
D ziewi´çdziesi´ciu po-
morskich przedsi´bior-
ców zrzeszonych w Po-

morskiej Izbie RzemieÊlni-
czej Ma∏ych i Ârednich
Przedsi´biorstw w piàtek 11
stycznia odebra∏o z ràk Mar-
sza∏ka Województwa Pomor-
skiego Jana Koz∏owskiego
oraz  Wojewody Pomorskie-
go Romana Zaborowskiego
listy gratulacyjne.

Wyró˝nieni zostali przed-
si´biorcy, którzy odnoszà
sukcesy na rynku, rozwijajà
swoje firmy, szkolà pracow-
ników, wdra˝ajà nowe tech-
nologie i sprawiajà, ˝e
przedsi´biorczoÊç pomorska
rozwija si´. Wyró˝nienia
odebrali zarówno w∏aÊcicie-
le wszystkich dobrze zna-
nych firm z tradycjami, jak
Nowak, Pellowski czy Szy-
d∏owski, jak i twórcy ma∏ych
kilkuosobowych firm, z naj-
ró˝niejszych bran˝.

WÊród nagrodzonych
znalaz∏a si´ m.in. Anna Li-
sewska, w∏aÊcicielka salonu
fryzjerskiego „Scarlet”.

– To wyró˝nienie jest dla
mnie bardzo wa˝ne. Zresztà
nie tylko dla mnie, ale dla
wszystkich moich wspó∏pra-
cowników – mówi∏a Anna
Lisewska. – Bo ta nagroda
jest dla ca∏ej naszej ekipy.
Gdyby nie doskonali pra-
cownicy, nie by∏oby przecie˝
ani tego wyró˝nienia, ani sa-
mej firmy. Ja stawiam w∏a-
Ênie na ludzi. Na to by at-
mosfera w pracy by∏a jak
najlepsza, nawet rodzinna.
Staram si´ zach´caç moich
pracowników, ˝eby podnosi-
li swoje umiej´tnoÊci, brali
udzia∏ w konkursach zawo-
dowych, zdobywali nowe do-
Êwiadczenia. Dzisiejszy dy-
plom dostaliÊmy w∏aÊnie
za dotarcie do fina∏u w kon-
kursie „firma z przysz∏oÊcià”.

Pani Anna, jak i wszyscy
inni wyró˝nieni przedsi´-
biorcy, zwracajà uwag´ jak
du˝ym u∏atwieniem dla fir-
my jest funkcjonowanie
w ramach pewnej struktury.

– Przynale˝noÊç do cechu
ma bardzo wiele zalet. Izba
daje nam bardzo du˝à mo˝-
liwoÊç rozwoju, pozwala po-
znawaç konkurencj´ i co naj-
lepsze – uczy wspó∏pracowaç
z nià, a nie si´ Êcigaç. Ju˝
dawno zauwa˝ono, ˝e w jed-
noÊci si∏a i taka jest prawda.
Jako indywidualni przedsi´-
biorcy niewiele mo˝emy zro-
biç. Jako zrzeszenie jesteÊmy
znacznie silniejsi i mamy
wi´kszà mo˝liwoÊç dzia∏ania
– dodaje pani Anna.

Piàtkowe spotkanie
przedsi´biorców, nie by∏o je-
dynie okazjà do wr´czenia
wyró˝nieƒ, ale tak˝e do pod-
sumowania minionego roku,
który zdaniem przedsi´bior-

ców i przedstawicieli rozma-
itych zrzeszajàcych ich orga-
nizacji, by∏ bardzo udany.
Impreza sta∏a si´ te˝ okazjà
do spotkaƒ przedsi´biorców
z w∏adzami województwa,
rozmów przy lampce szam-
pana i noworocznych ˝y-
czeƒ.

– ˚eby wam by∏o jak naj-
lepiej, bo im lepiej si´ wam
powodzi, tym lepiej jest
wszystkim mieszkaƒcom na-
szego województwa – mówi-
li zgodnie wojewoda i mar-
sza∏ek. – Niech 2008 rok b´-
dzie pe∏en sukcesów.

Tego samego ̋ yczyli sobie
przedsi´biorcy, podkreÊlajàc,
˝e im wi´ksze odnoszà suk-
cesy, tym skuteczniej ich po-
datki zasilà bud˝et nie tylko
Pomorza, ale ca∏ego kraju.
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Wydarzenia. A˝ dziewi´çdziesi´ciu cz∏onków Pomorskiej Izby RzemieÊlniczej odebra∏o listy gratulacyjne

Wyró˝nienie dla przedsi´biorców

Spotkanie by∏o tak˝e okazjà do podsumowania ubieg∏ego roku oraz ˝yczenia przedsi´biorcom samych sukcesów.
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Jan Koz∏owski
Marsza∏ek Województwa Pomorskiego

Je˝eli wam – przedsi´biorcom dzieje si´
dobrze, dobrze dzieje si´ ca∏emu wojewódz-
twu. Dlatego chcia∏bym serdecznie podzi´ko-
waç wyró˝nionym przedsi´biorcom za co-
dziennà ci´˝kà prac´. Postaramy si´ jak naj-
bardziej wam jà u∏atwiaç. Jestem optymistà i wierz´, ˝e
rok 2008 b´dzie dla was dobry. Wierz´, ˝e  z naszego
prawa zniknà wszystkie absurdy, bezsensowne utrud-
nienia i bariery. Wiem, ˝e nie stanie si´ to z dnia
na dzieƒ, ale mam nadziej´, ˝e pierwsze efekty tych
dzia∏aƒ zobaczymy ju˝ w tym roku. Nasze przedstawi-
cielstwo, czyli Agencja Rozwoju Pomorza te˝ b´dzie ro-
bi∏a wszystko, ˝eby maksymalnie upraszczaç procedu-
ry. Mam nadziej´, ˝e coraz ∏atwiej te˝ b´dzie wam ko-
rzystaç z funduszy unijnych przeznaczonych
na szkolenia pracowników.

To b´dzie dobry rok

Roman Zaborowski
Wojewoda Pomorski

Przed chwilà podpisa∏em si´ na dziewi´ç-
dziesi´ciu dyplomach. Dyplomach, które zo-
stanà wr´czone rozwojowym, nowoczesnym,
doskonale prosperujàcym przedsi´biorcom.90
dyplomów – 90 wyró˝nionych firm.To wielka
si∏a naszej pomorskiej przedsi´biorczoÊci. Poniewa˝ je-
stem na swoim stanowisku od bardzo niedawna, nie za-
s∏u˝y∏em jeszcze na miano przyjaciela przedsi´biorczo-
Êci, ale zrobi´ wszystko, by na ten tytu∏ zapracowaç. Ze
swojej strony b´d´ robi∏ wiele, aby t´ silnà pomorskà
przedsi´biorczoÊç  wspieraç. Wiem, ˝e wiele przepisów
zamiast u∏atwiaç wam prac´,bardzo jà komplikuje.Obie-
cuj´, ˝e do∏o˝´ wszelkich staraƒ, ˝eby w Urz´dzie Woje-
wódzkim wszystkie te ma∏e tryby, od których zale˝y wa-
sze funkcjonowanie, zaskoczy∏y i dzia∏a∏y dla was, a nie
przeciw wam. Planuj´ te˝ zajàç si´ kwestià kszta∏cenia
zawodowego w naszym województwie.

Si∏a przedsi´biorczoÊci

Wies∏aw Szajda
Prezes Pomorskiej Izby RzemieÊlniczej 
Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw

To innowacyjnoÊç pozwoli∏a osiàgnàç ma-
∏ym i Êrednim przedsi´biorstwom sukces.Bar-
dzo si´ ciesz´, ˝e nasze pomorskie firmy wie-
dzà o tym i na to w∏aÊnie stawiajà. W dobie
wszechobecnej konkurencji trzeba pami´taç, ˝e musimy
byç atrakcyjni nie tylko na rynku polskim, ale tak˝e eu-
ropejskim,a nawet ogólnoÊwiatowym.A tylko nowe roz-
wiàzania i najwy˝sza jakoÊç zarówno produktów, jak
i us∏ug, pozwala ma∏ym i Êrednim firmom nie zniknàç
z rynku, a nawet si´ rozwijaç. Dlatego ja zwracam uwa-
g´ na trzy elementy – innowacyjnoÊç,wysokà jakoÊç i na-
uk´.Bardzo mnie cieszy,˝e firmy których w∏aÊciciele dziÊ
odebrali wyró˝nienia, te˝ stawiajà na ciàg∏y rozwój, szko-
lenie kadr, kursy, zdobywanie nowych umiej´tnoÊci.

InnowacyjnoÊç, jakoÊç, nauka
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K oƒczysz w∏aÊnie gimna-
zjum? Zastanawiasz si´
jak pokierowaç swojà

przysz∏oÊcià? JeÊli masz k∏o-
pot z podj´ciem decyzji zg∏oÊ
si´ do najbli˝szego Cechu
Rzemios∏ Ró˝nych.Tam uzy-
skasz informacj´ na temat
zak∏adów, które chcà przyjàç
uczniów w wybranym przez
nich zawodzie. Pami´taj, ˝e
jeÊli nauczysz si´ zawodu,
staniesz si´ fachowcem, to
w przysz∏oÊci b´dziesz móg∏
za∏o˝yç w∏asnà dzia∏alnoÊç,
prowadziç firm´ i byç mo˝e
w przysz∏oÊci... szkoliç m∏o-
dych ludzi w zawodzie, który

b´dziesz wykonywa∏!
Nauk´ zawodu w zak∏a-

dzie rzemieÊlniczym mo˝esz
podjàç jeÊli jesteÊ w wieku 16
– 18 lat, ukoƒczy∏eÊ gimna-
zjum, twoje zdrowie pozwala
na podjecie nauki w wybra-
nym zawodzie.

Praktyczne kszta∏cenie
jest mo˝liwe w zawodach
zwiàzanych z przetwór-
stwem ˝ywnoÊci, motoryza-
cjà, obróbkà drewna lub me-
talu,budownictwem,elektro-
mechanikà i elektronikà,
mechanikà maszyn, szyciem
odzie˝y, obróbkà skór i futer
oraz w innych zawodach, ta-

kich jak: fryzjer, drukarz,
z∏otnik- jubiler, introligator,
fotograf.

OczywiÊcie poza zdoby-
waniem wiedzy praktycznej
konieczna b´dzie tak˝e teo-
retyczna nauka zawodu.
Masz trzy mo˝liwoÊci zdoby-
wania takiej wiedzy:

■ nauka w zasadniczej
szkole zawodowej

■ nauka w formie kurso-
wej w niepublicznej palców-
ce oÊwiatowej dzia∏ajàcej
przy cechu rzemios∏ ró˝nych,

■ nauka w formie indywi-
dualnej prowadzona przez
pracodawc´.

Korzystajàc z formy 2 i 3
trzeba wiedzieç, ˝e wpraw-
dzie po zakoƒczeniu nauki
mo˝na przystàpiç do egzami-
nu czeladniczego zdobywa-
jàc zawód, ale nie ma si´ jed-
nak wykszta∏cenia zawodo-
wego.

Nauka zawodu trwa nie
mniej ni˝ 24 miesiàce i nie
wi´cej ni˝ 36 zgodnie z obo-
wiàzujàcà klasyfikacjà zawo-
dów
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Ucz si´ zawodu. Inwestuj w przysz∏oÊç!
■ CCeecchh  CChhoojjnniiccee
Mateusz Wojciechowski
■■ CCeecchh  GGddyynniiaa
Olaf Cha∏aj – Batory
Rafa∏ Damps, Przedsi´biorstwo
Motoryzacyjne MATBIS
Iwona Dzienisz 
Joanna Jarzàb 
Karol Kowalski, AMBER-SILVER-
-GOLD
Przemys∏aw ¸okaj 
Grzegorz Maƒkowski
Marek Mikicki 
Kazimierz Momont, Firma Sa-
mochodowa Kaja
Marek Polgert
Adam Pstràgowski, S&A Bursz-
tynowa Bi˝uteria sp. z o.o.
Roman Suchocki, Przedsi´bior-
stwo Instalacyjno-Budowlane
SUCHOCKI
■■ CCeecchh  KKaarrttuuzzyy
Stanis∏aw Hirsz, Zak∏ad Us∏ugo-
wo-Produkcyjno-Handlowy
Hirsz
Wojciech Janca, Piekarnia JAN-
CA
Roman i Adam Wenzel, MARKI-
ZA Cukiernia
■■ CCeecchh  KKwwiiddzzyynn
Stanis∏awa Czeszejko-Sochac-
ka, PW JANPOL
Józef Kowalski, Zak∏ad Budow-
lano – Instalacyjny
■■ CCeecchh  PPrruusszzcczz  GGddaaƒƒsskkii
Piekarnia -Cukiernia S∏awomir
Mielnik
Firma OLAK – JAN OLAK
Grzegorz Panek
■■ CCeecchh  PPuucckk
Zbigniew Dampc, Zak∏ad Ogól-
nobudowlany 
Longin Kobiella, Zak∏ad Ogól-
nobudowlany
Ryszard Koziróg, Zak∏ad Ogól-
nobudowlany 
Robert Kusch, Przedsi´biorstwo
Handlowo-Produkcyjne FAT
Joanna Okoƒ
Marzena Szomborg
Jerzy Szornak, Zak∏ad Stolarski 
■■ CCeecchh  RReeddaa
Waldemar Szreder, Firma Stolar-
ska SZREDER
■■ CCeecchh  RRuummiiaa
Anna Lisewska, Salon Fryzjerski
Scarlet
Przedsi´biorstwo Elektryczno
– Budowlane STEL S. J.
■■ CCeecchh  SSooppoott
Henryk Bobrucki, BOB-ROL-
LO Sp. z o.o. Marian Bobrucki 
Dominik Degowski
Zak∏ad Produkcyjny Jubilex Sie-
zieniewski i Spó∏ka S. J.
■■ CCeecchh  SSttaarrooggaarrdd  GGddaaƒƒsskkii
Maciej ¸obocki
Jerzy Suchomski, Zak∏ad Pro-
dukcyjno-Us∏ugowy MET-LAK
Zbigniew Âwiadek, Zak∏ad Pro-
dukcyjno–Us∏ugowo-Handlowy
JAWOR
Jan Zdrojewski, Zak∏ad
Kotlarsko – Instalacyjny GEJZER
■■ CCeecchh  WWeejjhheerroowwoo
Jadwiga Hewelt, Pracownia
Krawiecka U JADZI
Ireneusz Kierznikowicz 
Waldemar Kurpet, WALTEL Za-
k∏ad Us∏ug Telekomunikacyj-
nych 
Roman Majerowski, G-M z Re-
dy
Anna Misztal, Piekarnia Ciast-
karnia STAROWIEJSKA
Henryk Mosiejko, Studio Fryzjer-
skie HENRYK 
Ryszard Pionk, Zak∏ad Stolar-
stwa Budowlanego
Miros∏aw Richert, Zak∏ad Sto-
larski Produkcyjno – Us∏ugowy
MIRO
Zbigniew Stencel, STENCEL
STOLARSTWO
■■ CCeecchh  PPiieekkaarrzzyy  ii CCuukkiieerrnniikkóóww
Jan Czy˝ewski, Cukiernia DELI-
CJE
Krzysztof ¸oƒski
Mieczys∏aw i Krzysztof Nowak,

Wytwórnia Cukiernicza BAJA-
DERA 
Tomasz Nowak, Cukiernia
MAGDA
Grzegorz Pellowski, Piekarnia-

-Cukiernia PELLOWSKI
Marek Szyd∏owski, Piekarnia
– Cukiernia 
■■ CCeecchh  RRzzeemmiiooss∏∏  AArrttyyssttyycczznnyycchh
Leszek Jerzy Sobiech 
■■ CCeecchh  RRzzeemmiiooss∏∏  RRóó˝̋nnyycchh
Regina Kubsik, KSERO KOLOR
■■ CCeecchh  RRzzeeêênniikkóóww
Bronis∏aw Lis, LIS Przetwórstwo
Mi´sne Sierakowice 
Zbigniew Nowak, GRUPA ZA-
K¸ADÓW MI¢SNYCH NOWAK 
Gminna Spó∏dzielnia Samopo-
moc Ch∏opska z ˚ukowa
■■ IIzzbbaa  RRzzeemmiieeÊÊllnniicczzaa  SS∏∏uuppsskk
Jerzy Koska, P. P. i H. U. DABEW
Lech Mysiak, ML KONSTRUK-
TOR 
Zbigniew Szyca, SZYCA COM-
PANY Piekarnia i Wytwórnia
Chrupek
Krzysztof Âwiàtek- Brzeziƒski,
Zdzis∏aw Grabowski, Przedsi´-
biorstwo Us∏ugowo- Handlowe
DANLID s. c.
Edward ˚mudzki i Arkadiusz
˚mudzki, UZRB REM-BUD Spó∏-
ka jawna
Waldemar ˚ukowski, Zak∏ad
Produkcji Wielobran˝owej PRO-
WAL
■■ PPoommoorrsskkaa  IIzzbbaa  RRzzeemmiieeÊÊllnniicczzaa
MMSSPP
Marzena Kreft, JUVENA
Maria Lewandowska, INTER-
GASTR
Helena i Grzegorz Prykaszczyk,
Piekarnia BAMBU¸KA s. c.
Barbara Sergot – Gol´dzinow-
ska, BASE PROMOTION SERVI-
CE 
Dariusz Stankiewicz. Firma Bu-
dowlana NATA
Ignacy Szczypek, SIM GDYNIA
Jerzy Âliwa, ÂLIWA Z. P. H 
■■ SSppóó∏∏ddzziieellnniiaa  RRzzeemmiieeÊÊllnniicczzaa
Spó∏dzielnia Produkcyjno-Us∏u-
gowa ROD¸O
■■ SSppóó∏∏ddzziieellnniiaa  RRzzeemmiieeÊÊllnniicczzaa
EELLEEXXMMEETTAALL
Józef Jarzàbkowski, Firma EL-
BUDREM 
■■ GGddaaƒƒsskkii  ZZwwiiààzzeekk  
PPrraaccooddaawwccóóww
Euro-Went Sp. z o.o. Zak∏ad
Pracy Chronionej
Systemy Sieciowe Sevenet Sp.
z o.o.
■■ NNiieerrzzeesszzeennii
Ireneusz Bromber, PPH OK.
Mariusz Chudzik, Wytwórnia
Opakowaƒ z Folii, Maszyny
Mar-Pack
Maria Gosk Antoni W´sierski,
Grono S. C.
Marianna K´dziora, Tereny Zie-
lone
Joanna i Zbigniew Lech, Zak∏ad
Produkcyjno-Us∏ugowy „PRO-
FES” s. c
Zenon Sobiecki, GRASO
Przedsi´biorstwo Budowlane
BUDREM spó∏ka jawna 
Przedsi´biorstwo Us∏ugowo-
-Produkcyjne Budownictwa
„ALFA” Spó∏ka z o.o.
■■ ZZaa zzaaaannggaa˝̋oowwaanniiee  ww rroozzwwóójj
rreeggiioonnuu  ppoommoorrsskkiieeggoo  
ii wwssppaarrcciiee  sseekkttoorraa  MMSSPP::
PowiÊlaƒski Bank Spó∏dzielczy
w Kwidzynie 
Grupa LOTOS S.A.
ENERGA – OPERATOR S.A.
SIGNAL IDUNA Polska Towarzy-
stwo Ubezpieczeƒ S.A.
Centrum Monitorowania Alar-
mów Sp. z o.o.
BROWAR AMBER

Przedsi´biorcy wyró˝nieni 
listami gratulacyjnymi

J aki status przys∏uguje
m∏odzie˝y przyuczajàcej

si  ́do zawodu poza zasadni-
czà szko∏à zawodowà? To py-
tanie zadaje sobie wielu rze-
mieÊlników, którzy takà m∏o-
dzie˝ szkolà w swoich
zak∏adach, oraz ich rodzice.
M∏odzie  ̋ta nie mo˝e bowiem
korzystaç, tak jak inni konty-
nuujàcy nauk  ́w szko∏ach,ze
zni˝ek na przejazdy autobu-
sami.

– To jest naprawd´ spory
problem – mówi Andrzej
Wróbel, w∏aÊciciel zak∏adu
meblowego w Sierakowicach.
– Nie wszyscy m∏odzi ludzie
kontynuujà po gimnazjum
nauk´ w innych szko∏ach.
Dobrze ̋ e chcà sí  przyuczyç.
Cech Rzemios∏ przygotowuje
dla nich specjalne kursy,a my,
rzemieÊlnicy, przyjmujemy
ich pod swoje skrzyd∏a,by na-
brali umiej´tnoÊci praktycz-
nych.

M∏odzie˝ do takich zak∏a-
dów doje˝d˝a cz´sto z odle-
g∏ych miejscowoÊci. Niestety
za bilet autobusowy muszà
zap∏aciç pe∏nà kwot ,́ nie ma
dla nich ˝adnych ulg.

– Dojazd do Sierakowic
i powrót do domu kosztuje
mnie dziennie 5 z∏ – mówi
Karol Bulczak z Bàckiej Huty.
– Doje˝d˝am pi´ç razy w ty-
godniu.To du˝o piení dzy,do-
brze ˝e mama mi dok∏ada.
Fajnie by by∏o ˝ebym dosta∏

jakàÊ legitymacj´ uczniow-
skà, tak jak inni koledzy.

W skali miesiàca i roku
pieniàdze wydane na pe∏ne
bilety tworzà znacznà kwot´.
Zak∏ad produkcyjny Andrze-
ja Wróbla mieÊci si´ po-
za Sierakowicami i by Karo-
lowi zaoszcz´dziç dodatko-
wych kosztów dojazdu
do Pa∏ubic pan Andrzej do-
wozi go swoim samochodem.

– Niestety nie mo˝emy
sprzedawaç biletów ulgowych
m∏odzie˝y bez legitymacji
szkolnej – t∏umaczy Mieczy-
s∏aw Kwiatkowski z PKS
w Gdaƒsku. – Musi byç to
uczeƒ szko∏y publicznej, czy
niepublicznej.Tak to reguluje
odpowiednia ustawa.Nie mo-
˝emy wi´c tego zmieniç.Zda-
jemy sobie spraw ,́jak niecie-
kawy jest status m∏odzie˝y
przyuczajàcej si´ do zawodu
chocia˝by ze wzgl´du
na zni̋ ki do przejazdów.W tej
sprawie mamy wcià˝ wiele
interwencji, i ciàgle tylko mo-
˝emy t∏umaczyç – takie sà
przepisy.

RzemieÊlnicy próbowali
tak˝e dowiadywaç sí  o status
takiego ucznia w kuratorium.
Wed∏ug prawa, m∏odzie˝y tej
nie przys∏ugujà im ˝adne
przywileje m∏odzie˝y szkolnej.

Szkoda ˝e ka˝dy zas∏ania
sí  obowiàzujàcymi przepisa-
mi, bo to spora grupa wÊród
m∏odych osób.

Uczniowie nie majà 
zni˝ki na bilet

M i´dzy 11 a 15 marca
na Mi´dzynarodowych

Targach Bursztynu Ambe-
rif 2008 oglàdaç b´dziemy
konkursowe dzie∏a z∏otni-
ków i jubilerów.Wszystko to
w ramach od lat organizo-
wanego dzi´ki uprzejmoÊci
Mi´dzynarodowych Targów
Gdaƒskich konkursu Bursz-
tynowe Rzemios∏o. Tego-
roczne wydarzenie b´dzie
jednak wyjàtkowe z dwóch
powodów: udzia∏ w konkur-
sie po raz pierwszy wezmà
jubilerzy i bursztynnicy
z ca∏ej Europy oraz równie˝
po raz pierwszy konkurs ob-
j´ty jest patronatem Parla-
mentu Hanzeatyckiego.

– Z∏otnictwo to jed-
na z najstarszych dziedzin
zawodowych rzemios∏a.
Gdaƒskie tradycje zrzeszeƒ
rzemieÊlniczych si´ga-
jà XII i XIV wieku
– t∏umaczy Walde-
mar Sawa, cz∏o-
nek Komisji
Bran˝owej
Z∏otników – Ju-
bilerów
przy Pomor-
skiej Izbie Rze-
mieÊlniczej, ko-
misarz konkursu
Bursztynowe Rze-
mios∏o. – Dzisiej
nadal chcemy  inte-
growaç Êrodowisko, m.in
organizujàc warsztaty i kon-

kursy jubilerskie. Jednym
z nich jest Bursztynowe
Rzemios∏o, które wzbogaca
Amberif. Mamy szans´ za-
prezentowaç swoje ostatnie
dokonania w zakresie ini-
cjatyw i projektów promujà-
cych rzemios∏o, bursztyn
ba∏tycki i Gdaƒsk jako Êwia-
towà stolic´ bursztynu.

W konkursie, w dwóch
kategoriach: juniorów i se-
niorów,co roku bierze udzia∏
kilkudziesi´ciu uczestników.

– To dla nich doskona∏a
okazja do promocji swoich
wyrobów, a dla m∏odych lu-
dzi szansa na szczególne za-
istnienie w bran˝y. Trzeba
bowiem pami´taç, ˝e Bursz-
tynowe Rzemios∏o to bardzo
presti˝owy konkurs - mówi
Waldemar Sawa.

PPiieerrwwsszzee
mmiieejjssccee  ww kkaatteeggoorriiii
„„sseenniioorrzzyy““  ww kkoonnkkuurrssiiee
BBuurrsszzttyynnoowwee  RRzzeemmiioo--
ss∏∏oo 22000077;;  MMaarreekk  MMiikkiicckkii

„„BBrraannssoolleettkkaa  MM´́sskkaa
zz BBuurrsszzttyynneemm””..  

Najwa˝niejszy konkurs bran˝owy
Bursztynowe rzemios∏o

Gdzie Adres
Sopocki Cech Rzemios∏ Ró˝nych Sopot, ul. 3-go Maja 56, tel. 058 551-27-43, sopockicech@neostrada.pl
Cech Rzemios∏a i Przedsi´biorczoÊci Gdynia, ul. 10-go Lutego 33, tel. 058 620-88-62, cech@cech-gdynia.pl, www.cech-gdynia.pl
Cech Rzemios∏ Ró˝nych Kartuzy, ul. Klasztorna 1, tel. 058 681-18-35, cech.kartuzy@wp.pl
Cech Rzemios∏ Ró˝nych Malbork, ul. Sienkiewicza 26, tel. 055 272-26-75, kontakt_malbork@op.pl
Cech Rzemios∏ Ró˝nych Kwidzyn, ul. Grudziàdzka 22, tel. 055 279-33-45, cech.kwidzyn@wp.pl
Powiatowy  Cech Rzemios∏ Ma∏ych Wejherowo, ul. Hallera 18, tel. 058 672-25-11, biuro@cechwejherowo.pl, www.cechwejherowo.pl
i Ârednich Przedsi´biorstw - Zwiàzek Pracodawców
Powiatowy Cech Rzemios∏ Ró˝nych Puck, ul. Bogus∏awa 2, tel. 058 673-24-65, cech.puck@box43.pl, www.cech.puck.pl
Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw
Cech Rzemios∏ Ró˝nych KoÊcierzyna, ul. èródlana 9, tel. 058 686-22-91, cech@op.pl
Cech Rzemios∏ Ró˝nych Pruszcz Gd., ul. Mickiewicza 1, tel. 058 682-37-17, crzpruszcz@player.pl
Cech Rzemios∏ Ró˝nych Rumia, ul. Dàbrowskiego 6, tel. 058 671-12-53
Cech Rzemios∏ Ró˝nych Tczew, ul. 30-go Stycznia 44, tel. 058 531-07-47, cechtczew@wp.pl, www.cech.hg.pl
Cech Rzemios∏ Ró˝nych Reda, ul. Cechowa 7, tel. 058 678-35-29, cechreda@wp.pl
Cech Rzemios∏ Ró˝nych Sztum, ul. Jagie∏∏y 22, tel. 055 640-28-18, cech-sztum@wp.pl
Cech Rzemios∏ Ró˝nych Starogard, ul. Rynek 19, tel. 058 562-23-69, cech@epf.pl, www.cechstarogard.gdan.pl 
Wojewódzki Cech Rzemios∏ Fryzjersko- Gdaƒsk, ul. Piwna 1/2, tel. 058 301-46-83
-Kosmetycznych
Cech Rzemios∏ Budowlano- Drzewnych Gdaƒsk, Piwna 1/2, tel. 058 301-35-42, cechbud-drzew@shl.pl
Cech Rzemios∏ Artystycznych Gdansk, Piwna 1/2, cechart@cechart.gda.pl, www.cechart.gda.pl, luks.wlodzimierz@xl.wp.pl
Cech Rzemios∏ Metalowo- Elektrotechnicznych Gdaƒsk, ul. Piwna 1/2, tel. 058 301-44-92
Cech Rzemios∏ Ró˝nych i Ma∏ej Przedsi´biorczoÊci Gdaƒsk, ul. Piwna 1/2, tel. 058 301-25-06, crrimp-gd@o2.pl, www.cechrzemiosl.republika.pl
Cech Piekarzy i Cukierników Gdaƒsk, ul. Piwna 1/2, tel. 058 301-60-89, biuro@cech.gdansk.pl
Wojewódzki Cech Rzemios∏ Bran˝y Motoryzacyjnej Gdaƒsk, ul. Piwna 1/2, tel. 058 301-94-42, cech-motoryzacyjny110@wp.pl
Cech Rzeêników i W´dliniarzy Gdaƒsk, ul. Piwna 1/2, tel. 058 301-25-06

Cechy, w których mo˝na podpisaç umow´ o nauk´ zawodu z pracownikiem m∏odocianym
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C zy warto byç rzemieÊlni-
kiem zapytaliÊmy Zbi-

gniewa Stencla, w∏aÊciciela
firmy „Stencel Stolarstwo”
i wiceprezesa Pomorskiej
Izby RzemieÊlniczej MSP
w Gdaƒsku

– MMoo˝̋nnaa  ppaannaa  uuzznnaaçç  zzaa  ddoo--
sskkoonnaa∏∏yy  pprrzzyykk∏∏aadd  rrzzeemmiieeÊÊllnnii--
kkaa,,  kkttóórreemmuu  ssii´́  ppoowwiioo--
dd∏∏oo..  MMaa  ppaann  zznnaakkoommiicciiee  pprroo--
ssppeerruujjààccàà  ffiirrmm´́,,  zzaattrruuddnniiaa  
pprraaccoowwnniikkóóww,, sszzkkoollii uucczznniióóww..
AA  jjaakk  bbyy∏∏oo  nnaa  ppoocczzààttkkuu??

– „Stencel” to firma ro-
dzinna. W Sierakowicach
prowadzi∏ jà mój pradziadek,
dziadek, potem ojciec. Mo˝-
na powiedzieç, ˝e to rodzin-
na firma z tradycjami. Mam
pi´cioro rodzeƒstwa, ka˝dy
z nas pracuje w bran˝y sto-
larsko – meblarskiej. Ja dzia-
∏alnoÊç za∏o˝y∏em w 1979 ro-
ku w Wejherowie, mia∏em
wówczas jednego ucznia.
A dziÊ oprócz tego, ˝e w pro-
wadzenie firmy jest zaanga-
˝owana ca∏a moja rodzi-
na (˝ona, synowie, córka
z zi´ciem prowadzà sklep
meblowy w Londynie), to
jeszcze zatrudniam 25 pra-
cowników i szkol´ uczniów.
Zaczynajàc od ma∏ego zak∏a-
du, przez lata mojej dzia∏al-
noÊci uda∏o mi si´ wyrobiç
znanà mark´.

–– SSkkoorroo  jjuu˝̋  ppaann  oo ttyymm
wwssppoommnniiaa∏∏  –– ttoo  ssuukkcceess  nniiee  ttyyll--

kkoo  llookkaallnnyy,,  aallee  ii nnaa rryynnkkaacchh
mmii´́ddzzyynnaarrooddoowwyycchh......

– Tak, w 1985 roku pierw-
sze krzes∏o gdaƒskie (od po-
czàtku za∏o˝enia firmy spe-
cjalizujemy si´ w stylowych
meblach gdaƒskich) podaro-
wa∏em Papie˝owi Janowi
Paw∏owi II podczas piel-
grzymki do Rzymu.Wykona-
liÊmy te˝ trzy trony papieskie,
prezbiterium bazyliki w Li-
cheniu, prezbiterium w ar-
chikatedrze Êw. Jana w War-
szawie. A ostatnio otrzymali-
Êmy zamówienie na meble
dla sekretarza stanu w Waty-
kanie.

–– CCzzyy  pprraaccaa  rrzzeemmiieeÊÊllnniikkaa
jjeesstt  ttrruuddnnaa??

– Na pewno nie jest to ∏a-
twy kawa∏ek chleba.Bolàczkà
jest np.szara strefa,czyli dzie-
siàtki ma∏ych, niezarejestro-
wanych dzia∏alnoÊci. Po-
za tym paƒstwo nie u∏atwia
nam pracy,a przecie˝ w∏aÊnie
z ma∏ych i Êrednich firm ma
najwi´ksze zyski w postaci
podatków.Oprócz tego przed-
si´biorca musi byç nie tylko
dobrym fachowcem, ale te˝
znakomitym przedsi´biorcà
i mened˝erem.

–– CCzzyy  ww ttaakkiimm  rraazziiee  wwaarrttoo
uucczzyyçç  ssii´́  zzaawwoodduu,,  bbyy  ppóóêênniieejj
oottwwoorrzzyyçç  sswwóójj  zzaakk∏∏aadd  rrzzee--
mmiieeÊÊllnniicczzyy??

– Na pewno warto. Po-
trzebny jest upór,zdecydowa-

nie by trafiç na swój produkt.
Ale jest si´ kowalem w∏asne-
go szcz´Êcia – niezale˝nym,
pracujàcym na w∏asny rachu-
nek.

–– WW ppaaƒƒsskkiieejj  ffiirrmmiiee  sszzkkoollàà
ssii´́  uucczznniioowwiiee..  CCzzyy  wwÊÊrróódd
mm∏∏ooddyycchh  lluuddzzii  jjeesstt  zzaaiinntteerreessoo--
wwaanniiee  pprraaccàà  ww bbrraann˝̋aacchh  rrzzee--
mmiieeÊÊllnniicczzyycchh??

– Do tej pory wyszkoli∏em
oko∏o stu uczniów, w chwili
obecnej widz´ spadek ch´t-
nych do nauki zawodów. To
niepokojàce zjawisko. Byç
mo˝e jest spowodowane tym,
˝e rodzice nie chcà si´ zga-
dzaç na wysy∏anie swoich
dzieci do szkó∏ zawodowych.
Majà ambicje, by dziecko ko-
niecznie zdoby∏o wy˝sze wy-
kszta∏cenie. A przecie˝ rze-
mieÊlnicy sà i b´dà potrzebni.

–– CCzzyy  ttaakkiiee  ppooddeejjÊÊcciiee  rrooddzzii--
ccóóww  nniiee  jjeesstt  ssppoowwooddoowwaannee
zzbbyytt  nniisskkiimm  ppoozziioommeemm  kksszzttaa∏∏--
cceenniiaa  ww zzaawwooddóówwkkaacchh??

– Najprawdopodobniej
tak. Cz´sto uczniowie, któ-
rzy koƒczà edukacj´ zawo-
dowà, nie posiadajà zado-
walajàcej wiedzy z mate-
matyki czy przedmiotów
zawodowych. Dlatego mi´-
dzy innymi przy wejherow-
skim Cechu Rzemios∏,
w którym jestem podstar-
szym, dwa lata temu po-
wsta∏a Niepubliczna Szko∏a
Rzemios∏. Szkolimy ju˝ sto-
larzy, tapicerów i fryzjerów.
W tym roku odb´dzie si´
nabór kolejnego rocznika.
Planujemy poszerzyç ofert´
o inne zawody. W kszta∏ce-
niu m∏odych ludzi szczegól-
ny nacisk k∏aÊç b´dziemy
na zdobycie wiedzy teore-
tycznej i kierunkowej. Za-
ch´cam wi´c do podj´cia
ciekawej nauki – potrzeb-
na jest tylko ch´ç i wytrwa-
∏oÊç, a sukces b´dzie w za-
si´gu r´ki.

RzemieÊlnik – kowal w∏asnego szcz´Êcia

W lutym i marcu po raz
kolejny dojdzie do spo-

tkania pomorskich przedsi´-
biorców z Janem Koz∏ow-
skim, marsza∏kiem woje-
wództwa pomorskiego.

– Rzemios∏o wszystkim
kojarzy si´ bardzo tradycyj-
nie. A przecie˝ dzisiejszy
rzemieÊlnik to równie˝ w∏a-
Êciciel nowoczesnej, innowa-
cyjnej, zatrudniajàcej wielu
pracowników firmy – t∏uma-
czy Sabina ˚uchowska, kie-
rownik dzia∏u organizacyjno
– samorzàdowego i promocji
gospodarczej w Pomorskiej
Izbie RzemieÊlniczej MSP.
– Wiele zak∏adów produk-
cyjnych wyposa˝onych jest
w nowoczesne maszyny,
dysponujà najnowszymi
technologiami, bardzo szyb-
ko rozwijajà si´. Warto pa-
mi´taç, ˝e rzemios∏o w ni-
czym nie ust´puje przedsi´-
biorstwom niezrzeszonym
w cechach. Dlatego organi-
zujemy spotkania z w∏adza-
mi naszego województwa.
Chcemy pokazaç marsza∏ko-
wi takie osiàgni´cia.

Najbli˝sze spotkanie od-
b´dzie si´ ju˝ 12 lutego o go-
dzinie 13.30 w Cechu Rze-
mios∏ Ró˝nych w Starogar-
dzie Gdaƒskim. Rozpocznie
si´ ono od spotkania z lokal-
nym samorzàdem gospo-
darczym oraz przedsi´bior-
cami w siedzibie cechu
w Starogardzie Gd.. Nast´p-
nie planowane sà wizyty
marsza∏ka m.in. w Zak∏adzie
Produkcyjno – Us∏ugowo
– Handlowym „Jawor” w Li-
nowcu, Zak∏adzie Produk-
cyjno – Us∏ugowym MET-
-LAK w Skarszewach oraz
w firmie Iglotex w Skórczu.

Kolejne spotkanie
z przedsi´biorcami z terenu
odb´dzie si´ 11 marca w Po-
wiatowym Cechu Rzemios∏
MSP w Wejherowie.

Spotkania z wojewodà
oraz marsza∏kiem woje-
wództwa odbywajà si´ regu-
larnie od kilku lat. Sà okazjà
do zapoznania w∏adz z pro-
blemami Êrodowiska oraz
przedstawienia najbardziej
dynamicznie rozwijajàcych
si´ firm na Pomorzu.

Spotkania
przedsi´biorców
z marsza∏kiem
województwa

Zbigniew Stencel w swoim zak∏adzie stolarskim.

SSzzkkoolleenniiaa  zzaawwooddoowwee
Pomorska Izba RzemieÊlnicza MSP od 8 lat prowadzi szkolenia zawodowe dla osób doros∏ych. Wobec du˝ego zapotrzebowania na kursy

przekwalifikowujàce i przyuczajàce do zawodu przygotowano ofert´ szkoleƒ koƒczàcych si´ egzaminami czeladniczymi, a tak˝e zaÊwiadczeniami

z przyuczenia do zawodu.

Kursanci zdobywajà wiedz´ na rzeczywistym stanowisku pracy. Poznajà nie tylko zawodowe wymagania pracodawcy, ale równie˝ j´zyk danej

bran˝y, etyk´ zawodowà, umiej´tnoÊç pracy w zespole.

Nasi kursanci szkoleni sà w najlepszych zak∏adach rzemieÊlniczych przez znakomitych mistrzów szkolàcych, którzy dzielà si´ z nimi swoim

doÊwiadczeniem i wiedzà.

SSzzkkoolleenniiaa  zzaawwooddoowwee  ww  zzaakkrreessiiee::
**  BBRRAANN˚̊YY  BBUUDDOOWWLLAANNEEJJ

- systemowe docieplanie budynków, murarz, tynkarz, posadzkarz, malarz-tapeciarz, zbrojarz, betoniarz

**  BBRRAANN˚̊YY  MMOOTTOORRYYZZAACCYYJJNNEEJJ

-  mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, lakiernik pojazdowy, elektromechanik pojazdowy.

**  KKUURRSSYY  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  EELLEEKKTTRROONNIIKKII  II  EELLEEKKTTRROOMMEECCHHAANNIIKKII

- Operator Maszyn Numerycznie Sterowanych

**  KKUURRSSYY  UUPPII¢¢KKSSZZAAJJÑÑCCEE  

- kurs fryzjerski, kosmetyczny, wiza˝u, przed∏u˝anie paznokci, manicure, pedicure 

RRoozzppoocczz´́cciiee  kkuurrssuu  ffrryyzzjjeerrsskkiieeggoo  ww  ddnniiuu  2288..0022..22000088  rrookkuu  oo  ggooddzz..  99..0000

**  IINNNNEE  KKUURRSSYY  WW  ZZAAWWOODDAACCHH  RRZZEEMMIIEEÂÂLLNNIICCZZYYCCHH

WWddrraa˝̋aanniiee  ssyysstteemmóóww  zzaarrzzààddzzaanniiaa  jjaakkooÊÊcciiàà
- wdra˝anie ssyysstteemmuu  zzaarrzzààddzzaanniiaa  jjaakkooÊÊcciiàà  wg normy PN-EN ISO 9001:2001,

- wdra˝anie ssyysstteemmuu  zzaappeewwnniieenniiaa  bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwaa  zzddrroowwoottnneeggoo  ˝̋yywwnnooÊÊccii  HHAACCCCPP,,

- wdra˝anie ssyysstteemmuu  zzaarrzzààddzzaanniiaa  ÊÊrrooddoowwiisskkoowweeggoo  nnaa  zzggooddnnooÊÊçç  zz  nnoorrmmàà  PPNN--EENN  IISSOO  1144000011::22000044,,

- szkolenie „„AAuuddyyttoorr  wweewwnn´́ttrrzznnyy  ssyysstteemmuu  zzaarrzzààddzzaanniiaa  jjaakkooÊÊcciiàà  wwgg  nnoorrmmyy  PPNN--EENN  IISSOO  99000011::22000011,,

- szkolenie „„PPee∏∏nnoommooccnniikk  SSyysstteemmuu  ZZaarrzzààddzzaanniiaa  JJaakkooÊÊcciiàà  zzggooddnneeggoo  zz  wwyymmaaggaanniiaammii  nnoorrmmyy  PPNN--EENN  IISSOO  99000011::22000011””,,

NNaajjbbllii˝̋sszzee  sszzkkoolleenniiee  ooddbb´́ddzziiee  ssii´́  ww  tteerrmmiinniiee  2255--2266..0022..22000088  rrookkuu  oo  ggooddzz..  88..3300..

- szkolenie „„AAuuddyyttoorr  wweewwnn´́ttrrzznnyy  ssyysstteemmuu  bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwaa  ˝̋yywwnnooÊÊccii  HHAACCCCPP””,,

- audit wewn´trzny systemu zarzàdzania jakoÊcià (system wg normy PN-EN ISO 9001:2001),

- doradztwo w zakresie weryfikacji dokumentacji systemu zarzàdzania jakoÊcià przed auditem nadzoru lub odnowienia (system wg normy PN-EN 9001:2001).

SSppoottkkaanniiee  iinnffoorrmmaaccyyjjnnee  zz  ffiirrmmaammii  zzaaiinntteerreessoowwaannyymmii  wwddrroo˝̋eenniieemm  ssyysstteemmuu  zzaarrzzààddzzaanniiaa  jjaakkooÊÊcciiàà  wwgg  nnoorrmmyy  PPNN--EENN  IISSOO  99000011::22000011  ooddbb´́ddzziiee  ssii´́  

ww  ddnniiuu  1199..0022..22000088  rrookkuu  oo  ggooddzz..  1111..0000..

SSzzkkoolleenniiaa  
- szkolenia podatkowe,

- szkolenia z zakresu kadr i p∏ac,

- kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

RRoozzppoocczz´́cciiee  kkuurrssuu  ppeeddaaggooggiicczznneeggoo  ww  ddnniiuu  55..0022..22000088  rrookkuu  oo  ggooddzz..  1155..0000..

- szkolenia z zakresu zamówieƒ publicznych,

- szkolenie w zakresie ubojowy,

- inne.

Pomorska Izba RzemieÊlnicza Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw

KONTAKT:

Pomorska Izba 
RzemieÊlnicza MSP 

80-831 Gdaƒsk, ul. Piwna1/2 

tel. 058/301-21-86

e-mail:

akademia@pomorskaizba.com.pl

www.pomorskaizba.com.pl
43191B
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