Gratulujê
sukcesu!
Mo¿na by zapytaæ, po co organizujemy konkurs o statuetkê Srebrnego Niedwiedzia skoro nie ma dobrego klimatu
do rozwoju gospodarczego, a zjawisko dekoniunktury nie pozwala na realizacjê inicjatyw i pomys³ów gospodarczych? A
jednak uwa¿amy, ¿e nawet w niekorzystnym okresie jaki nasta³ dla polskiej gospodarki taki konkurs jest potrzebny.
Musimy dostrzegaæ i nagradzaæ firmy oraz biznesmenów,
którzy nie poddaj¹ siê ³atwo trudnociom. Udowadniaj¹, ¿e
tylko poprzez rozwój gospodarczy, w³asn¹ inicjatywê mo¿na
osi¹gaæ osobiste sukcesy, dawaæ nadziejê na pracê oraz przyczyniaæ siê do rozwoju regionu i promocji s³upskiej gospodarki w kraju i Europie.
Nale¿y z dum¹ podkreliæ, ¿e mimo ogólnej recesji gospodarczej w regionie s³upskim wci¹¿ mamy takie firmy! Pojawiaj¹ siê m³ode wilki gazele biznesu, które wierz¹ w swój
sukces, osi¹gaj¹ dobre wyniki i promuj¹ nasz region.
Coraz czêciej s³ychaæ g³osy, p³yn¹ce od mieszkañców
miasta i ca³ego regionu s³upskiego o tym, ¿e trzeba prze³amaæ
ogólny marazm i brak wiary w indywidualny czy wspólny
sukces. Nale¿y zdecydowanie zmieniæ wizerunek S³upska jako
stolicy regionu i gmin powiatu s³upskiego. Przecie¿ nie wszystko jest takie z³e i nie jestemy we wszystkim tacy najgorsi.
Musimy obudziæ w ludziach chêæ do ¿ycia, do zmian, wydobyæ z zapomnienia i zaniechania to wszystko, co jeszcze nie
tak dawno stanowi³o o sile S³upska i ca³ego s³upskiego regionu. Musimy tchn¹æ w to nowe ¿ycie!
Uwa¿am, ¿e nie jestemy regionem bez szans, a wszelkie
inicjatywy gospodarcze i biznesowe, które mog¹ pomóc w
odbudowie dobrego wizerunku S³upska i ca³ego piêknego
regionu s³upskiego, bêdziemy wspieraæ.
Chcia³bym serdecznie pogratulowaæ wszystkim uczestnikom naszego konkursu dobrych wyników w tym trudnym
dla gospodarki okresie i odwagi, ¿e chcieli siê poddaæ spo³ecznej weryfikacji. Laureatom gratulujê szczególnie, bo s¹
Ludmi Sukcesu. ¯yczê Pañstwu satysfakcji z nagród i wielu
przyjemnoci z udzia³u w Uroczystej Gali rozdania statuetek.
Nasz konkurs skierowany do liderów s³upskiej gospodarki jest jedynym takim konkursem w regionie  o tak du¿ym
zasiêgu i takim samym znaczeniu. Dopracowa³ siê ju¿ sporej
rangi i ma swój presti¿. Osobicie cieszê siê, ¿e do grupy firm
i przedsiêbiorców-mened¿erów gospodarki ubiegaj¹cych siê
o zaszczytn¹ statuetkê Srebrnego Niedwiedzia 2002 do³¹czyli w tym roku najlepsi rolnicy z powiatu s³upskiego  przygotowani ju¿ do trudnej konkurencji w Unii Europejskiej.
Zdzis³aw Ko³odziejski
Starosta S³upski

Najlepsi
z najlepszych!
Ogromnie siê cieszê, ¿e jestemy wiadkami pi¹tej ju¿ edycji Gali Promocji S³upskiej Gospodarki Srebrny Niedwied.
Nie da siê ukryæ, ¿e likwidacja województwa s³upskiego w
sposób znacz¹cy przyczyni³a siê do stagnacji w gospodarce
naszego regionu. Trudno zatem nie doceniaæ takiej inicjatywy, której celem jest promocja firm z terenu by³ego województwa, firm i przedsiêwziêæ znacz¹cych, nieustannie siê rozwijaj¹cych, przez co  jak lokomotywy  ci¹gn¹ za sob¹ innych.
Srebrne Niedwiedzie zyska³y ju¿ sobie na Ziemi S³upskiej zas³u¿on¹ renomê. Statuetki zajmuj¹ w gabinetach laureatów poczesne miejsca, fakt zdobycia Srebrnego Niedwiedzia u³atwia rozmowy biznesowe z partnerami z ca³ej Polski,
bo konkurs nasz sta³ siê w niej znany. Taki jest w³anie jeden
z jego g³ównych celów.
Niezwykle wa¿ne jest przy tym, ¿eby doceniaæ najlepszych z najlepszych, podkrelaæ ich nieustanny rozwój i d¹¿enie do coraz lepszych efektów. Kapitu³a konkursu stawia
przed uczestnikami bardzo wysokie wymagania. S¹ to wymagania bardzo merytoryczne, a wiêc liczy siê produkt (lub us³uga), jego jakoæ, warunki, w jakich on powstaje, koszty produkcji, kwalifikacje za³ogi, sposoby zdobywania i utrzymywania rynku, otoczka socjalna  w zasadzie wszystko, co wi¹¿e siê z nowoczesnym, europejskim zak³adem pracy.
Takie wyniki mo¿na osi¹gn¹æ tylko poprzez nieustanne
podnoszenie poprzeczki sobie samemu. Nie jest to bowiem
kwestia li tylko tego, ¿e trzeba sprzedawaæ du¿o dobrego towaru. Chodzi równie¿ o to, ¿eby nie daæ siê ubiec konkurencji.
Konkurencja za, jak wiadomo, jest motorem napêdowym
postêpu.
Srebrny Niedwied to równie¿ wietna promocja regionu. Promocja jest bardzo wa¿n¹ dziedzin¹ gospodarki, dlatego uwa¿am, ¿e ten konkurs to wspólny sukces wszystkich
startuj¹cych w nim firm oraz organizatorów. Dziêki niemu Ziemia S³upska mo¿e zaprezentowaæ siê z jak najlepszej strony:
takie mamy mo¿liwoci! Takie mamy firmy! Takich mamy ludzi, którzy te firmy tworz¹!
Cieszy mnie fakt, ¿e nasza lokalna inicjatywa urasta do
coraz wiêkszej rangi. Widzê w tym pewne symptomy o¿ywienia gospodarczego, które jest nam wszystkim bardzo potrzebne. ¯yczê wszystkim uczestnikom konkursu oraz tym, którzy
w tym roku nie zdecydowali siê jeszcze na udzia³ w nim, ¿eby
osi¹gali kolejne sukcesy na drodze swojego rozwoju. Ich sukces bowiem to sukces nas wszystkich, to nowe miejsca pracy,
zasobniejsze spo³eczeñstwo, to pozytywny przyk³ad dla innych.
¯yczê wszelkiej pomylnoci.
Maciej Kobyliñski
Prezydent S³upska
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FIRMY MIKRO

W pierwszej piêtnastce firm
Prawie po³owê dochodów Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe Morfish uzyskuje z eksportu. Swoje wyroby sprzedaje zarówno na rynkach wschodnich i Europy rodkowej. Zajmuje czo³owe miejsce
w eksporcie ryb mro¿onych na rynek rosyjski, litewski i bia³oruski.

Przedsiêbiorstwo dzia³a na rynku przetwórstwa rybnego od dwóch lat i plasuje
siê w pierwszej piêtnastce firm tej bran¿y
w kraju. Zajmuje siê g³ównie zaopatrywaniem w surowce innych producentów oraz
du¿ych dystrybutorów mro¿onek. Dzia³alnoæ Morfishaa" ukierunkowana
jest na czerpanie sta³ych profitów opartych na stabilnej niezbyt wygórowanej
mar¿y, utrzymywanie sta³ych dobrych
(czêsto pozabiznesowych) kontaktów z
klientami, sukcesywne rozszerzanie
swoich rynków zbytu oraz asortymentu.
Spó³ka jest w trakcie przemian organizacyjnych. W ostatnim czasie rozpoczê³a
inwestycje w celu modernizacji i dostosowania do warunków unijnych zak³adu w
Ustce. Po ich zakoñczeniu Morfish" planuje rozwin¹æ dzia³ produkcyjny, kontro-
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lingu i marketingu. Rozbudowane zostanie te¿ laboratorium o dzia³ badañ i rozwoju, który zajmie siê kreowaniem nowych
produktów. Po zrealizowaniu pierwszego
etapu inwestycyjnego, co ma nast¹piæ ju¿
2003 roku, spó³ka zamierza zwiêkszyæ zatrudnienie do 20 osób, w roku 2004 - 60
osób, od 2005 roku  do 300 osób! Obecnie zatrudnia tylko 12 osób. Trwaj¹ te¿
prace nad stworzeniem silnej grupy producenckiej, w której Morfish odgrywaæ bêdzie czo³ow¹ rolê. Firmy zainteresowane wejciem do takiej grupy przez
wspóln¹ politykê marketingow¹ bêd¹ powiêkszaæ swój udzia³ w rynku. Za takim
dzia³aniem przemawia fakt, i¿ wiele firm
produkuje zró¿nicowany asortyment rybny i zmuszone s¹ operowaæ na ró¿nych
rynkach. Powstanie silnej grupy producenckiej pozwoli na wzmocnienie potencja³u kapita³owego i pomo¿e wzmóc
ekspansjê na rynki zagraniczne.
Nastêpnym wa¿nym kierunkiem
dzia³ania spó³ki jest wyszukiwanie na
rynku istniej¹cych nisz w asortymencie towaru, w sposobie sprzeda¿y i
dostawy, promowanie nowych produktów i gatunków ryb. W perspektywie
Morfish" planuje organizacjê sieci
dystrybucji swoich produktów w krajach Europy rodkowej i Wschodniej.
Bêdzie ona oparta na stworzonej sieci
spó³ek - córek, których udzia³owcami

bêd¹ odbiorcy zagraniczni,a z którymi prowadzona jest ju¿ d³ugotrwa³a wspó³praca
handlowa.
- Wprowadzenie na rynek innowacji
wymaga du¿ych nak³adów na reklamê i
stosunkowo d³ugiego czasu. Planowana
kampania reklamowa bêdzie realizowana po zorganizowaniu i umocnieniu sieci
dystrybucji. Dzia³ania reklamowe bêd¹
tak¿e wspierane przez Sektorowy Program Operacyjny, którego jednym z celów jest wzrost sprzeda¿y produktów rybnych oraz upowszechnienie wiedzy dotycz¹cej rodzajów i znaczenia produktów
rybnych w racjonalnym ¿ywieniu cz³owieka  zdradzaj¹ tajemnice swego planu marketingowego m³odzi mened¿erowie spó³ki. - W oparciu o wyniki badañ rynkowych
oraz wyniki badañ reakcji konsumentów
przewidziane jest opracowanie i przeprowadzenie na terenie ca³ego kraju kampanii promocyjnych. Rozwiniête zostanie
doradztwo w zakresie sprzeda¿y i marketingu produktów rybnych. Wdra¿aæ bêdziemy równie¿ nowoczesne techniki prezentacji produktów rybnych, na targach,
wystawach bran¿owych oraz lokalnych
imprezach tematycznie zwi¹zanych z rybo³óstwem.
Takie dzia³ania maj¹ doprowadziæ do
poszerzenia istniej¹cych i pozyskania nowych rynków zbytu, wzrostu sprzeda¿y
wysokowartociowych i zdrowych produktów rybnych.
Spó³ka pozyskuje surowce z importu
oraz z po³owów ba³tyckich. Surowce ba³tyckie to g³ównie: dorsz, szprot, led i fl¹dra. Jednak a¿ w oko³o 85% spó³ka opiera
swoj¹ dzia³alnoæ na surowcach importowanych g³ównie z Ameryki Pó³nocnej i
Po³udniowej oraz Hiszpanii, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Luksemburga i Rosji. Posiada sta³ych dostawców.
Swoj¹ dzia³alnoæ opiera na d³ugoterminowych kontraktach handlowych, bacznie obserwuj¹c rynki, wiatowe szuka nowych róde³ zaopatrzenia. Ma podpisane
d³ugoterminowe umowy handlowe z dostawcami zarówno zagranicznymi, jak i krajowymi.
(Adres: 76-270 Ustka, ul. Westerplatte 4, tel. (059) 814-50-31-36; fax (059)
814-45-06, e-mail: morfish@pro.onet.pl,
www: bth.ustka.pl/morfish.asp.)

Europejski standard - wiatowa jakoæ
Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe ENERGETYK Ustka-Rowy ZE S³upsk SA, jako jeden z nielicznych nadmorskich orodków w regionie s³upskim specjalizuje siê w organizacji na bardzo wysokim 
europejskim poziomie kursów, konferencji, sympozjów i narad oraz wiadczy us³ugi dla goci indywidualnych i grup z kraju i zagranicy.

Centrum wiadczy us³ugi hotelowe,
gastronomiczne, rekreacyjne, organizuje
konferencje, rejsy wycieczkowe, wycieczki autokarowe. Wspó³pracuje z biurami
podró¿y i podobnymi placówkami w Niemczech, Danii, Szkocji, W³oszech, Grecji,
Francji, Rosji, Hiszpanii, £otwie, Estonii
i na Ukrainie. Z roku na rok osi¹ga coraz

wiêksz¹ sprzeda¿. Stwarza
komfortowe warunki do
wypoczynku, pracy ma
tak¿e licz¹ca 15-26 osób
za³oga. Wszystkie obiekty s¹ bardzo nowoczenie
wyposa¿one i urz¹dzone.
W 2000 roku w wyniku
modernizacji obiektu w
Ustce powsta³y bardzo nowoczesne sale konferencyjne, które s¹ dodatkowym atutem w pozyskiwaniu potencjalnych klientów. Wynajmuj¹c je Centrum zapewnia tak¿e wysok¹ jakoæ us³ug gastronomicznych oraz us³ugi
hotelowe o bardzo wysokim standardzie.
W 2002 roku Energetyk wspó³pracowa³ z redakcj¹ Rzeczpospolitej" i zosta³ uznany za godne polecenia miejsce spêdzania wypoczynku. Z jego
us³ug skorzysta³o ju¿ wiele bogatych firm,
sporód których mo¿na wymieniæ Gino
Rossi, City Bank, Spó³ka £oso, Curver,
Scaniê, Telekomunikacjê Polsk¹ S.A.,
Agopol. Energetyk by³ organizatorem

VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej dla ponad 500 osób.
W 2002 roku obiekt w Ustce poddano kategaryzacji, jako jeden z nielicznych otrzyma³ trzy gwiazdki w kategorii hoteli. W planach inwestycyjnych jest dalsza rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej. W
Rowach w 2003 roku zostan¹ wybudowane dwa dodatkowe bungalowy oraz zostanie przebudowana i zmodernizowana
recepcja. W Ustce w planach jest budowa
krêgielni, krytego basenu z zapleczem
rekreacyjnym i kortu tenisowego. Centrum wystawia siê na targach turystycznych w Warszawie, £odzi, Bia³ymstoku,
Poznaniu, Krakowie, Berlinie, Kopenhadze, reklamuje siê w internecie oraz wielu
wydawnictwach turystycznych i katalogach. Za³oga liczy od 15 - do 26 osób,
posiada pe³ne kwalifikacje do obs³ugi goci. Kieruje nim Franciszek Sarosiek.
Sponsoruje klub pi³ki koszykowej Czarni
S³upsk i domy pomocy spo³ecznej w
Machowinie.
(Adres: 76-270 Ustka, ul. Kociuszki 19, tel. (059) 815-23-00, 815-23-50,
fax. (059) 815-23-55, e-m@il:recepcja@energetyk.ustka.pl,kom.
0609060332)

Cenione za profekcjonalizm i uczciwoæ
Centrum Narzêdzi Kneblewski cieszy siê uznaniem i szacunkiem wród kontrahentów i klientów za
profesjonalizm i uczciwoæ dzia³ania.
stworzyæ dodatkowych 14 miejsc pracy.
Dziêki temu osi¹ga wiêksze obroty. Sprzedaje elektronarzêdzia BOSCHA, narzêdzia rêczne, pi³y i narzêdzia lene BACO,
pilarki spalinowe STIHL, narzêdzia skrawaj¹ce i gwintuj¹ce FANAR z Ciechanowa. W perspektywie kolejnych dwóch lat
w³aciciel planuje dalsz¹ rozbudowê i
stworzenie kolejnych miejsc pracy dla
kilkunastu pracowników. W ostatnich
trzech latach spó³ka zainwestowa³a w rozwój 650 tys. z³. Pracownicy zarabiaj¹ od
1200 do 2900 z³ brutto, maj¹ bardzo dobre
warunki socjalne. Firma obs³uguje tylko
rynek krajowy i na nim g³ownie poszukuje swoich odbiorców.
Centrum rozpoczê³o dzia³alnoæ w
1996 roku na 80 metrach kwadratowych
powierzchni handlowej, zatrudniaj¹c jed-

nego pracownika. W ci¹gu trzech ostatnich lat powierzchniê handlow¹ powiêkszy³o do 600 metrów, co pozwoli³o mu

(Adres: 76-200 S³upsk, ul. A. Grottgera 17d, tel. (059) 841-79-90 do 94, fax
(059) 843-73-41, kom. 504083100)
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Druga taka w kraju

Miastecka Wytwórnia Opakowañ Drewnianych jako druga w kraju otrzyma³a certyfikat ISO 9001, który
gwarantuje wysok¹ jakoæ jej wyrobów, terminowoæ wykonania, mo¿liwoæ dostaw na telefon", niezawodnoæ.

Powsta³a w 1991 roku, a jej w³acicielami s¹ El¿bieta liwa i W³odzimierz liwa. Dwanacie lat temu zak³ad znajdowa³
siê w Pasiecie, w 1997 roku zosta³ przeniesiony do nowych, wiêkszych pomieszczeñ
w Miastku. Obecnie zajmuje teren przemys³owy o powierzchni 5800 metrów kwadratowych z hal¹ produkcyjn¹, komor¹
suszarnicz¹ i ekologiczn¹ kot³owni¹ opalan¹ trocinami. Wytwórnia mo¿e byæ wzorem dla innych zak³adów z tej bran¿y.
Odesz³a od produkcji seryjnej i realizuje indywidualne zamówienia klientów. Od
pocz¹tku specjalizuje siê w produkcji opakowañ drewnianych, których odbiorcami
s¹ du¿e wiatowe koncerny, jak choæby
Thomson. Zapewnia te¿ mo¿liwoæ przechowania zakupionego towaru w swoim

magazynie. Zatrudnia dwanacie osób. Odpylanie w halach jest zmechanizowane,
wszystkie pi³y maj¹ odci¹gi.
Blisko 90 procent ca³ej produkcji wytwórni stanowi¹ palety, g³ównie z drewna iglastego. Pozosta³e 10 procent
to ró¿nego rodzaju skrzynie
drewniane przeznaczone do
pakowania du¿ych maszyn
wysy³anych na eksport. Zak ³ a d
mo¿e
wyprodukowaæ ok. 6 tys.
opakowañ miesiêcznie, z czego 5 tys. robionych jest z drewna suszonego. W ci¹gu jednej zmiany pracownicy wytwarzaj¹
od 200 do 300 palet,
których monta¿ odbywa siê rêcznie, lecz
z u¿yciem urz¹dzeñ
pneumatycznych.
Produkty uboczne
procesu tech  neologicznego (zr¹bki,
okorki, trociny), które stanowi¹ nadmiar
dla miejscowej kot³o-

wi trafiaj¹ do zak³adu KRONOSPAN" w
Szczecinku, gdzie s¹ wykorzystywane
m.in. do produkcji p³yt meblowych.
Sto procent swoich wyrobów zak³ad
sprzedaje na rynku krajowym. Za³oga pracuje w systemie jednozmianowym, ma
stworzone dobre warunki socjalne. Wynagrodzenie otrzymuje na poziomie zbli¿onym do redniej p³acy krajowej. Wytwórnia, mimo nie najwiêkszych dochodów, wspomaga miejscowe kluby sportowe, M³odzie¿owy Dom Kultury w Miastku, CARITAS, organizacjê Brata
Alberta oraz osoby
znajduj¹ce siê w
szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Reklamuje
siê m.in. w ¯yciu
Miastka i gazecie
centralnej przemys³u drzewnego Inwestor.
(Adres: 77200 Miastko, ul.
Jeziorna 14, tel.
(059) 857-20-73,
kom. 0604207775,
e-mail:
biuro@wod.pl, www:
wod.pl)

FIRMY MA£E

Korab  dobra marka

Jeszcze dwa lata temu Przedsiêbiorstwo Po³owów, Przetwórstwa i Handlu Korab S.A. w Ustce mia³o
2 miliony z³ strat. W 2002 roku wysz³o na przys³owiow¹ prost¹ i osi¹gnê³o niedu¿y zysk.
Przedsiêbiorstwo istnieje od 1952
roku, obecnie zatrudnia 21 osób, a kieruje
nim Wies³aw Szalon. Zajmuje siê przetwórstwem ryb, skupem i sprzeda¿¹ ryb,
produkcj¹ konserw i wyrobów panierowanych. W ostatnich trzech latach Korab,
mimo regulowania d³ugów, przeznaczy³
prawie 260 tys. z³. na inwestycje, w tym 65
tys. z³ na podczyszczalniê cieków, 51 tys.
na modernizacjê pomieszczeñ socjalnobytowych, 100 tys. na modernizacjê hal
142 tys. z³ .
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Przedsiêbiorstwo wystawia siê na
targach w Brukseli, Gdañsku i Kolonii.
Jest laureatem IV Miêdzyanrodowych
Targów Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH97 za rolmpos babuni ze
liwk¹, laureatem tytu³u Polski Produkt
¯ywnoci97 i cz³onkiem Klubu Polskich
Producentów ¯ywnoci przy Stowarzyszeniu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w
Poznaniu.
(Adres: 76-270 Ustka, ul. Westerplatte 4, tel. (059) 814-50-31 do 36, fax.

(059)814-45-06, kom. 0600054356,
http//bth.ustka.pl/korab.asp)

Numafa liderem lêborskiej gospodarki

Numafa Polska" Sp. z o.o. powsta³a w czerwcu 1996 roku. Inicjatorem jej i za³o¿ycielem by³ obecny
prezes zarz¹du Dirk Pieter van Es. G³ównym udzia³owcem jest spó³ka holenderska posiadaj¹ca 100 proc.
kapita³ów.

W pierwszym roku dzia³alnoci Numafa Polska" zatrudnia³a 12 osób, a obecnie pracuj¹ 44 osoby. Przedmiotem dzia³alnoci spó³ki jest produkcja i monta¿ maszyn ze stali nierdzewnej dla przemys³u
¿ywnociowego. W Lêborku produkuje
siê przede wszystkim: urz¹dzenia myj¹ce, dezynfekuj¹ce oraz susz¹ce do
skrzyñ, palet i pojemników u¿ywanych w
przetwórstwie miêsa, ryb, mleka, owoców
i warzyw oraz w przemyle piekarniczym,
cukierniczym; urz¹dzenia transportowe
oraz uk³adarki do skrzyñ i palet wykonane z ró¿nego rodzaju tworzywa; spiralne urz¹dzenia zamra¿aj¹ce u¿ywane w zamra¿arniach i ch³odniach, na przyk³ad
przy produkcji lodów, pizzy, pieczywa i innych produktów mro¿onych; kontenery
(klatki) ze stali nierdzewnej, aluminium
lub galwanizowane do przewozu drobiu
¿ywego. Ponadto spó³ka oferuje do sprzeda¿y linie do uboju drobiu, maszyny do
automatycznego dzielenia drobiu, systemy wagowe - linie taryfikacji wagowej sortownice, maszyny do plastrowania miêsa, ryb i drobiu, maszyny do szybkiego
pakowania w kartony lub worki, izolowane basenopalety do przechowywania ryb
i ich przetworów.
Rok 2002 Numafa" zamknê³a dodatnim wynikiem finansowym. Spó³ka wci¹¿
inwestuje w nowe maszyny i urz¹dzenia,
które umo¿liwiaj¹ jej produkowaæ wyroby
lepszej jakoci i w krótszym czasie. W 2001
roku zakupi³a m.in. wycinarkê wodn¹ do

metalu, szk³a i innych tworzyw, w grudniu
2002 roku wycinarkê laserow¹. Ma inne
urz¹dzenia do obróbki metalu sterowane
numerycznie.
Spó³ka co roku zwiêksza sprzeda¿ o
ok. 20%. W 2002 roku, w stosunku do
roku 2001, zwiêkszy³a j¹ o 50%. Blisko
80% produkcji eksportuje, g³ównie do
firm holenderskich, dla których produkuje maszyny i urz¹dzenia ze stali nierdzewnej oraz czêci do maszyn i urz¹dzeñ, wyroby z aluminium, kontenery dla
drobiu oraz ró¿ne konstrukcje i instalacje ze stali nierdzewnej. Podzespo³y, czêci i stal nierdzewn¹ czêciowo importuje
z Holandii, jednak zakupy importowe stara siê ograniczaæ do minimum na rzecz dokonanych zakupów w Polsce.
Maszyny i urz¹dzenia produkowane
przez lêborsk¹ Numafê posiadaj¹ Deklaracjê Zgodnoci z Polskimi Normami Bezpieczeñstwa. S¹
równie¿ zgodne
z normami CE.
Spe³niaj¹
wszelkie standardy i wymogi
unijne, a tak¿e
stawiane przez
Stany Zjednoczone, gdzie
równie¿ trafiaj¹.
Pracownicy spó³ki s¹

jednymi z najlepiej zarabiaj¹cymi w
Lêborku. Nikt, nawet z nowo przyjmowanych osób czy absolwentów, nie
otrzymuje poborów na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Najni¿sza
stawka jest du¿o wy¿sza od tego pu³apu. Spó³ka dba o rozwój kulturalny pracowników, stara siê podtrzymywaæ
kontakty socjalne i integrowaæ za³ogê
równie¿ poza miejscem pracy. W 2002
roku zorganizowa³a wyjazd pracownikom i ich partnerom do MULTIKINA w
Gdyni. Pracownicy byli w krêgielni, na
wspólnym obiedzie i w dyskotece
ODYSEJA 2001" w Bielicach za Koszalinem. Codziennie w zak³adowej sto³ówce pracownicy otrzymuj¹ darmowe
napoje - kawê, herbatê, a osoby pracuj¹ce po po³udniu - gor¹ce posi³ki, dowo¿one z restauracji.
Numafa promuje swoje wyroby
na stronie internetowej oraz w wielu
czasopismach i informatorach bran¿owych. Przyjê³a zasadê sponsorowania jednostek, które same nie zarabiaj¹ na siebie,
ich bud¿et jest ograniczony, a egzystencja czêsto zale¿na od ludzi dobrej woli".
Wspomaga Dom Ma³ego Dziecka w Lêborku, Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Lêborku, Fundacjê Zd¹¿yæ z Pomoc¹", Miejski Orodek Pomocy
Spo³ecznej w Lêborku. By³a wykonawc¹
konstrukcji ze stali nierdzewnej do fasady budynku METROPOLITAN", który
prawdopodobnie jest dotychczas najdro¿szym budynkiem wzniesionym w Warszawie i bêdzie s³u¿y³ jako biurowiec na potrzeby unijnych urzêdników.
(Adres: 84-300 Lêbork, ul. Sportowa 24, tel. (059) 863-45-00, fax. (059)
863-35-50, kom. 0600484793, e-m@il:
numafa@numafa.pl, www.numafa.pl)
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Warto by³o zainwestowaæ

Ju¿ wkrótce kupcy ze s³upskiego Manhatanu bêd¹ obchodzili dziesiêciolecie istnienia spó³ki, dziêki której powsta³o jedno z chêtniej odwiedzanych centrów handlowych w miecie. Trudne pocz¹tki nie wró¿y³y
sukcesu, jaki niew¹tpliwie uda³o siê im osi¹gn¹æ.
Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych by³
w Polsce okresem gwa³townego rozwoju
ulicznego handlu, który nie cieszy³ w³odarzy odpowiedzialnych za wizerunek miasta. Ka¿dy skrawek wolnego chodnika przy
reprezentacyjnych ulicach w centrum mia-

sta zamienia³ siê w bazar pod go³ym niebem. Problem ten dotyczy³ wiêkszoci miejskich aglomeracji i wcale nie by³ ³atwy do
rozwi¹zania, bo choæ uliczna sprzeda¿
wzbudza³a zdumienie turystów, zw³aszcza
tych z Zachodu, stanowi³a zagro¿enie epidemiologiczne i by³a krytykowana przez
s³u¿by nadzoruj¹ce handel, to jednak dawa³a zatrudnienie i utrzymanie wielu ludziom.
Próby ograniczenia ulicznego handlowania wywo³ywa³y zrozumia³e oburzenie i
protesty spo³eczne. Im szybciej w³adze
poszczególnych miast proponowa³y kupcom zadowalaj¹ce ich miejsca handlem,
tym szybciej udawa³o siê im okie³znaæ
dziki handel. Z ulic znika³y ³ó¿ka i kartony pe³ne towaru oraz tzw. szczêki"symbol minionego czasu. W niektórych
miastach - tak w³anie by³o w S³upsku tylko w³asnej inicjatywie kupcy zawdziêczaj¹ utrzymanie miejsc pracy. U wielu,
problem ucywilizowania ulicznego handlu, do dzi nie zosta³ rozwi¹zany.
W S³upsku kupcy szybko zagospodarowali" hektarowy plac w centum S³upska. Choæ zabudowa targowiska przypomina³a raczej slamsy, szybko sta³o siê ono
ulubionym miejscem zakupów. Klienci,
czêsto brnêli w b³ocie lub kapa³o im za ko³nierz, cenili sobie swoisty klimat tego targowiska, zawsze wie¿y towar, stosunko8

wo atrakcyjne ceny, du¿y wybór... To chyba st¹d wziê³a siê ¿artobliwa nazwa tego
miejsca - manhatan. Choæ spó³ka Baszta", której prezesem zosta³ Teodor Krawczyk, powo³ana przez ówczesny Zarz¹d
Miasta do zarz¹dzania nowym rynkiem,
zrzesza³a 260
udzia³owców,
na targowym
placu wci¹¿
przybywa³o
prowizorycznych sklepów. Targowisko pêka³o
w szwach.
Kogo by³o
staæ, ten modernizowa³
swój kram,
ale nikt nie
inwestowa³
wiêkszych
pieniêdzy, bo
wszystkim towarzyszy³a atmosfera tymczasowoci.
Wreszcie nadesz³a wiosna 1997 roku.
By³ to okres prze³omowy w historii s³upskiego targowiska przy ulicy Wileñskiej.
Z inicjatywy Zarz¹du Miasta i wojewody
s³upskiego podjêto dzia³ania, by przenieæ
kupców z targowisk przy ul. Wileñskiej i
Banacha na teren po Zak³adzie Naprawczym Taboru Kolejowego przy ul Ko³³¹taja. W tym celu powsta³ Rolno-Rybny Rynek Hurtowy, w którym kupcy mieli mieæ
34% udzia³ów a miasto i Skarb Pañstwa,
reprezentowany przez wojewodê, po 33
procent. Kupcom, mocno st¹paj¹cym po
ziemi, od pocz¹tku pomys³ przeprowadzki
na ulicê Ko³³¹taja nie przypad³ do gustu.
Bali siê kosztów zwi¹zanych z likwidacj¹
istniej¹cych tam obiektów, a póniej budowy. Wyboru jednak nie mieli, wiêc udzia³y w gotówce do spó³ki wnieli, bo teren
przy Wileñskiej i Banacha trzeba by³o opuciæ. Ostatecznie pomys³ nie wypali³, a
Rolno-Rybny Rynek Hurtowy, w atmosferze skandalu, og³osi³ upad³oæ. Spó³ka pod
nowym zarz¹dem ostro wziê³a siê do pracy. W krótkim czasie gotowy by³ projekt
nowoczesnej hali targowej, zmieniono
plan miejscowy zagospodarowania terenu i z pozwoleniem wojewody, w maju 2000
roku ruszy³a budowa. Jednak po trzech
miesi¹cach roboty wstrzymano na mocy

orzeczenia Naczelnego S¹du Administracyjnego. Zaniepokojony rosn¹c¹ konkurencj¹, w s¹dowy spór wda³ siê s¹siad
Manhatanu. Jednak po ostatecznym, korzystnym dla kupców, wyroku NSA, budowê szczêliwie zakoñczono w kwietniu
2001 roku. Teraz nast¹pi³ czas wyposa¿ania gotowego obiektu, w którym znalaz³o
siê 400 lokali o powierzchni od 18 do 40
metrów kwadratowych oraz zaplecze socjalne i radiowêze³. 29 wrzenia 2001 uroczycie otworzono Centrum Handlowe
Manhatan. Takich t³umów kupuj¹cych,
które przez pierwsze tygodnie przewija³y siê przez now¹ halê targow¹, nikt siê
nie spodziewa³. Kupcy z Manhatanu têskn¹ za nimi do dzi. Nie uda³o siê zbudowaæ tylko schodów ruchomych, które,
ku uciesze klientów, by³y zapowiadane.
Analiza gruntu przed rozpoczêciem prac
przes¹dzi³a te¿ o odst¹pieniu od budowy
podziemnego parkingu.
Choæ koszt budowy hali zamkn¹³ siê
kwot¹ blisko 15 milionów z³otych, a na
budowê naziemnego parkingu wydano kolejne 550 tysiêcy z³, wiêkszoæ kupców,
którzy zaci¹gnêli porêczane przez spó³kê
kredyty, ju¿ rozliczy³o siê z bankiem. Spó³ka nie ma ju¿ do sprzedania wolnych boksów - w rezerwie jest tylko 30 lokali dla
kupców, którzy ju¿ wkrótce bêd¹ musieli
opuciæ teren przy ul. Konopnickiej.
Dzisiaj Manhatan to 370 podmiotów
gospodarczych reprezentuj¹cych kilkadziesi¹t bran¿, w których znajduje pracê
750 osób. W nowoczesnym obiekcie mo¿na znaleæ niemal wszystko znaleæ co
jest niezbêdne klientom. Ci ostatni chêtnie tu zagl¹daj¹. A¿ 2/3 z wydanych przez
PSS Spo³em w roku 2001 i 2002 bonów
towarowych w³anie tu zosta³o zrealizowanych. Manhatan daje zatrudnienie nie
tylko uwijaj¹cym siê sprzedawcom, ale te¿
wielu firmom i ludziom produkuj¹cym wyroby ró¿nych bran¿ i tu oferowanym do
sprzeda¿y. Bez w¹tpienia jest to jedno z
najwiêkszych prywatnych przedsiêbiorstw na terenie województwa pomorskiego.
Udzia³owcy spó³ki udowodnili, ¿e warto by³o zaciskaj¹c pasa, przetrwaæ najtrudniejszy okres, bezpiecznie doprowadziæ inwestycjê do szczêliwego fina³u.
Dziêki nim miasto zyska³o ³adny i funkcjonalny obiekt, który zast¹pi³ nie przynosz¹cy chluby miastu bazar.

Producent luster

Wyroby Mirexu trafiaj¹ na rynki zachodnie poprzez firmy-córki dzia³aj¹ce w ró¿nych miejscach Polski.
Przedsiêbiorstwo prowadzi dzia³alnoæ od 1989 roku, zatrudnia obecnie 21
osób, a kieruje nim Bogdan Siemaszko.
Zakres dzia³alnoci obejmuje hurtow¹
sprzeda¿ szk³a p³askiego, przetwórstwo
tego szk³a oraz produkcjê luster i wyrobów ze szk³a. W ostatnich dwóch latach
przedsiêbiorstwo przeznaczy³o na promocjê 120 tys. z³. Swoje wyroby reklamuje na targach krajowych i zagranicznych
oraz w regionalnych katalogach. A¿ 100
tys. z³ przeznaczanych jest na reklamê regionaln¹. Pracownicy maj¹ ubezpieczenie grupowe, zapewnion¹ opiekê lekarsk¹, korzystaj¹ z wyjazdów na targi. Sto
procent st³uczki szklanej firma odsprzedaje do recyklingu.
(Adres: Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe MIREX Sp. z o.o.,
76-200 S³upsk, ul. S³oneczna 15,
tel. (059) 841-30-81, fax. (059) 841-3082, e-mail:Biuro@Mirex.slupsk.pl)

O krok od Niedwiedzia

Pirs w ubieg³ym roku by³ nominowany do Srebrnego Niedwiedzia 2001. Jako szczególne osi¹gniêcie w 2002 roku podaje umocnienie siê na rynku i wejcie ze swoimi produktami do sieci hipermarketów.
Przedsiêbiorstwo istnieje od 1997 roku, zatrudnia obecnie 19 osób i zajmuje siê przetwórstwem i sprzeda¿¹ ryb
morskich. W sowim dorobku posiada ju¿ znaki Polskiego
Producenta ¯ywnoci oraz S³upskiego Produktu Roku. Rok
2002 zamknê³o  jak na tê skalê przedsiêbiorstw - sporym
zyskiem. W ostatnich trzech latach na inwestycje przeznaczy³o ponad 98 tys. z³. Ci¹gle siê modernizuje i udoskonala
warunki produkcji, wprowadza na rynek nowe wyroby, które zapewniaj¹ mu handlowy sukces. Pracownicy maj¹ zapewnione warunki pracy zgodnie z wszelkimi wymogami.
(Adres: P.H.U.P. PIRS Export-Import J. Prykiel &
J. Nadolska, Pirs Bydlino 20 F, 76-200 S³upsk,
tel. (059) 847-13-79, fax. (059) 847-13-79)
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Warta najlepsza
na rynku ubezpieczeñ!

Sprawdzona wiedza ubezpieczeniowa i wieloletnie dowiadczenie w po³¹czeniu z dynamicznym, nowoczesnym zarz¹dzaniem pozwalaj¹ WARCIE osi¹gaæ coraz lepsze wyniki przy zachowaniu tak wa¿nej dla klientów stabilnoci finansowej. WARTA jako jedyna Polska firma otrzyma³a od presti¿owej agencji Standard
& Poors wysok¹ ocenê BBBpi.

Rating BBBpi oznacza bezpieczeñstwo i dobr¹ kondycjê finansow¹ ubezpieczyciela. Potwierdza gwarancjê wyp³acalnoci
i stabilnoci finansowej, lepszy wynik techniczny, coraz lepszy
system oceny ryzyka i sprawniejszy proces likwidacji szkód.
Tradycja Towarzystwa siêga pocz¹tków polskiego rynku
asekuracyjnego. Od 1920 roku  WARTA ubezpiecza Polaków,
w kraju i za granic¹. Jest cenionym partnerem w biznesie, w
¿yciu codziennym, podró¿y i na wakacjach. W jej ofercie ubezpieczeniowej znajduj¹ siê programy maj¹tkowe, ¿yciowe, ubezpieczenia dla firm i instytucji, grupowe i indywidualne, chroni¹ce od odpowiedzialnoci cywilnej, nastêpstw nieszczêliwych
wypadków, od ¿ywio³ów i zdarzeñ losowych, a tak¿e programy,
dziêki którym mo¿na pomna¿aæ swój kapita³.
Eksperci WARTY przygotowuj¹ nowoczesne i elastyczne
systemy ubezpieczeñ, w których indywidualnie okreliæ mo¿na
warunki i przedmiot ubezpieczenia, komponuj¹c produkt na miarê w³asnych potrzeb. Ofertê ubezpieczeñ OC, AC i NNW dla
u¿ytkowników samochodów w kraju i za granic¹, dostêpn¹ w
wielu wariantach, WARTA wzbogaci³a o gwarancjê szybkiego
reagowania WARTA MOTO ASSISTANCE. Do ubezpieczeñ OC
i AC Towarzystwo do³¹cza bezp³atny pakiet gwarantuj¹cy pomoc serwisow¹, informacjê o krajowej sieci autoryzowanych
warsztatów samochodowych, mo¿liwoæ wynajmu pojazdu zastêpczego i pomoc rzeczoznawcy.
WARTA buduje tak¿e kompleksowe programy ubezpieczeñ
mieszkañ i domów. Ubezpieczenie mieszkañ i domów  WARTA
MIESZKANIE, WARTA DOM SERWIS, WARTA DOM W BUDOWIE, WARTA DOM LETNISKOWY sprawi¹, ¿e ka¿dy bêdzie czuæ siê pewnie, gdziekolwiek jest. Pozwol¹ cieszyæ siê ka¿d¹ chwil¹ spêdzon¹ w domu, ale tak¿e poza nim, w podró¿y czy
na wakacjach.
Udan¹ podró¿ gwarantuje ubezpieczenie WARTA TRAVEL.
Zawarcie tego ubezpieczenia daje poczucie bezpieczeñstwa w
ka¿dym miejscu na wiecie i w ka¿dej sytuacji. Warta oferuje
kompleksow¹ obs³ugê dostosowan¹ do indywidualnych potrzeb.
Towarzystwo dba o swoich klientów, dlatego umo¿liwia zawieranie wa¿nego ubezpieczenia za pomoc¹ Internetu.
Klienci wysoko ceni¹ Wartê. Dowodem na to s¹ presti¿owe
nagrody przyznane Towarzystwu: Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dla Najlepszej Instytucji Finansowej, Tytu³ Najlepszej Firmy Ubezpieczeniowej Dziesiêciolecia
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1990-1999 oraz tytu³ Firmy Dziesiêciolecia - nadany przez najlepsze pisma finansowe i Kapitu³ê Polskiego Klubu Biznesu, Z³ota
Statuetka Lidera Polskiego Biznesu i trzy Diamenty do Z³otej
Statuetki Lidera Polskiego Biznesu - przyznane przez Business
Centre Club, Medale Europejskie  przyznane przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club, Statuetka Z³otego Hipolita: Dobre, bo Polskie  od Towarzystwa im.
H. Cegielskiego, Izby Rzemielniczej w Poznaniu oraz Zrzeszenia
Handlu i Us³ug w Poznaniu.
Warta jest tak¿e laureatem Nagrody Fair Play  przyznanej trzykrotnie przez rodowisko brokerów, dwóch Srebrnych Parasoli  od miesiêcznika Home & Market za najlepsze
produkty ubezpieczeniowe dla
przedsiêbiorców
i firm, Nagrody
Alicji za najlepsze produkty
ubezpieczeniowe
- od miesiêcznika Twój STYL,
nagrody Z³ota
Donatywa Gdañska  za najlepszy produkt finansowy wród
ubezpieczeñ przyznana przez
Prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeñ, Srebrnego Sejfu  nagrody przedsiêbiorców i mened¿erów  przyznanej dwukrotnie, za najlepsze
indywidualne i
grupowe ubezpieczenie na ¿ycie.

Solidny partner
w interesach

Bank Przemys³owo-Handlowy PBK S.A. jest trzecim pod wzglêdem wysokoci aktywów i kapita³ów w³asnych bankiem w Polsce. Powsta³ w wyniku fuzji dwóch licz¹cych siê na polskim rynku finansowym banków - Banku Przemys³owo-Handlowego SA i Powszechnego Banku Kredytowego SA. Nale¿y do grupy
kapita³owej HypoVereinsbank, której wysokoæ aktywów stawia j¹ na trzecim miejscu w Europie.

Swoj¹
ofertê kierujemy zarówno do klientów indywidualnych
jak i firm i instytucji.
Nasi klienci
mog¹ korzystaæ z olbrzymiego
potencja³u
Banku, który tworzy,
m.in. sieæ 511 placówek operacyjnych. Jednolita platforma informatyczna umo¿liwiaj¹ca dokonywanie operacji bankowych w
ka¿dej naszej placówce, niezale¿nie od miejsca posiadania rachunku, us³ug elektronicznych umo¿liwiaj¹cych wielokana³owy
dostêp do rachunków (internet, telefon, SMS, WAP, VideoTEL,
MultiCash). Posiada sieæ 1150 bankomatów.
Bank nasz wychodz¹c naprzeciw rosn¹cym wymogom du¿ych i rednich przedsiêbiorstw stworzy³ wyspecjalizowane w
obs³udze klientów instytucjonalnych centra korporacyjne.
Wprowadzilimy nowy model obs³ugi firm polegaj¹cy na tym,
¿e ka¿dy z klientów instytucjonalnych posiada indywidualnego
doradcê bankowego, porednicz¹cego we wszelkich kontaktach
z Bankiem, pomagaj¹cego w za³atwianiu wszelkich niezbêdnych formalnoci, aktywnie proponuj¹cego w³aciwe dla danej
firmy rozwi¹zania biznesowe.
Nowa jakoæ Banku Przemys³owo-Handlowego PBK SA
wynika z dowiadczenia kadry specjalistów zdobytego w zakresie zarz¹dzania rodkami finansowymi, finansowania handlu oraz
finansowania bie¿¹cej, a tak¿e inwestycyjnej dzia³alnoci przedsiêbiorstw, która pozwala zaspokoiæ potrzeby firm ró¿nej wielkoci i o ró¿nym profilu dzia³alnoci. Z bogatej oferty Banku prezentujemy najbardziej popularne produkty dla przedsiêbiorstw
i instytucji. BPH PBK SA oferuje rachunki bie¿¹ce i pomocnicze, dziêki którym mo¿na uzyskaæ dostêp do profesjonalnego
doradztwa bankowego oraz nowoczesnych technologii zapewniaj¹cych szybk¹ i wygodn¹ obs³ugê. W szczególnoci polecamy swoje us³ugi w zakresie regulowania okresowych p³atnoci
w formie realizacji zlecenia sta³ego lub te¿ administrowania
zleconymi p³atnociami, korzystania z systemów bankowoci
elektronicznej: VideoTEL lub MultiCash, ustalania w imieniu

firmy indywidualnych, bie¿¹cych kursów kupna i sprzeda¿y
walut, udzielanie telefonicznych informacji o saldzie na rachunkach.
D¹¿¹c do optymalizacji wielkoci posiadanych przez klientów zasobów finansowych Bank nasz oferuje elastyczne zasady
lokowania nadwy¿ek rodków pieniê¿nych. Proponowane rozwi¹zania pozwalaj¹, m.in.: na negocjowanie oprocentowania depozytów bezporednio z pracownikami Banku na dowolny termin; automatyczne inwestowanie rodków polegaj¹ce na lokowaniu codziennych nadwy¿ek finansowych, przy czym rodki
tak inwestowane dostêpne s¹ dla klienta ju¿ w nastêpny dzieñ
roboczy.
Oferowane przez BPH PBK SA us³ugi kredytowe pozwalaj¹
klientom na dynamiczny rozwój oraz utrzymywanie p³ynnoci
finansowej. Do podstawowych naszych produktów w tym zakresie nale¿¹: kredyt w rachunku bie¿¹cym, bêd¹cy najwygodniejsz¹, krótkoterminow¹ form¹ kredytowania (uprawnia on do salda debetowego na okres nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy, jego wysokoæ uzale¿niona jest od redniomiesiêcznych obrotów na rachunku bie¿¹cym klienta); kredyt obrotowy na finansowanie
potrzeb zwi¹zanych z zaopatrzeniem, produkcj¹ oraz sprzeda¿¹ towarów i us³ug; kredyt inwestycyjny na finansowanie przedsiêwziêæ rozwojowych i modernizacyjnych; linia wielozadaniowa/wielowalutowa, która pozwala na skorzystanie z ró¿nych
form finansowania bie¿¹cych oraz rednio- i d³ugoterminowych
potrzeb finansowych w dowolnej, wybranej przez klienta, walucie.
BPH PBK S.A. poleca równie¿ swoje gwarancje, które stanowi¹ najlepsze zabezpieczanie p³atnoci krajowych i zagranicznych oraz nale¿ytego wykonania kontraktów lub us³ug. Oferujemy najwy¿sz¹ jakoæ obs³ugi, szybkoæ podejmowania decyzji,
niezawodnoæ funkcjonowania oraz elastycznoæ proponowanych rozwi¹zañ. Zdajemy sobie sprawê, ¿e w³aciwy wybór profesjonalnego i wiarygodnego banku jest podstaw¹ dla codziennego funkcjonowania i rozwoju ka¿dej instytucji.
Nasz¹ rekomendacjê stanowi¹ klienci, których obs³ugujemy. S¹ wród nich najbardziej renomowane firmy naszego regionu. Warto skorzystaæ z oferty Banku BPH PBK SA. Zapraszamy przedsiêbiorców do naszej placówki w S³upsku mieszcz¹cej siê przy ul. Kiliñskiego 45A, pok. 104. Informacjê mo¿na uzyskaæ równie¿ telefonicznie pod nr (059) 841-03-62. Zachêcamy te¿ do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.bphpbk.pl
Bernard Kawa³kowski
Dyrektor ds. Sprzeda¿y
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FIRMY REDNIE

W elitarnym towarzystwie

W padzierniku 2002 roku Spó³ka Elektrownie Wodne S³upsk uzyska³a certyfikat, który wprowadzi³ j¹ do
elitarnego grona przedsiêbiorstw wytwarzaj¹cych produkty najwy¿szej jakoci w przyjani i zgodzie z natur¹. Dotychczas w województwie pomorskim zarejestrowano tylko trzy organizacje, które mog¹ pochwaliæ siê takim dokumentem.

Spó³ka dzia³a od l lipca 2000 roku, zosta³a wydzielona z Zak³adu Energetycznego S³upsk S.A., który ma w niej 100 proc.
udzia³ów. W³asnoci¹ spó³ki jest 17 elektrowni przep³ywowych, które produkuj¹
rocznie ok. 40 000 MW energii elektrycznej. Spó³ka zajmuje siê równie¿
eksploatacj¹ elektrowni £upawa i elektrowni szczytowo-pompowej w ¯ydowie o
mocy 150 MW. Bêd¹c w strukturach Zak³adu Energetycznego S³upsk S.A. zrealizowa³a wiele inwestycji elektroenergetycznych polegaj¹cych g³ównie na budowie, modernizacji i odtworzeniu starych elektrowni wodnych. Zajmuje siê wytwarzaniem i dystrybucj¹ energii elektrycznej, produkcj¹ i dystrybucj¹ ciep³a, produkcj¹ drewna i wyrobów z drewna, produkcj¹ betonowych wyrobów budowlanych, metalowych elementów konstrukcyjnych, obróbk¹ metali i nak³adaniem pow³ok na metale. W zakresie jej dzia³alnoci jest tak¿e obróbka mechaniczna elementów metalowych, produkcja innych
metalowych wyrobów gotowych, urz¹dzeñ
wytwarzaj¹cych i wykorzystuj¹cych energiê mechaniczn¹, z wyj¹tkiem silników
lotniczych, samochodowych i motocyklowych, dzia³alnoæ us³ugowa w zakresie
instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia. Ponadto
naprawy, konserwacja i przezwajanie silników elektrycznych, pr¹dnic i transformatorów, produkcj¹ aparatury rozdzielczej
i sterowniczej, produkcja innego sprzêtu
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elektrycznego.
Jako firma maj¹ca do
czynienia z energi¹ ekologiczn¹ postanowi³a w oparciu o posiadane dowiadczenie i potencja³ kadrowy
podj¹æ siê budowy i eksploatacji w regionie s³upskim
elektrowni wiatrowych. W
ci¹gu trzech lat zamierza
zbudowaæ fermy wiatrowe o
mocy 30 MW. W dwóch
najbli¿szych latach planuje
zbudowaæ te¿ now¹ elektrowniê wodn¹ o mocy do 1
MW. Wszystkie prace modernizacyjne maszyn i
urz¹dzeñ prowadzone s¹ zawsze z zachowaniem rysu historycznego instalacji.
Stopniowo obiekt po obiekcie, modernizowane s¹ z wykorzystaniem najnowszych osi¹gniêæ techniki. W wiêkszoci
po takiej modernizacji powstaj¹ obiekty
piêknie wkomponowane w krajobraz,
prawdziwe pere³ki techniki, owoce udanego maria¿u nowoczesnoci i muzealnej techniki.
Spó³ka wspó³pracuje z firm¹ ABB w
zakresie urz¹dzeñ energetycznych, z CKD
Blansko w zakresie turbin wodnych i regulatorów hydraulicznych. W 2002 roku
spó³ka Elektrownie Wodne S³upsk otrzyma³a Certyfikat na dzia³alnoæ promocyjn¹ i inwestycyjn¹ w zakresie odnawialnych róde³ energii.
rednia p³aca pracownicza w spó³ce
wynosi 2830 z³ (bruto). Wszyscy pracownicy pionu technicznego, ksiêgowoci i
administracji maj¹ zapewniony sta³y i nieograniczony dostêp do internatu.
Pracownicy spó³ki bior¹
udzia³ w miêdzynarodowych konferencjach i seminariach. Spó³ka sama sfinansowa³a wydanie albumu zdjêciowego o starych
pomorskich elektrowniach
wodnych. W czerwcu 2003
roku w Elektrowni Wodnej
w Ga³¹ni Ma³ej, która
znajduje siê na szlaku naj-

starszych elektrowni wodnych w Europie
udostêpniona bêdzie dla turystów SALA
HISTORII TECHNIKI S£UPSKICH ELEKTROWNI WODNYCH. Podczas spaceru
po obiekcie, który nied³ugo bêdzie liczy³
sobie prawie 100 lat, mo¿na bêdzie zwiedziæ salê muzealn¹, obejrzeæ film o elektrowniach, poznaæ i zakupiæ wydany przez
spó³kê album S³upskie elektrownie wodne".
W roku 2002 spó³ka spe³ni³a wszystkie wymagania okrelone w decyzjach
wodno-prawnych o dopuszczalnej emisji
i gospodarce odpadami niebezpiecznymi.
Jednym z celów strategicznych jej dzia³ania jest zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zmniejszenie niekorzystnego
oddzia³ywania elektrowni na rodowisko
naturalne. W 2002 roku spó³ka we wspó³pracy z Pomorsk¹ Akademi¹ Pedagogiczn¹ przygotowa³a opracowanie pt. Zmiany rodowiska doliny rzeki S³upi z
uwzglêdnieniem elektrowni wodnych i
eksploatacji zbiorników przyzaporowych
EW Krzynia, EW Strzegomino, EW Ga³¹nia Ma³a". Obecnie podobne opracowanie przygotowywane jest dla rzeki Wieprzy i £upawy. W 2002 roku Elektrownie Wodne S³upsk sta³y siê w³acicielem
20% akcji S³upskiego Towarzystwa Koszykówki Sportowej S.A.
(Adres: 76-200 S³upsk, ul. Rybacka
4a, tel. (0-59) 841-69-00, fax. (0-59) 84169-16, e-m@il: sekretariat@enwod.slupsk.pl, enwod@ze.slupsk.pl, biuro@elktrowniewodne.com.pl, www.elektrowniewodne.com.pl)

Lider s³upskiej strefy

Firma BAJCAR w ostatnich trzech latach zainwestowa³a oko³o 15 milionów z³ w budowê nowych hal
produkcyjnych w S³upskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zakup maszyn do produkcji, rodków transportu, budowê biurowca i pomieszczeñ socjalnych.
Istnieje od 2000 roku, zatrudnia
132 osoby i zajmuje siê produkcj¹ stolarki okiennej z pcv oraz obróbk¹ szk³a.
W tym zakresie wspó³pracuje m.in. z
Euroglas GmbH&Co w Niemczech,
sk¹d sprowadza szk³o. W 2002 roku
osi¹gnê³a spory zysk. Od 2000 roku
prawie piêciokrotnie powiêkszy³a
swoje wyniki ekonomiczne! Pracownicy maj¹ wysokie zarobki i zapewnion¹ wysok¹ premiê uznaniow¹. Firma sponsoruje m.in. sekcjê boksersk¹
s³upskiego klubu Czarni oraz wspomaga s³upsk¹ s³u¿bê zdrowia.
Adres: 76-200 S³upsk, ul. Potowa 7, tel. (059) 841-10-25, fax. (059)
841-10-23, kom. 0604481994, e-mail:biuro@bajcar.pl)

Od projektu do obiektu

Przedsiêbiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "ENBUD" Spó³ka z o.o. zajmuje siê projektowaniem i wykonawstwem sieci napowietrznych wysokiego napiêcia, sieci napowietrznych i kablowych
redniego i niskiego napiêcia, owietlenia zewnêtrznego, stacji transformatorowych, rozdzielni elektroenergetycznych, projektowaniem i instalowaniem farm elektrowni wiatrowych.

Przedsiêbiorstwo istnieje od 1996
roku, zatrudnia 117 osób, prezesem jest
mgr in¿. Kazimierz Myzyk. W
2002
roku osi¹gnê³o rentownoæ na poziomie
5,1 % . W porównaniu z 2001 rokiem
zwiêkszy³a siê ona o 1%. W ostatnim
czasie zainwestowa³o 1,75 mln z³ na modernizacjê posesji przy ul. Grunwaldzkiej
14 w S³upsku i 126 tys. z³ na zakupy maszyn. Wdro¿y³o i pracuje wg certyfikatu

jakoci
normy
I S O
14001:1996
na projektowanie, produkcjê
budowlano - monta¿ow¹ i
warsztatow¹ w
bran¿ach
elektroenergetycznej i
telekomunikacyjnej. Zamierza dalej rozwijaæ
prowadzon¹ dzia³alnoæ.
ENBUD szczególnie du¿e nadzieje
pok³ada w projektowanych i w przysz³oci instalowanych farmach elektrowni
wiatrowych. Spó³ka wspó³pracuje z Jean
Muller GMBH Elektrotechnische Fabrik w
Niemczech i ABB w Szwecji. Posiada tak¿e certyfikaty: ISO 9001:1994, Nr B/12/507/
01 i EMITER - Z/12/2388/99. W celu po-

prawy warunków socjalno-bytowych zakupiono obiekt przy ul. Grunwaldzkiej 14
w S³upsku. Pracownicy s¹ kierowani na
ró¿nego rodzaju szkolenia i kursy
podnosz¹ce ich kwalifikacje. Pracownicy
studiuj¹cy otrzymuj¹ dofinansowanie (po³owê kosztów czesnego). Przedsiêbiorstwo
reklamuje siê w ró¿nego rodzaju wydawnictwach naukowych i popularnych, na
imprezach kulturalnych i sportowych, na
drukowanych planach miast, banerach.
Przedsiêbiorstwo wspiera s³upsk¹
koszykówkê, Ratownictwo Wodne
WOPR, Miêdzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy SEZAMOR. W ostatnich
dwóch latach wyda³o na promocjê 193 tys.
z³. Ostatnie osi¹gniêcia to zdobycie tytu³u i statuetki S³upski Produkt Roku
2000" za z³¹cza licznikowe, statuetki i
podziêkowania od prezydenta S³upska za
du¿y wk³ad i zaanga¿owanie na rzecz rozwoju s³upskiej koszykówki, medalu 100
lat Ratownictwa Wodnego" i medalu Pomorski Produkt Roku 2001".
(Adres: 76-200 S³upsk, ul. Grunwaldzka 14, tel. (0-59) 841-68-50, fax.
(0-59) 841-68-52, tel. kom. 0-605-996850, www.enbud.slupsk.pl.)
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Narzêdzia z du¿ych hal

G³ównymi partnerami zagranicznymi spó³ki FISKARS POLSKA s¹: FISKARS DANIA, FISKARS SZWECJA, FISKARS FINLANDIA, FISKARS FRANCJA, FISKARS NIEMCY i FISKARS UK.
Spó³ka prowadzi dzia³alnoæ od 1991
roku, zatrudnia obecnie 110 osób i zajmuje siê produkcj¹ narzêdzi ogrodowych.
Kieruje ni¹ Robert Skuza. W okresie swoich lat pracy we W³ynkówku zbudowa³a
dwie du¿e hale produkcyjne.W 2002 roku
osi¹gnê³a du¿o lepsze wyniki ni¿ mia³a w

2001 roku. Pracownicy otrzymuj¹ wynagrodzenie wy¿sze od redniego krajowego, maj¹ nowoczesne zaplecze socjalne,
organizowane s¹ dla nich doroczne spotkania, na które s¹ zapraszani z ca³ymi ro
dzinami.
Spó³ka promuje siê na targach GAFA

FIRMY

i AMBIENTE w Niemczych oraz w pismach
 Mój piêkny ogród, Przegl¹d gospodarczy, Dzia³kowiec.
(Adres: FISKARS POLSKA Sp. z
o.o., W³ynkówko 1A, 76-200 S³upsk, tel.
(059) 811-27-67, 811-27-87, fax. (059)
811-27-72, e-mail: slupsk@fiskars.pl)

DU¯E

Producent betonu i wapna

Zak³ad Betonów Komórkowych "PREFABET- Os³awa D¹browa" S.A., rozpocz¹³ produkcjê 10 padziernika 1975 roku, czyli ponad 27 lat temu. Od tego czasu jest liderem na lokalnym rynku materia³ów budowlanych.

Budowa zak³adu rozpoczê³a siê w 1971
roku i trwa³a 4 lata. W 1978 roku zak³ad
przeszed³ pod zarz¹d Gdañskiego Przedsiêbiorstwa Prefabrykacji Betonów TRÓJBET, które po reorganizacji w 1990 roku
zmieni³o sw¹ nazwê na Przedsiêbiorstwo
Przemys³u Betonów Prefabet - Gdañsk".
W 1990 roku zak³ad w Os³awie D¹browie od³¹czy³ siê od tego przedsiêbiorstwa
i rozpocz¹³ dzia³alnoæ na w³asny rachunek jako Przedsiêbiorstwo Przemys³u
Betonów "Prefabet - Os³awa D¹browa".
W 1996 roku przedsiêbiorstwo zosta³o sprywatyzowane w formie akcjonariatu pracowniczego i przyjê³o obecn¹
nazwê: "PREFABET - Os³awa D¹browa"
S. A. Obecnie firma ta zatrudnienia 183
osoby i jest producentem elementów drobnowymiarowych z betonu komórkowego
(bloczki, nadpro¿a) oraz wapna hydratyzowanego.
Spó³ka posiada trzy w³asne hurtownie materia³ów budowlanych - w S³upsku, Szczecinku i Chojnicach. Oferuj¹ one
jej w³asne wyroby jak i pe³n¹ gamê materia³ów budowlanych innych producentów.
Poniesione w ostatnim czasie nak³ady inwestycyjne to: ok. 500.000 z³ (netto) na
nowy wêze³ krojenia betonu komórkowego, ok. 200.000 z³ na nowy autoklaw, ko14

lejne ok.
200.000 z³
na komputeryzacjê
dozowni i
o
k
.
400.000 z³
na komputeryzacjê
m³ynowni. Spó³ka posiada certyfikat
uprawniaj¹cy do oznaczania elementów
drobnowymiarowych z autoklawizowanego betonu komórkowego odmiany 500
znakiem bezpieczeñstwa Nr 122/02 r, certyfikat uprawniaj¹cy do oznaczania elementów drobnowymiarowych z autoklawizowanego betonu komórkowego odmiany 600 znakiem bezpieczeñstwa Nr B/08/
261/00 oraz certyfikat uprawniaj¹cy do
oznaczania elementów drobnowymiarowych z autoklawizowanego betonu komórkowego odmiany 700 znakiem bezpieczeñstwa Nr 196/01  r. Prefabet bierze udzia³

w targach BUDMA- Poznañ i HOUSEBUILDING  Gdañsk. Promuje siê tak¿e w
Muratorze, Dzienniku Ba³tyckim, G³osie S³upskim i Koszaliñskim, Gazecie
Wyborczej, G³osie Pomorza; G³osie
Wybrze¿a, Pomorskich Nieruchomociach, Magazynie Gdañskim. Sponsoruje m.in. Pomorski Przegl¹d Muzyki i Sygna³ów Myliwskich w Przechlewie, Izbê
Przemys³owo-Handlow¹ w Gdañsku, Dni
Bytowa, Biesiadê Teatraln¹ w Parchowie.
Do swoich szczególnych osi¹gniêæ zalicza nagrodê wojewody s³upskiego dla najlepszego wytwórcy na IV S³upskich Targach Budownictwa, sta³y wzrost ilociowy i jakociowy produkcji, uzyskaniem
wyró¿nienia w trzeciej edycji konkursu
Srebrny Niedwied  Lider Promocji
S³upskiej Gospodarki".
(Adres: 77-143 Studzienice, Os³awa
D¹browa, tel. (0-59) 821 61 34, fax
(0-59) 821-60-08, osoba kieruj¹ca firm¹:
Henryk Teus. )

Obecna w ca³ym kraju

Spó³ka Gino Rossi oprócz bardzo nowoczesnego zak³adu w S³upsku posiada we w³asnej sieci 54 salony
sprzeda¿y obuwia. Swoje wyroby eksportuje do Rosji, £otwy, Mo³dawi, USA, na Bia³oru, Ukrainê, Litwê
i do Kazachstanu.
Istnieje od 1992 roku, zatrudnia obecnie 300 osób i zajmuje siê produkcj¹ oraz
sprzeda¿¹ ekskluzywnego obuwia wizytowego - mêskiego i damskiego. Prezesem zarz¹du jest Maciej Fedorowicz.
W 2002 roku spó³ka uzyska³a bardzo
dobre wyniki ekonomiczne. Wypracowa³a spory zysk. Ci¹gle inwestuje. W trzech
ostatnich latach (2000-2002) na inwestycje przeznaczy³a ponad 5 mln
z³. Za³odze stworzono bardzo dobre
warunki pracy. W halach produkcyjnych zainstalowano systemy
klimatyzacyjne, s¹ nowoczesne szatnie,
umywalnie, sto³ówki.
Spó³ka wystawia siê na targach w Moskwie, Bolonii, Dûseldorfie. Od wielu lat

sponsoruje dzia³alnoæ artystyczn¹ Pañstwowej Orkiestry Kameralnej i Teatru Impresaryjnego w S³upsku, Muzeum Pomorza rodkowego. Zosta³a nominowana do
Pomorskiej Nagrody Artystycznej 2002
w kategorii mecenas kultury. W 2002
roku na dzia³alnoæ charytatywn¹ przeznaczy³a ok. 160 tys. z³.

(Adres: Gino Rossi S.A., 76-200
S³upsk, ul. Owocowa 24, tel. (059) 8422x6-08, fax. (059) 842-26-12, kom.
0602373562, http://gino-rossi.com)

Wszystko dla rodowiska

Spó³ka Wodoci¹gi S³upsk osi¹gnê³a w 2002 roku prawie 300-krotnie (!) wiêkszy zysk ni¿ w roku 2001,
przy sporych - ponad 3-milionowych nak³adach na inwestycje.
Spó³ka w
obecnej formie
istnieje od 1992
roku, zatrudnia
194 osoby, zajmuje siê produkcj¹ oraz dostaw¹ wody, odbiorem i oczyszczaniem cieków, rozbudow¹ sieci, wiadczeniem us³ug technologii wody i cieków.
Prezesem jest Ryszard Gronowski.
rednie wynagrodzenie pracownicze
kszta³tuje siê na poziomie redniego wynagrodzenia krajowego w sektorze przed-

siêbiorstw. Spó³ka sponsoruje Festiwal
Pianistyki Polskiej w S³upsku i Festiwal
Bryd¿a Sportowego. Stale wdra¿a nowe
projekty, których celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ciekowej w zgodzie z natur¹, coraz czêciej swoj¹ dzia³alnoci¹ zachêca równie¿ pobliskie gminy, które w³¹czaj¹ siê do wspólnych
przedsiêwziêæ inwestycyjnych.
(Adres: Wodoci¹gi S³upsk Sp. z
o.o., 76-200 S³upsk, ul. Orzeszkowej 3,
tel. (059) 842-60-51, fax. (059) 842-2207, email:sekretariat@wodociagi.slupsk.pl)

Dobrze sprzedana  dobrze kupiona

Sprzeda¿ s³upskiej Energetyki Cieplnej uznano za najbardziej korzystn¹ jak¹ uda³o siê zawrzeæ w ostatnich dziesiêciu latach s³upskiemu samorz¹dowi w prywatyzacji miejskich spó³ek.
Spó³ka powsta³a w 1992 roku na bazie
sprywatyzowanego przedsiêbiorstwa
Energetyka Cieplna. W 2002 roku wiêkszociowy pakiet udzia³owy wykupi³a
szwedzka firma Sydkraft.
Sydkraft zajmuje siê produkcj¹, przesy³em i dystrybucj¹ energii cieplnej, wiadczy us³ugi konserwacyjne, projektowe i
laboratoryjne. Prowadzi dzia³alnoæ wy³¹cznie na terenie miasta S³upska, kieruje

ni¹ Bogdan Ryba. Partnerem zagranicznym
jest g³ówny udzia³owiec - szwedzka firma
Sydkraft AB z siedzib¹ w Malmo.
Spó³ka ma ju¿ certyfikat jakoci ISO
9001, teraz pracuje nad uzyskaniem certyfikatu rodowiskowego ISO 14001 i
bhp 18001. Jej rozwój polega g³ownie na
przy³¹czaniu nowych odbiorców ciep³a.
237-osobowa za³oga ma zapewnione satysfakcjonuj¹ce warunki zatrudnienia. Za-

fundowano jej m. in. grupowe ubezpieczenia emerytalne.
Sydkraft sponsoruje koszykówkê oraz
Festiwal Pianistyki Polskiej w S³upsku.
(Adres: Sydkraft EC S³upsk, Sp. z
o.o., 76-200 S³upsk, ul. S³oneczna 15 D.
Tel. (059) 841-13-11, fax. (059) 842-061,
e-mail: sekretariat@ecslupsk.pl)
15

Lider wiatowej technologii

Bytowski Drutex pracuje m.in. w oparciu o certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001, posiada ponadto wiele
innych certyfikatów uprawniaj¹cych do oznaczania wyrobów i zawiadczaj¹cych o ich bardzo wysokiej
jakoci.

Firma powsta³a w 1985 roku, zatrudnia obecnie 300 osób, a kieruje ni¹ Leszek
Gierszewski. Zajmuje siê produkcj¹ stolarki okiennej i drzwiowej z pcv, drewna i
aluminium, produkcj¹ szyb zespolonych
oraz wiadczy us³ugi w zakresie turystyki
i wypoczynku. Wspó³pracuje z partnerami w Niemczech, Austrii, Republice Czeskiej, Holandii, Ukrainie, na Litwie i £o-

twie. Osi¹ga bardzo dobre wyniki ekonomiczne. Przedsiêbiorstwo w ostatnich
trzech latach (2000-2002) przeznaczy³o na
inwestycje ponad 13,4 mln z³. Ma na swoim k¹cie wiele dobroczynnych akcji i darowizn. Prowadzi bardzo aktywn¹ dzia³alnoæ promocyjn¹. Zasponsorowa³o
m.in. wydanie przez G³os Pomorza p³yty kompaktowej z kolêdami bo¿onarodzeniowymi. Pracownicy maj¹ zapewnione
bezpieczne stanowiska pracy. W sieci informatycznej pracuje 55 zintegrowanych
ze sob¹ komputerów, które maj¹ szybki
dostêp do Internetu na bazie w³asnego serwera. Firma posiada w³asn¹ cyfrow¹ centralê Slican, która gwarantuje niezawodn¹
³¹cznoæ telefoniczn¹. Ponadto w ramach
sieci ERA-GSM korzysta z zak³adowego
systemu korporacyjnego; 50 telefonów
komórkowych jest w sta³ym posiadaniu
handlowców i kierowców. Za³oga jest stabilna. Wszystkie wynagrodzenia i inne
nale¿noci regulowane s¹ terminowo.
Przedsiêbiorstwo posiada w³asny orodek
wypoczynkowy usytuowany wród kaszubskich lasów nad jeziorem Sudomie, z
którego mog¹ korzystaæ pracownicy. Organizowane s¹ w nim cykliczne szkolenia.

Drutex" jest m.in. laureatem wyró¿nienia w konkursie o Bursztynowy
Medalion na IX Miêdzynarodowych Targach Okien i Drzwi 2001 w Gdañsku, nagrody Wstêga Niemna" przyznanej za
najciekawsz¹ ofertê targow¹ przez Polsko-Litewsk¹ Izbê Gospodarcz¹ Rynków
Wschodnich na Miêdzynarodowych Targach Biznes Polska-Polexport w Rydze
w 2001 roku, nagrody W³ócznia Jaæwingów" przyznanej na Polsko-Litewskich
Targach Przygranicza w Suwa³kach w
lutym 2001 roku. Zdoby³ tytu³ Gazela
Biznesu 2000" przyznany przez Dziennik Puls Biznesu". Jest te¿ laureatem
Srebrnego Niedwiedzia 1999 - nagrody specjalnej za korzystanie ze sprawdzonych zachodnich technologii budowlanych i wysok¹ jakoæ produkowanych
wyrobów, posiadaczem statuetki Srebrnego Niedwiedzia 2001" w kategorii
mened¿er s³upskiej gospodarki.
(Adres: 77-100 Bytów, ul. Lêborska
29, Tel. (059) 822-91-00/2, fax. (059)
822-91-03, e-mail: drutex@drutex.pl,
www.drutex.com.pl)

FIRMY MAKRO

Dobre, bo s³upskie!

Alka swoje buty eksportuje do Rosji, Niemiec, W³och, USA, Czech i na £itwê. W 2002 roku osi¹gnê³a
spory zysk.
Fabryka od 1968 roku zajmuje siê produkcj¹ obuwia mêskiego i m³odzie¿owego. Obecnie zatrudnia 363
osoby i kieruje ni¹ Witold
Zarêbski. Jest laureatem
promocyjnego God³a Teraz Polska (1999),
Srebrnego Niedwiedzia
1999, Pomorskiej Nagrody Jakoci (2002), a
tak¿e posiadaczem certyfikatu Dobre bo Polskie. Za³oga pracuje w
systemie jednozmianowym, który umo¿liwia
wprowadzenie wielu
usprawnieñ organizacyjnych. Miêdzy innymi
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wprowadzono motywacyjny system wynagrodzeñ. Fabryka promuje siê na targach
w Moskwie, Kijowie, Brnie, £odzi, Warszawie. Sponsorowa³a
m.in. Galê Boksu w £odzi,
Miêdzynarodowy Festiwal
Bran¿owy w S³upsku, Mister
Poland w Warszawie, Targi
Jesienne w S³upsku. Swoimi
darowiznami wspiera wiele instytucji; otrzymuj¹ je równie¿
pracownicy, których rodziny
znalaz³y siê w trudnej sytuacji
materialnej.
(Adres: Fabryka Obuwia
Alka S.A., 76-200 S³upsk,
ul. Grottgera 15, tel. (059)

843-35-04, fax. (059) 843-19-50, kom.
0602-253-128, http//alka.com.pl)

W przyjani z samorz¹dami

Poldanor jako jeden z najwiêkszych lokalnych pracodawców utrzymuje bliskie kontakty z lokaln¹ spo³ecznoci¹ i z reprezentuj¹cymi j¹ samorz¹dami. Spó³ka, oprócz tego, ¿e zajmuje siê hodowl¹ trzody chlewnej
i byd³a, wspiera finansowo rozbudowê i modernizacjê lokalnej infrastruktury, dofinansowuje imprezy kulturalne i sportowe oraz poredniczy w nawi¹zywaniu kontaktów z duñskimi organizacjami.

Spó³ka zajmuje siê chowem i hodowl¹
trzody chlewnej oraz byd³a miêsnego,
uprawami rolnymi, produkcj¹ pasz oraz
wyposa¿enia do budynków inwentarskich. W 2000 roku przeznaczy³a na inwestycje 16,3 mln z³, w 2001 - 20,1 mln,
w 2002 roku - 24 mln z³. W ramach wdra¿ania nowoczesnych zasad zarz¹dzania
ludmi i produkcj¹ zorganizowa³a w latach
2000-2001 kompleksowe szkolenie dla ca³ej 31-osobowej kadry kierowniczej. Szkolenie prowadzili trenerzy z duñskiej firmy
ADISCAN. Swoim pracownikom Poldanor oferuje stabilne miejsca pracy, wynagrodzenie zale¿ne od efektywnoci, szkolenia w kraju i za granic¹, atrakcyjny pakiet socjalny oraz bogaty kalendarz imprez kulturalno  rozrywkowych. Na pakiet ten sk³adaj¹ siê m.in.: 26-dniowy urlop

wypoczynkowy
(bez wzglêdu na
sta¿ pracy), miesiêczny przydzia³ miêsa i
p r z e t w o r ó w,
paczki wi¹teczne, wybór pracownika miesi¹ca i pracownika
roku z atrakcyjnymi nagrodami,
wyjazdy szkoleniowo-turystyczne do Danii, wyjazdy na
wiatowe targi rolnicze, coroczny festyn
letni, wyjady na seminaria, sympozja,
konferencje specjalistyczne, wycieczki
pracownicze, zabawy zak³adowe, sp³ywy
rzek¹ Brd¹, dop³aty do wycieczek szkolnych, finansowanie do¿ywiania dla dzieci w szko³ach podstawowych i przedszkolach.
W roku 2002 Poldanor bra³ udzia³ w I
Zjedzie Producentów Trzody Chlewnej w
Poznaniu (dyrektor wyst¹pi³ tam z odczytem na temat zarz¹dzania produkcj¹ zwierzêc¹), Targach Polagra w Poznaniu (wystawi³ byd³o miêsne), do¿ynkach powiatowych. Promowa³ siê ponadto w folderze
o regionie, na wystawach organizowanych
przez Orodek Doradztwa Rolniczego.
Sporód najwiêkszych przedsiêwziêæ,

w których Poldanor uczestniczy³ w ostatnim czasie nale¿y wymieniæ m.in. modernizacjê odcinka drogi powiatowej o d³ugoci 20 km miêdzy Przechlewem i Kocza³¹ (udzia³ spó³ki w formie bezporedniego
wsparcia finansowego oraz wykonanych
prac wyniós³ ponad 300.000 z³). W sezonie zimowym 2001/2002 oraz 2002/2003
spó³ka pomaga³a w utrzymaniu przejezdnoci dróg powiatowych i gminnych Co
roku dofinansowuje Powiatowy Fundusz
Stypendialny w Cz³uchowie. W roku 2002
dofinansowa³a zakup nowych samochodów
dla komend Policji w kwocie 11.000 z³.
W listopadzie 2002 roku zbudowa³a zadaszony przystanek autobusowy dla
mieszkañców Kujanki (gm. Cz³uchów).
W lutym br. wspólnie z Prime Food zainicjowa³a akcjê B¹d widoczny na drodze" skierowan¹ do kilku szkó³ i przedszkoli w gminie Przechlewo. Polega ona
na wyposa¿eniu wszystkich (ok. 1500)
dzieci w odblaski oraz na zorganizowaniu
kampanii informacyjnej dla dzieci z udzia³em policjantów. Ponadto spó³ka dofinansowuje gminne ochotnicze stra¿e po¿arne, lokalne kluby sportowe, lokalne organizacje charytatywne i spo³eczne. Wartoæ
tej pomocy tylko w roku 2002 wynios³a
ponad 100.000 z³.
(Adres: 77-320 Przechlewo, ul. Dworcowa 25, tel. (O59) 833-43-6l.)

Poczta najlepsza na rynku us³ug

Przedsiêbiorstwo Poczta Polska wiadczy ok. 300 us³ug. Zgodnie z ustaw¹ mo¿e otrzymaæ dotacjê z
bud¿etu pañstwa je¿eli jej dzia³alnoæ jest nierentowna. Od kilku lat jednak nie korzysta z dotacji, poniewa¿ jako ca³e przedsiêbiorstwo osi¹ga zyski i Centralny Zarz¹d Poczty Polskiej dofinansowuje dzia³alnoæ nierentownych zak³adów pracy.
Przedsiêbiorstwem Poczta Polska
powsta³o 1 stycznia 1992 roku po rozdziale pañstwowej jednostki organizacyjnej
Poczta Polska, Telegraf i Telefon na pañstwowe przedsiêbiorstwo u¿ytecznoci
publicznej Poczta Polska i Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. Kieruje nim Maria Ba³anda. Zatrudnienia rednio rocznie 977
pracowników. Zajmuje siê wiadczeniem
us³ug pocztowych o charakterze powszechnym (listy, paczki pocztowe, przekazy pocztowe), us³ug kurierskich, niektórych us³ug bankowych, sprzeda¿¹ towarów handlowych, prenumerat¹ i sprzeda¿¹ prasy. Zgodnie z ustaw¹ z 30 lipca

1997 roku o pañstwowym przedsiêbiorstwie u¿ytecznoci publicznej mo¿e ona
otrzymaæ z bud¿etu pañstwa dotacjê podmiotow¹, je¿eli jej dzia³alnoæ jest nierentowna w wyniku ponoszenia strat zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci polegaj¹cej na wiadczeniu us³ug pocztowych
o charakterze powszechnym oraz dotacjê
na finansowanie inwestycji.
Poczta Polska od kilku lat nie korzysta z dotacji podmiotowych, poniewa¿
jako ca³e przedsiêbiorstwo osi¹ga zyski.
Dlatego te¿ Centralny Zarz¹d Poczty Polskiej dofinansowuje dzia³alnoæ nierentownych zak³adów pracy, w tym m.in. RUP

S³upsk z zysków osi¹ganych przez dochodowe Rejonowe Urzêdy Poczty, zlokalizowane w takich du¿ych aglomeracjach
miejskich, jak na przyk³ad Warszawa czy
Poznañ.
W strukturze sieci pocztowej RUP
S³upsk wystêpuje a¿ 70% nierentownych
wiejskich urzêdów pocztowych. Jednak w
celu zapewnienia dostêpnoci wszystkich
mieszkañców do us³ug pocztowych, RUP
zosta³ zobowi¹zany do utrzymania sieci
tych placówek. Maj¹c na uwadze zabezpieczenie dostêpnoci do us³ug, jak i poprawê wyniku ekonomicznego, RUP rozszerza zakres wiadczonych us³ug,
ci¹d dalszy na str.18
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wprowadza nowe produkty, modyfikuje
oraz d¹¿y do poprawy jakoci i terminowoci wykonywanych us³ug. W ostatnich
trzech latach na inwestycje w tym celu
przeznaczono prawie 5 mln z³. Zmieniona
zosta³a organizacja sieci - centralizacja
rejonów dorêczeñ w urzêdach pocztowych
gminnych i miejskich. W grudniu 2002
roku wdro¿ono now¹ strukturê organizacyjn¹, która umo¿liwi efektywne zarz¹dzanie firm¹ w ramach liberalizacji rynku. Rentownoæ RUP w ostatnich trzech
latach ulega znacznej poprawie i jest na
poziomie 22,5%. Przychody w 2002
roku, w porównaniu z rokiem 2001, wzros³y o 11,3%, strata zmniejszy³a siê o
16,2%.
Poczta Polska nale¿y do wiatowego
Zwi¹zku Pocztowego, wspó³pracuje z oko³o 200 pañstwami w zakresie nadawania i
dorêczania przesy³ek listowych, paczek
zagranicznych, przesy³ek kurierskich, wyp³at zagranicznych przekazów emerytalnych. W 2002 roku w s³upskim rejonie
utworzono komórkê organizacyjn¹ ds. jakoci us³ug i rozpoczêto prace przygotowawcze do uzyskania certyfikatu zgodnoci systemu jakoci z norm¹ ISO.
Poziom jakoci us³ug w RUP S³upsk
w porównaniu z normami europejskimi
wyra¿aj¹ nastêpuj¹ce wskaniki: dostêpnoæ do us³ug wyra¿ana liczb¹ mieszkañców na l urz¹d wynosi 2825 osób - przy
redniej w Unii Europejskiej 4159 osób;
liczba mieszkañców na l skrzynkê pocztow¹  526 osób - przy redniej w Unii Europejskiej 550 osób; czêstotliwoæ dorêczania korespondencji  podobnie jak w Unii
5 razy w tygodniu; w miastach licz¹cych
powy¿ej 100 tys. mieszkañców  jeden

urz¹d pocztowy powinien byæ czynny ca³¹
dobê. S³upsk nie ma tylu mieszkañców a
posiada taki urz¹d pocztowy. W siedzibie
ka¿dej gminy powinien byæ czynny minimum jeden urz¹d - RUP S³upsk posiada w
ka¿dej gminie urz¹d pocztowy dy¿uruj¹cy
tak¿e w soboty. Terminowoæ dorêczania
korespondencji: listy priorytetowe polecone D+l - 93,7%, przy normie D+l - 80%,
listy priorytetowe zwyk³e D+l - 95,3%, przy
normie D+l - 80%, listy ekonomiczne polecone D+3 - 100%, przy normie D+3 100%, listy ekonomiczne zwyk³e D+3 99,96%, przy normie D+3 -100% (D - oznacza dzieñ nadania przesy³ki). RUP poprawia systematycznie bezpieczeñstwo przesy³ek. Mimo i¿ ujemne przejawy stanowi¹ zaledwie 71,8 na 100 tys. przesy³ek,
to Rejon na bie¿¹co podejmuje dzia³ania
zmierzaj¹ce do zagwarantowania stuprocentowego bezpieczeñstwa.
rednia p³aca miesiêczna w przedsiêbiorstwie w 2002 roku wynios³a 2.245,37
z³. Stosowane s¹ motywacyjne systemy
premiowania aktywizuj¹ce pracowników
do zwiêkszenia iloci us³ug, przychodów,
poprawy jakoci i obs³ugi klientów. Pracownikom zatrudnionym na czas nieokrelony przys³uguje prawo do 50% ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami. Pracownikom o ³¹cznym sta¿u pracy 20 lat,
w tym minimum 5 lat w Poczcie Polskiej
przys³uguje urlop zdrowotny na leczenie
sanatoryjne w wymiarze do l miesi¹ca raz
na 2 lata. Pracownicy Poczty posiadaj¹
ponadto prawo do bezp³atnego umundurowania lub ekwiwalentu pieniê¿nego za
to umundurowanie.
W s³upskim Rejonie urzêdy pocztowe, z nielicznymi wyj¹tkami, wyposa¿one

s¹ w pomieszczenia socjalne. W 2002 roku
na realizacjê poprawy warunków pracy
przeznaczono ponad 1 mln z³, w tym m.in.
na remont 10 urzêdów pocztowych i pomieszczeñ administracji RUP, zmianê systemów ogrzewania w 8 urzêdach pocztowych, malowanie pomieszczeñ w 24 urzêdach pocztowych, naprawê lub wymianê
wyk³adzin, posadzek, schodów w 7 urzêdach pocztowych, poprawê stanu owietlenia w 28 urzêdach pocztowych.
RUP wspó³pracuje z Zespo³em Szkó³
Ekonomicznych i Ogólnokszta³c¹cych w
S³upsku w zakresie kszta³cenia m³odzie¿y na potrzeby Poczty Polskiej w klasie o
specjalnoci eksploatacja pocztowa - telekomunikacyjna. W 2001 roku zatrudni³ 90 absolwentów tej klasy, a w 2002
roku 41 absolwentów. W 2002 roku, w celu
zwiêkszenia dostêpnoci do us³ug pocztowych, uruchomiono 14 nowych placówek. Wszystkie wyposa¿ono w komputery i zainstalowano w nich systemy elektroniczne. W wyniku zmiany systemów
ogrzewania w urzêdach pocztowych z paliwa sta³ego na paliwa ciek³e i gazowe uzyskano zmniejszenie emisji py³ów i zanieczyszczeñ do rodowiska. W urzêdach, w
których zainstalowano elektryczne systemy grzewcze ca³kowicie wyeliminowano emisjê zanieczyszczeñ do atmosfery.
Wszystkie urzêdy pocztowe zlokalizowane w miastach, gminach i miejscowociach nadmorskich posiadaj¹ ju¿ kot³ownie dostosowane do norm europejskich.
(Adres: Rejonowy Urz¹d Poczty
w
S³upsku,
76-200
S³upsk,
ul. Ko³³¹taja 31, tel. (059) 84-13-045,
84-12-045, faks (059) 84-24-257,
rup.slupsk@dop.szczecin.pl)

Najlepsza na rynku ochrony

Spó³ka Jantar do swoich szczególnych osi¹gniêæ zalicza otwarcie oddzia³u w Gdañsku, zakup s³upskiego Stolonu" bêd¹cego w upad³oci i ponowne uruchomienie w nim produkcji p³atków ziemniaczanych
oraz utworzenie nowych stanowisk pracy.

Spó³ka prowadzi dzia³alnoæ od 1988
roku, zatrudnia obecnie 1500 osób. wiad18

czy us³ugi w
zakresie
ochrony
osób i mienia,
sprz¹tania,
instalacji i
serwisu systemów komputerowych,
kas fiskalnych oraz
systemów
alarmowych,
us³ugi archiwizowania,
zajmuje siê
produkcj¹ transformatorów sieciowych
ma³ej mocy, rêkawic roboczych i ochron-

nych. wiadczy tak¿e us³ugi wypoczynkowe i rehabilitacyjne. W 2002 roku spó³ka osi¹gnê³a znacz¹cy zysk, a wskanik
rentownoci wyniós³ 9,3 %. W roku 2000
zakoñczy³a rozbudowê i modernizacjê
Orodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Polanicy Zdroju, który kosztowa³
j¹ w sumie od 1995 roku 4.447, l tys. z³.
Zakupiono miêdzy innymi grunty rolne,
gospodarstwo rolne w wi¹tkowie k/Bytowa, halê produkcyjn¹ w S³upsku, lokal
w Szczecinku, budynek us³ugowo-administracyjny w Lêborku. W 2002 roku
Jantar otworzy³ oddzia³ w Gdañsku.
Wdro¿ono nowoczesny system zarz¹dzania SKID. Przychody ze sprzeda¿y wzros³y w 2000 roku o 22,3%, w 2001 roku o
18,3%, w 2002 roku o 17,0%. Zatrudnienie

wzros³o odpowiednio o 10,4%, 7,9%
i 9,7%. Wynik finansowy o 12,8%,13,3%
i 22%. rednia p³aca odpowiednio o 8%,
8,5% i 9%.
Spó³ka posiada Certyfikat Systemu
Jakoci ISO 9002 nr NC-214/00 na koncesjonowane us³ugi w zakresie ochrony
osób i mienia oraz us³ugi sprz¹tania. Na
produkowane transformatory sieciowe,
rêkawice robocze i ochronne posiada znaki bezpieczeñstwa B". Za³oga pracuje w
warunkach zgodnych z normami systemu
zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹

pracy ISO - 18000 oraz systemu zarz¹dzania jakoci¹ ISO - 9002. W listopadzie
2001 roku oddano do u¿ytku nowy budynek z przeznaczeniem na pomieszczenia
biurowe oraz przychodniê lekarsk¹. Pracownicy otrzymuj¹ bony towarowe, po¿yczki mieszkaniowe, po¿yczki na sprzêt.
Organizowane s¹ wycieczki. Uczestnicz¹
w zawodach sportowych. Korzystaj¹ z sali
rehabilitacyjnej, gimnastycznej i si³owni.
Spó³ka bierze udzia³ w targach i imprezach
gospodarczych, wydawnictwach. Jest
laureatem rankingu Gazele Biznesu

2002, finalist¹ Programu GospodarczoKonsumenckiego Bia³a Lista 2002, promowa³a siê w albumach: Regiony Zjednoczonej Europy - Pomorskie dobra inwestycja, S³upsk - Miasto Powiat. W 2001
roku zajê³a 87 miejsce w rankingu pomorskich firm TOP 100, 14 miejsce pod wzglêdem wskanika rentownoci i 32 miejsce
pod wzglêdem osi¹gniêtego zysku netto.
(Adres: 76-00 S³upsk, ul. Zygmunta
Augusta 71, tel. (059) 843-11-58, 84337-54, e-m@il:jantar@jantar.slupsk.pl)

Miêsny potentat

Zak³ad spó³ki Prime Food w Przechlewie ma wdro¿ony system HACCP. Posiada wiadectwo eksportowe
do Unii Europejskiej i USA. Ostatnio Instytut Przemys³u Miêsnego i T³uszczowego w Warszawie przyzna³
spó³ce tytu³ Produkt Najwy¿szej Jakoci dla jej 7 wyrobów miêsnych.
Spó³ka istnieje od 1990 roku jednak
dzia³alnoæ produkcyjn¹ zaczê³a du¿o póniej, sporo czasu zajê³o bowiem przygotowanie zak³adu do produkcji i unormowanie stosunków kapita³owych. Spó³ka zajmuje siê ubojem trzody chlewnej i byd³a,
produkcj¹ miêsa wieprzowego, wo³owego
oraz przetworów miêsnych. Zatrudnia 476
osób, którymi kieruje Jens Damgaard
Hansen. G³ównymi odbiorcami zagranicznymi produktów spó³ki s¹ Korea, Chiny
(Hong-Kong), Dania, Islandia, USA,
Niemcy, Rosja, Mo³dawia i Ukraina. Spó³-

ka uzyskuje bardzo dobre wyniki ekonomiczne! W 2002 roku na inwestycje przeznaczy³a ponad 4,5 mln z³. Pracownikom
zapewnia bogaty pakiet socjalny i szkoleniowy. Na promocjê i reklamê przeznacza
rocznie 500 tys. z³. Zak³ad w Przechlewie
uchroni³ miejscowe rodowisko popegeerowskie przed jeszcze wysokim bezrobociem.
(Adres: Prime Food Sp. z o.o., 77-230
Przechlewo, ul. M³yñska 43B, tel (059)
833-45-05, fax. (059) 833-40-50,
http//primefood.com.pl)

FIRMY OKO£OBIZNESOWE

W ch³opskiej sprawie

Stowarzyszenie Hodowców i Producentów wini Z³otnickiej Pstrej £aciata zdoby³o ju¿ wiele nagród
i wyró¿nieñ za swoje wyroby.
Powsta³o w 2000 roku i
zrzesza 31 gospodarstw
rolnych, które zajmuj¹ siê
hodowl¹
wini
rasy
zachowaczej pstrej z³otnickiej w
celu wypromowania z jej miêsa
produktu markowego. W 2002
roku rolnicy wyhodowali 1420
tuczników o wartoci 591.360
z³.
Za
pozyskane
i
zainwestowane 80 tys. z³
zakupiono wyposa¿enie do
sklepu firmowego w S³upsku,
niezbêdny sprzêt biurowy oraz
samochód
dostawczy.
Przyjêty do realizacji program
hodowli ma byæ kontynuowany
do 2008 roku. Jeden z

wyrobów stowarzyszenia - smalec
komorczyñski uzyska³ w 2002 roku
Znak Polskiego Producenta ¯ywnoci,
jest tak¿e laureatem VI edycji
Wojewódzkiego Konkursu Polski
Produkt ¯ywnoci i nagrody specjalnej
TVP Redakcji Rolnej Agrolinia. Rolnicy
ze stowarzyszenia maj¹ zapewnion¹
fachow¹ opiekê ze strony Akademii
Rolniczej w Poznaniu oraz s³u¿b
weterynaryjnych i Krajowego Centrum
Hodowli Zwierz¹t. Stowarzyszenie
promuje siê na wielu imprezach
lokalnych, regionalnych i krajowych.
(Adres: Komorczyn 23 A, 76-256
Sycewice, tel. (059) 811-18-69, 845-6625, kom. 0606644020)
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MENED¯EROWIE GOSPODARKI

Inicjator Zmieni³a Pocztê
To z jego inicjatywy powsta³o Stowarzyszenie Hodowców i Producentów wini Z³otnickiej Pstrej
£aciata, które przyczyni³o siê
ju¿ do odbudowy w Polsce stada
zachowawczego rasy wini z³otnickiej.

Bogus³aw Piechota jest prezesem tego
stowarzyszenia. Pomagaj¹c rolnikom, promuje jednoczenie wyroby miêsne ze wini
z³otnickiej pstrej, które odnios³y ju¿ sukcesy w wielu konkursach zdrowej ¿ywnoci. Stowarzyszenie stworzy³o ponad 30
rolnikom z powiatu bytowskiego i s³upskiego szansê na lepsze ¿ycie. Docelowo
z miêsa wini z³otnickiej pstrej ma byæ
wykreowany regionalny produkt markowy. Wszyscy s¹ przekonani, ¿e warto to
robiæ, bo wyrobami z takiego miêsa zainteresowani s¹ ju¿ odbiorcy z Danii, Niemiec i Francji.

Dynamiczny
prezes

Do osobistych swoich sukcesów
zalicza m.in. opracowanie i wdro¿enie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej firmy, tzw. corporate identity".

Kazimierz Myzyk zarz¹dza Przedsiêbiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego "ENBUD" S³upsk Sp. z o.o.
Jest absolwentem Wydzia³u Elektroniki
Politechniki Gdañskiej, obecnie kontynuuje studia podyplomowe prawno-mened¿erskie na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii tej¿e Politechniki. Kierowane przez
niego przedsiêbiorstwo osi¹ga bardzo
dobre wyniki ekonomiczne, odnotowa³o
spor¹ dynamikê w sprzeda¿y, zyskach i
rentownoci. Prezes do szczególnych
swoich sukcesów zalicza ponadto uzyskanie przez ENBUD" certyfikatu ochrony
rodowiska ISO 14001 na projektowanie,
produkcjê budowlano - monta¿ow¹ i
warsztatow¹ w bran¿ach elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, wdro¿enie
produkcji z³¹cz kablowych i licznikowych
w obudowach termoutwardzalnych, kompleksow¹ modernizacjê posesji oraz zaplecza administracyjnego, socjalnego i produkcyjnego w S³upsku.
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Do swoich szczególnych osi¹gniêæ zawodowych zalicza zbudowanie nowych obiektów, wykonane modernizacje i remonty w urzêdach pocztowych, pozyskanie funduszy i umieszczenie w planie inwestycyjnym
Poczty Polskiej budowy Centrum Pocztowego w S³upsku, w którym
mieci siê Urz¹d Pocztowy S³upsk 2, ca³odobowy Urz¹d Pocztowy
S³upsk l oraz siedziba Rejonowego Urzêdu Poczty.
Maria Ba³anda - dyrektor Rejonowego Urzêdu Poczty w S³upsku jest magistrem administracji po Uniwersytecie
Gdañskim. Ukoñczy³a te¿ studia podyplomowe na tym uniwersytecie z organizacji i
zarz¹dzania, studium pedagogiczne w Instytucie Kszta³cenia Nauczycieli - Oddziale Doskonalenia w Warszawie, studia doktoranckie na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomiki Us³ug na Uniwersytecie Szczeciñskim. Zaczyna³a pracê jako asystent w s³u¿bie pocztowo-telekomunikacyjnej w Urzêdzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym, nastêpnie pracowa³a jako kontroler w Urzedzie Pocztowo-Telekomunikacyjny w Kêtrzynie, kierownik dzia³u w Wojewódzkim
Urzedzie Poczty w Suwa³kach, zastêpca
dyrektora Wojewódzkiego Urzêdu Poczty
w S³upsku. Pe³ni³a te¿ obowi¹zki dyrektora w Dyrekcji Wojewódzkiej Poczta Polska Telegraf i Telefon" w S³upsku.
Jej zas³ug¹ jest tak¿e przebudowa i
rozbudowa budynku poczty w £ebie i
Kobylnicy, gruntowna modernizacja budynku UP Cz³uchów l, modernizacja i remont 37 urzêdów pocztowych, w tym 19

miejskich, 12 gminnych i 6 wiejskich, pozyskanie i adaptacja pomieszczeñ pod
nowe placówki pocztowe w S³upsku, Ustce, Lêborku, Bytowie, Miastku i Cz³uchowie.
Do osobistych sukcesów zalicza te¿
modernizacje kot³owni z opa³u sta³ego na
olejowe, gazowe i elektryczne, wprowadzenie nowych us³ug pocztowych, uruchomienie pierwszej w kraju mikroprocesorowej rozdzielni prasy w UP S³upsk 2, która
kilkakrotnie przyspieszy³a podzia³ prasy na
wszystkie urzêdy pocztowe i umo¿liwi³a
osi¹gn¹æ poziom sprzeda¿y prasy w iloci
ponad 2 mln sztuk rocznie.
Pani dyrektor zainicjowa³a utworzenie
w Zespole Szkó³ Ekonomicznych i Ogólnokszta³c¹cych w S³upsku klasy o specjalnoci eksploatacja pocztowo-telekomunikacja. RUP S³upsk ma dziewiêciu
wyk³adowców z przygotowaniem pedagogicznym, którzy prowadz¹ kursy zawodowe oraz s¹ wyk³adowcami przedmiotów
zawodowych w Zespole Szkó³ Ekonomicznych i Ogólnokszta³c¹cych w S³upsku.

Mened¿er
przedsiêbiorca
By³ ju¿ laureatem Srebrnego Niedwiedzia w kategorii mened¿er
s³upskiej gospodarki (2001). Zosta³ wybrany tak¿e Cz³owiekiem Roku
Pomorza rodkowego.
Leszek Gierszewski jest w³acicielem i zarz¹dza Przedsiêbiorstwem Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowym Drutex w
Bytowie. To Sponsor Roku 2000. Kierowana przez niego firma by³a ju¿ te¿ laureatem Srebrnego Niedwiedzia 1999, jest
ponadto laureatem wielu innych presti¿owych nagród i wyró¿nieñ, m.in. Bursztynowego Medalionu (2002) Wstêgi Niemna (2001), Bursztynowej Mewy Targów
Ba³tyckich (2002), zdoby³a te¿ tytu³ Ga-

zela Biznesu 2000 przyznany przez Dziennik Puls Biznesu potwierdzaj¹cy jej przynale¿noæ do grona najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê firm.
Bardzo aktywna i przemylana dzia³alnoæ L. Gierszewskiego  jako szefa i
g³ównego mened¿era przedsiêbiorstwa
przyczyni³a siê równie¿ w 2002 roku do
uzyskania przez Drutex bardzo dobrych
wyników ekonomicznych, stawiaj¹cych to
przedsiêbiorstwo w gronie najlepszych.

Prawdziwy
mened¿er

Kierowana przez niego firma jest
najwiêkszym producentem okien
w Polsce w systemie Tkyssen,
rozwija siê bardzo dynamicznie i
uzyskuje bardzo dobre wyniki ekonomiczne.
Bronis³aw Bajcar jest w³acicielem i
zarazem szef firmy o nazwie Bajcar. Wartoæ jej sprzeda¿y ogó³em w 2002 roku,
w porównaniu z rokiem 2001, prawie siê
podwoi³a, a w porównaniu z rokiem 2000 
jest prawie piêciokrotnie wiêksza! Dzia³alnoæ zak³adu jest w pe³ni dostosowana
do wymogów Unii Europejskiej. Dalsze
plany mened¿erskie szefa zmierzaj¹ nadal
w kierunku rozwoju potencja³u firmy i tworzenia nowych miejsc pracy. W 2002 roku
otworzy³ on nowy zak³ad w S³upskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Prezes
ciep³ownik

Dzia³alnoæ tego cz³owieka przyczyni³a siê do wyeliminowania ponad 70 starych nieekonomicznych
i zagra¿aj¹cych rodowisku kot³owni lokalnych. Spó³ka, która
kieruje od wielu lat ma te¿ spory
wk³ad w rozwój ciep³ownictwa w
kraju.
Bogdan Ryba pe³ni funkcjê prezesa
Zarz¹du Spó³ki Sydkraft EC S³upsku. Jest
absolwentem Wydzia³u Mechanicznego
Politechniki Krakowskiej. Kierowana przez
niego spó³ka uzyskuje dodatnie wyniki finansowe, a wygospodarowany zysk przeznacza na dalszy rozwój. Rocznie jest to
oko³o 5 mln z³, które s¹ inwestowane g³ównie w unowoczenianie systemu grzewczego w S³upsku. Prezes prowadzi aktywn¹ politykê sponsorsk¹, która przyczyni³a
siê ju¿ do udzielenia znacz¹cej pomocy
wielu placówkom s³u¿by zdrowia, owiaty i s³upskiej kultury.
ORGANIZATORZY KONKURSU:
Starostwo Powiatowe w S³upsku, Urz¹d
Miejski w S³upsku, Miesiêcznik Targowy, Rada Regionalna FSNT NOT w S³upsku, S³upska Izba Przemys³owo Handlowa, Pomorska Izba Rolnicza
G£ÓWNI SPONSORZY GALI:
Bank Przemys³owo - Handlowy PBK S.A.,
Centrum Korporacyjne Gdañsk; Towarzystwo Ubezpieczeñ i Reasekuracji Warta
S.A. Oddzia³ w Gdyni

Gdañsk, 20 stycznia 2003 r.

Gdañsk, 21 stycznia 2003 r.

Szanowny Pan
Zdzis³aw Ko³odziejski
Starosta S³upski

Pan Zdzis³aw Ko³odziejski
Starosta Powiatu S³upskiego

Pragnê serdecznie podziêkowaæ
Panu za przes³an¹ na moje rêce informacjê o pi¹tej edycji konkursu Srebrny Niedwied 2002" - Lider Promocji
S³upskiej Gospodarki.
Zwa¿ywszy na to, i¿ wzrost aktywnoci gospodarczej nale¿y do najwa¿niejszych priorytetów rozwoju województwa pomorskiego, inicjatywê nagradzania najlepszych firm z Pañstwa
regionu uznajê za niezwykle cenn¹ i
po¿yteczn¹.
Doceniaj¹c wartoæ promocyjn¹
wrêczanych w ramach konkursu nagród, z przyjemnoci¹ obejmê honorowym patronatem jubileuszow¹ edycjê
konkursu.
Z wyrazami szacunku
Jan Koz³owski
Marsza³ek
Województwa Pomorskiego

Szanowny Panie Starosto!
Pragnê serdecznie podziêkowaæ
za propozycjê objêcia patronatem honorowym konkursu Srebrny Niedwied 2002" - Lider Promocji S³upskiej Gospodarki. Z przyjemnoci¹
przyjmujê Pañstwa zaproszenie.
Wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej stawia nowe wyzwania przed
przedsiêbiorcami oraz rolnikami konkurowania nie tylko na rynku regionalnym czy ogólnopolskim, ale
równie¿ europejskim. Konieczna jest
wiêc promocja tych firm, których dba³oæ o jakoæ produkcji, zarz¹dzania
oraz zdolnoci innowacyjne, gwarantuj¹ dalszy rozwój. Sukces tych przedsiêbiorstw  laureatów Srebrnego
Niedwiedzia" - mo¿e byæ bodcem dla
rozwoju ca³ej gospodarki regionu s³upskiego.
Mam nadziejê, ¿e tegoroczna edycja konkursu Srebrny Niedwied
2002" - Lider S³upskiej Gospodarki
wy³oni firmy oraz rolników, którzy w
niedalekiej przysz³oci sprostaj¹ trudnym wymaganiom rynków Unii Europejskiej.
Wysoki poziom jakociowy i organizacyjny poprzedniej edycji konkursu utwierdza mnie w przekonaniu, i¿
czujê siê wyró¿niony Pañstwa propozycj¹.
Z wyrazami szacunku
Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski

PATRONAT MEDIALNY:

G³os Pomorza, Radio Koszalin S.A.

SPONSOR MARTEGINGOWY:
Grawipol, Anonse
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Lepsze ni¿ w Unii

Sprzedawane przez Macieja Marona mleko do Nestle osi¹ga nawet lepsze parametry jakociowe ni¿
przewiduj¹ to standardy unijne.
W³aciciel ma dopiero
26 lat, ukoñczy³ Zasadnicz¹
Szko³ê Zawodow¹ o kierunku mechanicznym, a gospodarstwo rolne, które
przej¹³ po ojcu, prowadzi
sam od grudnia 1998 roku.
Gospodaruje na areale
71,17 ha, w tym 18,52 ha to
grunty rolne  w³asne, a
52,65 ha - grunty dzier¿awione. Rolnik specjalizuje siê
przede wszystkim w produkcji mleka. Posiada 51

krów dojnych i 52 sztuki pozosta³ego byd³a. W 2000 roku sprzeda³ do Nestle 90
tys. litrów mleka, w 2001  125 tys. l, a w
2002  170 tys. litrów. W latach 2001-2002
w dostosowanie gospodarstwa do warunków unijnych i w produkcjê mleka zainwestowa³ 425 tys. z³, w tym 170 tys. z³ ze
rodków w³asnych. Zatrudnia trzy osoby.
Gospodarstwo jest dobrze wyposa¿one w
maszyny i urz¹dzenia. Rolnik zamierza rocznie produkowaæ 350 tys. l. mleka o najwy¿szych parametrach jakociowych.
(Adres: Gospodarstwo Rolne, Maciej
Maron, Izbica, 76 - 220 G³ówczyce)

Przyjazne rodowisku

Gospodarstwo Edyty i Stanis³awa Formelów z S¹borza jest w pe³ni zmechanizowane, dobrze wyposa¿one
w maszyny do uprawy gleby i zbioru ziemiop³odów. W 2001 roku rolnicy wybudowali now¹ chlewniê na
240 sztuk trzody chlewnej.
Formelowie gospodaruj¹ na 24,05 hektarach, w tym 17,05 ha to ich grunty w³asne, a 7 ha to dzier¿awa. Specjalizuj¹ siê
w uprawie zbó¿, ziemniaków i hodowli
trzody chlewnej. Produkcja trzody w ich
gospodarstwie charakteryzuje siê du¿¹ intensywnoci¹, a technologia chowu jest
przyjazna rodowisku. Produkowane tuczniki maj¹ wysok¹ miêsnoæ. Koszty produkcji i uzyskiwane przyrosty jednostkowe s¹ konkurencyjne w stosunku do
producentów trzody w Unii Europejskiej.

Rolnicy uzyskuj¹ rednio 45-50 dt zbó¿ z hektara i 380-400 dt ziemniaków. Pan Stanis³aw w³acicielem gospodarstwa
jest dopiero od 2000 roku,
wczeniej pracowa³ bowiem w gospodarstwie
matki. W 2001 roku zosta³
wyró¿niony odznak¹
Zas³u¿ony dla rolnictwa.
(Adres: Indywidualne Gospodarstwo

Rolne, Stanis³aw i Edyta Formela  S¹borze, 76 - 231 Damnica)

W klasie super extra

Produkowane w gospodarstwie Zbigniewa i Krystyny Kedziorów mleko zaliczane jest do klasy super
extra. Gospodarze posiadaj¹ te¿ niedu¿e stado rozp³odowe wini pstrej z³otnickiej.

Kêdziorowie gospodaruj¹ na areale
33,87 ha, z których 25,66 ha to ich w³asnoæ a 7,21 ha dzier¿awi¹. Gospodarstwo
22

przejêli po rodzicach i wspólnie prowadz¹
je od 1986 roku. Uprawiaj¹ roliny i specjalizuj¹ siê w trudnym kierunku, jakim jest
chów byd³a mlecznego oraz hodowla wini pstrej z³otnickiej. Maj¹ 13 krów dojnych
i 8 wysokocielnych ja³ówek. rednio od
jednej krowy uzyskuj¹ 5600 l. mleka rocznie. W 2001 roku sprzedali Nestle ponad 60 tys. litrów mleka, w 2002 ponad
55,5 tys. litrów. Pozyskali jednak du¿o
wiêcej, bo prawie 78 tys. l. Gospodarstwo
jest zmechanizowane i bardzo dobrze wy-

posa¿one w maszyny i sprzêt rolniczy. Rolnik jest laureatem wielu nagród, m.in. Dyplomu Wojewody S³upskiego za pokaz
zwierz¹t na wojewódzkiej wystawie w
Strzelinie. W³aciciele planuj¹ powiêkszyæ stado krów do 50 sztuk, w dalszych
planach maj¹ równie¿ powiêkszenie area³u gospodarstwa oraz modernizacjê i rozbudowê istniej¹cych budynków.
(Adres: Gospodarstwo Rolne Zbigniewa i Krystyny Kêdziorów, Koñczewo,
ul. Szkolna 18, 75 - 251 Kobylnica)

S£UPSKIE PRODUKTY
ROKU 2002
PRZEMYS£
CHEMICZNY

Lustro ³azienkowe z dwoma bocznymi kinkietami, wykonane jest staranne i
estetycznie z materia³ów o wysokiej jakoci odpowiadaj¹cych obowi¹zuj¹cym normom. Bardzo dobra jakoæ. Zastosowanie
wietlenia poprawia efekty wizualne
i optyczne. Zastosowane materia³y gwarantuj¹ zwiêkszon¹ trwa³oæ i odpornoæ
na agresywne sk³adniki niektórych rodków czyszcz¹cych oraz silikonów. Lustra
te posiadaj¹ zwiêkszon¹ odpornoæ na korozjê i posiadaj¹ 7-letni¹ gwarancjê.

BUDOWNICTWO
PREPARAT
KOMPOSTOWY
BIOTOP - Wodoci¹gi S³upsk
Sp. z o.o., 76-200 S³upsk,
ul. E Orzeszkowej 1

PRZEMYS£
OBUWNICZY

Jest to kompost wytworzony na bazie
osadów ciekowych, odpadów zielonych
oraz materia³ów strukturalnych, takich jak
s³oma i kora. Surowce te jeszcze do niedawna wywo¿one by³y na wysypisko
mieci. Teraz w procesie kontrolowanego
kompostowania powstaje z nich pe³nowartociowy produkt odpowiadaj¹cy jakoci¹
normom unijnym. Dostarcza on sk³adników pokarmowych i zwi¹zków próchniczych, które podnosz¹ efektywnoæ
upraw.

OBUWIE MÊSKIE ( PAOLO) - GINO
ROSSI S.A., 76-200 S³upsk, ul. Owocowa 24
Eleganckie obuwie mêskie wizytowe.
Pantofle na cztery pory roku. Wierzchy
z miekkiej skóry cielêcej dwukrotnie barwionej. W rodku tak¿e skóra cielêca.
Spody skórzane. Pod skórzan¹ wyció³k¹
podszewka z warstw¹ paianki antybakteryjnej. Buty maj¹ atesty na odbarwianie.
Elegancka stylistyka i spory komfort u¿ytkowania.

OKNA Z TWORZYW SZTUCZNYCH Firma Bajcar Bronis³aw Bajcar, 76200 S³upsk ul. Portowa 7

LUSTRO DIANA  Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno  Handlowe MIREX sp. z
o.o.,76-200 S³upsk, ul S³oneczna 15a

niu cenione w domkach jednorodzinnych,
jak i w wielkich obiektach przemys³owych.

Zg³oszone do konkursu okna to produkt najwy¿szej jakoci wykonany w oparciu o profil THYSSEN, okucia WINKHAUS autoPilot (rozszczelnienie, zabezpieczenie antywywa¿eniowe, podnonik
skrzyd³a, blokada niew³aciwego po³o¿enia klamki), szk³o (FLOAT-16 mm , TERMOFLOAT 24 mm K=1,1). Mo¿na je z powodzeniem stosowaæ zarówno w budynkach nowoczesnych, jak i budownictwie
starym. Okna te s¹ w takim samym stop-

PRZEMYS£
SPO¯YWCZY
UMIECH BA£TYKU  KORECZKI
LEDZIOWE  Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowo- Produkcyjne PIRS,
J. Prykiel & J. Nadolska, Bydlino 20F,
76-200 S³upsk
S¹ to koreczki ze wie¿ego p³ata ledzia ba³tyckiego wymarynowanego, oskórowanego, nawiniêtego na kolbê mini kukurydzy marynowanej, doprawione do
smaku kostk¹ suszu jab³kowego z cebul¹
 ca³oæ zalana olejem aromatyzowanym
naturalnym - wyci¹giem z papryki.
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PRZEMYS£
ELEKTRO MASZYNOWY

DWUKOMOROWA PRASA DO PRASOWANIA I PACZKOWANIA ODPADÓW PO/2/700 - FAMAROL  S.A.,
Fabryka Maszyn Rolniczych, 76-200
S³upsk, ul. Przemys³owa 100
Prasa przeznaczona jest do zgniatania i belowania makulatury, kartonów, folii, tworzyw sztucznych, butelek PET, puszek po napojach i innych odpadów poprodukcyjnych i komunalnych. Jest uniwersaln¹, nowoczesn¹, wydajn¹, ³atw¹ w
obs³udze i bezpieczn¹ maszyn¹ o automatycznym cyklu pracy, mog¹c¹ znaleæ powszechne zastosowanie w firmach produkcyjnych i us³ugowych, marketach,
przedsiêbiorstwach gospodarki komunalnej miast i gmin.
OD£¥CZNIK NAPOWIETRZNY TYPU
ON III-123 - Zak³ad Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o., 84-300 Lêbork, ul. Gdañska 60
Jest to ³¹cznik izolacyjny, dwukolumnowy, o obrotowym ruchu styków w p³aszczynie poziomej, przewidziany do pracy
w sieciach o napiêciu do 123 kV przy czêstotliwociach do 60Hz w³¹cznie. Od³¹cz24

nik mo¿e byæ stosowany jako ³¹cznik jednobiegunowy z indywidualnym napêdem
lub w zestawie trójbiegunowym z jednym
wspólnym napêdem. Bieguny od³¹cznika
mog¹ byæ ustawione równolegle lub szeregowo. Od³¹czniki tego typu przewidziane s¹ do pracy w rozdzielniach napowietrznych wysokiego napiêcia, przeznaczone
do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych w warunkach gdy istnieje pewnoæ, ¿e przerwany pr¹d bêdzie mia³ wartoæ pomijaln¹, albo ¿e nie nast¹pi ¿adna
znacz¹ca zmiana napiêcia pomiêdzy przy³¹czami któregokolwiek bieguna. Od³¹czniki w stanie otwarcia stwarzaj¹ we
wszystkich biegunach widoczn¹ przerwê
izolacyjn¹, natomiast w stanie zamkniêcia
zapewniaj¹ bezawaryjne przewodzenie
pr¹dów roboczych i zwarciowych.

Odszed³
Przewodnicz¹cy

4 marca br. zmar³ nagle prof. Edmund Ignasiak  za³o¿yciel i pierwszy rektor Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania w S³upsku, przewodniczy
Kapitu³y trzech edycji Konkursu
Srebrny Niedwied  Lider
Promocji S³upskiej Gospodarki.
Z ziemi¹ s³upsk¹ zwi¹za³ siê w 1995
roku, kiedy tworzono drug¹ stacjonarn¹
wy¿sz¹ uczelniê z 100-tysiêcznym S³upsku.
Przyjecha³ z Poznania. Tam znany by³ ju¿ z
du¿ego dorobku  jako pracownik naukowy tamtejszej Akademii Ekonomicznej,
ekonomista, specjalista z zakresu ekonometrii i systemów logistycznych. Ze swoj¹ Akademi¹ Ekonomiczn¹ nigdy nie zerwa³ kontaktów, wyk³ada³ w niej tak¿e po
przeprowadzeniu siê do S³upska. Obowi¹zki rektora Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania sprawowa³ przez szeæ lat. By³ te¿ twórc¹ i dyrektorem Centrum Badañ nad Gospodark¹ Regionu w WSzZ, które utrzymywa³o bliskie kontakty ze s³upskim biznesem. Pe³ni³ te¿ funkcjê przewodnicz¹cego Kapitu³y Konkursu Srebrny Niedwied - od pierwszej jego edycji w 1998
roku. Zawsze z du¿ym obiektywizmem i
wielk¹ ¿yczliwoci¹ podchodzi³ do powierzonych mu obowi¹zków. Funkcjê przewodnicz¹cego Kapitu³y przez trzy kolejne
lata pe³ni³ zawsze spo³ecznie.
Prof. Edmund Ignasia zosta³ pochowany 8 marca br. na cmentarzu w rodzinnym W¹growcu w Wielkopolsce. Polska
nauka i szkolnictwo wy¿sze straci³o wspania³ego naukowca i wychowawcê m³odzie¿y, a ziemia s³upska i rodowisko miejscowego biznesu - wspania³ego przyjaciela.

Jak skutecznie budowaæ?

Ka¿dy ma jakie marzenia. Jednym z nich mo¿e byæ w³asny dom. Aby marzenie to nie sta³o siê rodzinn¹
tragedi¹ nale¿y najpierw umiejêtnie je przemyleæ, a nastêpnie zacz¹æ stopniowo realizowaæ.
Musimy zacz¹æ od zakupu dzia³ki.
Trzeba wiedzieæ, ¿e nieumiejêtny jej zakup
mo¿e staæ siê ród³em wielu problemów, w
skrajnych przypadkach mo¿e doprowadziæ
nawet do rezygnacji z zaplanowanej budowy. Dlatego najlepiej zadanie to
od razu powierzyæ porednikowi obrotu nieruchomociami wyspecjalizowanemu w wyszukiwaniu dzia³ek
pod budownictwo mieszkaniowe.
Samemu dobrze bêdzie te¿ zwróciæ
uwagê, czy wybrana przez nas dzia³ka jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe, jakiej klasy jest
to grunt, czy jest dostêp do wody,
kanalizacji, elektrycznoci i gazu.
O tym, czy dzia³kê mo¿na zabudowaæ i jakim budynkiem decyduje
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Znajdziemy go w
Urzêdzie Gminy. Warto tam te¿ poprosiæ o informacjê na ten temat.
Poza tym sprawdmy dok³adnie, jakie inwestycje na wskazanym gruncie s¹ mo¿liwe do realizacji i co bêdzie w otoczeniu. Mo¿e siê okazaæ,
¿e w pobli¿u zaplanowano jaki uci¹¿liwy
zak³ad przemys³owy lub drogê szybkiego
ruchu.
Na nasz wniosek wójt gminy zobowi¹zany jest wydaæ nam decyzjê o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
Okreli w niej sposób zagospodarowania
dzia³ki. Nale¿y te¿ sprawdziæ ksiêgê wieczyst¹ naszej dzia³ki. W s¹dzie uzyskamy wa¿ne informacje: numery oznaczenia
nieruchomoci, wpisy dotycz¹ce w³asnoci i u¿ytkowania wieczystego, s³u¿ebnoci, hipoteki i ewentualnych innych roszczeñ.
Koniecznie trzeba zwróciæ uwagê na
klasê bonitacyjn¹ gruntu, poniewa¿ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o ochronie
gruntów rolnych i lenych z 3 lutego 1995
roku (Dz. U. Nr 16 poz. 78 ze zmianami)
grunty klasy I, II, III pochodzenia mineralnego oraz grunty organiczne wszystkich
klas podlegaj¹ ochronie i co siê z tym wi¹¿e dodatkowej op³acie, która mo¿e nawet
przewy¿szyæ wartoæ naszej dzia³ki.
Grunty pochodzenia mineralnego sklasyfikowane jako u¿ytki rolne klas IV, V, VI
nie s¹ objête t¹ op³at¹. Na gruntach wysokich klas bonitacyjnych oraz gruntach
pochodzenia organicznego ze wzglêdu na
wysokie op³aty z tytu³u ich wy³¹czenia z
produkcji rolnej, lepiej nie planowaæ bu-

dowy.
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowê musimy uzyskaæ jeszcze zezwolenie
na wy³¹czenie gruntu z produkcji rolniczej.
Uzyskamy je w Wydziale Geodezji, Gospo-

darki Nieruchomociami i Katastru w Starostwie Powiatowym. Sk³adaj¹c taki wniosek nale¿y przed³o¿yæ: decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (uzyskamy od wójta gminy), wypis z
rejestru gruntów (otrzymamy w Wydziale
Geodezji), akt notarialny, projekt zagospodarowania dzia³ki wraz z bilansem powierzchni do wy³¹czenia oraz opiniê o pochodzeniu gruntu (otrzymamy j¹ w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej).
Po z³o¿eniu tych dokumentów pracownik zajmuj¹cy siê ochron¹ gruntów
wyda nam decyzjê zezwalaj¹c¹ na wy³¹czenie gruntu z produkcji rolniczej. Za
grunt szczególnie chroniony, tj. klasy I, II,
III, III a, III b oraz u¿ytki rolne klas IV a, IV
b, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia
organicznego zostanie naliczona nam jednorazowa nale¿noæ i op³aty roczne, które
wynosz¹ 10% nale¿noci i musz¹ byæ wnoszone przez 10 lat.
Jednorazow¹ nale¿noæ urzêdnik pomniejszy o wartoæ rynkow¹ gruntu, ustalon¹ wed³ug cen rynkowych stosowanych
w danej miejscowoci w obrocie gruntami
w dniu faktycznego wy³¹czenia tego gruntu z produkcji. Op³aty te wyra¿one s¹ w
tonach ziarna ¿yta i przeliczane wed³ug
ceny og³oszonej przez G³ówny Urz¹d Sta-

tystyczny w wysokoci stosowanej do
wymierzania podatku. Obecnie cena ta
wynosi 334,5 z³ za tonê. Dla przyk³adu za
wy³¹czenie 300 metrów kwadratowych
gruntu sklasyfikowanego jako RIIIb,
przyjmuj¹c cenê gruntu 12 z³ za metr
kwadratowy, op³ata roczna stanowiæ
bêdzie równowartoæ 1,35 tony ziarna ¿yta i w tym roku wyniesie 451 z³,
a roczna jednorazowa nale¿noæ - 915
z³.
W razie rezygnacji w ci¹gu
dwóch lat z uzyskanego prawa do
wy³¹czenia gruntów z produkcji rolniczej, w³aciciel otrzymuje zwrot nale¿noci, jak¹ uici³, odpowiednio do
powierzchni gruntów, które nie zosta³y wy³¹czone z produkcji. Jeli rozmylimy siê, zaniechamy budowy i
bêdziemy chcieli sprzedaæ ca³y grunt
lub sprzedaæ czêæ zbywaj¹cego nam
gruntu, mamy obowi¹zek powiadomiæ nabywcê o koniecznoci p³acenia wyliczonych nale¿noci. Po zasiêgniêciu opinii wójta, starosta mo¿e
tak¿e na³o¿yæ obowi¹zek zdjêcia z
gruntów rolnych chronionych oraz wykorzystania ich na cele poprawy wartoci
u¿ytkowej gruntów próchniczej warstwy
gleby. W razie niewykonania takiego obowi¹zku osoba wy³¹czaj¹ca grunty z produkcji uiszcza za ka¿dy 1 m3 wykorzystanej niew³aciwie próchniczej warstwy gleby op³atê w wysokoci odpowiadaj¹cej
równowartoci ceny ziarna ¿yta, obowi¹zuj¹cej w dniu wydania decyzji. W razie
stwierdzenia, ¿e grunty zosta³y wy³¹czone z produkcji niezgodnie z przepisami niniejszej ustawy, sprawcy wy³¹czenia ustala siê op³atê w wysokoci dwukrotnej nale¿noci.
Ustawodawca zwalnia z obowi¹zku
nale¿noci i op³at rocznych w przypadku
wy³¹czenia z produkcji rolniczej powierzchni na cele budownictwa mieszkaniowego:
do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego i do 0,02 ha na ka¿dy lokal
mieszkalny w przypadku budynku wielorodzinnego.
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i
lenych jest bardzo szeroka. Niestety, nie
da siê jej omin¹æ, je¿eli planujemy zrealizowaæ swoje marzenie o w³asnym domu,
aby czuæ siê bezpiecznie i szczêliwie.
Jan Gaborski
Wydzia³ Geodezji, Gospodarki
Nieruchomociami i Katastru
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Miêdzy powiatami

W ci¹gu kilkunastu ostatnich lat
komputer zadomowi³ siê na dobre
niemal we wszystkich dziedzinach
naszego ¿ycia. Powszechnoæ stosowania tego narzêdzia informaStarosta s³upski uczestniczy³ w V Zgromadzeniu Ogólnym Zwi¹zku tyki we wspó³czesnym ¿yciu powoPowiatów Polskich - pierwszym w tej kadencji, ogólnokrajowym fo- duje, ¿e umiejêtnoæ korzystania
z komputera staje siê nieodzowrum reprezentantów powiatów.
nym elementem wykszta³cenia
ka¿dego cz³owieka.
St¹d te¿ ogromn¹ popularnoci¹
wród mieszkañców G³obina oraz okolicznych wsi cieszy siê kurs obs³ugi komputera zorganizowany w miejscowej Szkole
Podstawowej im. H. Sienkiewicza. W ra-

Nowa
pracownia
mach podpisanej z Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie umowy uzyska³a ona pomoc finansow¹ w wysokoci 15 tysiêcy z³ na dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z podnoszeniem i zmian¹
kwalifikacji zawodowych mieszkañców
wsi. Prawie 4 tysi¹ce dorzuci³ do tego Urz¹d
Gminy w S³upsku. Trzydziestu doros³ych

Starostwie podczas obrad Zwi¹zku Powiatów Polskich w Warszawie
Na spotkaniu przewa¿a³y sprawy or- wencji owiatowej powiadomiono nie tylganizacyjne, wybierano nowe w³adze sta- ko Zwi¹zek Powiatów Polskich, ale rówtutowe oraz uchwalono bud¿et na 2003 nie¿ premiera RP Leszka Millera, wicemirok. Debatowano równie¿ o problemach nistra administracji i spraw wewnêtrznych
nurtuj¹cych powiaty. Starostowie wys³u- Jerzego Mazurka oraz minister edukacji
chali wyst¹pieñ wielu zaproszonych go- narodowej i sportu Krystyna £ybacka.
ci. Spotkanie to by³o równie¿ okazj¹ do Powiat s³upski pewne nadzieje wi¹¿e w tym
wymiany dowiadczeñ, bezporednich wzglêdzie z ustnym zapewnieniem Hanny
rozmów starostów. Mówiono m.in. o z³ej Kumiñskiej - podsekretarza stanu w MEkondycji finansowej powiatów. Postulo- NiS, i¿ najprawdopodobniej uda siê mu
wano koniecznoæ szybkiej nowelizacji otrzymaæ z rezerwy ministerstwa brakuj¹przepisów w tym zakresie. Starostom c¹ subwencjê owiatow¹ - jeli nie w pe³szczególnie chodzi o ograniczenie sub- nej wysokoci, to przynajmniej w jakiej
wencji i dotacji a zwiêkszenie dochodów czêci.
w³asnych. Okaza³o siê równie¿, ¿e zmiana
Aleksandra Gr¹dzka
systemu wyliczeñ subwencji owiatowej,
Wydzia³ Organizacyjno - Prawny
mieszkañców wsi uczêszcza ju¿ na 40 goktóra tak drastycznie obni¿y³a bud¿et podzinny kurs obejmuj¹cy podstawy obs³uwiatu s³upskiego, nie dotknê³a wszystkich
gi komputera z elementami Internetu,
w równym stopniu. Niektóre powiaty naa szko³a dziêki uzyskanym
wet na tej zmianie zyska³y. Wiele powiafunduszom zmodernizowa³a
tów boryka siê z k³opotami wywo³anymi
pracowniê informatyczn¹ i
trudn¹ sytuacj¹ finansow¹ jednostek s³u¿doposa¿y³a j¹ w szeæ noby zdrowia. Starosta s³upski Zdzis³aw Kowych zestawów komputero³odziejski w swoim wyst¹pieniu zaapelowych.
wa³ do w³adz Zwi¹zku, aby zechcia³y wyW sumie op³aci³o siê
janiæ sprawê zmienionego systemu popodj¹æ inicjatywê pozyskania
dzia³u subwencji owiatowej i wspar³y
pieniêdzy, bo po¿ytek maj¹
powiat s³upski w staraniach o odzyskanie
mieszkañcy wsi ucz¹cy siê
uszczuplonych rodków bud¿etowych, a
obs³ugi komputera, a szko³a
tak¿e, aby wspólnie, pod przewodnictwem
wzbogaci³a siê o now¹ praZwi¹zku, samorz¹dy powiatowe, podjê³y Trzydziestu doros³ych mieszkañców wsi uczêszcza ju¿
owniê.
Renata Lemisiewicz
próbê upomnienia siê o swoje.
na 40 godzinny kurs obejmuj¹cy podstawy obs³ugi
Dyrektor szko³y
O znacz¹cym pomniejszeniu sub- komputera z elementami Internetu
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