubionej książki 
Przeminęło z wiatrem
Margaret Mitchell 

Tytuł ulubionego filmu 
serial House of Cards

Ulubiony aktor/aktorka 
Jason Statham, Sofia Loren

Ulubiona marka samochodu
Audi

Ulubiony gatunek muzyczny
muzyka klubowa

Ulubiony kolor 
fuksja

Ulubiony rodzaj kuchni 
śródziemnomorska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
lubię podróżować i słuchać muzyki

Hobby
robótki ręcznie, malowanie

Kreacja Żannet istnieje na rynku polskim już od 24 lat i specjalizuje się w projek-
towaniu oraz wykonywaniu sukien ślubnych i wieczorowych. Co roku tworzy i
oferuje swoim Klientkom autorskie kolekcje kreacji ślubnych i wieczorowych.
Przedstawia swoje kolekcje na licznych pokazach i galach. Dzięki zaawansowa-
nej technologii i dbałości o każdy, najdrobniejszy szczegół, zdobyła uznanie za-
równo w kraju, jak i za granicą.

Kreacja Żannet
tel. (61) 855 18 88 
www.salonkreacja.pl

Żanna Moryson



50 przedsiebiorcy@eu

Twarze BIZNESU

Kompania Informatyczna pomaga firmom żyć w symbiozie z technologią. Pra-
cują u nas specjaliści odznaczeni międzynarodowymi certyfikatami. Zapewniamy
wsparcie techniczne, ochronę danych oraz ciągłość działania infrastruktury in-
formatycznej. Naszą misją jest zapewnienie polskim firmom najwyższych stan-
dardów obsługi – które dotąd zarezerwowane były dla rynku korporacyjnego
– w cenie, na którą mogą sobie pozwolić. Pomożemy przejść Waszej firmie tech-
nologiczną rewolucję!

Kompania Informatyczna .PL Sp. z o.o.
ul. Czereśniowa 98 lok. 230, Warszawa
tel. 22 350 78 09, e-mail: kontakt@kompania.it, www.kompaniainformatyczna.pl

Marek Nadstawny
Imię i nazwisko
Marek Nadstawny

Nazwa firmy 
Kompania Informatyczna PL Sp. z o.o.

Data imienin 
25 kwietnia

Tytuł ulubionej książki 
Zielona mila Stephena Kinga 

Tytuł ulubionego filmu 
Skazani na Shawshank

Ulubiony aktor/aktorka 
Morgan Freeman

Ulubiona marka samochodu
Aston Martin

Ulubiony gatunek muzyczny
heavy metal

Ulubiony kolor 
zielony

Ulubiony rodzaj kuchni 
polska

Jak lubisz spędzać wolny
czas 
uprawiając swoje hobby, rozwijając
pasje, podróżując i poznając nowe
miejsca/historie/zwyczaje wspólnie 
z rodziną i/lub przyjaciółmi

Hobby
poza oczywistym hobby komputero-
wym gram też na perkusji, fotogra-
fuję, podróżuję po świecie (najchętniej
własnym samochodem), a także 
jestem zapalonym akwarystą, a od
czasu do czasu strzelam sportowo
do tarczy
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Imię i nazwisko
Elżbieta Namedyńska

Nazwa firmy 
KOBRA FASHION, NAMELA, 
Elizabeth N. atelier

Data imienin 
19 listopada

Tytuł ulubionej książki 
Grace: a Memoir – autobiografia
Grace Coddington 

Tytuł ulubionego filmu 
Sami swoi

Ulubiony aktor/aktorka 
Janusz Gajos, Beata Tyszkiewicz

Ulubiona marka samochodu
Volvo

Ulubiony gatunek muzyczny
jazz oraz muzyka klasyczna

Ulubiony kolor 
czerwony

Ulubiony rodzaj kuchni 
tajska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
aktywnie z rodziną, najlepiej na łonie
natury

Hobby
ogrodnictwo (własny ogród 4000 m2)
oraz sport, w szczególności tenis 
i taniec towarzyski

Nazywam się Elżbieta Namedyńska. Kocham modę i to, co robię. Wierzę, że styl
to coś indywidualnego. Dlatego wychodzę naprzeciw oczekiwaniom klientek,
wskazuję drogę, pytam o upodobania i pokazuję, jak za sprawą naszych ubrań
można ten styl odzwierciedlić strojem. 
Ubieram kobiety od 1995 roku. Sprowadzałam wówczas kreacje z Paryża, pod-
glądając trendy w złotym trójkącie (triangle d'or) największych projektantów
mody. W Polsce prowadziłam niewielki butik, ale dzięki renomie ubierały się
u mnie Panie biznesu i polityki, z Pierwszymi Damami włącznie. Z czasem na-
wiązaliśmy współpracę z producentami z Włoch, Holandii oraz Niemiec i otwo-
rzyliśmy kolejne sklepy w dogodnych lokalizacjach w Nadarzynie i w Warszawie.

Centrum Mody Nadarzyn al. Katowicka 51, Nadarzyn, sklep: 135 (tel.608 333 155)  
i 143 (tel.608 333 156), Centrum Łopuszańska, ul Łopuszańska 22, Warszawa, 
sklep: H 08 Namela (tel.608 333 157) i I 12 Elizabeth N. atelier (tel.608 333 158) 

Elżbieta Namedyńska
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Imię i nazwisko
Michał Norwicz

Nazwa firmy 
LICZYK Sp. z o.o.

Data imienin 
29 września

Tytuł ulubionej książki 
Paragraf 22 Josepha Hellera 

Tytuł ulubionego filmu 
Hair

Ulubiony aktor/aktorka 
Al Pacino

Ulubiona marka samochodu
Land Rover

Ulubiony gatunek muzyczny
blues

Ulubiony kolor 
granatowy

Ulubiony rodzaj kuchni 
dobra

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
przyjemnie, w myśl zasady „jeżeli
marnowanie czasu sprawia ci 
przyjemność, to nie jest to czas
zmarnowany”

Hobby
motocykle, żagle, narty

LICZYK Sp. z o.o. to obecnie firma, która na rynku warszawskim zapewnia ob-
sługę podatkowo-księgową ponad 700 firmom z terenu całej Polski. Wyprowa-
dzamy zaległości, przeprowadzamy audyty księgowe i podatkowe, prowadzimy
nadzory i szkolenia BHP, a nasz dział prawny zakłada i rejestruje wszelkie typy
spółek oraz doradza i reprezentuje klienta w postępowaniu podatkowym i przed
sądami administracyjnymi. Nasze motto to „każdy Klient jest tym najważniej-
szym”.

LICZYK Sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
tel.: (22) 6 22 12 22, e-mail: biuro@liczyk.com.pl, www.liczyk.com.pl

Michał Norwicz
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Imię i nazwisko
Paweł Nykiel

Nazwa firmy 
Divideyou.com 
platforma finansowania społecznego

Tytuł ulubionej książki 
Teoria gier Philipa D. Straffina,
Sztuka wojny autorstwa 
Tzu Sun, Pin Sun

Tytuł ulubionego filmu 
Matrix

Ulubiony aktor/aktorka 
Morgan Freeman

Ulubiona marka samochodu
wygodny

Ulubiony gatunek muzyczny
z dobrym, wartościowym tekstem

Ulubiony rodzaj kuchni 
śródziemnomorska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
z rodziną

Divideyou to pierwsza w Polsce platforma finansowania społecznego łącząca
przedsiębiorców z prosumentami. Łączymy biznes i prosumentów, aby wyelimi-
nować kapitał odsetkowy z cyklu produkcyjnego, ograniczając w ten sposób
koszty wytworzenia. Nasza idea to zapewnienie oszczędności zarówno dla pro-
ducenta, jak i prosumenta – bez wszystkich kosztów pośrednich i instytucji fi-
nansowych zarabiających obecnie najwięcej na produkcie.
Naszym celem jest umożliwienie finansowania przedsiębiorców przez prosu-
mentów zainteresowanych danym produktem lub usługą. Finansowanie spo-
łeczne eliminuje koszty odsetkowe w cyklu produkcyjnym. Eliminując koszty
reklamy i dystrybucji, obniżamy koszty/cenę produktu lub usługi nawet o 70 proc.

Divideyou.com platforma finansowania społecznego
pl. Kilińskiego 2, Rzeszów, tel. 570 001 011
office@divideyou.com, www.divideyou.com

Paweł Nykiel
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Imię i nazwisko
Tomasz Osuch

Nazwa firmy 
Fundacja Spełnionych Marzeń

Data imienin 
22 września

Tytuł ulubionej książki 
Siedem duchowych praw sukcesu
Deepaka Chopry

Tytuł ulubionego filmu 
wszystkie serie Agenta 007 – Bonda 

Ulubiony aktor/aktorka 
Monica Bellucci

Ulubiona marka samochodu
Land Rover Discovery

Ulubiony gatunek muzyczny
bałkański folk

Ulubiony kolor 
niebieski

Ulubiony rodzaj kuchni 
bałkańska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
praca w ogrodzie

Hobby
historia okresu międzywojennego 
i II wojny światowej

Fundacja Spełnionych Marzeń od 15 lat działa na rzecz dzieci i młodzieży cho-
rych onkologicznie. Swoją pomoc dedykuje pacjentom pięciu oddziałów w Pol-
sce. Te 15 lat to miliony uśmiechów i zaklęć, które pozwalają odczarować raka.
Fundacja zmienia oddziały onkologii dziecięcej, wprowadzając uśmiech, zabawę
i radość. Na zaproszenie Fundacji oddziały onkologiczne odwiedziło ponad 300
gości, m.in. Małgorzata Foremniak, Szymon Majewski, Doda, Marcin Dorociń-
ski, Magdalena Różczka i Anita Włodarczyk.

Fundacja Spełnionych Marzeń
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa
fundacja@spelnionemarzenia.org.pl, www.spelnionemarzenia.org.pl

Tomasz Osuch
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Imię i nazwisko
Konrad Pacek

Nazwa firmy 
Wielkie Wina Polska Sp. z o.o. Sp.K.

Data imienin 
19 lutego

Tytuł ulubionej książki 
Ukryte terapie Jerzy Zięba 

Tytuł ulubionego filmu 
Forrest Gump

Ulubiony aktor/aktorka 
Tom Hanks

Ulubiona marka samochodu
Mazda

Ulubiony gatunek muzyczny
soul

Ulubiony kolor 
bordowy

Ulubiony rodzaj kuchni 
śródziemnomorska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
aktywnie

Hobby
sport (piłka nożna, siatkówka, 
pływanie, tenis, narty) 

Wielkie Wina Polska to importer i dystrybutor win jakościowych pochodzących
głównie z Włoch, Hiszpanii i Francji. Założona w 1998 roku firma specjalizuje się
w sprzedaży, doradztwie i obsłudze klientów prywatnych, korporacyjnych oraz
hurtowych. Jesteśmy jedynym przedstawicielem francuskiej firmy EuroCave
– światowego lidera w produkcji profesjonalnych systemów do przechowywania
i serwowania win. Jako jedyna firma w Polsce kompleksowo zajmujemy się do-
radztwem w dziedzinie projektowania i aranżacji piwniczek na wina, tworzeniem
prywatnych zbiorów i kolekcji oraz ich stałym zaopatrzeniem.
Zapraszamy serdecznie do współpracy wszystkich bardziej lub mniej doświad-
czonych miłośników i przyjaciół wina, a także lokale gastronomiczne oraz sieci
handlowe.

Wielkie Wina Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Olsztyńska 2, 60-416 Poznań
tel. +48 515 18 12 17, e-mail: sklep@wielkiewina.pl, www.wielkiewina.pl

Konrad Pacek
Fot. Marek Darnikowski
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Imię i nazwisko
Ewa Piekart

Nazwa firmy 
DATA POINT Sp. z o.o.

Data imienin 
24 grudnia

Tytuł ulubionej książki 
Jeśli tylko potrafiłyby mówić
Jamesa Herriota 

Tytuł ulubionego filmu 
Dziewczyna z Alabamy

Ulubiony aktor/aktorka 
Reese Witherspoon, 
Matthew McConaughey

Ulubiona marka samochodu
Alfa Romeo

Ulubiony gatunek muzyczny
pop

Ulubiony kolor 
złoty

Ulubiony rodzaj kuchni 
polska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
kino, książka, szanty, przyjaciele

Hobby
żeglarstwo, strzelectwo, motocykle,
konie

Data Point od 24 lat z miłością i pasją zajmuje się obsługą informatyczną firm.
Oszczędzamy czas i pieniądze naszych klientów, szybko reagując i rozwiązując ich
problemy informatyczne oraz dbając w ciągły sposób o sprawne działanie sprzętu
i oprogramowania w ich firmach. Specjalizujemy się w administracji serwerami
i w zabezpieczaniu danych.
Konsultujemy potrzeby klienta i dostarczamy rozwiązania informatyczne na
miarę jego potrzeb. Komplementarnie posiadamy także serwis komputerowy.

Ewa Piekart
ul. Kochanowskiego 23, Warszawa
tel. 601 075 076, e-mail: pomoc@data-point.pl, www.data-point.pl

Ewa Piekart
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Imię i nazwisko
Magdalena Flis-Pierzchała

Nazwa firmy 
Flis, Pierzchała Sp.j., 
Hotel Afrodyta Business & SPA

Data imienin 
29 maja

Tytuł ulubionej książki 
Jedz, módl się i kochaj
Elizabeth Gilbert 

Tytuł ulubionego filmu 
Przeminęło z wiatrem

Ulubiony aktor/aktorka 
Emma Stone, Mateusz Kościukiewicz

Ulubiona marka samochodu
Mercedes

Ulubiony gatunek muzyczny
hiszpańskie rytmy

Ulubiony kolor 
niebieski

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
podróżując, czytając, tańcząc, 
pracując w ogrodzie

Hobby
zbieranie zaproszeń ślubnych, tango

Misją Hotelu Afrodyta**** jest zapewnienie naszym Gościom profesjonalnej ob-
sługi, komfortu, najwyższych standardów w kameralnej i przyjaznej atmosferze
spokoju, harmonii i natury. To magiczne miejsce, jedyne takie na Mazowszu.
Strefa Aqua Spa składa się z: basenu z biczami, gejzerem i przeciwprądem, ja-
cuzzi, strefy saun, gorących siedzisk Caldarium, natrysków wrażeń oraz mis Kne-
ippa. Spa Hotelu Afrodyta oferuje bogatą gamę ekskluzywnych zabiegów
i rytuałów pielęgnacyjnych w nowoczesnych gabinetach wyposażonych w sprzęt
najwyższej jakości. Są one wykonywane na profesjonalnych kosmetykach marki
Thalgo. Hotel Afrodyta **** Business & SPA oferuje także komfortowe, przytulne
i dobrze wyposażone pokoje.

Hotel Afrodyta **** Business & SPA
ul. Letniskowa 4a, Tartak Brzózki, Radziejowice
tel. 22 212 84 57, e-mail: recepcja@afrodytaspa.pl, www.afrodytaspa.pl

Magdalena Flis-Pierzchała



58 przedsiebiorcy@eu

Twarze BIZNESU

Imię i nazwisko
Edyta Poszalska

Nazwa firmy 
Spicco Su Misura

Data imienin 
16 września

Tytuł ulubionej książki 
Sto lat samotności
Gabriel Garcia Marquez 

Tytuł ulubionego filmu 
Zapach kobiety

Ulubiony aktor/aktorka 
Meryl Streep i z powodów 
estetycznych Monica Bellucci

Ulubiona marka samochodu
Audi

Ulubiony gatunek muzyczny
ogólnie muzyka 

Ulubiony kolor 
biały

Ulubiony rodzaj kuchni 
włoska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
podróże 

Hobby
moda, książka, podróże, narty

Tworzymy produkty dopasowane do potrzeb, oczekiwań i indywidualnego stylu
naszych klientów. Ręcznie szyte i wykończone garnitury, koszule oraz dodatki
sprawiają, że każdy element garderoby jest spersonalizowany. Niezależnie od
tego, czy klient lubi biznesową klasykę, czy modowe eksperymenty, w naszej ofer-
cie znajdzie coś w sam raz dla siebie oraz bogactwo fasonów i wzorów ubrań
tworzonych z najwyższej jakości tkanin. Wszystkie produkty Spicco są produko-
wane we Włoszech, uszyte z najszlachetniejszych włoskich materiałów, dopro-
wadzone do perfekcji w rękach najlepszych tamtejszych rzemieślników.
Garnitury, koszule, buty są wykończone ręcznie i niepowtarzalne.

Edyta Poszalska
ul. Zajęcza 15, I piętro, Warszawa 
tel. 508 642 505, e-mail: e.poszalska@spicco.pl, www.spicco.pl

Edyta Poszalska
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Imię i nazwisko
Filip Prokop

Nazwa firmy 
Zielony Admin Sp. z o.o.

Data imienin 
11 kwietnia

Tytuł ulubionej książki 
Wojna o Pieniądz Song Hongbinga 

Tytuł ulubionego filmu 
Chłopaki nie płaczą

Ulubiony aktor/aktorka 
Brad Pitt

Ulubiona marka samochodu
Mercedes

Ulubiony gatunek muzyczny
vocal house

Ulubiony kolor 
zielony

Ulubiony rodzaj kuchni 
japońska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
czytanie, filmy

Hobby
sport, rozwój osobisty

Naszą misją jest łączenie ludzi oraz wspieranie polskiego biznesu. Zielony to
ponad 500 firm regularnie współpracujących ze sobą. Zielony to uczciwość
w biznesie i gwarancja, że pieniądz krąży w zamkniętym obiegu między tymi, któ-
rzy współpracują. Zielony to bezodsetkowe finansowanie rozwoju Twojej firmy.
Zielony to edukacja, która wspiera Ciebie i Twoich pracowników. Zielony to ty-
siące konsumentów, którzy zwiększają nasze zyski, bo przychodzą częściej i wy-
dają więcej. Zielony to współpraca, która buduje, bo razem można więcej.

Zielony Admin Sp. z o.o.
ul. Krywki 18, 27-200 Starachowice
e-mail: fprokop@h-s.pl

Filip Prokop
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Imię i nazwisko
Jacek Przybysz

Nazwa firmy 
Garden Service

Data imienin 
17 sierpnia

Tytuł ulubionej książki 
Dużo tytułów, ale dwóch ulubionych
autorów to Mrożek i Lem 

Tytuł ulubionego filmu 
Rzeczpospolita babska

Ulubiony aktor/aktorka 
Adriann Biedrzyńska, 
Michał Żebrowski

Ulubiona marka samochodu
Mercedes

Ulubiony gatunek muzyczny
klasyczna (Chopin) i polski rock

Ulubiony kolor 
wszystkie lubię 

Ulubiony rodzaj kuchni 
kuchnia polska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
rysować, pastele i kredka ołówkowa,
węgiel; krajobrazy, natura i karykatury

Hobby
strzelectwo sportowe i bojowe

GARDEN EXPRESS to przewozy pasażerskie realizowane przez Garden Se-
rvice. Nasza firma to największy przewoźnik osób w Polsce Wschodniej. Prowa-
dzimy zarówno liniowe kursy jak i obsługujemy ruch turystyczny, wyjazdy MICE,
imprezy hotelowe, szkolenia i wiele innych. Naszą misją jest łączyć ludzi, bez-
piecznie i komfortowo dowozić ich do celu. Naszym atutem jest nowoczesna
i duża flota. Dysponujemy 100 pojazdami marek Mercedes Benz, Volkswagen
czy Renault, a nasza baza sukcesywnie się powiększa.

Garden Service
ul. Kruczkowskiego 6A, 21-040 Świdnik, pon.–pt. 7.00–15.00
tel. 607 302 880, e-mail: biuro@gardenservice.pl, www.gardenservice.pl

Jacek Przybysz
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Imię i nazwisko
Agata Rewerska

Nazwa firmy 
Agata Rewerska AD EXEMPLUM

Data imienin 
5 lutego

Tytuł ulubionego filmu 
saga Gwiezdne Wojny

Ulubiony aktor/aktorka 
Meryl Streep, Hugh Grant

Ulubiona marka samochodu
Porsche

Ulubiony gatunek muzyczny
muzyka klasyczna, operetkowa 
i musicalowa

Ulubiony kolor 
biały

Ulubiony rodzaj kuchni 
tradycyjna kuchnia polska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
aktywnie, z ludźmi, najchętniej 
podróżując i odkrywając wszystko, 
co nowe, nieznane i inne

Hobby
podróżowanie, narty i kite

AD EXEMPLUM jest marką powiązaną z działalnością prawniczą i dydak-
tyczną. Obejmuje ona Kancelarię Adwokacką, Szkołę Prawa Procesowego (cen-
trum szkoleniowe) oraz Wydawnictwo Naukowo-Prawnicze. Istniejemy na rynku
od 2003 r., świadcząc pomoc i obsługę prawną przedsiębiorcom, prowadząc szko-
lenia z zakresu prawa oraz wydając publikacje prawnicze. Nasza działalność na-
stawiona jest na prawne wsparcie biznesu. Zajmujemy się doradztwem prawnym,
konstruowaniem umów i prowadzeniem procesów. W listopadzie 2017 r. otwo-
rzyliśmy dodatkowo Centrum mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania
sporów dla przedsiębiorców.

Agata Rewerska AD EXEMPLUM
ul. Ogrodowa 37 lok. 48, 00-873 Warszawa
www.adexemplum.com

Agata Rewerska
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Imię i nazwisko
Ewa Rogozińska

Nazwa firmy 
Dom Tłumaczeń SOWA

Data imienin 
24 grudnia

Tytuł ulubionej książki 
Orlando Virginii Woolf  

Tytuł ulubionego filmu 
Magnolia P.T. Andersona 

Ulubiony aktor/aktorka 
Michael Fassbender, 
Philip Seymour Hoffman

Ulubiona marka samochodu
Porsche

Ulubiony gatunek muzyczny
jazz, heavy metal

Ulubiony kolor 
burgund

Ulubiony rodzaj kuchni 
śródziemnomorska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
kino, teatr, książka, sport 

Hobby
podróże

Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie komunikacji międzykulturowej
oraz tłumaczeń ustnych i pisemnych w ponad 70 językach. Obsługujemy zagra-
niczne targi, misje gospodarcze i konferencje biznesowe. Świadczymy usługi do-
radcze i szkolenia w języku polskim i angielskim w zakresie skutecznej
komunikacji, etykiety w biznesie, prowadzenia rozmów handlowych, sporządza-
nia i rozumienia dokumentów biznesowych. Stawiamy jakość na pierwszym miej-
scu (ISO). Nasza misja: Dotrzymujemy słowa w każdym języku!

Ewa Rogozińska 
Międzynarodowy ekspert z zakresu komunikacji międzykulturowej i etyki w biznesie
tel. +48 606 948 889, e-mail: ewa@rogozinska.com, www.rogozinska.com

Ewa Rogozińska
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Imię i nazwisko
Jerzy Rożek 

Nazwa firmy 
Warszawski Dom Technika 
NOT Sp. z o.o.

Data imienin 
23 kwietnia

Tytuł ulubionej książki 
Boso, ale w ostrogach
Stanisława Grzesiuka 

Tytuł ulubionego filmu 
Nie lubię poniedziałku

Ulubiony aktor/aktorka 
Janusz Gajos, Anna Dymna

Ulubiona marka samochodu
Hyundai

Ulubiony gatunek muzyczny
pop

Ulubiony kolor 
biały

Ulubiony rodzaj kuchni 
tradycyjna polska (schabowy)

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
na działce, jazda rowerem, pływanie

Hobby
działka, książki historyczne

Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o. działa ponad 25 lat na rynku wy-
najmu sal konferencyjnych oraz wynajmu powierzchni biurowej. Posiadamy sie-
dem sal o różnej wielkości mogących pomieścić od 15 do 400 osób w ustawieniu
teatralnym. Sale wyposażone są w profesjonalny sprzęt AV, posiadają klimatyza-
cję i Wi-Fi. Zapewniamy pełną obsługę techniczną i catering. Jesteśmy w stanie
zorganizować dowolny event, konferencję itp. Powyższe sale mieszczą się w za-
bytkowym, 112-letnim budynku w centrum Warszawy. 

Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o.
ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
tel. +48 22 336 12 23, tel. kom. 729 052 512, e-mail: izabela.krasucka@wdtnot.pl, www.wdtnot.pl

Jerzy Rożek

Fot. Dmitry Savchenko
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Imię i nazwisko
Danuta Małgorzata Równiak

Nazwa firmy 
Kancelaria Finansowo 
Ubezpieczeniowa D-M-Równiak, 
dyrektor Placówki Aviva

Tytuł ulubionej książki 
Sztuka konkurowania w gospodarce
XXI wieku. Plan działania, Alchemik

Tytuł ulubionego filmu 
Diabeł ubiera się u Prady, 
Wilk z Wall Street

Ulubiony aktor/aktorka 
Mary Louise Streep

Ulubiona marka samochodu
Jaguar

Ulubiony kolor 
biały, niebieski, różowy, czarny

Ulubiony rodzaj kuchni 
grecka, śródziemnomorska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
uwielbiam podróżować, a także słu-
chać muzyki, która mnie wycisza 
i relaksuje. Bardzo też lubię jeździć na
rowerze z moją ośmioletnią córeczką
Marysią

Hobby
podróżowanie, zdrowe odżywianie 
i sport

W branży ubezpieczeniowej pracuję od osiemnastu lat. Przeszłam drogę od
agenta do dyrektora Placówki Partnerskiej Aviva – biegłego specjalisty. Naprawdę
lubię to, co robię. Cieszę się, kiedy mogę pomagać ludziom w trudnych chwilach.
Istotą mojej pracy nie jest wypisanie wniosku ubezpieczeniowego, ale doradztwo
na najwyższym poziomie. Każdego klienta traktuję indywidualnie, staram się za-
wsze poznać i zrozumieć jego potrzeby. Zwykle proponuję kilka wariantów ubez-
pieczeń, w zależności od sytuacji rodzinnej oraz możliwości finansowych.
Najważniejsze jest dla mnie to, że klienci mnie lubią, chcą ze mną współpracować
i chętnie mnie rekomendują. To upewnia mnie, że moja praca jest dla nich war-
tościowa.

Danuta Małgorzata Równiak
tel. +48 605 737 925
e-mail: rowniak.danuta@aviva.com.pl, www.aviva.com.pl/drowniak

Danuta Małgorzata Równiak
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Imię i nazwisko
Alicja Rypina

Nazwa firmy 
Anlaya Day Spa Medical Clinic

Data imienin 
21 czerwca

Tytuł ulubionej książki 
Mały Książę Antoine de Saint-Exupéry,
Boso, ale w ostrogach Stanisława
Grzesiuka  

Tytuł ulubionego filmu 
Zmiennicy

Ulubiony aktor/aktorka 
Laura Łącz

Ulubiona marka samochodu
Audi

Ulubiony gatunek muzyczny
muzyka klasyczna

Ulubiony kolor 
czerwony, niebieski

Ulubiony rodzaj kuchni 
włoska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
książka, kino, rower, spacer, 
gra w tenisa stołowego

Hobby
podróże, poznawanie nowych ludzi po-
przez ich zwyczaje i kuchnie

Anlaya Day Spa Medical Clinic powstało dzięki wspólnemu pomysłowi dwóch
kobiet: Alicji Rypina – zafascynowanej magią Japonii oraz Anny Białeckiej – wiel-
kiej pasjonatki kosmetologii. Inspiracja kulturą azjatycką wpływa na wyjątkowość
tego miejsca, w którym połączono tradycję z luksusową nowoczesnością. Tutaj
wielką uwagę przywiązuje się do uzyskania harmonii ciała i duszy, oddziałując
na wszystkie ludzkie zmysły: dotyk, słuch, smak, wzrok i węch. Atutem Day Spa
jest profesjonalny, zgrany zespół pracowników i lekarzy oferujący indywidualną
konsultację każdemu klientowi. Stali klienci mogą także liczyć na atrakcyjne oferty
promocyjne.

Anlaya Day Spa Medical Clinic
ul. Gen. Sikorskiego nr 57, Józefów
tel. (22) 610 38 00, kom. 600 883 555, e-mail: dayspa@anlaya.pl, www.anlaya.pl

Alicja Rypina

Fot. Paweł Kazimierczuk
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Firma PKF BPO Consult to nie tylko biuro rachunkowe, ale także kompetentny
Partner Biznesowy. Świadczymy usługi z zakresu outsourcingu księgowości, kadr
i płac, raportowania zarządczego, elektronicznego obiegu dokumentacji itd.
Naszą misją jest dostarczyć Państwu rzetelną informację zarządczą, która po-
może w rozwoju i sukcesie Państwa firmy. 
Zapraszamy do kontaktu oraz na naszą stronę www.pkfpolska.pl, by zapoznać się
z pełną ofertą naszej firmy.

Grupa PKF
tel. 22 560 76 50
e-mail: pkfconsult@pkfpolska.pl, www.pkfpolska.pl

Grażyna Sadowska
Imię i nazwisko
Grażyna Sadowska

Nazwa firmy 
Grupa PKF

Data imienin 
1 kwietnia

Tytuł ulubionej książki 
O psie, który jeździł koleją
Romana Pisarskiego 

Tytuł ulubionego filmu 
Co gryzie Gilberta Grape’a, 
Dirty Dancing

Ulubiony aktor/aktorka 
Sandra Bullock

Ulubiona marka samochodu
hmm… wygodny, który pomieści troje
moich dzieci i dwa psy labradory 
– to mój wymarzony samochód

Ulubiony gatunek muzyczny
pop, rock, reggae

Ulubiony kolor 
niebieski RGB: R31 G177 B169

Ulubiony rodzaj kuchni 
zdrowy! Zdecydowanie zdrowa kuchnia

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
spędzam go często gotując lub pozna-
jąc nowe smaki w restauracjach. Lubię
też żeglować, grać w karty i gry plan-
szowe oraz obejrzeć bajkę z dziećmi.

Hobby
żeglarstwo, snowboard, podróże, 
gotowanie
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Imię i nazwisko
Piotr Seges

Nazwa firmy 
współpraca z Kancelarią Brandingową
Good Name

Data imienin 
29 czerwca

Tytuł ulubionej książki 
Dziś jest Dzień Pański
Wilfrida Stinissena

Tytuł ulubionego filmu 
Nazywał się Bagger Vance

Ulubiony aktor/aktorka 
Robert Redford

Ulubiona marka samochodu
Volvo

Ulubiony gatunek muzyczny
muzyka klasyczna

Ulubiony kolor 
granatowy

Ulubiony rodzaj kuchni 
domowa

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
na wsi

Hobby
rysunek i akwarela

Na co dzień pracuję z właścicielami firm. Pokazuję, jak wykorzystać potencjał
własności marki w biznesie. Rozwiązuję problem, jakim jest brak wiedzy w za-
kresie wykorzystania wartości niematerialnych. Profity osiągane przez przedsię-
biorców to: nowa, strategiczna perspektywa, bezpieczeństwo prowadzonej
działalności, korzyści podatkowe i finansowe, wzrost wartości firmy czy choćby
sukcesja. W autorskim projekcie „Kapitał Marki” łączę trzy obszary – marketing,
prawo i finanse. Wierzę, że to, co niewidzialne, tworzy świat widzialny, materialny.

Piotr Seges
tel. 693 444 744

Piotr Seges

Fot. Andrzej Nowicki
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Imię i nazwisko
Robert Sienczewski

Data imienin 
17 kwietnia

Tytuł ulubionej książki 
Jak poznać przyjaciół i zjednać sobie
ludzi Dale’a Carnegie 

Tytuł ulubionego filmu 
Przeminęło z wiatrem

Ulubiony aktor/aktorka 
Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, 
Anna Przybylska

Ulubiona marka samochodu
Audi

Ulubiony gatunek muzyczny
polski rock

Ulubiony kolor 
zielony

Ulubiony rodzaj kuchni 
polska i włoska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
na łonie natury

Hobby
podróże

Ekspert w dziedzinie budowania marki osobistej, PR, networkingu i sprzedaży.
Posiada 20-letnie doświadczenie w biznesie i doradztwie biznesowym. Współ-
pracuje z prestiżowymi organizacjami biznesowymi, m.in. Klubem Integracji Eu-
ropejskiej, Vantis Holding, Zielony Polska Waluta Lokalna.

Robert Sienczewski
tel.: 512 642 104
www.sienczewski.com

Robert Sienczewski
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Imię i nazwisko
Małgorzata Skudlarska

Nazwa firmy 
DYPLOMATA

Data imienin 
10 czerwca

Tytuł ulubionej książki 
trylogia Carlosa Ruiza Zafóna: 
Cień wiatru, Gra Anioła i Labirynt
Ciemności

Tytuł ulubionego filmu 
Fortepian, Trzy kolory: Niebieski

Ulubiony aktor/aktorka 
Meryl Streep

Ulubiony gatunek muzyczny
zależy od nastroju; Chopin, 
Jean-Michel Jarre

Ulubiony kolor 
czerwień i granat

Ulubiony rodzaj kuchni 
nasza polska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
czytanie, długie spacery brzegiem
plaży i słuchanie odgłosów życia poza
miastem

Hobby
gobeliny

Firma DYPLOMATA istnieje od 1983 r. Specjalizujemy się w wizytowej, wieczo-
rowej i ślubnej modzie męskiej. Oprócz sprzedaży oferujemy możliwość wypo-
życzenia stroju męskiego lub szycie na miarę. Oferta garniturów i innych męskich
strojów obejmuje około 150 sztuk.
Ofertę dodatków do każdego stroju męskiego mamy prawdopodobnie najwięk-
szą na rynku (tak twierdzą klienci). Jesteśmy w stanie na miejscu zbudować pro-
fesjonalną stylizację dla każdego mężczyzny. 
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: www.dyplomata.pl

DYPLOMATA
ul. Ogrodowa 1a, 00-893 Warszawa
tel. 604 622 611, www.dyplomata.pl

Małgorzata Skudlarska
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Imię i nazwisko
Barbara Sławińska

Nazwa firmy 
Bizness4You

Data imienin 
4 grudnia

Tytuł ulubionej książki 
Kreatywne szkoły Kena Robinsona 

Tytuł ulubionego filmu 
Spectre

Ulubiony aktor/aktorka 
Daniel Craig

Ulubiona marka samochodu
Mazda

Ulubiony gatunek muzyczny
symfoniczna, teatralna

Ulubiony kolor 
biały

Ulubiony rodzaj kuchni 
wegetariańska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
czytając książki

Hobby
malarstwo, rzeźbiarstwo

B4Y to firma, która w swojej ofercie ma grę planszową o przedsiębiorczości Biz-
ness4You, pakiety z grą dla szkoleniowca i dla trenera. Pakiety te dają możliwość
prowadzenia szkoleń, warsztatów, spotkań biznesowych w wybranej dziedzinie,
jak również spotkań integracyjnych. Firma B4Y przeprowadza szkolenia i spo-
tkania z grą Bizness4You dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych. B4Y
zachęca również do szkoleń z zakresu szybkiego czytania i technik pamięciowych.
Posiadamy licencjonowane metody szkolenia oraz wieloletnie doświadczenie.

Bizness4You
tel.: 81 307 87 87, 607 266 313
e-mail: kontakt@bizness4you.pl, barbara.slawinska@gmail.com, www.bizness4you.pl

Barbara Sławińska
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Imię i nazwisko
Piotr Sołtys

Nazwa firmy 
Vantis Holding Sp. z o.o.

Data imienin 
29 czerwca

Tytuł ulubionej książki 
7 nawyków skutecznego działania
Stephen R. Covey

Tytuł ulubionego filmu 
W pogoni za szczęściem

Ulubiony aktor/aktorka 
Will Smith

Ulubiona marka samochodu
Jaguar

Ulubiony gatunek muzyczny
rock

Ulubiony kolor 
pomarańcz

Ulubiony rodzaj kuchni 
polska tradycyjna

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
bardzo aktywnie

Hobby
wyścigi na torach samochodowych,
nurkowanie, dobra książka

Vantis Holding to grupa kapitałowa, której spółki działają w najbardziej rozwo-
jowych i innowacyjnych branżach takich jak:  edukacja biznesowa, marketing, so-
cial media, networking lokalny oraz międzynarodowy. W ramach holdingu
rozwijamy m.in. spółkę Edune, agencję digitalową Dotiv, grupę wydawniczą Van-
tis Press z magazynem biznesowym „Business Influencer”, projekty technolo-
giczne, min. portal dla ekspertów www.expertinyourcity.pl, projekty związane
z obszarem CRS oraz zaufaniem w biznesie i platformy networkingowe, takie jak
„Bussines Connect” oraz „My Global Contact”, wspierające polskich przedsię-
biorców w budowaniu wartościowej sieci kontaktów.

Vantis Holding Sp. z o.o.
www.vantis.pl

Piotr Sołtys
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Imię i nazwisko
Anna Sowa

Nazwa firmy 
Pracownia Tortów Artystycznych
Sowy Słodki Świat Anna Sowa

Data imienin 
26 lipca

Tytuł ulubionej książki 
Saga Zmierzch Stephenie Meyer

Tytuł ulubionego filmu 
50 twarzy Greya

Ulubiony aktor/aktorka 
Małgorzata Kożuchowska

Ulubiona marka samochodu
Toyota

Ulubiony gatunek muzyczny
muzyka klasyczna

Ulubiony kolor 
czarny

Ulubiony rodzaj kuchni 
tajska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
nic nie robić

Hobby
muzyka, taniec, malarstwo, rzeźba

Pracownia Tortów Artystycznych Sowy Słodki Świat Anna Sowa to firma dzia-
łająca na rynku niespełna dwa i pół roku. Powstała z miłości i marzeń o przytul-
nym miejscu, w którym spełnia się pasja tworzenia, a klientów traktuje się
z szacunkiem i uwagą. Wszystkie nasze wypieki powstają w oparciu o naturalne,
wysokiej jakości produkty. Świeże owoce, własnej produkcji musy owocowe, fru-
żeliny, prawdziwa belgijska czekolada, pachnące masło, a do tego ogromne serce,
zaangażowanie, szczypta estetyki oraz wyobraźni i wszystko staje się możliwe.
Tworzymy torty artystyczne w dowolnych kształtach, z bogatą, różnorodną de-
koracją i inne spersonalizowane wypieki. U nas każdy znajdzie coś dla siebie.

Pracownia Tortów Artystycznych Sowy Słodki Świat Anna Sowa
ul. Modlińska 150 A, Wieliszew, tel. 508 115 875
e-mail: biuro@sowyslodkiswiat.pl, www.facebook.com/sowy.slodki.swiat

Anna Sowa
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Imię i nazwisko
Andrzej Stępień

Nazwa firmy 
Prevalue Cooperative Owners
Spółdzielnia Właścicieli Majątku

Data imienin 
30 listopada

Tytuł ulubionej książki 
Wielki Gatsby F.S. Fitzgerald 

Tytuł ulubionego filmu 
Pretty Woman

Ulubiony aktor/aktorka 
Catherine Deneuve

Ulubiona marka samochodu
Opel

Ulubiony gatunek muzyczny
jazzrock

Ulubiony kolor 
zielony

Ulubiony rodzaj kuchni 
włoska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
aktywnie – konie, narty, woda

Hobby
jeździectwo, narciarstwo zjazdowe,
żeglowanie, podróże

Prevalue Cooperative Owners Spółdzielnia Właścicieli Majątku powstała w grud-
niu 2014 r. Służy ona wspólnemu inwestowaniu udziałów i wkładów wnoszonych
przez członków. Spółdzielcza formuła działalności inwestycyjnej sprawia, że
członkowie są jednocześnie współwłaścicielami majątku Spółdzielni, inwestorami
budującymi swój prywatny majątek i przedsiębiorcami prowadzącymi działal-
ność gospodarczą, mogącymi zapraszać innych do prowadzenia wspólnego biz-
nesu. Spółdzielnia to taka forma organizacyjna, w której każdy członek ma takie
same prawa, niezależnie od tego, ile ma udziałów. 

PREVALUE Cooperative Owners Spółdzielnia Właścicieli Majątku z siedzibą w Warszawie 
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel. 885 877 855
kontakt z Zarządem: 601 080 524, www.prevalue.pl

Andrzej Stępień
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Imię i nazwisko
Patrycja Stępień

Nazwa firmy 
PS Konsultacje

Data imienin 
28 sierpnia

Tytuł ulubionej książki 
Igrzyska śmierci Suzanne Collins 

Tytuł ulubionego filmu 
Czarownica

Ulubiony aktor/aktorka 
Mads Mikkelsen, Jennifer Lawrence

Ulubiona marka samochodu
Jaguar

Ulubiony gatunek muzyczny
pop

Ulubiony kolor 
biały

Ulubiony rodzaj kuchni 
włoska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
z rodziną i przyjaciółmi

Hobby
astrologia

Firma PS Konsultacje jest aktywna w dwóch głównych obszarach działalności.
Pierwszy obejmuje doradztwo HR i rekrutację pracowników. Drugą specjalizacją
jest doradztwo inwestycyjne związane z zarządzaniem, planowaniem i pomna-
żaniem majątków klientów indywidualnych oraz firm.
PS Konsultacje jest autoryzowanym partnerem Union Investment TFI S.A., fun-
duszu mającego ponad 20-letnie doświadczenie i zarządzającego portfelem
o wartości ponad 12 mld zł.

PS Konsultacje
tel. 533 625 085
e-mail: patrycja.stepien@pskonsultacje.pl, www.pskonsultacje.pl

Patrycja Stępień
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Imię i nazwisko
Andrzej Surowiecki

Nazwa firmy 
Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Warszawie „Pro Seniore”

Data imienin 
30 listopada

Tytuł ulubionej książki 
Czas niedokończony
Bronisława Wildsteina 

Tytuł ulubionego filmu 
Zróbmy sobie wnuka, Love story, 
Ojciec chrzestny

Ulubiony aktor/aktorka 
Paweł Wawrzecki

Ulubiona marka samochodu
Syrena, Maluch

Ulubiony gatunek muzyczny
muzyka rozrywkowa lata 60.–80.

Ulubiony kolor 
biały i czerwony

Ulubiony rodzaj kuchni 
śródziemnomorska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
z rodziną

Hobby
sport, technika wojskowa

Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej „Pro Seniore” działa na rzecz seniorów, co-
rocznie dofinansowując turnusy rehabilitacyjne, połączone z elementami wypo-
czynku, mające na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie
i rozwijanie zainteresowań wśród seniorów. Tym, którzy nie otrzymują zinstytu-
cjonalizowanego wsparcia i całodobowej opieki, Fundacja pomaga poprzez zakup
sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do codziennego funkcjo-
nowania.
Fundacja jest w trakcie przejmowania Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w
Ostrołęce od Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego.
W Warszawie od lutego uruchomilismy  przychodnię geriatryczną.

Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Pro  Seniore”
ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa
tel. 22 542 83 02, 668 398 719, e-mail: a.surowiecki@oilwaw.org.pl, andrzejsurowiecki@wp.pl

Andrzej Surowiecki
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Imię i nazwisko
Magdalena Szymańska

Nazwa firmy 
Skrzydlate Anioły Sp. z o.o.

Data imienin 
29 maja

Tytuł ulubionej książki 
Fenomen poranka Hal Elrod 

Tytuł ulubionego filmu 
Zielona mila, Siła i honor

Ulubiony aktor/aktorka 
Jason Statham

Ulubiona marka samochodu
Audi

Ulubiony gatunek muzyczny
reggae, pop, soul

Ulubiony kolor 
pomarańczowy

Ulubiony rodzaj kuchni 
japońska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
czytając książki i uczestnicząc w
szkoleniach rozwojowych. Lubię do-
świadczać nowych rzeczy. Radość
sprawiają mi również aktywność
sportowa oraz gotowanie.

Hobby
bieganie, wędrówki górskie, 
duchowość

Nasze motto „Twoje troski pod naszymi skrzydłami” oznacza, że niczym skrzy-
dlate anioły otoczymy Państwa opieką i troską w tej trudnej i bolesnej chwili.
Z pełnym zaangażowaniem zajmiemy się organizacją uroczystości pogrzebowej
tak, abyście mogli Państwo w spokoju przeżywać żałobę. Zapewniamy opiekę
Asystenta Pogrzebowego, który załatwi wszelkie formalności w urzędach, kościele
i na cmentarzu oraz kompleksowo zajmie się organizacją ceremonii pogrzebowej
zgodnie z Państwa życzeniem. Organizujemy pogrzeby wyznaniowe i świeckie
– współpracujemy z Mistrzami ceremonii. Zajmujemy się również całościową or-
ganizacją pochówku dzieci nienarodzonych. Świeże kwiaty oraz oprawa mu-
zyczna uświetnią uroczystość sprawiając, że ostatnia podróż Państwa bliskich
będzie wyjątkowa i godna.

Skrzydlate Anioły Usługi Pogrzebowe
ul. Sołtana 1a, 01-494 Warszawa
tel. czynny 24/7: 791 11 22 11, e-mail: kontakt@skrzydlate-anioły.pl, www.skrzydlate-anioly.pl

Magdalena Szymańska
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Imię i nazwisko
Dariusz Tarczyński

Nazwa firmy 
Instytut Nieinwazyjnej Analizy 
Osobowości Dariusz Tarczyński

Data imienin 
19 grudnia

Tytuł ulubionej książki 
Jedna rzecz Keller Gary, Papasan Jay 

Tytuł ulubionego filmu 
Dom dusz, Fortepian

Ulubiony aktor/aktorka 
Janusz Gajos

Ulubiona marka samochodu
BMW

Ulubiony gatunek muzyczny
chillout

Ulubiony kolor 
niebieski

Ulubiony rodzaj kuchni 
makarony! kuchnia włoska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
czytanie książek

Hobby
moja praca (szkolenia i doradztwo 
biznesowe) oraz eksperymenty 
badawcze z zakresu zachowań 
ludzkich

Od 19. lat z sukcesem szkolimy i motywujemy zespoły pracownicze, menedżerów
oraz kadrę zarządzającą. Wiedzę i doświadczenie trenerskie przekładamy na two-
rzenie zintegrowanych i produktywnych zespołów, kształcenie liderów sprzedaży,
rozwój umiejętności menedżerskich w kierowaniu i zarządzaniu. Nasze główne
obszary działalności to: szkolenia (komunikacja i budowanie zespołu, motywo-
wanie pozafinansowe, zarządzanie przez cele i delegowanie, techniki skutecznej
sprzedaży), coaching oraz doradztwo biznesowe. 

Instytut Nieinwazyjnej Analizy Osobowości Dariusz Tarczyński
ul. Piotrkowska 21, 90-406 Łódź
tel. 42 236 23 74, e-mail: biuro@nao.com.pl, www.inao.pl

Dariusz Tarczyński
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Imię i nazwisko
Irena Thomann

Nazwa firmy 
Akuna Deutschland

Data imienin 
20 października

Tytuł ulubionej książki 
Sztuka doczesnej mądrości
Baltasar Gracián 

Tytuł ulubionego filmu 
Szybcy i wściekli

Ulubiony aktor/aktorka 
Vin Diesel

Ulubiona marka samochodu
Jaguar

Ulubiony gatunek muzyczny
wszystkie

Ulubiony kolor 
złoty

Ulubiony rodzaj kuchni 
azjatycka

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
bardzo długie spacery

Hobby
Wszechświat

Akuna to międzynarodowa firma, która dba o Twoje zdrowie i o Twoje finanse.
Dołączając do nas, masz łatwy dostęp do najwyższej jakości produktów wspo-
magających Twoje zdrowie i witalność oraz stwarzasz sobie wyjątkowe możliwo-
ści biznesowe. Zadbaj już dziś o to, jak będziesz się czuł za kilka czy kilkanaście
lat. Zadbaj nie tylko zdrowie Twojego ciała, ale także o zdrowie Twojego portfela
i dołącz do międzynarodowego grona naszych partnerów biznesowych. Sam wy-
bierz, jak będzie wyglądać reszta Twojego życia!

Akuna Deutschland
Siegburgerstr. 227 Köln, Niemcy, 
tel. 00 49 22 18 80 29 70, e-mail: Info@akuna-koeln.de, www.irena.akunapolska.pl

Irena Thomann
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Imię i nazwisko
Zbigniew Tomczak

Nazwa firmy 
Faxbud Sp. z o.o.

Data imienin 
17 marca

Tytuł ulubionej książki 
Co do grosza Jeffrey Archer 

Tytuł ulubionego filmu 
Raport Pelikana

Ulubiony aktor/aktorka 
Harrison Ford, Marilyn Monroe

Ulubiona marka samochodu
BMW

Ulubiony gatunek muzyczny
pop

Ulubiony kolor 
niebieski

Ulubiony rodzaj kuchni 
tajska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
podróże

Hobby
sport (wędkarstwo morskie)

Faxbud Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i realizacji nowoczesnych kon-
strukcji aluminiowych oraz elewacji wentylowanych (ALUCOBOND, TRESPA,
FUNDERMAX, EQUITONE). W okresie kilkunastu lat zrealizowaliśmy 200
różnego rodzaju obiektów (biurowce, hotele, budynki produkcyjne i magazynowe,
obiekty sportowe, przedszkola, szkoły, salony samochodowe, stacje benzynowe,
domy jednorodzinne). Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryj-
no-techniczną oraz montażystów, szkolonych w kraju i za granicą.

Faxbud Sp. z o.o.
ul. Belwederska 9A, 00-761 Warszawa, e-mail: faxbud@faxbud.pl
Prezes Zarządu Spółki: Zbigniew Tomczak, tel.: 601 33 60 94

Zbigniew Tomczak
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Imię i nazwisko
Marcin Ujejski

Nazwa firmy 
Timber Traders Investment Sp. z o.o.

Data imienin 
11 listopada

Tytuł ulubionej książki 
Fastlane milionera MJ DeMarco, 
Wojna o pieniądz Song Hongbing

Tytuł ulubionego filmu 
Prestige, Arbitraż, Big Short

Ulubiony aktor/aktorka 
Leonardo DiCaprio

Ulubiona marka samochodu
Mercedes

Ulubiony gatunek muzyczny
słucham wszystkiego

Ulubiony kolor 
niebieski

Ulubiony rodzaj kuchni 
tradycyjna

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
aktywnie, spotkania z przyjaciółmi,
podróżowanie, czytanie książek

Hobby
piłka nożna, występy sceniczne, two-
rzenie bloga biznesjestprosty.com

Firma Timber Traders Investment zajmuje się hurtowym handlem drewnem
o przeznaczeniu produkcyjnym, ponadto prowadzi detaliczną sprzedaż tarasów
drewnianych. Jesteśmy również bezpośrednim importerem drewna z rynku
wschodniego.

Timber Traders Investment Sp. z o.o.
ul. Rdzawa 18, 32-732 Kamionna
tel. 500 410 112, e-mail: hurtdrewna@gmail.com

Marcin Ujejski
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Imię i nazwisko
Alan Waldemar Wierzycki

Nazwa firmy 
A&Q Estates Ltd

Data imienin 
5 maja

Tytuł ulubionej książki 
Nothing Down for the 2000s
Roberta G. Allena 

Tytuł ulubionego filmu 
Męska gra

Ulubiony aktor/aktorka 
Al Pacino

Ulubiona marka samochodu
Subaru

Ulubiony gatunek muzyczny
rock

Ulubiony kolor 
biały

Ulubiony rodzaj kuchni 
polska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
na co dzień w towarzystwie najbliż-
szych: rodziny i przyjaciół, lecz, aby
się wyciszyć – w lesie

Hobby
myślistwo, nurkowanie, taniec

Zgłaszają się do nas osoby, które szukają pomocy. Bez nas zajmie im to więcej
czasu, pieniędzy lub nie otrzymają jej wcale. A&Q Estates Ltd pomaga, dając
gwarancję sukcesu i jakości. Od wsparcia poprzez pomoc do realizacji.
Działamy w zakresie surowców mineralnych, krzemu i złota, branży energetycz-
nej, nieruchomości, inwestycji, szkoleń, mediacji, praw człowieka, zdrowia.
Zapraszamy do współpracy, bo naprawdę warto! 

Director Waldemar Wierzycki A&Q Estates Ltd
ABC Account Centre, One Victoria Square, Birmingham, B1 1BD, United Kingdom
tel. +48 600 483 058, +44 (0)20 3289 3586, e-mail: office@aqestates.co.uk

Alan Waldemar Wierzycki
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Imię i nazwisko
Hanna Wnukiewicz-Bocheńska

Nazwa firmy 
Restauracja Florian Ogień czy Woda
Hanna Wnukiewicz-Bocheńska

Data imienin 
26 lipca

Tytuł ulubionej książki 
Przeminęło z wiatrem
Margaret Mitchell

Tytuł ulubionego filmu 
Gladiator, Bodyguard

Ulubiony aktor/aktorka 
Kevin Costner, George Clooney

Ulubiony gatunek muzyczny
muzyka filmowa, pop

Ulubiony kolor 
pastelowe

Ulubiony rodzaj kuchni 
polska w nowoczesnym wydaniu, 
włoska

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
uwielbiam podróże, lubię delektować
się dobrym winem

Restauracja Florian Ogień czy Woda to unikalne miejsce na mapie Warszawy,
zlokalizowane w zabytkowym budynku. Od ponad 17 lat profesjonalnie i ze sma-
kiem organizujemy przyjęcia okolicznościowe i weselne. Żywioły ognia i wody są
obecne w nowoczesnym, autorskim menu: Menu Ognia to wyrazisty charakter
smaku, Menu Wody to elegancja i subtelność doznań.

Restauracja Florian Ogień czy Woda
ul. Chłodna 3, 00-891 Warszawa
tel. 22 620 93 98, e-mail: restauracja@florian.pl, www.florian.pl

Hanna Wnukiewicz-Bocheńska
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Imię i nazwisko
Alicja Wojciechowska

Nazwa firmy 
ALLES bielizna damska

Data imienin 
21 czerwca

Tytuł ulubionej książki 
Strategia Błękitnego Oceanu, 
Noce i dnie

Tytuł ulubionego filmu 
Przeminęło z wiatrem, Znachor

Ulubiony aktor/aktorka 
Anna Dymna, Meryl Streep, 
Jerzy Bińczycki, Denzel Washington

Ulubiona marka samochodu
Porsche, Mercedes klasy S

Ulubiony gatunek muzyczny
pop, dance

Ulubiony kolor 
czerwony, biały

Ulubiony rodzaj kuchni 
międzynarodowa

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
z rodziną i przyjaciółmi, z ciekawymi
osobami, słuchając dobrej muzyki, 
z inspirującą książką

Hobby
obcowanie z zielenią, zwiedzanie 
pięknych ogrodów, fotografia

Polska marka ALLES od 25 lat ubiera kobiety w elegancką bieliznę, bez granic
wieku i rozmiaru. W ofercie firmy ALLES Panie znajdą miseczki w rozmiarach
od B do K oraz obwody od 65 do 95 cm. Marka ALLES jest właścicielem trzech
brandów: MAMA, GLAMOUR i MEDIBRA. Dzięki wyjątkowym krojom i ma-
teriałom, kolekcje ALLES są prawdziwą pochwałą kobiecości i ukłonem w stronę
naturalnego piękna, które zasługuje na właściwą oprawę.

ALLES bielizna damska
e-mail: alles@alles.pl
www.alles.pl

Alicja Wojciechowska
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Imię i nazwisko
Barbara Wójcicka

Nazwa firmy 
SABUR Sp. z o.o.

Data imienin 
4 grudnia

Tytuł ulubionej książki 
mam całkiem duży zbiór ulubionych
książek 

Tytuł ulubionego filmu 
Kabaret, Żądło

Ulubiony aktor/aktorka 
Meryl Streep

Ulubiona marka samochodu
samochód musi być niezawodny, 
bezpieczny i jeszcze ekologiczny

Ulubiony gatunek muzyczny
klasyczna

Ulubiony kolor 
niebieski

Ulubiony rodzaj kuchni 
smaczna, lekka, 
np. śródziemnomorska 

Jak lubisz spędzać 
wolny czas 
narty, czyli góry, zwiedzanie ciekawych
miejsc, spotkania towarzyskie

Hobby
dobra literatura, nowe technologie,
historia, fotografia

Od ponad 25 lat automatyka jest naszą pasją i specjalizacją. Dostarczamy roz-
wiązania podnoszące efektywność ekonomiczną, wygodę i bezpieczeństwo użyt-
kowania różnego typu instalacji i obiektów. Nasze systemy niezawodnie pracują
w obiektach infrastrukturalnych, jak wodociągi, oczyszczalnie ścieków, ciepłow-
nie, tunele czy lotniska, a także w centrach handlowych, biurowcach, hotelach,
szpitalach, szkołach i halach produkcyjnych. Wykorzystujemy produkty europej-
skich producentów, stosujemy najnowsze technologie.

SABUR Sp. z o.o.
ul. Puławska 303, Warszawa
tel. +48 22 549 43 53, fax: +48 22 549 43 50, www.sabur.com.pl

Barbara Wójcicka
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Twarze BIZNESU



www.kie.biz.pl

Wstępując do Klubu Integracji Europejskiej zyskujesz: 

• szerokie kontakty biznesowe osadzone w wielu branżach
• możliwość zaprezentowania własnej firmy, produktów i marki na stronie internetowej Klubu
• możliwość zamieszczania ogłoszeń i ofert w klubowym newsletterze
• całostronicowy artykuł bądź reklamę w magazynie „przedsiębiorcy@eu”
• udział w partnerskim programie rabatowym Klubu
• dostęp do ofert innych firm należących do Klubu
• aktualne informacje o ważnych wydarzeniach gospodarczych, społecznych i politycznych, 

a także o wydarzeniach kulturalnych w stolicy 

Jako Członek Klubu uczestniczysz w wydarzeniach:

• Letniej Gali Przedsiębiorców – największym tego typu wydarzeniu w Polsce
• Gali „Niezwykła Osobowość” – uroczystości wręczenia nagród wybitnym postaciom życia publicznego
• wiosennych i jesiennych Galach Akademii Dobrego Stylu – uroczystościach wręczania statuetki „Gracja”, 

osobom publicznym, słynącym z ponadczasowego stylu i elegancji
• klubowych kolacjach biznesowych i kojarzeniach ofert gospodarczych
• w comiesięcznych spotkaniach z cyklu „poranna kawa z ekspertem”
• wernisażach organizowanych cyklicznie w ramach Akademii Kultury i Sztuki
• zostajesz prenumeratorem magazynu ludzi biznesu „przedsiębiorcy@eu” 

Członkostwo w Klubie to prestiż: 

• patronujemy wydarzeniom o charakterze biznesowym, organizowanym regionalnie jak i w skali ogólnopolskiej, 
tj.: targi, wystawy, konkursy i programy gospodarcze oraz towarzyszące im seminaria i konferencje

• wspieramy wybrane fundacje, aby w praktycznym wymiarze realizować zasady i cele społecznej 
odpowiedzialności biznesu

• obejmujemy patronatem Klubu ciekawe wydarzenia kulturalne
• wspieramy młode talenty!

Skontaktuj się z nami: Aneta Sienicka, telefon 603 333 711, mail: asienicka@efp.biz.pl
Robert Sienczewski, telefon 512 642 104, mail: rsienczewski@efp.biz.pl

Bądź twórcą swojego sukcesu – dołącz do nas!



Horizon Automation Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Skarbowców 23A, 53-025 Wrocław,
tel.: +48 500 11 11 99, kontakt@horizon-automation.com

Maciej 
Lisiecki



LandAR Projects Sp. z o.o.
ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
tel. +48 795 591 131, e-mail: office@landar.eu
www.landar.eu

Urszula 
Ćwiek




