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LIDERZY PROMOCJI
S£UPSKIEJ GOSPODARKI

Pomys³ stworzenia nagrody za promocjê gospodarki, podobnej do tych, które przyznaje siê m.in. w
dziedzinie kultury i sztuki, narodzi³ siê w 1998 roku, kiedy w województwie s³upskim nie by³o ¿adnych
nagród gospodarczych. Tak siê jednak z³o¿y³o, ¿e by³ to ostatni rok funkcjonowania województwa, wiêc
nale¿a³o dostrzec i usatysfakcjonowaæ przede wszystkim te firmy, które najd³u¿ej i najsolidniej pracowa³y na dobry wizerunek regionu. Dlatego pierwsza edycja Srebrnych Niedwiedzi, wrêczonych na uroczystej gali w grudniu 1998 roku w Teatrze Rondo w S³upsku, mia³a mo¿e mniej konkursowy charakter, ale
okaza³a siê bardzo trafionym pomys³em. Podobne nagrody gospodarcze ustanowiono zaraz m.in. w województwie pomorskim.Od drugiej edycji Srebrne Niedwiedzie przyznawane s¹ firmom z regionu s³upskiego ju¿ wy³¹cznie w drodze konkursu, który jest z roku na rok doskonalony i stawia jego uczestnikom
coraz wy¿sze wymagania. Mimo to firm zainteresowanych konkursem przybywa. Statuetka Srebrnego
Niedwiedzia staje siê presti¿owym wyró¿nieniem, a
gala wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu gospodarczym regionu. Z pocz¹tku nagrody przyznawano w bran¿ach,
od 2000 roku wprowadzono podzia³ na firmy w zale¿noci od liczby zatrudnionych pracowników. Od 1999
roku postanowiono przyznawaæ Srebrnego Niedwiedzia równie¿ indywidualnie menad¿erom s³upskiej gospodarki oraz lokalnym mediom. To jeszcze bardziej
podnios³o rangê konkursu i jego znaczenie w regionie.
Srebrne Niedwiedzie przyznawane s¹ za wyniki gospodarcze, ale przede wszystkim za promocjê gospodarki. Dlatego bardzo wa¿ne jest czy firma wystawia
siê na targach, bierze udzia³ w ró¿nych konkursach i
imprezach promocyjnych, bo wtedy promuj¹c swój produkt, promuje jednoczenie gospodarkê miasta, regionu, w którym dzia³a. A dobra promocja to ju¿ po³owa
sukcesu!
Sytuacja gospodarcza w kraju nie jest najlepsza.
Wiele firm z jednej strony prze¿ywa trudnoci finansowe, z drugiej dostrzegaj¹ jak niepostrze¿enie wyrasta
im trudna do pokonania konkurencja. Dlatego tym bardziej trzeba doceniaæ przedsiêbiorstwa, które niekoniecznie odnios³y sukces ekonomiczny, ale utrzymuj¹
swoj¹ wysok¹ pozycjê na rynku, dostosowuj¹c siê do
wymogów Unii Europejskiej, s¹ aktywne w sponsoringu i dzia³alnoci charytatywnej. Nale¿y nagradzaæ firmy, które same doceniaj¹ znaczenie promocji w swojej
dzia³alnoci. Konkurs o laur Srebrnego Niedwiedzia
spe³nia tê rolê, stwarza te¿ okazjê do integracji rodowiska gospodarczego, promocji regionalnej i ogólnopolskiej.

SPONSOR GALI PROMOCJI
S£UPSKIEJ GOSPODARKI

Uczestnicy Konkursu
Srebrny Niedwied 2001
Firmy Mikro Nominowani w kategorii Pozostali uczestnicy
zatrudniaj¹cych do 10
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe
osób
Przedsiêbiorstwo Turystyczno-Us³ugowe KINGA  Ustka
Przedsiêbiorstwo prowadzi dzia³alnoæ od
1987 roku, zatrudnia na sta³e 7 osób, w
sezonie zatrudnienie zwiêksza do 30 osób.
Zajmuje siê wiadczeniem us³ug turystycznych, organizuje wczasy, kolonie, konferencje, sympozja krajowe i miêdzynarodowe. W 1992 roku kupi³o Orodek Wypoczynkowy Jantar w Ustce, który przebudowa³o dostosowuj¹c go do nowych
zadañ. Obiekt prowadzi ca³oroczn¹ dzia³alnoæ. W 2000 roku osi¹gnê³o przychód
1 172 110 z³, w 2001 roku (za trzy kwarta³y)  937 600 z³. Wspó³pracuje z biurami
zagranicznymi Niemiec, z firm¹ RINGMANAGEMENT. Promuje siê na targach
w Gdañsku, Warszawie, Poznaniu, Katowicach, £odzi, Lipsku, Berlinie, Pradze.
Sponsoruje miêdzynarodowe i krajowe
konferencje turystyczne, kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych. Na promocjê
przeznacza rocznie ok. 15 000 z³. W 1997
roku przyjê³o 40 dzieci powodzian z po³udnia Polski.
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
RAMM  S³upsk
Ramm, jako firma handlowa, prowadzi
dzia³alnoæ od 1990 roku. Specjalizuje siê
w dostawach wysokiej jakoci blach powlekanych i kompleksowych pokryæ dachowych. Zajmuje siê produkcj¹ elementów z blachy, dostarcza tak¿e profile blaszane do du¿ych obiektów przemys³owych.
Firma zatrudnia 5 osób i jest w trakcie przekszta³cania w spó³kê jawn¹. W 2000 roku
osi¹gnê³a sprzeda¿ w wysokoci 7 950 00
z³, w 2001 roku (za trzy kwarta³y)  4 700
000 z³. Wspó³pracuje z niemieckimi firmami EKO STAHL GMbH  Eisenhutteustadt, EKO Bautein GmbH, EKO Feinbuchhandel. Promuje siê na imprezach gospodarczych i targach lokalnych. Na promocjê wydaje rocznie 32 000-24 000 z³.
Sponsoruje organizacje spo³eczne pracuj¹ce na rzecz dzieci niepe³nosprawnych,
schronisko dla zwierz¹t, parafiê prawos³awn¹. Jest laureatem Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy 2001.

Technika Grzewcza Krzysztof Ignaczak  S³upsk
Przedsiêbiorstwo prowadzi dzia³alnoæ od
1996 roku, zatrudnia 10 osób i zajmuje
siê wykonawstwem instalacji grzewczych,
wodnych dla budownictwa, projektowaniem kot³owni i instalacji c.o. wiadczy
us³ugi ogólnobudowlane, prowadzi sprzeda¿ urz¹dzeñ. Jest g³ównym dealerem firmy Buderus. Jest wiod¹c¹ na s³upskim rynku firm¹ wiadcz¹c¹ us³ugi w bran¿y
ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.
W 2000 roku osi¹gnê³o przychód 1500 000
z³ i zysk 150 000 z³. W 2001 roku (za trzy
kwarta³y) odpowiednio: 1 037 000 z³ i 83
000 z³. rednio miesiêcznie na szkolenie
pracowników, doposa¿enie firmy wydaje
10 000 z³. Promuje siê w wydawnictwach
bran¿owych i regionalnych. Sponsoruje
imprezy sportowe. Na promocjê wydaje
rocznie 7 500  9 100 z³. Przeznacza darowizny na rzecz Szpitala Klinicznego w
Gdañsku i Kocio³a.
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno  Handlowo - Us³ugowe PRADOS ELEKTRONIK S.C.  Sierakowo
Firma istnieje od 1998 roku i zajmuje siê
produkcj¹ owietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Zatrudnia 5 osób. Osi¹ga
du¿¹ 50-proc. roczn¹ dynamikê rozwoju.
Pracownicy zarabiaj¹ po 1100 z³ netto.
Firma reklamuje siê na targach w Warszawie. Sponsoruje klub sportowy Granit
w Koñczewie. We wrzeniu 2001 roku
wypuci³a na rynek oprawê ewakuacyjn¹
wietlik, która jako jedyna w Polsce jest
w 80% zbudowana z polskich materia³ów.

Nominowani w kategorii
firm zatrudniaj¹cych
od 11 do 50 osób

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe AQUAMAR Sp. z o.o.  Pasieka k/Miastka
Przedsiêbiorstwo istnieje od 1978 roku,
zatrudnia 32 osoby. Jest firm¹ hodowlan¹
ryb s³odkowodnych, g³ównie pstr¹ga, karpia, jesiotra. S³ynie z wysokiej jakoci pro-

dukcji ryb dostarczanych do wielu regionów kraju oraz podejmowanych nowatorskich prac hodowlanych. W 2000 roku
sprzeda³o 417 ton ryb, w 2001 roku (do
wrzenia)  269 ton. Od 1996 roku ponios³o nak³ady inwestycyjne w wysokoci 6 075 275 z³. Wybudowa³o m.in. nowy
orodek hodowli ryb ³ososiowatych Bo¿anka II. Promuje siê na targach w Gdañsku, wiêcie Ryby w S³upsku, w pismach bran¿owych i lokalnych. Sponsoruje wiele imprez kulturalnych, sportowych. Na promocjê przeznacza rocznie ok
6 tys. z³. Firma zajmuje III miejsce na licie rankingowej najlepszych przedsiêbiorstw rolnych w 2000 roku. Prezes firmy Andrzej Marczyñski jest laureatem
Srebrnego Niedwiedzia w 1999 roku.
Przedsiêbiorstwo Instalacji i Konstrukcji INSTALEX  S³upsk
Firma istnieje od 1991 roku, zatrudnia 36
osób, zajmuje siê wykonawstwem instalacji sanitarnych oraz produkcj¹ zbiorników na gaz. W 2000 roku przy przychodach 6 472,8 tys. z³ osi¹gnê³o zysk 516,1
tys. z³, a w 2001 (za trzy kwarta³y) przy
przychodach 3 996,4 tys. z³  217,2 tys.
z³. W latach 2000-2001 na inwestycje przeznaczy³o 310 tys. z³. Firma przygotowana
jest na wejcie do Unii Europejskiej. Posiada certyfikat ISO 9001. Reklamuje siê
na targach, wystawach, seminariach i w
prasie specjalistycznej. Na promocjê przeznacza ok. 11 tys. z³ rocznie. Sponsoruje
mecze koszykówki i pi³ki rêcznej. Darowizny przeznacza na cele owiatowe i sportowe.
Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowo-Produkcyjne PIRS S.C. J. Prykiel
 J. Nadolska - Bydlino
Przedsiêbiorstwo prowadzi dzia³alnoæ od
1997 roku. Zatrudnia 20 osób i zajmuje
siê przetwórstwem ryb. W 2000 roku przy
obrocie 2 448 983, 36 z³ uzyska³o dochód
49 286,00 z³, a w 2001 roku (za trzy kwarta³y) przy obrocie 2 615 971,06 z³ - 80
890,22 z³. Zak³ad spe³nia wszystkie wymogi SPIWET. Produkuje wyroby bez
konserwantów, surowcami s¹ w 90% ryby
ba³tyckie. W 2001 roku na inwestycje
przeznaczy³ ponad 96 000 z³. Promuje siê
na Targach Rybnych w Ustce i wiêcie
Ryby w S³upsku. Na promocjê przeznacza 3 800 z³, w tym 1500 na regionaln¹.
Sponsoruje seniorów, dzieci z biednych
rodzin, domy pomocy spo³ecznej. Laureat
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Konkursu Polski Producent ¯ywnoci
2000 za filety po grecku.

Firmy Ma³e 
Pozostali uczestnicy
Centrum Narzêdzi Kneblewski 
S³upsk
Firma prywatna za³o¿ona w 1996 roku,
prowadzi handel hurtowy i detaliczny narzêdziami i maszynami budowlanymi,
wiadczy us³ugi w zakresie napraw maszyn budowlanych i sprzêtu do pielêgnacji terenów zielonych. Piêæ lat temu zaczyna³a dzia³alnoæ od 1 pracownika, dzi
Gdañsk, 31 padziernika 2001 r.
Panowie
Stanis³aw K¹dziela
Starosta S³upski
Jerzy Mazurek
Prezydent Miasta S³upska
Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ za
zaproszenie do objêcia honorowym patronatem czwartej edycji konkursu Srebrny
Niedwied 2001  Lider Promocji S³upskiej Gospodarki.
Z przyjemnoci¹ przyjmujê tê zaszczytn¹ funkcjê w przekonaniu, ¿e inicjatywa ta przyczyni siê do szybkiego i dynamicznego rozwoju naszego regionu, a jednoczenie pozwoli skuteczniej promowaæ
osi¹gniêcia w dziedzinie gospodarki.
Pragnê pogratulowaæ organizatorom
pomys³u i ¿yczyæ powodzenia planowanego przedsiêwziêcia.
Z powa¿aniem.
Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski

zatrudnia 15 osób. Osi¹ga obroty roczne
w granicach 7000 tys. z³. Ma najwy¿sz¹
sprzeda¿ w regionie wyrobów Bosch, Sandvik, WACKER. Wspó³pracuje z niemieckimi firmami REMS, WERA, DORMER.
Pracownicy zarabiaj¹ od 1100 do 2700 z³.
Promuje siê w wydawnictwach lokalnych.
Sponsoruje sportowe transmisje radiowe,
Atomobil Klub. Na promocjê wydaje
rocznie 70000-11000 z³. Za ok. 30 tys.
rocznie wspomaga koció³ katolicki i grekokatolicki.
Hotel BISMARCK Sp. z o.o.  D¹bie k/Bytowa
Hotel trzygwiazdkowy, prowadzi dzia³alnoæ od 2000 roku, zatrudnia 30 osób,
wiadczy us³ugi hotelarskie, gastronomiczne, zwi¹zane z rekreacj¹, kultur¹ i
sportem. W 2000 roku osi¹gn¹³ przychody w wysokoci 928 284, 92 z³, a w 2001
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(za trzy kwarta³y)  919 760,58 z³. Pracownicy zarabiaj¹ od 600 do 1800 z³. Hotel reklamuje siê na targach w Katowicach
i Warszawie, prasie lokalnej i regionalnej.
Sponsoruje Miss Wsi Polskiej, Polsk¹
Dziewczynê Roku 2001, Dni Bytowa.
Rocznie przeznacza na promocjê ok. 20
tys. z³, w tym wiêkszoæ na regionaln¹.
Przekazuje darowizny na rzecz bytowskich
szkó³, dzieci niepe³nosprawnych, PCK w
Gdañsku.

Nominowani w kategorii
firm zatrudniaj¹cych
od 51 do 100 osób
1 Logistics ¯uralski  W³ynkówko
Firma prywatna za³o¿ona w 1977 roku.
Zatrudnia 75 osób i zajmuje siê projektowaniem, produkcj¹ i sprzeda¿¹ wyposa¿enia logistycznego. Eksportuje swoje
wyroby do Niemiec, Danii, Francji, Norwegii, Rosji, Litwy i £otwy. Posiada certyfikat ISO 9001, AQAP-110 (zgodny z
wymogami NATO), Polskiego Rejestru
Statków. Osi¹ga dodatni wynik finansowy.
Stale zwiêksza udzia³ eksportu w przychodach ze sprzeda¿y, który wynosi ju¿ 23,6%.
Promuje siê na Fachpack - Norymbergia,
Subfornitura  W³ochy, konferencji kodyfikacyjnej NATO w Luksemburgu, na targach w Pary¿u, Kielcach, Gdañsku, w
wielu presti¿owych wydawnictwach (Automotive Buisines USA, Automotive Industry Niemcy, Modrene Produksjon Norwegia). Na Miêdzynarodowych Targach
Logistyka 2001 otrzyma³a Z³oty Laur
za jeden ze swoich wyrobów. Laureat
Srebrnego Niedwiedzia w 1999 roku.
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
LEANN Anna Sujkowska-Stañczyk
i Lech Stañczyk  S³upsk
Przedsiêbiorstwo powsta³o w 1990 roku i
jest potentatem na Pomorzu rodkowym
w zakresie zaopatrzenia w wyroby hutnicze i metale kolorowe firm polskich oraz
zagranicznych. Prowadzi te¿ wielkoseryjn¹ produkcjê w³asnych wyrobów z metali
kolorowych, drewna, papieru, w tym m.in.
okuæ budowlanych, systemów transportu
i magazynowania. Zatrudnia 51 osób. W
2000 roku przy sprzeda¿y 19, 5 mln z³ (w
tym 6,5 mln z³ w eksporcie) osi¹gnê³o
wynik bilansowy 0,9 mln z³, a w 2001 roku
(za trzy kwarta³y) przy sprzeda¿y 16 mln
z³ (w tym eksport 4,5 mln z³)  1 mln z³.
W 2000 roku firma wraz z holenedrskim
holdingiem De Sluis Groep zakupi³a 3,6
ha w S³upskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i buduje nowy zak³ad o znaczeniu europejskim. W eksporcie g³ównymi
partnerami, oprócz Holendrów, s¹ inne
kraje Europy Zachodniej oraz Skandynawii. Promuje siê na imprezach organizo-

wanych przez Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹,
Centrum Euro-Info oraz Wielkopolsk¹
Izbê Przemys³owo-Handlow¹. Uczestniczy w pracach Polsko-Belgijsko-Luksemburskiej Izby Przemys³owo-Handlowej.
Sponsoruje m.in. imprezy organizowane
przez Muzeum Pomorza rodkowego w
S³upsku, klub Czarni, sekcjê siatkow¹
AZS PAP w S³upsku, klub Stal Jezierzyce. Rocznie wydaje na promocjê ok.
50 tys. z³, w tym 30 tys. z³ na promocjê
regionaln¹. Aktywnie dzia³a na polu zainteresowania krêgów biznesowych w
Holandii wspó³prac¹ gospodarcz¹ z regionem s³upskim.

Gdañsk, 31 padziernika 2001 r.
Szanowny Pan
Stanis³aw K¹dziela
Starosta S³upski
Szanowny Panie Starosto,
Z przyjemnoci¹ przyj¹³em informacjê o rozpoczêciu kolejnej, czwartej ju¿ edycji konkursu Srebrny Niedwied 2001  Lider Promocji S³upskiej Gospodarki. Podjêta przez rodowiska samorz¹dowe i gospodarcze Ziemi S³upskiej inicjatywa wpisa³a siê ju¿
na sta³e w kalendarzu pomorskich imprez o charakterze promocyjno-gospodarczym, ciesz¹c siê znacz¹cym presti¿em wród s³upskich przedsiêbiorców.
Ogromnie cieszê siê, ¿e równie¿ w
tym roku bêdziemy mieli okazjê byæ
wiadkami zmagañ konkursowych firm
zachodniej czêci naszego województwa. Dotychczasowa liczba uczestników konkursu wiadczy o rosn¹cym
presti¿u tej imprezy, jak równie¿ jest
dowodem zapotrzebowania na tego rodzaju przedsiêwziêcia w naszym regionie. Dostrzegaj¹c ogromne znaczenie
konkursu, jak te¿ wzrastaj¹ce zainteresowanie ze strony rodowiska gospodarczego, chêtnie obejmê patronatem
tegoroczn¹ edycjê imprezy maj¹c nadziejê, ¿e zgromadzi liczne grono
uczestników i bêdzie zachêt¹ dla
wszystkich przedsiêbiorców do podnoszenia swojej aktywnoci gospodarczej,
a tak¿e zaanga¿owanie w ¿yciu i rozwój rodowiska lokalnego.
¯yczê Pañstwu, aby tegoroczna
edycja wy³oni³a liderów gospodarczych, którzy poprzez swoje dzia³ania
przyczyniaj¹ siê do rozwoju Ziemi
S³upskiej oraz ca³ego województwa
pomorskiego.
Z powa¿aniem,
Jan Zarêbski
Marsza³ek Województwa Pomorskiego

KMM Sp. z o.o.  G³obino
Firma istnieje od 1989 roku, zatrudnia 72
osoby i zajmuje siê produkcj¹ obuwia
mêskiego, letniego, ca³orocznego, zimowego oraz butów dla m³odzie¿y. Prowadzi eksport do Czech, na Ukrainê, Litwê,
do Rosji i Niemiec, import  z Holandii i
W³och. Przekaza³a do u¿ytku nowy obiekt
produkcyjny o powierzchni 2000 m kw.,
zwiêkszy³a zatrudnienie o 22%, sprzeda¿
o 50 % a eksport o 40 %. W 2000 roku na
inwestycje przeznaczy³a 2 567, 1 tys. z³,
do wrzenia 2001 r.  204, 3 tys. z³. Promuje siê na targach w Brnie, Moskwie, w
pismach bran¿y skórzanej (wiat Butów, Przegl¹d Skórzany). Sponsoruje
imprezy sportowe i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W 2000 roku
na promocjê wyda³a 62 709, 58 z³. Wspomaga darowiznami m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminny Orodek
Pomocy Spo³ecznej w Dêbnicy Kaszubskiej, Dom Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie.

Firmy rednie 
Pozostali uczestnicy
Przedsiêbiorstwo Budownictwa Regionalnego Sp. z o.o.  S³upsk
Firma z blisko 50-letnimi tradycjami, istnieje od 1962 roku, w 1998 roku sprywatyzowana jako jednoosobowa spó³ka
Skarbu Pañstwa. Zajmuje siê budownictwem ogólnym i mieszkaniowym, produkcj¹ wyrobów z betonu, wydobyciem i
sprzeda¿¹ ¿wiru. Zatrudnia 91 osób. Wypracowany zysk netto przy przychodach 13
000 tys. z³ w 2000 roku wyniós³ 10 000
tys. z³. a za 9 miesiêcy 2001 roku  206, 2
tys. z³. Poniesione nak³ady inwestycyjne
to odpowiednio: 658, 3 tys. z³ i 64, 2 tys.
z³. Pracownicy zarabiaj¹ rednio po 2 108
z³. Przedsiêbiorstwo promuje siê na targach
bran¿owych (Budma, Housebuilding,
S³upskie Targi Budownictwa) oraz w pismach gospodarczych. Sponsoruje imprezy kulturalne i sportowe. Rocznie na promocjê przeznacz ok.28 tys. z³. Jest laureatem Srebrnego Niedwiedzia w 1999
roku. W 2000 roku uzyska³o III nagrodê
w Ogólnopolskim Konkursie PZITB Budowa Roku 2000oraz wyró¿nienie w Konkursie Platynowe Wiert³o za realizacjê
obiektów u¿ytecznoci publicznej.
Zak³ad Produkcyjno-Us³ugowy Przyczep Samochodowych TRAMP-TRAIL  S³upsk
powsta³ w 1990 roku i jest firm¹ ca³kowicie prywatn¹. Zatrudnia 55 osób i zajmuje siê produkcj¹ przyczep oraz zabudów
na samochody ciê¿arowe. Prowadzi eksport swoich wyrobów do Niemiec, Rosji i
Norwegii. W 2000 roku uzyska³ przycho-

dy ze sprzeda¿y w wysokoci 6,1 mln z³,
w 2001 roku (za trzy kwarta³y)  4,9 mln
z³. W dobie s³abej koniunktury gospodarczej w ca³ej gospodarce osi¹ga dynamikê
sprzeda¿y rednio o 10 % rocznie. W 2001

Kryteria oceny

W ocenie przedsiêbiorstw brano pod
uwagê: efekty ekonomiczne w 2000 i
za trzy kwarta³y 2001 roku, nak³ady finansowe na rozwój, dynamikê i perspektywy rozwoju, wspó³pracê z partnerami zagranicznymi (import-eksport),
posiadane certyfikaty i znaki jakoci,
dba³oæ o pracowników, warunki pracy
i p³acy, udzia³ w targach, wystawach,
imprezach gospodarczych i wydawnictwach, sponsorowanie imprez lokalnych i regionalnych, nak³ady ponoszone na promocjê, dzia³alnoæ charytatywn¹, szczególne osi¹gniêcia firmy. W
ocenie menad¿erów gospodarki: wykszta³cenie kandydata, uzyskane kwalifikacje, wyniki ekonomiczne prowadzonej dzia³alnoci, szczególne osobiste osi¹gniêcia zawodowe, uzyskane
wyró¿nienia i nagrody, plany zawodowe.
roku zak³ad przeznaczy³ na inwestycje 80
tys. z³. Promuje siê na targach w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy. Na promocjê
przeznacza rocznie ok. 45 tys. z³. W 2000
r.otrzyma³ wyró¿nienie w konkursie
Srebrny Niedwied  Lider Promocji
S³upskiej Gospodarki. Zdoby³ te¿ nagrodê w konkursie S³upski Produkt Roku
2000.
Us³ugi Transportowe T.J. Niciejewscy
Sp. z o.o.  Sycewice
Firma istnieje od 1991 roku, zatrudnia 50
osób i zajmuje siê wiadczeniem us³ug
transportowych, warsztatowych, spedycj¹,
hurtow¹ i detaliczn¹ sprzeda¿¹ paliwa. W
latach 2000-2001 firma, mimo regresu na
rynku transportowym, osi¹gnê³a 4,5%
zysku. Realizuje inwestycjê polegaj¹c¹ na
budowie zak³adu do produkcji biopaliwa
z rzepaku. Wspó³pracuje z Nestle Polska
S.A. LKW WALTER, RUBBERMAID,
BPW POLSKA, EBERSPACHER, WEBASTO, JOST WAPCO, SAF. Eksport
stanowi 30% w obrocie firmy. Wszyscy
pracownicy s¹ cz³onkami funduszy emerytalnych, zarabiaj¹ rednio po 1200 z³.
Pracownicze urz¹dzenia socjalne spe³niaj¹ najwy¿sze standardy europejskie. Promuje siê na miêdzynarodowych i krajowych targach, wystawach i imprezach
gospodarczych. W latach 2000-2001 na
promocjê wyda³a 200 tys. z³. Sponsoruje
imprezy sportowe. Wspar³a Akcjê Huma-

nitarn¹ Janiny Ochojskiej, Akcje Caritas,
udzieli³a pomoc 25 osobom indywidualnym.

Nominowani w kategorii
firm zatrudniaj¹cych
od 101 do 250 osób
PREFABET- Os³awa D¹browa S.A.
Zak³ad istnieje od 1975 roku, w 1990 od³¹czy³ siê od P.P.B. Prefabet-Gdañsk i rozpocz¹³ dzia³alnoæ na w³asny rachunek
jako Przedsiêbiorstwo Przemys³u Betonów
Prefabet-Os³awa D¹browa. W 1996 roku
przedsiêbiorstwo zosta³o sprywatyzowane
w formie akcjonariatu pracowniczego.

Organizatorzy
K a p i t u ³ a

Organizatorami konkursu Srebrny Niedwied  Lider Promocji S³upskiej Gospodarki s¹: Starostwo Powiatowe w
S³upsku, Urz¹d Miejski w S³upsku, S³upska Izba Przemys³owo-Handlowa, Miesiêcznik Targowy, Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania w S³upsku, Rada Regionalna
Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych
NOT w S³upsku. Patronat prasowy nad
IV edycj¹ obj¹³ G³os Pomorza  laureat Srebrnego Niedwiedzia w kategorii media w 2000 roku. Kapitu³ê tworzyli:prof.dr hab. Magdalena Jerzemowska
 rektor Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania w
S³upsku (przewodnicz¹ca), Jerzy Wandzel  prezydent S³upska, Jan Dobrzyñ 
wiceprezes S³upskiej Izby Przemys³owoHandlowej, Ryszard Kwiatkowski  wiceprezes Rady Regionalnej Stowarzyszeñ
Naukowo-Technicznych NOT w S³upsku,
Kazimiera Rennert (NOT), Zbigniew
Marecki (G³os Pomorza), Jerzy Jakym
(Miesiêcznik Targowy), Henryk Bielan
(SIPH), Jerzy Barbarowicz (Urz¹d Miejski w S³upsku), Joanna Or³owska, Zbigniew Babiarz-Zych  sekretarz (Starostwo Powiatowe w S³upsku).
Ka¿d¹ firmê (i ka¿d¹ osobê) oceniano
przyznaj¹c od 0 do 5 punktów. Przy 11osobowym sk³adzie Kapitu³y ka¿dy
uczestnik móg³ otrzymaæ maksymalnie 60
punktów. Do drugiego etapu dopuszczano te firmy, które uzyska³y minimum 31
punktów. Sporód nich wy³oniono firmy,
które uzyska³y wstêpne nominacje do nagrody g³ównej. Nastêpnie wizytowano
wytypowane firmy w celu zweryfikowania wstêpnego wyboru. Dopiero po tej
weryfikacji og³oszono nominowanych. W
kategorii: media ocenie poddano wszystkie s³upskie redakcje. W tym przypadku,
nie kierowano siê wynikami ekonomicznymi, oceniano g³ównie aktywnoæ redakcji w promocji s³upskiej gospodarki.
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Zatrudnia obecnie 183 osoby i nadal zajmuje siê produkcj¹ materia³ów budowlanych z betonu komórkowego oraz wapna
hydratyzowanego. Spó³ka posiada w³asne
hurtownie w S³upsku, Szczecinku i Chojnicach. Za trzy kwarta³y 2001 roku osi¹gnê³a zysk brutto 1 581 305, 14 z³ (w I
pó³roczu 2000: 649 828,22 z³). Na inwestycje wyda³a 1 300 tys. z³. Ca³¹ produkcjê sprzedaje w kraju, nie powadzi importu. Promuje siê na targach w Poznaniu,
Gdañsku, pismach lokalnych i bran¿owych. Na promocjê przeznacza rocznie ok.
250 tys. z³ (netto). Sponsoruje wiele imprez organizowanych w Bytowie i powiecie bytowskim. Ma na swoim koncie wiele darowizn. Otrzyma³a wyró¿nienie w III
edycji konkursu Srebrny Niedwied.
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
PLAST-BOX S.A.  S³upsk
Jeden z najwiêkszych producentów opakowañ z tworzyw sztucznych, cz³onek
Klubu Gazel Biznesu. Istnieje od 1983
roku, zatrudnia 200 osób. W 2000 roku
spó³ka osi¹gnê³a zysk netto 578 045,88 z³,
w 2001 (za trzy kwarta³y)  1 1440 49, 83
z³. Poniesione nak³ady inwestycyjne w
2001 r.  4 966 757,58 z³. Swoje wyroby
eksportuje do Niemiec, Czech, Rosji, Francji, Cuaracao, Estonii, na Ukrainê i na
£otwê. Posiada certyfikat ISO 9001 na
znak bezpieczeñstwa B. Wystawia siê na
targach w Poznaniu, Moskwie, Kijowie i
Wilnie. Na promocjê wydaje ok. 600 tys.
z³ (do wrzenia 2001  398 tys. z³). Sponsoruje imprezy kulturalne, sportowe, konferencje naukowe. Firma roku 1999, laureat nagród Srebrnego Niedwiedzia
1999 i Gryfa Gospodarczego 2001.

Wyró¿nienia
redakcji

Tradycj¹ konkursu Srebrny Niedwied jest, ¿e swoje nagrody firmom i menad¿erom przyznaj¹ s³upskie redakcje. S¹ to nagrody pozaregulaminowe i redakcje same decyduj¹ komu i za co chc¹ je przyznaæ. W
pierwszych dwóch edycjach konkursu redakcjom nie ograniczano listy
firm, sporód których chcia³y wybraæ
swoich laureatów. Od trzeciej edycji
mog¹ ich wybieraæ tylko sporód
uczestników konkursu; ka¿d¹ inn¹
kandydaturê musz¹ konsultowaæ z
Kapitu³¹. Wybrane firmy i menad¿erowie swoje wyró¿nienia odbieraj¹
tak¿e na Uroczystej Gali S³upskiej
Gospodarki.
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Nie ma dzia³ania
bez ryzyka

Jerzy Knia  dyrektor Instalexu: Jaki by³ miniony, 2001 rok w dzia³alnoci mojej firmy? Chcia³bym, ¿eby taki
sam powtórzy³ siê w bie¿¹cym roku.
Wiêcej nie oczekujê. Marzy mi siê, ¿eby
inwestorzy wiêcej zarabiali, wtedy mo¿na by lepiej powalczyæ o rynek. Ogólna
sytuacja w gospodarce nie jest dobra.
Proszê tylko zobaczyæ, co siê dzieje ze
S³upskiem? Mia³a byæ Specjalna Strefa
Ekonomiczna, i co z niej zosta³o? ¯eby
istnieæ dzi na rynku, firma musi siê rozwijaæ, iæ do przodu. Ksiêgowa koñczy bilans i wyliczy³a, ¿e mielimy w
2001 roku ponad 7 milionów z³otych
przerobu. Dwa lata temu by³o ponad
szeæ milionów. Ryzykujemy i sobie jako radzimy. Musimy ryzykowaæ - bez
tego nie ma dzia³ania. Kwestia tylko
wyczucia, ile mo¿na zaryzykowaæ. Dzisiaj stres w dzia³alnoci biznesmena to
normalna sprawa. Ale najgorsze, ¿e wystêpuje on te¿ ju¿ u pracowników, którzy
panicznie boj¹ siê straciæ pracê. Jak firma upadnie, gdzie j¹ znajd¹? Wyczyta³em, ¿e w Niemczech pada rocznie 34
tysi¹ce firm i tyle samo powstaje. My, w
Polsce robimy reformê, wszystko prywatyzujemy i wprowadzamy kapitalizm. Ale
jaki jest to kapitalizm? Moim zdaniem
firma pañstwowa, która nie radzi sobie
na rynku, nawet nie powinna próbowaæ
siê prywatyzowaæ; szkoda tylko na to publicznych pieniêdzy.
M&S Pomorska Fabryka Okien
Sp. z o.o.  S³upsk
Fabryka istnieje od 1991 roku, zatrudnia
194 osoby i jest czo³owym producentem
w kraju stolarki okiennej i drzwiowej z
PCV i drewna, zajmuje siê równie¿ wyrobami z kamienia. Produkuje 15 tys. sztuk
okien miesiêcznie. Produkcja odbywa siê
przy wykorzystaniu najwy¿szej jakoci
technologii i maszyn. Sieæ dystrybucji stanowi 100 punktów detalicznych i 30 biur
handlowych po³¹czonych z magazynami.
Ponadto dealerzy M&S wspó³pracuj¹ z
ponad setk¹ niezale¿nych lokalnych biur
handlowych. Fabryka posiada w³asne zaplecze dystrybucyjne w Niemczech, USA,
Rosji, Bia³orusi i Ukrainie. W 2000 roku
osi¹gnê³a zysk ze sprzeda¿y 617,8 tys. z³.
W 2001 roku (za trzy kwarta³y) 1 560, 2
tys. z³. Fabryka buduje nowy zak³ad w
S³upskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Posiada odbiorców w Rosji, Niemczech, Holandii i USA. Wdra¿a ISO 9002.
Wszyscy pracownicy maj¹ nieograniczony dostêp do stanowisk komputerowych.
Fabryka promuje siê na targach w Poznaniu, Rzeszowie, £odzi, Katowicach,
Szczecinie, Koninie, Lublinie, Wa³brzychu, Bia³ymstoku, P³ocku, Kaliszu, War-

szawie, Sierpcu, Piotrkowie Trybunlaskim
i Skierniewicach. Prowadzi³a kampaniê
reklamow¹ w TVP1, TVP2, TVN, TV4,
RTL7, w wielu kolorowych pismach. W
2000 roku wyda³a na promocjê 4 mln z³,
w 2001 (za trzy kwarta³y)  ok. 3 mln.
Sponsoruje wiele imprez kulturalnych. Ma
na swoim koncie wiele znacz¹cych darowizn. W 2000 roku otrzyma³a m.in. Pomorsk¹ Nagrodê Jakoci, by³a nominowana do Srebrnego Niedwiedzia  Lidera
Promocji S³upskiej Gospodarki.

Firmy du¿e 
Pozostali uczestnicy
Fabryka Maszyn Rolniczych
FAMAROL S.A.  S³upsk
Jest firm¹ z wieloletnim dorobkiem, istnieje od 1947 roku. Zajmuje siê produkcj¹ maszyn rolniczych i czêci zamiennych, wiadczy te¿ us³ugi i pracuje w kooperacji z innymi firmami. Zatrudnia
obecnie 245 osób. Fabryka kontynuuje
dzia³ania restrukturyzacyjne, dostosowuj¹c siê do rosn¹cych wymagañ rynku. Nie
zaniechuj¹c produkcji na rzecz rolnictwa,
stopniowo poszerza obszar dzia³ania o
inne ga³êzie przemys³u. Jest w posiadaniu nagrody prezesa KRUS za agregat
uprawowo-siewny, uznany za najbezpieczniejsz¹ maszynê roku 2000. Wystawia siê
na targach w Poznaniu, Wiec³owicach k/
Poznania. W 2001 roku na promocjê wyda³a 140 tys. z³. wiadczy darowizny na
rzecz Stowarzyszenia Bezpieczny S³upsk,
Wojewódzkiego Szpitala, TKKF Promyk.
Energetyka Cieplna
Sp. z o.o.  S³upsk
Jako spó³ka istnieje od 1992 roku, zatrudnia 235 osób i zajmuje siê produkcj¹, przesy³em i dystrybucj¹ ciep³a, us³ugami konserwacyjnymi, projektowymi i laboratoryjnymi. W 2000 roku przeznaczy³a na
inwestycje 5608,9 tys.z³,w 20014947,5
tys. z³. Spó³ka posiada znak ISO 9002,
zafundowa³a pracownikom grupowe ubezpieczenia emerytalne Pogodna Jesieñ.
Promuje siê w wydawnictwach regionalnych. W 2000 roku na promocjê przeznaczy³a 219 tys. z³, w 2001 (za 9 miesiêcy) 
61 tys. z³. Sponsoruje imprezy kulturalne
i sportowe. Ma na swoim koncie wiele
darowizn. Nale¿y do jednych z nielicznych
firm w kraju maj¹cych w pe³ni zautomatyzowany system ciep³owniczy.
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe PLASTMET  Widzino
Firma prywatna, istnieje od 1997 roku,
zatrudnia 120 osób i zajmuje siê produkcj¹ komponentów dla przemys³u motoryzacyjnego (wyroby metalowe t³oczone z

blach). Wspó³pracuje z czesk¹ SKODA,
niemieckim SITECH. Prowadzi eksport do
Czech, Niemiec, dla firmy SITECH i francuskiej FAURENCJI. Posiada certyfikat
QS AVS Q 94  Fiat oraz QS 9000 i
VDA.6.1. Ze Skod¹ ma podpisan¹ umowê na dostawy do 2009 roku! Firma osi¹ga zyski. W 2000 roku przeznaczy³a na
inwestycje 415 a w 2001 - 430 tys. z³.
rednio p³aci pracownikom po 1540 z³
miesiêcznie. Promuje siê na miêdzynarodowych seminariach i sympozjach, w katalogach i prospektach. Na promocjê w
2000 i 2001 roku przeznaczy³a 16 tys. z³.
W 2001 r. dofinansowa³a budowê dróg w
gminie Kobylnica. Sponsoruje imprezy
kulturalne i sportowe.

Promocja
ród³em sukcesu
Jerzy Prykiel  wspó³w³aciciel
przedsiêbiorstwa Pirs: - Rok 2001
by³ dla naszej firmy nadspodziewanie
dobry. Produkujemy dzienne 2-3 tony
przetworów rybnych i tyle sprzedajemy. Mamy dobry zbyt dziêki wysokiej
jakoci naszych produktów i stosunkowo niskim cenom. Te ostatnie w porównaniu z rokiem 2000 podnielimy tylko o 3 procent. Dobre nasze wyniki s¹
te¿ zas³ug¹ dobrej organizacji pracy i
starannej selekcji odbiorców. Kupujemy ryby do przetwórstwa z kilku róde³  co jest niezmiernie wa¿ne - a gotowe wyroby sprzedajemy tylko tym
odbiorcom, którzy p³ac¹ nam w terminach. Dziêki tak starannie dobranym
kontrahentom nasza firma mo¿e funkcjonowaæ przy stosunkowo niskim kredycie obrotowym i staæ nas jeszcze na
inwestycje. Na w³asnej skórze przekonalimy siê jak wa¿na jest promocja w
dzia³alnoci firmy. Bez niej praktycznie nie by³oby nas na rynku.
Firma BAJCAR Bronis³aw Bajcar 
S³upsk
Firma istnieje od 2000 roku i zajmuje siê
produkcj¹ stolarki z PCV. Zatrudnia 105
osób. Za trzy kwarta³y 2001 roku, przy
sprzeda¿y 11,6 mln z³ osi¹gnê³a 1,1 mln
z³ zysku (w 2000 roku przy 6,5 mln z³ 
1,3 mln z³). Zainwestowa³a ju¿ ok. 3 mln
z³. Wspó³pracuje z firmami niemieckimi
- EURO GLAS GmbH LCO, THYSSEN
i WINKHAUS. Na promocjê regionaln¹
przeznacza ok. 30 tys. z³. Sponsoruje m.in.
Schronisko dla Zwierz¹t w S³upsku, wiadczy darowizny na rzecz s³upskiego szpitala, dzieciêcego chóru Fantazja, Gimnazjum Nr 3 i Szko³y Podstawowej Nr 5 w
S³upsku.

Przedsiêbiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ENBUD
Sp. z o.o.  S³upsk
Istnieje w S³upsku od 1996 roku, zatrudnia 121 osób i zajmuje siê projektowaniem
oraz wykonawstwem sieci elektroenergetycznych, projektowaniem i instalowaniem elektrowni wiatrowych. W 2001
roku (trzy kwarta³y) osi¹gnê³o przy sprzeda¿y za 14, 7 mln z³, rentownoci 3,9 % i
rednim zatrudnieniu 115 osób, zysk 0,7
mln z³. Poniesione nak³ady inwestycyjne
to 1,75 mln z³. Posiada certyfikaty: ISO
9001, EMITER, DIN ISO. W grudniu
2001 planowa³a wdro¿enie certyfikatu ISO
14001. Wspó³pracuje z GMBH Elkektrotechnische Fabrik w Niemczech i ABB w
Szwecji. Reklamuje siê w wydawnictwach
naukowych i popularnych, na imprezach
kulturalnych i sportowych, w lokalnych
wydawnictwach promocyjnych. Jest laureatem S³upskiego Produktu Roku 2000
i Pomorskiego Produktu Roku 2001.

Nominowani w kategorii
firm zatrudniaj¹cych
powy¿ej 250 osób
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno -Us³ugowo-Handlowe Drutex Leszek Gierszewski - Bytów
Firma prywatna, istnieje od 1985 roku,
zatrudnia 280 osób i zajmuje siê produkcj¹ i monta¿em stolarki z PCV, ALU, produkcj¹ i monta¿em szyb zespolonych, produkcj¹ drutu i wyrobów z drutu. wiadczy te¿ us³ugi transportowe oraz us³ugi w
zakresie wypoczynku i gastronomii. W
2000 roku osi¹gnê³a zysk 3 654 500 z³, a
w 2001 (za trzy kwarta³y) 4 903 300 z³.
Prowadzi eksport do Niemiec, Holandii,
na £otwê, Litwê i Ukrainê. Na inwestycje
przeznaczy³a w 2001 roku 2 458 018 z³,
na zakup nieruchomoci 5 308 826, 79 z³.
Posiada ISO 9002 w zakresie produkcji
stolarki otworowej i drutu. Promuje siê na
targach w Gdañsku, Rydze, Bia³ymstoku,
Suwa³kach, Gdañsku, Gdyni. W 2000 r.
na promocjê wyda³a 389 247, 08 , a w 2001
(za trzy kwarta³y)  347 816,30 z³. W formie darowizn na rzecz s³u¿by zdrowia i
sportu przeznaczy³a rok temu 74 686, 38
z³, do wrzenia 2001 r.  52 647, 71 z³.
Sponsoruje wiele imprez kulturalnych, organizacji spo³ecznych. Zdoby³a wyró¿nienie w konkursie Miêdzynarodowych Targów Okien i Drzwi 2001 w Gdañsku o
Bursztynowy Medalion, Wstêgê Niemena na Targach Biznesu w Rydze 2001,
W³óczniê Jaæwingów na Polsko-Litewskich Targach w Suwa³kach 2001, bra³a
udzia³ w konkursie Teraz Polska 2001.
W 2000 roku otrzyma³a specjaln¹ nagrodê w konkursie Srebrny Niedwied 

W dobrym
kierunku

Marzena G³ogowska  wspó³w³acicielka przedsiêbiorstwa RAMM: Rok 2001 nie by³ najlepszy w dzia³alnoci naszej firmy. Zdarzy³a siê nam
pierwsza od jedenastu lat wpadka. Po
prostu trafi³ siê nam niesolidny klient,
który naci¹gn¹³ nas na spor¹ kwotê pieniêdzy i teraz musimy dochodziæ swego
w s¹dzie. A dzia³alimy ostro¿nie, dok³adnie sprawdzilimy tego odbiorcê i
nic nie wskazywa³o na jego nieuczciwoæ. Je¿eli chodzi o rozwój firmy, to
poszlimy w dobrym kierunku tworzenia w ró¿nych miejscach Polski sk³adów
konsygnacyjnych, w których sprzedajemy nasze produkty. Jest ich ju¿ dziesiêæ
i zamierzamy utworzyæ jeszcze dziesiêæ.
Nie mamy dzisiaj wiêkszych powodów
do zmartwieñ, ale przy dwudziestu sk³adach i oko³o 50 znacz¹cych odbiorcach
naszych blach w ró¿nych czêciach kraju, na pewno bêdziemy spokojniejsi o firmê.
Lider Promocji S³upskiej Gospodarki.
Nale¿y do elitarnego Klubu Gazel Biznesu  grona najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê firm.
PRIME FOOD Sp. z o.o.  Przechlewo
Spó³ka istnieje od 1990 roku, ale produkcjê w zak³adzie w Przechlewie prowadzi
dopiero od kilku lat. Zajmuje siê ubojem,
trzody i byd³a rzenego, produkcj¹ miêsa, wyrobów miêsnych, wêdlin i wêdzonek. Zatrudnia 344 osoby. Za trzy kwarta³y 2001 roku osi¹gnê³a zysk netto 10 mln
z³. Ma wdro¿ony system kontroli jakoci
HACCP. Eksportuje swoje wyroby do
Holandii, Danii, Wielkiej Brytanii, Rosji.
Spó³ka promuje siê na targach w Zakopanem i Szczecinie. Na promocjê w 2000
roku przeznaczy³a 60 tys. z³, w 2001  90
tys. z³. Sponsoruje Orodek Solidarni-Plus
w Wandzinie, wspomaga organizacje bezrobotnych i orodki pomocy spo³ecznej.
Jest laureatk¹ m.in. Z³otego Topora
1999 i nagrody Instytutu Przemys³u Miêsnego i T³uszczowego w Warszawie,
Srebrnego Niedwiedzia w 1999 roku.
Zak³ad Wyrobów Metalowych Stako
Micha³ Staniuk - S³upsk
Zak³ad istnieje od 1967 roku, zatrudnia 351
osób i zajmuje siê produkcj¹ zbiorników
samochodowych LPG. Za trzy kwarta³y
2001 roku osi¹gn¹³ przychód 30 mln z³.
W 2000 roku zainwestowa³ w rozwój firmy 7,5 mln z³. Ma partnerów m.in. w Australii, Indiach, krajach Europy. Wystawia
siê na targach w Poznaniu i Warszawie oraz
w Pary¿u. Na promocjê przeznaza ok. 120
tys. z³, w tym ok. 30 tys. na promocjê re7

gionaln¹. Sponsoruje imprezy kulturalne i
sportowe.

Firmy makro 
Pozostali uczestnicy
KAPENA S.A.  S³upsk

Firma z du¿ymi tradycjami. Zajmuje siê
produkcj¹, sprzeda¿¹, naprawami pojazdów mechanicznych, produkcj¹ maszyn
dla rolnictwa i lenictwa, dzier¿aw¹ i leasingiem pojazdów oraz maszyn. Za trzy
kwarta³y 2001 roku osi¹gnê³a zysk netto
604 067, 75 z³. W 2000 roku  stratê 533
898, 98 z³. W 2000 roku wyda³a na inwestycje 563 581,90 z³, w 2001  98 864, 98
z³. Ka¿dego roku do produkcji wprowadza nowy model autobusu. W 2002 bêdzie
to autobus turystyczny EURORIDER 391
FALCON. Spó³ka liczy, ¿e pozwoli on
zdobyæ jej nowy segment rynku i zwiêkszyæ zatrudnienie. Kapena zwiêkszy³a swój
udzia³ w rynku autobsów mini do 67%.
Wspó³pracuje z Cacciamali SPA W³ochy.
Posiada ISO 9001.Wystawia siê na targach
w Poznaniu, w £odzi i S³upsku. Na promocjê wydaje ok. 100 tys. z³. Sponsoruje
przewozy dla dzieci, letnie imprezy charytatywne.
FLAIR POLAND
Sp. z o.o.  Kobylnica
Spó³ka istnieje od 1993 roku i zajmuje siê
produkcj¹ mebli tapicerowanych, zatrudnia 341 osób. W 2000 roku ponios³a du¿e
straty, w 2001 roku osi¹gnê³a znaczn¹ poprawê wyniku, przewiduje uzyskaæ rentownoæ rzêdu 4-5 %. Wspó³pracuje z
I.M.S w Szwajcarii i Austrii, I.M.S. B w
krajach Beneluksu, z firmami niemieckimi, czeskimi, wêgierskimi, chorwackimi
i litewskimi. Posiada certyfikat ISO 9001.
P³ace pracownicze w stosunku do roku
2000 wzros³y rednio o 13%. Fabryka
wystawia siê na targach w Ostródzie, Poznaniu, Moskwie, promuje w katalogach
bran¿owych i wydawnictwach informatycznych. Na promocjê przeznaczy³a w
2001 roku ³¹cznie ok. 270 tys. z³ Sponsoruje Festiwal Pianistyki Polskiej w S³upsku i przekaza³a meble m.in. Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w S³upsku.
Fabryka Obuwia ALKA
S.A.  S³upsk
Jako spó³ka akcyjna prowadzi dzia³alnoæ
od 1994 roku. Zatrudnia 363 osoby. To
producent obuwia mêskiego i m³odzie¿owego. Firma w 2000 roku osi¹gnê³a zysk
netto 813 tys. z³, w 2001 (za trzy kwarta³y)  349 tys. z³. W rozwój zainwestowa³a ostatnio 100 tys. z³. Ma partnerów w
Rosji, na Litwie, Ukrainie, w Czechach i
Niemczech. W 1999 roku uzyska³a god³o
Teraz Polska, to równie¿ laureat Srebr-
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nego Niedwiedzia 1999. Wystawia siê
na targach w £odzi, Moskwie, Kijowie.
Sponsoruje Miss Polski, Mister Poland, Jarmark S³upski. Na promocjê
wydaje ok. 250 tys. z³, w tym na regionaln¹  50 tys. z³.

Zawsze na plusie
Andrzej Mrczyñski  prezes spó³ki
Aquamar: - Firma nasza odk¹d istnieje, a ja prowadzê j¹ ju¿ 25 lat, zawsze by³a na plusie. W 2000 roku osi¹gnêlimy rekordowy wynik  2 miliony z³ zysku! Bylimy najlepsi w Polsce
wród oko³o 50 licz¹cych siê gospodarstw rybackich. Znalelimy siê te¿
na bardzo wysokim, trzecim miejscu w
rankingu 300 najlepszych przedsiêbiorstw rolnych w Polsce, ocenianych
pod wzglêdem sytuacji ekonomicznofinansowej. Tak dobry wynik by³ mo¿liwy dziêki rozwijanej hodowli i produkcji towarowej ryb oraz narybku.
Rocznie osi¹gamy przyrost produkcji
od 50 do 100 ton ryby handlowej. Ekonomika handlu nie jest mo¿e rewelacyjna, ale znacz¹ce jest to, ¿e rynek krajowy poprawia nam tê ekonomikê. Jeszcze nie tak dawno sprzedawalimy w
kraju tylko 10 procent produkcji, teraz
sprzedajemy ju¿ ok. 50 procent i zbyt
na rybê wie¿¹ jest praktycznie nieograniczony. G³ówni nasi odbiorcy znajduj¹ siê na po³udniu Polski i w Wielkopolsce. Turyci przebywaj¹cy w górach
czêsto myl¹, ¿e jedz¹ tam rybê z górskich potoków, a ona jest z naszych
pomorskich wód. Organizatorzy górskiego wypoczynku zamawiaj¹ u nas
nawet do 10 ton ryby tygodniowo,
g³ównie pstr¹ga. Jeden z zajazdów turystycznych na Pomorzu te¿ potrafi
sprzedaæ do 1 tony naszych pstr¹gów
tygodniowo. Rok miniony by³ nieco
trudniejszy z powodu du¿ej inwestycji,
jak¹ jeszcze prowadzimy, ale wynik
osi¹gniemy te¿ dobry. Wszystkie dzia³y w naszej produkcji s¹ dochodowe.
W 2001 roku wynik bêdzie mo¿e mniejszy, bo ceny relatywnie na ryby wie¿e
s¹ coraz gorsze, a ceny paszy posz³y w
górê o oko³o 50 proc. Cena ryby w eksporcie jest sta³a i praktycznie dzi nieop³acalna, ale wycofaæ siê z rynków zachodnich nie mo¿emy, bo póniej by³oby nam trudno na nie powróciæ.
JANTAR Sp. z o.o.  S³upsk
Firma istnieje od 1988 roku, zatrudnia
1301 osób. Jej zakres dzia³alnoci to: fizyczna i techniczna ochrona osób i imienia, us³ugi sprz¹tania, instalacja i serwis

systemów komputerowych, kas fiskalnych,
systemów alarmowych, us³ugi archiwowania, produkcja transformatorów sieciowych ma³ej mocy, rêkawic roboczych i
ochronnych, handel, prowadzenie us³ug
hotelowych, wypoczynkowych i rehabilitacyjnych. W roku 2000 spó³ka, przy przychodach 30 891, 3 tys. z³ i rentownoci
9,3% osi¹gnê³a zysk netto 2 034,8 tys. z³.
W roku 2001 (za trzy kwarta³y) przy przychodach 27 983,7 tys. i podobnej rentownoci jak w 2000 r. osi¹gnê³a zysk netto 
2 071,0 tys. z³. Na inwestycje wyda³a 2
254,1 tys. z³ (w ca³ym 2000 roku  3 953,0
tys. z³). Jest w posiadaniu m.in. Orodka
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Polanicy Zdroju, ponad 285 ha gruntów rolnych w Boles³awicach oraz wi¹tkowie k/
Bytowa, nieruchomoci w Lêborku. W
porównaniu z rokiem 2000 zatrudnienie
zwiêkszy³a o 7,9% a redni¹ p³acê pracownicz¹ o 8,5%. W ci¹gu szeciu ostatnich
lat (od 1995 roku) zatrudnienie zwiêkszy³a prawie dwukrotnie! Posiada certyfikat
jakoci ISO 9002. W listopadzie 2001 odda³a do u¿ytku nowy budynek z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe oraz
przychodni lekarskiej dla pracowników.
Promuje siê na targach w RPA, konferencjach (m.in. w Szwecji), misjach gospodarczych (Meksyk, Bia³oru). Ogó³em na
promocjê wydaje ok. 86 tys. z³, w tym regionaln¹  65 tys. z³. Sponsoruje kluby i
imprezy sportowe, dzia³ania kulturalne.
GINO ROSSI S.A.  S³upsk
Firma istnieje w S³upsku od 1992 roku,
zatrudnia 281 osób i zajmuje siê produkcj¹ i sprzeda¿¹ obuwia wizytowego mêskiego i damskiego. Swoje wyroby ekportuje m.in. do Rosji, £otwy, Mo³dawi, na
Litwê i Ukrainê. W 2000 roku przy sprzeda¿y 53 179 308 z³ osi¹gnê³a zysk netto
582 637 z³. W 2001 roku (za trzy kwarta³y) przy sprzeda¿y 54552020z³2000141
z³. W 2002 roku sprzeda¿ zamierza zwiêkszyæ o 15%, tj. do 80 mln z³. W latach
1999-2000 na inwestycje przeznaczy³a 5,1
mln z³. Spó³ka posiada 42 w³asne salony
sprzeda¿y na terenie ca³ego kraju. Promuje siê na targach w Moskwie, Kijowie,
Bolonii i Duseldorfie. Na promocjê przeznacza 50-75 tys. z³, g³ównie w regionie.
Sponsoruje wystêpy S³upskiej Orkiestry
kameralnej, Grupy Baletowej Arabeska,
siatkówkê m³odzie¿ow¹. W 2000 roku na
dzia³alnoæ charytatywn¹ przeznaczy³a 149
tys. z³.
Przedsiêbiorstwo Pañstwowej Komunikacji Samochodowej  S³upsk
S³upski PKS jest przedsiêbiorstwem pañstwowym i dzia³a na polskim rynku od
ponad 50 lat. Zatrudnia 384 osób, wiadczy us³ugi przewozowe i transportowe. Od
1997 roku firma zarz¹dzana jest w formie
kontraktu menad¿erskiego. Jeszcze cztery

lata temu przewozy pasa¿erskie stanowi³y
97%. W 2001 roku spad³y do 65,9% na
korzyæ nowych us³ug. Przedsiêbiorstwo
odnowi³o tabor, uruchomi³o nowe linie,
zastosowa³o ekologiczny system grzewczy,
prowadzi proekologiczn¹ gospodarkê odpadami, uruchomi³o ekologiczn¹ myjniê,
wykona³o ekrany ochronne na terenie zajezdni i dworca PKS. Prowadzi autoryzowany serwis ogumienia, akumulatorów,
punkt legalizacji tachografów, Stacjê Kontroli Pojazdów, stacjê paliw, wiele innych
us³ug. W 2000 roku osi¹gnê³o zysk netto
706 000 z³. W 2001 roku (za trzy kwarta³y) 1 124 105 z³. Na inwestycje przeznaczy³o w 2001 roku 162 590, 00 z³, na remonty - 800 tys. z³, na zakup nowych autobusów 1 755 980, 22 z³. Promuje siê
we w³asnym folderze, ulotkach, og³oszeniach prasowych, telewizji lokalnej. Sponsoruje pi³karki rêczne MKS S³upia i pi³karzy Gryf 95 PPKS. Wspiera szereg
organizacji i imprez lokalnych.

Firmy
Oko³obiznesowe
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  S³upsk
Agencja powsta³a w 1994 roku, zatrudnia
10 osób. Zarz¹dza S³upsk¹ Specjaln¹ Stref¹ Ekonomiczn¹, zajmuje siê promocj¹ i
rozwojem regionu, obs³ug¹ inwestorów,
prowadzi doradztwo inwestycyjne dla
ma³ych i rednich firm, zarz¹dza projektami pomocowymi. W 2000 roku przy przychodach 2 945 489,45 z³ osi¹gnê³a zysk
netto 50 258, 25 z³. W 2001 roku (za trzy
kwarta³y) przy przychodach 1 982 205, 99
z³  212 983, 14 z³. Na inwestycje przeznaczy³a 111 639 z³. Wspó³pracuje z Business Mobility International, Grone Schule, regionem La Manche we Francji. Promuje siê na miêdzynarodowych targach w
Cannes, Berlinie, Poznaniu, imprezach
organizowanych w Brukseli, na Litwie,
£otwie, Ukrainie, Bia³orusi,w Rosji i Estonii, pismach specjalistycznych Business
Promnotion, The Costal Times. Sponsoruje imprezy kulturalne i folklorystyczne.
Wspiera domy dziecka, organizuje festyny integracyjne. W 2000 roku na promocjê wyda³a 1062 91 z³, w 2001 roku (za
trzy kwarta³y)  62 599 z³, w tym 50 tys.
z³ na regionaln¹. Jest laureatk¹ Srebrnego Niedwiedzia w 1999 roku.
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego 
S³upsk
Istnieje od 1950 roku, zatrudnia obecnie
173 osoby i zajmuje siê dzia³alnoci¹
owiatow¹, szkoleniow¹ i produkcj¹. Jest
m.in. dostawc¹ wyrobów do Volkswagena, kooperantem kilku stoczni i elektrociep³owni. Doranie prowadzi eksport do Li-

twy i Danii. Rok 2000 zak³ad zamkn¹³ bardzo dobrym wynikiem finansowym w dzia³alnoci szkoleniowej i niewielk¹ strat¹ w
dzia³alnoci produkcyjnej. Podobnie by³o
w 2001 roku. Posiada Certyfikat Germanische Loyda na spawanie, jak równie¿
certyfikaty na niektóre wyroby dla przemys³u stoczniowego, certyfikat ISO 9002.
Promuje siê na targach w Warszawie, Katowicach, Rydze i Kownie, pismach lokalnych i regionalnych. Na promocjê przeznacza ok. 150 tys. z³. Ostatnio w rozwój oprogramowania komputerowego i sieæ internetow¹ zainwestowa³ ok. 500 tys. z³. Sponsoruje imprezy kulturalne i sportowe.

1 Logistics- jako pierwsze prywatne
przedsiêbiorstwo uzyska³o w 2001 roku
wiadectwo Wiarygodnoci Narodowego
Dyrektora Uzbrojenia oraz NATO-wski
Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej
NCAGE, co oznacza, ¿e spe³nia ono wymagania NATO, dotycz¹ce zaopatrywania
wojsk Sojuszu. Na targach Logistyka
2001 zdoby³o Z³oty Laur za zespolony
zbiornik wody pitnej o pojemnoci 1500
l, umo¿liwiaj¹cy dotarcie z wod¹ do miejsc
klêski ¿ywio³owej. Kierowana przez Z.¯uralskiego firma systematycznie zwiêksza
sprzeda¿ w eksporcie, która przekroczy³a
ju¿ 23%.

Nominowani w kategorii
Menad¿er S³upskiej
Gospodarki

Danuta Pietroñ, in¿ynier budownictwa o
specjalnoci budownictwo miejskie i przemys³owe, ukoñczy³a Wy¿sz¹ Szko³ê In¿yniersk¹ w Koszalinie. Ze S³upskiem zwi¹zana od 1988 roku, kiedy to podjê³a pracê
w S³upskim Przedsiêbiorstwie Budowlanym. Od maja 1996 roku pracuje w Urzêdzie Miejskim w S³upsku jako inspektor
do spraw budownictwa i organizacji TBS,
a od czerwca 1997  jako prezes Zarz¹du
utworzonego S³upskiego Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego. Zdobyte przez
18 lat dowiadczenie na budowach pozwoli³o jej na prawid³owe prowadzenie przedsiêwziêæ inwestycyjno-budowlanych oraz
rozliczanie inwestycji. Posiadaj¹c odpowiednie uprawnienia sama podjê³a siê
przedsiêwziêæ inwestycyjno-budowlanych
i rozliczania inwestycji oraz nadzorowania robót budowlanych, zatrudniaj¹c tylko na umowê o dzie³o inspektorów bran¿y
sanitarnej i elektrycznej. Uzyskane w ten
sposób rodki finansowe za obs³ugê inwestorsk¹ i nadzór budowlany mo¿na by³o
przeznaczyæ na koszty funkcjonowania
spó³ki, zakup sprzêtu komputerowego,

Leszek Gierszewski, 51 lat, wykszta³cenie wy¿sze. Od 1985 roku kieruje firm¹
Drutex, która zatrudnia obecnie 280
osób i od pocz¹tku odnosi same sukcesy.
Menad¿er Pomorza rodkowego 1994
roku. Wyró¿niony te¿ w konkursie Pracodawca  organizator pracy bezpiecznej. Cz³owiek Roku 1998 Pomorza
rodkowego, laureat Narody specjalnej
za korzystanie ze sprawdzonych zachodnich technologii budowlanych i wysok¹
jakoæ produkowanych wyrobów w II edycji konkursu Srebrny Niedwied  Lider Promocji S³upskiej Gospodarki. Sponsor Roku 2000. Szef firmy uznanej w 2000
roku przez dziennik Puls Biznesu za najdynamiczniej rozwijaj¹c¹ siê i zaliczonej
do elitarnego Klubu Gazel Biznesu. W tym
roku kierowana przez niego firma uzyska³a m.in. wyró¿nienie w konkursie o Bursztynowy Medalion na IX Miêdzynarodowych Targach Okien i Drzwi w Gdañsku
oraz nagrodê Wstêga Niemna przyznan¹ przez Polsko-Litewsk¹ Izbê Gospodarcz¹ Rynków Wschodnich na Miêdzynarodowych Targach Biznes Polska-Polexport
w Rydze.
Zenon ¯uralski, 53 lata, in¿ynier-mechanik, absolwent Politechniki Gdañskiej,
autor 46 patentów i wzorów u¿ytkowych.
Od 1997 roku w³aciciel firmy 1 Logistics ¯uralski, od 2001  cz³onek Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego, a tak¿e cz³onek Zarz¹du Zespo³u
Morskiego Polskiej Izby Producentów na
Rzecz Obronnoci Kraju, inicjator i szef
S³upskiego Oddzia³u Gdañskiego Zwi¹zku Pracodawców. Kierowana przez niego
firma stosuje potwierdzone certyfikatami:
system zarz¹dzania jakoci¹ ISO 9001
oraz zgodny z wymaganiami NATO System Zapewniania Jakoci AQAP  110.

Laureaci
Srebrnych
Niedwiedzi

W dotychczasowych trzech edycjach
konkursu przyznano 26 Srebrnych Niedwiedzi, w tym 4 osobom indywidualnym, 12 Srebrnych Plakiet, 5 nagród
specjalnych i 6 dyplomów uznania za
utrzymanie pozycji Lidera Promocji
S³upskiej Gospodarki i aktywn¹ przedsiêbiorczoæ. Sporód dotychczasowych g³ównych laureatów konkursu
tylko dwie firmy (Argos w Bytowie i
S³upskie Fabryki Mebli ) dotknê³y problemy i firmy te praktycznie ju¿ nie istniej¹. Pozostali laureaci s¹ nadal przyk³adem du¿ej aktywnoci gospodarczej,
zdobywaj¹ liczne nagrody i wyró¿nienia w konkursach.
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wyposa¿enia itp. W okresie jej zarz¹du
s³upskie TBS wybudowa³o szeæ budynków mieszkalnych o 198 mieszkaniach i
10 lokalach us³ugowo-handlowych, którymi zarz¹dza. W okresie czterech pe³nych
lata zarz¹dzania przez ni¹ spó³k¹, TBS
osi¹ga³o zysk i tak te¿ by³o w 2001 roku.
W planach pani prezes jest wybudowanie
nowoczesnego osiedla na miarê XXI wieku na Osiedlu Westerplatte-Hubalczyków
w S³upsku.

Kategoria: Menad¿er
S³upskiej Gospodarki 
Pozostali uczestnicy
Jan Czechowicz, 53 lata, wykszta³cenie
rednie techniczne, w³aciciel firmy PLASMET istniej¹cej w Widzinie od 1977
roku i produkuj¹cej dla przemys³u motoryzacyjnego. Nominowany w roku ubieg³ym do nagrody Srebrnego Niedwiedzia
2000 w kategorii Firmy i Menad¿er
Gospodarki. Konsekwentnie od wielu lat
realizuje swój plan mened¿erski, prowadz¹c firmê na bardzo wysokim poziomie
organizacyjnym i technicznym. W roku
2001, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju i ma³ego zachwiania w pierwszym pó³roczu, uda³o mu siê wynegocjowaæ i podpisaæ nowe znacz¹ce kontrakty,
w tym z firm¹ SITECH nale¿¹c¹ do koncernu Volkswagen i francusk¹ firm¹ FAURECJA. Za szczególne osi¹gniêcie mend¿erskie nale¿y uznaæ zw³aszcza uzyskanie statusu dostawcy klasy A w koncernie
Volkswagen, co umo¿liwia mu dostawy
wyrobów do wszystkich firm koncernu.
Firma J. Czechowicza jest pierwsz¹ firm¹
z polskim kapita³em, która uzyska³a tak
wysoki status. Godne podkrelenia jest
równie¿ to, ¿e w³aciciel, pomimo wiadczonej produkcji na bardzo wysokim poziomie, aktywnie uczestniczy w programie
walki z bezrobociem.
Henryk £epek, 36 lat, wykszta³cenie
wy¿sze ekonomiczne. Kieruje Fabryk¹
Maszyn Rolniczych FAMAROL S.A. w
S³upsku. Za szczególne swoje osi¹gniêcia
uwa¿a uzyskanie przez Zak³ad Izolacja
S.A. w Nidzicy Zintegrowanego Certyfikatu Jakoci Mister Poland i obronê pracy
doktorskiej na Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu.
Henryk Tyñski, magister  in¿ynier,
ukoñczone studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (zarz¹dzanie i rachunek ekonomiczny), na Politechnice Szczeciñskiej (eksploatacja systemów elektroenergetycznych). W ca³ym
okresie swojej dzia³alnoci zawodowej
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pe³ni³ kierownicze funkcje w strukturach
organizacyjnych przedsiêbiorstw energetycznych, dzia³aj¹cych na Pomorzu; kierownik Rejonu Energetycznego w S³awnie, kierownik Wydzia³u Eksploatacji w
Zak³adzie Energetycznym w S³upsku, dyrektor Zak³adu Wykonawstwa Sieci Energetycznych w S³upsku. W 1996 roku podj¹³ siê roli organizatora Przedsiêbiorstwa
Budownictwa Elektroenergetycznego
ENBUD Sp. z o.o. w S³upsku, którego
póniej zosta³ prezesem. W ci¹gu piêciu
lat stworzy³ prê¿nie dzia³aj¹ce przedsiêbiorstwo na terenie Pomorza. Zaczyna³ od
pracy z piêcioma osobami, a dzisiaj zatrudnia ponad 120 osób. Kierowane przez niego przedsiêbiorstwo jest zdolne wykonaæ
wszelkie us³ugi w zakresie budownictwa
elektroenergetycznego. Mia³o swój szeroki udzia³ m.in. w realizacji uk³adu przesy³owego pr¹du sta³ego Polska-Szwecja.
Bogdan Ryba, 46 lat, wykszta³cenie wy¿sze, ukoñczony Wydzia³ Mechaniczny na
Politechnice Krakowskiej, specjalnoæ:
systemy i urz¹dzenia energetyczne. Kierowana przez niego spó³ka Energetyka
Cieplna w S³upsku uzyskuje dodatnie
wyniki ekonomiczne, jest przoduj¹cym
zak³adem ciep³owniczym w kraju. Jako
prezes przedsiêbiorstwa wnosi znacz¹cy
wk³ad w rozwój ciep³ownictwa w S³upsku,
doprowadzi³ m.in. do likwidacji ponad 70
kot³owni lokalnych, przyczyniaj¹c siê w
znaczny sposób do ochrony rodowiska
naturalnego.
Zbigniew Wiczkowski, 49 lat, magister
ekonomiki, ukoñczone podyplomowe studium zarz¹dzania na Uniwersytecie Gdañskim, dyrektor Przedsiêbiorstwa Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w S³upsku, bieg³y s¹dowy z zakresu bezpieczeñstwa i eksploatacji pojazdów, egzaminator w zakresie prawa jazdy. W transporcie
samochodowym pracuje od 1971 roku z
przerw¹ w latach 1982-1986 i 1990-1994
na pracê w Zarz¹dzie Miasta S³upska. Od
1991 roku jest radnym Rady Miejskiej w
S³upsku.
Antoni Górski, 51 lat, wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne, od 1974 roku wiceprezes, a od 1991 roku  prezes Zarz¹du Zak³adu Doskonalenia Zawodowego w S³upsku. Pod jego kierownictwem ZDZ osi¹gn¹³ najwiêksze sukcesy gospodarcze i
ekonomiczne. Od 1990 roku intensywnie
rozwija system niepublicznego szkolnictwa zawodowego. Z jego inicjatywy powsta³o wiele szkó³ o kierunkach kszta³cenia zgodnych z oczekiwaniami rynku
pracy. W okresie jego kadencji w ZDZ
powsta³o szereg prototypów produkcyjnych, które sta³y siê póniej wyrobami

poszukiwanymi na rynku. Za swoje osi¹gniêcia w pracy zawodowej i spo³ecznej
zosta³ uhonorowany m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Rados³aw Piku³a, 24 lata, wykszta³cenie
rednie, ukoñczony kurs pedagogiczny w
ZDZ w S³upsku. Kieruje PPHU PRADOS
ELEKTRONIK S.C. w Sierakowie. Za
szczególne swoje osi¹gniecie uwa¿a zainwestowanie w urz¹dzenia do produkcji
opraw owietleniowych oraz utrzymanie
produkcji o wysokiej jakoci. Pomimo
trudnej sytuacji na rynku, obroty firmy,
któr¹ kieruje, wci¹¿ rosn¹.
Jerzy Knia, 54 lata, wykszta³cenie wy¿sze techniczne, dyrektor Przedsiêbiorstwa
Instalacji i Konstrukcji INSTALEX w
S³upsku. Za swój sukces uwa¿a osi¹ganie
przez firmê dodatnich wyników ekonomicznych, wdro¿enie zabezpieczenia robót
ziemnych w szalunkach p³ytowych, otrzymanie certyfikatu systemu jakoci ISO
9001 oraz otrzymanie wiadectwa kwalifikacyjnego Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w lutym 2001 roku.
Wies³aw Kowieski, 62 lata, wykszta³cenie wy¿sze techniczne o specjalnoci in¿ynier rodowiska z uprawnieniami budowlanymi do projektowania, wykonawstwa i nadzorowania robót. Rzeczoznawca budowlany w specjalnoci instalacyjno
- in¿ynieryjnej. 23 lata kieruje Zak³adem
Us³ug Wodnych w S³upsku. Przez 43 lata
pracy zawodowej przeszed³ wszystkie
szczeble w budownictwie. Od 38 lat jest
cz³onkiem Polskiego Zrzeszenia In¿ynierów i Techników Sanitarnych, od kilku lat
prezes Zrzeszenia Oddzia³u S³upskiego.
Wielokrotnie odznaczany i nagradzany za
aktywnoæ zawodow¹ i spo³eczn¹.
Szymon Sarna, 35 lat, wykszta³cenie
wy¿sze, ukoñczone studia na kierunku
elektrotechnika okrêtowa w Wy¿szej Szkole Morskiej w Gdyni. W 1990 roku rozpocz¹³ pracê w Agencji Reklamowej M&S jako wspó³w³aciciel, która w 1993 roku
poszerzy³a dzia³alnoæ o produkcjê i sprzeda¿ okien PVC, a w 1996 roku jeszcze o
produkty z kamienia. Doprowadza do dynamicznego rozwoju firmê, która zwiêksza powierzchniê, unowoczenia park maszynowy, instaluje zintegrowane systemy
komputerowe, a w 2001 roku rozpoczyna
budowê obiektów i uruchamia produkcjê
ekskluzywnych okien drewnianych w
S³upskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jest wzorem wspó³czesnego mened¿era wymagaj¹cego sporo od siebie i swoich
pracowników.

Uczestnicy Konkursu
,,S£UPSKI PRODUKT ROKU 2001
Kategoria 
Przemys³ elektromaszynowy

Kosiarka pielêgnacyjna - Fabryka
Maszyn Rolniczych FAMAROL
S. A. w S³upsku

Kosiarka przeznaczona jest do pracy na
dowolnym typie powierzchni trawiastej
(pola golfowe, parki, trawniki, pobocza
dróg, boiska sportowe). Prostota i bezpieczeñstwo s¹ podstawowymi zaletami tej
maszyny, która mo¿e wspó³pracowaæ z
ci¹gnikami o mocy do 40 KM; od 2002
roku Famarol rozszerza produkcje tych
kosiarek o wersjê zaczepian¹ do ci¹gnika
czo³owo. Produkt od 1997
roku sprzedawany jest na
rynku amerykañskim i duñskim, po zaprezentowaniu go
na targach krajowych zyskuje
równie¿ coraz
wiêksze zainteresowanie u
krajowych odbiorców, g³ównie wród w³acicieli hoteli, renomowanych firm turystycznych, a ostatnio tak¿e wród firm zajmuj¹cych siê utrzymywaniem terenów zielonych w miastach.
Obrabiarki do produkcji elementów
ca³orocznych domów z drewna - S³upska Fabryka Obrabiarek SAFO
Sp. z o.o.

Rosn¹ce zainteresowanie klientów ca³orocznymi domami z drewna, a co siê z tym
wi¹¿e potrzeba dok³adnej obróbki du¿ych
okr¹g³ych bali drewnianych, jak i krawêdziaków, bêd¹cych podstawowymi elementami konstrukcyjnymi takich domów,
wp³ynê³o na rozszerzenie asortymentu
produkowanych w s³upskim
SAFO maszyn specjalistycznych do obróbki tego typu elementów. Do obróbki cylindrycznej i wzd³u¿nych po³¹czeñ elementów z
bali o rednicach od
180 do 300mm i ich
po³¹czeñ naro¿nych
produkowane s¹ obtaczarko  frezarki
z jedn¹ g³owic¹ obtaczaj¹c¹ i dwoma zespo³ami frezerskimi
(górnym i dolnym), z
transporterami: podaj¹cym i odbieraj¹cym typu
DNFA-300 oraz frezarki do
wybrañ poprzecznych z wiertark¹ w opcji typ DFPP-300. Maszyny te
rozszerzaj¹ asortyment produkowanych
ju¿ w SAFO obtaczarek, obtaczarko  frezarek i frezarek do wybrañ poprzecznych,
do obróbki elementów o rednicy od 40
do 140 mm i 120 do 240 mm. Obrabiarki
te zapewniaj¹ dobr¹
jakoæ i dok³adnoæ
obróbki.
Zastosowane w nich
rozwi¹zania
utrzymuj¹
stabiln¹ pracê przy du¿ych obci¹¿eniach w
trakcie obróbki tak
du¿ych elementów.
Drug¹ grup¹ maszyn wprowadzonych na
rynek, przeznaczonych równie¿ do obróbki elementów ca³orocznych domów drewnianych, tzw. krawêdziaków, s¹ frezarki
czterostronne z wiertark¹ typu DFPR220, przeznaczone do obróbki na gotowo w cyklu automatycznym, w dwóch
p³aszczyznach wybrañ, do po³¹czeñ na-

ro¿nych w deskach i krawêdziakach oraz
pi³y dwustanowiskowe do przycinania
dok³adnie na wymiar desek i krawêdziaków. Obie te maszyny s¹ przystosowane
do obróbki desek i krawêdziaków o gruboci od 40 do 140 mm i szerokoci 150
mm.
Oprawy ewakuacyjne WIETLIK PPHO PRADOS ELEKTRONIK
s.c.  Sierakowo
Oprawa owietla drogi ewakuacyjne, ma
w³asne zasilanie umo¿liwiaj¹ce wiecenie

po zaniku napiêcia w sieci. Wykonana jest
z tworzywa poliwêglanowego. Jedynym
u¿ytym zachodnim elementem jest akumulator wysokotemperaturowy. Dziêki zastosowanym odpowiednim materia³om
lampa nie sp³onie w temperaturze 850 stopni C. Spó³ka Prados to drugi w kraju
producent takich lamp. Produkt ten dostarcza ju¿ jej 30 proc. obrotu.

Kategoria 
Przemys³ spo¿ywczy
Filety ledziowe po grecku  P-U-P
PIRS S.C. Janusz Prykiel , J. Nadolska - Bydlino
Zg³oszony do konkursu produkt to marynaty rybne ze ledzia dalekomorskiego z
przyprawami
(tzw.
zasma¿ka).
Producent
sprzedaje je
w ró¿nych
gramaturach
- od 0,200 kg
do 5 kg (wg
¿yczenia
klienta). Wyrób nie za11

wiera konserwantów chemicznych; konserwowany jest tradycyjnymi metodami,
które stanowi¹ tajemnicê producenta.
Sprzedawany jest g³ownie na rynku polskim, ale znany jest ju¿ te¿ na rynku amerykañskim (Nowy Jork), angielskim (Londyn), niemieckim (Berlin) i luksembur-

S³upski
Produkt Roku

Konkurs S³upski Produkt Roku organizowany jest po raz czwarty. Jego celem
jest promocja wysokiej jakoci produktów wytwarzanych w firmach pomorskich, które wyró¿niaj¹ siê jakoci¹, estetyk¹ i nowoczesnoci¹ rozwi¹zañ na
rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. Laureat otrzymuje tytu³ S³upskiego Produktu Roku i medal, który mo¿e
byæ wykorzystany jako znak promocyjny i s³u¿yæ do oznakowania wyró¿nionego produktu obok znaku towarowego
firmy. Przyznanie medalu oraz przys³uguj¹ce z tego tytu³u uprawnienia stwierdza siê w formie pisemnej w postaci:
dyplomu i karty uprawnieñ laureata. Do
udzia³u w konkursie mog¹ przyst¹piæ firmy prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Zg³oszony produkt powinien posiadaæ
walory produktu rynkowego. Co roku nagradzane s¹ produkty, które odzwierciedlaj¹ przekrój bran¿ i wyrobów, jakie wystêpuj¹ w regionie pomorskim, w nastêpuj¹cych kategoriach: przemys³ elektromaszynowy, przemys³ spo¿ywczy, przemys³ skórzany, budownictwo i przemys³
chemiczny. Podstawowymi kryteriami
oceny produktów s¹: jakoæ i estetyka,
nowoczesnoæ i innowacyjnoæ, niezawodnoæ i trwa³oæ, wartoæ i dynamika
sprzeda¿y, mo¿liwoci handlowe, marketingowe i konkurencyjnoæ, atesty, certyfikaty jakoci i zgodnoæ z normami.

skim. Produkt o bardzo wysokiej samkowitoci.

Kategoria  Przemys³
skórzany
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Wyroby ze strusiej skóry  Zak³ad Garbarski Jerzy Targowski  Widzino
W Polsce jest ponad 200 farm strusich.
Prócz miêsa o bardzo dobrych w³aciwociach zdrowotnych (niewielka iloæ cholesterolu) ze strusi zaczêto pozyskiwaæ
równie¿ skóry. Pocz¹tkowo by³y to skóry
o z³ym profilu i licznych dziurach. Musia³o min¹æ sporo czas zanim nasi hodowcy,
po kilku szkoleniach, w tym miêdzynarodowych nauczyli siê prawid³owo ci¹gaæ
skóry. Powsta³ w tym momencie nastêpny
problem  ich wyprawy. Z punktu widzenia garbarza jest to materia³ trudny o zró¿nicowanej strukturze na ca³ej powierzchni, co jest zwi¹zane z u³o¿eniem piór na
tuszy strusia. lady po piórach tworz¹ charakterystyczne torebki, które nadaj¹ gotowej wyprawionej skórze niepowtarzalny wzór. Jednak¿e ca³a trudnoæ wyprawy polega na tym, ¿eby przy obróbce skóry strusiej nie ods³oniæ nasady piór, poniewa¿ powstan¹ liczne otwory po piórach, które dyskwalifikuj¹ skórê jako materia³ do produkcji gotowego produktu.
Mimo licznych prób, zak³ady garbarskie
nie chcia³y siê podj¹æ wyprawy skór strusich. Zak ³ a d
Garbarski
w
Widzinie
podj¹³
siê ich
wyprawy
w 1998
roku,
prowadz¹c w
ci¹gu 2
lat szereg prób.
Próby
zakoñczy³y siê pe³nym sukcesem i w roku 2001
zak³ad podj¹³ produkcjê skór strusich na
szersz¹ skalê. Wzory skór prezentowa³ na
sympozjach krajowych i miêdzynarodowych, a ostatnio w listopadzie 2001 roku
- w Baden Baden w Niemczech, gdzie uzyska³y one pozytywna ocenê, w
tym od wiatowego producenta skór strusich w Post Elisabeth w Afryce Po³udniowej.
Obecnie zak³ad jest w trakcie
za³atwiania certyfikatu ISO. W
tzw. miêdzyczasie podj¹³ inicjatywê wykorzystania skór
strusich do wyrobu galanterii,
odzie¿y, obuwia i rêkawiczek.
Produkty wzorowane s¹ na zainteresowaniach hodowców

strusi z Niemiec, Wêgier i Turcji. Zak³ad
w Widzinie jako jedyny w kraju wyprawia równie¿ ³apki ci¹gane z nóg strusi.
Jest to wyj¹tkowo ozdobny element, który mo¿e byæ z powodzeniem wykorzystany zarówno do produkcji galanterii, jaki i
odzie¿y. Wielu hodowców dopiero po
uzyskaniu tej informacji zaczê³o ci¹gaæ
skórê z nóg, wczeniej by³y one traktowane jako odpad i wyrzucane. Wyroby
zg³oszone do konkursu to odzie¿ i konfekcja damska (kurtki, rêkawiczki, torebka, portfel).
Buty mêskie - Przedsiêbiorstwo-Techniczno  Produkcyjne FORMA Sp. z
o.o. Anna Kita, Józef Molga  S³upsk
Wierzchy butów wykonane s¹ z naturalnych skór bydlêcych typu nappa, wyció³ki i podszewki z dwoin wiñskich ¿ywicowych. Mokasyn wszyty zosta³ ze skóry
deseniowej w kolorze wierzchu lub lekko
kontrastuj¹cej. Spody s¹ z PCV, TR lub
PU w kolorze wierzchów. Tak zrobione
buty o rozmiarach 39-46 producent oferuje w kolorze czarnym, br¹zowym i winiowym. Firma produkcj¹ butów zajmuje siê od 1992
roku i nie ma
kompleksów
wobec takich
renomowanych
producentów,
jak Gino Rossi.
Jakoæ oferujê
tê sam¹ a cenê
trzykrotnie ni¿sz¹. Dziêki
temu zg³oszone do konkursu
buty mêskie
bardzo dobrze
sprzedaj¹ siê
zarówno na
polskim, jak i na ukraiñskim i rosyjskim
rynku.

Kategoria 
Budownictwo

Okna tytanowe o profilu VEKA SOFT
LINE pó³licowane M&S Pomorska
Fabryka Okien Sp. z o.o. - S³upsk
Okna tytanowe charakteryzuje miêkki,
op³ywowy kszta³t. Trzykomorowa konstrukcja skrzyd³a zapewnia lepsz¹ izolacjê termiczn¹ i akustyczn¹ oraz zwiêksza
odpornoæ na opady atmosferyczne. Stalowe wzmocnienie o gruboci 1,75 mm
efektywnie usztywnia konstrukcjê skrzyd³a, czyni¹c j¹ odporn¹ na próby sforsowania. Jasnoszare uszczelki DELFEX
optycznie powiêkszaj¹ rzeczywist¹ po-

Kapitu³a
Konkursu
S³upski Produkt
Roku 2001
Kapitu³ê konkursu S³upski Produkt
Roku 2001 tworzyli: Jerzy Wandzel
 prezydent Miasta S³upska (przewodnicz¹cy), Jerzy Barbarowicz Urz¹d Miejski w S³upsku, Joanna
Or³owska, Zbigniew Babiarz-Zych 
Starostwo Powiatowe w S³upsku,
Kazimiera Rennert  Rada Rregionalna FSNT NOT, Piotr Koz³owski 
Radio Vigor, Dariusz Sidor 
Dziennik Ba³tycki, Gra¿yna Mach³ajewska  G³os Pomorza i Maryla Pacholczyk  G³os S³upski.
wierzchniê okna i doskonale chroni¹ pomieszczenia przed przeci¹gami. Wszystkie te elementy stanowi¹ perfekcyjne po-

³¹czenie estetyki i funkcjonalnoci. Nowoczesna tytanowa klamka po³¹czona z
przyciskiem blokuj¹cym zabezpiecza
okna przed ingerencj¹ z zewn¹trz. Okucia i zaczepy antyw³amaniowe SIEGIENIA Si-line Titan Silber. Uproszczony
mechanizm uchy³u okna gwarantuje jego
niezawodnoæ. Naro¿nik antyw³amaniowy
z nowym, kutym i hartowanym zaczepem
zwiêksza bezpieczeñstwo. Zastosowano
nowatorskie rozwi¹zanie mechanizmu

ROLL-ROYCE pomagaj¹cego wprowadziæ skrzyd³o do ramy. Dziêki niemu
mo¿na czêsto i bez zbêdnego wysi³ku
otwieraæ oraz zamykaæ okno. Odpornoæ
okuæ na korozjê zosta³a podwy¿szona o
20% dziêki srebrnemu pokryciu. Nowoczesne rozwi¹zania zastosowane w tytanowych oknach M&S sprawiaj¹, ¿e dom
jest bezpieczny nawet przy uchylonym
oknie.

Kategoria 
Przemys³ chemiczny
Farby akrylowe - Przedsiêbiorstwo
Farby i Lakiery Matfarb S.C. - Widzino
Silikonowa (fasadowa zewnêtrzna) jest
przeznaczona do wykoñczeñ powierzchni budowlanych zewnêtrznych, a tak¿e
wewnêtrznych budynków, zw³aszcza tych,
które nara¿one s¹ na czêste nawil¿anie
wod¹ (ciany szczytowe, budynki nadmorskie, poddawane dzia³aniu deszczu
itp.).Wewn¹trz nadaje siê szczególnie do
wykoñczenia ³azienek i pomieszczeñ kuchennych, gdy¿ oprócz tego, ¿e poprzez
dodatek rodków silikonowych nie dopuszcza do nawil¿enia pod³o¿a, to daje siê
wielokrotnie zmywaæ. Przy tym farba wodoodporna nie zamyka ca³kowicie powierzchni, pozwalaj¹c na tzw.  oddychanie cian. Dodatki rodków aktywnych
optycznie oraz zastosowana ¿ywica akrylowa zapewniaj¹ wra¿enie bieli, podnosz¹c estetykê wykonania.
Antykorozyjna wodorozcieñczalna farba akrylowa antykorozyjna MATKOR
jest szybkoschn¹c¹ farb¹ zawieraj¹ca inhibitor korozji. Mo¿e byæ nak³adana pêdzlem, wa³kiem, poprzez natrysk pneumatyczny lub zanurzenie. Przeznaczona jest
do antykorozyjnego zabezpieczenia pod³o¿y stalowych, ¿eliwnych lub ¿elaznych.
Lakier wodorozcieñczalny do drewna.
Na szczególne podkrelenie zas³uguje
bezpieczeñstwo tego produktu. Zazwyczaj
lakiery s¹ produkowane z u¿yciem rozpuszczalników organicznych izotopowych. W tym produkcie rozcieñczalnikiem jest woda, przez co jest on niepalny i
przeznaczony do malowania mebli, boazerii, galanterii drewnianej oraz innych
przedmiotów drewnianych u¿ytkowanych
tak wewn¹trz, jak i na zewn¹trz pomieszczeñ. Wymalowane powierzchnie drewniane zachowuj¹ wysokie walory dekoracyjne i otrzymuj¹ efekt ochronny. Natomiast efekt kolorystyczny zale¿y od faktury drewna.

Sposób oceny
Ka¿dy produkt oceniany jest wed³ug skali od 0 do 3 punktów. Do
wyró¿nionych zostaje zakwalifikowany tylko ten produkt, który
uzyska mniej ni¿ 2 oceny niedostateczne (0 pkt.) i minimaln¹ liczbê punktów, nie mniejsz¹ ni¿ liczba osób bior¹cych udzia³ w g³osowaniu. Produkt, który uzyskuje 1/
3 ocen niedostatecznych, mimo
nawet uzyskania minimalnej liczby punktów, nie zostaje zakwalifikowany do wyró¿nienia. Poszczególne produkty prezentuj¹
przed Kapitu³¹ przedstawiciele
firm, po czym swoj¹ ocenê przedstawiaj¹ rzeczoznawcy powo³ani
przez g³ównego organizatora konkursu, czyli RR FSNT NOT w
S³upsku. Dopiero po wys³uchaniu
tych ocen i mo¿liwoci zadania
producentom pytañ, odbywa siê
g³osowanie nad ka¿dym produktem.

S³upsk, 2001-11-24
Starostwo Powiatowe w S³upsku
Wydzia³ Rozwoju, Promocji
Powiatu i Zdrowia
Niniejszym chcia³bym podziêkowaæ za zaproszenie do udzia³u w
konkursie Srebrny Niedwied
2001  Lider Promocji S³upskiej
Gospodarki. Niestety z przykroci¹
musia³em zrezygnowaæ z udzia³u w
bie¿¹cej edycji tego konkursu, gdy¿
w ubieg³ym roku wyniki produkcyjne uleg³y obni¿eniu. Przyczyn¹ tego
by³a koniecznoæ przerwania produkcji w celu usuniêcia powa¿nych
usterek budowlanych, które mog³y
spowodowaæ katastrofê hodowlan¹.
W roku bie¿¹cym wszystko
funkcjonuje prawid³owo, wiêc z
przyjemnoci¹ wystartujê w nastêpnych edycjach konkursu.
Z powa¿aniem
Janusz Skolysz
Hodowla Ryb £ososiowatych
Kusiczki 2
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WYNIKI KONKURSU
SREBRNY NIEDWIED2000
LIDER PROMOCJI S£UPSKIEJ GOSPODARKI
W grupie firm ma³ych (zatrudniaj¹cych do 50 osób)
Nominowani do nagrody g³ównej:
Hodowla Ryb £ososiowatych - Janusz
Sko³ysz w Kusiczkach
Przedsiêbiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o. w Lêborku
Przedsiêbiorstwo Instalacji Przemys³owo-Sanitarnych CE-STA
w S³upsku
Srebrny Niedwied2000:
Przedsiêbiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o. w Lêborku
W grupie firm rednich (zatrudniaj¹cych od 51do 100 osób)
Nominowani do nagrody g³ównej:
Pomorskie Zak³ady Miêsne S.C. J. M.
Perelsztejn - Zak³ad Pracy Chronionej w Strzelinie
Orodek Wypoczynkowy WODNIK Sp. z o.o. w £ebie .
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe PLASMET w Widzinie
Fabryka Obuwia KMM Sp. z o.o.
w G³obinie
Srebrny Niedwied2000: Pomorskie Zak³ady Miêsne S.C.
J. M. Perelsztejn - Zak³ad Pracy Chronionej w Strzelinie
W grupie firm du¿ych (zatrudniaj¹cych powy¿ej 150 osób)
Nominowani do nagrody g³ównej:
GINO ROSSI Sp. z o.o. w S³upsku
M&S Pomorska Fabryka Okien Sp.
z o.o. w S³upsku
Scania-Kapena S.A. w S³upsku
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego
w S³upsku
Srebrny Niedwied 2000: GINO
ROSSI Sp. z o.o. w S³upsku;
W grupie instytucji oko³obiznesowych
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Srebrny Niedwied2000: Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiêbiorczoci w S³upsku

WYNIKI KONKURSU
S£UPSKI PRODUKT
ROKU2000

S³upskie Produkty Roku2000
Sa³atka pikantna z makreli - Przedsiêbiorstwo Po³owów Przetwórstwa
Handlu Korab S.A. w Ustce
Kefir Wykwintny Farma - Fabryka
Nestle Polska S.A. w Kobylnicy
Pó³buty mêskie - Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno-Handlowe Mesir S.C.
w S³upsku
Przyczepa towarowa typ 2503 AL Zak³ad Produkcyjno-Us³ugowy Przyczep Samochodowych Tramp-Trail
w S³upsku
Wyci¹gi monta¿owe - Zak³ady Urz¹dzeñ Okrêtowych Sezamor S.A.
w S³upsku
Za³¹cza licznikowe - Przedsiêbiorstwo Budownictwa ElektroenergeSrebrny Niedwied2000: Ma- tycznego Enbud Sp. z o.o. w S³uprek Stawski - dyrektor Przedsiê- sku
biorstwa Produkcji Farmaceutycz- Proszek do prania, p³yn do mycia
no-Kosmetycznej PROFARM w naczyñ z serii Ekstra Lemon - Eko
Cosmetics Sp. z. o.o. w S³upsku
Lêborku
Seria m³odzie¿owa kosmetyków
Dyplomy uznania za utrzyma- do pielêgnacji w³osów PROnie pozycji Lidera Promocji VIT: lakier Provit, p³yn naS³upskiej Gospodarki i aktyw- wila¿aj¹cy, od¿ywka z kreatyn¹
n¹ przedsiêbiorczoæ w 2000 roku: i kompleksem witamin - Zak³ady
Chemiczne Loton w S³upsku
Lakiery koloryzuj¹ce i brokatowe
Fabryka Obuwia Alka S.A.
do w³osów - Zak³ady Chemiczne Low S³upsku
ton w S³upsku
Pomorska Agencja Rozwoju Regiorodek do krochmalenia tkanin nalnego S.A. w S³upsku
Zak³ady Chemiczne Loton w S³upPrzedsiêbiorstwo Budownictwa Resku
gionalnego Sp. z o.o. w S³upsku
Przedsiêbiorstwo ProdukcyjnoHandlowe Urz¹dzeñ Kot³owych
Srebrny Niedzwied 2001
i Konstrukcji Stalowych ZASTA
- wydanie specjalne
Sp. z o.o. w S³upsku
Zak³ady Urz¹dzeñ Okrêtowych
teksty, redakcja:
Sezamor S.A. w S³upsku
Zbigniew Babiarz-Zych
Stanis³aw Staniuk - prezes
³amanie, skanowanie:
Przedsiêbiorstwa ProdukcyjnoHandlowego Urz¹dzeñ Kot³oMiros³aw Górak
wych i Konstrukcji Stalowych ZA(Starostwo Powiatowe w S³upsku)
STA Sp. z o.o. w S³upsku
W grupie media:
Srebrny Niedwied2000: G³os
Pomorza
W konkursie indywidualnym
Nominowani do nagrody g³ównej:
Wies³aw Kowalczuk - prezes spó³ki
STOLON w S³upsku
Krystyna Puszcz - dyrektorka Orodka Wypoczynkowego WODNIK
w £ebie
Marek Stawski - dyrektor Przedsiêbiorstwa Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej PROFARM
w Lêborku :
Jan Czechowicz - dyrektor Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Handlowego
PLASMET w Widzinie

Bank Przemys³owo-Handlowy i Powszechny Bank Kredytowy
rozpoczê³y nowy rok jako jeden, po³¹czony Bank pod nazw¹:
Bank Przemys³owo-Handlowy PBK SA
BPH PBK SA zaj¹³ trzeci¹ pozycjê pod wzglêdem wielkoci w Polsce.
Nowy Bank jest czêci¹ Grupy HypoVereinsbank, renomowanej instytucji finansowej, której interesy w naszej czêci Europy reprezentuje Bank Austria Creditanstalt.
Nasz Bank dysponuje si³¹ i mo¿liwociami prê¿nej Grupy Kapita³owej,
której celem jest zapewnienie wysokiego standardu us³ug i uniwersalnoæ oferty przygotowanej z myl¹ o Klientach instytucjonalnych i prywatnych.
Nowy Bank stanowi czêæ trzeciej co do wielkoci grupy bankowej w Europie. Oznacza to
dostêp do miêdzynarodowej sieci Grupy HVB funkcjonuj¹cej w ponad 40 pañstwach
i obejmuj¹cej przesz³o 2000 placówek.
Fuzja BPH i PBK przyniesie naszym Klientom szereg korzyci.
Ju¿ w tej chwili Klienci mog¹ korzystaæ ze wspólnej sieci, licz¹cej blisko 670 bankomatów i co najwa¿niejsze - bez ponoszenia kosztów /prowizji za pobieranie gotówki kartami elektronicznymi ze znakiem VISA Elektron i Maestro/.
Us³ugi i produkty s¹ dostêpne nie tylko w tradycyjny sposób, ale równie¿ za porednictwem bankowoci internetowej, telefonicznej oraz systemu krótkich wiadomoci tekstowych / SMS/ poprzez telefony komórkowe.
W wyniku po³¹czenia liczba placówek Banku BPH PBK SA zwiêkszy³a siê dwukrotnie
i liczy obecnie oko³o 600 jednostek.
Rok 2002 dla Banku Przemys³owo  Handlowego PBK SA rozpocz¹³ siê
udanym debiutem na Gie³dzie Papierów Wartociowych.
Zanotowane wysokie ceny akcji wiadcz¹ o zaufaniu inwestorów gie³dowych.

I Oddzia³ w S³upsku, ul. Jana Kiliñskiego 45A,76-200 S³upsk, tel.: (059)8410301,
faks: (059) 8410309, e-mail: Slupsk_l@bphpbk.pl, www.bphpbk.pl
Member of HVB Group
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