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Warszawa, 14 września 2016 

 

Samorządowe Orły Tygodnika „Wprost” dla prezydenta Lublina i burmistrza Hrubieszowa 

 

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk i burmistrz Hrubieszowa Tomasz Zając otrzymali Orły Tygodnika „Wprost” dla 

najlepszych samorządowców regionów podlaskiego i lubelskiego. Uroczysta gala odbyła się we wtorek w In Between 

Hotel w Jastkowie pod Lublinem.  

 

Wieczór poprowadził Jacek Pochłopień, p.o. redaktora naczelnego „Wprost”.  

 

Statuetki dla wiodących przedsiębiorstw w regionie odebrały PGE Dystrybucja oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„PRYZMAT”, oferujące usługi przeładunkowe i spedycyjne.   

 

Gali towarzyszyła debata o sytuacji gospodarczej regionu, w której uczestniczyli prezes PKP LHS Zbigniew Tracichleb, 

prezes PGE Dystrybucja S.A. Wojciech Lutek, marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Krzysztof Żuk 

oraz Tomasz Sulewski.  

 

Orły Tygodnika „Wprost” to nagroda dla firm, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat 

(2012-2014), a także największy średni procentowy wzrost zysku netto. Zestawienie nagrodzonych przedsiębiorstw 

zostało opracowane wspólnie przez redakcję tygodnika „Wprost” oraz firmę Bisnode.  

Patronat honorowy nad projektem Orły Tygodnika „Wprost” sprawuje Ministerstwo Rozwoju. Partnerem 

strategicznym jest PKO Bank Polski. Ponadto partnerem strategicznym edycji lubelsko-podlaskiej gali Orłow 

Tygodnika „Wprost” był Browar Sulewski. Partnerem projektu jest także Bisnode. 

Do tej pory „Wprost” wyróżnił najlepsze firmy w Wielkopolsce (Poznań, 28 czerwca), w Małopolsce i na Podkarpaciu 

(Kraków, 27 czerwca)  na Mazowszu (Warszawa, 8 czerwca), na Pomorzu (Sopot, 18 kwietnia) oraz w woj. 

zachodniopomorskim (Szczecin, 21 marca). 

Orły Tygodnika „Wprost” nawiązują do wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki od 

Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w swojej codziennej działalności dowiódł, że prowadząc 

biznes, można wysoko nieść biało-czerwoną flagę, być patriotą i działać na rzecz Polski. Symbolem wyróżnienia stało 

się godło Państwa Polskiego – wizerunek Orła Białego – z londyńskiej siedziby emigracyjnego rządu polskiego 

(więcej: http://goo.gl/KvKQmA). 

 

http://www.media.pmpg.pl/pr/320631/apart-z-orlem-tygodnika-wprost-jako-przedsiebiorstwo-wielkopolski
http://www.media.pmpg.pl/pr/320505/prezydent-krakowa-i-tworca-forum-ekonomicznego-laureatami-orlow-tygodnika-wprost-w-malopolsce
http://www.media.pmpg.pl/pr/318967/orly-tygodnika-wprost-na-mazowszu-wreczone
http://www.media.pmpg.pl/pr/314640/orly-tygodnika-wprost-2016-na-pomorzu-wreczone
https://www.wprost.pl/534306/Nagrody-dla-przedsiebiorczych-i-wyjatkowych-Tygodnik-Wprost-wreczyl-Orly
https://www.wprost.pl/534306/Nagrody-dla-przedsiebiorczych-i-wyjatkowych-Tygodnik-Wprost-wreczyl-Orly
http://goo.gl/KvKQmA

