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zagranicznej. Tak właśnie widzę 
dalszy rozwój firmy. Od ponad 
ćwierć wieku udowadniamy, że 
„dobre, bo polskie” to nie pusto 
brzmiący frazes, ale filozofia 
marki PESMENPOL oparta na 
jakości, lojalności i solidności. 
Nie ograniczamy się wyłącznie do 
tworzenia znakomitego sprzętu 
sportowego, lecz systematyczne 
budujemy naszą firmę, wspierając 
jednocześnie rodzimych 
przedsiębiorców, często tych 
mniejszych. Kreujemy nie tylko 
wielkie projekty sportowe, ale 
przede wszystkim skupiamy się 
na tworzeniu miejsc pracy na 
rynku lokalnym i samo to jest 
już działaniem patriotycznym. 
W mojej opinii funkcjonowanie 
dobrze usadowionej w strukturach 
lokalnych przedsiębiorczości, 
opartej na wzorcach rodzinnych, 
z poszanowaniem wszelkich 
przyświecających temu wartości, 
to nie tylko uczciwy model 
biznesowy – to właśnie budowanie 
Polski i jej pozycji w świecie.

Bartosz Golis
Prezes Zarządu PKOB Wegner  
Sp. z o.o. Sp. k. 

Współczesny patriotyzm 
gospodarczy jest dla mnie 
podejmowaniem świadomych 
decyzji w trosce o nasze 
wspólne dobro. To świadomość 
przejawiająca się w przekonaniu, 
że naszymi codziennymi 
decyzjami możemy wywierać 
istotny pozytywny wpływ na 
polską gospodarkę, na kondycję 
polskich przedsiębiorstw oraz 
na rynek pracy. Każdy z nas, 
decydując się na zakup polskich 
produktów lub usług czy też na 
niedyskryminujące polskich 
przedsiębiorców działania 
związane z realizacją polityki 
zakupowej w przypadku 
podmiotów publicznych, daje 

wyraz patriotyzmu gospodarczego. 
To również przejawianie zaufania, 
że polskie firmy mogą konkurować, 
bo z sukcesem przecież to 
robią, z przedsiębiorcami 
zagranicznymi. To uwolnienie 
się od zakorzenionego w naszej 
świadomości przekonania, że 
nasze rodzime produkty lub 
usługi nie spełniają standardów 
jakościowych. Należy mieć na 
uwadze, że wydatkowane na 
polskie produkty i usługi środki 
pozostają w obrębie naszej 
rodzimej gospodarki. Staramy się, 
by w PKOB Wegner wykazywać 
postawy tego społecznego 
współdziałania, zapraszając do 
współpracy przede wszystkim 
polskie lokalne firmy, za którymi 
nie stoi zagraniczny kapitał. 
Firmy, które, tak jak nasza, 
ukształtowały się wyłącznie 
ciężką pracą tworzących je ludzi. 
Staramy się korzystać z ich usług 
oraz dokonywać zakupów ich 
produktów, przekonując do tego 
również naszych inwestorów. 
Z zadowoleniem dostrzegamy, 
iż coraz większa liczba naszych 
partnerów podziela nasze poglądy. 
Z coraz większą łatwością 
udaje nam się propagować te 
patriotyczne działania. W PKOB 
Wegner staramy się również 
przyczyniać do rozwoju poprzez 
dzielenie się pozyskaną przez nas 
przez dekady działania wiedzą, 
doradzając publicznym partnerom 
w zakresie prawidłowej organizacji 
procesu inwestycyjnego. 
Wiemy, że ta wiedza to duży 
potencjał. Potencjał, którym 
chętnie się dzielimy w trosce 
o nasze wspólne dobro. 

Adam Pykel
Prezes Zarządu Port Praski

Port Praski obejmuje swoim 
zasięgiem prawie 40-hektarowy 
teren w ścisłym centrum 

Warszawy. Jest to aktualnie 
jedna z największych inwestycji 
realizowanych w Polsce, którą 
można uznać za wizytówkę 
zarówno Warszawy, jak i Polski 
na skalę światową. Jest to 
bowiem prawdziwe miasto 
nowej generacji. Port Praski 
położony jest w odległości około 
tysiąca metrów od Starego 
Miasta i Stadionu Narodowego 
oraz Centrum Nauki Kopernik, 
w sąsiedztwie dwóch stacji 
metra: Stadion Narodowy 
oraz Dworzec Wileński. 

Znajdzie się tutaj wszystko, co 
można spotkać w prawdziwym 
mieście: budynki mieszkalne, 
lokale usługowo-handlowe, 
gastronomiczne, a także biurowce. 
Realizując inwestycję, nie 
zapominamy jednak o miejscu, 
w którym powstaje. Port 
Praski położony jest w ścisłym 
centrum Warszawy, a właściwie 
w praskiej części prawobrzeżnej 
Warszawy. Zależy nam na 
zachowaniu niepowtarzalnego 
charakteru Pragi, dlatego projekt 
Portu Praskiego z jednej strony 
nawiązuje do tradycyjnych 
rozwiązań urbanistycznych, 
a z drugiej jest w pełni 
nowoczesny. Dzięki temu 
dzielnica jest komfortowym, 
bezpiecznym i przyjaznym 
dla mieszkańców miejscem. 
Inwestycja niewątpliwie 
wpływa na rozwój dzielnicy 
i nadaje jej nowe życie, 
chyląc czoła tradycji polskiej 
architektury urbanistycznej. 

Port Praski to także inwestycja, 
która zapewni dzielnicy 
bezpieczeństwo. Obszar dawnego 
portu jest terenem zalewowym, 
dlatego budujemy zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe, które 
będzie chroniło przed powodzią 
znaczący teren prawobrzeżnej 
Warszawy. Tak duża inwestycja 
na pewno w znacznym stopniu 
przyczyni się do rozwoju polskiej 
gospodarki, nie wpływając 
na rozwój firm i partnerów 
budujących Port Praski, ale także 
po jej zakończeniu – Miasto stanie 
się domem dla kilkudziesięciu 
tysięcy mieszkańców, ale też 
utworzy wiele nowych miejsc 
pracy dla warszawiaków.
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Andrzej Karolewski
Wiceprezes Zarządu  
Ponzio Polska Sp. z o.o.

Podsumowując 25 lat 
działalności firmy Ponzio 
w Polsce, możemy z dumą mówić 
o odniesionym sukcesie.

Rozpoczęliśmy, jak wiele 
firm w tamtym czasie, od 
kilkuosobowej załogi i jednego 
magazynu. Dziś firmę tworzy 
kilkusetosobowy zespół. Jej 
trzon stanowi grupa strategów, 
inżynierów i projektantów: 
profesjonalna kadra projektująca 
polskie systemy aluminiowe. 
Prowadzimy własną działalność 
badawczą, przez co wpływamy 
na innowacyjność naszych 
produktów. Projektujemy 
rozwiązania inteligentne, 
wytrzymałe, energooszczędne 
i ekologiczne. Tworzymy w ten 
sposób nie tylko nowoczesną 
i komfortową przestrzeń 
dla użytkowników, ale 
przyczyniamy się tym samym 
do postępu w tej dziedzinie.

Ciągły rozwój firmy wiąże się 
z inwestowaniem w infrastrukturę, 
unowocześnianiem parku 
maszynowego oraz tworzeniem 
nowych miejsc pracy. Aktualnie 
powiększamy zaplecze firmy 
o kolejne hale produkcyjno-
magazynowe. Jest to związane 
z systematycznie rosnącą 
sprzedażą i potrzebą zapewnienia 
coraz wyższego standardu 
obsługi naszych klientów.

Poszukiwanie nowych 
rynków zbytu – to kolejny etap 
rozwoju firmy. Dynamiczny 
wzrost eksportu świadczy 
o sprawnym funkcjonowaniu 
firmy na zagranicznych 
rynkach i o uznaniu dla 
naszych produktów. 

Dariusz Kaczmarek
Wiceprezes Zarządu PKOB Wegner 

Jesteśmy polską firmą 
z tradycjami. Firmą zbudowaną 
w oparciu o wyłącznie polski 
kapitał. Jesteśmy dumni z tego, 
iż udało nam się udowodnić, 
że w Polsce siłą solidnej pracy 
można dynamicznie się rozwijać. 
PKOB Wegner działa na rynku już 
prawie 30 lat, nieustannie idąc do 
przodu. Tworzymy kilkadziesiąt 
miejsc pracy. PKOB Wegner to 
firma wybudowana na solidnym 
fundamencie. Fundamentem 
tym są podstawowe wartości, jak 
praca, rodzina oraz uczciwość. 
Budujemy lokalnie, budujemy dla 
naszych sąsiadów. Ze szczególną 
satysfakcją realizujemy inwestycje 
na rynku publicznym. Budujemy 
szkoły, w których uczą się nasze 
dzieci. Budujemy szpitale, 
urzędy czy hale sportowe. I to 
dla nas ważne. Ta świadomość, 
że kreujemy naszą wspólną 
przestrzeń. Jesteśmy wdzięczni 
za to, że możemy być częścią 
tych przemian, przyczyniając 
się do ich realizacji. Zależy nam, 
by w efekcie naszych działań 
kształtowała się wokół nas 
bezpieczna przestrzeń publiczna. 
W trakcie prowadzenia przez nas 
inwestycji staramy się wykształcać 
swoisty efekt synergii, skupiając 
w toku realizacji wielu lokalnych 
przedsiębiorców, specjalistów 
w poszczególnych branżach, 
prawdziwych fachowców, z myślą 
o efekcie naszej wspólnej ciężkiej 
pracy. O tym, by móc kiedyś 
z dumą wskazać na tę stworzoną 
przez nas infrastrukturę 
i powiedzieć – jesteśmy dumni 
z tego, że koncepcja pod wpływem 
naszej pracy stała się kreacją, 
a plany się urzeczywistniły.

PESMENPOL Sp. z o.o.
Firma PESMENPOL jest 
wiodącym w Polsce producentem 
profesjonalnych urządzeń 
sportowych i dostawcą 
wyposażenia hal sportowych. 
Oferta firmy obejmuje produkcję 
profesjonalnego sprzętu do gier 
zespołowych, wyposażenie stałe 
i ruchome hal sportowych, sal 
gimnastycznych, zewnętrznych 
boisk i stadionów sportowych 
oraz produkcję trybun. 
Przedsiębiorstwo stawia 
na rozwój infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej, czego 
dowodem jest nowoczesne 
i bezpieczne wyposażenie 
zaopatrzonych przez nie 
obiektów. Wszystkie urządzenia 
są wdrażane do produkcji 
seryjnej w oparciu o własne 
rozwiązania konstrukcyjne, 
po przeprowadzeniu prób 
wytrzymałościowych 
i eksploatacyjnych. Ponadto 
firma PESMENPOL posiada 
Zintegrowany System Zarządzania 
Jakością ISO 9001, 14001 oraz 
18001 w zakresie projektowania, 
produkcji i montażu urządzeń 
sportowych. Efektem takich 
działań jest doskonała jakość 
urządzeń, co zapewnia im 
popularność wśród odbiorców 
krajowych i zagranicznych. 
Nasze urządzenia w tej chwili 
są obecne na rynkach ponad 
50 państw. Dysponujemy 
rozbudowanym parkiem 
maszynowym do produkcji 
elementów stalowych, w tym 
innowacyjnymi urządzeniami do 
laserowego cięcia stali i obróbki 
CNC oraz nowoczesną malarnią 
proszkową. Poza działalnością 
produkcyjną firma prowadzi 
profesjonalny montaż sprzętu 
sportowego w halach i na boiskach 
sportowych. PESMENPOL 
zapewnia pełną i kompleksową 
obsługę klientów, prowadzi 
doradztwo w zakresie doboru 
optymalnego standardu urządzeń 
sportowych, opracowania 
aranżacji i rozplanowania 
sprzętu na obiekcie.






