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Koszaliński Denar to nagroda 
przyznawana przez Koszalińską 
Izbę Przemysłowo-Handlową, 
istniejącą 27 lat. Od 2008 r. jej 
prezydentem był Romuald So-
bieralski. Podczas gali wręczenia 
denarów przekazał swoją funkcję 
Piotrowi Huzarowi, dotychczaso-
wemu dyrektorowi Biura KIPH. 
Sam pełni odtąd funkcję prze-
wodniczącego Rady KIPH.

Po wielu latach zmieniły się 
zasady wyboru laureatów Kosza-
lińskiego Denara. Firmy nie zgła-
szają się same, ale robi to KIPH. 
Nominowane przedsiębiorstwa 
ocenia kapituła w nowym skła-
dzie. Udział w konkursie jest od 
tego roku bezpłatny.

– Laureaci Koszalińskie-
go Denara to firmy najlepsze 
z najlepszych – podkreśla Piotr 
Jedliński, prezydent Koszalina. 
– Dlatego gratuluję serdecznie 
wszystkim nagrodzonym, bo 
jesteście solą tej ziemi. Dziesięć 
lat temu mieliśmy problem z bra-
kiem zamówień, a dzięki wam 
obecnie mamy problem z bra-
kiem pracowników. 

Paweł Michalak, dyrektor De-
legatury Urzędu Wojewódzkiego, 
przekazał władzom KIPH list 
gratulacyjny od wojewody. 

– Denary to prestiżowa nagro-
da, po którą sięgnąć mogą przed-
siębiorcy najlepsi i najbardziej 

prężni, mający wizję rozwoju 
swojej firmy i konsekwentnie ją 
realizujący – napisał Krzysztof 
Kozłowski. – Jesteście państwo 
jednym z filarów polskiej gospo-
darki i macie wkład w gospo-
darczy rozwój Rzeczpospolitej 
Polskiej.   

Te firmy są wyjątkowe 
Nie zmienia się prestiż na-

grody. Jej laureaci przyznają, 
że otrzymanie Denara to wyraz 
dużego uznania dla pracy wszyst-
kich pracowników. Tym bardziej 
cieszył się prezes firmy, która 
zdobyła Białego Denara dla firmy 
debiutującej w 2016 roku.

– Moja firma powstała w ze-
szłym roku, akurat w czerwcu, 
dlatego jestem zaskoczony, że 
już dostała taką fajną nagrodę 
– mówił podczas uroczystości 
Krzysztof Głowacki. – Robimy 
coś innego, niż już istniejące 
firmy. Tworząc ją, korzystałem 
z doświadczeń zdobytych przy 
prowadzeniu stowarzyszeń, fun-
dacji. Zajmujemy się organizacją 
różnego rodzaju wydarzeń: tar-
gów edukacyjnych czy Fuck Up 
Night, czyli imprezy szkoleniowo-
-marketingowej. We wrześniu od-
będą się nasze targi „Mama, Tata 
i Dziecko”. Takiego wydarzenia 
jeszcze w Koszalinie nie było. 

Internetowe Biuro Tłuma-
czeniowe dogadamycie.pl działa 
cztery lata, a już prowadzi serwi-
sy za granicą. Ma tysiące klien-

tów na całym świecie i mieści się 
w centrum Koszalina.  Agnieszka 
Chmielewska, prezes zarządu do-
gadamycie.pl, ze wzruszenia się 
popłakała:

– Jesteśmy pierwszą w Polsce 
firmą, która otworzyła interneto-
wy sklep z tłumaczeniami – przy-
znaje. – Przetłumaczyliśmy do 
tej pory siedemdziesiąt milionów 
słów. Korzystamy z usług około 
siedmiuset tłumaczy. Otrzyma-
nie Złotego Denara ma dla nas 
znaczenie bardzo emocjonal-
ne. Docenili nas przedsiębiorcy 
z miasta, w którym działamy od 
początku istnienia. Pokazujemy 
się jako marki międzynarodowe 
i często nasi klienci się dziwią, że 
jesteśmy z Koszalina.

Najpierw mikro, 
teraz makro

Złotego Denara w kategorii 
małych przedsiębiorstw dostała 
firma Firmus Group Management 
Sp. z o.o. To znany w Mielnie 
i Koszalinie deweloper budow-
nictwa komercyjnego i mieszka-
niowego. Buduje m.in. luksusowe 
apartamentowce.

– Bardzo nas cieszy ta nagro-
da, bo oznacza, że nasza praca 
w Polsce od ponad piętnastu lat 
przynosi efekty – zdradza Aneta 
Leśna, prokurent Firmous Gro-
up. – Pokazuje, że jesteśmy po-
zytywnie oceniani na lokalnym 
rynku. Zatrudniamy dwadzieścia 
pięć osób, a prowadzimy duże 

inwestycje. Te, które stworzyli-
śmy w Mielnie, są rozpoznawal-
ne i wpływają na jego obecny 
kształt.

Złotego Denara w kategorii 
dużych firm otrzymała firma 
Dajar, dystrybutor sprzętu AGD 
i producent mebli ogrodowych. 
Kiedy powstawała w 1989 r., li-
czyła dziesięć osób, łącznie z wła-
ścicielami. Obecnie liczba pra-
cowników wynosi ponad tysiąc.

– To dla nas niesamowite wy-
różnienie, szczególnie że wyboru 
firm do konkursu dokonują przed-
siębiorcy – zapewnia Sylwia Cza-
piewska, członek zarządu. – Dajar 
mógłby być inspiracją dla wielu 
firm mikro, które w przyszłości 
mogą zostać firmami makro.

Zwieńczeniem części oficjal-
nej przyznania denarów był wy-
kład pt. „Pełna moc w biznesie” 
Jacka Walkiewicza.                        •

„Jesteście solą tej ziemi”
Dzień Przedsiębiorcy, przypadający 21 czerwca, to dobra okazja, aby na-
grodzić najlepsze firmy z Koszalina i okolic. Dlatego tego dnia w Teatrze 
Variete Muza odbyła się gala konkursu „Koszaliński Denar – Nagroda 
Gospodarcza Roku 2016”. Była to jego szesnasta edycja.

Laureaci:
Objawienie roku 2016 – Nagroda Prezydenta Koszaliń-
skiej Izby Przemysłowo-Handlowej:
Agencja 123Concept Krzysztof Głowacki – Biały Denar.

1. Przedsiębiorstwa mikro: 
• dogadamycie.pl Sp. z o.o. – nagroda główna, Złoty Denar
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLITERM-IZOL Sp. z 

o.o. – wyróżnienie, Srebrny Denar.

2. Przedsiębiorstwa małe:
• Firmus Group Management Sp. z o.o. – nagroda główna, 

Złoty Denar
• LEO Sp. z o.o. – wyróżnienie, Srebrny Denar.

3. Przedsiębiorstwa średnie:
• GIPO Sp. z o.o. – nagroda główna, Złoty Denar
• PRO-WAM Sp. z o.o. – wyróżnienie, Srebrny Denar.

4. Przedsiębiorstwa duże:
• Dajar Sp. z o.o. – nagroda główna, Złoty Denar
• Kospel S.A. – wyróżnienie, Srebrny Denar.

Romuald Sobieralski przekazuje symboliczne pióro prezydenta KIPH Piotrowi Huzarowi.

Biały Denar za „objawienie roku” trafił do Agencji 123Concept.

Firmus Group – Złoty Denar w kategorii firm małych.
Złoty Denar wśród przedsiębiorstw średnich otrzymała 
firma Gipo.Złoty Denar dla przedsiębiorstwa mikro – dogadamycie.pl.

Najlepszym dużym przedsiębiorstwem została firma Dajar.
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