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Pan Czesław Przybyła 
Murarstwo i Posadzkarstwo Czesław Przybyła 
Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu  
 
Pan Czesław Przybyła prowadzi firmę od 1974 roku. Firma zapewnia najwyższą jakość usług, 
dostosowanych do rosnących wymagań klientów. Jak podkreśla właściciel przedsiębiorstwa: 
Zadowolenie klienta jest dla nas najważniejsze, co staramy się osiągnąć poprzez jakość, uczciwość, 
rzetelność i fachowość. 
 

Pan Czesław Przybyła pełni funkcję Starszego Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych 
w Poznaniu oraz funkcję Przewodniczącego Sekcji Budowlanej. Do zadań Sekcji należy na przykład 
prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła oraz otaczanie 
opieką uczniów odbywających naukę zawodu. Za wybitne zasługi dla rzemiosła, w szczególności 
w procesie kształcenia uczniów, został uhonorowany w 2011 roku nagrodą „Kordzik” – najwyższym 
odznaczeniem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Zaangażowanie Pana Czesława 
Przybyły zostało również docenione podczas Gali z okazji jubileuszu 55-lecia Zespołu Szkół 
Budowlanych w Poznaniu – wyrazem uznania i wdzięczności ze strony szkoły było przyznanie tytułu 
„Przyjaciel Szkoły”. 
 

Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Czesława Przybyłę za: 
 przestrzeganie  dobrych obyczajów w biznesie; 
 zaangażowanie na rzecz rozwoju i promocji rzemiosła; 
 aktywność w procesie kształcenia uczniów; 
 wspieranie organizatorów zbiórek na cele charytatywne  
 

 

Pan Jerzy Wesołowski 
AUTO-SZYK Wesołowski Jerzy 
Cech Rzemiosł Metalowych, Elektrotechnicznych i Motoryzacyjnych w Poznaniu 
 
Pan Jerzy Wesołowski prowadzi działalność od 1979 roku. Firma AUTO-SZYK specjalizuje się 
w kompleksowych naprawach powypadkowych. Profesjonalne podejście i rzetelność pozwalają 
firmie cieszyć się dobrą opinią wśród klientów. 
 

Pan Jerzy Wesołowski od 2008 roku pełni funkcje: Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej 
w zawodach lakiernik i lakiernik samochodowy, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej 
w zawodzie blacharz samochodowy oraz Członka Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie mechanik 
pojazdów samochodowych. Jako mistrz wzorowo wywiązuje się z przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników, co potwierdza wysoka zdawalność egzaminów. Za swoje zasługi został 
uhonorowany licznymi odznaczeniami rzemieślniczymi, w tym Srebrną i Złotą Odznaką „Za zasługi 
w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego”, Honorową Odznaką Rzemiosła,  Srebrnym Medalem im. Jana 
Kilińskiego. Od 10 lat pełni funkcję Zastępcy Prezesa ds. sportu w Wojskowym Kole Wędkarskim 
„Troć” w Poznaniu, który od 12 lat organizuje imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży z Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 2 w Poznaniu. 
 
Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Jerzego Wesołowskiego za: 

 zapewnienie pracownikom specjalistycznych szkoleń; 
 przestrzeganie  dobrych obyczajów w biznesie; 
 zaangażowanie na rzecz rozwoju i promocji rzemiosła; 
 aktywność w procesie kształcenia uczniów. 

 



Pani Maria Katscher  
Salon Fryzjerski „Renesans Urody” 
Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu 
 
O miejscu stworzonym przez Panią Marię Katscher, wyróżnionym certyfikatem „Najwyższa Jakość”, 
napisano: przyjemna, niepowtarzalna atmosfera w harmonijnie urządzonych i bogato wyposażonych 
wnętrzach Salonu oraz zgodny ze światowymi standardami poziom szerokiej gamy usług z zakresu 
fryzjerstwa, świadczonych przez doskonale przygotowany merytorycznie i zawodowo personel, 
życzliwość i pełne osobistego zaangażowania podejście do Klientów. Pani Maria Katscher otrzymała 
wiele listów gratulacyjnych, w których dyrektorzy szkół wyrażali – obok uznania – przekonanie, że 
jednym z istotnych źródeł osiągnięć zawodowych młodego człowieka są umiejętności nabywane 
w zakładzie pracy oraz praca mistrza. 
 
Kapituła konkursu wyróżniła Panią Marię Katscher za:  

 pracę z młodzieżą na najwyższym poziomie, w tym w charakterze trenera narodowej kadry 
fryzjerskiej, zachęcanie młodych ludzi do ciągłego poszukiwania inspiracji; 

 zapewnienie pracownikom szkoleń podnoszących poziom kwalifikacji zawodowych; 
 pracę w komisjach jury konkursów uczniów rzemiosła fryzjerskiego.   

 

 
 
Pani Krystyna Małecka 
LUMO Technika Grzewcza  Sp. z o.o. 
Cech Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych w Poznaniu 
 
Przedsiębiorstwo LUMO Technika Grzewcza jest firmą rodzinną. Powstała w 1984 roku. Siedziba 
firmy mieści się w miejscowości Krosno k. Mosiny. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa 
doprowadził do powstania dwóch filii. Jedna zajmuje się produkcją urządzeń grzewczych, a druga 
produkuje systemy kominowe. Firma LUMO to przedsiębiorstwo znane i cenione na terenie całego 
kraju, posiadające nowoczesną strukturę zarządzania oraz wykwalifikowany zespół pracowników. 
Pani Krystyna Małecka – Prezes Zarządu, podkreśla: Misją firmy Lumo Technika Grzewcza jest ciągłe 
doskonalenie siebie i osób współpracujących, w celu jak najlepszego wykorzystania wiedzy dla dobra 
Klienta. 
 
Systematycznie modernizowany park maszynowy oraz uzyskane certyfikaty gwarantują produkty 
najwyższej jakości, o której świadczą również tytuły, nagrody i wyróżnienia, jak np. Złoty Medal MTP, 
Złota Kielnia, Srebrny Kask, Certyfikat "Wielkopolska Jakość" czy tytuł „Poznański Lider 
Przedsiębiorczości”. Warto zaznaczyć, że w trosce o środowisko naturalne i jak najniższe koszty 
eksploatacji dla użytkownika firma LUMO stworzyła nowoczesną, komfortową i bezobsługową 
pompę ciepła.  
  
Kapituła Konkursu wyróżniła Panią Krystynę Małecką za: 

 zapewnienie pracownikom szkoleń podnoszących poziom kwalifikacji zawodowych; 
 tworzenie nowych standardów relacji między pracodawcą a pracownikiem; 
 promowanie postaw ekologicznych; 
 przestrzeganie  dobrych obyczajów w biznesie. 

 

 

 

 

 

 



 

Pan Stanisław Butka  
ANIKA Stanisław Butka 
Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu 
 
Firma ANIKA Stanisław Butka w Luboniu to rodzinna. Pan Stanisław Butka założył ją w 1975 roku. 
W wywiadzie udzielonym w 2013 roku, Pan Stanisław Butka, jako laureat konkursu „Siewca Roku 
2013” w kategorii „Biznes”, powiedział m.in.: Dzisiaj nasza firma jest nowoczesna, odpowiadająca 
wszelkim normom unijnym. ANIKA koncentruje się na zdrowej żywności i jakości produkcji. Ale chociaż 
w starym piecu piekarskim (z którego pozostała tylko konstrukcja) nie pali się już ani drewnem ani 
węglem, nadal wypieka się tu chleby na zakwasie. I tak pewnie będzie przez kolejne lata, bo moi młodsi 
współpracownicy i następcy- córka Katarzyna i jej mąż a mój zięć, umieją łączyć tradycję 
z nowoczesnością. Tak więc z czystym sumieniem mogę pozwolić sobie na działalność społeczną… 
 

Aktywność społeczna podejmowana Pana Stanisława Butkę dotyczy działalności kulturalnej, 
sportowej oraz edukacyjnej. Warto zaznaczyć, że pan Stanisław Butka od lat jest rzeczoznawcą do 
spraw piekarstwa, Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie piekarz i zastępcą 
Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie cukiernik.  
 
Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Stanisława Butkę za: 
 współpracę ze szkołami zawodowymi;  
 stworzenie miejsc pracy i umożliwienie odbycia praktyk zawodowych/praktycznej nauki zawodu 

w zawodach: cukiernik, piekarz, sprzedawca; 
 współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji stażu i praktyk zawodowych; 
 przekazywanie produktów ośrodkom wsparcia dla osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, np. domom samotnych matek, jadłodajniom; 
 wsparcie działalności Stowarzyszenia Osób Niedowidzących „Promyk”; 
 pomoc w organizowaniu przez przedszkola festynów, konkursów, np. z okazji Dnia Dziecka; 
 wspieranie organizacji działających na rzecz środowiska naturalnego. 

 
 

Pani Małgorzata Grzelak  
Pracownia Haftów Artystycznych  Małgorzata Grzelak 
Cech Rzemiosł Włókienniczych w Poznaniu 

 
Pracownia Haftu Artystycznego w Poznaniu istnieje od 1981 roku i specjalizuje się w haftowaniu 
i renowacji starych zabytkowych dzieł, np. sztandarów, chorągwi, obrazów, baldachimów, ksiąg. 
Pani Małgorzata Grzelak pracuje w swoim zawodzie od 1973 roku – wypracowała kilka unikalnych 
technik haftu gwarantujących najwyższą jakość usług, o której świadczą liczne referencje, 
wyróżnienia, nagrody. Dzieła ręcznego haftu artystycznego Pracowania prezentuje w kraju i za 
granicą – w Hiszpanii, Francji, Holandii, Niemczech, gdzie także reprezentuje Wielkopolską Izbę 
Rzemieślniczą w Poznaniu. 
 

Warto przytoczyć wypowiedź Pani Małgorzaty Grzelak, zamieszczoną na stronie internetowej 
Pracowni: Dużą satysfakcję jako właścicielce firmy sprawia mi fakt, iż klienci często wracają do firmy i 
ponawiają zamówienia oraz rekomendują nasze dzieła wśród swoich bliskich i znajomych. Pracownia 
Haftu Artystycznego głównie otrzymuje zamówienia z organizacji publicznych; wojska, policji, straży 
pożarnej, kopalni, wyższych uczelni, szkół oraz kościołów, zrzeszeń, ale także i od innych 
zleceniodawców. Wyroby wykonywane są indywidualnie, dokładnie według opisu klienta lub na wzór 
uszkodzonego wyrobu wymagającego odnowienia - tak, że wyrób wygląda dokładnie tak samo jak stary 
oryginał wyglądał przed laty. 
 

Pani Małgorzata Grzelak pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej Wielkopolskiej Izby 
Rzemieślniczej w Poznaniu. Została wyróżniona m.in. Srebrnym i Złotym Medalem im. Jana 
Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką za zasługi 
w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego.  
 



 
Kapituła Konkursu wyróżniła Panią Małgorzatę Grzelak za: 

 wieloletnią współpracę z Cechem Rzemiosł Włókienniczych w Poznaniu;  
 współpracę ze Szkołą Podstawową nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Turku; 
 wspieranie organizatorów lokalnych festynów, imprez sportowych, koncertów oraz zbiórek 

na cele charytatywne;  
 wspieranie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Turku;  
 realizację pokazów na żywo swoich dzieł ręcznego haftu artystycznego dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych. 
 
 

Pan Krzysztof Mielczarek  
Zakłady Mięsne Mielczarek                   
Wielkopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy w Poznaniu 
 
Historia Zakładów Mięsnych Mielczarek sięga ponad 35 lat. Założycielami, początkowo niewielkiej 
firmy rodzinnej zatrudniającej pięciu pracowników, byli Państwo Kazimiera i Ireneusz Mielczarek. 
Obecnie firma zatrudnia około 400 osób, w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę, która czuwa nad 
właściwym funkcjonowaniem zakładu i wspomaga jego dalszy rozwój. Nadrzędnym celem 
działalności firmy jest spełnienie potrzeb klientów. W 2002 roku opracowano i wdrożono System 
Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), który gwarantuje bezpieczeństwo 
oferowanych wyrobów. Firma może poszczycić się licznymi dyplomami, nagrodami i wyróżnieniami, 
np. certyfikatami: "Wielkopolska Jakość", "Dobre, bo polskie", "Najlepsze w Polsce”. Zakłady Mięsne 
Mielczarek Sp. z o.o. znajdują się w gronie Laureatów Nagrody „Bene Meritus” – Nagrody Przyjaciół 
Gminy Komorniki dla firm zasłużonych dla rozwoju i promocji Gminy – za nowoczesne prowadzenie i 
rozwijanie firmy rodzinnej. 
 
Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Krzysztofa Mielczarka za: 

 przestrzeganie  dobrych obyczajów w biznesie; 
 tworzenie nowych standardów relacji między pracodawcą a pracownikiem; 
 stworzenie miejsc pracy; 
 wspieranie inicjatyw sportowych, np. sponsorowanie działalności Stowarzyszenia Kultury 

Fizycznej „Sportowe Komorniki”. 
 

 
Pan Waldemar Pietura  
FUJIEXPRESS  Waldemar Pietura i Łukasz Pietura  
Wielkopolski Cech Fotografów w Poznaniu 
 
Zakład Fotograficzny został założony przez Jana i Irenę Pieturów w 1945 roku. W 1976 roku firmę 
przejął syn dotychczasowych właścicieli – Pan Waldemar Pietura, a w 2006 roku wspólnikiem został 
syn Pana Waldemara Pietury – Pan Łukasz Pietura. 
 
Obok bardzo wysokiego poziomu innowacyjności usług, na zwiększenie poziomu satysfakcji klientów 
wpływają takie dobre praktyki CSR, jak: oferowanie stałym klientom zniżek i rabatów na produkty 
i usługi oraz specjalnych programów lojalnościowych czy wysoka jakość usług informacyjnych (m.in. 
dzięki obecności firmy w serwisie Facebook). 
 
Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Waldemara Pieturę za: 

 zapewnienie klientom dostępu do jak najszerszej informacji na temat oferowanych usług; 
 przestrzeganie  dobrych obyczajów w biznesie; 
 stosowanie rozwiązań włączających pracowników w rozwój przedsiębiorstwa. 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyczne_Punkty_Kontroli


 
Pan Eugeniusz Pawlikowski 
Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Sp. z o.o.  
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gnieźnie 

 
Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Sp. z o.o. rozpoczął działalność w 1974 
roku. Firma specjalizuje się w pracach instalacyjnych w zakresie krótkich odcinków linii kablowych 
oraz instalacji wewnętrznych. Obecnie siedziba firmy mieści się w miejscowości Cielimowo 
w powiecie gnieźnieńskim. Klienci i kooperanci mogą oczekiwać od firmy najwyższej jakości 
świadczonych usług, terminowości i fachowego doradztwa. Założeniem strategicznym firmy 
ENERGO-TECH jest też utrzymanie cen na poziomie atrakcyjnym dla klientów.  
 
Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Eugeniusza Pawlikowskiego za: 

 zapewnienie pracownikom szkoleń podnoszących poziom kwalifikacji zawodowych, szkoleń 
ogólnorozwojowych oraz szkoleń przekwalifikowujących; 

 możliwość odbycia praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Elektrycznego; 
 stosowanie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego; 
 stosowanie rozwiązań na rzecz integracji pracowników (np. letnie wyjazdy integracyjne, 

spotkania wigilijno-noworoczne, zespół piłki nożnej); 
 wsparcie Programu „Zdążyć z pomocą”; 
 udostępnianie szkołom i innym placówkom oświatowym sprzętu budowlanego; 
 sponsorowanie Klubu Sportowego Pelikan Niechanowo i innych inicjatyw sportowych 

(np. Biegu Niechana). 
 
 

Pan Zenon Błaszak 
PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak 
Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Tomyślu 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Drewnostyl rozpoczęło działalność w 1992 
roku. Siedziba firmy mieści się w miejscowości Rudniki w gminie Opalenica. Przedsiębiorstwo 
specjalizuje się w wytwarzaniu mebli z litego drewna sosnowego, zarówno na rynek polski, jak 
i rynki zagraniczne. Do malowania mebli drewnianych używa się wyłącznie ekologicznych, 
atestowanych farb wodnych. Niezaprzeczalną wizytówką firmy stały się meble dla dzieci 
i młodzieży.  Na przykład marka Pinio to niepowtarzalny urok, ekologia, naturalność, bezpieczeństwo 
użytkowania, bogactwo faktur, barw i rozwiązań. Przedsiębiorstwo Drewnostyl jest laureatem wielu 
prestiżowych nagród i wyróżnień. Wielkopolska Jakość, Wielkopolski Filar Biznesu, Najlepsze 
w Polsce, Gazele Biznesu, Solidna Firma, Diament Meblarstwa czy Lider Eksportu to tylko wybrane 
tytuły i nagrody świadczące o najwyższej jakości oferowanych produktów i usług. 
 
Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Zenona Błaszaka za udział w licznych akcjach społecznych 
i charytatywnych, których przykłady stanowią: 

 wsparcie i pomoc w postaci nieodpłatnego przekazania dwóch łóżeczek dziecięcych na rzecz 
EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie;  

 nieodpłatnie przekazane nagrody rzeczowe w celu zorganizowania loterii fantowej podczas 
zabawy karnawałowej dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej 
w Urbanowie; 

 współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Opalenicy; 
 udział w ratowaniu życia i zdrowia dzieci objętych Programem „Zdążyć z pomocą”;  
 wsparcie finansowe Pracowni Terapii Zajęciowej „Krzemień”; 
 pomoc okazana mieszkańcom Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-

MARKOT; 
 wsparcie organizacji Spotkań Motocyklowych organizowanych przez Klub Motocyklowy 

„Lech” w Opalenicy; 



 zaangażowanie w działalność Klubu Sportowego „Promień” Opalenica oraz wspieranie 
rozwoju bazy sportowej miasta Opalenica.  

Pan Roman Pabich  
Piekarstwo-Cukiernictwo Roman Pabich 
Cech Rzemiosł Różnych w Szamotułach 
 
Firma prowadzona przez Pana Romana Pabicha jest firmą rodzinną. Siedziba firmy mieści się 
w Szamotułach. Obecnie pracuje w niej 25 osób.  W firmie wykorzystuje się tylko najlepsze, starannie 
wyselekcjonowane surowce. Profesjonalne podejście i rzetelność pozwalają firmie cieszyć się dobrą 
opinią wśród klientów. 
 
Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Romana Pabicha za:  

 przestrzeganie  dobrych obyczajów w biznesie; 
 finansowanie działań podejmowanych przez przedszkola (np. Przedszkole nr 3 „Rzepka:                   

w Szamotułach – sponsor nagród); 

 wspieranie organizatorów lokalnych przedsięwzięć, np. I Festiwalu „Wychowanie przez teatr” 
o statuetkę „Otwartej dłoni”.  

 

 
Pan Mirosław Gano 
Zakład Kamieniarsko-Betoniarski Mirosław Gano 
Cech Rzemiosł Różnych w Śremie 
 

Firma prowadzona przez Pana Mirosławo Gano jest wysoko ceniona w Wielkopolsce. Siedzina firmy 
mieści się Śremie. Uzyskane referencje stanowią potwierdzenie profesjonalizmu i kompetencji 
w pracy z klientem i wysokiego poziomu oferowanych usług. 
 

Pan Mirosław Gano jest mistrzem i nauczycielem zawodów kamieniarz i betoniarz zbrojarz. 
Wyszkolił uczniów, którzy zdobyli świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie. Od lat wspiera 
inicjatywy społeczne podejmowane przez środowisko rzemieślnicze.  
 

Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Mirosława Gano za:  
 przestrzeganie  dobrych obyczajów w biznesie; 
 zaangażowanie na rzecz rozwoju i promocji rzemiosła; 
 współpracę z Cechem Rzemiosł Różnych w Śremie; 
 aktywność w procesie kształcenia uczniów. 

 
Pan Andrzej Dzierzyński 
DEKARBUD Zakład Usługowo-Handlowy Andrzej Dzierzyński 
Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp. 
 

Zakład Usługowo-Handlowy DEKARBUD świadczy usługi w zakresie: blacharstwo i dekarstwo, 
elewacje, docieplenia, termomodernizacja, remonty, naprawy, renowacje, usługi podnośnikami 
koszowymi do 27 metrów. Jakość, rzetelność i terminowość pozwoliły firmie zdobyć zaufanie 
klientów. 
 
Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Andrzeja Dzierzyńskiego za: 

 przestrzeganie  dobrych obyczajów w biznesie; 
 stosowanie rozwiązań na rzecz integracji pracowników; 
 promocję postaw ekologicznych; 
 współpracę z PUP w zakresie zatrudnienia pracowników skierowanych na przyuczenie 

zawodowe/przekwalifikowanie; 
 finansowanie działań podejmowanych przez szkoły, np. Szkołę Podstawową nr 2 w Środzie 

Wlkp. 



 
 

Eugeniusz Pietraszak 
Blacharstwo i Mechanika Pojazdowa Auto-Handel  Eugeniusz Pietraszak 
Cech Rzemiosł Różnych we Wrześni 
 
Pan Eugeniusz Pietraszak prowadzi firmę od 1991 roku. Początkowo firma funkcjonowała we 
Wrześni, od 2001 roku - w miejscowości Gutowo Małe. W czerwcu 2011 roku firma przystąpiła do 
ogólnoeuropejskiej sieci warsztatów pod nazwą Eurowarsztat. Koncepcja sieci to doskonałe 
połączenie zalet wynikających z funkcjonowania niezależnego warsztatu i wysoki poziom 
świadczonych usług. Warunkiem przystąpienia do sieci jest spełnienie kryteriów dotyczących 
standardu budynku, wyposażenia, jakości usług oraz wyszkolenia personelu. 
 

Pan Eugeniusz Pietraszak jest zaangażowany w proces kształcenia uczniów. Obecnie w firmie 
zatrudnionych jest 8 młodocianych pracowników. Od 2013 roku Pan Eugeniusz Pietraszak jest 
członkiem Komisji Egzaminacyjnej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.  
 

Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Eugeniusza Pietraszaka za: 
 zapewnienie pracownikom dostępu do wiedzy technicznej oraz specjalistycznych szkoleń; 
 stosowanie rozwiązań na rzecz integracji pracowników; 
 promowanie postaw ekologicznych wśród pracowników;  
 wspieranie organizacji działających na rzecz środowiska naturalnego; 
 współpracę ze szkołami zawodowymi (np. organizacja zajęć praktycznych/praktyk 

zawodowych, doposażenie pracowni szkolnych w ramach tzw. sponsoringu); 
 współpracę z PUP w zakresie organizacji stażu i praktyk zawodowych; 
 wspieranie organizatorów lokalnych konkursów i festynów oraz zbiórek na cele 

charytatywne; 
 sponsorowanie lokalnych sportowców, artystów. 

 

Pan Jarosław Dobrowolski 
Handel i Usługi Wielobranżowe Niekoncesjonowane  Jarosław Dobrowolski 
Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie 
 

Przedsiębiorstwo Handel i Usługi Wielobranżowe Niekoncesjonowane powstało w 1958 roku.              
Pan Jarosław Dobrowolski prowadzi firmę od ponad 20 lat. Od początku firma prowadziła 
działalność w branży wulkanizatorskiej. Dostrzegając nowe wyzwania rynku, w 1986 roku firma 
poszerzyła swoją działalność o łączenie obwodów taśm transportujących. Przedsiębiorstwu udaje się 
w pełni realizować misję: Łączymy nowe technologie z wieloletnim doświadczeniem. Klienci firmy 
doceniają wysoką jakość i niezawodność usług w zakresie serwisu i modernizacji urządzeń 
transportujących. Podczas Wielkopolskiej Debaty XXII Kongresu Techników Polskich 
przedsiębiorstwo zostało uhonorowane certyfikatem rzetelności. Certyfikat ten przyznaje wspólna 
komisja powołana przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu oraz Federację Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT.  
 

Pan Jarosław Dobrowolski jest przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie wulkanizator 
przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.  Jest bardzo aktywnym przedstawicielem 
władz samorządowych, uhonorowanym medalem za zasługi w rozwoju ziemi goślińskiej. 
 

Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Jarosława Dobrowolskiego za: 
 przestrzeganie dobrych obyczajów w biznesie; 
 zaangażowanie na rzecz rozwoju i promocji rzemiosła; 
 udział w spotkaniach z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz zawodowych; 
 sponsorowanie spotkań z młodzież w plenerze (ogniska, zabawy, konkursy); 
 aktywność w procesie kształcenia uczniów w zawodzie wulkanizator; 
 współpracę z PUP w zakresie organizacji stażu i praktyk zawodowych; 
 wspieranie organizatorów lokalnych konkursów i festynów oraz zbiórek na cele 

charytatywne; 



 wspieranie organizatorów inicjatyw sportowych (np. XVIII Mistrzostw Polski Weteranów 
w Półmaratonie oraz XXXIII Małego Goślińskiego Maratonu Weteranów). 

Pan Gracjan Kiciński 
Zakład Masarski Gracjan Kiciński 
Cech Rzemiosł Różnych w Wolsztynie 
 

Zakład Masarski Gracjan Kiciński rozpoczął działalność w 1989 roku. Zakład jest firmą rodzinną. 
Technologia produkcji oparta jest na doświadczeniu właściciela firmy, który w branży mięsnej 
pracuje 45 lat. Na początku w zakładzie pracowały cztery osoby, obecnie - 46 osób. Produkcja opiera 
się na zastosowaniu surowców pochodzących ze sprawdzonych, lokalnych źródeł oraz 
wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń, w połączeniu z tradycyjnymi recepturami, co 
gwarantuje uzyskanie wyrobów wysokiej jakości. Oferta handlowa firmy obejmuje około 150 pozycji 
asortymentów mięsa i wędlin. Firma jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.  
 

Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Gracjana Kicińskiego za: 
 zapewnienie pracownikom szkoleń podnoszących poziom kwalifikacji zawodowych;  
 możliwość odbycia stażu i praktyk zawodowych, np. przez studentów Uniwersytetu 

Przyrodniczego (Instytut Technologii Mięsa); 
 promowanie postaw ekologicznych wśród pracowników; 
 wspieranie finansowe konkursów i akcji promujących ochronę środowiska, udział 

w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” na obszarze gminy Siedlec; 
 udział w corocznej akcji mającej na celu pozyskiwanie chętnych do nauki zawodu masarza 

(Dni Otwarte, pokaz multimedialny dla uczniów gimnazjum); 
 wsparcie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi oraz Domu Pomocy Społecznej 

w Siedlcu; 
 przekazanie żywności dla Stowarzyszenia „Barka” w Chudobczycach oraz Stowarzyszenia 

„Monar” w Gościejewie; 
 wsparcie Klubu Piłki Ręcznej „Wolsztyniak Wolsztyn” oraz Zielonogórskiego Klubu 

Żużlowego „Falubaz”. 

 

 

Pan Tadeusz Dorna  
Zakład Usługowo-Handlowy Tadeusz Dorna  
Cech Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdenecki 
 
Pan Tadeusz Dorna prowadzi firmę od 1997 roku. Zajmuje się mechaniką pojazdów samochodowych. 
Liczne certyfikaty stanowią potwierdzenie profesjonalizmu i kompetencji w pracy z klientem 
i wysokiego poziomu oferowanych usług.  
 
Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Tadeusza Dornę za: 
 zapewnienie pracownikom szkoleń podnoszących poziom kwalifikacji zawodowych; 
 umożliwienie odbycia praktyk zawodowych/stażu/praktycznej nauki zawodu; 
 wspieranie organizacji działających na rzecz środowiska naturalnego; 
 współpracę z Zespołem Szkół nr 2 w Międzychodzie (praktyczna nauka zawodu, konsultacje 

w zakresie tworzenia programów nauczania w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych);   
 wspieranie organizatorów lokalnych konkursów i festynów oraz zbiórek na cele charytatywne. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pan Leszek Szott 
Usługowy Zakład Stolarski Leszek Szott 
Cech Rzemiosł Różnych w Zbąszyniu 
 
Zakład Stolarski jest zlokalizowany w Zbąszyniu. Profesjonalne podejście, rzetelność, uczciwość oraz 
specjalne programy lojalnościowe pozwalają firmie cieszyć się dobrą opinią wśród klientów.  
 
Pan Leszek Szott jest Członkiem Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie stolarz. Od lat wspiera 
inicjatywy społeczne podejmowane przez środowisko rzemieślnicze. 
 
Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Leszka Szotta za: 

 przestrzeganie  dobrych obyczajów w biznesie; 
 zaangażowanie na rzecz rozwoju i promocji rzemiosła; 
 aktywność w procesie kształcenia uczniów; 
 wspieranie organizatorów lokalnych konkursów i festynów oraz zbiórek na cele 

charytatywne; 
 udział w inicjatywie: Drużyna BOR-SZOTT. 

 
 

Pani Mirosława Paraczyńska  
Pan Stanisław Paraczyński  
PIEKARNIA Stanisław Paraczyński & Mirosława Paraczyńska 
Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu 

 
Piekarnia rozpoczęła działalność w Kaliszu w 1981 roku. Właściciele Piekarni postawili na własną 
sieć dystrybucji gwarantującą pełny nadzór nad produktem, uczciwość zawodową pracowników oraz 
ich przekonanie o konieczności ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.  
 
Silna potrzeba czynienia dobra oraz chęć udzielania pomocy potrzebującym skłoniły Państwa 
Paraczyńskich do zaangażowania społecznego, co z czasem przerodziło się w powstanie 
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”. Jak podkreślił Pan Stanisław Paraczyński: Wspólne 
realizowanie czegoś pożytecznego z rodziną, przyjaciółmi, daje satysfakcję i zadowolenie, mobilizując 
jednocześnie do dalszego działania. Najważniejsze jest to, aby pamiętać, że trzeba się dzielić z innymi 
tym, co się ma. 
 
Kapituła Konkursu wyróżniła Panią Mirosławę Paraczyńską i Pana Stanisława Paraczyńskiego 
za:  

 wspieranie wielu stowarzyszeń i fundacji (przykłady: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank 
Chleba”, Fundacja „Zdążyć z Pomocą”, Fundacja Jaś i Małgosia, Gminne Towarzystwo Dzieci 
Specjalnej Troski, Caritas Diecezji Kaliskiej, Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, 
Stowarzyszenie Klon/Jawor); 

 wspieranie organizatorów lokalnych konkursów i festynów; 
 wspieranie organizacji pozarządowych, szkół, uczelni, instytutów naukowych, instytucji 

kulturalnych, instytucji kościelnych, klubów sportowych, osób indywidualnych. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Pan Dariusz Rusinek 

Piekarstwo-Cukiernictwo-Handel Dariusz Rusinek 
Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie 

 
Nieustanne dążenie do zwiększenia poziomu satysfakcji klientów poprzez oferowanie produktów 
najwyższej jakości pozwalają firmie prowadzonej przez Pana Dariusza Rusinka cieszyć się dobrą 
opinią. O najwyższej jakości produktów świadczą również uzyskane przez firmę certyfikaty, np. 
potwierdzenie uzyskania co roku prawa do wytwarzania przez firmę „Rogala Świętomarcińskiego” – 
Produktu Regionalnego chronionego prawem Unii Europejskiej. Na zwiększenie poziomu satysfakcji 
klientów wpływa ponadto wysoka jakość usług informacyjnych, m.in. dzięki obecności firmy 
w serwisie Facebook. 
 
Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Dariusza Rusinka za: 

 przestrzeganie dobrych obyczajów w biznesie; 
 zaangażowanie w proces kształcenia uczniów; 
 promocję rzemiosła i kształcenia zawodowego poprzez udział w organizacji Wielkopolskiego 

Festiwalu Rzemiosła w Pleszewie; 
 wsparcie konferencji poświęconych problematyce CSR.  

 
 
 

dr Anna Świdurska 

 

 

 

 

 

 


