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Noworoczna Gala w Grupie PBG odbyła się w kinie, bo jednym z celów spotkania był pokaz  filmów z największych 
w roku 2010 budów Grupy PBG. Pierwszy film, z budowy kolektora ściekowego do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” 
w Warszawie, powstał przy współpracy spółek: PRG „Metro”, Hydrobudowa 9 oraz Hobas i jest filmem promocyjnym. 
Przedstawia trasę kolektora, zastosowaną technologię mikrotunelingu i korzyści z niej płynące, zwłaszcza dla 
mieszkańców stolicy, którzy w minimalny sposób odczuwali skutki prowadzonych prac. Kolektor ma 6 km długości, 
300 cm średnicy, kanał pod kolejne moduły kolektora drążony był na głębokości 8-14 m. Jest to największy kolektor  
i pierwszy tego typu projekt zrealizowany w Polsce. 

Drugi film dokumentuje Rozbudowę Stadionu Miejskiego w Poznaniu i został zrealizowany przez Agencję TVN przy 
współpracy spółek: PBG, Hydrobudowa Polska i PBG Technologia. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w październiku 
2009 roku, kiedy na wysokość 30 metrów był wciągany ważący 400 ton element konstrukcji dachu. Była to trudna 
operacja i pierwsza taka wykonywana w Polsce. Założeniem było nakręcenie filmu dokumentalnego z możliwością 
emisji w stacjach telewizyjnych. Prowadzący na placu budowy zadaje pytania osobom odpowiedzialnym  
za poszczególne etapy budowy, dzięki temu widz ma możliwość poznania jej tajników. Przed zakończeniem budowy 
odbył się ważny mecz, w którym Lech Poznań zdobył tytuł Mistrza Polski, więc piłkarskich emocji w filmie również 
nie zabrakło. Całość zamyka fragment wspaniałego koncertu Stinga zarejestrowany podczas otwarcia stadionu. 

Noworoczna Gala to nowa forma spotkania w Grupie PBG. Mieliśmy już Piknik Korporacyjny i wspólne Spotkanie 
Informacyjno-Szkoleniowe. Noworoczna Gala połączyła elementy dawnej Barbórki i Spotkania Noworocznego 
organizowanych kiedyś w PBG.

Tematem przewodnim Gali, która odbyła się w Multikinie Malta w Poznaniu, były kontrakty zakończone i wygrane  
w roku 2010, dlatego nie mogło zabraknąć pracujących przy tych projektach. To Oni przede wszystkim znaleźli się 
na Gali. Zarząd nie zapomniał też o obszarach wsparcia. Gośćmi byli ci, którzy budowali m.in. stadion, kolektor 
do OŚ „Czajka”, Lewobrzeżną Oczyszczalnię Ścieków, Odazotownię Grodzisk, a także ci, którzy uczestniczyli  
w przygotowaniu przetargów, abyśmy w kolejnych latach mogli realizować duże kontrakty.
To jednak na dyrektorów i zarządzających zespołami spadła decyzja ustalenia listy. Nie było to proste. Dyrektorzy 
odpowiadali na pytanie o listę: „Jak to kto? Najlepiej wszyscy!”.

Spotkanie składało się z kilku elementów: projekcje filmów, ceremonia wręczenia statuetek As w Grupie PBG, 
występ PBG Bandu oraz zabawa taneczna.

Zaproszonych było ponad 500 osób. Dwie sale kinowe, które zostały połączone wideokonferencją, tyle właśnie mogły 
pomieścić. Podział na sale nie był prosty, pracownicy z zakończonych projektów zasiedli w sali, w której prowadzona 
była ceremonia wręczenia statuetek As w Grupie PBG.
Obiecujemy doskonalenie formuły, bo mamy nadzieję, że Noworoczna Gala w Grupie PBG wpisze się na stałe w kalendarz 
wspólnych spotkań.

Ceremonia wręczania statuetek As w Grupie PBG była bardzo emocjonująca!
Tradycja nagradzania za bardzo dobrą organizację pracy, cenne pomysły, inicjatywę i wyjątkowość ma w PBG długą 
historię. Narodziła się w roku 2000 i od tamtej pory, co roku podczas Barbórki najlepszym wręczane były specjalne 
wyróżnienia, które w 2005 roku przybrały postać statuetki AS PBG SA.

Skład Kapituły Konkursu AS w Grupie PBG

Jerzy Wiśniewski - Prezes Zarządu PBG 
Jerzy Ciechanowski - Prezes Zarządu Hydrobudowy Polska
Tomasz Sikora - Prezes Zarządu spółki Aprivia
Ewa Kędra - Wiceprezes Zarządu spółki Avatia
Ida Rembalska-Gryszko -  dyrektor ds. administracyjnych, 

prokurent spółki Lonar
Ryszard Lewicki -  zastępca dyrektora 

ds. administracyjno-prawnych PBG
Katarzyna Szostak - Prezes Zarządu Dwór w Smólsku
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Dlaczego As? Bo As, to ktoś najlepszy, mistrz w tym, co robi. 
W Grupie PBG jest takich wielu, więc nadszedł czas, by im 
podziękować i nagrodzić tytułem As w Grupie PBG.

Na przełomie roku Kapituła Konkursu przeanalizowała 
wszystkie nominacje zgłoszone do tej nagrody przez Prezesów 
i Dyrektorów poszczególnych spółek. Zadanie nie było łatwe. 
W końcu, po wielu dyskusjach i nieprzespanych nocach, 
zapadły decyzje, kogo wyróżnić nominacją do nagrody, 
a komu przyznać statuetkę. 

14 stycznia podczas Noworocznej Gali w Grupie PBG 
poznaliśmy wszystkich nominowanych do nagrody oraz 
tych, którym Kapituła Konkursu przyznała zaszczytne miano 
As w Grupie PBG. 



Maciej Bednarkiewicz - Przewodniczący 
Rady Nadzorczej PBG

Jerzy Wiśniewski - Prezes Zarządu PBG
Podziękowania
Chciałbym na Wasze ręce, delegatów reprezentujących 
Wasze Spółki na tym spotkaniu, złożyć podziękowanie  
za ciężką zaangażowaną pracę dla całych zespołów. Dla 
mnie jedną z największych wartości jest właśnie zaangażo-
wanie i to, że wzajemnie sobie pomagacie. 
Bardzo dziękuję naszym robotnikom, naszym spawaczom, 
tym wszystkim, którzy nadzorowali na każdym poziomie 
wszystkie nasze budowy, a także tym, którzy pracują  
w obszarze wsparcia i nie widać ich na budowach.
Bardzo dziękuję Zarządom Spółek za zaufanie, jakim 
obdarzyli strategię realizowaną w roku 2010. Gdy jest się 
obdarzonym takim zaufaniem, inny jest komfort pracy,  
a łatwość zarządzania jest niebywała.

Podsumowanie roku 2010
Rok 2010 był historyczny. Przede wszystkim został odebrany  
w terminie pierwszy stadion na mistrzostwa Euro 2012. Wszy-
scy jesteśmy współtwórcami tego wielkiego wydarzenia 
niezmiernie ważnego dla regionu, dla Poznania, dla Polski. 
Bardzo dziękuję wszystkim budowniczym stadionu Lecha 
- łatwo nie było, była to przecież pierwsza odbierana  
w jupiterach politycznych budowa.
W minionym roku odnotowaliśmy wiele sukcesów: odbie-
raliśmy potężną oczyszczalnię w Poznaniu, oczyszczalnię 
w Bydgoszczy, bardzo skomplikowaną instalację odazo-
towania gazu ziemnego  w Grodzisku. Niemalże każda 
budowa, którą kończymy jest wielkim dziełem, dlatego 
że procedury, w które jesteśmy włączeni są procedurami 
niezmiernie niesprzyjającymi dla wykonawcy.

Przyszłość
Dorośliśmy do takiego momentu, że Grupę PBG będziemy 
umiędzynaradawiać. Jest to niesłychanie ważne i w zasadzie 
bez tego nie wyobrażam sobie długoterminowej przyszłości 
każdego z nas, jak i każdej firmy, która jest dziś w Grupie.
Umowa inwestycyjna z naszym hiszpańskim partnerem OHL 
to pierwszy krok w tym kierunku.

Chciałbym podziękować za trud, który został włożony 
w roku ubiegłym przez wszystkich pracowników Grupy 
PBG. Szczególnie dziękuję tym, którzy ten wielki trud 
inżynierski, techniczny, nie mówiąc już o trudzie fizycznym, 
zabezpieczają od strony formalno-prawnej.
Z punktu widzenia Rady Nadzorczej właśnie od tej strony 
widzimy funkcjonowanie spółki.

OHL, inwestując w Hydrobudowę i Aprivię, umiędzynara-
dawia te dwie spółki, które dzięki transakcji pozyskają nowe 
referencje i dostęp do know-how. Zależy nam, by dalej bu-
dować wartość sprzedawanych firm, dlatego pozostaniemy 
ich udziałowcami finansowymi - 49% w spółce Aprivia i do 
20% w Hydrobudowie. OHL wchodzi w rynek budowlany 
w Polsce, my z naszym core biznesem - gazem - chcemy 
wyjść za granicę. Nasz Partner jest silnie osadzony w Brazylii  
i Meksyku - w tych krajach w sposób niezmiernie nowoczesny 
będziemy budować swoją pozycję.
Nie zaniedbujemy  rynku w Polsce. Pojawił się bardzo ciekawy 
segment - energetyka. Jesteśmy we wszystkich postępowa-
niach na budowę elektrowni atomowych. Podjęliśmy decyzję  
o uruchomieniu spółki celowej PBG Energia, której prezesem 
będzie Pan Tomasz Woroch. W energetyce mamy partnera 
firmę Alstom, ale mamy też Hydrobudowę do realizacji części 
budowlanej tego typu projektów. 
Reasumując, dzięki sprzedaży Hydrobudowy i Aprivii, dajemy 
szansę wyjścia w świat zarówno tym spółkom, jak i Grupie 
PBG oraz dostajemy kapitał, dzięki któremu zainwestujemy 
w Brazylii i w akwizycje w energetyce.
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Podczas przemówienia 
prezes Jerzy Wiśniewski 
zaprosił na scenę również 
Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej PBG  
Macieja Bednarkiewicza



Wsparcie kontraktów - nominacje

Budowa Roku 2010 - nominacje 

Stadion Miejski w Poznaniu Kolektor Czajka w Warszawie Odazotownia w Grodzisku Wlkp. Lewobrzeżna Oczyszczalnia 
Ścieków w Poznaniu

1. Zespół CUK
Eugenia Bachorz, Małgorzata Jankowska, Anna Nowak, 
Elżbieta Tomaszyk, Aleksandra Byczkowska, Karolina 
Mikołajczak, Anna Kaminiarz, Małgorzata Sikora, Bartosz 
Kuźmin, Ewa Kędra i Magdalena Bendowska 

Centrum Usług Księgowych realizuje strategię jakość, skuteczność i 
nowoczesność w działaniu, spełnia wymagania WIG-u 20, raportowania, 
MSR-ów, ZUS-ów, GUS-ów i statystyk... Obsługuje 9 spółek z Grupy, 
czyli łącznie 1317 klientów wewnętrznych. Porusza się w obszarach 
procesów, procedur i struktur księgowych wspólnych dla całej Grupy 
Kapitałowej. A ponadto tworzy piękny zespół fachowców o wysokiej 
wiedzy merytorycznej.

2. Raport Roczny
Kinga Banaszak-Filipiak, Michał Maćkowiak i Hanna Koczorowska
Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych zobowiązana 
jest do prowadzenia przejrzystej polityki informacyjnej - im rzetelniejszy 
raport, tym bardziej wiarygodne przedsiębiorstwo i jego ocena. Raport 
roczny jest naszą wizytówką i zauważają to inni, czego dowodem są 
kolejne wyróżnienia, nagrody i  statuetki. Nominacja przyznana za 
efektowną efektywność zespołu.

3. Wdrożenie Symfonii
Łukasz Bachorz, Piotr Palacz, Łukasz Grabowski, Marcin Jędras, 
Mariusz Łakomy, Tomasz Jęchorek i Karolina Mikołajczak
Nominacja za wdrożenie systemu Symfonia, które obejmowało 13 spółek 
z Grupy PBG. System informatyczny Symfonia to pakiet zintegrowanych 
programów wspomagających zarządzanie. Ułatwia zarówno codzienną 
działalność firmy w zakresie ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych, 
jak również umożliwia uzyskanie precyzyjnych informacji, niezbędnych 
do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Tym wdrożeniem 
wyznaczony został standard Grupy PBG.

4. Przeprowadzki
Magdalena Szymańska, Krzysztof Dorna, Artur Kalemba,  
Tomasz Banaszyk, Włodzimierz Bentkowski, Maksymilian Bernat, 
Robert Darski, Konrad Głos i  Marcin Jasiak
Nominowany zespół pod kierownictwem Magdaleny Szymańskiej  
i Krzysztofa Dorny przy współpracy Dariusza Bielskiego, Rafała Kozłowskiego, 
Włodzimierza Cebulskiego, Wojciecha Ratajczaka i Bruna Sawicza 
dokonał przeprowadzki prawie trzystu pracowników z budynku E, E1, T  
i J w rekordowo krótkim czasie trzech dni! To prawdziwy sukces.

5. Ekonomia dla Grupy PBG
Bożena Ciosk - odpowiada za relacje z instytucjami finansowymi 
i finansowanie  Grupy Kapitałowej. Dzięki jej wiedzy i determinacji  
w 2010 r.udała się emisja obligacji.
Mateusz Śmierzchała - przygotowuje prognozy finansowe zarówno 
spółki PBG, jak i ich konsolidacje w całej Grupie Kapitałowej. System 
prognoz finansowych dla Grupy jest jego sukcesem 2010. 
Jerzy Suchodolski - szczególne osiągnięcie to wdrożenie kompleksowego 
programu ubezpieczeń dla Grupy Kapitałowej zarówno majątku, jak  
i realizowanych kontraktów.

6. Kontroling
Roman Wenski - twórca „tabelki Wąskiego”. Na podstawie danych 
w niej zawartych dostarczanych przez prowadzących kontrakty, 
podejmowane są najbardziej strategiczne decyzje dla Grupy PBG.  
To niedościgniony dla wielu wzór standardu kontrolingu.
Adam Mądrowski - dociekliwy kontroler i pomocny kolega. Chętnie 
i z zaangażowaniem pomaga project managerom, kierownikom budów 
oraz innym pracownikom. Realizuje i nadzoruje zadania związane nie tylko 
z kontrolingiem, ale również z wynikami finansowymi spółki, prognozami, 
umowami i finansami. Nie ma dla niego problemu nie do rozwiązania. 
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Kontrakty - nominacje

Wydarzenie Roku

Nagroda Specjalna Prezesa Jerzego Wiśniewskiego

Przygotowanie ofert - nominacje 

Największa wygrana - nominacje

Dobra robota na kontrakcie  
1.  Krzysztof Drobina - dyrektor do spraw konstrukcji stalowych na budowie 

Stadionu Miejskiego w Poznaniu, nominowany za determinację w dążeniu do celu. 

2.  Andrzej Łamaszewski - jest rzeczowy i kompetentny, życzliwy i skromny, 
lubiany przez pracowników. Współautor koncepcji zmiany technologii rozruchu 
Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu i sposobu renowacji osadników 
wtórnych. Odpowiadał za kontrakt LOŚ o wartości prawie 57 mln euro, 
skrupulatnie aktualizując budżety i dbając o prace dodatkowe i zamienne. 
Rzeczowy i kompetentny.

3.  Piotr Tomczak - kierownik robót na Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków 
w Poznaniu, z uprawnieniami wykonawczymi do kierowania bez ograniczeń 
robotami w branży konstrukcyjnej. Doskonale radzi sobie w kontaktach  
z podwładnymi, przygotowując dla nich dodatkową pomocniczą dokumentację 
projektową, eliminując tym samym ewentualne błędy i nieścisłości. Otwarty 
na nowe zagadnienia, bez wahania podejmuje stawiane przed nim zadania. 
Niezwykle skrupulatny i dociekliwy. 

4.  Bożena Krawczyk - kierownik do spraw zapewnienia jakości na 
budowie Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Nominowana za konsekwencję 
i upór w działaniu oraz nieustępliwość wobec Zamawiającego.

5.  Marta Maciejewska - jako kierownik projektu jednego z najtrudniejszych 
technicznie realizowanych przez PBG kontraktów - Odazotowni Grodzisk 
- po mistrzowsku połączyła wiedzę inżynierską i umiejętności projektowe.

6.  Rafał Parysek - charakteryzuje się wszechstronną wiedzą inżynierską i dużym 
doświadczeniem w kontaktach z podwykonawcami i serwisantami dostawcy 
systemu. Odegrał dużą rolę przy rozruchu obiektów na ścieżce biogazowej,  
a przede wszystkim rozruchu agregatów, w tym badaniach i próbach, których 
wykonania zażądał Zamawiający na LOŚ.

7.  Tomasz Matczak - odpowiedzialny za pełną realizację robót elektrycznych, 
w tym średnie napięcie zasilania dwustronnego Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków 
w Poznaniu oraz wyprowadzenie mocy z agregatów przez układ pomiarowy Enei 
do sieci, zasilanie wszystkich urządzeń i obiektów, spięcie wszystkich procesów 
układem automatyki z wizualizacją obiektów na tablicy synoptycznej w Centralnej 
Dyspozytorni. Potrafił połączyć przeciwstawne czasem interesy wykonawców 
dla nadrzędnego celu, czyli zadowolenia Zamawiającego.

Kierownik budowy 

1.  Mariusz Przewoźnik i Józef Pawłowski - nominowani wspólnie 
prowadzili budowę kolektorów dosyłowych do oczyszczalni 
ścieków Czajka w Warszawie. Mariusz Przewoźnik - kierownik 
budowy PRG Metro oraz Józef Pawłowski -  z-ca dyrektora centrów 
robót specjalistycznych Hydrobudowy 9 wspólnie wygenerowali 
proces twórczego rozwiązywania problemów. Potrafili efektywnie 
zarządzać przez konflikt, realizując nadrzędny cel.

2.  Grzegorz Bartoszewski - bardzo dobry kierownik budowy, urodzony organizator 
i sprawiedliwy przełożony. Wspaniale potrafił zorganizować pracę wielu firm 
zarówno z Grupy,  jak i zewnętrznych. Nominowany za wprowadzanie innowacji 
w Grupie – to właśnie na budowie obwodnicy w Tarnowie Podgórnym udało 
się wykorzystać kolorowe masy bitumiczne: ścieżki rowerowe są czerwone, 
chodniki żółte, a droga tradycyjnie czarna, ale innowacyjnie cicha. 

3.  Bogdan Banaś - na kontrakcie Odazotownia Grodzisk potrafił w znakomity 
sposób skoordynować działania wielu obszarów. Jego wysoka kultura pracy 
oraz ponadprzeciętne zdolności organizacyjne przejawiają się w każdym 
obszarze działania. Gruntowna znajomość procesów budowlanych poparta 
szerokim doświadczeniem i działaniami zorientowanymi przede wszystkim 
na osiągnięcie wyznaczonego celu,  pretendują go do miana Asa wśród 
kierowników budowy.

Prowadzenie kontraktu

1.  Grzegorz Starzak i Andrzej Michalski - dyrektor kontraktu i kierownik 
budowy - wspólnie poprowadzili kontrakt pod nazwą  Rozbudowa 
Stadionu Miejskiego w Poznaniu o wartości 457 mln 375 tys. 608 zł. Sprawnie 
nadzorowali pracę ponad 1000 osób, pracujących zarówno w firmach 
podwykonawczych, jak i w spółkach z Grupy PBG. Gdyby nie ich doskonała 
współpraca i uzupełniające się kompetencje, nie byłoby szans na ukończenie 
tego kontraktu w mistrzowskim stylu. I dodać należy, że bacznie przyglądały 
im się władze UEFA i Wiara LECHA!

2.  Grzegorz Gabryelczyk i Paweł Rakiewicz - profesjonalizm i doświadczenie 
nominowanych pozwoliły na zrealizowanie tak skomplikowanego kontraktu  
w sposób doskonały. Wzorcowa współpraca z Zamawiającym, konsorcjantami, 
dostawcami i przede wszystkich współpracownikami. Lewobrzeżna Oczyszczalnia 
Ścieków w Poznaniu to świetnie poprowadzony wspólny kontrakt!

3.  Sebastian Marcinkowski - modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji 
deszczowej w Łodzi - kontrakt realizowany przez konsorcjum firm z Grupy 
PBG, obejmujący 56 km ulic w mieście, wykonany w większości metodą 
bezwykopowej renowacji. Dyrektorowi z Infry udało się dokończyć dzieło, 
mimo ciągłych zmagań z wieloma przeciwnościami, trudnym Zamawiającym 
i szukającą sensacji nieprzychylną łódzką prasą. 

4.  Monika Labrenz - wzięła odpowiedzialność za wykonanie umów w zakresie 
dostawy i wykonania podziemnych zbiorników stalowych do magazynowania 
paliw płynnych. W latach 2009-2010 zakończyła kilka ważnych projektów z tego 
zakresu. Cechuje ją profesjonalizm w realizacji kontraktu na placu budowy 
i w relacji z klientem. Świetna znajomość strony formalnej i prawnej, pełna 
odpowiedzialność za budżet, jakość i terminy. Manager w najlepszym wydaniu.

Prezes Jerzy Wiśniewski przyznał poza konkursem 
nagrodę specjalną dla kontraktu  
Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu.

Spotkanie dotyczące prezentacji strategii dla 
Hydrobudowy Polska SA.
Wideokonferencja Madryt-Warszawa

1.  Leszek Filipiak - przekonał wielkiego międzynarodowego 
gracza na rynku do współpracy z nami. To on pozyskał dla nas 
strategicznego klienta KGHM.

2.  Iwona Nowak i Zbigniew Kleczewski - nominacja za rozłożenie 
na części pierwsze każdego wiaduktu na autostradach, do-
kładną analizę ich konstrukcji, technologii oraz przygotowanie 
trafnych wycen do naszych ofert. A nie było to łatwe - na 257 
km dróg mostów i wiaduktów było aż 256!!!

3.  Piotr Karaś i Maciej Kwiatkowski - terminal gazu skroplonego 
w Świnoujściu to inwestycja strategiczna dla Polski, trudne negocjacje, 
międzynarodowe standardy, różnice kulturowe i dwóch młodych 
zdolnych i przystojnych, którym udało się to wszystko ogarnąć!  
Nominacja za to, że dzięki nim dzisiaj realizujemy kontrakt Terminal 
LNG w Świnoujściu. 

4.  Joanna Dowojna, Tomasz Erdmann i Tomasz Hamrol
Zgłaszający nominacje do nagrody podkreślali, że są to osoby, 
których zaangażowanie w pracę w sposób znaczący wykracza 
poza standardowe obowiązki. Dzięki nim, dziś nieobce są nam 
hasła, takie jak A-1, A-4, S-5. Nic dodać, nic ująć!!! Gratulujemy!

5.  Kamila Naskręt, Paweł Piechocki i Barbara Matysiak
Nominację przyznano za zaangażowanie, merytoryczny wkład, 
szybkość działania, pomoc innym oraz dzielenie się posiadaną wiedzą 
i doświadczeniem. Z takich specjalistów do spraw kosztorysowania 
w Hydrobudowie 9 dumna jest cała Grupa PBG.

Nagrodę otrzymał Terminal LNG w Świnoujściu
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Zdobywcy nagrody As w Grupie PBG 
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Wsparcie kontraktów  
Zespół CUK

Przygotowanie ofert   
Joanna Dowojna, Tomasz Erdmann i Tomasz Hamrol

Największa wygrana  
Terminal LNG w Świnoujściu 
Piotr Karaś i Maciej Kwiatkowski

Przygotowanie ofert   
Iwona Nowak i Zbigniew Kleczewski

Dobra robota na kontrakcie 
Marta Maciejewska (nagrodę odbiera Piotr Karaś)

Budowa Roku 
Prezes Zarządu HBP 
Jerzy Ciechanowski

Nagroda Specjalna Prezesa  
Jerzego Wiśniewskiego dla LOŚ

odbiera dyrektor kontraktu  
Grzegorz Gabryelczyk

Prowadzenie kontraktu 
Grzegorz Starzak i Andrzej Michalski

Kierownik budowy 
Mariusz Przewoźnik i Józef Pawłowski

Wydarzenie Roku 
Prezes Zarządu PBG - Jerzy Wiśniewski



Asy w Grupie PBG!!!

Fotorelacja z Gali
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Noworoczną Galę poprowadzili szczególni konferansjerzy: Paulina 
Sikora - dyrektor biura zarządu w spółce Aprivia, Joanna Majtczak 
- asystent zarządu PBG oraz Andrzej Szultka - prokurent-dyrektor 
ds. przygotowania kontraktów w Hydrobudowie Polska.
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Galę przygotowali dla Państwa:
Marta Chrzanowska
Agnieszka Gostkowska
Filip Grobecki
Anna Matysiak
Piotr Mierzwa

Marlena Rynowiecka
Joanna Skałuba
Agnieszka Sokalla
Sławomir Strugała
Błażej Wolniewicz


