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Bez pie czeń stwo da nych fi -
nan so wych oraz trans ak cji
prze sy ła nych za po śred nic -
twem sys te mów ban ko wo ści
in ter ne to wej jest dla Ban ku
Pe kao SA prio ry te tem, dla te -
go sta le mo ni to ru je po ja wia ją -
ce się ro dza je za gro żeń, in we -
stu je w naj now sze tech no lo gie
i ak tu ali za cje za bez pie czeń.
Ka pi tu ła kon kur su „In no wa cja
Ro ku 2010” do ce ni ła uspraw -
nie nia, któ re znacz nie pod -
no szą bez pie czeń stwo ko rzy -
sta nia z ban ko wo ści elek tro -
nicz nej, a jed no cze śnie są wy -
god ne dla użyt kow ni ka i ma -
ją za sto so wa nie prak tycz ne.
Dzię ki roz wią za niom, ta kim
jak: Pe ka oTo ken w sys te mie
Pe ka o24 i bio me try ka na plat -
for mie Pe ka oBIZ NE S24, bank
za pew nia Klien tom naj wyż -
szy do stęp ny na ryn ku stan -
dard bez pie czeń stwa, aby mo -
gli bez obaw ko rzy stać z ser -
wi sów.

Pe ka oTo ken to in no wa cyj -
name to da au to ry za cji trans ak -
cji w ser wi sie in ter ne to wym
Pe ka o24 za po mo cą nie wiel kiej
apli ka cji in sta lo wa nej w te le fo -
nie ko mór ko wym. Bank Pe kao
SA ofe ru je Pe ka oTo ken od lu te -
go 2010 r. 

– Za pro po no wa li śmy na szym
Klien tom roz wią za nie, któ re
wpi su je się w ak tu al ne tren dy
roz wo ju tech no lo gii i za cho wań
spo łecz nych. Te le fon ko mór ko -
wy co raz czę ściej peł ni funk cje
znacz nie od bie ga ją ce od je go
pier wot ne go prze zna cze nia.
Za stę pu je no tat nik, kom pu -
ter, a na wet kar tę płat ni czą.
Klient Ban ku Pe kao SA, ko rzy -
sta ją cy z Pe ka oTo ke na nie po -
trze bu je do au to ry za cji trans -
ak cji kart ko dów ani do dat ko -
wych urzą dzeń, wy star czy, że
ma przy so bie te le fon ko mór -
ko wy. Za ko dy au to ry za cyj ne
nic nie pła ci, po nie waż apli ka -
cja w te le fo nie ge ne ru je je sa -
mo dziel nie. Pe ka oTo ken to jed -
no cze śnie roz wią za nie uzna -
wa ne obec nie za jed no z naj -
bez piecz niej szych na ryn ku.
Każ dy kod jest ści śle po wią za -
ny z da ną trans ak cją, a do stęp
do apli ka cji jest chro nio ny
usta na wia nym przez Klien ta
PIN -em – mó wi Bar tło miej
No coń, Dy rek tor Za rzą dza ją -
cy De par ta men tem Ban ko wo -
ści Elek tro nicz nej. 

Od kwiet nia 2010 r. Klien ci
kor po ra cyj ni ban ku mo gą
lo go wać się do sys te mu Pe kao -
-BIZ NE S24 i au to ry zo wać

w nim zle ce nia za po mo cą od -
ci sków pal ców. Do tych czas wy -
da no ok. 3  tys. spe cjal nych
kart mi kro pro ce so ro wych
„Pe kao BIO eSi gna tu re”, któ -
re słu żą do prze cho wy wa nia
pod pi su elek tro nicz ne go wraz
z od ci skiem bio me trycz nym
li nii pa pi lar nych. Ta ki spo sób
iden ty fi ka cji Klien tów da je
gwa ran cję, że do sys te mu ma
do stęp wła ści wy użyt kow nik,
a nie in na oso ba, któ ra w nie -

upraw nio ny spo sób we szła
w po sia da nie je go ko du PIN lub
kar ty.

– Po dej mu jąc de cy zję o wdro -
że niu bio me ry ki do Pe kao -
-BIZ NE S24 prze czu wa li śmy, że
roz wią za nie to wy wo ła re wo -
lu cję w ob sza rze za bez pie -
czeń sys te mów ban ko wo ści
elek tro nicz nej. Uzna nie ryn ku,
z któ rym się spo ty ka my, jest

jesz cze więk sze niż się spo -
dzie wa li śmy. „In no wa cja Ro ku
2010” to już trze cie wy róż nie -
nie przy zna ne w tym ro ku me -
to dzie bio me trycz nej au to ry za -
cji Klien tów kor po ra cyj nych
Pe kao, po na gro dach od ma ga -
zy nu Glo bal Fi nan ce i Kon gre -
su Go spo dar ki Elek tro nicz -
nej – ko men tu je wy róż nie nie
Piotr Kar wiń ski, Dy rek tor
Za rzą dza ją cy De par ta men tem
Ban ko wo ści Trans ak cyj nej.

– Ja ko pio nie rzy w im ple men -
ta cji te go no wa tor skie go roz -
wią za nia je ste śmy za pra sza ni
na spo tka nia bran żo we, pod -
czas któ rych wy stę pu je my
w ro li eks per tów i dzie li my
się know -how. Je stem prze ko -
na ny, że na si Klien ci i kon ku -
ren ci bę dą dłu go pa mię tać, że
to wła śnie Bank  Pe kao SA
pierw szy w Eu ro pie wpro wa -

Bank Pe kao SA zo stał po dwój nym lau re atem kon kur su
„In no wa cja Ro ku 2010”, zdo by wa jąc na gro dy za Pe ka o-
To ken – no wa tor ską me to dę au to ry za cji ope ra cji w ser wi -
sie in ter ne to wym dla Klien tów in dy wi du al nych Pe ka o24,
przy uży ciu apli ka cji na te le fon ko mór ko wy oraz za bio me -
trycz ną me to dę uwie rzy tel nia nia Klien tów kor po ra cyj nych
i trans ak cji za po mo cą od ci sków pal ców w sys te mie ban -
ko wo ści in ter ne to wej Pe ka oBIZ NE S24. Ce re mo nia wrę cze -
nia na gród od by ła się 16 li sto pa da 2010 r. w sie dzi bie
Ban ku Pe kao SA.

B A N K O W O Ś Ć  Innowacja Roku 2010 dla Banku Pekao SA

Najnowocześniejsze zabezpieczenia
bankowości internetowej

An drzej Ko pyr ski – Wi ce pre zes Za rzą du Ban ku Pe kao SA nad zo ru ją cy Pion
Ban ko wo ści Kor po ra cyj nej, Ryn ków i Ban ko wo ści In we sty cyj nej (z le wej)
oraz Grze gorz Pi wo war – Wi ce pre zes Za rzą du Ban ku Pe kao SA nad zo ru -
ją cy Pion Ban ko wo ści De ta licz nej od bie ra ją dy plo my z rąk Mał go rza ty
Ba chórz re pre zen tu ją cej re dak cję Fo rum Biz ne su.

No wo cze sne roz wią za nia in for ma tycz ne, któ re – obok Pe ka oTo ke na

i bio me try ki – za pew nia ją Klien tom bez piecz ne ko rzy sta nie

z Pe ka o24 i Pe ka oBIZ NE S24: 

– za bez pie cze nia in fra struk tu ry (fi re wall, lo ad ba lan cing, fa ilo ver, kla -

stry geo gra ficz ne, mo ni to ring ak tyw no ści użyt kow ni ków),

– za bez pie cze nia or ga ni za cyj ne (au to ma tycz na blo ka da kon ta w przy -

pad ku kil ku krot ne go po da nia złych da nych pod czas lo go wa nia, au -

to ma tycz ne wy lo go wa nie w ra zie bra ku ak tyw no ści użyt kow ni ka w sys -

te mie w okre ślo nym cza sie, spój ne pro ce du ry ope ra cyj ne do ty czą -

ce ad mi ni stra to rów sys te mów i Do rad ców Klien ta),

– za bez pie cze nia tech nicz ne (ści śle kon tro lo wa ny do stęp do stref tech -

no lo gicz nych i in for ma tycz nych, zgod ny ze świa to wy mi nor ma mi do -

ty czą cy mi ochro ny pla có wek ban ko wych),

– za bez pie cze nia do stę pu do sys te mów (in dy wi du al ne iden ty fi ka to ry

i ha sła, lo go wa nie za po mo cą kla wia tu ry ekra no wej, ści słe okre śla -

nie upraw nień użyt kow ni ków do da nych i funk cjo nal no ści, itd.),

– au to ry za cja prze sła nych dys po zy cji (sche ma ty ak cep ta cji, li mi ty kwo -

to we, pro ce du ra od dzwa nia nia, py ta nia do dat ko we, pod pis elek tro -

nicz ny, cer ty fi ka ty kwa li fi ko wa ne),

– bez piecz ne tech no lo gie in ter ne to we (cer ty fi ka cja WEB ser wi sów, tech -

no lo gia szy fro wa nia SSL 3.0 z klu czem o dłu go ści 128 bi tów, klu cze

jed no se syj ne, lo ga sys te mo we itp.).

dził tę in no wa cyj ną me to dę
au to ry za cji użyt kow ni ków
– do da je Piotr Du sza, p.o. Dy -
rek to ra Biu ra Elek tro nicz nych
Ka na łów Dys try bu cji.

Istot nym ele men tem dzia łań
Ban ku Pe kao SA w za kre sie
bez pie czeń stwa jest rów nież
edu ka cja Klien tów za po śred -
nic twem kam pa nii in for ma -
cyj nych i wy daw nictw. Po nad -
to rocz nie kil ku set użyt kow ni -
ków sys te mu in ter ne to we go
dla kor po ra cji uczest ni czy
w Aka de mii Pe ka oBIZ NE S24,
w ra mach któ rej po zna ją m.in.
za sa dy bez piecz ne go ko rzy -
sta nia z sys te mu oraz in nych
po pu lar nych na rzę dzi in ter -
ne to wych. Z ko lei Klien ci in dy -
wi du al ni Ban ku mo gą przez
pół ro ku te sto wać za dar mo
opro gra mo wa nie ty pu In ter net

Se cu ri ty, a na stęp nie ku pić je
po pre fe ren cyj nych ce nach.

Ja ko li der ban ko wo ści elek tro -
nicz nej w Pol sce, Pe kao SA sta -
ra się za wsze być o krok
przed kon ku ren cją i czyn nie
uczest ni czyć w roz wo ju ryn ku
płat no ści elek tro nicz nych. Do -
star cza nie naj lep szych, no wo -
cze snych ibez piecz nych roz wią -
zań znaj du je uzna nie naryn ku,
cze go wy ra zem są licz ne na gro -
dy iwy róż nie nia przy zna ne na -
rzę dziom ban ko wo ści elek tro -
nicz nej Ban ku Pe kao SA.

In for ma cje o wszyst kich kra -
jo wych i za gra nicz nych na gro -
dach Ban ku Pe kao SA znaj du -
ją się w sek cji „O Ban ku” w ser -
wi sie www.pe kao.com.pl

Agniesz ka For ma now ska
Ka ro li na La skow ska

Bank Pe kao SA

Reklama



DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

www.forumbiznesu.pl

R O Z  M O  W A
z Grze go rzem Szczę śnia kiem,

Pro ku ren tem fir my 

PO JAZ DY SPE CJA LI STYCZ NE

ZBI GNIEW SZCZĘ ŚNIAK Sp. z o.o.

MAG DA LE NA TU ŁEC KA:
Ja ka jest ge ne za po wsta -
nia tak wy spe cja li zo wa ne go
po jaz du woj sko we go?

GRZE GORZ SZCZĘ ŚNIAK:
Po jazd, któ ry po tocz nie na zy -
wa ny KWZT, czy li Ko ło wy Wóz
Za bez pie cze nia Tech nicz ne go
prze zna czo ny jest do za bez pie -
cze nia tech nicz ne go jed no stek
woj sko wych, za rów no w kra ju,
jak i za gra ni cą. Po jazd ma
za za da nie ho lo wać, ewa ku -
ować, do ko ny wać do raź nych
na praw po jaz dów. W za ło że niu,
je śli w ja kiś za ką tek glo bu zo -
sta ną wy sła ne po jaz dy opan ce -
rzo ne z bia ło czer wo ną cho rą -
gwią, w ślad za ni mi bę dzie po -
dą żać nasz po jazd. Bo wiem
tyl ko w peł ni spraw ny sprzęt
mo że za pew nić suk ces w pro -
wa dzo nych ope ra cjach. 

Po cząt ki prób zmie rza ją cych
do po zy ska nia te go ty pu po jaz -
du przez Woj sko Pol skie się ga -
ją 2002 r., jed nak za rów no
wte dy, jak i w póź niej szym
okre sie za koń czy ły się fia -
skiem. W 2007 r. na stą pił prze -
łom, kie dy zwró ci ła się do nas
re no mo wa na jed nost ka ba -
daw czo -roz wo jo wa: Woj sko -
wy In sty tut Tech ni ki Pan cer nej
z Su le jów ka, z za po trze bo wa -
niem na stwo rze nie od pod -
staw te go po jaz du, bo wiem
ów cze śnie do stęp ne po jaz dy
te go ty pu nie by ły wsta nie
speł nić więk szo ści wy ma gań
sta wia nym przez si ły zbroj ne.

Wraz z uszcze gó ło wie niem
wy ma gań oraz po żą da nych
cech przy szłe go po jaz du na sza
fir ma przy współ pra cy z In sty -
tu tem zło ży ła z suk ce sem
wnio sek do Ko mi te tu Ba dań
Na uko wych o grant na opra co -
wa nie tech no lo gii oraz pro to -
ty pu, co da ło nie tyl ko nie -
zbęd ne środ ki, ale rów nież
nada ły im pet do roz po czę cia
żmud nych prac pro jek to wych.
To, co in nym fir mom za ję ło
10 lat, my opra co wa li śmy
w 3. Wszyst ko dzię ki za sto so -
wa niu w pro ce sie pro jek to -
wym naj no wo cze śniej sze go
opro gra mo wa nia, tech nik sy -
mu la cyj nych oraz sku pie niu
spe cja li stów z róż nych dzie -
dzin, któ rych wie dza oraz do -
świad cze nie oka za ły się nie za -
stą pio ne. Obec nie po jazd osią -
gnął już for mę w peł ni funk cjo -

nal ne go pro to ty pu i od by wa
sze reg te stów, po cząw szy
od for so wa nia prze szkód wod -
nych, po ho lo wa nie uszko dzo -
ne go KTO Ro so mak, a skoń -
czyw szy na sy mu lo wa nej pra -
cy w róż nych wa run kach kli -
ma tycz nych. 

Naj pierw na mo ni to rach gru -
py kon struk to rów, a na stęp nie
w ha lach mon ta żo wych w róż -
nych czę ściach Eu ro py (Pol -
ski, Czech, Szwe cji) po wsta -

wa ły rów no le gle ele men ty
skła do we po jaz du, co przy czy -
ni ło się do uzy ska nia im po nu -
ją ce go cza su re ali za cji ca łe go
za da nia oraz wy ka za ło, że
pro jek ty w mię dzy na ro do -
wych skła dach są spo so bem
na sku tecz ną re ali za cję po wie -
rzo nych za dań.

Ja kie jest je go do ce lo we
prze zna cze nie?
Jak dłu go ist nie je cy wi li za cja,
tak są i bę dą pro wa dzo ne dzia -
ła nia zbroj ne. Obec nie żad ne -
go kra ju na świe cie nie stać
na wy mia nę każ do ra zo wo
uszko dzo ne go w wa run kach
kon flik tu po jaz du na no wy. Bo -
wiem jest to pro ces nie ty le bar -
dzo kosz tow ny, co cza so chłon -
ny i wszyst kie ar mie świa ta
sta ra ją się przy wró cić zdol -
ność ope ra cyj ną uszko dzo nym
po jaz dom. Nie ina czej jest wna -
szych si łach zbroj nych, któ re
obec nie w Afga ni sta nie eks plo -
atu ją kil ka dzie siąt po jaz dów ty -
pu Ro so mak oraz dru gie ty le
po jaz dów opan ce rzo nych wy -
po ży czo nych od so jusz ni ków.
Mi sja ta jest nie tyl ko wy ma ga -
ją ca z po wo du jej asy me trycz -
ne go cha rak te ru, ale rów nież
z po wo du wa run ków te re no -
wych, gdzie kil ku na sto -, kil -

ku dzie się cio to no we po jaz dy
opan ce rzo ne nie są wsta nie
sku tecz nie się po ru szać. Czę -
sto zo sta ją unie ru cho mio ne
w pia sku, bądź zo sta ją uszko -
dzo ne (prze wró ce nie się,
uszko dze nie kół). Pod sta wo -
wym za da niem na sze go po -
jaz du jest udzie le nie po mo cy
tech nicz nej uszko dzo ne mu
w ra mach dzia łań po jaz do wi,
po przez do raź ne dzia ła nia
w te re nie, bądź je go od ho lo wa -
nie do ba zy. Każ dy uszko dzo ny
i wy co fa ny z dzia łań po jazd, to
zna czą ce ob ni że nie zdol no ści
na szych jed no stek. Nasz po jazd
jest wsta nie tak że to ro wać za -
blo ko wa ne dro gi, roz ła do wy -
wać kon te ne ry, wy cią gać za ko -
pa ne bądź prze wró co ne po -
jaz dy, wspo ma gać pro ces wy -
mia ny sil ni ka i wie ży w po jaz -
dach opan ce rzo nych. Po jazd
jest tak uni wer sal ny, że na wet
jest wsta nie od ho lo wać po jazd
nie po sia da ją cy kół, a dwie
wcią gar ki o si le ucią gu pra -
wie 30 ton na 100 m umoż li wia -
ją wy cią gnię cie z pia sku za ko -
pa ne go po jaz du gą sie ni co we go.

Przy spraw nym ope ra to rze nie
ma dla nie go za dań nie do wy -
ko na nia. Bez wzglę du gdzie
ju tro bę dą na si żoł nie rze i ich
po jaz dy nasz transporter rów -
nież tam bę dzie, aby za pew nić
im nie zbęd ne po moc oraz nie -
zbęd ne wspar cie tech nicz ne. 

Pro szę opo wie dzieć wię cej
na te mat tech no lo gii te go
po jaz du.
Te ma ty ka za bez pie cze nia tech -
nicz ne go, w tym pro ces ewa ku -
acji, to te mat nie zmier nie ob -
szer ny. Po jazd, po cząw szy
od pod wo zia, a skoń czyw szy
na urzą dze niu ho low ni czym
zo stał opra co wa ny spe cjal nie
pod ten wła śnie pro jekt. Je go
pod sta wą jest pod wo zie opra -
co wa ne w ko pro vnic kiej fa bry -
ce Ta tra, po sia da ją cej wie lo let -
nie do świad cze nie w pro duk cji
po jaz dów wy so kiej mo bil no -
ści. Nie za leż ne za wie sze nie,
w tym za wie sze nie kom bi no -
wa ne (po wietrz no -me cha nicz -
ne), przy go to wa ne jest do prze -
no sze nia ob cią żeń dla ty po -
wych po jaz dów cię ża ro wych
nie osią gal ne. Nie za leż ne za -
wie sze nie, po łą czo ne z im po nu -
ją cych roz mia rów opo na -
mi 16R20 oraz sil nik o mo cy
pra wie600KM czy ni ten po jazd

nie do za trzy ma nia w te re nie.
Ko lej nym ele men tem ca ło ści
jest ka bi na, opra co wa -
na od pod staw dla pol skiej ar -
mii, ce chu ją ca się ni ską wy so -
ko ścią, umoż li wia ją cą trans -
port ko le jo wy i lot ni czy, a co
naj waż niej sze po sia da ją ca wy -
so ki sto pień od por no ści, umoż -
li wia ją cej prze ży cie za ło dze
w przy pad ku eks plo zji ła dun -
ku wy bu cho we go o ma sie 6 kg
bez po śred nio pod no ga mi    kie -
row cy. Ka bi na w po zio mie 
2 opan ce rze nia wg STA -
NAG 4569 (nor ma NA TO) udo -
wod ni ła swo ją sku tecz ność
pod czas prób któ re mia ły miej -
sce na po li go nie w No wej Dę bie,
gdzie nie tyl ko wy sa dzo no ła -
du nek, ale rów nież od da no po -
nad sto strza łów z ka ra bi -
nu 7,62 mm w róż ne ele men ty
ka bi ny. Ma ne ki ny imi tu ją ce za -
ło gę prze trwa ły pró bę. 

Naj waż niej sze jest jed nak to,
co po jazd po sia da na wy po sa -
że niu, bo wiem skła da się ono
z żu ra wia prze woź ne go
o udźwi gu 12 tys. kg na wy się -
gu pra wie 4 m, dwóch im po nu -

ją cych wy cią ga rek, z któ rych
każ da po sia da sto me trów 23-
mi li me tro wej li ny i umoż li wia
bez wzglę du na jej roz wi nię cia
uzy ska nie pra wie 30  tys. kg
ucią gu. Przód po jaz du za koń -
czo ny jest hy drau licz nie opusz -
cza nym le mie szem o ma sie
nie ca łej to ny, tył po jaz du po sia -
da spe cja li stycz ne ostro gi, któ -
re są wsta nie nie tyl ko unie ru -
cho mić po jazd pod czas pra cy
wy cią gar ka mi, ale rów nież
pod nieść go w po wie trze od ry -
wa jąc ko ła od zie mi. Wszyst kie
ele men ty, nie zbęd ne w trak cie
pra cy, są zdal nie ste ro wa ne
z jed ne go bez prze wo do we go
pul pi tu, co ogra ni czy ło nie tyl -
ko licz bę osób nie zbęd nych
do ob słu gi po jaz du, lecz rów -
nież re wo lu cjo ni zu jąc pod je cie
do te go ty pu za gad nień. Po jazd
po sia da nie spo ty ka ny w te go
ty pu kon struk cjach sys tem za -
si la nia awa ryj ne go – gdy na stą -
pi awa ria jed nost ki na pę do wej,
po sia da on spe cjal ny agre gat,
umoż li wia ją cy je go dal szą pra -
cę. Nie pod wa żal nym atu tem
ca łej kon struk cji jest je go sto -
sun ko wo ma ła ma sa rze czy wi -
sta, co jest kon se kwen cją za sto -
so wa nia wy so ko ga tun ko wych
sta li trud no do stęp nych na ryn -
ku. Ni ski śro dek cięż ko ści,
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Pol ski Ko ło wy Wóz Za bez pie cze nia
Tech nicz ne go – dro ga do in no wa cji
Fir ma PO JAZ DY SPE CJA LI STYCZ NE ZBI GNIEW SZCZĘ -
ŚNIAK Sp. z o.o. (Biel sko -Bia ła) na le ży do naj bar dziej do świad -
czo nych pro du cen tów po jaz dów spe cja li stycz nych w Pol sce.
Pro du ko wa ne przez fir mę po jaz dy każ de go dnia peł nią służ -
bę w róż nych for ma cjach mun du ro wych w wie lu czę ściach
świa ta. Fir ma ak tyw nie współ pra cu je z wie lo ma re no mo wa ny -
mi ośrod ka mi na uko wy mi, ta ki mi jak: Woj sko wy In sty tut
Tech ni ki Pan cer nej i Sa mo cho do wej z Su le jów ka czy Wy dział
In ży nie rii Ma te ria ło wej Po li tech ni ki War szaw skiej. Wie le pro -
jek tów o cha rak te rze in no wa cyj nym zo sta ło zre ali zo wa ne
przy wspar ciu fi nan so wym w ra mach Ko mi te tu Ba dań Na uko -
wych Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go.
Jed nym z naj now szych in no wa cyj nych roz wią zań fir my jest
Cięż ki Ko ło wy Po jazd Ewa ku acji i Ra tow nic twa Tech nicz ne -
go do za bez pie cze nia lo gi stycz ne go oraz tech nicz ne go od dzia -
łów Woj ska Pol skie go. Prze zna czo ny do ce lów mi li tar nych po -
jazd, opra co wa ny wspól nie z Woj sko wym In sty tu tem Tech ni -
ki Pan cer nej z Su le jów ka otrzy mał ty tuł In no wa cji 2010.

Fir ma PO JAZ DY SPE CJA LI STYCZ NE
ZBI GNIEW SZCZĘ ŚNIAK Sp. z o.o.
od po nad 20 lat kon stru uje i pro du ku je do 120 róż no rod nych po -
jaz dów spe cja li stycz nych rocz nie. Tak du ży za kres pro jek to wo -
-pro duk cyj ny uda je się osią gnąć w wy ni ku po łą cze nia naj no wo -
cze śniej szych tech no lo gii i ba dań, prze pro wa dza nych przy współ -
pra cy z re no mo wa ny mi pla ców ka mi na uko wy mi. Dzię ki do świad -
cze niu wy spe cja li zo wa nej ka dry po wsta ją so lid ne pod sta wy
do kon stru owa nia m.in.: sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni -
czych, do wo dze nia i łącz no ści dla stra ży po żar nej, ra tow nic -
twa wod ne go, che micz ne go, tech nicz ne go, wy so ko ścio we go,
sa mo cho dy wspar cia lo gi stycz ne go, po jaz dy spe cjal ne dla po -
li cji, stra ży gra nicz nej, służ by wię zien nej, stra ży le śnej, woj ska,
po go to wia ga zo we go i służb me dycz nych. 

Przed się bior stwo ma na swo im kon cie m.in. tak in no wa cyj ne
kon struk cje, jak: je dy ny w Pol sce spe cja li stycz ny, pro to ty po wy
po jazd do trans por to wa nia tka nek i na rzą dów do prze szcze -
pów, któ ry zo stał prze ka za ny do nie od płat ne go użyt ko wa nia
Ban ko wi Tka nek w Mo ra wi cy k. Kielc; po jazd spe cjal ny no wej
ge ne ra cji do li kwi da cji ska żeń oraz na wy pa dek klęsk, po -
wsta łych w wy ni ku ka ta stro fy lot ni czej i dzia łań wo jen nych;
czy sa mo chód spe cjal ne go ra tow nic twa che micz no -tech -
nicz ne go.

Fir ma PO JAZ DY SPE CJA LI STYCZ NE ZBI GNIEW SZCZĘ -
ŚNIAK Sp. z o.o. ofe ru je rów nież ele men ty wy po sa że nia i czę -
ści kon struk cyj ne po jaz dów, któ rych roz wią za nia są uni kal ne
na ska lę świa to wą i ja ko wy na laz ki uzy ska ły pa ten ty nie tyl ko
obej mu ją ce ob szar Pol ski. 

Przed się bior stwo by ło pierw szym w Pol sce w tej bran ży, któ -
re wdro ży ło Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią ISO 9001. Dziś dys -
po nu je tak że m.in.: Sys te mem AQAP 2110:2006 (dla do staw -
ców NA TO), Cer ty fi ka tem NCA GE (dla Pod mio tu Go spo dar ki
Na ro do wej NA TO), opi nia mi Cen trum Na uko wo -Ba daw cze go
Ochro ny Prze ciw po ża ro wej oraz ate sta mi i cer ty fi ka ta mi, nie -
zbęd ny mi na ryn kach za gra nicz nych.

Bę dąc li de rem w kra ju w za kre sie pro duk cji spe cja li stycz nych
po jaz dów, fir ma da je za trud nie nie dla 120 wy spe cja li zo wa nych
pra cow ni ków, po zo sta jąc przed się bior stwem ro dzin nym, na któ -
re go cze le stoi ko bie ta – An na Szczę śniak. 

w po łą cze niu z nie za leż nym za -
wie sze niem po jaz du po wo du je
że nie ma dla nie go prze szko -
dy nie do po ko na nia. 

W ja kich wa run kach po jazd
mo że pra co wać?
Jed nym z ele men tar nych wy -
mo gów sta wia nych przez si ły
zbroj ne by ła zdol ność do pra -
cy w każ dych wa run kach at -
mos fe rycz nych oraz kli ma -
tycz nych. Dla te go uni wer sal -
na kon struk cja po jaz du umoż -
li wia pra ce w tem pe ra tu rach
od –30 do +50 stop ni C,
przy tro pi kal nych desz czach
i pu styn nym za py le niu. Po -
jazd zo stał za pro jek to wa ny
z uwzględ nie niem róż nych
uwa run ko wań. Ce chu je się
wy so ką mo bil no ścią te re no -
wą, dzię ki nie za leż ne mu za -
wie sze niu Ta tra, opo nom te re -
no wym z wkład ką, umoż li wia -
ją cą jaz dę po prze strze le niu
opo ny. Po tra fi po ko ny wać
wznie sie nia o na chy le niu 40
stop ni, prze szko dy o głę bo ko -
ści do 120 cm, po ru szać się
przy prze chy le niu bocz nym
sięga ją cym 35 stop ni. Obec nie
pro wa dzo ne te sty słu żą do po -
zna nia gra ni cy wy trzy ma ło -
ścio wej po jaz du. Po jazd po -
nad to po sia da opan ce rzo -
ne 350-ki lo gra mo we zbior ni ki
pa li wa, umoż li wia ją ce prze -
by cie bez tan ko wa nia pra -
wie 600 km. 

Po jazd, mi mo, że na dal po zo -
sta je kon struk cją pro to ty -
po wą stał się prze bo jem
w bran ży i zdo by wa co raz
szer sze uzna nie, zo sta wia -
jąc da le ce w ty le tech no lo gie
kon ku ren tów.

Pierw szym nie pod wa żal nym
suk ce sem po jaz du by ła je go
pre mie ra na dru gich co
do wiel ko ści tar gach zbro je nio -
wych w Pa ry żu – Eu ro sa to -
ry 2010, gdzie świat do wie dział
się, że rów nież Pol ska jest
wsta nie pro wa dzić za awan -
so wa ne pra ce ba daw cze, któ -
re nie tyl ko do rów nu ją, ale
wręcz prze wyż sza ją in ne kon -
ku ren cyj ne kon struk cje. Nie -
spo ty ka nym za sko cze niem by -
ło, że po jazd bez żad ne go przy -
go to wa nia po ko nał dro gę Biel -
sko Bia ła – Pa ryż o wła snych
si łach, kie dy wszyst kie in ne
kon struk cje, mi mo du żo bliż -
sze go dy stan su, po ko ny wa ły
dro gę na la we tach. Szes na -
sto li tro wy sil nik, spa la ją cy
prze szło 100 li trów na 100 ki -
lo me trów, opan ce rzo na ka bi na,
le miesz z przo du zbu dza ły re -
spekt i zdzi wie nie na eu ro -
pej skich dro gach. Po jazd do ce -
ni li fa chow cy, co za owo co wa ło
licz ny mi de le ga cja mi za in te re -
so wa ny mi bliż szym za po zna -
niem się z po jaz dem. Rów nież
Pol ska do ce ni ła na sze pra ce
przy zna jąc nam na te go rocz -
nym Mię dzy na ro do wym Sa lo -
nie obron nym MSPO pre sti żo -
wą na gro dę DE FEN DER. 

Obec nie pro wa dzi my roz mo -
wy z po ten cjal ny mi na byw ca -
mi te go ty pu po jaz dów, i je śli
wszyst ko pój dzie zgod nie z pla -
nem, już na po cząt ku przy szłe -
go ro ku bę dzie moż na ogło sić
pierw szy suk ces han dlo wy na -
szej kon struk cji. 

Oprac. JM
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Uni ka to we roz wią za nie
dla zdro wia i uro dy
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Uni ka to we roz wią za nie

No we roz wią za nie o na zwie
SIL -OR +B® jest tak uni ka to -
we, że wy ma ga ło po wo ła nia
no wej fir my – „IN WEX RE ME -
DIES”, któ ra bę dzie się zaj mo -
wa ła wy łącz nie tą tech no lo gią. 

No we kom plek sy krze mu
i bo ru są pierw szy mi na świe cie
związ ka mi, otrzy ma ny mi na
dro dze no wo cze snej bio tech -
no lo gii, któ re znaj dą za sto so wa -
nie ja ko cen ne su ple men ty, za -

rów no dla lu dzi, jak i zwie rząt
oraz ro ślin, za po bie ga jąc wie lu
groź nym scho rze niom lub je
ogra ni cza jąc (m.in. cho rób skór -
nych – ra ny, od le ży ny – oraz in -
fek cji po cho dze nia bak te ryj ne -
go, grzy bi cze go i wi ru so we go). 

Znaj dą za sto so wa nie ja ko su -
ple men ty die ty, środ ki far ma -
ceu tycz ne i ko sme tycz ne, m.in.
w po sta ci to ni ków, że li, kre -
mów, ma ści, szam po nów, od ży -
wek do wło sów i pa znok ci oraz

in nych środ ków pie lę gnu ją cych
skó rę, wło sy, ja mę ust ną i miej -
sca in tym ne.

Ja ko re wo lu cyj ne, in no wa -
cyj ne roz wią za nie i no wy wy na -
la zek, or ga nicz ne związ ki krze -
mu i bo ru zdo by ły zło ty już me -
dal Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji
Sto wa rzy szeń Wy na laz ców
(In ter na tio nal Fe de ra tion of In -
ven tors’ As so cia tions – IFIA).
Me dal wrę czył oso bi ście dr An -
dras Ve dres, Pre zes IFIA.

Sty mu la tor zdro wia

Ba da nia wy ka za ły, że SIL -OR
+B® wspie ra wie le na rzą dów
we wnętrz nych i ze wnętrz nych
or ga ni zmu czło wie ka. 

We wnątrz or ga ni zmu ma m.in.
ko rzyst ny wpływ na: ser ce
– chro ni mię sień i ca ły układ
krwio no śny, uela stycz nia na -
czy nia krwio no śnie; ko ści i sta -
wy – wspie ra przy swa ja nie
ko la ge nu i ela sty ny, re ge ne ru je
chrząst ki, dzia ła prze ciw bó lo-
wo, za po bie ga oste opo ro zie,
a u zwie rząt – oste ochon dro zie;
ścię gien – zwięk sza syn te zę ko -
la ge nu, uspraw nia na rzą dy ru -
chu; wą tro by – re ge ne ru je
i wspie ra le cze nie cho rób wi ru -
so wych (za pa le nie wą tro by

ty pu A, B, C oraz HIV);
mó zgu – pod no si moż li wo ści
my ślo we, zdol no ści za pa mię -
ty wa nia, ko or dy na cji wzro ko -
wo -ru cho wej, wspie ra ko mu ni -
ka cję mię dzy ko mór ko wą. 

Sto so wa nie pre pa ra tu ko -
rzyst nie wpły wa rów nież
na na rzą dy ze wnętrz ne, m.in.
na: skó rę – po pra wia wy trzy -
ma łość i ela stycz ność, sku -
tecz nie za po bie ga ży la kom i he -
mo ro idom; wło sy – za po bie ga
ich wy pa da niu, uela stycz nia
je i na da je bla sku; pa znok -
cie – wzmac nia je i uod par nia
na za ka że nia grzy bi cze i bak -
te ryj ne; dzią sła – za po bie ga
cho ro bom przy zę bia i krwa wie -
niu dzią seł, pa ra don to zie i in -
nym cho ro bom.

Pre pa rat mo że być sto so wa -
ny w do wol nej for mie – do ust -
nie, po przez wcie ra nie lub
kom pre sy. Moż li wość za sto so -
wa nia pre pa ra tu w po sta ci le -
ku, su ple men tu die ty czy ko -
sme ty ku, sta no wi o praw dzi -
wym prze ło mie w tym za kre -
sie, zwłasz cza z uwa gi na sku -
tecz ność, re we la cyj ne dzia ła -
nie i wszech stron ność za sto so -
wa nia.

Jacek Majewski 

R O Z  M O  W A  

ze Sta ni sła wem 

Szcze pa nia kiem, pre ze sem

za rzą du Jed nost ki

In no wa cyj no -Wdro że nio wej 

„IN WEX” Sp. z o.o.

MAG DA LE NA TU ŁEC KA:

Po sta no wi li Pań stwo roz sze -
rzyć swo ją do tych cza so wą
dzia łal ność, zwią za ną z in no -
wa cyj ny mi tech no lo gia mi dla
prze my słu, o ba da nia i pro -
duk cję rów nie in no wa cyj nych
pre pa ra tów zdro wot nych. Dla -
cze go po pre pa ra tach na ba zie
zło ta isre bra po sta wi li Pań stwo
na krzem i bor?

STA NI SŁAW SZCZE PA NIAK:

Co raz wię cej lu dzi na świe cie
cier pi na scho rze nia zwią za ne
z nie do bo rem krze mu i wap nia,
np. cho ro bę ko ści – oste opo ro zę,
gdzie w sa mych Sta nach Zjed no -
czo nych rocz nie za pa da na
nią 20 mln lu dzi. Przyj mo wa nie
do stęp nych na ryn ku pre pa ra -
tów, opar tych wy łącz nie o krzem
lub wapń nie wy star cza. Po sta -
no wi li śmy za pro po no wać kom -
plek so wy pre pa rat w opar ciu
o krzem z or ga nicz nym bo rem,
gdzie krzem uła twia przy swa ja -
nie ko la ge nu, wpły wa ją ce go
ko rzyst nie na chrząst kę kost ną,
ale tak że na po pra wia ją ce go
kon dy cję skó ry, wło sów, pa znok -
ci, a bor uła twia przy swa ja nie
wap nia. 

Ob ra zo wo moż na po wie dzieć,
że krzem or ga nicz ny jest tym dla
or ga ni zmu, co krzem nie orga -
nicz ny w elek tro ni ce – zwięk sza
prze wod nic two mię dzy ko mór -
ko we, zwłasz cza w po łą cze niu
mię dzy mó zgiem, a wszyst ki mi
ko mór ka mi. Je że li to prze wod -
nic two jest do bre, to szyb ko
uda je się za spo ko ić każ de za po -
trze bo wa nie ko mó rek (np.
na hor mo ny, wi ta mi ny, mi kro ele -
men ty). Za kłó ce nie tej ko mu ni -
ka cji po wo du je róż ne go ro dza ju
scho rze nia, z cho ro ba mi on ko lo -
gicz ny mi na cze le. 

Zdro wy czło wiek po wi nien po -
sia dać za pas 7 gra mów krze mu.
Spa dek tej ilo ści do ok. 1,3 gra -

ma po wo du je już bar dzo groź ne
cho ro by i po wi kła nia, jak za pa -
le nie płuc, brak od por no ści. Spa -
dek tej ilo ści do 1 gra ma nie sie
scho rze nia on ko lo gicz ne, a po -
ziom po ni żej 1 gra ma – śmierć.

Nasz pre pa rat wy cho dzi na -
prze ciw te mu zja wi sku, ja ko nie -
zmier nie waż ne i uni ka to we roz -
wią za nie na ska lę świa to wą,
w za kre sie za sto so wa nia or ga -
nicz nych związ ków bo ru i krze -
mu w for mie kom plek so wej.

Z ja kich po wo dów ludz kość
cier pi na nie do bo ry krze mu
i ja kie w związ ku z tym za sto -
so wa nie po sia da SIL -OR +B®?
Nasz in no wa cyj ny pre pa rat mo -
że mieć wszech stron ne za sto so -
wa nie, przede wszyst kim ja ko su -
ple ment die ty. Or ga ni zmo wi czło -
wie ka bra ku je krze mu m.in. dla -
te go, że nie ma go już w gle bie
upraw nej, któ ra jest głów nie
wap no wa na. W związ ku z tym
w łań cu chu po kar mo wym, na tu -
ral ne go krze mu nie przy swa ja ją
już ro śli ny upraw ne, zwie rzę ta
i w kon se kwen cji lu dzie. Nie do -
bo ry krze mu wią żą się rów nież
z wy ko rzy sty wa niem przez czło -
wie ka tzw. ra fi no wa nej żyw no ści
(cu kier, mą ka, sól), któ ra jest
oczysz cza na z mi kro ele men tów.
Trze cim czyn ni kiem wpły wa ją -
cym na nie do bo ry krze mu w or -
ga ni zmie czło wie ka są pa so ży ty.
Sta ty sty ki po ka zu ją, że co 4 zgon
na świe cie spo wo do wa ny jest
pa so ży ta mi, któ re po chła nia ją
na sze reszt ki krze mu.

Czy są już ja kieś zba da ne
i po twier dzo ne przy pad ki ko -
rzyst ne go dzia ła nia sto so wa -
nia te go pre pa ra tu?
To do pie ro po czą tek je go sto so -
wa nia i wiel kiej ka rie ry, ale
na tak krót ki czas jest już wie le
re we la cyj nych przy pad ków,
gdzie jed no cze sne sto so wa nie
pre pa ra tu SIL -OR +B® oraz
kon wen cjo nal ne go le cze nia przy -
nio sło sa tys fak cjo nu ją ce re zul -
ta ty. Naj więk sze wra że nie
na mnie zro bił przy pa dek ze
Sta ra cho wic, gdzie u pa cjen ta
z 85-pro cen to wą mar sko ścią
wą tro by, skie ro wa ne go na 1,5-

rocz ne szpi tal ne le cze nie, po 2 ty -
go dniach sto so wa nia SIL -OR
+B® do ust nie oraz w po sta ci
kom pre sów na wą tro bę, wy ni ki
by ły już tak do bre, że za cho dzi -
ło po dej rze nie po mył ki i skie ro -
wa no pa cjen ta do in ne go szpi ta -
la na po now ne ba da nia. Oka za -
ło się, że fak tycz nie wy ni ki by ły
w nor mie. 

Dru gi spek ta ku lar ny przy pa -
dek do ty czy pa cjent ki, któ ra
skie ro wa na zo sta ła na ope ra cję
tor bie li jaj ni ków. Pa cjent ka ta
na 2 ty go dnie przed pla no wa nym
za bie giem za sto so wa ła kom pre -
sy z na sze go pre pa ra tu w wy ni -
ku cze go tor bie le wy dzie li ły się
z or ga ni zmu. 

Od no to wa li śmy rów nież już kil -
ka przy pad ków wy le cze nia wi ru -
so we go za pa le nia wą tro by ty -
pu C – bar dzo groź nej cho ro by,
na któ rą w Pol sce cier pi 750 tys.
osób. Tra dy cyj ne le cze nie jest
kosz tow ne, nie za wsze sku tecz ne
i wy jąt ko wo uciąż li we dla pa -
cjen tów – wy pa da nie owło sie nia,
osła bie nie. Od no to wu je my co raz
wię cej przy pad ków wy le cze nia
dzię ki spo ży wa niu do ust ne mu
i sto so wa niu okła dów w prze cią -
gu za le d wie kil ku ty go dni. 

Krót ko mó wiąc SIL -OR +B®

zre wo lu cjo ni zu je le cze nie na -
praw dę wie lu groź nych cho rób. 

Oka za ło się, że tech no lo gia ta
mo że być wy ko rzy sta na nie
tyl ko zko rzy ścią dla czło wie ka. 
Nie do bo ry krze mu od no to wu ją
rów nież ro śli ny i zwie rzę ta. Ba -
da nia wy ka za ły, że nasz su ple -
ment mo że sku tecz nie je uzu peł -
niać u zwie rząt, w tym pta ków,
a na wet ro ślin.

Roz wią za nie oka za ło się ko -
rzyst ne np. w przy pad ku le cze -
nia od po wied ni ka ludz kiej oste -
opo ro zy u zwie rząt – oste ochon -
dro zy, czy li śmier tel nej cho ro by,
zwa nej ku la wi zną zwie rząt, obej -
mu ją cą ze spół zmian oraz za bu -
rzeń roz wo ju, wzro stu i kost nie -
nia tkan ki chrzęst nej, zwłasz cza
u zwie rząt do mo wych – ko ni,
świń, dro biu. W ska li świa to wej
ok. 7 proc. zwie rząt pa da na tą
cho ro bę, a stra ty w ho dow li się -
ga ją mi liar dów do la rów. 

„IN WEX” od bli sko 25 lat spe cja li zu je się w do star cze niu na ry nek, głów -
nie prze my słu cięż kie go i trans por to we go, pro eko lo gicz nych tech no -
lo gii, któ re ma ją eli mi no wać użyt ko wa ne pre pa ra ty tok sycz ne oraz trud -
no bio de gra dal ne. W zgo dzie z mi sją sta ra  się wdra żać in no wa cyj ne
tech no lo gie, któ re opty mal nie łą czą ce chy eko lo gicz ne z do sko na ły -
mi wła ści wo ścia mi użyt ko wy mi i kon ku ren cyj ną ce ną. 
Od ja kie goś cza su fir ma sta wia rów nież naopra co wy wa nie in no wa cyj nych
tech no lo gii, wpły wa ją cych na po pra wę zdro wia i uro dy czło wie ka. Opra -
co wa no już pre pa ra ty na ba zie zło ta i sre bra, któ re stop nio wo wpro wa -
dza ne są na ry nek, a nie ba wem po ja wi się re wo lu cyj ny pre pa rat opar ty
o or ga nicz ne związ ki krze mu i bo ru.
Wszyst kie tech no lo gie ofe ro wa ne przez „IN WEX” są wy ni kiem pa sji
two rze nia eko lo gicz nych roz wią zań Sta ni sła wa Szcze pa nia ka, pre -
ze sa za rzą du fir my, che mi ka -eko lo ga i wy na laz cy. Za nim za ło żył wła -
sną fir mę, przez wie le lat zdo by wał do świad cze nie, pra cu jąc dla przed -
się biorstw bran ży che micz nej. Na uko wa ka rie ra przy nio sła mu po -
nad 130 pa ten tów i nie mal 500 roz wią zań ra cjo na li za tor skich, wśród
któ rych są m.in.: pły ny do chłod nic, od rdze wia cze, pre pa ra ty do im pre -
gna cji, wo do zmy wal ne ole je i sma ry, eko lo gicz ne bry kie ty ener ge tycz -
ne czy do dat ki do pa liw, a ostat nio tak że su ple men ty die ty.
W tro sce o naj wyż szą ja kość ofer ty, Jed nost ka In no wa cyj no -Wdro że nio -
wa „IN WEX” współ pra cu je zuzna ny mi in sty tu cja mi na uko wy mi, któ re prze -
pro wa dza ją ba da nia i ana li zy pro duk tów, któ re uzy sku ją ich naj wyż sze
uzna nie. Pro duk ty od wie lu lat są rów nież sys te ma tycz nie na gra dza ne
przez in sty tu ty ba daw cze, śro do wi ska aka de mic kie i rzą do we oraz każ -
de go ro ku otrzy mu ją na gro dy świa to wych tar gów wy na laz ków i tech no -
lo gii in no wa cyj nych, m.in. w: War sza wie, Gdań sku, Gdy ni, Bruk se li, Bu -
da pesz cie, Bu ka resz cie, No rym ber dze, Ge ne wie, Mo skwie, Pit ts bur gu,
Pe ki nie, Szan gha ju,  Seu lu, Taj pej, Ku ala Lum pur i Za grze biu. 
„IN WEX” ma rów nież na swo im kon cie tak że na gro dy mi ni sterstw: Go -
spo dar ki, Śro do wi ska, Na uki, Szkol nic twa Wyż sze go i Edu ka cji oraz
Ko mi te tu Ba dań Na uko wych i in nych.
Wszyst kie tech no lo gie „IN WE XU” opra co wy wa ne są we wła snym no -
wo cze snym la bo ra to rium ba daw czym, gdzie pro wa dzo ny jest sta ły
nad zór nad ja ko ścią wy ro bów zgod nie z wdro żo ną po li ty ką ja ko ści
w opar ciu o ISO 9001:2000. 

In no wa cyj na tech no lo gia kie lec kie go przed się bior stwa 
– re wo lu cja w wal ce z wie lo ma cho ro ba mi.
Kie lec ki „IN WEX” Sp. z o.o. jest jed ną z naj star szych Jed no stek
In no wa cyj no -Wdro że nio wych w Pol sce (1987), spe cja li zu ją cą
się w opra co wy wa niu i pro duk cji wy so kiej ja ko ści in no wa cyj -
nych i eko lo gicz nych tech no lo gii, sto so wa nych głów nie w prze -
my śle cięż kim (gal wa no tech ni ka, ob rób ka me ta li, pre pa ra ty dla
od lew nic twa, che mia sa mo cho do wa, cie cze hy drau licz ne, che -
mia bu dow la na). Ja ko jed na z naj star szych Jed no stek In no wa -
cyj no -Wdro że nio wych w Pol sce, ma na kon cie licz ne wy na laz -
ki, pa ten ty i roz wią za nia in no wa cyj ne, od lat na gra dza ne przez
in sty tu ty ba daw cze, śro do wi ska aka de mic kie i rzą do we. 
Od kil ku lat fir ma pro wa dzi in ten syw ne i sku tecz ne pra ce ba -
daw cze i wdro że nio we nad wpro wa dza niem na ry nek in no -
wa cyj nych su ple men tów die ty na ba zie zło ta, sre bra, cyn ku,
mie dzi, ma gne zu, chro mu, krze mu i bo ru. Pre pa ra ty szyb ko
zdo by wa ją uzna nie ryn ku oraz spe cja li stów. 
Naj now sza pro po zy cja „IN WE XU” w tym za kre sie – or ga nicz -
ne związ ki krze mu i bo ru uho no ro wa ne zo sta ły ty tu łem In no -
wa cja 2010. 
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In no wa cyj ność pre pa ra tu opie -
ra się naza sto so wa niu7 naj waż -
niej szych skład ni ków ak tyw -
nych, w tym in no wa cyj ne go
kwa su hia lu ro no we go, wy ko -
rzy sty wa ne go dotej po ry wy łącz -
nie wpre pa ra tach in iek cyj nych. 

Oprócz kwa su hia lu ro no we go,
któ ry ko rzyst nie dzia ła na po -
wierzch nie sta wo we, AR THO -
BLOCK® FOR TE skła da się z 6
in nych ak tyw nych skład ni ków
o du żych daw kach, ma ją cych
ko rzyst ny wpływ na ochro nę,
wzmoc nie nie i re ge ne ra cję sta -
wów: siar cza nów glu ko za mi -
ny i cho no dro ity ny (do star cza -
ją ami no cu krów, nie zbęd nych
do bu do wy pra wi dło we go funk -
cjo no wa nia sta wów), ka dzi -
dłow ca – eks trak tu Bo swe lia
Ser ra ta i eks trakt z ko rze nia
im bi ru (ła go dzą do le gli wo ści
w prze cią że niach, sta nach za -
pal nych i ura zach sta wów),
che la tu ami no kwa su man -
ga nu AL BION® (źró dło wy so -
ko przy swa jal ne go man ga nu,
nie zbęd ne go do bu do wy ko ści

i sta wów) oraz wi ta mi ny C
(nie zbęd na do syn te zy ko la-
ge nu).

Wszyst kie eks trak ty ro ślin ne,
za war te w pre pa ra cie są stan -
da ry zo wa ne, czy li po sia da ją

ści śle okre ślo ną ilość sub stan -
cji czyn nych, któ re ma ją od po -
wied nie dzia ła nie fi zjo lo gicz ne.

Olimp La bo ra to ries Sp. z o.o.
od 1990 r. spe cja li zu je się w pro -
duk cji su ple men tów die ty. Swo -
je wy ro by wy twa rza w stan dar -
dzie GMP, pod ry go ra mi cer ty -
fi ka tów ISO 22000 oraz HACCP,
wno wo cze snych i za awan so wa -
nych tech no lo gicz nie la bo ra to -
riach oraz w izo lo wa nym śro do -
wi sku. 

Do pro duk cji fir ma wy ko rzy -
stu je su row ce, po cho dzą ce

odświa to wych li de rów no wo cze -
snych tech no lo gii far ma ceu tycz -
nych po to, aby z wy so kiej ja ko -
ści skład ni ków po wstał sku tecz -
ny pro dukt o naj lep szych moż li -
wych wła ści wo ściach. Nie któ re
z nich gosz czą po raz pierw szy
nakra jo wym ryn ku ja ko in no wa -
cje Olimp La bo ra to ries®.

Na szcze gól na uwa gę za słu -
gu je Si ne trol® opa ten to wa ny,
na tu ral ny eks trakt wy two rzo ny
z owo ców cy tru so wych, któ re -
go dzia ła nie od chu dza ją ce zo -
sta ło na uko wo udo wod nio ne,
che la ty ami no kwa so we mi ne ra -

łów Al bion®, któ re uła twia ją
efek tyw ne i bez piecz ne uzu -
peł nia nie co dzien nej die ty wnaj -
waż niej sze mi kro skład ni ki po -
kar mo we oraz in no wa cyj na for -
ma wi ta mi ny C – Pu re Way -C®.

Pro duk ty Olimp za pew nia ją
od po wied ni po ziom uzu peł nie -
nia wszel kich nie do bo rów po -
szcze gól nych skład ni ków mi ne -
ral nych i wi ta mi no wych w die -
cie, w za leż no ści od za po trze -
bo wa nia, wie ku i sta nu zdro wia
kon su men ta. 

Magdalena Tułecka

Z D R O  W I E  AR THO BLOCK® FOR TE fir my Olimp La bo ra to ries – In no wa cja 2010 

W tro sce 
o na sze sta wy
AR THO BLOCK® FOR TE jest je dy nym na ryn ku kom plek so -
wym pre pa ra tem, uzu peł nia ją cym co dzien ną die tę w związ -
ki nie zbęd ne do ochro ny, bu do wy i re ge ne ra cji na rzą dów ru -
chu czło wie ka. Za le ca ny jest zwłasz cza oso bom po ura zach,
z do le gli wo ścia mi sta wów i na rzą dów ru chu, w po de szłym wie -
ku oraz pod da wa nym znacz nym ob cią że niom sta wów pod -
czas wy sił ku lub przy nad wa dze. 
Pro du cent pre pa ra tu – pol ska fir ma Olimp La bo ra to riesSp. zo.o.
(Dę bi ca, woj. pod kar pac kie) otrzy ma ła za nie go ty tuł In no wa -
cji Ro ku 2010.

Je ste śmy prze ko na ni, że osta tecz nie dla klien ta li czy się

to, jak pre pa rat na nie go „za dzia ła”. Się ga jąc po su ple -

men ty die ty Olimp La bo ra to ries wy bie rasz do świad cze nie, ja kość

i in no wa cję. Sta wiasz na zdro wie swo je oraz swo ich bli skich. Do -

ko nu jesz wy bo ru, zgod ne go z pre fe ren cja mi wie lu wy ma ga ją cych

klien tów.

„

R O Z  M O  W A  

z Be atą Paw łow ską,

dy rek to rem ge ne ral nym

Roy al Uni brew Pol ska

Sp. z o.o.

MAŁ GO RZA TA BA CHÓRZ:
Pań stwa fir ma ak tyw nie dzia -
ła na rzecz lo kal nych spo łecz -
no ści, cze go do wo dem jest
m.in. uzy ska nie ty tu łu Li der
Spo łecz nej Od po wie dzial no -
ści – „Do bra Fir ma 2010”. W ja -
ki spo sób za mie rza ją Pań stwo
kon ty nu ować te idee w nad -
cho dzą cym no wym ro ku?

BE ATA PAW ŁOW SKA: 
Na gro da bar dzo nas cie szy, ale
rów nież zo bo wią zu je i mo bi li zu -
je dodal szej pra cy. Wna szej dzia -
łal no ści ukie run ko wu je my się
na kształ to wa nie od po wie dzial -
nej kon sump cji, po przez pro pa -
go wa nie kul tu ry pi cia oraz po dej -
mo wa nie ini cja tyw, któ re ogra ni -
cza ją do stęp oso bom nie let nim
do al ko ho lu. W 2011 r., po dob nie

jak w la tach po przed nich, wraz
ze Związ kiem Bro wa ry Pol skie
oraz Ko men dą Głów ną Po li cji, bę -
dzie my kon ty nu ować dwie kam -
pa nie spo łecz ne: „Al ko hol. Dla
Peł no let nich” i „Ni gdy nie jeż -
dżę po al ko ho lu”. Pro gra my te
wspie ra ne są spo ta mi te le wi zyj -
ny mi i ak cja mi uświa da mia ją cy -
mi (prze pro wa dza ny mi m.in.
w skle pach, pu bach oraz po -
przez ulot ki, pla ka ty, mu ra le). Do -
dat ko wo na ety kie tach na szych
pro duk tów za miesz cza my ha -
sła, któ re ma ją być na tu ral nym
przy po mnie niem obu kam pa nii.

Ko lej nym pro gra mem, któ ry
bę dzie my kon ty nu ować w przy -
szłym ro ku jest ini cja ty wa prze -
zna cza nia jed ne go dnia w ro ku
na cel spo łecz ny, każ dy z na szych
pra cow ni ków, w ra mach go dzin
pra cy, bę dzie mógł po świę cić
swój je den dzień pra cy na je go re -
ali za cję.

Pra cu je my rów nież nad wpro -
wa dze niem pro gra mu uświa da -
mia ją ce go nie bez pie czeń stwo
spo ży wa nia al ko ho lu przez ko -
bie ty w cią ży. Z prze pro wa dzo -
nych ba dań wy ni ka, iż bra ku je
wie dzy na te mat skut ków pi cia
al ko ho lu w tym cza sie, a naj lep -
szym spo so bem na zmia nę te go
sta nu jest edu ka cja.

Ja kie pro gra my roz wo ju pra -
cow ni ków za mie rza ją Pań -
stwo re ali zo wać w przy szłym
ro ku?
Na dal bę dzie my roz wi jać pro jekt
szko le nio wy „Roz wój Kom pe -

ten cji Pra cow ni ków – Aka de -
mia Wie dzy Roy al Uni brew
Pol ska”, w na szych bro wa rach
w Łom ży i Ję drze jo wie, pro wa -
dząc in ten syw ne tre nin gi i szko -
le nia dla róż nych grup pra cow -
ni ków. Do dat ko wo w ra mach
wy rów ny wa nia szans na ryn ku
pra cy, w obu na szych bro wa -
rach przy go to wa li śmy sta no wi -
ska, któ re mo gą zaj mo wać oso -
by nie w peł ni spraw ne. Uczy my
otwar to ści, to le ran cji oraz rów -
ne go trak to wa nia wszyst kich.
Pla nu je my dal sze za trud nia nie
nie peł no spraw nych. 

Re ali za cja za gad nień CSR
wią że się rów nież z po sza no -
wa niem śro do wi ska. W ja ki
spo sób ogra ni cza ją Pań stwo
wpływ przed się bior stwa
na śro do wi sko?
Ma my świa do mość, iż na sza
dzia łal ność nie jest obo jęt na
śro do wi sku na tu ral ne mu, dla te -
go wpro wa dzi li śmy pro gram
oszczęd no ści ener gii i za so bów
na tu ral nych, re ali zo wa ny po -
przez bar dziej opty mal ne pla -
no wa nie pro ce sów pro duk cyj -
nych i se gre ga cję od pa dów. 

B R A N  Ż A  S P O  Ż Y W  C Z A  Roy al Uni brew Pol ska Sp. z o.o.

Li de rem Spo łecz nej Od po wie dzial no ści 

Kre owa nie 
od po wie dzial nych po staw

Reklama

Reklama
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EF Edu ca tion First to naj -
więk sza fir ma edu ka cyj na
na świe cie, or ga ni zu ją ca po -
dró że ję zy ko we – po sia da
wła sne szko ły i biu ra w po -
nad 50 kra jach. Fir ma po -
wsta ła w 1965 r. Każ de go ro -
ku pra wie pół mi lio na lu dzi
wy jeż dża z EF. Zgod nie z wi -
zją za ło ży cie la – Ber ti la Hul ta,
mi sją fir my jest ła ma nie ba rier
ję zy ko wych, kul tu ro wych oraz
geo gra ficz nych. Fi zycz nym
sym bo lem mi sji jest frag ment
mu ru ber liń skie go przed sie -
dzi bą EF w Bo sto nie. 

Dla cze go le piej uczyć się ję zy ka

za gra ni cą?

– Wy jazd to naj sku tecz niej -
sza for ma na uki ję zy ka. Wie le
osób ma ba rie rę ję zy ko wą.
Zwłasz cza Po la cy – wo lą nic
nie po wie dzieć, niż po peł nić
błąd – za uwa ża Ar ka diusz
Le siak, dy rek tor EF w Pol -
sce. – Mi mo, że zna my gra ma ty -
kę, ma my sze ro ki za sób słow nic -
twa, bo imy się mó wić. Je ste -
śmy znacz nie bar dziej nie śmia -
li w tej kwe stii niż np. Wło si al -
bo Hisz pa nie, któ rzy czę sto zna -
ją od nas mniej słów, ale wy po -
wia da ją się bez opo rów.

Ba da nia po twier dzi ły, że wszy -
scy kur san ci, któ rzy wy jeż dża ją
przy naj mniej na dwa ty go dnie,
w koń cu prze ła mu ją we wnętrz -
ne ba rie ry i za czy na ją się ko mu -
ni ko wać w ję zy ku ob cym. Nie
ma jąc kon tak tu z in ny mi Po la ka -
mi, po zna ją oso by z róż nych
kra jów i mu szą po ro zu mie wać
się kur san ta mi róż nych na ro do -
wo ści. Wy jeż dża jąc, za po mi na -
ją o swo im śro do wi sku, co dzien -

nych spra wach, a kon cen tru ją
się je dy nie na na uce ję zy ka.
W Pol sce nie ma ją ta kiej moż li -
wo ści. 

Ucząc się ję zy ka, kur san ci
mi ło spę dza ją czas wol ny, ko rzy -
sta jąc z licz nych atrak cji – pla -
ża, ba sen, za ję cia spor to we, wy -
ciecz ki. Miesz ka jąc w aka de mi -
ku lub u spe cjal nie do bra nych
ro dzin, po zna ją kul tu rę kra ju,
miesz kań ców oraz in nych kur -
san tów z ca łe go świa ta. Jak się
oka zu je, kon tak ty są pod trzy my -
wa ne, uczest ni cy kur sów ko re -
spon du ją ze so bą, od wie dza ją
się wza jem nie, wspól nie po dró -
żu ją. W tym ro ku, w ta kich wy -
jaz dach wzię ło udział po nad 100
na ro do wo ści.

Po nad to kur san ci, za awan so -
wa ni ję zy ko wo, mo gą sko rzy stać
z prak tyk za wo do wych w fir mie
z in te re su ją cych ich bran ży, po -
zna wać cha rak te ry stycz ne słow -
nic two i kul tu rę biz ne so wą oraz
na wią zać przy dat ne w przy szło -
ści kon tak ty. 

Cykl szko le nia jest bar dzo in -
ten syw ny, od 20 do 46 lek cji ty -
go dnio wo. Ła two ob li czyć, że
przez 2 ty go dnie za gra ni cą,
prze ra bia się ta ką sa mą licz bę
go dzin jak pod czas peł ne go se -
me stru w kra ju. Na le ży pa mię -
tać, że na wet po lek cjach kur san -
ci ak tyw nie uczą się ję zy ka np:
je dząc ko la cję ze swo ją ro dzi ną
gosz czą cą, bę dąc na wy ciecz ce
z prze wod ni kiem, roz ma wia jąc
na im pre zie ze zna jo my mi z in -
nych kra jów.

Do ko go skie ro wa na jest ofer ta?

Ofer ta skie ro wa na jest do osób
w róż nym wie ku i o róż nym po -

zio mie ję zy ko wym.
La tem więk szość sta -
no wią dzie ci od 13 ro -
ku ży cia, mło dzież
li ce al na, a tak że
stu den ci. Na to miast
w okre sie po za wa ka -
cyj nym, to naj czę ściej
do ro śli ko rzy sta ją z ta -
kich kur sów. Cza sem
są one opła ca ne przez
pra co daw ców. Czę sto
wy jaz dy dzie ci są re -
fun do wa ne przez za -
kła dy pra cy ich ro dzi -
ców.

Wie le osób, zwłasz -
cza ab sol wen tów, któ -
rzy nie zda li ma tu ry
lub nie do sta li się
na stu dia, de cy du je się
na wy jazd se me stral -
ny lub rocz ny. Ta ki wy -
jazd gwa ran tu je płyn -
ną zna jo mość ję zy ka
po po wro cie, co po wo -
du je, że w póź niej szym
okre sie ich po zy cja
na ryn ku pra cy jest
znacz nie lep sza. 

Wy so ka ja kość usług

Do tej po ry EF po mo gło po -
nad 15 mln lu dziom na ca łym
świe cie w na uce no we go ję zy ka,
od kry wa niu świa ta i zdo by wa niu
stop ni na uko wych. Dzię ki te -
mu, że EF po sia da sieć wła -
snych szkół, od po wia da za ja -
kość na ucza nia w każ dej z nich.
Są one akre dy to wa ne przez
uzna ne na świe cie or ga ni za cje,
ta kie jak Bri tish Co un cil,
EQU ALS, AC CET czy NE AS. 

We wła snej ka te drze na uko wej
na Uni wer sy te cie w Cam brid ge

oraz w Cen trach Ba dań w Szan -
gha ju pra cu ją eki py spe cja li -
stów od szko leń ję zy ko wych
oraz lin gwi stów, two rząc no we
tech no lo gie na ucza nia. Dzię ki te -
mu moż na uczyć się szyb ciej
i przy jem niej. 

Pra cow ni cy EF po ma ga ją zor -
ga ni zo wać ca łą po dróż: ubez -
pie cze nie, prze lot, trans fer z lot -
ni ska. W ra zie ja kich kol wiek
pro ble mów, wy star czy wy ko -
nać te le fon na wska za ny nu mer,
że by uzy skać wspar cie. Je śli ro -
dzi na gosz czą ca nie speł nia

wy mo gów kur san ta,
prze pro wa dza się
z nią roz mo wę lub
usu wa z pro gra mu,
a ucznia prze no si
do in ne go miej sca.
Ro dzi ny prze cho dzą
do kład ną we ry fi ka -
cję pod ką tem ka ral -
no ści, wa run ków lo -
ka lo wych czy sko mu -
ni ko wa nia do mu ze
szko łą. 

EF jest pierw szą in -
sty tu cją edu ka cyj ną,
któ ra opu bli ko wa ła
wła sną se rię pod ręcz -
ni ków oraz wpro wa -
dzi ła, we współ pra cy
z Ap ple Co., na ukę
on -li ne z 24-go dzin -
nym do stę pem – EF
Efek ta TM Sys tem,
któ ry jest za awan so -
wa nym sys te mem sa -
mo dziel nej na uki,
dzię ki roz bu do wa nym
na rzę dziom, ta kim
jak: pod ca sty, vi deo,
la bo ra to rium gra ma -
tycz ne, tre ner wy mo -

wy oraz słow nik.
EF ofe ru je na ukę wszyst kich

ję zy ków. Co raz więk szą po pu lar -
no ścią, oprócz ję zy ka an giel -
skie go, hisz pań skie go, czy fran -
cu skie go, cie szy się chiń ski
(man da ryń ski), któ re go moż -
na uczyć się na kur sach np.
w Pe ki nie.

Kie dy i jak się za pi sać?

– Naj le piej wy ko nać re zer wa -
cję ze znacz nym wy prze dze -
niem, na wet 8-10 mie się cy
przed pla no wa nym wy jaz dem.

Wte dy peł na ofer ta jest do -
stęp na i nie ma ogra ni czeń
zwią za nych z bra kiem wol -
nych miejsc. Moż na wy brać
do wol ną miej sco wość oraz od -
po wied ni ro dzaj za kwa te ro -
wa nia. Po za tym klien ci re zer -
wu ją cy wcze śniej, pła cą znacz -
nie mniej – ko rzy sta ją z pro mo -
cji, np. dar mo we go 5 ty go dnia
po by tu. Na le ży pa mię tać, że
rów nież bi le ty lot ni cze są
znacz nie tań sze je śli są re zer -
wo wa ne z du żym wy prze dze -
niem. Przy re zer wa cji na le ży
wpła cić za licz kę w kwo cie
1 tys. zł, a resz tę opłat uiścić
3 ty go dnie przed wy jaz dem – mó -
wi dy rek tor EF w Pol sce. 

Za pi su jąc się z ta kim wy prze -
dze niem, moż na się od po wied -
nio przy go to wać do wy jaz du:
po otrzy ma niu wła sne go lo gi nu
do sys te mu, ucznio wie pi szą
eg za min po twier dza ją cy po ziom
zna jo mo ści ję zy ka i roz po czy na -
ją dar mo wą na ukę on -li ne. Po -
nad to jest to czas na po zy ska nie
wszyst kich in for ma cji zwią za -
nych z kur sem. Moż na na wią zać
kon takt z ro dzi ną gosz czą cą
oraz z in ny mi uczest ni ka mi da -
ne go kur su, a tak że za po znać
się z ofer tą wy cie czek oraz in -
nych roz ry wek.

Po za koń czo nym kur sie, do je -
go uczest ni ków za wsze dzwo ni
tre ner ję zy ko wy i po zy sku je opi -
nie oraz su ge stie na te mat wy -
jaz du. Kur san ci oraz ich ro dzi -
ny otrzy mu ją zniż ki na ko lej ne
kur sy oraz ma ją do stęp do pra -
cow ni ję zy ko wej on -li ne przez
na stęp ne 6 mie się cy. 

Beata Sekuła

E D U  K A  C J A  J Ę  Z Y  K O  W A  EF Kur sy Ję zy ko we za Gra ni cą

Wy jedź i na ucz się ję zy ka

R O Z  M O  W A

z dr Pio trem Roj kiem,

Pre ze sem Za rzą du

Kan ce la rii Po rad

Fi nan so wo -Księ go wych

dr Piotr Ro jek Sp. z o.o. 

AN NA BISZ KO WIEC KA:

Pań ska Kan ce la ria osią ga
wy so kie miej sca w wie lu
ran kin gach, znaj du jąc się
w czo łów ce firm tej bran ży
w Pol sce. Każ de go ro ku ob -
słu gu ją Pań stwo kil ku set
klien tów z te re nu ca łej Pol -
ski oraz z wie lu kra jów ca -
łe go świa ta. Jak oce nia Pan
po zy cję Kan ce la rii na ryn ku
do radz twa fi nan so we go i in -
we sty cyj ne go?

PIOTR RO JEK:

Kan ce la ria za trud nia ok. 80
pra cow ni ków – nie je ste śmy
więc ma łym pod mio tem. Po sia -
da my 3 cen tra ob słu gi: w Ka -
to wi cach, Wro cła wiu i War -
sza wie. Je ste śmy sta łym part -
ne rem war szaw skiej Gieł dy
Pa pie rów War to ścio wych, ob -
słu gu je my du żą gru pę firm
no to wa nych tak że na Gieł -
dzie. Prze pro wa dza my au dy ty,

trans ak cje ka pi ta ło we i do -
radz two in we sty cyj ne z za -
kre su out so ur cin gu pro ce sów
biz ne so wych. Bie rze my udział
w przy go to wa niu pro spek tów
emi syj nych, uczest ni czy my
w wie lu prze kształ ce niach,
m.in. w sprze da ży Gór no ślą -
skie go Za kła du Elek tro ener ge -
tycz ne go, pro ce sie po łą cze nia
przed się biorstw w ra mach Po -
łu dnio we go Kon cer nu Ener -
ge tycz ne go, przy go to wy wa li -
śmy opi nie dla są du, do ty czą -
ce wy ce ny Kom pa nii Wę glo wej.
Dys po nu je my du żym do świad -
cze niem, do ra dza my w wie lu
bran żach i ob sza rach. Nie wąt -
pli wie ma to bez po śred nie
prze ło że nie na na sze wy so kie
miej sce w ran kin gach.

Na czym po le ga ją Pań stwa
za da nia przy wpro wa dza -
niu firm na gieł dę? 
Pierw szy pro spekt emi syj ny
przy go to wa li śmy już w 1994
ro ku, 3 la ta po otwar ciu Gieł -
dy. Spo rzą dza nie pro spek tu,
jak i opi nio wa nie za war tych
w nim in for ma cji fi nan so -
wych jest tro chę in ną pra cą,
niż ba da nie spra woz dań fi -
nan so wych. Po ostat niej zmia -

nie prze pi sów w 2005 r.
za pro spekt od po wia da emi -
tent. Ko mi sja Nad zo ru Fi nan -
so we go już nie po no si za to
od po wie dzial no ści, a je dy nie
kon tro lu je. Funk cjo no wa nie
spół ek na gieł dzie jest pod da -
niem swo jej pra cy pod oce nę
in nych i jest to naj więk sze ry -
zy ko pra cy w tej bran ży. Je ste -
śmy tak że Part ne rem Gieł dy
w pro gra mie „Li der ryn ku
pier wot ne go”. Je go ce lem jest
wspar cie pod mio tów, po szu -
ku ją cych fi nan so wa nia na
ryn ku pu blicz nym, a szcze gól -
nie stwo rze nie wa run ków sty -
mu lu ją cych roz wój ma łych
i śred nich przed się biorstw
po przez umoż li wia nie ta kim
spółkom po zy ski wa nia środ -
ków pie nięż nych na Gieł dzie.
Przed pod ję ciem współ pra -
cy na le ża ło speł nić bar dzo
wy so kie kry te ria sta wia ne

przez Gieł dę, co uda ło się
osią gnąć dzię ki wy so kie mu
za an ga żo wa niu kan ce la rii
na ryn ku pier wot nym, jak
rów nież dzię ki te mu, że
świad czy my usłu gi dla przed -
się biorstw już no to wa nych
na gieł dzie. Ja ko part ner Gieł -
dy świad czy my rów nież usłu -
gi do rad cze w pro ce sie przy -
go to wa nia pro spek tów emi -
syj nych.

Jak za rzą dza się tak du żą
kan ce la rią i w ja ki spo sób
od by wa się kon tro la utrzy -
ma nia naj wyż szej ja ko ści
świad czo nych usług?
Kan ce la ria po dzie lo na jest
na po szcze gól ne dzia ły: au dy -
tu, ksiąg, trans ak cji ka pi ta ło -
wych, itd. Na to miast każ dy
pra cu ją cy dla nas bie gły re wi -
dent jest in sty tu cją nie za leż ną,
nie za wi słą i ma swój wła sny

ze spół. Kon tro la ja ko ści od by -
wa się po przez spo rzą dze nie
do ku men ta cji re wi zyj nej, któ -
ra jest ak cep to wa na przez
pra cu ją cych bie głych i po tem
su mien nie wy peł nia na. Na -
stęp nie ko lej ne oso by prze -
pro wa dza ją kon tro lę w za -
kre sie, czy wszyst kie za ło żo -
ne pro ce du ry zo sta ły prze -
pro wa dzo ne na le ży cie. Po nad -
to od ub. ro ku funk cjo nu je
Kra jo wy Nad zór Pu blicz ny
nad za wo dem bie głe go re wi -
den ta, re ali zo wa ny przez ko -
mi sję zło żo ną z przed sta wi cie -
li m.in. Kra jo wej Ra dy Bie -
głych Re wi den tów, Mi ni ster -
stwa Spra wie dli wo ści i Ko mi -
sji Nad zo ru Fi nan so we go. Od -
po wied nią ja kość usług fi nan -
so wo -księ go wych de ter mi nu -
je kwe stia bu do wa nia przez la -
ta do brej do ku men ta cji re wi -
zyj nej, opra co wa nie sys te mu
kom pu te ro we go, wspo ma ga ją -
ce go pra cę bie głe go, wdro że -
nie sys te mu we wnętrz nej kon -
tro li ja ko ści. To są nie zbęd ne
atry bu ty warsz ta to we. Uczest -
ni czy my w licz nych se mi na -
riach, tak że mię dzy na ro do -
wych. Waż na jest tak że do -
stęp ność do usług. Wpraw -
dzie je ste śmy obec ni w trzech
naj więk szych cen trach go spo -
dar czych w Pol sce – w Ka to wi -
cach, Wro cła wiu i War sza wie,
ale dzia ła my za rów no na te re -
nie ca łe go kra ju, jak i Eu ro py.

Za wód bie głe go re wi den ta
pod da wa ny jest sze re go wi

zmian. Czy jest to zwią za ne
z roz sze rza ją cym się za kre -
sem ra chun ko wo ści i wpro -
wa dza niem no wych in stru -
men tów fi nan so wych?
Je śli weź mie my pod uwa gę
oto cze nie w ja kim się po ru sza -
my, to nie wąt pli wie jest ob -
szar, któ ry wy ma ga od po wied -
nie go przy go to wa nia. Ko niecz -
ne są spe cja li za cja i nie ustan -
na edu ka cja, by móc do sto so -
wy wać ofer tę do zmie nia ją -
cych się wa run ków ryn ko wych.
W swo im pod sta wo wym za -
kre sie ba da nia spra woz da nia
fi nan so we go – po za in for ma ty -
za cją te go pro ce su – ule ga ją
cią głej mo dy fi ka cji. W prak ty -
ce au dy tor skiej sto su je my rów -
nież, po dob nie jak in ne kra je
UE, Mię dzy na ro do we Stan dar -
dy Re wi zji Fi nan so wej. 

Nowa siedziba Kan ce la rii Po rad Fi nan so wo -Księ go wych
dr Piotr Ro jek Sp. z o.o.

Kan ce la ria Po rad Fi nan so wo -Księ go wych dr Piotr Ro jek
Sp. z o.o. (Ka to wi ce, Wro cław, War sza wa) jest jed ną z naj bar -
dziej do świad czo nych w Pol sce kan ce la rii, spe cja li zu ją cych
się w prze pro wa dza niu trans ak cji ka pi ta ło wych, ana liz i au -
dy tów in we sty cyj nych, do radz twa fi nan so we go, go spo dar cze -
go i po dat ko we go. Ob cho dzą ca w tym ro ku ju bi le usz 20-le -
cia ist nie nia kan ce la ria, do star cza klien tom naj bar dziej ko rzyst -
ne roz wią za nia, za pew nia jąc im naj lep szą po zy cję w kon ku -
ren cyj nych wa run kach dzia ła nia. 

D O  R A D Z  T W O  F I  N A N  S O  W E  Kan ce la ria Po rad Fi nan so wo -Księ go wych dr Piotr Ro jek Sp. z o.o. 

Part ner po dat ko wy i in we sty cyj ny

Kancelaria
Porad Finansowo-Księgowych

dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
ul. Floriana 15

40-286 Katowice
tel. 32 783 74 00
fax. 32 750 06 77
biuro@kpfk.pl

Oddział we Wrocławiu
ul. Muchoborska 6

54-424 Wrocław
tel. 71 341 02 46
tel. 71 341 02 46

wroclaw@kpfk.pl

Oddział w Warszawie
ul. Czackiego 7/9
00-043 Warszawa
tel. 22 505 84 40
fax. 22 505 84 40

warszawa@kpfk.pl
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Gmi na Biecz od 2 lat do ko nu -
je in ten syw nych in we sty cji. 

– Do naj waż niej szych na le ży
za li czyć mo der ni za cję i roz bu do -
wę oczysz czal ni ście ków, bu do -
wę sie ci ka na li za cyj nych, dróg
as fal to wych, re wi ta li za cję ukła -
du sta ro miej skie go Bie cza, ter -
mo mo der ni za cję 6 obiek tów uży -

tecz no ści pu blicz nej, in we sty -
cje oświa to we – mó wi Ur szu la
Nie miec, Bur mi strz Bie cza, dla
któ rej bie żą cy rok koń czy się
suk ce sem, tym bar dziej że funk -
cję tę peł ni ła nie co po nad 2 la ta,
a w obec nych wy bo rach sa mo -
rzą do wych zo sta ła wy bra na
na ko lej ną ka den cję.

Mi nio na, skró co na ka den cja,
przy nio sła m.in. po zy ska nie
środ ków ze wnętrz nych w wy so -
ko ści po nad 28 mln zł. Po zy ska -
ne pie nią dze prze zna czo ne bę -
dą na in we sty cje re ali zo wa ne
do 2012 r.

Gmi na Biecz w br. zre ali zo wa -
ła sze reg pro jek tów w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki. Naj więk szy pn. „Lu bię
swo ją szko łę” bę dzie re ali zo -
wa ny w la tach 2011-2012 przez 6
gim na zjów, na to za da nie gmi na
po zy ska ła w br. środ ki fi nan so -
we w kwo cie bli sko 1,5 mln zł.

W 2010 r. Biecz do tknę ła po -
wódź, w wy ni ku któ rej po szko -
do wa nych zo sta ło pra wie
400 ro dzin, a gmin ne stra ty
w in fra struk tu rze ko mu nal nej
osza co wa ne zo sta ły na pra -
wie 10 mln. 

– W no wej ka den cji bę dzie my
kon ty nu ować roz po czę te za da -
nia, wy stę po wać o środ ki na in -
we sty cje, na któ re ma my przy go -
to wa ną do ku men ta cję oraz ini -
cjo wać no we przed się wzię cia.
Po nad to chce my stwo rzyć wa -
run ki dla roz wo ju bu dow nic twa
miesz ka nio we go i przed się bior -
czo ści w ra mach po sia da nych
kom pe ten cji oraz za mie rza my
roz sze rzyć współ pra cę z mia sta -
mi part ner ski mi za gra ni cą
i wspól nie re ali zo wać pro jek ty
po przez po zy ski wa nie środ ków
unij nych – pod su mo wu je bur -
mistrz Bie cza.

Maria Leżucha

S A  M O  R Z Ą D  Biecz – Przy ja zna Gmi na 2010

In ten syw ny roz wój
Ma low ni czo po ło żo na na Po gó rzu Kar pac kim gmi na Biecz znaj du -
je się na gra ni cy dwóch re gio nów: Ma ło pol ski i Pod kar pa cia. Gmi -
na o cha rak te rze rol ni czo -prze my sło wym po sia da szcze gól ne wa -
lo ry kra jo bra zo we, a mia sto ze swo ją po nad 750-let nią hi sto rią za -
cho wa ło licz ne za byt ki, w tym wie le obiek tów ar chi tek tu ry go tyc -
kiej i re ne san so wej. Ba za noc le go wa, są siedz two Ma gur skie go Par -
ku Na ro do we go, uzdro wi ska Wy so wa Zdrój, za le wu w Klim ków ce,
szlak ar chi tek tu ry drew nia nej i szlak cmen ta rzy z I woj ny świa to -
wej, sta no wią o atrak cyj no ści tu ry stycz nej i in we sty cyj nej 

Gmi na Biecz:
– „Gmi na Fa ir Play 2009 – Cer ty -
fi ko wa na Lo ka li za cja In we sty cji”, 
– „Eu ro Gmi na 2008/2009 w kat.
Li der Bez pie czeń stwa”, 
– „Trzy Ko ro ny Ma ło pol ski 2010”, 
– „Naj po pu lar niej szy Bur mistrz
Ma ło pol ski 2010”.

Bank Spół dziel czy w Sie ra -
ko wi cach (woj. po mor skie) ze
swo ją ofer tą tra fia do miesz -
kań ców oraz pod mio tów (go -
spo dar stwa rol ne, ma łe i śred -
nie przed się bior stwa) na te re -
nie po wia tów wej he row skie go
i kar tu skie go. Na le ży do Spół -
dziel czej Gru py Ban ko wej,
zrze sza ją cej po nad 150 ban -
ków spół dziel czych w Pol sce.
Je go po cząt ki się ga ją 1899 r.,
i jest dziś jed nym z naj dłu żej,
nie prze rwa nie dzia ła ją cych
ban ków na Ka szu bach. 

Bank Spół dziel czy w Sie ra ko -
wi cach świad czy no wo cze sne
usłu gi ban ko we, jak: pro wa dze -
nie ra chun ków oszczęd no ścio -
wo -roz li cze nio wych, udzie la -
nie kre dy tów kon su menc kich
i spe cjal nych na rol ni czą i po -
za rol ni czą dzia łal ność go spo -
dar czą, lo ka ty, po życz ki czy
kar ty płat ni cze, In ter net Ban -
king, Ho me Ban king. 

Usłu gi ban ku świad czo ne są
po przez sieć 6 pla có wek: Cen -
tra li w Sie ra ko wi cach, Od dzia -
łów w Li ni, Chmiel nie, Su lę czy -
nie oraz Punk tów Ka so wych

w Kar tu zach i Sie ra ko wi cach.
Klien tom od da no do dys po zy -
cji tak że no wo cze sną plat for -
mę In ter net Ban king.

De po zy ty zgro ma dzo ne
w sie ra ko wic kim BS gwa ran -
to wa ne są przez Ban ko wy
Fun dusz Gwa ran cyj ny. 

Bank, bę dąc ak tyw nym
uczest ni kiem lo kal ne go ży cia
spo łecz ne go, ode brał ty tuł Li -
de ra Spo łecz nej Od po wie dzial -
no ści – Do bra Fir ma 2010. BS
po wo łał fun dusz z prze zna -
cze niem na ce le spo łecz ne,
dzię ki cze mu współ fi nan su je
ośrod ki po mo cy spo łecz nej,
im pre zy spor to we i kul tu ral no -
-oświa to we, lo kal ne pro gra my
in we sty cyj ne, re ali zo wa ne
przy udzia le środ ków unij nych.
Wśród in sty tu cji wspie ra nych
przez BS w Sie ra ko wi cach są
m.in. przed szko la, szko ły, klu -
by spor to we, fun da cje, pa ra fie
czy OSP. 

Ma ria Le żu cha

B A N  K O  W O Ś Ć  S P Ó Ł  D Z I E L  C Z A  

BS w Sie ra ko wi cach – Li der Spo łecz nej Od po wie dzial no ści 

Spo łecz ny bank

Bli skość aglo me ra cji sto łecz -
nej to de cy du ją cy atut gmi ny
(do cen trum War sza wy – 45 km).
Atu tem są rów nież licz ne te re ny
pod za bu do wę miesz ka nio wą,
w znacz nie ko rzyst niej szych ce -
nach niż w aglo me ra cji. W bli skim
są siedz twie pla no wa nej au to stra -
dy A -2 znaj du je się kil ka set ha te -
re nu do wy ko rzy sta nia in we sty -
cyj ne go.

Chro nio ne ob sza ry gmi ny de ter -
mi nu ją utrzy ma nie wła ści wych
pro por cji w za kre sie jej roz wo ju.
Znaj du je się ona na te re nie by łe -
go kom plek su kró lew skiej Pusz -
czy Jak to row skiej, gdzie do dziś
za cho wa ły się za byt ko we oka zy
ol brzy mich dę bów. Pusz cza by ła
ostat nią w Eu ro pie osto ją tu ra. Mi -
mo za bie gów ochron nych ostat nia
sztu ka pa dła w 1627 r., co upa -

mięt nia głaz – po -
mnik „Ostat nie go
Tu ra”, od któ re go
za czy na się je den
ze szla ków tu ry -
stycz nych.

Na te re nie gmi ny
nie znaj du ją się
uciąż li we źró dła
emi sji prze my sło -
wych. Sta ra jąc się
za cho wać ten stan,
gmi na od wie lu lat
pro wa dzi   dzia ła -

nia pro eko lo gicz ne. Wy bu do wa no
sieć ga zo wą, suk ce syw nie po -
wsta ją ko lej ne od cin ki sie ci wo do -
cią go wo -ka na li za cyj nej. 

Na prze strze ni ostat nich 8 lat
w Jak to ro wie do ko na no in we sty -
cji w in fra struk tu rę gmin ną
za kwo tę po nad 100 mln zł, co
przy bu dże cie za ten okres w wy -
so ko ści 190 mln zł i za le d wie 15-
mi lio no wyh zo bo wią za niach kre -
dy to wych, jest im po nu ją cym wy -
ni kiem eko no micz nym, sy tu ują -
cym gmi nę w gro nie naj efek tyw -
niej za rzą dza nych sa mo rzą dów
w Pol sce.

–W ko lej nych la tach bę dą re ali -
zo wa ne dal sze in we sty cje, zwłasz -
cza w za kre sie roz wo ju in fra -

struk tu ry ko mu ni ka cyj nej – mó wi
Ma ciej Śli wer ski, wójt Jak to ro -
wa. – Prze bie ga ją ca przez nasz te -
ren Cen tral na Ma gi stra la Ko le jo -
wa i łą czą ca się z nią li nia Łódź -
-Wra sza wa znacz nie utrud nia ją
ruch po mię dzy pół noc ną, a po łu -
dnio wą czę ścią gmi ny. Roz po czę -
cie w przy szłym ro ku mo der ni za -
cji ma gi stra li przy nie sie dla Jak to -
ro wa roz wią za nie w tym za kre sie
w po sta ci wia duk tu ko le jo we go
i dwóch tu ne li – dla pie szych i sa -
mo cho dów. Zre ali zo wa ne zo sta ną
rów nież in we sty cje do dat ko we,
jak pe ro ny w dwóch miej sco wo -
ściach gmi ny oraz dro gi do jaz do -
we i par kin gi. Pra ce ma ją za koń -
czyć się w 2013 r. 

Jak to rów sta no wi dziś zie lo ną
i atrak cyj ną gmi nę, za rów no dla
za miesz ka nia, jak i roz wo ju
przed się bior czo ści. Gmi na  zo -
rien to wa na jest na roz wój go -
spo dar czy, co gwa ran tu je sprzy -
ja ją cy kli mat dla in we sto rów. Jest
otwar ta dla wszyst kich zde cy -
do wa nych na śmia łe przed się -
wzię cia in we sty cyj ne, za pew nia -
jąc opty mal ne wa run ki roz wo ju
i do god ną lo ka li za cję. 

Ma ria Le żu cha, 
Ja cek Ma jew ski

S A  M O  R Z Ą D Jak to rów – Przy ja zna Gmi na 2010

Z tu rem w her bie 
Jak to rów k. Ży rar do wa (woj. ma zo wiec kie), to 10-ty sięcz na gmi -
na sły ną ca z cen nych wa lo rów przy rod ni czo -kra jo bra zo wych,
m.in. ze spo łu „Wy dmy Mię dzy bo row skie” i do li ny rze ki Tucz -
nej, two rzą cych uni kal ny, eko lo gicz ny typ śro do wi ska i kra jo -
bra zu. Wa lo ry te, wraz z atrak cyj ną lo ka li za cją w po bli żu aglo -
me ra cji war szaw skiej, ośrod ki pro duk cyj no -prze my sło we są -
sied nich miast, sta no wią o atrak cyj no ści Jak to ro wa, chęt nie wy -
bie ra ne go ja ko miej sce wy po czyn ku, tu ry sty ki i za miesz ka nia.

Rusak Business Services
Sp. z o.o. to firma znana na
rynku od 20 lat. Oferowany
przez nią bardzo szeroki
zakres usług celnych
wyróżnia ją spośród innych
firm działających w Polsce. 

Dzia łal ność agen cji cel nej pro -
wa dzo na jest na ob sza rze ca łe -
go kra ju – wszę dzie tam, gdzie
wy ma ga ją te go klien ci spół ki.
Fir ma po sia da wszel kie na rzę -
dzia do spraw nej ob słu gi, za -
pew nia jąc re ali za cję wszyst -
kich pro ce dur cel nych. Za bez -
pie cze nia fi nan so we oraz pro -

ce du ry uprosz czo ne umoż li -
wia ją ca ło do bo we od pra wy cel -
ne w sie dzi bach klien tów, tj.:
w ich fa bry kach, ma ga zy nach,
skła dach. Dzię ki te mu, wśród
kil ku set klien tów Agen cji
Cel nej Ru sak znaj du ją się naj -
więk sze kor po ra cje świa to we
dzia ła ją ce w Pol sce. 

Po przez swo je wy spe cja li zo -
wa ne biu ra: War sza wa -Okę cie
i Gdyń ski Ter mi nal Kon te ne ro -
wy, Ru sak Bu si ness Se rvi ces
świad czy rów nież usłu gi spe dy -
cji lot ni czej i mor skiej, obej mu -
ją ce swym za się giem ca ły świat.

Wdro żo ny przez fir mę sys tem
WSK umoż li wia ob słu gę cel ną
i spe dy cyj ną to wa rów po dwój ne -
go za sto so wa nia oraz uzbro je -
nia. Po twier dze niem ja ko ści
świad czo nych usług i wia ry -
god no ści fir my są mię dzy in ny -
mi po sia da ne przez nią cer ty fi -
kat ISO oraz świa dec two AEO.

Marek Przybylski

Wię cej na: www.ru sak.pl

A G E N  C J E  C E L  N E

Agen cja Cel na – pro fe sjo na lizm
i do świad cze nie

J E D  N O S T  K I  B A  DA W  C Z E  In sty tut Tech no lo gii Drew na – na uka na rzecz

pol skie go prze my słu drzew ne go

20 ty się cy za sto so wań drew na

In sty tut Tech no lo gii Drew na
w swo jej dzia łal no ści dą ży
do współ kre owa nia no wo cze -
sne go sek to ra drzew ne go w kra -
ju, speł nia ją ce go wy so kie wy ma -
ga nia go spo dar ki opar tej na wie -
dzy. Sza cu je się, że ak tu al nie
w go spo dar ce drew no wy stę pu -
je w po nad 20 tys. róż nych za sto -
so wań, nad nie któ ry mi z nich
ba da nia pro wa dzi po znań ski
In sty tut.

Dzia łal ność In sty tu tu obej mu -
je pro wa dze nie prac na uko wo -
-ba daw czych i roz wo jo wych
w za kre sie: struk tu ry, ja ko ści
i wła ści wo ści drew na, two rzyw
drzew nych i ma te ria łów sto so -
wa nych w prze my śle drzew nym
i me blar skim, pro ce sów pro -
duk cji prze my słu tar tacz ne go,
płyt drew no po chod nych, prze -
my słu sklej ko we go, za pał cza -
ne go, sto lar ki bu dow la nej, bran -
ży che micz nej prze ro bu drew na,
bio tech no lo gii, or ga ni za cji i eko -
no mi ki drzew nic twa, ryn ku su -
row ca drzew ne go, ma te ria łów
tar tych i in nych pro duk tów
drzew nych, ja ko ści wy ro bów,
ochro ny śro do wi ska, bez pie -
czeń stwa miejsc pra cy i in nych. 

Po nad to, do za dań ITD na le ży:
pro wa dze nie dzia łal no ści w za -
kre sie in for ma cji na uko wej, tech -
nicz nej i eko no micz nej, wy na laz -
czo ści oraz ochro ny wła sno ści
prze my sło wej i in te lek tu al nej,
prac nor ma li za cyj nych, uni fi -
ka cyj nych i ty pi za cyj nych.

Za da nia ba daw cze re ali zo wa -
ne są po przez wy spe cja li zo -
wa ne Za kła dy In sty tu tu: Ba da -
nia Me bli; Ba da nia Po wierzch ni;
Ma te ria łów Drew no po chod nych
i Kle jów; Ochro ny Drew na;
Ochro ny Śro do wi ska i Che mii

Drew na (wraz z Pra cow nią Bio -
ener gii); Ba da nia i Za sto so wań
Drew na oraz Eko no mi ki Drzew -
nic twa.

W struk tu rach In sty tu tu funk -
cjo nu je tak że akre dy to wa ne
przez PCA La bo ra to rium Ba -
da nia Drew na, Ma te ria łów
Drew no po chod nych, Opa ko -
wań, Me bli, Kon struk cji
i Ob ra bia rek z 11 Sek cja mi:
Ba dań Ana to micz nych i Tak so -
no micz nych, Fi zycz nych, Che -
micz nych, Ba dań Me bli, Opa -
ko wań i Kon struk cji, Ochro ny
i Bez pie czeń stwa Śro do wi ska,
Ochro ny i Kon ser wa cji Drew na,
Ba dań Po wierzch ni, Pal no ści,
Ma szyn i Urzą dzeń, Bio pa liw.
Pla ców ka wy ko nu je pra ce ba -
daw cze we dług udo ku men to -
wa nych me tod, w opar ciu o wy -
ma ga nia norm kra jo wych, unij -
nych i świa to wych. 

Przy In sty tu cie, od 2002 r., pro -
wa dzi dzia łal ność Cen trum
Cer ty fi ka cji Wy ro bów Prze -
my słu Drzew ne go (CCWPD),
któ re upraw nio ne jest do cer ty -
fi ka cji wy ro bów, urzą dzeń i ma -
te ria łów bu dow la nych prze my -
słu drzew ne go oraz cer ty fi ka cji
Za kła do wej Kon tro li Pro duk cji.
Cer ty fi ko wa ne wy ro by otrzy -
mu ją spe cjal ny znak to wa ro wy,
gwa ran tu ją cy speł nie nie wy ma -
gań, okre ślo nych w od po wied -
nich nor mach lub in nych do ku -
men tach, a ich pro du cent po sia -
da sys tem ja ko ści pro duk cji nad -
zo ro wa ny przez CCWPD, któ re
uczest ni czy tak że w sys te mie
oce ny zgod no ści wy ro bów bu -
dow la nych umoż li wia ją cych ich
pro du cen to wi na zna ko wa nie
wy ro bów eu ro pej skim zna kiem
zgod no ści CE.

Bi blio te ka In sty tu tu po sia da
bo ga ty zbiór ok. 18 tys. norm
(PN, PN -EN, PN -EN ISO, PN -
-ISO), zwią za nych z drew nem, je -
go prze ro bem i za sto so wa niem
oraz ok. 30 tys. po zy cji zwar tych
do ty czą cych drzew nic twa, a tak -
że naj waż niej sze cza so pi sma
ob co ję zycz ne z te go za kre su. 

W ra mach prac nor ma li za cyj -
nych ITD pro wa dzi se kre ta ria ty
trzech Ko mi te tów Tech nicz nych
PKN: Ko mi tet Wy ro bów z Drew -
na i Ma te ria łów Drew no po chod -
nych; Ochro ny Drew na i Ma te ria -
łów Drew no po chod nych oraz
Ob ra bia rek; Na rzę dzi  i Urzą -
dzeń do Ob rób ki Drew na.

In sty tut Tech no lo gii Drew na
pro wa dzi dzia łal ność wy daw -
ni czą, w ra mach któ rej uka zu je
się dwa ra zy w ro ku, pe rio dyk
o za się gu świa to wym pt. „Drew -
no. Pra ce na uko we. Do nie sie nia.
Ko mu ni ka ty”. 

Od 2005 ro ku In sty tut peł ni
funk cję Ko or dy na to ra Pol skiej
Plat for my Tech no lo gicz nej
Sek to ra Le śno -Drzew ne go,
któ ra jest no wo cze snym na rzę -
dziem re ali za cji po li ty ki in no wa -
cyj nej i wdro że nio wej w pol -
skim sek to rze le śno -drzew nym.

In sty tut jest tak że or ga ni za to -
rem wie lu szko leń i kon fe ren cji
prze zna czo nych dla pra cow ni -
ków prze my słów opar tych
na drew nie, m.in. z za kre su kon -
ser wa cji, hi gie ny ma te ria łów
i wy ro bów, uty li za cji od pa dów,
tar tacz nic twa, two rzyw drzew -
nych, me blar stwa, ryn ku drzew -
ne go i in nych. 

Naj bliż sza kon fe ren cja pt.
„DREW NO WI ZJA – spoj rze -
nie w przy szłość pol skie go
drzew nic twa” od bę dzie się 18
stycz nia 2011 r. w sie dzi bie In sty -
tu tu w Po zna niu – ser decz nie za -
pra sza my.

Zu zan na Ży dek

In sty tut Tech no lo gii Drew na w Po zna niu jest je dy ną jed nost -
ką na uko wo -ba daw czą w kra ju, któ rej ce lem są kom plek so -
we ba da nia nad za gad nie nia mi prze ro bu drew na, je go za sto -
so wa nia i two rze nia no wych kom po zy tów opar tych na tym su -
row cu. W wy ni ku prac In sty tu tu po wsta ją no wo cze sne ma te -
ria ły i tech no lo gie umoż li wia ją ce zrów no wa żo ny roz wój
bran ży drzew nej, zwięk sza ją ce udział od na wial nych źró deł
ener gii, ma ją cych ko rzyst ny wpływ na ochro nę śro do wi ska
i ja kość ży cia czło wie ka. Pol skie me ble i wie le in nych wy ro -
bów drzew nych cha rak te ry zu ją się wy so ką kon ku ren cyj no -
ścią na świa to wych ryn kach. In sty tut w ro ku 2012 świę to wać
bę dzie ju bi le usz 60-le cia pra cy. 
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Spół ka Ar pex po wsta ła w1993 r.
Po cząt ko wo zaj mo wa ła się sprze -
da żą ar ty ku łów de ko ra cyj nych
firm Pe ro la czy Go ertz. Wraz
z roz wo jem po sze rza no asor ty -
ment fir my o oko licz no ścio we
ozdo by na kar na wał, Bo że Na ro -
dze nie, Wiel ka noc, Za dusz ki
i Wa len tyn ki. W tym cza sie
przed się bior stwo osią gnę ło sta -
tus li de ra swo jej bran ży w Pol sce.

Po zwo li ło to na otwar cie wła sne -
go za kła du pro duk cyj ne go i stwo -
rze nie li nii au tor skich wy ro bów
pod na zwą Par ty Ti me i De kor
Ti me oraz uzy ska nie li cen cji
na dystrybujcę ar ty ku łów mię dzy
in ny mi firm Di sney, War ner
i Mat tel.

W cią gu kil ku na stu lat spół ka
z ro dzin nej fir my prze kształ ci ła
się w przed się bior stwo, za trud -

nia ją ce po nad 100 osób. Obec nie
pro wa dzi sprze daż oko ło 5 tys.
wy ro bów, w 20 gru pach asor ty -
men to wych, po przez sieć 300
hur tow ni i nie mal wszyst kie sie -
ci han dlo we w Pol sce.

Ar pex, zgod nie ze swo im
mot to, nie za po mi na o in -
nych, szcze gól ną uwa gę
po świę ca jąc dzie ciom.
Spół ka jest współ or ga ni za -
to rem pik ni ku „Ma gicz ny
Świat” w Za kła dzie dla
Nie wi do mych w La skach.
Na wspar cie mo że też li -
czyć fun da cja „Dr Clown”,
opie ku ją ca się cho ry mi
i nie peł no spraw ny mi mło -
dy mi ludź mi, prze by wa ją -

cy mi w szpi ta lach. Fir ma po ma -
ga tak że od dzia ło wi „Nie prze tar -
te go Szla ku”, sto wa rzy sze niu
„Tę cza” oraz pro wa dzi sze reg
in nych dzia łań cha ry ta tyw nych.

Klau diusz Ło pa tec ki

P R O  D U K  C J A  A R  T Y  KU  Ł Ó W  D E  K O  R A  CY J  N YC H  Ar pex Sp. z o.o. wy ko rzy stu je suk ces biz ne so wy 

do po mo cy po trze bu ją cym

Pro fe sjo na lizm i życz li wość
Wiel ki spo łecz nik i lau re at Po ko jo wej Na gro dy No bla – Al bert Schwe -

it zer po wie dział, że „Szczę ście to je dy na rzecz, któ ra się mno ży, je -

śli się ją dzie li”. Gli wic ka fir ma Ar pex Sp. z o.o. uczy ni ła tę mak sy -

mę swo im cre do. Re ali za cja za ło żeń prze sła nia nie miec kie go fi lan -

tro pa wpo łą cze niu zdzia łal no ścią biz ne so wą, czy li pro duk cją idys -

try bu cją ar ty ku łów de ko ra cyj nych, za owo co wa ła no mi na cją w pro -

gra mie Li de rzy Spo łecz nej Od po wie dzial no ści – „Do bra Fir ma2010”.

W cen trum Ust ki wy róż nia się
swo im eklek tycz nym cha rak te -
rem bu dy nek czte ro gwiazd ko -
we go Ho te lu Lu bicz. Od re stau -
ro wa ny i ada pto wa ny przez ro -
dzi nę de Lu bicz – Sze li skich,
daw ny, za byt ko wy młyn słu ży
dzi siaj go ściom, wy so ką ja ko -
ścią usług ho te lo wych oraz
ofer tą Wel l ness & SPA.

Ho tel Lu bicz po sia da 55 w peł ni
wy po sa żo nych po koi z do stę pem
do in ter ne tu. Wy go da go ści i ka me -
ral ny na strój oraz wy so ki stan dard
świad czo nych usług sta ły się ka -
no nem. Ho tel ofe ru je go ściom po -
nad 30 ro dza jów usług pa kie to -
wych, wśród któ rych znaj du ją się
mię dzy in ny mi week en do we oraz
ro dzin ne. 

Dwie sa le kon fe ren cyj ne, po -
zwo li ły na za ofe ro wa nie rów nież

atrak cyj nych usług biz ne so wych,
z któ rych ko rzy sta ją fir my, or ga ni -
zu jąc szko le nia, sym po zja lub rau -
ty in te gra cyj ne. 

W za kre sie usług Wel l ness &
SPA Ho tel Lu bicz ofe ru je sze reg
pro gra mów, np. „Ro man tycz ny
po byt dla dwoj ga”. Z wie lu ofe ro -
wa nych pro po zy cji, pa nie mo gą

wy brać np. pa kiet „Pie lę gna cję
upięk sza ją cą”, a pa no wie „Węd ka
& SPA”, czy li mor ski po łów dor sza
lub „Off -ro ad & SPA” dla wiel bi cie -
li jaz dy po bez dro żach w sa mo cho -
dach te re no wych. 

Nie za po mnia no rów nież o dzie -
ciach. Dla na sto lat ków przy go to -
wa ny jest spe cjal ny trzy dnio wy

pro gram pod na zwą „Słod -
ki po byt w SPA”, a młod sze
dzie ci, pod wy kwa li fi ko wa -
ną opie ką, ma ją do dys po zy -
cji po kój za baw oraz
pod nad zo rem in struk to ra,
za gwa ran to wa ną na ukę
pły wa nia w ho te lo wym ba -
se nie. – Na sze do tych cza so -
we kie run ki dzia ła nia oraz
po zy tyw ne opi nie go ści po -
zwa la ją opty mi stycz nie spo -
glą dać w przy szłość i po -

twier dza ją pra wi dło wość po dej mo -
wa nych de cy zji – mó wi Łu kasz de
Lu bicz -Sze li ski, Pre zes Za rzą du.

Janusz Koralewski 

H O  T E  L E  Naj wyż sza ja kość usług Ho te lu Lu bicz****

Wy po czy nek w ka me ral nym sty lu

Ho tel Lu bicz Sp. z o.o.
ul. Grun waldz ka 14, 76-270 Ust ka

www.ho tel -lu bicz.pl 
re se rva tion@ho tel -lu bicz.pl

tel. +48 59 814 31 02, +48 59 814 31 03
fax. +48 59 814 33 00

Spa & Wel l ness: 
spa@ho tel -lu bicz.pl, 
tel. +48 59 815 44 09 Ho tel Lu bicz**** Wel l ness & SPA w Ust ce

Wolontariusze Fundacji „Dr Clown”

In sty tut Tech no lo gii Elek tro -
no wej (War sza wa) jest wio dą -
cym pol skim ośrod kiem na -
uko wym w dzie dzi nie mi kro -
i na no tech no lo gii pół prze -
wod ni ko wych. Pro wa dzi ba -
da nia w za kre sie elek tro ni ki
i fi zy ki cia ła sta łe go oraz
opra co wu je, wdra ża i upo -
wszech nia no wo cze sne roz -
wią za nia w mi kro - i na no -
elek tro ni ce oraz fo to ni ce. Po -
sia da od dzia ły w Pia secz nie
i Kra ko wie. 

Ba da nia kon cen tru ją się na za -
spo ka ja niu po trzeb ryn ku na in -
no wa cyj ne i za awan so wa ne roz -
wią za nia w za kre sie na no tech -
no lo gii elek tro nicz nych i fo to wol -

ta icz nych. In sty tut opra co wu je
i sprze da je przy rzą dy, usłu gi
na uko wo -ba daw cze, pra wa wła -
sno ści in te lek tu al nej. Pro wa dzi
rów nież dzia ła nia edu ka cyj ne.
Od dział w Pia secz nie stwa rza
moż li wość do stę pu prze my słu
oraz jed no stek na uko wo -ba daw -
czych do po ten cja łu tech no lo -
gicz ne go, kon struk cyj ne go i po -
mia ro we go. Ofer ta ba daw cza
i pro duk cji do świad czal nej do ty -
czy tech no lo gii mi kro - i na no -
-elek tro nicz nych obej mu ją cych:
ukła dy i sys te my mi kro - i na no -
-elek tro nicz ne, spe cja li zo wa ne
fo to dio dy, fo to de tek to ry i de tek -
to ry pro mie nio wa nia, he te ro ge -
nicz ne mi kro sys te my dla za sto -

so wań in ter dy scy pli nar nych
(tzw. MEMS, MO EMS).

Kra kow ski Za kład Mi kro elek -
tro ni ki roz wi ja tech no lo gie
warstw gru bych na pod ło żach
ce ra micz nych i po li me ro wych
oraz ce ra micz nych i po li me ro -
wych ma te ria łów kom po zy to -
wych. Pro wa dzo ne pra ce obej -
mu ją tak że opra co wa nie no wo -
cze snych roz wią zań dla elek tro -
ni ki me dycz nej, ener go elek tro ni -
ki, mo to ry za cji, fo to wol ta iki
(prze twa rza nie świa tła sło necz -
ne go w ener gię elek trycz ną),
ochro ny śro do wi ska. Ukła dy re -
ali zo wa ne są za rów no w tech no -
lo giach tra dy cyj nych (mon taż
po wierzch nio wy), jak i LTCC

– naj no wo cze śniej sze wie lo war -
stwo we struk tu ry ce ra micz ne
spie ka ne w ni skich tem pe ra tu -
rach. Ofer ta obej mu je rów nież
opra co wa nie tech no lo gii wy twa -
rza nia i her me ty za cji wy ro bu.

Obec nie od dział re ali zu je za -
mó wie nia na: usłu gę mon ta żu po -
wierzch nio we go pły tek dru ko wa -
nych dla ma łych firm; pół pro duk -
ty (np. wkła dy grzej ne do lu ste -
rek sa mo cho do wych); pro duk ty
(np. za si la cze awa ryj ne dla c.o.);
ba da nia na zgod ność z wy ma ga -
nia mi norm eu ro pej skich. 

Za pra sza my do współ pra cy:
Krzysz tof Wi tek witek@ite.waw.pl 

Mi chał Cież mciez@ite.waw.pl  
tel. 12  656 -51- 83

I N  S T Y  T U  T Y  B A  DA W  C Z E  Mi kro elek tro ni ka i na no tech no lo gia

Tech no lo gie dla Spo łe czeń stwa
Na ro do we Cen trum Ba dań
i Roz wo ju (War sza wa) fi nan -
su je i za rzą dza stra te gicz ny -
mi pro gra ma mi ba dań na -
uko wych i prac roz wo jo wych
oraz pro jek ta mi z za kre su ba -
dań sto so wa nych, tj. ta kich,
któ re ma ją zde fi nio wa ny cel,
fi nan so wa nych głów nie z bu -
dże tu pań stwa. Pro gra my
stra te gicz ne to z ko lei wy so -
ko bu dże to we pro gra my ba -
daw cze, słu żą ce roz wo jo wi
pol skiej go spo dar ki i sek to ra
pu blicz ne go, w któ rych,
w dro dze kon kur sów, wy ła -
nia ni są wy ko naw cy re ali zu -
ją cy po szcze gól ne pro jek ty. 

– Pro jek ty re ali zo wa ne są w 2
gru pach: za dań zle co nych przez
MNiSW oraz pro jek tów wła -
snych – mó wi prof. Bo gu sław
Smól ski, Dy rek tor NCBiR.
– W tej pierw szej, do mi nu ją cej
gru pie za dań znaj du ją się m.in.
dwa pro gra my stra te gicz ne: In -
ter dy scy pli nar ny sys tem in te -
rak tyw nej in for ma cji na uko wej
i na uko wo tech nicz nej oraz Za -
awan so wa ne tech no lo gie po zy -
ski wa nia ener gii. 

Jed nym z wła snych, uru cho -
mio nych przez Cen trum, pro -
jek tów jest Pro gram LI DER.
Je go ce lem jest udzie la nie
wspar cia fi nan so we go (1 mln
zł) mło dym na ukow com na re -
ali za cję wła snych pro jek tów
ba daw czych z za kre su wy so -
kich tech no lo gii. W pro ce du rze
kon kur so wej oce nie pod le ga
nie tyl ko pro jekt ba daw czy, któ -
ry ma być zre ali zo wa ny w cią -
gu 3 lat, ale rów nież po zy cja,
do ro bek i osią gnię cia na ukow -
ca oraz ze spół, ja ki za mie rza

do brać do re ali za cji te go pro jek -
tu. Wa run kiem otrzy ma nia do -
fi nan so wa nia jest rów nież po -
zy ska nie do współ pra cy jed -
nost ki na uko wej, któ ra „za -
trud ni” ze spół w ra mach re ali -
za cji pro jek tu. 

Ma jąc na uwa dze fakt, że
w pol skich ośrod kach prze my -
sło wych pra cu je nie wiel ka
ilość ba da czy (w Pol sce oko -
ło 13 proc., na świe cie – 70),
NCBiR po sta no wi ło uru cho mić
2 pro jek ty: Kad Tech i Bro Tech.
Oba ma ją wspo móc trans fer na -
uki do świa ta go spo dar ki.

Pierw szy z nich słu ży do fi -
nan so wa niu moż li wo ści za trud -
nie nia na ukow ców przez mi -
kro przed się bior stwa, zaj mu ją ce
się wy so ki mi tech no lo gia mi, na -
to miast dru gi wspie ra fi nan so wo
tzw. bro ke rów tech no lo gii, zaj -
mu ją cych się na wią zy wa niem
współ pra cy po mię dzy na uką,
a prze my słem. 

W ra mach współ pra cy z in ny -
mi kra ja mi NCBiR re ali zu je pro -
jek ty mię dzy na ro do we. Ak tu al -
nie ogło szo ny zo stał pierw szy
kon kurs na pro jek ty ba daw czo -
-roz wo jo we, re ali zo wa ny wspól -
nie z Izra elem. 

– Wspól nie uru cho mi li śmy pro -
gram z za kre su ba dań sto so wa -
nych NCBIR -MA TI MOP – do da -
je prof. Smól ski. – Jest on ukie -
run ko wa ny na roz wi ja nie in no -
wa cyj nych roz wią zań tech no -
lo gicz nych w prze my śle. Ma my
na dzie ję, że uda się uzy skać
go to we roz wią za nia, któ re wpły -
ną na zwięk sze nie po ten cja łu go -
spo dar cze go Izra ela, Pol ski i wie -
lu kra jów Eu ro py. 

Zu zan na Ży dek

N A  U K A  NCBiR wspie ra pol skich na ukow ców

Dla roz wo ju na uki

In sty tut Or ga ni za cji i Za rzą dza -
nia w Prze my śle „ORG MASZ”
(War sza wa) utwo rzo ny zo stał
w 1953 r. Jest jed nost ką nad zo -
ro wa ną przez Mi ni stra Go spo -
dar ki, a trzon je go dzia łal no ści
sta no wią m.in. na uki o za rzą dza -
niu we wszyst kich dzie dzi nach
go spo dar ki, w tym wdra ża nie
roz wią zań do sto so wa nych
do zmie nia ją cych się re aliów
eko no micz nych.

Odkil ku na stu lat „ORG MASZ” in -
ten sy fi ku je swo je dzia ła nia iwzmac -
nia po zy cję w za kre sie dzia łal no ści
na uko wo -ba daw czej, wy daw ni czej
i szko le nio wej. Za kres dzia łal no ści
sta no wią usłu gi na rzecz jed no -
stek ad mi ni stra cji pu blicz nej iprzed -
się biorstw (re struk tu ry za cje, pry wa -
ty za cje, mar ke ting), opra co wy wa nie
ana liz zwią za nych z przy stą pie -

niem Pol ski do UE, wdra ża nie sys -
te mów za rzą dza nia ja ko ścią oraz
kształ ce nie kadr na uko wych. 

In sty tut pro wa dzi Mię dzy na ro -
do we Stu dia Dok to ranc kie z za -
kre su za rzą dza nia. Do tych czas ty -
tuł dok to ra eko no mi w za kre sie na -
uk o za rzą dza niu obro ni ło 129
osób, w tym słu cha cze z Mek sy ku
i Nie miec, ha bi li ta cje uzy ska ło 37
osób, In sty tut wy pro mo wał rów -
nież 10 pro fe so rów. 

„ORG MASZ” zaj mu je się rów -
nież do radz twem biz ne so wym (tak -
że w za kre sie po zy ski wa nia środ -
ków unij nych), szko le nia mi m.in.
w za kre sie za rzą dza nia, ja ko ści,
eko no mii, bez pie czeń stwa in for -
ma cji czy ochro ny da nych. 

In sty tut wy ko nu je tak że ana li zy
i eks per ty zy w ob sza rach pro gra -
mo wa nia i pro jek to wa nia re struk -

tu ry za cji pod mio to wej, przed mio to -
wej, za trud nie nio wej, or ga ni za cyj -
nej i fi nan so wej, oce ny po praw no -
ści in we sty cji, dzia łań pro mo cyj -
nych i han dlo wych. 

„ORG MASZ” w ra mach Pro -
gra mu Pro mo cji Ja ko ści Mi ni -
sterstw: Go spo dar ki oraz Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej prze pro wa dził
kon sul ta cje w po nad 300 fir mach
i la bo ra to riach z za kre su sys te mów
za rzą dza nia. 

Kon sul tan ci In sty tu tu udzie la ją
wspar cia przed się bior stwom,
wpro wa dza ją cym sys te my za rzą -
dzania zgod ne m.in. z nor ma mi
ISO 9001:2000, ISO 14001,
PN -N 18001, EN 45001, ISO/IEC
17025, ISO 13485, jak rów nież
QS 9000, VDA 6, ISO/TS 16949,
GMP, GHP, HACCP, IFS, BRC,
AQAP, WSK.

In sty tut ja ko bie gły są do wy
opra co wu je eks per ty zy na zle ce nia
są dów, pro ku ra tur i or ga nów
ści ga nia. 

„ORG MASZ” jest tak że wy daw cą
mie sięcz ni ka „Eko no mi ka i Or ga -
ni za cja Za rzą dza nie Przed się -
biorstw” oraz kwar tal ni ka „Qar ter -
ly Jo ur nal Eco no mics and Or ga ni -
za tion of En ter pri se”, bę dą cych
kom pen dium wie dzy z za kre su
przed się bior czo ści i za rzą dza nia. 

Ma jąc na uwa dze po trze by przed -
się biorstw „ORG MASZ” uru cho -
mia ko lej ną edy cję stu diów po dy plo -
mo wych Ma ster of En gi ne ering
Ma na ge ment, na któ rych śred nia
i wyż sza ka dra tech nicz na kształ -
co na jest zgod nie ze stan dar dem
Eu ro pe an Aca de my of In du strial
Ma na ge ment. 

Zu zan na Ży dek

I N  S T Y  T U  T Y  B A  DA W  C Z E  In sty tut Or ga ni za cji i Za rzą dza nia w Prze my śle „ORG MASZ”

Na uko we za rzą dza nie

Kar tu zy (woj. po mor skie) są
jed nym z naj uro kliw szych
miast Szwaj ca rii Ka szub skiej.
Po ło żo ne nie da le ko od Gdań -
ska z ra cji swe go cen tral ne go
po ło że nia oraz szcze gól nej
dba ło ści o za cho wa nie tra dy -
cji re gio nu, czę sto okre śla ne
są sto li cą Ka szub. Pa mię ta się
tu taj o prze szło ści, a jed no cze -
śnie pa trzy w przy szłość, po -
dej mu jąc róż no rod ne dzia ła nia
za spo ka ja ją ce po trze by miesz -
kań ców. 

Ak tyw ność gmi ny w za kre sie
po pra wy in fra struk tu ry, opar ta
na środ kach po zy ska nych
spo za bu dże tu, dzia ła -
nia po pra wia ją ce wa -
run ki kształ ce nia, two -
rze nie pla có wek
przed szkol nych, uno -
wo cze śnia nie ba zy spor -
to wej, współ pra ca z or ga -
ni za cja mi po za rzą do wy mi, wspie -
ra nie od dol nych ini cja tyw po -
przez Kar tu ski Pro gram Roz wo -
ju Ob sza rów Wiej skich, pla su ją
Gmi nę Kar tu zy wśród li de rów
wo je wódz twa po mor skie go oraz
przy nio sły jej ty tuł Przy ja zna
Gmi na 2010.

Od grud nia 2006 ro ku gmi ną
kie ru je Mi ro sła wa Leh man. Wiel -
ką war to ścią ja ką uda ło się w tym
cza sie osią gnąć to kon so li da cja

róż nych śro do wisk we wspól nym
dzia ła niu na rzecz spraw pu -
blicz nych. Dzię ki ta kiej po sta wie
moż li wy stał się dy na micz ny roz -
wój gmi ny.

Kar tu zy z ra cji swo ich wa lo -
rów ma ją am bi cję stać się waż -
nym ośrod kiem tu ry stycz nym.
Mar ką gmi ny sta ły się kwa te ry
pry wat ne i agro tu ry stycz ne, ofe -
ru ją ce nie tyl ko noc leg ale też
sze ro ką ofer tę in nych usług.
Gmi na Kar tu zy my śląc o swo im
po ten cja le tu ry stycz nym wy ko -
rzy stu je szan sę ja ką da ją środ -
ki Unii Eu ro pej skiej. Przy kła -

dem ta kie go dzia ła nia mo -
że być Cen trum Spor tów
Wod nych i Pro mo cji Re -
gio nu na Zło tej Gó rze k.
Kar tuz wy bu do wa ne
dzię ki uzy ska ne mu do -

fi nan so wa niu. Cen trum,
w któ re go skład wcho dzą:

naj więk sza na Po mo rzu sce na
wraz z am fi te atrem oraz przy -
stań że glar ska sta no wi do sko na -
łą ofer tę spę dza nia wol ne go
cza su dla tu ry stów oraz miesz -
kań ców gmi ny.

Ce chą wy róż nia ją cą Kar tu zy jest
du ża ak tyw ność go spo dar cza

miesz kań ców. Sze ro ko
zna ne są pro duk ty
kar tu skich firm: Al mar
sp. zo.o. – spe cja li zu ją cej
się w prze twór stwie ryb
de li ka te so wych oraz
Eu ro fo ods sp. z o.o.
– pro du cen ta prze two -
rów owo co wo -wa rzyw -
nych.

Po łą cze nie po ten cja -
łów sku pio nych w róż -
nych śro do wi skach

z pew no ścią przy nie sie w przy -
szło ści jesz cze wie le cie ka wych
pro jek tów roz wi ja ją cych gmi nę.

Ma ria Le żu cha

S A  M O  R Z Ą D  Wi ta my w Kar tu zach 

Sto li ca Ka szub
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Roz wój re gio nu

Osią dzia łal no ści fir my jest
urba ni za cja te re nów i do pra co -
wa nie me tod fi nan so wa nia in -
we sty cji. Te re ny, któ re za-
go spo da ro wu je fir ma, le żą 
w ma low ni czych oko licach 
– na obrze żach Trój mia sta,
wśród wzgórz mo re no wych, pól
i łąk, nie opo dal pa sma la sów,
oka la ją cych Gdańsk od po łu -
dnia. 

Wy ko rzy stu jąc po pe ge erow -
skie ob sza ry, chcąc w na tu ral -
ny i har mo nij ny spo sób za cho -
wać wa lo ry przy rod ni cze tych
te re nów, To wa rzy stwo In we -

sty cyj ne IN VE STING S.A. udo -
wod ni ło, że dy na micz ny roz wój
te re nów jest moż li wy w opar ciu
o prze my śla ne i kon se kwent nie
wdra ża ne za ło że nia, gdzie na -
czel ną za sa-
dą jest roz wój 
re gio nu. Dla te -
go też fir ma
współ pra cu je
z lo kal ny mi wła dza mi przy re -
ali za cji in fra struk tu ry, to wa -
rzy szą cej pro wa dzo nym in we -
sty cjom. W ten spo sób two rzą
się ob sza ry ak tyw no ści, na któ -
rych part ne rzy for my mo gą
twór czo re ali zo wać swo je za -

mie rze nia. Jak pod kre śla
Krzysz tof Kisz kis, Pre zes Za -
rzą du To wa rzy stwa In we sty cyj -
ne go IN VE STING S.A.: – Istot -
ną kwe stią jest współ pra ca
z gmi na mi, na któ rych te re nie
da na in we sty cja ma po wstać.
Peł ne roz po zna nie i ana li za
sy tu acji, so lid ność, oraz prze wi -
dy wa nie ewen tu al nych nie bez -
pie czeństw jest dla nas bar dzo
waż ne ze wzglę du na współ -
pra cę z po tęż nym in we sto-
rem, któ ry chce za in we sto wać 
swo je pie nią dze na na szym 
te re nie.

Świa to wy po ziom in we sty cji

Na prze strze ni 15 lat dzia łal -
no ści fir ma zre ali zo wa ła sze reg
du żych in we sty cji dla zna nych
i ce nio nych świa to wych firm. Są
to mię dzy in ny mi: cen trum lo -
gi stycz ne z in fra struk tu rą
transportową oraz dro ga mi
i peł nym uzbro je niem te re nu
o po wierzch ni po nad 88 tys. m2

dla Pro Lo gis, cen trum usług
dys try bu cyj nych DHL, czy zna -
ny miesz kań com Trój mia sta
Fa shion Ho use Outlet Cen tre
oraz wła śnie po wsta ją cy Mor -
ski Park Han dlo wy. 

Po za tym, fir ma współ pra cu je
m.in. zJe ro ni mo Mar tins, wła ści -
cie lem sie ci han dlo wej Bie dron -
ka i z gru pa mi in we sty cyj ny mi
AIG/Lin coln Pol ska, SE GRO
wza kre sie nad zo ro wa nia pro ce -

su de we lo per skie go, pro jek to wa -
nia i bu do wy.

Obec nie To wa rzy stwo In we -
sty cyj ne IN VE STING S.A. jest
w trak cie re ali za cji ze spo łu
miesz ka nio we go „Nad Ja rem”.
In we sty cja zlo ka li zo wa na jest
na te re nie Osie dla Świę to krzy -
skie go, jed ne go z naj pięk niej
po ło żo nych kom plek sów
miesz ka nio wych Gdań ska Po -
łu dnie. Dru gi pro jekt re ali zo -
wa ny przez firmę w tym za kre -
sie, to bu do wa „Wil li Ze fi ra”. To
ko lej na już in we sty cja, zlo ka -
li zo wa na na te re nie osie dla
miesz ka nio we go „Olimp”
w Ko wa lach, gdzie atrak cyj ne
i wy god ne apar ta men ty po ło -
żo ne w od le gło ści 7 km od cen -
trum Gdań ska, w po bli żu Trój -
miej skiej Ob wod ni cy, za pew nią

przy szłym miesz kań com kom -
fort i wy go dę. 

Prio ry te ty

– W na szej dzia łal no ści, za -
wsze sta wia li śmy na wy so ką ja -
kość usług i wie dzę, ja ką mo że -
my wspo móc na szych klien -
tów. Na szą głów ną de wi zą jest
trans pa rent ność prze pi sów
pra wa i dzia ła nie zgod nie z je -
go li te rą – za zna cza Krzysz tof
Za rem ba, wi ce pre zes spół ki.

Po ten cja łem fir my są jej wy -
kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy. Fir -
ma za trud nia 15 osób oraz ko -
rzy sta z usług wie lu firm ze -
wnętrz nych (pra cow ni a mi pro -
jek to wy mi oraz in spek to ra mi
nad zo ru). 

Uwa run ko wa nia, zwią za ne
z in fra struk tu rą ze wnętrz ną,

ko mu ni ka cją dro go wą (do jazd,
prze jazd, przy łą cza me diów)
wy ma ga ją nie ustan ne go mo -
ni to rin gu ze stro ny pra cow ni -
ków spół ki, któ rzy kon tro lu ją
każ dy etap pro ce su in we sty cji,
zwłasz cza pod ką tem obo wią -
zu ją cych prze pi sów. 

Fa cho wa wie dza spe cja li stów,
no wo cze sne roz wią za nia ar -
chi tek to nicz ne oraz wy bór do -
god nych lo ka li za cji pod in we -
sty cje są naj więk szym atu tem
fir my.

Jo an na Chru stek, 

Jo an na Ja ko weń ko

D E  W E  L O  P E  R Z Y  Fa cho wa wie dza i wy so ka ja kość de we lo per skich usług in we sty cyj nych

Pro fe sjo nal ne wspar cie du żych in we sty cji

Współ two rzy my mia sto

– mo rze moż li wo ści

„

To wa rzy stwo In we sty cyj ne IN VE STING S.A. (Gdańsk), dzia -
ła na ryn ku de we lo per skim od 15 lat, w cią gu któ rych głów -
nym kie run kiem dzia ła nia po zo sta je przy go to wa nie i kon tro -
la pro ce su, zwią za ne go z in we sty cją, od mo men tu za ku pu
grun tu, po przez pro jek to wa nie, opra co wa nie do ku men tów
pod wzglę dem for mal no -praw nym, aż po nad zór in we stor ski.
Bę dąc part ne rem du żych kor po ra cji na lo kal nym ryn ku, fir -
ma świad czy usłu gi głów nie dla klien tów in sty tu cjo nal nych.
Dzia łal no ścią uzu peł nia ją cą jest bu dow nic two miesz ka nio we
oraz pro jek ty de we lo per skie, ta kie jak osie dlo we cen tra han -
dlo we i punk ty usłu go we.

Per fek cyj ne za rzą dza nie

Spół ka za trud nia nie wie lu,
za to wy so ko wy kwa li fi ko wa -
nych pra cow ni ków. Za rząd kła -
dzie du ży na cisk na do sko na le -
nie, nie tyl ko za wo do we, co po -

zwa la na ela stycz ne za rzą dza -
nie per so ne lem. Umoż li wia to
spraw ne za rzą dza nie oraz wni -
kli wy nad zór nad fir ma mi ze -

wnętrz ny mi wy ko nu ją cy mi dla
spół ki ta kie za da nia, jak pra ce
pro jek to we, ro bo ty bu dow la ne,
kon ser wa cję, sprzą ta nie czy
utrzy ma nie te re nu. Każ da in we -
sty cja re ali zo wa na jest w opar -
ciu o po trze by miesz ka nio we
Gmi ny Mia sta Gdań ska i już
na eta pie kon cep cji spół ka
przyj mu je do re ali za cji kon -
kret ne za ło że nia w za kre sie
funk cjo nal no ści miesz kań, za -
sto so wa nych ma te ria łów i tech -
no lo gii, któ re na eta pie re ali za -
cji są eg ze kwo wa ne od wy ko -
naw cy ro bót bu dow la nych.
Po uzy ska niu po zwo le nia na bu -
do wę, pra ce zle ca ne są jed ne mu
wy ko naw cy, a TBS „Mo tła wa”
za pew nia ko or dy na to ra ro bót.
Sta ła kon tro la i mo ni to ring każ -
de go eta pu dzia ła nia, po zwa la -
ją unik nąć uste rek oraz za osz -
czę dzić czas i pie nią dze. Po za -
sie dle niu miesz kań ob słu gą
miesz kań ców zaj mu je się ad mi -
ni stra cja, któ ra dba o do bre
re la cje z na jem ca mi. 

Jak za uwa ża Se we ryn
Wy ga now ski, Pre zes Za rzą du

TBS „Mo tła wa”: – W wy ni ku
tych dzia łań, w opar ciu o ko -
rzyst ny sys tem kre dy to wa nia,
po wsta ją no wo cze sne tech no lo -
gicz nie oraz atrak cyj ne w for -
mie bu dyn ki, wraz z za go spo da -
ro wa niem prze strzen nym.
Wśród zie le ni po wsta ją bez -
piecz ne pla ce za baw oraz we -
wnętrz ne, do brze ozna ko wa ne
dro gi. Eko no micz ne w eks plo -
ata cji miesz ka nia do stęp ne są
dla osób o śred nich do cho dach,
zwłasz cza dla lu dzi mło dych.

Osie dle „Zie lo ne Wzgó rze”

W ro ku 2003 TBS „Mo tła wa”
roz po czę ło pra ce bu dow la ne
na osie dlu na zwa nym „Zie lo ne
Wzgó rze”. Do tej po ry spół ka
wy bu do wa ła tam, przy udzia le
pre fe ren cyj ne go kre dy tu udzie -
la ne go przez BGK oraz do fi nan -
so wa nia Gmi ny Mia sta Gdań -
ska, 19 bu dyn ków z 655 miesz -
ka nia mi o łącz nej po wierzch ni
użyt ko wej po nad 31 tys. m2.

W przy szłym ro ku w osie dlu
„Zie lo ne Wzgó rze” Spół ka za -
cznie bu do wę ko lej ne go, już

ostat nie go na tym osie dlu bu -
dyn ku z 53 miesz ka nia mi. 

Re wi ta liz cja

TBS „Mo tła wa” współ pra cu -
jąc z Gmi ną Mia sta Gdań ska
re ali zu je pro jek ty zwią za ne
z re wi ta li za cją za nie dba nych
ob sza rów, dzię ki cze mu
w kwiet niu 2011 ro ku fir ma
roz pocz nie bu do wę 4 bu dyn -
ków wie lo ro dzin nych w dziel -
ni cy Let ni ca. Jest to lo ka li za cja
są sia du ją ca z po wsta ją cym
sta dio nem PGE Are na, na któ -
rym bę dą roz gry wa ne me cze
w cza sie EU RO 2012.

Tak że w 2011 r., spół ka roz -
pocz nie bu do wę trzech bu dyn -
ków miesz kal nych wie lo ro dzin -
nych, przy ul. Trakt Św. Woj cie -
cha na gdań skiej Oru ni.
Wszyst kie miesz ka nia prze -
zna czo ne bę dą dla na jem ców
z gmin nej li sty ocze ku ją cych
na miesz ka nie. 

„Ka mie ni ca przy Mły nie” 

– Na szą pre sti żo wą in we sty -
cją bę dzie bu do wa „Ka mie ni cy

przy Mły nie”, po mię dzy uli ca mi
Pa nień ską, Osiek, Bro war ną
i Zam ko wą, w hi sto rycz nie naj -
star szej dziel ni cy Gdań -
ska” – za po wia da pre zes Wy ga -
now ski.

No wo cze sny, 3 kon dy gna cyj ny
i kom for to wy bu dy nek z 32
miesz ka nia mi, swą ele wa cją
na wią zu je do tra dy cyj nej za bu -
do wy Sta re go Mia sta. W bu dyn -
ku prze wi dzia no sze ro ki wy bór
miesz kań o po wierzch ni użyt ko -
wej od 26 m2 do 68 m2. 

Pro jek tan ci za dba li rów nież
o ele ganc kie i funk cjo nal ne za -
go spo da ro wa nie te re nu – na te -
re nie dział ki znaj du je się zie lo -
ny ta ras, w kon dy gna cji pod -
ziem nej bu dyn ku ulo ko wa no
ha lę ga ra żo wą, a zbior ni ki
na od pa dy by to we ukry to w za -
mknię tych pod ziem nych ko mo -
rach. Miesz ka nia w Ka mie ni cy
zo sta ną wy bu do wa ne w sys te -
mie de we lo per skim.

Roz po czę cie prac bu dow la -
nych po prze dzo no ba da nia mi
ar che olo gicz ny mi, w wy ni ku,
któ rych ar che olo dzy od kry li

po zo sta ło ści XIV -wiecz ne go
mły na gar bar skie go oraz wie le
in nych obiek tów z okre su śre -
dnio wie cza, ta kich jak kie szon -
ko wy ze ga rek sło necz ny, bi żu -
te ria, na czy nia, licz ne frag men -
ty obu wia skó rza ne go oraz do -
sko na le za cho wa ny w ca ło ści
kom plet ny wo rek, który był w
owych czasach urzędową miarą
objętości, po noć je dy ny tak do -
brze za cho wa ny w Pol sce.

– My ślę, że każ dy chciał by
za miesz kać w ci chej i spo koj nej
oko li cy – a jed no cze śnie w ści -
słym cen trum. Wy bór miesz -
ka nia w na szej ka mie ni cy to
gwa ran tu je. Tu no wo cze sność
współ gra z du chem prze szło -
ści – mó wi pre zes Wy ga now ski.

Joanna Chrustek
Joanna Jakoweńko

B U  D O W  N I C  T W O  S P O  Ł E C Z  N E  Miesz ka nia na wy na jem po umiar ko wa nych ce nach

Miesz kać ta nio i wy god nie
To wa rzy stwo Bu dow nic twa Spo łecz ne go „Mo tła wa”
Sp. z o.o. w Gdań sku, po wsta ło z ini cja ty wy Gmi ny Mia sta
Gdańsk po nad 10 lat te mu. Ce lem utwo rze nia spół ki by ło
umoż li wie nie miesz kań com sto li cy wo je wódz twa po mor skie -
go do stę pu do no wych, wy god nych miesz kań na wy na jem
o nie wy gó ro wa nej ce nie naj mu. Za sa dy funk cjo no wa nia To -
wa rzy stwa okre śla usta wa „o nie któ rych for mach po pie ra -
nia bu dow nic twa miesz ka nio we go”, re gu lu ją ca pod sta wo we
kwe stie zwią za ne z ich za kła da niem, przed mio tem dzia łal no -
ści oraz do stę pem do pre fe ren cyj nych kre dy tów z Ban ku Go -
spo dar stwa Kra jo we go. Obec nie ka pi tał za ło ży ciel ski spół -
ki wy no si po nad 78 mln zł. Do chwi li obec nej TBS „Mo tła wa”
wy bu do wa ła 19 bu dyn ków, z ok. 700-miesz ka nia mi i lo ka la -
mi użyt ko wy mi. 

Se we ryn Wy ga now ski,
Pre zes Za rzą du TBS „Mo tła wa”

Fa shion Ho use Outlet Cen tre w Gdań sku

Fa shion Ho use Outlet Cen tre w Gdań sku

TBS „Motława” – „Kamienica przy Młynie”. Elewacje od ul. Panieńskiej w Gdańsku
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JO AN NA CHRU STEK:
Pod sta wo wym za kre sem dzia -
łal no ści Spół ki jest re ali za cja
pro jek tów bu dow la nych po -
cząw szy od in we sty cji w grun -
ty, pro jek ty, wy ko naw stwo,
sprze daż i za rzą dza nie. Jak
Pan oce nia po zy cję fir my
w bran ży oraz jej miej sce
na pol skim ryn ku?

ZE NON TA BOR:
Za kres dzia ła nia spół ki jest lo kal -
ny, dzia ła my głów nie na ryn ku
war szaw skim i w gmi nach
ościen nych. To wa rzy stwo Bu -
dow la ne PRO BUD S.A. jest śred -
niej wiel ko ści fir mą, ale cią gły
i sta ły roz wój oraz do bra opi nia
na ryn ku bu dow la nym spo wo do -
wa ła za in te re so wa nie naj więk -
szych eu ro pej skich in we sto rów
z bran ży de ve lo per sko -bu dow -
la nej wy ku pem ak cji na szej fir my.
Jed nak na sze ko rze nie spół dziel -
cze oraz sza cu nek dla rze mio sła,
po zwo li ły nam od rzu cić ku szą ce
pro po zy cje i po zo stać przy wy -
łącz nie pol skim ka pi ta le.

W tej bran ży ja kość wy ko na nia
jest nie zwy kle waż nym ele -
men tem. Jak Pań stwo de fi -
niu ją po ję cie ja ko ści w od nie -
sie niu do swo jej dzia łal no ści?
Ja kość to dla nas przede wszyst -
kim za spo ko je nie po trzeb na -
byw ców, dba łość o ich sa tys fak -
cję, na któ rą skła da się nie za -
wod ność i wy so ki stan dard usłu -
gi, fa cho wość, szyb kie re ago wa -
nie na uwa gi i opi nie klien tów ale
tak że dba łość o pra cow ni ków.

W tych dzia ła niach
wspo ma ga ją nas za sto -
so wa ne spe cjal ne pro ce -
du ry. Wpro wa dze nie za -
sad con trol lin gu in we -
sty cyj ne go czy li „pla no -
wa nia, kon tro li i kie ro -
wa nia”, wraz z wdro -
że niem pro ce sów obie gu
do ku men tów, ta kich jak
kosz to ry sy, har mo no -
gra my prac, fak tu ry za -
ku pu i sprze da ży, za -
mó wie nia ma te ria łów
z za sto so wa niem pro -
gra mów in for ma tycz -
nych, wspo ma ga ją cych
te pro ce du ry, umoż li wi -
ło utrzy ma nie dys cy pli -
ny ter mi nów oraz kosz -
tów, a przede wszyst -
kim wy so kiej ja ko ści.
W efek cie, sku tecz niej
moż na wy chwy ty wać
nie ko rzyst ne zja wi ska
w dzia ła niu fir my, eli mi no wać
błę dy w pla no wa niu przed się -
wzięć, za rów no pod wzglę dem
tech nicz nym, jak i eko no micz -
nym, za po bie gać nie go spo dar no -
ści w za rzą dza niu za so ba mi
przed się bior stwa oraz ob ni żyć
kosz ty i mak sy ma li zo wać zy ski.
Dys po nu jąc wła sną ba zą trans -
por to wo -tech nicz ną, wła sny mi
eki pa mi bu dow la ny mi oraz ze -
spo łem in ży nie ryj nym w za kre -
sie nad zo ru, mo gli śmy stwo rzyć
sys tem wy ko na nia in we sty cji
po le ga ją cy na re ali za cji ro bót
wy so kiej ja ko ści bez prze kra -
cza nia za ło żo nych ter mi nów.
Obo wią zu ją ce pro ce du ry od bio -
ru ja ko ści na każ dym eta pie eli -
mi nu ją mar no traw stwo ma te -
ria łu, cza su a co za tym idzie
stra ty fi nan so we. Sfor ma li zo wa -

ne za sa dy obie gu do ku men tów
nie tyl ko uspraw nia ją pra cę dzia -
łu fi nan so wo -księ go we go, ale
przede wszyst kim da ją peł ną in -
for ma cję na każ dym eta pie in we -
sty cji o ter mi nach re ali zo wa -
nych umów, kosz tach oraz in nych
za gro że niach, któ re mo gą wpły -
nąć na wy nik koń co wy.

Atu tem spół ki jest nie wąt pli -
wie wy so ko wy kwa li fi ko wa -
na ka dra. Jak spół ka dba o jej
roz wój? 
Pa mię ta jąc o tym, że naj wyż szą
war tość fir my sta no wią jej pra -
cow ni cy, za pew nia my im bo ga tą
ofer tę szko leń za wo do wych płat -
nych oraz fi nan so wa nych przez
Unię Eu ro pej ską w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki. Naj więk sze na kła dy in we -

sty cyj ne prze zna cza my na roz bu -
do wę na sze go Biu ra Pro jek to -
we go. Dział ten zo stał wy po sa żo -
ny w naj wyż szej ja ko ści sprzęt
oraz opro gra mo wa nie, co nie sie
ze so bą po trze bę cią głe go szko le -
nia pro jek tan tów róż nych branż,
w ce lu peł ne go wy ko rzy sta nia
prze ka za ne go im sprzę tu. De wi -
za fir my, że naj waż niej si są lu dzie,
prze kła da się na to, że du ża część
pra cow ni ków jest zwią za na z fir -
mą od kil ku na stu lat, w cią gu któ -
rych wszy scy roz wi ja li zdo by te
do świad cze nie oraz pod no si li
swo je kwa li fi ka cje za wo do we. 

Spół ka roz wi ja się bar dzo dy -
na micz nie. Ja kie są jej per -
spek ty wy i kie run ki roz wo ju?
Roz wój fir my zwią za ny jest
z więk szym udzia łem w ryn ku

bu dow la nym po przez
zwięk sze nie in we sty cji
pro wa dzo nych rów no -
le gle nie tyl ko na te re nie
War sza wy. Ce le głów ne
to roz wój fir my po przez
zwięk sze nie za trud nie -
nia, uru cho mie nie pro -
duk cji pre fa bry ka tów,
wy bu do wa nie no wo cze -
sne go za ple cza tech -
nicz ne go wraz z ba zą
trans por to wą. Oczy wi -
ście na czel ną de wi zą
spół ki po zo sta je za do -
wo le nie klien ta i speł nie -
nie je go ocze ki wań, co
moż na osią gnąć tyl ko
przez ofe ro wa nie wy so -
kiej ja ko ści to wa ru
za sa tys fak cjo nu ją cą
ce nę. Ostat nia in we sty -
cja, bu dy nek Al may er
na Bie la nach, któ ra
zo sta nie od da na w

styczniu 2011 r., po twier dzi ła
tyl ko słusz ność na szych prac
nad do sko na le niem we wnętrz -
nych sys te mów ja ko ści, na któ re
skła da się nie tyl ko ja kość wy ko -
ny wa nych prac, ale rów nież do -
kład ność pla no wa nia, re ali za -
cji, ob słu gi klien ta, do sto so wa nie
ofer ty do po trzeb ryn ku czy li wg
no wo cze snych za sad za rzą dza -
nia con trol lin gu in we sty cyj ne -
go. W okre sie kry zy su na za koń -
cze nie tej in we sty cji (bu dy -
nek 100-lo ka lo wy) po zo sta ło
do sprze da ży pięć lo ka li, co
świad czy o do sto so wa niu ofer ty
do po trzeb ryn ku, wy so kiej ja ko -
ści wy ko na nia i ob słu gi klien ta.

D E  W E  L O  P E  R Z Y  Naj wyż sza ja kość w bu dow nic twie

Za miesz kaj szczę śli wie
To wa rzy stwo Bu dow la ne PRO BUD S.A. (War sza wa) jest
kon ty nu ato rem Za kła du Re mon to wo -Bu dow la ne go „FIR -
MA”, pro wa dzą ce go dzia łal ność w bran ży bu dow la no -mon -
ta żo wej od 1983 ro ku. Spół ka po sia da wła sne biu ro pro jek -
to we, roz wi nię ty dział sprze da ży, za ple cze tech nicz ne oraz spe -
cja li stycz ny sprzęt, nie zbęd ny do wy ko na nia każ de go za da -
nia bu dow la ne go. La ta do świad czeń i dzia ła nia, zmie rza ją ce
ku opty ma li za cji wy ko rzy sta nia po sia da nych za so bów spra -
wi ły, iż obec nie fir ma obej mu je ca łość pro ce su de we lo per skie -
go – po cząw szy od za ku pu grun tów in we sty cyj nych, aż
do prze ka za nia go to we go pro duk tu klien tom. Wy so ka ja kość
usług, cie ka we kon cep cje ar chi tek to nicz no -urba ni stycz ne oraz
ukie run ko wa nie na po trze by klien ta przy nio sły fir mie no mi -
na cję do Pro gra mu Naj wyż sza Ja kość QI.

R O Z  M O  W A

z Ze no nem Ta bo rem,

Pre ze sem Za rzą du

To wa rzy stwa Bu dow la ne go

PRO BUD S.A.

„Ko le je Ma zo wiec kie – KM”
(War sza wa) spół ka pa sa żer -
skich prze wo zów ko le jo wych,
bę dą ca wła sno ścią sa mo rzą -
du wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go, za pew nia co dzien ny
trans port pa sa że rom aglo -
me ra cji war szaw skiej oraz
ca łe go Ma zow sza. Po wsta łe
w 2004 r., Ko le je Ma zo wiec kie,
oprócz naj no wo cze śniej sze -
go ta bo ru, do god nych po łą -
czeń oraz dba ło ści o śro do wi -
sko na tu ral ne, mo gą rów nież
po chwa lić się za an ga żo wa -
niem w dzia łal ność spo łecz ną
na rzecz lo kal nej spo łecz no -
ści i współ pra cą z or ga ni za -
cja mi po za rzą do wy mi.

Zor ga ni zo wa ne pro gra my
od po wie dzial no ści spo łecz -
nej re ali zo wa ne przez spół -
kę, wspie ra ją przed się wzię -
cia o róż no rod nym cha rak te -
rze. Pro jek ty kul tu ral no -edu -
ka cyj ne fir ma pro wa dzi już
od sze re gu lat m.in. bio rąc
udział w ak cjach te atral -
nych i czy tel ni czych, jak np.
„Ca ła Pol ska czy ta dzie -
ciom”. Co ro ku fir ma an ga żu -
je się we współ pra cę z Fun -
da cją Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy, udo -
stęp nia jąc bez płat ne po dró -
że dla wo lon ta riu szy oraz
or ga ni zu jąc li cy ta cje upo -
min ków. 

W swo jej dzia łal no ści Ko le -
je Ma zo wiec kie nie za po mi na -
ją rów nież o naj młod szych,
wspie ra jąc za rów no fun da cje
po ma ga ją ce cho rym dzie -

ciom, jak np. „Mam Ma rze -
nie”, jak i współ pra cu jąc
z dzieć mi lo kal nej spo łecz no -
ści, or ga ni zu jąc kon kur sy
pla stycz ne i za ba wy edu ka -
cyj ne. 

An ga żu jąc się w licz ne pro -
jek ty z za kre su Spo łecz nie
Od po wie dzial ne go Biz ne su,
spół ka ak tyw nie włą cza się
w dzia ła nia, pro pa gu ją ce
zdro wie. W ra mach Na ro do -
we go Pro gra mu Zwal cza nia
Cho rób No wo two ro wych, fir -
ma zor ga ni zo wa ła bez płat ne
ba da nia mam mo gra ficz ne
i cy to lo gicz ne dla swo ich pra -
cow nic oraz ko biet ko rzy -
sta ją cych z ich usług. „Od -
mien ny stan – od mien ne
trak to wa nie” oraz „Wię cej
życz li wo ści dla ko biet w cią -
ży”, to ko lej ne pro jek ty,
w któ rych uczest ni czą Ko le -
je Ma zo wiec kie, ma ją ce
na ce lu kształ to wa nie przy -
ja znych po staw spo łecz nych
wo bec ko bie ty spo dzie wa ją -
cej się dziec ka.

W 2006 r. spół ka ob ję ła pa -
tro na tem kla sę o pro fi lu elek -
tro ener ge tyk trans por tu szy -
no we go w Ze spo le Szkół im.
S. Wy soc kie go w War sza wie,
umoż li wia jąc uczniom od by cie
prak tyk za wo do wych.

Joanna Jakoweńko

PA S A Ż E R S K I  T R A N S P O R T  K O L E J O W Y  

„Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. w Programie Liderzy

Społecznej Odpowiedzialności – „Dobra Firma 2010”
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R O Z  M O  W A  
ze Sta ni sła wem Skó rą,
Pre ze sem Za rzą du Okrę go -
wej Spół dziel ni Mle czar -
skiej we Włosz czo wie

MAG DA LE NA TU ŁEC KA:
Ga ma włosz czow skich śmie -
tan uzy ska ła ty tuł Do bry Pro -
dukt 2010 w Ogól no pol skim
Ba da niu Po staw i Pre fe ren cji
Kon su menc kich. Pro szę coś
wię cej po wie dzieć o tym seg -
men cie pro duk to wym Spół -
dziel ni Mle czar skiej i czym dla
Pań stwa jest to wy róż nie nie?

STA NI SŁAW SKÓ RA:
Jest to dla nas waż ne wy róż nie -
nie, bo wiem zde cy do wa li o nim
kon su men ci, wska zu jąc na nasz
pro dukt. Ży czy li by śmy so bie,
aby w na stęp nej ko lej no ści
wszyst kie na sze wy ro by zdo -
by ły ten ty tuł, zwłasz cza, że
zde cy do wa ną więk szość na szej
ofer ty sta no wią róż ne go ro dza -
ju se ry twar de, z któ rych je ste -
śmy naj bar dziej zna ni i w któ -
rych się spe cja li zu je my. Na sze
śmie ta ny sta no wią gru pę pro -
duk tów, zna ko mi cie na da ją cych
się do przy go to wa nia wie lu po -
traw: ciast, sa ła tek, zup oraz so -
sów. Ofe ru je my śmie ta ny 12-
i 18-pro cen to we, Śmie ta nę
Włosz czow ską i Śmie ta nę Fa mi -
lij ną 22-pro cen to wą.

Co, Pa na zda niem, de cy du je
o wy so kiej po zy cji Spół dziel -
ni na ryn ku oraz si le i roz po -
zna wal no ści mar ki?
Klu czo wa jest zde cy do wa na
i sys te ma tycz na po pra wa ja ko ści

po zy ski wa ne go przez nas su -
row ca, czy li mle ka. Nie bez zna -
cze nia jest oczy wi ście wy so kie
za awan so wa nie tech no lo gicz ne
na sze go za kła du pro duk cyj ne go,
któ ry w ni czym nie od bie ga
od świa to wych stan dar dów.

Sko ro OSM we Włosz czo wie
se ra mi stoi, pro szę coś wię cej
po wie dzieć o tej gru pie Pań -
stwa pro duk tów. 
To tzw. se ry twar de, po tocz nie
zwa ne „żół ty mi”. Są to se ry ty -
pu ho len der skie go (Edam ski,
Gou da, Pod la ski, Mor ski, Le -
śny) i ty pu szwaj car skie go
(z dziu ra mi) – Włosz czow ski, Al -
pe ner, Gou da mer, Edam oraz
se ry wę dzo ne. Ofe ru je my je
w blo kach i fo lio wa ne w pla -
strach. Są to se ry doj rze wa ją ce,
co ozna cza, że dziś pro du ko wa -
ny ser na pół kę skle po wą tra fia
nie wcze śniej niż po 6 ty go -
dniach. W tym okre sie, przy go -
to wa ny na pod puszcz ce (za wie -
ra ją cej nie zbęd ny en zym, dzię -
ki któ re mu mle ko na bie ra kon -
sy sten cji se ra), ser świe ży prze -
cho dzi po szcze gól ne eta py „do -
cho dze nia” do koń co wej po sta -
ci – wy so le nie, pa ko wa nie i doj -
rze wa nie w od po wied niej tem pe -
ra tu rze.

Włosz czow ska Spół dziel nia
ma cie ka wą i bo ga tą hi sto rię
się ga ją cą okre su mię dzy wo -
jen ne go.
OSM we Włosz czo wie otwar to
w 1936 r. Od po cząt ku dzia łal no -
ści spe cja li zu je my się głów nie
w pro duk cji se rów doj rze wa ją -
cych, ale z cza sem asor ty ment
wzbo ga ca ny był o „ga lan te rię

mle czar ską”. W 1975 r. od da no
do użyt ku no wo wy bu do wa ny
za kład, a w la tach 1990-1993 do -
ko na no grun tow nych zmian
tech nicz nych. Uru cho mio no no -
we li nie: se ro war ską, do pla ster -
ko wa nia, fo lio wa nia, ul tra fil tra -
cji, na no fil tra cji. W 1995 r. ja ko
jed ni z pierw szych w Pol sce
roz po czę li śmy pro duk cję ser -
ka ty pu wiej skie go. Rok 2001
przy niósł ko lej ną in we sty cję
w li nię do wy ro bu se rów, po zwa -
la ją cą na znacz ne zwięk sze nie
wy daj no ści i po pra wę ja ko ści,
od po wia da ją cą naj now szym
stan dar dom świa to wym. Obec -
na li nia ma wy daj ność prze ro bo -
wą 350 tys. li trów mle ka na do -
bę. Cał ko wi te mo ce za kła du dla
wszyst kich pro duk tów wy no -
szą 500 tys. li trów. W 2005 r. uru -
cho mi li śmy urzą dze nie do bu tel -
ko wa nia na po jów mlecz nych
i śmie tan, a otwar cie za kła du
pro duk cyj ne go w Paw ło wi cach
umoż li wi ło roz sze rze nie asor ty -
men tu o twa róg pół tłu sty.
W 2006 r. od da li śmy do użyt ku
wę dzar nię se rów. 

In we stu je my nie ustan nie, co
prze kła da się na nasz roz wój,
cze go do wo dem jest ro sną ca
war tość sprze da ży, któ ra w tym
ro ku osią gnie po ziom 260 mln
zł – o 20 proc. wię cej w sto sun -
ku do ro ku ubie głe go. 

Dziś na sze pro duk ty, oprócz
ro dzi me go ryn ku, znaj du ją
uzna nie rów nież po za gra ni ca -
mi, m.in. w Cze chach, na Sło wa -
cji, Wę grzech, Ukra inie, w Niem -
czech. W przy szłym ro ku po ja -
wi my się tak że na ryn ku ro syj -
skim.

Oprac. JM

B R A N  Ż A  M L E  C Z A R  S K A  Śmie ta ny z OSM we Włosz czo wie – Do bry Pro dukt 2010

Po nad 70 lat tra dy cji



 DOLNOŚLĄSKIE 

WROCŁAW: Agencja Reklamowa ARPRO, 0 71 341 23 53, al. Wiśniowa 55 a • 
Agencja Reklamowa Dobiejewska, 0 71 717 01 55, ul. Terenowa 6e • Biuro 
Ogłoszeń SUNPRESS, 0 71 341 98 85, 785 55 23, 343 59 28, ul. Kościuszki 28/10 
• Centrum Ogłoszeń Prasowych EuroPartner, 0 71 789 44 00 (-03); fax 071 
789 44 06, ul. Racławicka 15/19 • Agencja Reklamowa WIGOR, 0 71 359 62 71, 
ul. Sokolnicza 34-38 • AKARD BIS Spółka Cywilna, 0 71 794 95 54, ul. Tęczowa 
6 • Biuro Ogłoszeń DAMAK’s, 0 71 341 07 87, ul. Kniaziewicza 23b • Agencja 
Reklamowa OTO Kulczyk & Pacześniak s.j., 0 71 780 66 78 (79), ul. Śliczna 
5B/25 • Agencja Reklamowa WOJTAS, 0 71 332 39 13, ul. Zielińskiego 22A • 
Agencja Reklamowa GRAFIX  STUDIO, 0 71 359 26 24, ul. Długa 11/13 • BHU 
Promotion, 0 71 343 53 15; 0 71 341 87 59 f. 0 71 342 16 35, ul. Podwale 62 • 
Biuro Ogłoszeń Arena, 0 71 795 66 16, ul. Komandorska 66 • Marek Szpyra, 
767 219 192, Poranna 16 • Agencja Reklamowa DAMWID, 0 71 372 28 34, 
ul. Górecka 75/2 • MBMARKETING, tel.0  71 790 27 48, Pl . Solidarności 1/3/5 
• Agencja inplusPR, tel. 0 71 328 74 91; 328 74 71, ul. Kaszubska 8 lok 8 • 
Wasiński PR, tel. 883 650 459, ul. Buska 5 A 
ŚWIDNICA ŚLĄSKA: Biuro Ogłoszeń BIMICOR, 0 74 851 29 71, ul. Żeromskiego 22
JELENIA GÓRA: Kancelaria Prawna LEGIS Abakus, 0 75 753 32 42; 0 75 764 63 
40, ul. Krótka 12
TRZEBNICA: Biuro Ogłoszeń OLO, 0 71 312 02 06, ul. Kościelna 7
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Agencja Reklamowa G.M.R, 0 74 815 73 12, ul. Legnicka 7/3
LEGNICA: Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG, 0 76 852 30 15, ul. Rataja 26
WAŁBRZYCH: Elwoj, 0 74 664 93 93, ul. Mazowiecka 3

 KUJAWSKO-POMORSKIE 

BYDGOSZCZ: Studio Reklamy i Usług „ANONS” HALINA KANTOWICZ, 0 52 371 12 
49, ul. Wełniany Rynek 5 • „FF Promotion” PAWEŁ FLOREK, tel. 0 52 339 41 27, 0 52 
348 73 90 w. 127, ul. Dolina 35 • Centrum Promocji i Reklamy „REMEDIA” PIOTR 
FLOREK z.p.ch., 0 52 321 42 70, ul. Dolina 35 • Pomorska Agencja Reklamowa PAR 
JERZY SONDEJ, 0 52 328 67 80, ul. Zamoyskiego 14 lok. 7 • PPUH ANACONDA ROMAN 
GUZEK, 0 52 32144 29, ul. Jagiellońska 9
TORUŃ: Autorska Agencja Reklamy WACHLARZ-MEDIA S.C., 0 56 622 77 55, 
ul. Antczaka 26C/13
WŁOCŁAWEK: Agencja usługowo-marketingowa „AGMA” IZABELA  
CHMIELEWSKA, 0 54 231 43 89, ul. Hutnicza 3 lok. 85 

 LUBELSKIE 

LUBLIN: CENTRALNE BIURO REKLAMY OGŁOSZEŃ PRASOWYCH 
TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, 0 81  53 25 519; 0 81 5325 909, ul. Jasna 6 • 
Agencja Reklamy DIKOR  S.C. T. Górska, A.Gorzel, 0 81 534 05 77, ul. Stefczyka 30
BIAŁA PODLASKA: PIECHOCKA, 0 83 344 31 26, ul. Warszawska 6
ZAMOŚĆ: ATTYLA s.j., 0 84 627 19 16, ul. Partyzantów 61 • WYPYCH, 0 84 638 20 
18, ul. Grodzka 2

 LUBUSKIE 

GORZÓW WLKP.: KURIER Reklama i Nieruchomości, 0 95 720 26 98, ul. gen. 
Sikorskiego 135/2
SŁUBICE: Agencja Promocji i Reklamy KONTAKT, (095) 758 07 60, ul. Kościuszki 6/1, 
ZIELONA GÓRA: „Górscy” Wydawnictwo Reklamowe, 0 68 324 48 66, pl. Pocztowy 6/2
ŻAGAŃ: WARTPOL, 0 68 377 01 26, 0 68 477 74 47, ul. pl. Słowiański 6

 ŁÓDZKIE 

ŁÓDŹ: AGA, 0 42 640 73 68, ul. Brukowa 6/215 • ARGOT, 0 602 360 055, 
ul. Traktorowa 63c/81 • ENTER, 0 42 632 28 21, ul. Piotrkowska 125 • DUO 
Studio Reklamy, 0 606 911 220, ul. Al. Piłsudskiego 8 • GIGA - KREDYT, 0 42 

636 08 34, ul. AL. Kościuszki 71 • HAGA Agencja Dziennikarsko-Reklamowa, 
(042) 684 80 05, ul. Pabianicka 27/29 lok.90 • Łódzkie Centrum Reklamy, 
0 42 631 90 64, ul. Sterlinga 27/29
PABIANICE: Centrum Reklamy, 0 42 227 02 04, ul. Kilińskiego 3/5
BEŁCHATÓW: LAMBDA, 0 44 635 21 00, ul. Nehrebeckiego 4 
PIOTRKÓW TRYB: Biuro Ogłoszeń Niebrzydowska, 0 44 732.61.73, ul. Cicha 10 a 

 MAŁOPOLSKIE 

KRAKÓW: ANONS, 0 12 421 59 75, ul. Westerplatte 18 • Przedsiębiorstwo 
Techniczno-Handlowe COMBEX, 0 12 644 52 37, ul. os. Handlowe 9 • 
DOMENA, 0 12 423 59 91, ul. Józefińska 21/1 • GARMOND PRESS, 0 12 421 
77 70, ul. Lubicz 3 • KONSUL, 0 12 422 07 11, ul. Zwierzyniecka 17/5 • MULTI 
MEDIA CONTACT, 0 12 619 74 95, ul. Lubicz 25 • NASTROJE, 0 12 417 31 03, 
Al. Beliny-Prażmowskiego 41/3 • STUDIO-L, 0 12 444 13 51, ul. Podbipięty 7 • 
SZANSA, 0 12 637 10 64, ul. Lea 203 • Agen. Rekl. Andrzej Domagała, 0 12 
422 13 02, ul. Józefa 25/12 • Unison Media – Koncesjonowane Biuro Ogłoszeń 
Dziennika Gazety Prawnej, ul. Racławicka 56, tel. (012) 633 00 81 fax (012) 632 57 
41 • ROAN, tel. 0 12 422 79 93, Dajwór 14 pok. 15
ZAKOPANE: MIX SC, 0 18 206 27 94, ul. Piłsudskiego 2c
NOWY SĄCZ: BETA 2, 0 602 730 354, ul. Grunwaldzka 29b
OŚWIĘCIM: ODLOTOWE WAKACJE, 0 33 844 23 95, ul. Rynek Główny 20
ANDRYCHÓW: EURO-CAPITAL, 0 33 875 93 23, ul. Wolfa 10  

 MAZOWIECKIE 

WARSZAWA:  ACW, 0 22 826 21 43, ul. Marszałkowska 126/134 • ACW, 0 22 810 
90 05, ul. Grochowska 207 • AdRem Public Relations, 22 742 04 00, ul. Cypryjska 
4 lok. 17 • ALWAYS PROGRESS, 0 22 868 09 04, ul. Tapicerska 15 • AMID  MIPO, 
(0.22) 409.47.61, ul. Żytnia 16 lok. A • ART MIL, 0 22 648 24 06, ul. Wąwozowa 
23 • ART & MEDIA, (0.22) 847.48.91-94, ul. Wita Stwosza 17 • ATCO, 0 22 652 
25 30, ul. Grzybowska 39 • A-Z, 0 22 813 56 20, ul. Grochowska 327 • BEM, 0 22 
861 02 20, ul. Sołtana 1b paw. 1 • BK, 0 22 663 11 40, ul. Al. Zjednoczenia 44 • 
CONTINENTAL, 0 22 648 29 41, ul. Na Uboczu 3 • CONTINENTAL, 0 22 658 13 
13 Dickensa 14 róg Grójeckiej paw. 4 • Fischer & Zubek PR Partners Sp. z o.o., 
022 551 54 71/72, ul. Nowy Świat 49 • DMJ, 0 22 628 50 96, ul. pl. Konstytucji 
3 m. 112 • FLORAND - Biuro Ogłoszeń wymiarowych, 0 22 592 91 00, ul. 
Niemcewicza 26 • FLORAND - Biuro Ogłoszeń wymiarowych, 0 22 592 91 01, 
ul. Ciołka 11a • FLORAND - Biuro Ogłoszeń wymiarowych, 0 22 592 91 03, 
ul. Targowa 66 paw. 23 • KAGA, 0 22 615 20 30, ul. Izbicka 1 • KATOM, 0 22 
828 46 64, ul. Dobra 19 • KONTAKT, 0 22 828 97 99, ul. Krakowskie Przedmieście 
43 • LINEA, 0 22 668 42 57, ul. Cierlicka 2 02-495 Warszawa • MAGA-BIS, 0 22 
825 13 42, ul. Marszałkowska 27/35 • MARGOT, 0 22 668 67 57, ul. Pruszkowska 
8a • MASEP, 0 22 678 70 16, ul. Kuflewska 6 • MEDIA BROKER, tel. 0.22 502 
32 78, ul. Żurawia 22 lok. 209 • MULTI-INFO, 0 22 613 15 69, ul. Widoczna 77 • 
STUDIO MEDIA, 0 22 852 50 15, ul. Wielicka 42/5 • TURPOL, 0 22 839 38 01, ul. 
pl. Wilsona 2 • WITRYNA, 0 22 625 46 54, ul. Marszałkowska 84/92 • Agencja 
Reklamowa M Studio, 0 22 646 92 81, ul. Bełska 24/27 • Agencja Reklamowa 
MI Polska, 0 22 858 30 55, ul. Powsińska 28 • Agencja Reklamowa Media 
INN, 0 22 328 91 11, ul. Wirażowa 119 • Agencja Reklamowa Kava Kava, 
0 22 848 70 29, ul. J.J. Rostafińskich 4 • SpringMedia, 600 644 755, ul. Dywizjonu 
303 127/82 • WIT-SIKKENS, 0 22 784 55 55, ul. Konwaliowa 7
WOŁOMIN: NIRWANA, 0 22 776 75 41, ul. Al. Niepodległości 21 
KONSTANCIN JEZIORNA: Inst. Promocji, 0 22 754 73 99 , ul. Warszawska 17 
PŁOCK: AKAPIT, 0 24 262 77 66, ul. Stary Rynek 27 
RASZYN: Ag. Ubezp. Iwona, Paweł Greliak, 0 22 720 14 29, ul. Sportowa 1 d 
OSTRÓW MAZ.: BORAM, 0 29 745 34 12, ul. Broniewskiego 56 a 
GRODZISK MAZ: IN-FORM, 0 22 755 69 28, ul. Kościuszki 13/1 
OSTROŁĘKA: INFORMEDIA, 0 29 760 91 92, ul. Gen. Hallera 13 

Szczegółowych Informacji udziela: 
Mariusz A. Zarzycki, tel. (+48 22) 531 48 30, tel. kom. (+48) 519 061 309, 

e-mail: mariusz.zarzycki@infor.pl 

Nasi Partnerzy w Twoim mieście doradzą 

jak zamieścić ogłoszenie 
czy reklamę w Dzienniku Gazecie Prawnej 

Promocja



Szczegółowych Informacji udziela: 
Mariusz A. Zarzycki, tel. (+48 22) 531 48 30, tel. kom. (+48) 519 061 309, 

e-mail: mariusz.zarzycki@infor.pl

Nasi Partnerzy w Twoim mieście doradzą 

jak zamieścić ogłoszenie 
czy reklamę w Dzienniku Gazecie Prawnej

PŁOCK: Inwest Expert, 0 24 262 72 05, pl. Narutowicza 1
OTWOCK: INVESCO, 0 22 710 15 41; 788 04 30, ul. Kołłataja 1 paw. 6, 
SIEDLCE: Jerzy Politowski Sp. z o.o., 0 25 644 73 86, fax 644 73 96, ul. 3 Maja 18/1 
• MAN MEDIA, 0 25 643 54 55,  tel. kom. 604.40.33.55,  ul. Warszawska 3 budynek LOK
SULEJÓWEK: LAPEK, 0 22 783 47 60, ul. 3 Maja 1 
RADOM: REMIL, 0 602 647 603; fax 0 48 331 10 14, ul. Gębarzewska 41/43 m 38 
LEGIONOWO: WIT-SIKKENS, 0 22 784 71 82, ul. Warszawska 115 
NOWY DWÓR MAZ.: CONTINENTAL, tel. 0 22 775 50 30, ul. Przejazd 5 

 OPOLSKIE 

OPOLE - KOLANOWICE: ANDY, 0 77 453 69 27, 501 420 266 (czynny całą dobę), 
ul. Piaskowa 24b • Agencja Reklamowa LOYAL, 0 77 456 47 44; 0 77 456 60 20, 
ul. Piastowska 19
CHMIELOWICE: FODO Agencja Promocji Gospodarczej, 0 77 451 40 75; 0 77451 
40 76, ul. Niemodlińska 5 

 PODKARPACKIE 

KROSNO: MIKROTECH S.A., (0.13) 43.76.309, ul. Składowa 9, 
RZESZÓW: Nowe Życie, 0 17 862 28 46, ul. Piłsudskiego 8 • EUREKA PLUS, 0 17 852 
29 67, ul. 3 Maja 11/10 • EUREKA ADVER, 0 17 852 78 98, ul. PCK 2 • ArTech - Style, 
0 17 863 75 18, ul. Miłocińska 1A
KROSNO: PODKARPACIE, 0 13 432 64 22, ul. Słowackiego 6
JASŁO: NUKA Centrum Reklamy, 601 381 340, ul. Rynek 2 
STALOWA WOLA: Wyd. SZTAFETA, 0 15 642 25 05, ul. 1 Sierpnia 12 

 PODLASKIE 

BIAŁYSTOK: Agencja Reklamy ADMIS, 0 85 868 45 82, ul. Modlińska 6 lok. U3 • 
Agencja Reklamowa ARANDO, 0 85 741 02 82, ul. Przędzalniana 8
ŁOMŻA: Biuro Ogłoszeń  TYTAN, 0 86 21 66 226, ul. Polowa 45 

 POMORSKIE 

GDAŃSK: Agencja Promocji i Reklamy AMITALL, 0 58 301 11 54, ul. Garncarska 
10/16c/3
GDYNIA: Biuro Ogłoszeń LABOX Press, 0 58 620 65 22, ul. Świetojańska 5 • 
Agencja Reklamowa EMIS, 0 58 661 51 21; 0 58 620 53 70, ul. Kilińskiego 5/4 
SOPOT: MR. BLOOM Sp. z o.o., (058) 550 40 50, 550 70 11, ul. Grunwaldzka 22/5 
SŁUPSK: AG Media , 0-59 846 91 07; fax 848 51 51, ul. Tuwima 23/225 • Biuro 
Ogłoszeń UNIPRESS, 0 59 842 89 54, ul. Kołłątaja 9/1
KWIDZYN: Biuro Reklamy i Ogłoszeń, 0 509 409 019, ul. Chopina 26, 

 ŚLĄSKIE 

KATOWICE: KONDOR, 0 32 350 96 61, ul. Podlaska 2 • Firma Handlowo-
Wydawnicza MJ, 0 32 258 29 59, ul. Dworzec Gł. PKP wejście od pl. Andrzeja • 
Agencja Reklamy WIZUAL, 0 32 251 90 40, ul. Szeligiewicza 1 • PUBLIC PR, (0 32) 
258 20 66 (67), ul. Modelarska 12 • Media Press, 0-32 207 24 60, ul. Mickiewicza 29
MIKOŁÓW: MIKO, 0 32 226 03 14, ul. Żwirki i Wigury 30 
CHORZÓW: KWADRAT PR Biuro Ogłoszeń Prasowych i Reklam, 0 32 241 45 68, 
ul. Wolności 12 • DIADAN, 0 502 075 484, ul. Brzozowa 5/2
TYCHY: Agencja Reklamowo-Marketingowa AJAN, 0 32 219 23 53, ul. Filaretów 21
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: SKANER, 0 501 521 645, ul. Budryka 12/60
DĄBROWA GÓRNICZA: STRZECHA, 0 32 261 74 69, ul. Kościuszki 36
ZABRZE: Agencja Informacyjna RAZ DWA, 0 32 376 02 00, ul. Roosevelta 120
RYBNIK: STUDIO A2, 0 32 422 49 11, ul. 3 Maja 30
BYTOM: MEDIA BYTOM, 0 32 281 20 15, ul. Piekarska 9
BIELSKO-BIAŁA: CONTRACT, 0 33 816 54 48, pl. Św. Mikołaja 5

CZECHOWICE DZIEDZICE: ART  MEDIA, 0 32 214 66 64; 0 602 292 582, ul. Polna 6, 
 

 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

OLSZTYN: Agencja Reklamowa BOOMERANG TEAM Sp.z o.o., 0 89 542 09 00, 
0 89 52 09 02, ul. Paukszty 17 
DZIAŁDOWO: PAKIET FINANSE Roman Lewandowski, 0 23 69 777 69, 0 23 69777 
69, ul. Łąkowa 9, 
ELBLĄG: USŁUGI POŚREDNICTWA HANDLOWEGO Wilińska Sabina, 0 55 239 60 44, 
ul. Nitschmana 24/26/281 • Agencja „Alfa”, 0 55 239 60 44, ul. Nitschmana 24/26/281 
• AGENCJA NIERUCHOMOŚCI G.BARANOWSKI, ul. 12 lutego • Firma Reklamowa 
KAMA, 0 55 236 22 22, ul. Królewiecka 38/8
TOLKMICKO: Usługi Pośrednictwa Handlowego, 0 55 232 77 72, ul. Zakopiańska 
9 Suchacz 
PISZ: Biuro Rachunkowe Bożena Nowicka, tel. (087) 423 51 25, kom 606 116 
176, ul. Adama Mickiewicza 9  

 WIELKOPOLSKIE 

POZNAŃ: ABW Media Art, 0 61  661 31 00 do 05, ul. Śniadeckich 15/2 • Biuro 
Ogłoszeń, 0 61 865 98 64; 0 61 865 98 16, ul. Skryta 1 • Internetowe Biuro 
Ogłoszeń Prasowych Box24.pl, 0 61 84 75 264, www.box24.pl • LM, 0 61 821 
3113, ul. Gronowa 22/101 • Całka Reklama Druk, 0 61 833 27 50, ul. Kopanina 
28/32 • PIRANUS, 0 61 848 62 49, ul. Piątkowska 45/5 • PRESS TOUR, 0 505 
047205, ul. 28 Czerwca  1956 317
PIŁA: LOTOS,  067 212 08 05, 214 85 28, ul. Konopnickiej 13 
LESZNO: EUREKA, 0 65 52 97 834, ul. Nowy Rynek 33
KALISZ: LIBRA, 0 62 757 42 62, ul. Targowa 16-18 • ENI, 0 62 766 42 14, ul. 
Górnośląska 60-62
KONIN: ARA, 0 63  24 28 285, ul. Szarych Szeregów 7A 
KOŁO: CENTRUM, 0 63 27 22 926, 669152055, ul. Sienkiewicza 47/20 
GNIEZNO: ARIBO, 0 61  42 63068, ul. Jana Pawła II 9/10 
SZAMOTUŁY: Xland Agencja Reklamowa, 602 355 347, ul. Chrobrego 1a

 ZACHODNIOPOMORSKIE 

SZCZECIN: Agencja Reklamowa ANONS PRESS, 0 91 434 03 66, ul. Wojska 
Polskiego 11/6 • Kurier Szczeciński Sp. z o.o., (0.91) 44.29.181, ul. pl. Hołdu 
Pruskiego 8 • Agencja Reklamowa ARTE, 0 91 486 15 77, ul. Traugutta 144 
• Agencja Promocyjno-Reklamowa Mediapromotion, 0 91 812 28 84 - 86, 
ul. Panieńska 11 • Agencja Reklamowa ARINEX, 0 91 434 47 44; 0 91 434 52 
15, ul. Kapitańska 2 • Agencja Reklamowa PRO BONO, 91 484 22 16 fax 484 
79 07, ul. Pocztowa 1a/3 • PHU RekNet, 0 91 812 68 96, ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego 18 • FU Studio Wyli sc, 0 91 481 02 41, ul. Niedziałkowskiego 24 
• GOS Polska Sp. z o.o., tel. 0 91 424 40 72 (73), ul. Królowej Korony Polskiej 24 
KOSZALIN: Agencja Reklamowo-Informacyjna CORINFO, 0 94 345 29 33; 0 94 
341 43 45, ul. Władysława IV 58/32 • Biuro Promocji i Reklamy EKOLAM, 0 94 
346 07 55 fax 341 02 39, ul. Zwycięstwa 137 • Ogólnopolskie Biuro Ogłoszeń i 
Reklamy MEDIA – PARTNER, 0 94 346 67 77, ul. Chopina 10 lok. 7
STARGARD SZCZECIŃSKI: Agencja Reklamowa KWIATKOWSKI, 0 91 573 26 35, 
ul. Karłowicza 38

 CAŁY KRAJ 

INTERNETOWE BIURO OGŁOSZEŃ PRASOWYCH Box24.pl, 0 61 84 75 264, 
e-mail: serwis@box24.pl,  www.box24.pl • TAO.pl, tel. 603 826 826, e-mail: biuro@
tao.pl, www.tao.pl

Promocja
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