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R O Z  M O  W A  z Edwar dem

Ed mun dem No wa kiem,

Pre ze sem Za rzą du 

Bu mar Sp. z o.o.

JO AN NA CHRU STEK:
Ja ką ro lę w Gru pie peł ni 
Bu mar Sp. z o.o.?

EDWARD ED MUND NO WAK:
Je ste śmy przed się bior stwem
o 40-let niej hi sto rii. Do kład nie
w tym ro ku ob cho dzić bę dzie my
ju bi le usz. Je ste śmy pod mio tem
do mi nu ją cym w Gru pie, a na -
szym ce lem jest sca le nie przed -
się biorstw pol skie go prze my słu
obron ne go. Prze pro wa dza my
obec nie skom pli ko wa ny pro ces
re struk tu ry za cji i kon so li da cji
Gru py Bu mar we wszyst kich ob -
sza rach – pro duk to wych, tech no -
lo gicz nych, or ga ni za cyj nych,
praw nych, ma jąt ko wych i pra -
cow ni czych. Ce lem te go pro ce su
jest stwo rze nie Na ro do we go
Kon cer nu Zbro je nio we go. 

Uwa żam, że pol ski prze mysł
obron ny jest zbyt roz pro szo ny
w po rów na niu do eu ro pej skie go,
któ ry prze szedł już ta kie pro ce sy
wie le lat te mu i z kil ku dzie się ciu
firm zo sta ło na ryn ku kil ka na -
ście, ale dzię ki te mu sta no wią one
du żą kon ku ren cję pod wzglę dem
tech no lo gicz nym, pro duk to wym
i eko no micz nym. Te raz my mu si -
my przejść przez ten sam pro ces
i po sta wić na zde cy do wa ną, nie -
ustan nie do sko na lo ną po li ty kę ja -
ko ścio wą. Na szym za da niem jest

tak że po ło że nie du że go na ci sku
na sys te my za rzą dza nia ja ko ścią
oraz bez pie czeń stwa pro ce sów
pro duk cyj nych i ochro ny śro do wi -
ska. Mi mo, że pro ce du ry za rzą dza -
nia ja ko ścią u nas funk cjo nu ją
i ma my wdro żo ne ta kie sys te my,
jak ISO, AQU AP [wy ma ga nia NA -
TO – przyp. red.], We wnętrz ny
Sys tem Kon tro li, w no wym ro ku
po ło ży my szcze gól ny na cisk
na spra wy sze ro ko ro zu mia nej
ja ko ści. 

Każ dy pro ces re struk tu ry za cji,
oprócz re la tyw ne go po szu ki wa -
nia oszczęd no ści bez po śred -
nich, nie sie tak że in we sty cje.
Cze ka ją nas in we sty cje w wie lu
sfe rach. Przede wszyst kim w za -
kre sie pod nie sie nia ja ko ści na -
szych pro duk tów, co chce my uzy -
skać m.in. po przez in we sty cje
w za kre sie wdra ża nia zin te gro wa -
nej, jed no li tej po li ty ki za rzą dza nia
ja ko ścią na każ dym eta pie pro -
duk cji, re ali zo wa nej przy wspar -
ciu no wo cze sne go sys te mu in -
for ma tycz ne go (ERP). Sza cu je my,
że w po ło wie 2012 r. sys tem za -

cznie już w peł ni funk cjo no wać,
obej mu jąc swo im dzia ła niem
wszyst kie spół ki Gru py w ob sza -
rach: eko no micz no -fi nan so wych,
lo gi stycz nych i pro duk cyj nych. 

Dru gim ob sza rem bę dą in we sty -
cje wno we pro duk ty i tech no lo gie.
W każ dej dy wi zji, w każ dej fir mie
na szej gru py po wsta ną w naj bliż -
szych kil ku la tach no we ino wo cze -
sne pro duk ty. Po dam dwa róż ne
przy kła dy: Fa bry ka Bro ni Łucz nik
wRa do miu, gdzie bu du je my no wy
za kład pro duk cyj ny z no wo cze -
sny mi li nia mi tech no lo gicz ny mi
iprzy go tu je my się douru cho mie nia
mo du ło we go sys te mu bro ni strze -
lec kiej (MSBS) oraz Za kład Pro -
duk cji Spe cjal nej wPion kach, gdzie
za in we stu je my wno we tech no lo gie
pro duk cji pro chu do amu ni cji.

Bu mar to dziś po tęż ny kon -
cern po nad 20 spół ek, współ -
pra cu ją cy z kon tra hen ta mi
na ca łym świe cie i za trud nia ją -
cy 11 tys. osób. Ja ki jest dziś
za kres dzia łal no ści Gru py?
Na szą mi sją jest dal szy roz wój
skon so li do wa ne go pol skie go prze -
my słu obron ne go w ce lu za bez pie -
cze nia po trzeb Sił Zbroj nych RP
w no wo cze sne uzbro je nie i sprzęt
woj sko wy oraz uzy ska nie wy so kiej
po zy cji spół ek Gru py na świa to -
wym ryn ku. Na szym ce lem jest
tak że sty mu lo wa nie po stę pu tech -
no lo gicz ne go i roz wój po ten cja łu
ba daw czo -roz wo jo we go, w tym
tak że po przez udział i współ pra -
cę w mię dzy na ro do wych or ga ni za -
cjach eu ro pej skich i świa to wych. 

Na sze przed się bior stwa wy spe -
cja li zo wa ne są w pro duk cji sprzę -

tu woj sko we go (sprzęt pan cer ny
isys te my obro ny po wietrz nej, urzą -
dze nia opto elek tro nicz ne ipo mia -
ro we, uzbro je nie i wy po sa że nie
żoł nie rzy i po jaz dów, amu ni cja
ima te ria ły wy bu cho we) ipo li cyj ne -
go (uzbro je nie, fo to ra da ry), ale
też w nie wiel kim stop niu cy wil ne -
go. Do brze na szą spe cy fi kę pro duk -
to wą od da je struk tu ra na szej gru -
py, na któ rą skła da ją się Dy wi zja
Amu ni cja, Dy wi zja Ląd, Dy wi zja
Elek tro ni ka i Dy wi zja Żoł nierz. 

Ja ką część pro duk cji sta no wi
eks port i do ja kich kra jów tra -
fia sprzęt Bu ma ru?
Eks port pro duk tów ca łej Gru py
jest na po zio mie ok. 20 proc. Na -
szy mi głów ny mi od bior ca mi są
kra je azja tyc kie, tam gdzie po sia -
da my swo je naj waż niej sze de le -
ga tu ry (In die, Ma le zja, In do ne zja).
Oprócz tych kra jów, sprzęt z Bu -
ma ru tra fia na Bli ski Wschód,
do kra jów Afry ki Pół noc nej (np.
Al gie ria, Egipt), a w Eu ro pie

m.in. do Fran cji, Buł ga rii, Wę gier.
Nie daw no po zy ska li śmy tak że
od bior ców w USA i Izra elu,
a wkrót ce na sze pro duk ty po ja -
wią się na ryn kach Ame ry ki Po -
łu dnio wej. 

Sta wia my so bie jed nak po -
przecz kę wy żej – chce my, w pierw -
szej ko lej no ści, do koń ca 2012
ro ku, pod nieść eks port do po zio -
mu ok. 30 proc., a póź niej jesz cze
wy żej. W naj bliż szych pla nach
ma my rów nież za ło że nie w kra -
ju pierw szych dwóch spół ek
z udzia łem ka pi ta łu za gra nicz ne -
go, co rów nież wes prze na sze
pla ny dal szej eks pan sji.

Oprac. JM

Prezentacja Grupy Bumar na targach w Paryżu

P R Z E  M YS Ł  O B R O N  N Y Bu mar Sp. z o.o. – po li ty ka naj wyż szej ja ko ści w pro ce sie re struk tu ry za cji i kon so li da cji pol skie go prze my słu obron ne go

Bu mar two rzy Na ro do wy Kon cern Zbro je nio wy
Bu mar Sp. z o.o. (War sza wa) jest pod mio tem do mi nu ją cym
w Gru pie Bu mar, sku pia ją cej 22 spół ki pol skie go sek to ra
prze my słu zbro je nio we go o spe cja li za cji ra da ro wej, ra kie -
to wej, amu ni cyj nej, wo zów bo jo wych i pan cer nych, sprzę -
tu i wy po sa że nia żoł nie rza. Gru pę uzu peł nia ją 2 spół ki han -
dlu spe cjal ne go. Sprze daż Bu ma ru to oko ło 3 mi liar dy zło -
tych. Kon cern jest w trak cie naj więk sze go w swo jej hi sto -
rii pro ce su re struk tu ry za cji i kon so li da cji spół ek Gru py,
w któ re go efek cie ma po wstać Na ro do wy Kon cern Zbro -
je nio wy. Kon cern jest dziś naj więk szym pol skim i czo ło wym
eu ro pej skim do staw cą oraz eks por te rem uzbro je nia i sprzę -
tu woj sko we go, od lat utrzy mu ją cym sil ną po zy cję na mię -
dzy na ro do wym ryn ku, w szcze gól no ści dla od bior ców
na Da le kim i Bli skim Wscho dzie. 

Systemy obrony przeciwlotniczej produkowane w Grupie Bumar

Ame ri Gas, fla go wa mar ka kon cer -
nu UGI Cor po ra tion, na ame ry kań -
skim ryn ku funk cjo nu je już po -
nad 50 lat, na ry nek pol ski we szła
w wy ni ku wy ku pie nia 100 pro cent
udzia łów wfir mie Shell Gas Pol ska.
Po wsta ła wwy ni ku tej trans ak cji fir -
ma Ame ri Gas Pol ska ko rzy sta z jed -
nej stro ny z18-let nie go do świad cze -
nia Shell Gas w Po lce, a z dru giej
z po nad 100-let niej tra dy cji kon cer -
nu UGI. Tym sa mym, ze wzglę du
na więk sze za so by in fra struk tu -
ral ne, wzrósł po ten cjał ope ra cyj ny
no wej fir my, któ ra do tej po ry dys -
po no wa ła dwo ma roz lew nia mi i ter -
mi na la mi prze ła dun ko wy mi, ośmio -
ma cen tra mi dys try bu cji bu tli, trze -
ma ty sią ca mi au to ry zo wa nych
punk tów sprze da ży bu tli oraz flo tą
stu no wo cze snych środ ków trans -
por tu. Ame ri Gas Pol ska ob słu gu je
po nad 10 tys. klien tów, za opa tru jąc

ich wgaz płyn ny do in sta la cji zbior -
ni ko wych oraz wbu tlach. Fir ma jest
tak że wy łącz nym do staw cą ga zu
LPG na sta cje ben zy no we Shell.

Pla ny roz wo ju na ryn ku pol skim

Fir ma, wy ko rzy stu jąc wie lo let nie,
świa to we do świad cze nie kon cer nu
UGI, fa cho wą wie dzę per so ne lu
prze ję te go z Shell Gas Pol ska oraz
za awan so wa ne tech no lo gie, dą ży
do sku tecz ne go za spoka ja nia zróż -
ni co wa nych po trzeb ener ge tycz -
nych, za rów no klien tów in dy wi du -
al nych, jak i biz ne so wych. 

– Kon cen tra cja wła ści cie la na jed -
nym sek to rze dzia łań, in we sty cje
i in no wa cyj ność spra wia, że Ame -
ri Gas po sia da po ten cjał do re ali za -
cji swo ich pla nów eks pan sji ryn ko -
wej. Je ste śmy gru pą, któ ra chce się
roz wi jać, a dzię ki opty ma li za cji
pro ce sów lo gi stycz nych i ma ga zy -
no wych moż li we jest za gwa ran to -
wa nie waż nej dla klien tów ter mi no -
wo ści oraz szyb ko ści do staw – pod -
kre śla Je rzy Sza blew ski, dy rek -
tor ge ne ral ny Ame ri Gas. 

Spół ka pla nu je roz sze rze nie ba -
zy ma ga zy no wej, uno wo cze śnie nie
ak tu al nie po sia da nych baz oraz in -
we sty cje w no we zbior ni ki i bu tle.
Ame ri Gas przy kła da du żą wa gę
do po szu ki wa nia i wpro wa dza nia
in no wa cyj nych roz wią zań – wpro -

wa dzi ła m.in. sys tem te le me trycz -
ny, po zwa la ją cy na nie mal bez ob -
słu go we funk cjo no wa nie in sta la cji
zbior ni ko wych. Wszyst ko to ma
na ce lu cią głe pod no sze nie ja ko ści
usług, któ re fir ma świad czy.

Ja kość

Ame ri Gas, ja ko je dy na fir ma
w Pol sce dzia ła ją ca w bran ży LPG,
wdro ży ła Sys tem Za rzą dza nia Ja -
ko ścią, opar ty na cer ty fi ka cji
ISO 9001 w za kre sie ma ga zy no wa -
nia, na peł nia nia, sprze da ży i dys -
try bu cji ga zu skro plo ne go wbu tlach
i zbior ni kach ci śnie nio wych. W tej
bran ży bez pie czeń stwo od gry wa
pierw szo pla no wą ro lę, dla te go fir -
ma po sia da rów nież Sys tem Za rzą -
dza nia Bez pie czeń stwem, Hi gie ną
Pra cy i Ochro ną Śro do wi ska, któ -
ry speł nia wy ma ga nia pol skiej nor -
my PN -N -18001:2004 oraz bry tyj -
skiej BS OHAS 18001:2007. – Isto -
tą wpro wa dze nia Sys te mu Za rzą -
dza nia Ja ko ścią iBez pie czeń stwem
by ło za pew nie nie wszyst kim klien -
tom ipart ne rom biz ne so wym wy so -
kiej ja ko ści pro duk tów i za gwa ran -
to wa nie ob słu gi nasta łym, sa tys fak -
cjo nu ją cym po zio mie. Sys tem ja ko -
ści ca ły czas jest efek tyw ny ido sko -
na lo ny, o czym świad czą wy ni ki po -
szcze gól nych au di tów – za zna cza
dy rek tor Sza blew ski.

Naj wyż sza ja kość pro duk tu jest
gwa ran to wa na po przez dwu eta po -
wy pro ces kon tro li, któ ry wy ko ny -
wa ny jest przez nie za leż ne cer ty -
fi ko wa ne fir my, spe cja li zu ją ce się
w ana li zach ga zu płyn ne go. Roz po -
czy na się on w mo men cie prze kro -
cze nia przez pro dukt gra ni cy i jest
na stęp nie po wta rza ny kil ka krot nie
w ty go dniu, po przez po bie ra nie
pró bek ze zbior ni ków ma ga zy no -
wych w roz lew niach i bez po śred nio

z cy stern. Dzię ki te mu fir ma mo że
za ofe ro wać pro dukt o sta łych, naj -
wyż szej ja ko ści pa ra me trach. 

Jak mó wi dy rek tor Sza blew -
ski: – Rze tel ne pro wa dze nie biz ne -
su opar te jest na po szu ki wa niu

roz wią zań jak naj ko rzyst niej szych
dla klien ta oraz do trzy my wa niu
de kla ro wa nych obiet nic. Ja kość do -
star cza nych pro duk tów, ter mi no -
wość, spraw ność i bez pie czeń stwo
ich do staw, pro fe sjo nal na ob słu ga,

opar ta o świa to we stan dar dy, jak
rów nież re gu lar na kon tro la in sta la -
cji klien tów, to pod sta wy w na szej
dzia łal no ści.

Jo an na Chru stek,

Jo an na Ja ko weń ko

P R Z E  M YS Ł  PA  L I  W O  W Y Ame ri Gas – li der na ame ry kań skim ryn ku ga zu płyn ne go już w Pol sce!

Ja kość, rze tel ność, bez pie czeń stwo
Ame ri Gas Pol ska Sp. z o.o. (War sza wa) jest jed ną ze spół ek za leż -
nych mię dzy na ro do we go kon cer nu UGI Cor po ra tion, spe cja li zu ją -
ce go się w sprze da ży oraz dys try bu cji ga zu płyn ne go LPG, ga zu
ziem ne go oraz ener gii elek trycz nej. Spół ka, ope ru ją ca w Pol sce
od 1992 ro ku, a od ubie głe go ro ku dzia ła ją ca pod mar ką Ame ri Gas,
zaj mu je czo ło we miej sce w kra jo wej dys try bu cji ga zu płyn ne go w bu -
tlach, do in sta la cji zbior ni ko wych i w seg men cie au to ga zu. Gaz płyn -
ny Ame ri Gas sta no wi wszech stron ne źró dło ener gii, za rów no dla
go spo darstw do mo wych, jak i w wie lu ga łę ziach prze my słu, w tym
m.in. w prze my śle ce ra micz nym, che micz nym, elek tro tech nicz nym,
sta lo wym, spo żyw czym i, przede wszyst kim, do na pę du po jaz dów
sa mo cho do wych i wóz ków wi dło wych.
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Stop kon ser wan tom

Za kład Pro duk cji Spo żyw czej
Krzę tle Sp. z o.o. ist nie je od 3 lat
i w tym cza sie stał się ogól no pol -
ską mar ką, któ rej pro duk ty są
do stęp ne i roz po zna wal ne na te -
re nie ca łe go kra ju. – Przez ten
czas nie ustan nie do pra co wy -
wa li śmy tech no lo gicz nie na sze
pro duk ty i dziś z peł ną od po wie -

dzial no ścią mo -
że my stwier dzić,
że speł nia ją za ło -
żo ne ocze ki wa -
nia na sze i kon -
su men tów – mó -
wi Ar tur Bła sik,
pre zes za rzą du
Za kła du Pro duk -
cji Spo żyw czej
Krzę tle Sp. z o.o.

Przed się bior -
stwo kul ty wu je
miej sco wą tra -
dy cję ku li nar ną,
a w prze two rach
wy ko rzy stu je re -
gio nal ne re cep -
tu ry. Skład ni ki
do wy ro bów po -
zy ski wa ne są
od miej sco wych
rol ni ków, któ -
rych go spo dar -
stwa są pod sta -

łą kon tro lą fir my.
Ce chą wy róż nia ją cą pro duk ty

jest fakt, iż wszyst kie są bez
kon ser wan tów i sztucz nych
do dat ków. 9- i 12-mie sięcz ne
ter mi ny przy dat no ści uzy ski -
wa ne są po przez na tu ral ny pro -
ces pa ste ry za cji i ste ry li za cji,
w wy ni ku cze go po wsta ją da nia
o do mo wym cha rak te rze. Tak że

sam pro ces pro duk cyj ny zbli żo -
ny jest do do mo we go go to wa -
nia. – W przy pad ku na szej pro -
duk cji, ra czej na le ży mó wić
o kuch ni i go to wa niu, niż li niach
tech no lo gicz nych. Od po cząt ku
na szej dzia łal no ści na szym ce -
lem by ło prze ka za nie kon su -
men tom pro duk tów z tak zwa ną
„czy stą ety kie tą”, czy li w stu
pro cen tach na tu ral nych. – mó wi
pre zes Ar tur Bła sik. – Za mysł
za tem z jed nej stro ny pro sty,
ale z dru giej – trud ny do zre ali -
zo wa nia, dla te go, że w dzi siej szej
ma so wej pro duk cji żyw no ści,
wy ro by z do dat ka mi i po lep sza -
cza mi są pro ste w pro duk cji,
atrak cyj ne wi zu al nie, po sia da ją
wy dłu żo ny ter min przy dat no -
ści do spo ży cia, ale nie ste ty nie
są tak zdro we, jak pro duk ty na -
tu ral ne. 

Go to wy, zdro wy obiad

Mię so w da niach go to wych
jest przy go to wy wa ne spe cjal -
nie dla za kła du, bez uży cia
sztucz nych środ ków kon ser wu -
ją cych, barw ni ków i po lep sza czy
sma ko wych. Do dat ko wym czyn -
ni kiem wy róż nia ją cym krzę tel -
skie wy ro by jest fakt, iż za kład
po sia da uj ście na tu ral nej wo dy
źró dla nej, bo ga tej w ma gnez,
wapń i sód. Wy ko rzy sta nie wo -
dy źró dla nej nie tyl ko pod no si
wa lo ry sma ko we, ale przede
wszyst kim wpły wa ko rzyst nie
na war to ści od żyw cze pro duk -
tów.

Ofer ta pro duk to wa spod mar -
ki „Krzę tle” przy go to wa na zo sta -
ła głów nie z my ślą o kon su men -
tach ak tyw nych, nie ma ją cych

zbyt wie le cza su na co dzien ne
przy go to wa nie zdro we go, w peł -
ni war to ścio we go po sił ku. 

Krzę tel skie wy ro by sta no wią
go to we da nia, bę dą ce ka no nem
pol skiej kuch ni, po cząw szy
od zup (woj sko wa gro chów ka,
flacz ki z bocz nia ków, ka pu śniak
na wę dzą ce, żur ślą ski, grzy bo -
wa, fa sol ka po bre toń sku), po -
przez da nia mię sne (gu lasz
sta ro pol ski, kur czak w so sie
słod ko -kwa śnym, fla ki wo ło we
w zło ci stym ro so le, bi gos, le czo)
oraz da nia go to we dwor skie -
go sto łu (kar czek kró lew ski
w so sie my śliw skim, wo ło wi na
ry cer ska ze śliw ką, kur czak
wy twor ny w wa rzy wach z mio -
dem, schab szla chec ki w czer -
wo nym wi nie), aż po prze two -

ry wa rzyw ne (ogór ki kon ser -
wo we z pa pry ką i ce bu lą, ogór -
ki kwa szo ne kre so we, ogór ki za -
ką sko we, pa pry ka kon ser wo wa)
i wa rzyw ne do dat ki do obia -
du (bu racz ki za sma ża ne i tar -
te, ka pu sta za sma ża na, bocz -
nia ki ma ry no wa ne). Ofer tę uzu -
peł nia ją na tu ral ne kon cen tra -
ty żu ru i barsz czu czer wo ne -
go do sa mo dziel ne go przy go to -
wa nia zup. 

– Oczy wi ście ma my w pla nach
dal sze roz sze rza nie asor ty men -
tu i nie ustan nie pra cu je my
nad re cep tu ra mi no wych pro -
duk tów. Na dal bę dzie my wier ni
„zdro wej żyw no ści” bez kon -
ser wan tów, bo na tym za ło że niu
bu du je my na szą mar kę – zdra -
dza A. Bła sik.

Pro duk ty Krzę tle znaj du ją
się dziś w ofer cie każ de go
skle pu, któ ry sta wia na zdro -
wą żyw ność i pro duk ty na tu -
ral ne. Wy ro by są eks po no wa -
ne na cha rak te ry stycz nym kre -
den sie, wy ko na nym z na tu ral -
ne go drew na. Krzę tle są obec -
ne w więk szo ści roz wo jo wych
sie ci w Pol sce, m.in.: Piotr i Pa -
weł, Bo mi, Al ma, In ter mar che,
Cha ta Pol ska, Spo łem, Lec -
lerc, Kau fland, Car re fo ur
i w wie lu in nych.  

Fir ma stop nio wo zdo by wa
uzna nie na ryn kach za gra nicz -
nych – głów ny mi od bior ca mi
po za gra ni ca mi Pol ski są dziś
Niem cy.

Maria Leżucha,

Jacek Majewski

B R A N  Ż A  S P O  Ż Y W  C Z A  Na tu ral na żyw ność bez kon ser wan tów „Krzę tle” – Do bra Mar ka 2010

Na tu ral nie smacz ne i zdro we
Za kład Pro duk cji Spo żyw czej „Krzę tle” spe cja li zu je się
w pro duk cji żyw no ści bez kon ser wan tów: zup, go to wych dań
mię snych, prze two rów wa rzyw nych oraz kon cen tra tów.
Wszyst kie pro duk ty cha rak te ry zu ją się wy so ką ja ko ścią – są
cał ko wi cie na tu ral ne, po zba wio ne barw ni ków i sztucz nych do -
dat ków. Fir ma zlo ka li zo wa na jest w re gio nie wie luń skim (woj.
łódz kie), w nie ska żo nej prze my słem miej sco wo ści Krzę tle
w oto cze niu la sów, roz le głych pól, łąk oraz w są siedz twie rze -
ki War ty, co sta no wi o wa lo rach eko lo gicz nych skład ni ków,
z któ rych po wsta ją wy ro by te go pol skie go pro du cen ta.

Ar tur Bła sik pre zes za rzą du Za kła du Pro duk cji 
Spo żyw czej Krzę tle Sp. z o.o.

Spół dziel nia po wsta ła z ini cja -
ty wy pol skich i nie miec kich
przed się bior ców w 1884 r. w ko -
leb ce no wo cze sne go pol skie go
rol nic twa, ja kim jest re gion Ko -
ścia na (to tu gen. De zy de ry Chła -
pow ski, ko rzy sta jąc z do świad -
czeń za chod nich, wpro wa dził
no wo cze sne me to dy upra wy i ho -
dow li). 

Funk cjo no wa niu Spół dziel ni
nie za gro zi ły na wet la ta wo jen,
świa to wych kry zy sów, a tak że
struk tu ral nych prze mian sys te -
mo wych. Na po cząt ku lat 90.
Spół dziel nia uda nie prze szła
pro ce sy re struk tu ry za cyj ne.

Przed się bior stwo sys te ma tycz -
nie wzbo ga ca asor ty ment wy ro -
bów iuno wo cze śnia pro ce sy tech -
no lo gicz ne. Dziś za kład speł nia
wszyst kie wa run ki we te ry na ryj -
ne i sa ni tar ne, okre ślo ne przez
UE, a OSM jest w trak cie do sko -
na le nia wdro żo ne go zin te gro wa -
ne go sys te mu za rzą dza nia ja ko -
ścią i bez pie czeń stwem żyw no ści
ISO 9001:2008 i ISO 22000:2006
oraz wdro że nia stan dar du

BRC. – Na sza dzi siej sza po zy cja,
i na praw dę bo ga ta hi sto ria są za -
słu gą wie lu lu dzi i in sty tu cji, rze -
tel nych do staw ców mle ka, spół -
dziel ców, kie row nic twa i za ło gi
zKo ścia na ina sze go dru gie go od -
dzia łu w Py rzy cach – pod kre śla
Hen ryk Ben dziń ski, pre zes za -
rzą du Spół dziel ni. – Mi nio ny, 2010
rok był cie ka wy, ale dość trud ny
za ra zem, bo wiem zmie ni ły się
zde cy do wa nie wa run ki w za kre -
sie do stęp no ści su row ca i je go ce -
ny. Ale uda je się nam dojść do po -
ro zu mie nia z na szy mi part ne ra -
mi han dlo wy mi i do sto so wać
do tych zmian. 

Obrzań ska Spół dziel nia Mle -
czar ska jest pro du cen tem sze ro -
kie go asor ty men tu wy ro bów
mlecz nych m.in. wy ro bów UHT
(śmie tan i śmie ta nek, mle ka),
jo gur tów oraz ke fi rów na tu ral -
nych i owo co wych, twa ro gów,
mle ka świe że go, ma sła oraz ma -
śla nek. – Cią gle in we stu je my
w roz sze rza nie na sze go asor ty -
men tu, po ja wia ją się ko lej ne pro -
duk ty, w tym tak że se zo no we.

Uzu peł nia my tak że na szą ofer tę
dla bran ży ga stro no micz nej o no -
we asor ty men ty, ta kie jak twa ro -
gi cu kier ni cze oraz jo gur ty w du -
żych opa ko wa niach jed nost ko -
wych – mó wi pre zes Ben dziń ski. 

Ja ko je dy na fir ma w Pol sce
oraz jed na z nie licz nych w świe -
cie po sia da my ma szy nę pa ku ją -
cą wopa ko wa nia ty pu Te tra Clas -
sic. Pro du ko wa ne na niej mlecz -
ko UHT do ka wy zy sku je co raz
szer sze gro no zwo len ni ków. 

Ak tu al nie OSM Ko ścian prze pro -
wa dza na te re nie za chod niej Pol -
ski ak cję pro mu ją cą mle ko UHT
„Tra dy cja Wiel ko pol ska”. Ma ona
na ce lu zbu do wa nie wśród klien -
tów jesz cze więk szej świa do mo ści
mar ki po przez „wcią gnię cie”
do za ba wy klien tów, któ rzy ma ją
od po wie dzieć na py ta nie: Czym
jest dla Cie bie Tra dy cja wiel ko -
pol ska?Spo śród naj cie kaw szych
od po wie dzi zo sta ną wy lo so wa ne
na gro dy dla 5 osób – wy ciecz ka
do do wol ne go kra ju oraz sze reg
na gród rze czo wych.

Spół dziel nia sku pia dziś bli -
sko 800 człon ków, da je za trud nie -
nie dla po nad 350 osó b, a każ de -
go ro ku prze ra bia nie mal 100 mln
li trów mle ka. Na ten rok fir ma
pla nu je jesz cze więk sze wy ko rzy -
sta nie swo ich moż li wo ści pro duk -
cyj nych. 

OSM Ko ścian jest lau re at ką
wie lu pre sti żo wych na gród i wy -
róż nień za naj wyż szą ja kość
pro du ko wa nych wy ro bów.

Mag da le na Tu łec ka

S P Ó Ł  D Z I E L  N I E  M L E  C Z A R  S K I E Śmie ta ny OSM w Ko ścia nie – Do bry Pro dukt 2010 

Smak wiel ko pol skiej
tra dy cji
Li czą ca bli sko 130 lat Obrzań ska Spół dziel nia Mle czar ska
w Ko ścia nie (woj. wiel ko pol skie), by ła jed ną z pierw szych
te go ty pu ini cja tyw na zie miach pol skich. Bo ga ta hi sto ria i tra -
dy cja oraz sto so wa nie naj no wo cze śniej szych tech no lo gii
pro duk cji naj wyż szej ja ko ści wy ro bów sta no wią o wy so kiej
po zy cji fir my na ryn ku. Smacz ne, zdro we, atrak cyj ne i od -
po wia da ją ce stan dar dom eu ro pej skim wy ro by mar ki „Ko -
ścian” cie szą się dziś ogrom nym po wo dze niem w Pol sce
i po za jej gra ni ca mi. Pro du ko wa na przez Spół dziel nię ga ma
śmie tan otrzy ma ła wła śnie 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.
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Fa gor Ma ster co ok S.A. wcho -
dzi w skład Gru py Fa gor,
na le ża cej do naj więk szej
na świe cie gru py ko ope ra cyj -
nej, któ ra obec na jest w po -
nad 100 kra jach i po sia da
16 wła snych fa bryk. Ofe ru je
pe łen asor ty ment pro duk tów
AGD, któ rych wy znacz ni ka mi
są: wy so ka ja kość, ory gi nal -
ne wzor nic two oraz no wo -
cze sna tech no lo gia. 

BE ATA SE KU ŁA:
Pro duk ty Fa gor Ma ster co ok
cie szą się du żą po pu lar no -
ścią wśród kon su men tów,
dla te go czę sto są na gra dza -
ne. Ja kie zna cze nie dla fir my
ma ty tuł Do bry Pro dukt 2010,
któ ry zo stał przy zna ny
za pie kar ni ki, pły ty ga zo we

oraz kuch nie ga zo wo -elek -
trycz ne?

IRE NE USZ BART NI KOW SKI:
Ty tuł ten jest dla nas wy jąt ko -
wo waż ny, po nie waż na gro -
dzo ne urzą dze nia zo sta ły
wska za ne przez kon su men -
tów, któ rzy zna ją i do ce nia ją no -
wo cze sny sprzęt AGD mar ki
Ma ster co ok. Na prze strze ni
ostat nich lat na sze pro duk ty
otrzy ma ły sze reg na gród. Wy -
róż nio ne zo sta ły m.in. pie kar -
ni ki, pły ty ga zo we i elek trycz -
ne, a tak że pły ty in duk cyj ne
oraz chło dziar ko -za mra żar ki.
W mi nio nym ro ku oprócz urzą -
dzeń ku chen nych, wy róż nio -
no rów nież ofe ro wa ne przez
nas pral ki – szcze gól nie do ce -
nio no mo del ła do wa ny od gó ry
PTDE -136 Do se, z prze ło mo -
wym roz wią za niem e -Do se.

Pral ka z sys te mem do zo wa -
nia e -Do se, to urzą dze nie no -
wej ge ne ra cji, na czym po le -
ga to roz wią za nie?
Fa gor Ma ster co ok ja ko pierw -
szy i je dy ny wpro wa dził nary nek
pral kę ła do wa ną od gó ry, wy po -
sa żo ną w uni kal ną, prze ło mo wą
tech no lo gię e -Do se. Jest to no wa -
tor ski sys tem do zo wa nia de ter -
gen tu, któ ry sa mo dziel nie do bie -
ra nie zbęd ną ilość środ ków pio -
rą cych w pły nie. Do zu je je w za -
leż no ści od stop nia twar do ści
wo dy, ilo ści pra nej odzie ży oraz
stop nia jej za bru dze nia. Roz -
wią za nie jest przy ja zne nie tyl -
ko śro do wi sku, ale i użyt kow ni -
ko wi, zbior nik na de ter gent wy -

star czy uzu peł niać raz na 3 do 6
mie się cy w za leż no ści od in ten -
syw no ści pra nia. Dzię ki te mu
eko lo gicz ne mu roz wią za niu
oszczę dza my de ter gen ty, zmniej -
sza my zu ży cie wo dy i dba my
o śro do wi sko na tu ral ne. Mi mo,
że sys tem e -Do se do stęp ny jest
obec nie w pral kach ła do wa nych
od gó ry, to tech no lo gia ta zdo by -
wa jed nak co raz więk szą po pu -
lar ność, dla te go pla nu je my wpro -
wa dze nie jej tak że wpral kach ła -
do wa nych od fron tu. 

Ja kie in ne no wo cze sne tech -
no lo gie znaj du ją za sto so wa -
nie w ofe ro wa nych przez Pań -
stwa pro duk tach?
W na szych dzia ła niach sku -
pia my się na kre owa niu no wa -
tor skich roz wią zań oraz ulep -
sza niu tych już ist nie ją cych,
ma jąc na ce lu nie ustan ne pod -
no sze nie ja ko ści i kom for tu ży -

cia kon su men tów. Chce my, aby
sprzęt mar ki Ma ster co ok uła -
twiał wy ko ny wa nie co dzien -
nych obo wiąz ków, spra wiał, że
sta ją się one przy jem no ścią,
a na wet wy rę czał nas w ich wy -
ko ny wa niu. Ja ko pierw si wpro -
wa dzi li śmy do sprzę tu AGD
prze ło mo we, za awan so wa ne
tech no lo gie, ta kie jak in duk cja,
pi ro li za i wspo mnia ne e -Do se,
któ re zy ska ły ogrom ną po pu lar -
ność. Dzię ki wspar ciu tech no -
lo gicz ne mu, fi nan so we mu i lo -
gi stycz ne mu, ja kie zy ska li śmy
wcho dząc w skład Gru py Fa gor,
nie ustan nie do sko na li my te
roz wią za nia, utrzy mu jąc po -
zy cję li de ra wy mie nio nych tech -
no lo gii.

Czym wy róż nia ją się te prze -
ło mo we roz wią za nia?
In duk cja to naj no wo cze śniej szy
i naj bar dziej kom for to wy spo -

sób go to wa nia. Uni kal na kon -
struk cja płyt in duk cyj nych
spra wia, że cie pło wy twa rza ne
jest tyl ko w na czy niu, usta -
wio nym na po lu grzew czym,
pod czas gdy po wierzch nia pły -
ty po zo sta je zim na. Roz wią za -
nie to gwa ran tu je peł ne bez pie -
czeń stwo użyt ko wa nia oraz
wy jąt ko wą szyb kość przy rzą -
dza nia po traw. Pły ty in duk cyj -
ne mar ki Ma ster co ok wzbo ga -
ca ne są wciąż o ko lej ne, do dat -
ko we udo god nie nia m.in. wy -
świe tlacz LCD oraz du żą stre -
fę grzej ną Evo lis, któ ra po mie -
ści na wet trzy mniej sze na -
czy nia jed no cze śnie. W na -
szym naj now szym, prze ło mo -
wym mo de lu, któ ry wła śnie
wpro wa dza my na ry nek, bę dą
aż dwie ta kie stre fy, co za pew -
ni nie ogra ni czo ne moż li wo ści
go to wa nia. 

Pi ro li za to z ko lei no wo cze sny
i nie zwy kle ła twy spo sób
naoczysz cza nie wnę trza pie kar -
ni ka. Wszel kie za nie czysz cze nia,
któ re po zo sta ją po pie cze niu,
są za mie nia ne w po piół, dzię ki
w peł ni au to ma tycz ne mu pro ce -
so wi, za cho dzą ce mu wtem pe ra -
tu rze 500°C. Oprócz pi ro li zy pie -
kar ni ki mar ki Ma ster co ok ofe ru -
ją tak że m.in. uni kal ną funk cję
Ma ster Chef. Ko rzy sta jąc z niej,
wy star czy je dy nie umie ścić da -
nie w pie kar ni ku, a urzą dze nie
sa mo dziel nie roz po zna po tra -

wę i do bie rze naj lep szy spo sób
pie cze nia.

Ja kie są Pań stwa naj bliż sze
pla ny roz wo jo we i in we sty -
cyj ne?
W naj bliż szych la tach bę dzie my
dą żyć do dal sze go umac nia nia
po zy cji Fa gor Ma ster co ok, ja ko
jed ne go z li de rów bran ży AGD
wPol sce. Już te raz je ste śmy naj -
więk szym pro du cen tem pra lek
w Eu ro pie – mo de le ła do wa ne
odgó ry pro du ko wa ne są wno wo -
cze snej fa bry ce we Wro cła wiu.
Na szym ce lem jest rów nież
wzmoc nie nie wi ze run ku mar ki
Ma ster co ok, ja ko pro du cen ta
zna nych już klien tom kuch ni
i płyt in duk cyj nych, jak rów nież
funk cjo nal nych pra lek ino wo cze -
snych pie kar ni ków. Słu ży ła te mu
m.in. za koń czo na nie daw no kam -
pa nia TV, pro wa dzo na podna zwą
„Mi strzo wie”. W2010 r. wpro wa -
dzi li śmy po nad 100 no wych mo -
de li urzą dzeń, a w naj bliż szych
mie sią cach po sze rzy my asor ty -
ment oko lej nych kil ka dzie siąt no -
wo ści pro duk to wych, w tym
wspo mnia ną pły tę in duk cyj ną,
zdwie ma du ży mi stre fa mi grzew -
czy mi Evo lis. Do ofer ty wpro wa -
dzi my tak że no we mo de le chło -
dziar ko -za mra ża rek, kuch ni
i pra lek. Z pew no ścią no wy rok
bę dzie stał podzna kiem in no wa -
cyj nych pro duk tów i prze ło mo -
wych roz wią zań.

A R  T Y  KU  ŁY  G O  S P O  DA R  S T W A  D O  M O  W E  G O  Sprzęt AGD Fa gor Ma ster co ok – Do bry Pro dukt 2010

Prze ło mo we roz wią za nia tech no lo gicz ne

R O Z  M O  W A  z Bog da nem

Szew czy kiem, dy rek to rem

ge ne ral nym Fa bry ki Me bli

„BO DZIO”

MAG DA LE NA TU ŁEC KA:
Po czą tek ro ku to naj lep szy
mo ment na pod su mo wa nia.
Jak przed sta wia się kon dy cja
spół ki z per spek ty wy ostat -
nich dwu na stu mie się cy?

BOG DAN SZEW CZYK:
Każ da ana li za na szej dzia łal no -
ści po wsta je w opar ciu o róż no -
ra kie kry te ria. Wy ni ki fi nan so we
spół ki oraz wszyst kie istot ne in -
for ma cje, ob ra zu ją ce jej kon dy cję,
są roz pa try wa ne nie tyl ko przez
pry zmat ak tu al nej sy tu acji
na ryn ku, ale po zo sta ją w ści słym
związ ku z za ło że nia mi i ce la mi,
ja kie so bie wy ty cza my. Bio rąc
pod uwa gę zło żo ną sy tu ację w ca -
łej bran ży oraz glo bal ne pro ble -
my ryn ku, rok 2010 na le ży uznać
za cał kiem do bry. Wy mier nym
efek tem pro wa dzo nej przez nas
po li ty ki był m.in. wzrost i utrzy -
ma nie wy so kie go za trud nie nia,

któ re się gnę ło bli sko 2 tys. pra -
cow ni ków. Od da li śmy do użyt ku
kil ka na ście no wo wy bu do wa -
nych sa lo nów sprze da ży i do ce -
lo wo po sze rzy li śmy sieć dys try -
bu cji do 250 punk tów. Od no to wa -
li śmy tak że 12-proc. wzrost sprze -
da ży. 

Ja kie są pro gno zy dla Fa bry ki
Me bli „BO DZIO” na 2011 r.? 
Wie le in for ma cji, zwią za nych
z fir mą i dzia łal no ścią bran ży,
jesz cze pod da wa nych jest przez
nas skru pu lat nym ana li zom
i oce nom. Pro du cen ci me bli ocze -
ku ją od ryn ku oznak sta bi li za cji.
Po okre sie sta gna cji i prób za ci -
ska nia pa sa, pol skie me blar -
stwo po trze bu je trwa łe go oży -
wie nia. Mam na dzie ję, że
rok 2011 bę dzie bar dziej prze wi -
dy wal ny. Ży czył bym so bie i mo -
im wspól ni kom, aby naj bliż sze
mie sią ce gwa ran to wa ły nam
przy naj mniej ta ki roz wój jak
do tej po ry. 

Co bę dzie na le ża ło do prio ry te -
tów fir my w ro ku bie żą cym?
Głów nym kie run kiem stra te gii
na szej fir my jest suk ce syw ne
umac nia nie po zy cji, a prio ry te -
tem po zo sta je roz bu do wa sie ci
dys try bu cji. W tym ro ku te in we -
sty cje po zo sta ną w cen trum na -
sze go szcze gól ne go za in te re -
so wa nia. Ich ska la oraz in ten -
syw ność bę dzie jed nak uza leż -
nio na w głów nej mie rze od kon -
dy cji fi nan so wej oraz sy tu acji
na ryn ku. W rów nym stop niu za -
le ży nam tak że za zin ten sy fi ko -
wa niu prac, zwią za nych z mo -
der ni za cją li nii pro duk cyj nych.
Sta łym ele men tem jest an ga żo -

wa nie się we wszel kie dzia ła nia,
zwięk sza ją ce na szą kon ku ren -
cyj ność. Za mie rza my roz sze -
rzyć ofer tę pro duk to wą, kła -
dąc szcze gól ny ak cent na opty -
mal ne do sto so wa nie jej do ak tu -
al nych tren dów. 

Czy nie naj lep sza ko niunk tu -
ra w me blar stwie mo że wpły -
nąć na Pań stwa po zy cję
na ryn ku? Czy stra te gia przed -
się bior stwa za kła da zmia nę
pla nów, zwłasz cza w za kre sie
in we sty cji? 
Po ja wia ją ce się trud no ści ryn ko -
we mu szą zna leźć swo je od -
zwier cie dle nie tak że w pla no wa -
niu. Si łą na szej stra te gii roz wo -
ju jest jej ela stycz ność w do sto -
so wy wa niu się do cią gle zmie -
nia ją cych się wa run ków. Jej re -
ali za cja mu si przede wszyst -
kim umoż li wiać przed się bior -
stwu bez piecz ny i sta bil ny roz -
wój, co w obec nych uwa run ko -
wa niach nie jest na pew no za da -
niem ła twym. Ofen syw ny cha -
rak ter stra te gii mu si z ko lei
za kła dać utrzy ma nie okre ślo ne -
go po zio mu in we sty cji. Na le ży -
my do gro na tych przed się -

biorstw, któ re wy so ką kon ku -
ren cyj ność oraz sta bil ną po zy -
cję w bran ży za wdzię cza ją głów -
nie wy so ko na kła do wym in we -
sty cjom. Na wet je śli mu si my
na bie żą co re wi do wać swo je
pla ny i za ło że nia, to na pew no
nie zre zy gnu je my z pro jek tów,
któ re ze stra te gicz ne go punk tu
wi dze nia są dla nas naj waż -
niej sze. 

Jest Pan do świad czo nym me -
ne dże rem. Czy spraw ne za rzą -
dza nie za wsze da je gwa ran cję
na roz wój przed się bior stwa?
Każ de du że przed się bior stwo, to
skom pli ko wa ny or ga nizm, któ ry
wy ma ga spo re go za an ga żo wa -
nia w je go pra wi dło we funk cjo no -
wa nie. Przy ję cie opty mal ne go
mo de lu za rzą dza nia jest uza leż -
nio ne od pro fi lu dzia łal no ści, jej
struk tu ry or ga ni za cyj nej oraz in -
nych uwa run ko wań. Pa trząc
zper spek ty wy wła snych do świad -
czeń, zda ję so bie spra wę, jak
waż ną ro lę w funk cjo no wa niu
przed się bior stwa peł ni od po wied -
ni sys tem za rzą dza nia. Je ste śmy
mo de lo wym przy kła dem szcze gó -
ło we go po dzia łu kom pe ten cji po -

mię dzy po szcze gól ny mi ko mór ka -
mi za rzą dza ją cy mi, z wy raź nie
wy od ręb nio nym pio nem de cy zyj -
nym. Sta no wi on za rząd fir my,
w skład któ re go wcho dzą, mo ja
mał żon ka Iwo na, cór ki An na iMo -
ni ka oraz syn Grze gorz. Na sze
dzia ła nia nie ogra ni cza ją się wy -
łącz nie do ad mi ni stro wa nia, ale
przede wszyst kim do wy ty cza nia
ce lów i do pro wa dza nia do ich re -
ali za cji.

Czy pro wa dząc ro dzin ną fir mę
trud no jest od dzie lić ży cie pry -
wat ne od obo wiąz ków za wo -
do wych? 
Wy zna ję za sa dę, że te dwie sfe -
ry ży cia nie po win ny ze so bą ko -
li do wać, a co naj wy żej wza jem -
nie się uzu peł niać. Sta ra my się
tak pla no wać wła sne obo wiąz -
ki, aby zna leźć czas dla naj bliż -
szych, a tak że, aby móc od da -
wać się swo im za in te re so wa -
niom, któ rych nam z pew no ścią
nie bra ku je. Z punk tu wi dze nia
wie lu obo wiąz ków służ bo wych
oraz sze ro kie go za kre su spraw,
któ ry mi się zaj mu je my ja ko
wspól ni cy spół ki, nie zmier nie
waż ne jest umie jęt ne od dzie le -

nie pra cy za wo do wej od ży cia
pry wat ne go, któ re za wsze trak -
tu je my ja ko war tość naj waż -
niej szą dla nas. 

Co uwa ża Pan za swój naj -
więk szy suk ces ja ko przed się -
bior cy i wła ści cie la jed nej
z naj pręż niej dzia ła ją cych firm
me blar skich?
Sa mo utwo rze nie fir my w 1985 r.,
czy li w bar dzo trud nym okre sie
w Pol sce, moż na już uznać
za suk ces. Naj waż niej sze jed -
nak, że przez po nad 25 lat dzia -
łal no ści mia łem oka zję speł nić
ma rze nia o wła snym biz ne sie.
Naj wię cej sa tys fak cji da je mi
jed nak po czu cie, że po mi mo
wie lu prze ciw no ści lo su po tra fi -
łem przez ten ca ły okres za gwa -
ran to wać jej nie prze rwa ny roz -
wój, któ re go fi na łem jest jej
obec na po zy cja w bran ży
i na ryn ku. Sy tu acja ta świad czy
tak że o sku tecz no ści po dej mo -
wa nych przez za rząd de cy zji.
W tym kon tek ście za suk ces
moż na uznać wy pro mo wa nie
jed nej z naj bar dziej obec nie roz -
po zna wal nych i kon ku ren cyj -
nych ma rek wśród pro du cen tów
me bli. Co istot ne, na szym je dy -
nym ka pi ta łem, zwłasz cza
na po cząt ku, by ła pra ca i za pał
oraz wia ra w to, że dzię ki kon -
se kwen cji w dzia ła niu moż na
osią gnąć suk ces. Waż nym jest,
że uda ło nam się stwo rzyć du że,
ro dzin ne przed się bior stwo,
o bar dzo bo ga tym do rob ku,
opar te wy łącz nie na pol skim
ka pi ta le. 

B R A N Ż A  M E B L A R S K A  Rozwój, inwestycje i skuteczne zarządzanie – gwarancjami wysokiej pozycji polskiego producenta mebli

Polski lider rynku meblarskiego

R O Z  M O  W A  

z Ire ne uszem Bart ni kow skim,

Pre ze sem Za rzą du 

Fa gor Ma ster co ok S.A.
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„SO LAN KI” ja ko uzdro wi sko
ni zin ne, spe cja li zu je się w le cze -
niu cho rób ukła du ru chu, reu -
ma to lo gii, oty ło ści, a tak że
z uwa gi na ła god ny kli mat – jest
ide al nym miej scem do le cze nia
cho rób ukła du krą że nia,
zwłasz cza kar dio lo gicz nych. 

Dziś „SO LAN KI” dys po nu ją
kil ku set miej sca mi dla ku ra -
cju szy w wie lu obiek tach sa na -
to ryj no -uzdro wi sko wych (m.in,
Ze spół Sa na to ryj no -Szpi tal ny
„Ku ja wiak”, Sa na to rium „Ku ja -
wian ka”, Sa na to rium „AS”, Wil -
la „OSTO JA”), ofe ru ją cych lecz -

ni cze po by ty sa na to -
ryj ne, wcza sy lecz ni -
cze, me di cal SPA, tur -
nu sy re ha bi li ta cyj ne
oraz za bie gi i usłu gi
me dycz ne (hy dro te ra -
pia, fi zy ko te ra pia, cie -
pło lecz nic two, krio te -
ra pia, ki ne zy te ra pia,
bal ne ote ra pia). – Trzy
z na szych obiek tów są
za byt ka mi, co wy ma ga -
ło i na dal wy ma ga
od nas po nie sie nia
znacz nych na kła dów
in we sty cyj nych, w ce lu
za cho wa nia cech za -
byt ko wych, a jed no cze -

śnie pod no sząc stan dard bu dyn -
ków – mó wi Ta de usz Chę sy,
no wy Pre zes Za rzą du „SO LA -
NEK”, pia stu ją cy to sta no wi sko
od grud nia ub. ro ku.

Oprócz in we sty cji ma ją cych
na ce lu za cho wa nie za byt ko -
wych za so bów Uzdro wi ska,
spół ka od da ła do użyt ku no wo -
cze sny kom pleks „SO LAN KI
Me di cal SPA”, ofe ru ją cy usłu gi
z za kre su SPA i ko sme ty ki cia -
ła, uzu peł nio ne usłu ga mi ho te -
lo wy mi, kon fe ren cyj ny mi i ca te -
rin go wy mi. Obiekt po sia da po -
nad 100 miejsc w kli ma ty zo wa -
nych po ko jach jed no - i dwu oso -
bo wych z ła zien ka mi, lo dów -

ka mi i sprzę tem RTV. Obiekt jest
przy ja zny oso bom nie peł no -
spraw nym i ro dzi nom zdzieć mi.

– Ku ra cju szom wszyst kich
pla có wek „SO LA NEK” gwa -
ran tu je my spo kój i wy po czy nek,
są siedz two im po nu ją cej Tęż ni
So lan ko wej (jed nego z trzech
ta kich in ha la to riów w Pol sce),
pięk ne go Par ku So lan ko we go,
a przede wszyst kim uzdra wia -
ją ca moc na tu ral nych so la nek
chlor ko wo -so do wych, brom ko -
wych, ma gne zo wych i bo ro -
win – za chę ca pre zes T. Chę sy.

Ma ria Le żu cha, 

Ja cek Ma jew ski

U Z D R O  W I  S K A  „SO LAN KI” Uzdro wi sko Ino wro cław Sp. z o.o. – naj wyż sza ja kość usług sa na to ryj nych

Uzdra wia ją ca moc so lan ki
Choć ino wro cław skie uzdro wi sko „SO LAN KI” li czy po -
nad 130 lat, to po cząt ki tra dy cji przy ro do lecz ni czych w tym
mie ście się ga ją 1450 r. kie dy uru cho mio no pierw szą łaź nię
miej ską z ką pie la mi so lan ko wy mi. W XIX wie ku od kry to bo -
ga te zło ża so li i nie wy czer pa ne źró dła so lan ki, co przy czy ni -
ło się do dy na micz ne go roz wo ju uzdro wi ska i wy bu do wa nia
za kła du przy ro do lecz ni cze go pod na zwą „So lan ki Ino wro cław -
skie”, któ re od 2008 r. pod da wa ne pro ce so wi pry wa ty za cyj -
ne mu, jest dziś zna ne pod na zwą „SO LAN KI” Uzdro wi sko Ino -
wro cław Sp. z o.o. 

R O Z  M O  W A

z An na Tyl kow ską, 

pre ze sem Spo łem WSS

Śród mie ście

BE ATA SE KU ŁA: 
To, co wy róż nia pla ców ki Spo -
łem, to m.in. zmo der ni zo wa ne,
od zna cza ją ce się in dy wi du al -
nym cha rak te rem wnę trza. Co
jesz cze spra wia, że klien ci

z przy jem no ścią ro bią za ku py
w tej sie ci?

AN NA TYL KOW SKA:
Je stem prze ko na na, że więk -
szość na szych klien tów ko ja -
rzy na sze pla ców ki z to wa rem
do brej ja ko ści, ale tak że z pa nu -
ją cą tu at mos fe rą. Każ dy klient
mi mo bez po śred nie go do stę pu
do to wa rów mo że u nas li czyć
na fa cho wą po moc ze stro ny
na szych pra cow ni ków. Fa mi lij ne
sto sun ki two rzą tę nie po wta -
rzal ną au rę w spo łe mow skich
skle pach. Rów nież ob co kra jow -
cy mo gą li czyć na pro fe sjo nal ną
ob słu gę bo wiem eks pe dien ci
uczest ni czą w kur sach ję zy ko -
wych.

Spo łem WSS Śród mie ście jest
in sty tu cją, z któ rą pra cow ni cy
wią żą się na dłu żej. Co ich za -
chę ca?

Spe cy fi ką spół dziel czo ści jest fakt
wią za nia się z fir mą na dłu gie la -
ta. Wna szej Spół dziel ni nie są wy -
jąt kiem oso by, któ re ca łe ży cie za -
wo do we zwią za ły z na mi, cze go
przy kła dem jest mo ja ka rie ra za -
wo do wa od sta ży sty do pre ze sa.
Ści słe związ ki, moż li wość awan -
su, po moc wosią gnię ciu sta bi li za -
cji, jak rów nież moż li wość kon ty -
nu owa nia pra cy mi mo osią gnię te -
go wie ku eme ry tal ne go to pod sta -
wo we aspek ty dłu go trwa łej wię zi.
Waż ne są sto sun ki pra co daw -
ca – pra cow nik, ale nie bez zna cze -
nia są kon tak ty in ter per so nal ne
umac nia ne pod czas wspól nych
wy jaz dów kra jo wych i za gra nicz -
nych. Spe cja li stycz na opie ka le -
kar ska wza kła do wej przy chod ni,
udzie la ne ni sko opro cen to wa ne
po życz ki, moż li wość ko rzy sta nia
z ulgo wych bi le tów do te atru
sprzy ja ją za cie śnia niu tych wię zi.

Spół dziel nia zna na jest też
z dzia łal no ści na rzecz eko lo gii.
Wdro ży li śmy ogól no pol ski spo łe -
mow ski pro gram eko lo gicz ny,
umoż li wia jąc na szym klien tom
za kup cer ty fi ko wa nych eko pro -
duk tów. Po dej mu je my ak cje zwią -
za ne z ochro ną śro do wi ska, że

wspo mnę wy co fa nie po pu lar -
nych fo lió wek i za stą pie nie ich
tor ba mi bio de gra do wal ny mi lub
wie lo krot ne go uży cia. Pro wa -
dzi my zbiór kę zu ży tych ba te rii,
wy ko rzy stu je my ener go osz częd -
ne urzą dze nia sprze da żo we etc.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu -
ją pro wa dzo ne przez Pań stwa
ak cje cha ry ta tyw ne na rzecz
dzie ci, mło dzie ży, osób star -
szych czy osób nie peł no spraw -
nych.
W ra mach tych dzia łań udo stęp -
nia my miej sca pod skar bo ny
na dat ki od klien tów, wspo ma ga -
my m.in. sto wa rzy sze nia, fun da -
cje, do my dziec ka. Sta wia my
naza cho wa nie rów no wa gi mię dzy
pod sta wo wą dzia łal no ścią go spo -
dar czą, a two rze niem przy ja znej
at mos fe ry, w tym rów nież nie sie -
niem po mo cy oso bom po trze bu ją -
cym, bę dą cym na szy mi pra cow ni -
ka mi, człon ka mi ja ki i tym spo za
Spół dziel ni. W na szej fir mie li czy
się prze cież czło wiek. 

P L A C Ó W K I  H A N D L O W E  Społem WSS Śródmieście Liderem Społecznej Odpowiedzialności

W naszej firmie liczy się człowiek 2010

Ist nie ją ca już od po nad 140 lat Spo łem War szaw ska Spół -
dziel nia Spo żyw ców Śród mie ście po sia da dziś 24 pla ców -
ki de ta licz ne: 2 Spół dziel cze Do my Han dlo we, 18 skle pów
spo żyw czych (w tym 3 De li ka te sy i 4 ka te go rii LUX) oraz
4 skle py prze my sło we. Oprócz dzia łal no ści han dlo wej, Spół -
dziel nia kon cen tru je się rów nież na sze ro ko ro zu mia nej dzia -
łal no ści spo łecz nej. 

Reklama

Łódz kie II Tar gi Uro da i Es te -
ty ka dla fir my 3-He li sa by ły wy -
jąt ko we pod wie lo ma wzglę da -
mi. Przed się bior stwo za pre zen -
to wa ło sze ro ką ga mę ofe ro wa -

Pro du cent sze ro kiej ga my ko sme ty ków 3-He li sa, pod czas li -
sto pa do wych II Tar gów Uro da i Es te ty ka w Ło dzi, po raz ko -
lej ny zo stał do ce nio ny i uho no ro wa ny. Fir ma pre zen to wa ła
swo je pro duk ty, za bie gi oraz urzą dze nia do zabiegów i ba -
da nia skó ry przy współ pra cy firm part ner skich z Włoch i Ko -
rei Płd. Atrak cyj ność ofer ty wzbu dzi ła du że za in te re so wa nie
zwie dza ją cych, a tak że za owo co wa ła dwie ma na gro da mi przy -
zna nymi przez or ga ni za to rów Tar gów.

Qu ali ty In ter na tio nal 2010. Or -
ga ni za to rzy i ju ry wy sta wy do -
ce ni li rów nież cie ka wą i peł ną
roz ma chu pre zen ta cję fir my, ho -
no ru jąc ją dwie ma na gro da mi:
za naj lep sze sto isko, a tak że na -
gro dą głów ną dla ko sme ty ku
Black Com fort z li nii De si ra ble
dla wy jąt ko we go męż czy zny.

Na sto isku 3-He li sy obec ni
by li przed sta wi cie le firm part -
ner skich z Włoch i Ko rei Płd.
oraz re pre zen tan ci sa lo nu ko -
sme tycz ne go Be au ty Pa saż Ka -
ta rzy ny Żu rek z Kra ko wa oraz
Ma ciej Ma niew ski z ze spo łem
sty li stów Ma niew ski Ha ir and
Bo dy.

Na tar gach klien ci sko rzy sta -
li z sze re gu za bie gów z wy ko rzy -
sta niem ko sme ty ków He li sa La -
bo ra to ries, z li nii De si ra ble Pro -
fes sio nal, któ re pod czas tar gów
mia ły swo ją pre mie rę. Ta pro fe -
sjo nal na li nia ko sme ty ków pre -
zen to wa na przez Ka ta rzy nę Żu -
rek z sa lo nu Be au ty Pa saż, de -

dy ko wa na jest sa lo nom ko sme -
tycz nym. De si ra ble Pro fes sio nal
wy ko rzy stu je po ten cjał sa lo -
nów, jest do sto so wa na do ich
spe cy ficz nych po trzeb i roz sze -
rza ich ofer tę o in no wa cyj ne
za bie gi. Du żym za in te re so wa -
niem cie szy ła się ofer ta za ku pu
ko sme ty ków po wią za na z dia -
gno zo wa niem skó ry, in ter pre ta -
cją wy ni ków i do bo rem in dy wi -
du al ne go pro gra mu pie lę gna -
cji w opar ciu o li nie ko sme tycz -
ne He li sa La bo ra to ries. 

– Fir ma 3-He li sa z ro ku na rok
wzmac nia swo ją po zy cję na ryn -
ku ko sme ty ków, zdo by wa pre sti -
żo we na gro dy i bez pro ble mu po -
ko nu je pod mio ty pró bu ją ce nie -
uczci wie ,,kon ku ro wać” z na szą
fir mą. Na si klien ci bez tru du we -
ry fi ku ją nie uda ne pró by ko pio -
wa nia na szych pro duk tów, ce -
niąc so bie wy jąt ko wość i eks klu -
zyw ność mar ki He li sa La bo ra -
to ries, któ rych ory gi nal ność
od lat gwa ran tu je lo go 3H – mó -
wi Piotr Ro ga la pre zes spół ki.

To masz Po pław ski

nych przez sie bie pro duk tów,
od do brze zna ne go i lu bia ne go
„Ko la gen Ak tiv” przez li nię DE -
SI RA BLE, po cie ka we no wo ści,
co spo tka ło się z du żym za in te -
re so wa niem zwie dza ją cych.
Pod czas pierw sze go dnia tar gów
fir mie 3-He li sa wrę czo no wy róż -
nie nie przy zna ne przez Ka pi tu -
łę Pro gra mu Naj wyż sza Ja kość

B R A N  Ż A  K O  S M E  T YC Z  N A  3-He li sa na gro dzo na na II Tar gach Uro da i Es te ty ka 

Ko lej ne suk ce sy 3-He li sy 
Lau re ata Qu ali ty In ter na tio nal 2010
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R O Z  M O  W A

z Ma rio Gia gno ni, Pre ze sem

Ive co Po land Sp. z o.o.

TO MASZ PO PŁAW SKI:
Jak Pan oce nia miniony rok
w od nie sie niu dla Pań stwa
mar ki?

MA RIO GIA GNO NI:
Miniony rok nie na le żał do naj ła -
twiej szych. Dla Ive co to był czas
pe łen wy zwań, któ rym uda ło
nam się spro stać, z cze go bar dzo
się cie szy my. War to tu wspo -
mnieć szcze gól nie do bry rok dla
na gro dzo ne go ty tu łem Do bry
Pro dukt 2010 do staw cze go mo de -
lu Da ily.

Pro szę po wie dzieć coś wię cej
na te mat te go mo de lu? Dla cze -
go war to na być wła śnie to au to?
Da ily to ide al ny po jazd dla ma -
łych przed się bior ców, któ rzy po -
trze bu ją so lid ne go po jaz du
do dys try bu cji lo kal nej, dla kie -
row ców po sia da ją cych pra wo
jaz dy kat. B. Du ża prze strzeń ła -
dow ni – na wet 17,2m3 – DMC
do 3,5 t i moc ny sil nik, speł nia ją -
cy nor my EEV, to pod sta wa suk -
ce su. Ale Da ily to rów nież po jazd

do sko na ły dla firm, po sia da ją -
cych roz bu do wa ną flo tę, wy spe -
cja li zo wa ną w trans por cie ogól -
no kra jo wym, z moż li wo ścią spe -
cja li stycz nej za bu do wy, o DMC
na wet 7 t. To au to eko lo gicz ne,
przy ja zne śro do wi sku, stąd na -
zwa mo de lu Eco Da ily, ale tak że
sa mo chód kom for to wy o wy jąt ko -
wo wy god nej i er go no micz nej
ka bi nie.

Przy pro duk cji sa mo cho dów
nie zwy kle waż ną ro le peł ni
ja kość. W czym prze ja wia się
ona w Pań stwa przy pad ku? 
Ja kość na szych pro duk tów to
po wód do du my, gdyż wszyst kie
po jaz dy Ive co skon stru owa ne są
na so lid nej ra mie i speł nia ją naj -
su row sze nor my eko lo gicz ne
EEV. Z dru giej zaś stro ny to po -
le, na któ rym sta le dzia ła my, nie -
ustan nie udo sko na la jąc na sze
pro duk ty.

W czym tkwi Pań stwa prze wa -
ga nad kon ku ren cją? 
To przede wszyst kim bo ga ta ofer -
ta, w któ rej zna leźć moż na kom -
plek so we roz wią za nia dla każ de -
go ro dza ju trans por tu: od po jaz -
dów lek kich, jak Da ily, po przez
śred nie, jak Eu ro car go, czy cięż -

kie Stra lis. Ofe ru je my po jaz dy
szo so we i off -ro do we, jak Trak ker,
go to we wspie rać na szych klien -
tów na bu do wach czy w da le kich
tra sach. Ko lej na za le ta to roz bu -
do wa na sieć de aler ska, któ ra
ofe ru je usłu gi na naj wyż szym
po zio mie, za rów no w kwe stii
sprze da ży po jaz dów, jak rów -
nież opie ki po sprze daż nej czy
po mo cy dro go wej. Do dat ko wo
Ive co za pew nia swo im klien tom
pe łen wa chlarz usług fi nan so -
wych, wspie ra ją cych ich przed się -
wzię cia.

Z ja kim na sta wie niem pa trzą
Pań stwo na ten rok? 
Rok 2011 jest dla nas pe łen no -
wych moż li wo ści i szans, któ re
za mie rza my w peł ni wy ko rzy -
stać. To czas w któ rym bę dzie my
wal czyć o lep sze udzia ły w ryn -
ku w seg men cie po jaz dów cięż -
kich, ale rów nież za mie rza my
zwięk szyć swo ją sil ną po zy cję
w seg men cie po jaz dów lek kich.
Sta ra my się co ro ku wy pusz -
czać na ry nek no we mo de le.
W ze szłym, od by ła się pre mie ra
no we go mo de lu ECO STRA LIS,
w tym ro ku rów nież pla nu je my
wpro wa dze nie no wo ści na ry -
nek pol ski.

P R Z E  M YS Ł  M O  T O  R Y  Z A  CY J  N Y  Ive co Da ily zdo byw cą ty tu łu Do bry Pro dukt 2010

Pa sja pra cy
Reklama

Bank wy pra co wu je sta łe zy -
ski, zwięk sza ak cję kre dy to wą
i war tość de po zy tów i ka pi ta -
łów, po mi mo ostat nich klęsk
po wo dzio wych. W ce lu roz pro -
sze nia ry zy ka i za pew nie nia
pra wi dło wo ści ob słu gi klien -

tów BS Szczu cin czę sto wy stę -
pu je w ro li or ga ni za to ra
i uczest ni ka kon sor cjów ban ko -
wych, przy udzia le ban ków są -
sied nich, zrze szo nych w Ban ku
Pol skiej Spół dziel czo ści. Dzia -
ła nie to po lep szy ło pod wzglę -

dem ja ko ści port fel kre dy to wy
ban ku przy jed no cze snym po zy -
ska niu no wych klien tów. 

Dłu go let nia współ pra ca z lo -
kal ny mi in sty tu cja mi, uważ -
na ob ser wa cja po trzeb ryn ku
i dzia łań kon ku ren cji, przy czy -
ni ła się do bu do wa nia ści słej re -
la cji z mło dym po ko le niem. Or -
ga ni zo wa ny co rocz nie edu ka -
cyj ny kon kur su dla mło dzie ży
szkol nej, uczy sys te ma tycz ne -
go de po no wa nia środ ków
w Szkol nych Ka sach Oszczęd -
no ścio wych. 

– Wy ra zem dba ło ści ban ku
o ja kość usług, jest umoż li wie nie
i sfi nan so wa nie swo im pra cow -
ni kom nie ogra ni czo nej moż li wo -
ści do kształ ca nia oraz or ga ni zo -
wa nie przez za rząd szko leń ikur -

sów, po nie waż naj więk szym na -
szym ka pi ta łem, są pra cow ni -
cy – mó wi Elż bie ta Po do sek,
Pre zes Za rzą du. Dzię ki pro fe sjo -
nal nym szko le niom, każ da z za -
trud nio nych osób jest wszech -
stron nie przy go to wa nym spe -
cja li stą imo że wy ko ny wać me ry -
to rycz nie i prak tycz nie za da nia
na każ dym sta no wi sku za spa ka -
ja jąc w naj więk szym stop niu po -
trze by klien ta. 

Janusz Koralewski

B A N K O W O Ś Ć  S P Ó Ł D Z I E L C Z A  Bank Spółdzielczy w Szczucinie – kanon usług bankowych

Stabilny bank
Za ło żo ny w 1900 r. Bank Spół dziel czy w Szczu ci nie (woj. ma -
ło pol skie) od po nad wie ku nie prze rwa nie i z po wo dze niem pro -
wa dzi dzia łal ność w ob sza rze gmin Szczu cin i Mę drze chów,
cią gle zwięk sza jąc stre fę wpły wów, ofe ru jąc klien tom, no wo -
cze sne usłu gi ban ko we. Bank utrzy mu jąc sta bil ną i sil ną po -
zy cję w re gio nie, swo ją bo ga tą ofer tę pro duk tów ban ko wych
kie ru je do sfe ry in sty tu cjo nal nej, przed się biorstw sek to ra MSP
oraz osób fi zycz nych, z wy ko rzy sta niem no wo cze snych
tech no lo gii. 

Bank Con nect jest uni kal nym
roz wią za niem na pol skim ryn -
ku, któ re da je sys te mom
ERP/FK moż li wość au to ma -
tycz ne go na wią zy wa nia i au to -
ry zo wa nia po łą cze nia on -li ne,
przy wy ko rzy sta niu no wo cze -
snej tech no lo gii, za pew nia ją -
cej naj wyż szy po ziom po uf no ści
i wia ry god no ści prze sy ła nych
in for ma cji. Au to ma tycz na ko -
mu ni ka cja mię dzy ban kiem
a klien tem jest do sko na łym roz -
wią za niem dla tych firm, w któ -
rych licz ba co dzien nych trans -
ak cji jest bar dzo du ża i któ re po -
trze bu ją do stę pu do ak tu al nej

in for ma cji o ra chun ku. Do dat ko -
wo Bank Con nect umoż li wia na -

tych mia sto wą wy mia nę in for -
ma cji po mię dzy sys te ma mi
ERP/FK klien ta, a sys te mem
trans ak cyj nym ban ku przy mi -
ni mal nym za an ga żo wa niu ope -
ra to ra sys te mów. 

Usłu ga sie cio wa mo że zo -
stać wy wo ła na zdal nie przez

zde fi nio wa ny in ter fejs w apli -
ka cji ERP/FK – ta kie roz wią -
za nie jest bez piecz ne i ła twe
do za im ple men to wa nia dla
pro du cen tów. Nie wąt pli wą
ko rzy ścią pły ną cą z wy bo ru
i ko rzy sta nia z Bank Con nect
jest po sia da nie i pro wa dze nie
za rów no księ go wo ści, jak
i ban ko wo ści in ter ne to wej
wy łącz nie w for mie elek tro -
nicz nej. Nie ma ko niecz no ści
ręcz ne go księ go wa nia trans -
ak cji, któ re zo sta je wpro wa -
dzo ne on -li ne, a im port da -

nych z sys te mu ban ko wo ści
in ter ne to wej do sys te mu
ERP/FK jest re ali zo wa ny
w spo sób zauto ma ty zo wa ny
i zop ty ma li zo wa ny. Nie ma
rów nież po trze by po słu gi wa -
nia się dwo ma sys te ma mi,
co eli mi nu je ewen tu al ne po -

mył ki i błę dy w wy ni ku kil ku -
krot ne go wpro wa dza nia da -
nych. 

Sys tem zo stał stwo rzo ny
w opar ciu o mię dzy na ro do we
stan dar dy, któ re za pew nia ją
klien tom przej rzy stość wy mia -
ny in for ma cji.

– Bank Con nect jest opar ty
na świa to wym stan dar dzie XML
ISO 20022 zgod nym z re ko men -
da cją Związ ku Ban ków Pol -
skich, do ty czą cą wy mia ny da -
nych fi nan so wych po mię dzy
ban kiem i klien ta mi. Bank BPH

ja ko pierw szy bank w Pol sce do -
sto so wał się do tych wy mo gów
i gwa ran tu je peł ną przej rzy -
stość i bez pie czeń stwo wy mia -
ny in for ma cji – za zna cza Pa weł
Do mań ski, dy rek tor De par ta -
men tu Ban ko wo ści Elek tro nicz -
nej Ban ku BPH. Jak in for mu je

Piotr Ro go ziń ski, Pro duct Ma -
na ger sys te mu Bank Con nect,
Bank BPH wkrót ce udo stęp ni
swo im klien tom oraz pro du cen -
tom opro gra mo wa nia ERP/FK
do dat ko wą funk cjo nal ność w ra -
mach sys te mu, któ ra umoż li wi

bez piecz ne wy sy ła nie i pod pi sy -
wa nie zle ceń bez po śred nio
z sys te mu ERP/FK (bez ko -
niecz no ści lo go wa nia się do sys -
te mu ban ko wo ści in ter ne to wej).

Małgorzata Bachórz

Ko rzy ści dla użyt kow ni ka sys te mu Bank Con nect 
Ban ku BPH: 
– udo stęp nia nie w cza sie rze czy wi stym peł nych in for ma cji o kon -
tach ban ko wych ra por tów Cash Ma na ge ment, bez po śred nio
w sys te mie ERP/FK;
– re duk cja cza so chłon no ści ob słu gi ope ra cyj nej i uspraw nie nie ist -
nie ją cych pro ce sów księ go wych – brak ko niecz no ści wy ko ny wa -
nia tych sa mych czyn no ści w kil ku apli ka cjach; 
– wy eli mi no wa nie po my łek i błę dów wy ni ka ją cych z wie lo krot ne -
go wpro wa dza nia da nych;
– wy so ki po ziom bez pie czeń stwa in for ma cji dzię ki pro ce so wi uwie -
rzy tel nia nia opar te mu na in fra struk tu rze klu cza pu blicz ne go (PKI);
– przej rzy stość in for ma cji.

B A N  K O  W O Ś Ć  K O R  P O  R A  CY J  N A  Bank Con nect Ban ku BPH SA – no wy stan dard w au to ma tycz nej ko mu ni ka cji klient -bank, bank-klient 

Uni kal ne roz wią za nie na
pol skim ryn ku

Nie wąt pli wą ko rzy ścią pły ną cą z wy bo ru i ko rzy sta nia z Bank -

Con nect jest po sia da nie i pro wa dze nie za rów no księ go wo ści,

jak i ban ko wo ści in ter ne to wej wy łącz nie w for mie elek tro nicz nej.

„

Bank BPH z my ślą o fir mach, któ re co dzien nie do ko nu -
ją wie lu trans ak cji, udo stęp nił usłu gę, dzię ki któ rej, wy -
mia na in for ma cji po mię dzy sys te ma mi ERP (pla no wa -
nia za so bów przed się bior stwa) oraz FK (fi nan so wo -księ -
go wy mi) przed się bior cy, a sys te mem trans ak cyj nym
ban ku jest o wie le szyb sza. Bank Con nect da je klien to -
wi moż li wość do stę pu do ak tu al nych da nych na swo -
im kon cie, ta kich jak sal do do stęp ne i księ go we, hi sto -
rię ope ra cji, wy cią gi, czy ra por ty Cash Ma na ge ment. Sys -
tem Bank Con nect Ban ku BPH zo stał na gro dzo ny ty tu -
łem In no wa cja ro ku 2010.
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Le żą ca nie da le ko Po zna nia
Gmi na Klesz cze wo szyb ki roz -
wój go spo dar czy wią że z roz -
bu do wą sie ci dróg A2 i S5 oraz
re ali za cją za dań wy ni ka ją cych
z pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, któ rym ob ję ty
jest ca ły ob szar gmi ny. 

2010 rok był waż ny dla Klesz -
cze wa w za kre sie re ali za cji ce lu,
ja kim jest two rze nie przy ja znych

wa run ków funk cjo no wa nia dla
in we sto rów, jak rów nież po pra -
wa ja ko ści ży cia miesz kań com
gmi ny. 

Kon ty nu owa no bu do wę dróg,
po wstał m.in. li czą cy 2 km od ci nek
wzdłuż te re nów in we sty cyj nych,
po ło żo nych przy au to stra dzie A2.
Przy stą pio no do ko lej ne go eta pu
bu do wy sie ci ka na li za cyj nej, któ -
ry obej mie 6 miej sco wo ści gmi ny. 

Do uatrak cyj nie nia wa run ków
ży cia miesz kań ców przy czy ni ło się
wy bu do wa nie 3 kom plek sów bo isk
spor to wych oraz 10 pla ców za baw
w so łec twach gmi ny. 

Przy go to wa no no we te re ny
pod bu dow nic two miesz ka nio we,
cze go efek tem jest szyb ki przy rost
in we sty cji miesz ka nio wych. 

Dla in we sto rów, obok po ło że -
nia i pla nu za go spo da ro wa nia

prze strzen ne go,
atu tem jest tak że
do stęp ność in fra -
struk tu ry oraz
wszech stron na
po moc gmin nej
ad mi ni  stra cj i
w przy go to wa niu
in we sty cji. 

Klesz cze wo ja -
ko „Przy ja zna
Gmi na” nie za -
nie dbu je dzia łań
pro spo łecz nych,
w wy ni ku któ rych
gmi na po sia da
ko rzyst ny wskaź -
nik mi gra cji oraz
naj niż szy wskaź -
nik bez ro bo cia
w wo je wódz twie.
Do bre sko mu ni -
ko wa nie z Po zna -
niem, no wo cze -

sne pla cówki oświa to we i pro fe-
sjo nal ne obiek ty spor to we,
da ją moż li wo ści funk cjo no wa nia
na każ dym po zio mie wy ma gań
spo łecz nych.

Ja nusz Ko ra lew ski

Teren inwestycyjny pod aktywizację gospodarczą
położony w sąsiedztwie autostrady A2. Powierzchnia:
8,83 ha

S A M O R Z Ą D  Gmina Kleszczewo – Przyjazna Gmina 2010

U progu
nowych szans

Rep ki (woj. ma zo wiec kie), to
pręż nie za rzą dza na 6-tys. gmi na
wiej ska ocha rak te rze rol ni czym.
Sa mo rząd ak tyw nie po zy sku je
fun du sze z pro gra mów unij -
nych i kra jo wych. Miesz kań ców
cie szy wy so ki po ziom usług pu -
blicz nych. Gmi na mo że po -
szczy cić się pręż ny mi in we sty -
cja mi w in fra struk tu rę dro go wą,
a tak że do brą ba zą spor to wą
i oświa to wą – wy ni ki na ucza nia
wtu tej szych gim na zjach za li cza -
ją je do eli tar nych „Szkół suk ce -
su”. Na pią tą z rzę du ka de-
n cję na sta no wi sko wój ta gmi-
ny wy bra na zo sta ła Kry sty na 
Mi ko łaj czuk -Bo ho wicz.

R O Z  M O  W A  z Kry sty ną

Mi ko łaj czuk -Bo ho wicz,

wój tem gmi ny Rep ki 

BE ATA SE KU ŁA:
Któ re z ostat nich in we sty cji in -
fra struk tu ral nych uzna ła by Pa -
ni za naj waż niej sze dla Re pek?

KRY STY NA MI KO ŁAJ CZUK-
BO HO WICZ:
Zbu do wa li śmy po nad 16 km dróg
gmin nych, bo iska „Or lik 2012”,
ha lę spor to wą i wie lo funk cyj ne
bo iska. Prze pro wa dzi li śmy re -
mon ty świe tlic wiej skich, ter mo -
mo der ni za cję bu dyn ków uży tecz -
no ści pu blicz nej i re mon ty szkół.
Ma my Gmin ne Cen trum In for ma -
cji i Wio skę In ter ne to wą. Pra wie

wszy scy miesz kań cy ko rzy sta ją
z wo do cią gu oraz ma ją do stęp
do sie cio we go sze ro ko pa smo we -
go In ter ne tu. Bu du je my te le wi zję
cy fro wą (3 usłu gi z gniazd ka te le -
fo nicz ne go).

W czym tkwi si ła gmi ny?
Jak dla więk szo ści gmin w Pol sce,
tak że i dla Re pek za wsze naj więk -
szym pro ble mem są pie nią dze.
Sku tecz na apli ka cja pro jek tów
do pro gra mów unij nych i kra jo -
wych po zwa la na re ali za cję za dań
in we sty cyj nych. Waż ne są rów nież
pro jek ty re ali zo wa ne przez Dom
Kul tu ry, bi blio te kę, szko ły i in ne
or ga ni za cje z Pro gra mu Ka pi tał
Ludz ki. Na sza si ła tkwi w miesz -
kań cach, któ rzy są otwar ci, słu żą
po mo cą i wspie ra ją re ali za cję
na szych gmin nych pro jek tów. Na -
sze gmin ne mot to brzmi: „Zgo da
bu du je”.

Ja kie sto ją przed gmi ną na stęp -
ne, naj waż niej sze wy zwa nia? 
Sta wia my na ochro nę śro do wi ska.
Roz po czę li śmy bu do wę po nad 420
oczysz czal ni przy do mo wych z wy -
ko rzy sta niem wspar cia z Pro gra -
mu „Pod sta wo we usłu gi dla lud no -
ści”. W przy go to wa niu jest wnio -
sek na in sta la cje so lar ne dla pod -
grze wa nia cie płej wo dy użyt ko wej
dla go spo darstw do mo wych. Po -
nad to – dro gi. Za kon trak to wa ną
ma my bu do wę po nad 5 km dróg
gmin nych dla pię ciu wsi wsiach.
Two rze nie przy ja znych wa run -
ków dla przed się biorstw. 

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

Si ła tkwi w miesz kań cach

Wdro że nie SZJ w gdań skim
MOPS mia ło na ce lu przede
wszyst kim za pew nie nie cią głe -
go do sko na le nia funk cjo no wa nia
or ga ni za cji oraz ba da nie sku -
tecz no ści re ali za cji pro ce sów
w od nie sie niu do okre ślo nych ce -
lów. Wszyst ko to na rzecz po pra -
wy współ pra cy z pod opiecz ny -
mi, któ rzy w myśl no wo cze snej
po mo cy spo łecz nej są ta ki mi
sa my mi klien ta mi, jak każ dej in -
nej or ga ni za cji. Jak pod kre śla

Ja ni na Liedt ke -Ja re ma, dy -
rek tor MOPS w Gdań sku: – Sys -
tem Za rzą dza nia Ja ko ścią
z pew no ścią uła twia mo ni to ro -
wa nie bie żą cych za dań oraz
po dej mo wa nie dzia łań do sko na -
lą cych, co z ko lei ma bez po -
śred ni wpływ na ja kość ob słu gi
klien tów i szyb kość dzia łań.

W ce lu utrzy ma nia wy so kie go
po zio mu świad czo nych usług,
ośro dek na bie żą co roz sze rza
ofer tę, przede wszyst kim po -
przez wpro wa dza nie no wych, in -
no wa cyj nych roz wią zań. Naprze -
strze ni ostat nich 4 lat opra co wa -
no i wdro żo no m.in. Stan dar dy
Pra cy So cjal nej, Pro gram Po mo -
cy Ro dzi nie, Po wia to wy Pro gram
Dzia łań naRzecz Osób Nie peł no -
spraw nych, utwo rzo no pierw sze
miesz ka nie tre nin go we dla osób
znie peł no spraw no ścią in te lek tu -
al ną oraz no wy Dzien ny Dom Po -
mo cy dla osób star szych oraz
3 no we Klu by Se nio ra. 

Gdań ski MOPS utwo rzył rów -
nież 2 no we, ro dzin ne do my
dziec ka oraz opra co wał pro -

jekt wdro że nio wy „Zin te gro wa -
ne dzia ła nia na rzecz Po wro tu
Dziec ka do Ro dzi ny Bio lo gicz -
nej”. Ośro dek utwo rzył rów nież
Punkt Wspar cia Śro do wi sko -
we go na Rzecz Osób z Za bu rze -
nia mi Psy chicz ny mi oraz Cen -
trum In te gra cji Spo łecz nej.

– Po nad to wy ko rzy stu je my moż -
li wo ści ja kie nio są ze so bą środ -
ki po cho dzą ce zUE, re ali zu jąc co -
rocz nie pro jek ty wra mach Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.
Współ pra cu je my rów nież zor ga -
ni za cja mi po za rzą do wym. To, co
nas wy róż nia natle in nych ośrod -
ków to na sza pra ca w opar ciu
oze spo ły za da nio we, przez co do -
sko na li my pro ce so we po dej ście
w re ali za cji za dań – za uwa ża
dy rek tor Liedt ke -Ja re ma.

Jed nym z in no wa cyj nych pro -
jek tów jest uru cho mie nie „Osie -
dla Si to wie”, któ re ma wspie rać
w usa mo dziel nie niu oraz przy -
go to wa niu za wo do we mu be ne -
fi cjen tów gdań skie go MOPS.
Dru gim eta pem pro jek tu jest
utwo rze nie Gdań skiej Spół dziel -
ni So cjal nej, ja ko miej sca za trud -
nie nia osób usa mo dziel nia nych
w Osie dlu.

Joanna Chrustek

I N  S T Y  T U  C J E  P U  B L I C Z  N E  Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią w gdań skim MOPS

No wo cze sne for my
po mo cy 
Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Gdań sku, po dob nie
jak każ dy MOPS w Pol sce, jest pierw szym miej scem, w któ -
rym wspar cia szu ka ją lu dzie po trze bu ją cy po mo cy. No wo cze -
sna po moc spo łecz na wy ma ga cią głe go po szu ki wa nia in no -
wa cyj nych form pra cy z pod opiecz ny mi, nie ogra ni cza ją cych
się wy łącz nie do wy pła ty za sił ków, ale rów nież ma ją cych na ce -
lu ak ty wi za cję spo łecz ną i za wo do wą osób za gro żo nych wy -
klu cze niem spo łecz nym. Ta kich za dań pod jął się gdań ski
MOPS, a jed nym z czyn ni ków, wspo ma ga ją cych dzia ła nia, by -
ło wpro wa dze nie Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią.

Reklama

Lą dek -Zdrój, jed no z naj -
star szych uzdro wisk w Eu ro -
pie, od wie ków sta no wi ma -
gnes dla ku ra cju szy i tu ry -
stów. Usy tu owa nie mia sta,
urok czę ści sta ro miej skiej
i zie leń par ków w zdro ju sta -
no wią o nie po wta rzal nej at -
mos fe rze. 

Źró dla ne wo dy lecz ni cze przy -
wra ca ją spraw ność, gór skie
kra jo bra zy za chę ca ją do spa ce -
rów i wę dró wek. Ku rort za -
pew nia re ha bi li ta cję, zdro wy
re laks i wy po czy nek. By wa li
tu i by wa ją wiel cy te go świa ta:
kró lo wie pru scy Fry de ryk Wiel -
ki i Wil helm III, car Ro sji Alek -
san der I, VI pre zy dent USA
John Qu in cy Adams, J. W. Go -
ethe. 

Naj bar dziej cha rak te ry stycz -
ną bu dow lą miej sco wo ści jest
Zdrój „Woj ciech” z 1658 r.. Lą -
dek po sia da wie le za byt ków:
most go tyc ki św. Ja na z 1565 r.,
Ko ściół Pa ra fial ny z 1697 r. czy
ba ro ko we ka mie nicz ki wo kół
ryn ku.

Oko li ce Ląd ka -Zdro ju do sko -
na le na da ją się do ak tyw ne go
wy po czyn ku. Spe cy ficz ną ofer -
tę sta no wi 13 tras ku ra cyj -
nych – od two rzo ny sys tem XIX -
-wiecz nych tras spa ce ro wych. 

Swo je usłu gi ofe ru ją oko licz -
ne stad ni ny, a sta wy ho dow la -
ne pro po nu ją po ło wy ryb.

Na skał kach wy ty czo no tra sy
do wspi nacz ki. Atrak cją są
wy ciecz ki do ru in zam ku Kar -
pień, na pol sko -cze ską gó rę
Bo rów ko wą z 24-m wie żą wi do -
ko wą. Na nar ty za pra sza Sta -
cja Nar ciar ska Lą dek -Zdrój.

In for ma cja Tu ry stycz na CKiR
w Ląd ku -Zdro ju

tel./fax 74/81 46 482 
it@la dek.pl, 

www.la dek.pl
ul. Ry nek 1, 57-540 Lą dek Zdrój

T U  R Y S T Y  K A I W Y  P O  C Z Y  N E K  

Przy Lą dek zdro wia



Po cząt ki Bro wa ru Cie chan się -
ga ją XIV wie ku, kie dy to w miej -
sco wo ści Rud ne nie opo dal Cie -
cha no wa po wstał bro war
ksią żę cy, na le żą cy do księ -
cia ma zo wiec kie go Ja nu -
sza II. Tym sa mym jest to
naj star szy bro war na Ma -
zow szu, w któ rym w okre -
sie mię dzy wo jen nym po -
wsta ły pierw sze w Pol sce
pi wa ba war skie i pil zneń -
skie, a dzi siej sze pro duk -
ty uzna wa ne są za uni -
ka to we i na le żą ce
do wyż szej pół ki piw -
nej. Ja ko pierw szy
w Pol sce cie cha now -
ski bro war, wy pro du -
ko wał me to dą tra dy -
cyj ną Pi wo Mio do we.
Jest to najbar dziej uty -
tu ło wane pi wo w Pol -
sce. Do przy zna nych
mu na gród do łą czy ło
go dło Do bra Mar -
ka 2010.

Po ostat nim zry wie
wy zwo leń czym car Mi -
ko łaj, uka zem po zwo lił
Po la kom na pro wa dze -
nie dzia łal no ści go spo -
dar czej. Tym sa mym,
w 1864 r. uru cho mio no
bro war w Cie cha no wie.
Wprze cią gu3 mie się cy uru cho mio -
no pro duk cję i tak, nie zmien nie
dodziś, wbro wa rze po wsta je pi wo. 

Tra dy cje wa rze nia piw mio do -
wych się ga ją4 ty się cy lat. Pi wa mio -
do we dla wy so ko uro dzo nych by ły
zna ne już w Sta ro żyt nym Egip cie.
Naprze strze ni ty siąc le ci pi wo mio -
do we by ło pro du ko wa ne wróż nych

czę ściach świa ta, a re cep tu ry by ły
ści śle strze żo nym se kre tem. 

Bro war Cie chan ja ko pierw szy
w Pol sce uru cho mił pro -
duk cję te go pi wa, po wcze -
śniej szych 1,5-rocz nych
pró bach. Mie sięcz nie do je -
go pro duk cji wy ko rzy sty -
wa nych jest ok. 3 ton
praw dzi we go, czy ste go
mio du oraz je dy nie pol -
skie go chmie lu. To wła -
śnie tra dy cyj ne pro ce sy

wa rze nia i wy łącz nie
na tu ral ne skład ni ki
gwa ran tu ją je go nie -
po wta rzal ny aro mat
i smak, co sta no wi
o uzna niu, ja kie to pi -
wo zdo by ło wśród
kon su men tów. 

Oprócz wy jąt ko we -
go sma ku, Mio do we
po sia da rów nież wa -
lo ry od żyw cze i zdro -
wot ne. Do star cza ła -
two przy swa jal ne cu -
kry i biał ka, a tak że

so le mi ne ral ne.
Orzeź wia i po -
bu dza ape tyt
oraz roz grze -
wa, bo wiem

do sko na le na -
da je się dopo da -

nia w for mie grza -
ne go pi wa, co zna la zło uzna nie
zwłasz cza wśród ko biet. 

Ofer tę nie pa ste ry zo wa nych piw
bro wa ru uzu peł nia ją tak że Pi wa
Cie chan: Wy bor ne iMoc ne oraz pi -
wa spe cjal ne: Cie chan Por ter, Cie -
chan Sto ut i Psze nicz ne.

Maria Leżucha
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Obu wie dzie cię ce BAR TEK
zy ska ło uzna nie ro dzi ców,
dba ją cych o zdro wy roz wój
fi zycz ny i kom fort swo ich
dzie ci. Kon struk cja obu wia
uwzględ nia spe cy fi kę ana to -
mii sto py dziec ka, dzię ki cze -
mu jest ono kom for to we
i zdro we. BAR TEK obec ny
jest w kil ku set skle pach w kra -
ju i za gra ni cą – fir ma jest je -
dy ną tak licz ną sie cią w Eu ro -
pie, ofe ru ją cą bu ty dla dzie ci
do 10 ro ku ży cia.

Każ de go ro ku przy go to wy wa -
nych jest ok. 300 no wych, atrak -
cyj nych wzo rów bu tów, opra co -
wy wa nych we współ pra cy ze
spe cja li sta mi z dzie dzi ny me dy -
cy ny i an tro po lo gii. 

Fir ma nie ustan nie pra cu je
nad zwięk sza niem wa lo rów
użyt ko wych pro duk tów, się ga jąc
po in no wa cyj ne roz wią za nia

kon struk cyj no -tech no lo gicz ne.
To m.in.: wkład ka an ty grzy bicz -
na i an ty bak te ryj na, ele men ty
od bla sko we, mem bra na SYM -
PA TEX RE FLE XION – za pew -
nia ją ca 100-pro cen to wą wo do -
i wia trosz czel ność, przy opty mal -

nej od dy chal no ści sto py i zmniej -
sza ją ca utra tę cie pła. 

Jak pod kre śla An drzej Ciar ka,
dy rek tor dzia łu tech nicz no -pro -
duk cyj ne go: – Bu ty wy ko ny wa ne
są ze skór na tu ral nych i wy so ko -
ga tun ko wych ma te ria łów tek -
styl nych. Są lek kie i ela stycz ne,
a dzię ki spe cja li stycz nej tech no -
lo gii mon ta żu są wy god ne we
wkła da niu. Po sia da ją mięk ką,
wy pro fi lo wa ną wkład kę z pian -
ki, któ ra do pa so wu je się do ana -
to micz ne go pro fi lu.

Obu wie po sia da po -
zy tyw ne opi nie In sty -
tu tu Prze my słu Skó -
rza ne go oraz ak cep ta -
cję In sty tu tu Mat ki
i Dziec ka.

Bu ty BAR TEK do -
stęp ne są na te re nie
ca łe go kra ju – w 57
skle pach fir mo wych
i 170 skle pach mul ti -
bran do wych, a tak że
w po nad 250 skle pach
po za gra ni ca mi kra ju.
Fir ma otwie ra wła sne

pla ców ki za gra ni cą – pierw sze
są już na Li twie i Ukra inie – do -
ce lo wo pla nu je 80 ta kich sa lo nów.
Obu wie do stęp ne jest rów nież
w skle pie in ter ne to wym:

www.sklep.bar tek.com.pl.
Ma rek Przy byl ski

O B U  W I E  D Z I E  C I Ę  C E  BAR TEK S.A. – pol ski 

pro du cent naj wyż szej ja ko ści obu wia dla dzie ci

Kom for to we i zdro we

Tro ska o wspól ne do bro
od po cząt ku przy świe ca ła
wszel kim dzia ła niom po dej -
mo wa nym przez Wiel ko pol -
ską SKOK. Za na mi 17 lat
cięż kiej pra cy i do świad czeń,
któ ry mi chce my i po tra fi my
dzie lić się z in ny mi.

Je ste śmy z Wiel ko pol ski i to
głów nie tu taj an ga żu je my się
w ini cja ty wy lo kal ne: wspie ra my
uzdol nio ną spor to wo mło dzież,
waż ne wy da rze nia kul tu ral ne,
po ży tecz ne kam pa nie spo łecz -
ne, ak cje cha ry ta tyw ne. By li śmy
wie lo krot nie na gra dza ni za wa -
run ki pra cy, ja kie stwo rzy li śmy
na szym pra cow ni kom. Je ste -
śmy in sty tu cją otwar tą na zmia -
ny i po ja wia ją ce się wy zwa nia,
sta ra my się nie stać w miej scu,
wy cho dzi my da le ko po za ob -
szar na szej pod sta wo wej dzia -
łal no ści fi nan so wej. 

Z du mą i sa tys fak cją do łą -
czy li śmy ostat nio do gro na firm
i in sty tu cji, któ re pa mię ta ją o ro -
da kach miesz ka ją cych po za
gra ni ca mi kra ju (na Wi leńsz -
czyź nie), udzie la my im swe go
wspar cia. Czas za cząć na sta łe
po ma gać Po la kom, któ rych oj -
czy zna czę sto po zo sta wia sa -

mym so bie. Ma my na dzie ję, że
w ślad za na mi pój dą in ni, któ -
rym bli ska ser cu jest po pra wa
trud nej, skom pli ko wa nej sy tu -
acji Po la ków na Kre sach.

Pra cu je my nad du żym edu ka -
cyj nym pro jek tem, na sta wio -
nym na in te gra cję spo łecz ną.
Za mie rza my zre ali zo wać go
jesz cze w tym ro ku. Za le ży nam,
aby mło de po ko le nie zna ło hi sto -
rię swo jej oj czy zny, by wy bie ra -
jąc przy szłość opar ło ją na war -
to ściach, wie dzy i ro zu mie. Ty -
tuł Li de ra Spo łecz nej Od po wie -
dzial no ści – „Do bra Fir ma” zo -
bo wią zu je. 

Ja ro sław Ka zi mier ski 

Pre zes Wiel ko pol skiej SKOK 

F I  N A N  S E  Wiel ko pol ska SKOK na gro dzo na ty tu łem 

Li de ra Spo łecz nej Od po wie dzial no ści – „Do bra Fir ma 2010” 

Ten ty tuł 
zo bo wią zu je

2010

B R O  W A  R Y  Pi wo Mio do we Bro wa ru Cie chan 

– Do bra Mar ka 2010

Tra dy cyj ne, 
mio do we

R O Z  M O  W A  

z Le sła wem Woj ta sem,

Pre ze sem Za rzą du 

Pod kar pac kie go Ban ku

Spół dziel cze go

MAG DA LE NA TU ŁEC KA:
W tym ro ku świę tu ją Pań -
stwo 140-le cie ist nie nia. Jak
za mie rza ją Pań stwo uczcić
ju bi le usz?

LE SŁAW WOJ TAS:
Za mie rza my wy ko rzy stać go
do jesz cze więk szej pro mo cji
ban ku, ja ko in sty tu cji, ma ją cej
jed ną z naj dłuż szych tra dy cji
ban ko wych na zie miach pol -
skich. Ban ku, któ ry jed no cze śnie
sta wia na naj no wo cze śniej sze
tech no lo gie i na naj wyż szą ja -
kość świad czo nych usług. Ju bi -
le uszo wy rok bę dzie tak że oka -
zją do bliż sze go po zna nia się na -
szych klien tów i kon tra hen tów,

bo nasz ju bi le usz to tak że ich
świę to. Na prze strze ni ca łe go ro -
ku zor ga ni zu je my kil ka spo -
tkań ju bi le uszo wych o cha rak -
te rze biz ne so wo -po li tycz nym
na szcze blu lo kal nym, re gio nal -
nym i cen tral nym, pod czas któ -
rych na szy mi go ść mi bę dą kon -
tra hen ci, klien ci, sa mo rzą dow -
cy i par la men ta rzy ści. Spo tka nia
bę dą oka zją do wsłu cha nia się
w ocze ki wa nia ryn ku, ale tak że
prze ka za nia pew nych im pul -
sów de cy den tom w za kre sie
ocze ki wa nych przez nas zmian
w re ali zo wa nej po li ty ce fi nan so -
wej w Pol sce. 

Ja kie za tem kon kret nie ocze -
ki wa nia ma pol ska ban ko -
wość spół dziel cza?
Przede wszyst kim ocze ki wa li by -
śmy spój no ści i sta bil no ści obo -
wią zu ją cych prze pi sów. Są kwe -
stie nie na ru szal ne, jak tre ści za -
war te w Kon sty tu cji, a zda rza -
ją się sy tu acje, że usi łu je się
wpro wa dzać prze pi sy na ru sza -
ją ce kon sty tu cyj ność, np. w za -
kre sie po li ty ki eme ry tal nej,
gdzie wpro wa dza się zmia ny
sys te mo we bez rze czo wej dys -
ku sji z za in te re so wa ny mi stro -
na mi. Ocze ku je my praw dzi -
wych kon sul ta cji spo łecz nych
i stwo rze nia pod staw do te go,
aby dziś mło dzi, ak tyw ni lu -
dzie mie li za gwa ran to wa ne bez -
pie czeń stwo roz wo ju i by li
w sta nie wy ko rzy stać w peł ni
swój po ten cjał. 
Oczy wi ście nasz bank, ja ko spół -
dziel czy pod miot go spo dar czy,
ofe ru je licz ne na rzę dzia wspie ra -
ją ce re ali za cję tych ce lów. Dą żyć

bę dzie my oczy wi ście do umac -
nia nia na szej po zy cji na ryn ku,
wpro wa dza nia ko lej nych in no wa -
cyj nych roz wią zań i tech no lo gii
oraz dal sze go sys te ma tycz ne go
roz wo ju Pod kar pac kie go Ban -
ku Spół dziel cze go, ja ko jed ne go
z naj więk szych dziś ban ków te -
go sek to ra w kra ju.

Ja kie za tem ce le sta wia ją so -
bie Pań stwo na bie żą cy rok?
Chce my bar dzo szyb ko skon so -
li do wać na sze spół ki w je den
hol ding ban ko wy. Prze kształ ci -
my te pod mio ty w Spół ki Ak cyj -
ne. Za kres ich dzia łal no ści
opie rać się bę dzie na wspar ciu
PBS w usłu gi oko ło ban ko we.
Jed no cze śnie wy ko rzy sta my
ich po ten cjał do in ten syw ne go
bu do wa nia sie ci w Pol sce – za -
mie rza my sku tecz nie wyjść po -
za re gion Pod kar pa cia na ry -
nek ogól no pol ski. Za czy na my
od są sied nich re gio nów – ryn -
ku kra kow skie go, gór no ślą -
skie go, lu bel skie go i świę to -
krzy skie go. Fir mą, bę dą cą mo -
to rem na pę do wym jest spół ka
gieł do wa PBS Fi nan se S.A.
a w skład hol din gu wej dą tak -
że PBS Part ner (usłu gi fi nan so -
we, ubez pie cze nia, kre dy ty)
oraz PBS Le asing. 

Są za tem Pań stwo nie tyl ko
pio nie ra mi w za kre sie wpro -
wa dza nia no wo cze snych
tech no lo gii, bo wiem po wsta -
ją cy hol ding to chy ba tak że
roz wią za nie, któ re wpro wa -
dza ją Pań stwo ja ko pierw si
w sek to rze ban ko wo ści spół -
dziel czej?

Nie ma na ryn ku ban ków spół -
dziel czych w kra ju po dob nej
struk tu ry or ga ni za cyj nej. Ja ko
pierw si „wy pro wa dza my” na ze -
wnątrz pew ne usłu gi oko ło ban -
ko we, jed no cze śnie kon so li du jąc
pod mio ty w hol ding, co za pew -
ni spraw niej sze za rzą dza nie ca -
łym ban kiem (np. w za kre sie
roz wią zań IT, kom plek so wo ści
ofer ty i dzia łań mar ke tin go -
wych). 

Po li ty ka roz wo ju PBS re ali zo -
wa na jest sys te ma tycz nie
i w każ dym za kre sie – ofer to -
wym, tech no lo gicz nym i for -
mal nym. Na sza po zy cja i si ła
sta le ro śnie, np. je ste śmy już sa -
mo dziel nym wy staw cą i ope ra -
to rem kil ku na stu ro dza jów kart
ban ko wych (tak że zbli że nio -
wych), na dal sta wia my na roz -
wój sie ci ban ko ma tów z czyt ni -
kiem bio me trycz nym – pierw szy
już funk cjo nu je, a ko lej ne bę dą
po ja wia ły się głów nie w no -
wych pla ców kach sa mo ob słu go -
wych. Przed na mi tak że re ali za -
cja zmian w ofer cie ban ko wo ści
in ter ne to wej, speł nia ją cej ocze -
ki wa nia klien tów oraz wdro -
że nie zmian w ban ko wym sys -
te mie ope ra cyj nym. To jed na
z naj waż niej szych kwe stii, któ -
ra bę dzie mia ła wpływ na wie -
le na stęp nych lat w za kre sie
utrzy ma nia naj wyż szej ja ko ści
ob słu gi klien tów, bez pie czeń -
stwa za rzą dza nia fi nan sa mi
i prze twa rza nia da nych.

B A N  K O  W O Ś Ć  S P Ó Ł  D Z I E L  C Z A  Ju bi le uszo wy rok Pod kar pac kie go Ban ku Spół dziel cze go

Bank mło dy od po ko leń
Pod kar pac ki Bank Spół dziel czy (Sa nok) w tym ro ku świę tu je ju bi le usz 140-le cia. Je go po cząt -
ki się ga ją 1871 r. Na prze strze ni lat sieć PBS sys te ma tycz nie ro sła, by po kon so li da cji ban -
ków spół dziel czych Pod kar pa cia (1997 r.) osią gnąć ilość po nad 80 pla có wek, roz sia nych na te -
re nie ca łe go wo je wódz twa pod kar pac kie go. Bę dąc jed nym z naj więk szych ban ków spół dziel -
czych w Pol sce, na le ży do gro na li de rów wdra ża nia naj no wo cze śniej szych tech no lo gii. Ja -
ko pierw szy uru cho mił ban ko mat bio me trycz ny (ska no wa nie ukła du na czyń krwio no śnych
pal ca użyt kow ni ka) oraz kar ty zbli że nio we. 
Bank nie za nie dbu je rów nież tra dy cyj nych form ob słu gi klien tów na naj wyż szym po zio mie,
a je go ofer ta za pew nia ob słu gę klien tów in dy wi du al nych, in sty tu cjo nal nych i jed no stek sa -
mo rzą do wych w peł nym za kre sie. Do dys po zy cji klien tów od da na jest sieć po nad 4 tys. bez -
pro wi zyj nych ban ko ma tów. W ubie głym ro ku PBS ja ko pierw szy bank spół dziel czy w Pol sce,
za de biu to wał na ryn ku ob li ga cji GPW. 
Bank jest tak że ak tyw nym uczest ni kiem ży cia spo łecz ne go, zwłasz cza w za kre sie wspie ra -
nia przed się wzięć kul tu ral nych i spor to wych – jest sta łym spon so rem kil ku na stu klu bów, m.in.
siat ka rzy Re so vii Rze szów, ho ke istów z Sa no ka, a tak że bia th lo ni sty Łu ka sza Szczur ka. 
PBS na le ży do zrze sze nia Ban ku Pol skiej Spół dziel czo ści i jest li czą cym się part ne rem w kre -
owa niu po li ty ki eko no micz nej w Pol sce, bę dąc sta łym człon kiem licz nych gre miów go spo -
dar czych i fi nan so wych.
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R O Z  M O  W A z Jac kiem

Tar czyń skim, pre ze sem 

za rzą du TAR CZYŃ SKI S.A.

MA RIA LE ŻU CHA:
TAR CZYŃ SKI S.A. ma już
dziś ugrun to wa ną po zy cję
na ryn ku. Od ilu lat Pań stwo
funk cjo nu ją?

JA CEK TAR CZYŃ SKI:
Fir ma po wsta ła po nad 20 lat te -
mu. Za ło ży łem ją wraz z żo ną
w 1990 ro ku. Mia łem wy kształ -
ce nie i do świad cze nie zwią za ne
zprze twór stwem mię snym, ener -
gię do dzia ła nia i wia rę, że wła -
śnie na de szły od po wied nie cza -
sy dla lu dzi przed się bior czych.
W tym cza sie z 4-oso bo wej fir my
stwo rzy li śmy spół kę, któ ra dziś
za trud nia pra wie 1 tys. osób
i pro du ku je wę dli ny o uzna nej ja -
ko ści w jed nym z naj no wo cze -
śniej szych w Eu ro pie za kła dów. 

W czym upa tru je Pan ta jem -
ni cę suk ce su swo jej fir my?
Pod tym wzglę dem mam kon ser -
wa tyw ne po dej ście do biz ne -
su – wie rzę w cięż ką pra cę, wy -
trwa łość, wa lecz ność i od wa gę.
Wiem jed nak, że upór nie wie le

bę dzie zna czyć, je śli po dro dze
nie na po tka my lu dzi, któ rzy ma -
ją po ten cjał i są god ni za ufa nia.
A na wet naj lep szy ze spół nie
osią gnie suk ce su, je śli ry nek
nie za uwa ży, nie za ak cep tu je
i nie roz sma ku je się w owo cach
tej wspól nej pra cy. Za wsze sta -
wia łem na do sko na łą ja kość,
bo wie rzę w gust ku li nar ny Po -
la ków – szcze gól nie, gdy wcho -
dzi my w ob szar słyn nych sta ro -
pol skich przy sma ków. 

Ja kie zna cze nie dla Pań stwa
ma na gro da, przy zna na przez
kon su men tów Do bry Pro -
dukt 2010?
Naj waż niej sze dla nas jest to, że
kon su men ci sa mi, do bro wol nie
za de cy do wa li, że naj bar dziej
sma ku ją im „Wę dli ny z Ko tła”.
Nie skrom nie po wiem, że to do -
sko na ły wy bór. Wcho dzą ce
w skład li nii kieł ba sy, schab,
kar czek, szyn ka czy wę dzon ka
ma ją prze pięk ny ko lor, któ ry
po wsta je w wy ni ku wę dze nia
dy mem ol cho wo -bu ko wym, a na -
stęp nie pa rze nia w tra dy cyj -
nych ko tłach – stąd na zwa „Wę -
dli ny z Ko tła”. Pięk ny ko lor
współ gra z wy śmie ni tym, de li -
kat nym sma kiem i ape tycz nym

za pa chem. Cie szę się, że te ce chy
do ce ni li wła śnie kon su men ci.

Sys te ma tycz nie przy czy nia ją
się Pań stwo do zmie nia nia
gu stów sma ko wych Po la ków.
Jak TAR CZYŃ SKI S.A. wy -
cho dzi na prze ciw ich ocze ki -
wa niom?
Nasz świat się zmie nia, a wraz
z nim uwi dacz nia ją się no we
tren dy, za któ ry mi trze ba po dą -
żać. Bez pow rot nie mi nę ły cza sy,
gdy kon su ment ku po wał pro -
dukt tyl ko dla te go, że wła śnie
w tym mo men cie był do stęp ny.
Współ cze sny kon su ment jest
świa do my te go, co chce, co lu bi
i ja kie mar ki pre fe ru je. Ma zróż -
ni co wa ne zwy cza je ży wie nio we,
któ re trze ba roz po znać i im spro -
stać. Mo da wkro czy ła rów nież
do na sze go me nu, np. te raz mod -
ne są da nia z dro biu. Od pew ne -
go cza su po pu lar no ścią cie szą się
pro duk ty zna ne z in nych, eu ro -
pej skich sto łów, np. wę dli ny doj -
rze wa ją ce, jak sa la mi czy cho ri -
zo, któ re Po la cy po ko cha li w cza -
sie za gra nicz nych wo ja ży. Nie -
śmia ło i z du żą do zą cie ka wo ści
kon su men ci za przy jaź nia ją się
z mię sa mi eg zo tycz ny mi, np. wy -
ro ba mi ze stru sia. Pro du cent

mu si być ta kich zmian
świa do mym i przy go to -
wa nym do za pro po no wa -
nia kon su men to wi te go,
cze go – cza sa mi pod świa -
do mie – szu ka.

Ja kie ce le wy zna cza
so bie fir ma na naj bliż -
sze la ta?
Chce my zbu do wać sil ną
gru pę TAR CZYŃ SKI i sil -
ny, roz po zna wal ny brand
TAR CZYŃ SKI, więc
wszyst kie na sze ostat -
nie dzia ła nia zmie rza ją
do te go. Dziś w skład
Gru py wcho dzą 3 spół -
ki – Tar czyń ski, Star -
Peck i Do bro sła wa. Bu -
du jąc Gru pę, rów no le gle
pra cu je my nad re ali za cją
stra te gii pro mo cji mar ki
TAR CZYŃ SKI, któ ra za -
czę ła się od uno wo cze -
śnie nia lo go ty pu, ujed -
no li ce nia ety kiet i lep -
sze go bran din gu pro duk -
tu w skle pach. 

B R A N  Ż A  S P O  Ż Y W  C Z A  TAR CZYŃ SKI S.A. „Wę dli ny z Ko tła” – Do bry Pro dukt 2010

Za sma kuj w tra dy cji

Reklama

Po my sło daw czy nią jest Do mi -
ni ka Ja nek, a asump tem do za -
ło że nia fir my by ła skom pli ko -
wa na dro ga do uzy ska nia od -
szko do wa nia, ja ką prze szła
po cięż kim wy pad ku. Po cząt ko -
wo jej dzia łal ność mia ła cha -
rak ter spo łecz ny, ale ilość
spraw i ich zło żo ność wy ma ga -

ła sfor ma li zo wa nia funk cjo -
no wa nia. Dla te go w 2000 r. za -
ło ży ła fir mę Ad iu tor Cen trum,
któ ra w 2008 r. zo sta ła prze -
kształ co na w spół kę jaw ną
pro wa dzo ną przez Do mi ni kę
Ja nek wraz z Edy tą Ryś
i Mar ci nem Ja nek. Roz sze -
rzo no przy tym dzia łal ność

o po ra dy praw ne, me dia cje
i szko le nia.

Ad iu tor ozna cza oso bę wspie -
ra ją cą, po moc ni ka. Ta ką wła -
śnie ro lę peł nią wła ści cie le i pra -
cow ni cy wro cław skiej spół ki
w nie zwy kle de li kat nej ma te rii,
ja ką jest wspar cie przy uzy -
ska niu od szko do wa nia. Ce le te
są re ali zo wa ne po przez za sa dy
ety ki, uczci wo ści i em pa tii. Fir -
ma opra co wa ła wła sny ko deks,
w myśl któ re go od że gnu je się
od prak tyk wy ko rzy sty wa nia
sy tu acji osób po krzyw dzo nych,

szcze gól nie ho spi ta li zo wa nych.
In nym ele men tem, na któ ry po -
ło żo no na cisk, są przej rzy ste re -
gu la cje, do ty czą ce da nych oso -
bo wych, co po twier dza zgło -
sze nie fir my do GIO DO.

Wła sne do świad cze nia, sza cu -
nek dla lu dzi, przej rzy stość roz -
li czeń oraz za pew nie nie po mo -
cy w spo sób kom plek so wy, wy -
róż nia Ad iu tor Cen trum w gro -
nie firm od po wie dzial nych spo -

łecz nie w skom pli ko wa nej spe -
cjal no ści, ja ką jest po moc
przy uzy ska niu od szko do wa -
nia. Spół ka po dej mu je tak że
dzia ła nia non -pro fit, po le ga ją ce
na za an ga żo wa niu się w stwo -
rze nie za sad, chro nią cych klien -
tów i za pew nia ją cych uczci wą
kon ku ren cję.

Klau diusz Ło pa tec ki

www.ad iu tor cen trum.pl

O D  S Z K O  D O  W A  N I A  Ad iu tor Cen trum Sp. j. wspar ciem dla po szko do wa nych

Uczci wie pro fe sjo nal ni
Ad iu tor Cen trum z Wro cła wia jest fir mą świad czą cą po moc
w uzy ska niu od szko do wań. Re ali zu je ją głów nie po przez re -
pre zen to wa nie klien tów przy do cho dze niu rosz czeń od za kła -
dów ubez pie czeń. W tym ro ku spół ka otrzy ma ła no mi na cję
do go dła „Do bra Fir ma 2010” w pro gra mie Li de rzy Spo łecz -
nej Od po wie dzial no ści.

Dominika Janek
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