
RZEMIOSŁO
Mała i Średnia Przedsiębiorczość

F irm´ Base Promotion Se-
rvice z Gdaƒska, której
w∏aÊcicielkà jest Barbara

Sergot - Gol´dzinowska, uho-
norowano G∏ównà Nagrodà
Grand Prix i I miejscem w ka-
tegorii firm Êrednich, w pierw-
szym Pomorskim Konkursie
Firma z Przysz∏oÊcià.W sobot´,
podczas wielkiej gali w salach
Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej
w Gdaƒsku, wr´czono statuetki
konkursowe w∏aÊcicielom czte-
rech nagrodzonych firm, a po-
zosta∏ym - Êwiadectwa
uczestnictwa.

Konkurs zorganizowa∏a Po-
morska Izba RzemieÊlnicza Ma-
∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw
w Gdaƒsku.Jest on kontynuacjà
Pomorskiego Konkursu Firma z
JakoÊcià,który odbywa∏ si´ w la-
tach 1996 - 2005.Konkurs Firma
z Przysz∏oÊcià jest otwarty.Mogà
w nim uczestniczyç równie˝ fir-
my niezrzeszone w pomorskiej
izbie czy cechach.Bioràce w nim
udzia∏ przedsi´biorstwa podzie-
lono na:mikro (zatrudniajàce do
9 pracowników), ma∏e (zatrud-
niajàce od 10 do 49 pracowni-
ków), Êrednie (zatrudniajàce od
50 do 249 pracowników) i du˝e
(zatrudniajàce powy˝ej 250 pra-
cowników).

- Wysoka jakoÊç produktów i
us∏ug oferowanych przez niedu-
˝e przedsi´biorstwa sta∏a si´ ju˝

obowiàzujàcà normà - podkre-
Êla Wies∏aw Szajda, prezes po-
morskiej izby. - Oczekujà jej nie
tylko klienci, ale tak˝e wzajem-
nie wspó∏pracujàce ze sobà fir-
my.Teraz przyszed∏ czas na in-
nowacyjnoÊç, a wi´c wykorzy-
stywanie w produkcji i us∏ugach
nowych pomys∏ów oraz techno-
logii, obni˝ajàcych koszty pracy
oraz usprawniajàcych procesy
wytwórcze.Produkt innowacyj-
ny jest wyrobem dopracowanym
i spe∏niajàcym wszystkie wyma-
gania odbiorców. Dlatego te˝
nasz poprzedni konkurs Firma z
JakoÊcià przekszta∏ciliÊmy w no-
wy, zach´cania ma∏ych i Êred-
nich firm z regionu pomorskie-
go do podejmowania dzia∏aƒ na
rzecz ich przysz∏oÊci. Innowa-
cyjne us∏ugi i wyroby zwi´ksza-
jà ich konkurencyjnoÊç na ryn-
kach krajowym i zagranicznych,
w tym - Unii Europejskiej.

Prezes Szajda podkreÊla, ˝e
konkurs Firma z Przysz∏oÊcià
wpisuje si´ w nowà strategi´ po-
morskiej izby. Strategia ta obej-
muje podejmowanie dzia∏aƒ
majàcych promowaç ma∏e i
Êrednie przedsi´biorstwa, roz-
wijanie rzemieÊlniczego syste-
mu szkolenia zawodowego i sty-
mulowanie innowacyjnnoÊci.
Zatem dwa jej kierunki zbie˝ne
sà z zakresem problemowym
konkursu. Poza tym udzia∏ w
rzemieÊlniczym konkursie ma
stanowiç dla firm etap na drodze

do ich udzia∏u w innych presti-
˝owych konkursach gospodar-
czych.

Zdaniem Jana Koz∏owskiego,
marsza∏ka województwa pomor-
skiego, konkurs Firma z Przy-
sz∏oÊcià,organizowany przez Po-
morskà Izb´ RzemieÊlniczà Ma-
∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw
w Gdaƒsku, jest jednym z naj-
wa˝niejszych dla pomorskich
firm. Przyznawane sà w nim
cenne wyró˝nienia za skuteczne
i efektywne funkcjonowanie na
rynku oraz promocj´ pomor-
skiej gospodarki.Laureaci kon-
kursu mogà wykorzystywaç
przyznane im tytu∏y w dzia∏al-
noÊci gospodarczej.Dajà one do-
datkowy, znaczàcy argument
konsumentom na korzystanie

z ich oferty us∏ugowej czy pro-
dukcyjnej. Zw∏aszcza ̋ e te pre-
sti˝owe nagrody potwierdzajà
wysokà jakoÊç wyrobów lub
us∏ug, Êwiadczonych przez lo-
kalne firmy.

- Samorzàd od lat aktywnie
wspiera pomorskie firmy po-
przez dwie dobrze funkcjonujà-
ce instytucje,jakimi sà Pomorski
Fundusz Por´czeƒ Kredytowych
i Pomorski Fundusz Po˝yczko-
wy. Ju˝ wkrótce w∏aÊciciele firm
b´dà mogli korzystaç równie˝ z
dofinansowania z funduszy Unii
Europejskiej. Z pewnoÊcià wie-
lu z nich uzyska Êrodki na przed-
si´wzi´cia,które pomogà rozwi-
jaç ich przedsi´biorstwa - doda-
je marsza∏ek Koz∏owski.

Jacek Sieƒski

Pomorski Konkurs Firma z Przysz∏oÊcià 2007

Po jakoÊci czas 
na innowacj´

Laureaci tegorocznej edycji konkursu FOT. ADAM WAR˚AWA

Jan Koz∏owski
marsza∏ek województwa pomorskiego
- W gospodarce istotna jest konkurencyjnoÊç,
powodujàca, ˝e przedsi´biorstwa dbajà o
swoje dobre imi´ i pozytywny wizerunek na
rynku. G∏ównymi jej wyznacznikami sà
wiarygodnoÊç, rzetelnoÊç i uczciwoÊç w

prowadzeniu interesów. Takie konkursy, jak Firma z
Przysz∏oÊcià sà niezmiernie potrzebne w naszym regionie,
poniewa˝ pozwalajà wyró˝niaç najlepsze firmy. Promujà one
najskuteczniej region pomorski, a wiele z nich nie ogranicza si´
do dzia∏alnoÊci gospodarczej, nie szcz´dzàc Êrodków tak˝e na
cele charytatywne.

Wa˝na konkurencyjnoÊç

www.pomorskaizba.com.pl 

Laureaci Pomorskiego Konkursu Firma z Przysz∏oÊcià 2007

--  GG∏∏óówwnnaa  NNaaggrrooddaa  GGrraanndd  PPrriixx  ii  II  mmiieejjssccee  
ww  kkaatteeggoorriiii  ffiirrmm  ÊÊrreeddnniicchh                    
Base Promotion Service 
Barbara Sergot - Gol´dzinowska Gdaƒsk

--  II  mmiieejjssccee  ww  kkaatteeggoorriiii  ffiirrmm  mmiikkrroo    
Waltel Zak∏ad Us∏ug Telekomunikacyjnych 
Waldemar i Lucyna Kurpet Wejherowo

--  II  mmiieejjssccee  ww  kkaatteeggoorriiii  ffiirrmm  mmaa∏∏yycchh  
Studio Fryzjerskie Henryk Mosiejko Wejherowo

--  II  mmiieejjssccee  ww  kkaatteeggoorriiii  ffiirrmm  dduu˝̋yycchh
Grupa Zak∏adów Mi´snych Nowak 
Jankowo ko∏o Gdaƒska

Uczestnicy konkursu

- Zak∏ad Produkcyjno - Us∏ugowy Profes s.c. Joanna 
i Zbigniew Lech Kwidzyn
- Firma Budowlana Nata Dariusz Stankiewicz Gdaƒsk
- Juvena Marzena Kreft Miszewko 
- Przedsi´biorstwo Produkcyjno – Handlowe OK.
Ireneusz Bromber Gdaƒsk
- Tereny Zielone Marianna K´dziora-Marsza Kwidzyn
- Spó∏dzielnia Produkcyjno - Us∏ugowa Rod∏o Kwidzyn
- S & A Bursztynowa Bi˝uteria sp. z o.o.
Adam Pstràgowski Gdynia
- PW Janpol Stanis∏awa Czeszejko - Sochacka Kwidzyn
- Przedsi´biorstwo Instalacyjno - Budowlane Suchocki
Roman Suchocki Gdynia
- Przedsi´biorstwo Handlowo - Produkcyjne Fat Robert
Kusch Gdynia
- Wytwórnia Opakowaƒ z Folii, Maszyny 
Mar - Pack Mariusz Chudzik Chwaszczyno
- Euro - Went Sp. z o.o. Zak∏ad Pracy Chronionej Gdaƒsk
- Piekarnia Janca Wojciech Janca Kartuzy
- Zak∏ad Produkcyjno-Us∏ugowo-Handlowy 
Jawor Zbigniew Âwiadek Linowiec, Starogard Gdaƒski
- Systemy Sieciowe Sevenet sp. z o.o. Dariusz 
Gryzio – Prezes Gdaƒsk
- Piekarnia Ciastkarnia Starowiejska Anna Misztal 
Choczewo
- Salon Fryzjerski Scarlet Anna Lisewska Rumia
- Zak∏ad Produkcyjno-Us∏ugowy Met - 
Lak Jerzy Suchomski Skarszewy
- Bob - Rollo sp. z o.o. Marian Bobrucki, Henryk 
Bobrucki Rumia
- Przedsi´biorstwo Budowlane Budrem sp. j. Mieczys∏aw
Kulesz, Jan Laszczka Kwidzyn 
- Przedsi´biorstwo Us∏ugowo - Produkcyjne Budownic-
twa Alfa sp. z o.o. Zygmunt Szatkowski, prezes, Kwidzyn
- Graso Zenon Sobieski Starogard Gdaƒski

Firmy majàce wdro˝ony system HACCP

- Piekarnia Bambu∏ka s.c. Helena i Grzegorz 
Prykaszczyk Straszyn
- Piekarnia - Cukiernia Pellowski Grzegorz Pellowski
Gdaƒsk
- Intergastr Maria Lewandowska Gdaƒsk

Certyfikat Systemu Zarzàdzania JakoÊcià ISO 9001:2000

- Zak∏ad Kotlarsko - Instalacyjny Gejzer Starogard
Gdaƒski

Patroni medialni
„Polska Dziennik Ba∏tycki“
Telewizja Polska Gdaƒsk
Radio Gdaƒsk

Sponsorzy konkursu
Automonitoring
Energa
Grupa Lotos 
PowiÊlaƒski Bank Spó∏dzielczy
Signal Iduna

Laureaci i uczestnicy
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Firmy z przysz∏oÊcià
Barbara Sergot - Gol´dzinowska
Base Promotion Service Gdaƒsk

- Firma z przysz∏oÊcià to nie tylko firma
przynoszàca zyski, to nie tylko firma
innowacyjna. To tak˝e firma, która jest
obecna w Êwiecie. DziÊ owa obecnoÊç
dzi´ki najnowszym osiàgni´ciom tech-
niki jest mo˝liwa. Nie trzeba mieç od-
dzia∏u np. w Warszawie czy w innej
stolicy Europy, aby byç na tamtych
rynkach. DziÊ jesteÊmy w zjednoczonej
Europie. Mamy mo˝liwoÊç wymiany
doÊwiadczeƒ, wi´c korzystajmy z tego.
Wymiana kulturowa to podstawa roz-
woju. Nie mo˝na zamykaç si´ na lokal-
ny rynek. Trzeba szukaç szerszej
p∏aszczyzny. W∏aÊnie rozwój jest naj-
wa˝niejszy. DziÊ mamy ku temu wa-
runki, wi´c nale˝y z tego korzystaç. Jak
firma si´ nie rozwija, to tak naprawd´
si´ cofa. Dla mnie firma z przysz∏oÊcià
to w∏aÊnie firma, która nie stoi w miej-
scu. Staramy si´ realizowaç t´ ide´. Je-
stem szcz´Êliwa, ̋ e to zosta∏o zauwa˝o-
ne i docenione. 

Henryk Mosiejko 
Studio Fryzjerskie Henryk 
Wejherowo

- Nasze studio fryzjerskie powsta∏o w
1988 r. W 2005 roku otworzy∏em drugi
salon. Teraz myÊl´ o kolejnych. Mo˝e
w TrójmieÊcie? Firma musi si´ rozwi-
jaç, je˝eli ma byç - jak g∏osi tytu∏ kon-
kursu - firmà z przysz∏oÊcià. W naszej
bran˝y w∏aÊnie myÊlenie perspekty-
wiczne, myÊlenie na przysz∏oÊç jest
szczególnie wa˝ne. My musimy byç na
bie˝àco, musimy iÊç z duchem czasu i
mody. Tego oczekujà nasi klienci. Te-
go oczekuje rynek. Rynek bardzo kon-
kurencyjny. Dlatego wcià˝ si´ rozwi-
jamy, wcià˝ si´ szkolimy. OsobiÊcie
mog´ Êmia∏o myÊleç o przysz∏oÊci
dzi´ki moim uczniom. Od poczàtku
prowadzenia salonu zajmuj´ si´ szko-
leniem m∏odych kadr. To oni, ich suk-
cesy na mi´dzynarodowych konkur-
sach dajà mi w∏aÊnie nadziej´ na
przysz∏oÊç.

Waldemar i Lucyna Kurpet
Waltel Zak∏ad Us∏ug
Telekomunikacyjnych Wejherowo

- Firm´ prowadz´ od 1988 r. KiedyÊ
pracowa∏em sam, teraz naszà firm´
tworzy dziewi´ç osób. Zaczyna∏em od
telefonów, teraz to ju˝ jest bran˝a te-
leinformatyczna. Czujemy si´ firmà z
przysz∏oÊcià. Nie tylko dlatego ̋ e
bran˝a, którà reprezentujemy, ciàgle
si´ rozwija i doskonali. Czujemy si´
tak, poniewa˝ my te˝ si´ rozwijamy.
Nie tylko sprzeda˝, ale tak˝e projekto-
wanie, doradztwo, monta˝ i serwis.
Naszymi klientami sà g∏ównie firmy.
Waltel ma przed sobà przysz∏oÊç tak˝e
dlatego, ̋ e pracujà tam ludzie z pasjà.
OsobiÊcie czuj´ ogromnà satysfakcj´ z
tego, ̋ e jesteÊmy firmà rodzinnà.
Wspiera mnie ̋ ona, pracuj´ z synem,
do∏àczy∏ do nas zi´ç. W∏aÊnie przy-
sz∏oÊcià naszej firmy sà moje dzieci.
To daje ogromnà si∏´ i pobudza do
rozwoju. 

Zbigniew Nowak
Grupa Zak∏adów Mi´snych Nowak
Jankowo ko∏o Gdaƒska

- Nasza firma jest firmà z przysz∏oÊcià.
Stale si´ rozwijamy. ZbudowaliÊmy
nowoczesny zak∏ad. Rozwija si´ nasza
sieç sprzeda˝y. Powi´kszamy gam´
produktów. Ostatnio wspólnie z Poli-
technikà Gdaƒskà pracujemy nad
zdrowà ̋ ywnoÊcià. Ju˝ nied∏ugo -
mam nadziej´, ̋ e na wiosn´ - na pó∏-
kach sklepowych pojawi si´ nowa ga-
ma produktów, które oprócz doskona-
∏ych walorów smakowych b´dà tak˝e
produktami zdrowotnymi. Planujemy
tak˝e dalej podbijaç rynki. Mam na
myÊli sprzeda˝ na rynku ukraiƒskim,
ale nie tylko. Nasze plany si´gajà da-
lej. Byç mo˝e b´dziemy obecni w Chi-
nach. W tej sytuacji, majàc takie wy-
zwania przed sobà, musimy czuç si´
firmà z przysz∏oÊcià. Najbardziej cie-
szy mnie jednak to, ̋ e produkujemy
wyroby, których nie boimy si´ jeÊç, z
których jesteÊmy dumni. To chyba jest
najlepsza rekomendacja dla naszych
klientów. 

Grand Prix i I miejsce w kategorii firm Êrednich

I miejsce w kategorii firm ma∏ych 

Gryf Pomorski dla prezesa izby

I miejsce w kategorii firm mikro

I miejsce w kategorii firm du˝ych

Uhonorowani przez prezydenta RP

Bràzowe Krzy˝e Zas∏ugi od prezydenta RP otrzymali rzemieÊlnicy z Pucka – Longin Stani-
s∏aw Kobiela, od 25 lat w bran˝y ogólnobudowlanej, i Wojciech Siwczyƒski, stolarz z 23-
letnim sta˝em.

Wies∏aw Szajda, prezes  pomorskiej izby za zas∏ugi dla rozwoju przedsi´biorczoÊci
otrzyma∏ od w∏adz samorzàdowych województwa Gryfa Pomorskiego.
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BBrroowwaarr  AAmmbbeerr  ww  BBiieellkkóówwkkuu  kkoo∏∏oo  KKoollbbuudd
Nale˝y do najbardziej nowoczesnych nie-
du˝ych browarów polskich. Rocznie pro-
dukuje 250 tys. hektolitrów piwa,
wykorzystujàc tradycyjnà technologi´ je-
go warzenia. Browar stosuje tylko natu-
ralne sk∏adniki i oryginalne receptury,
przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Polodowcowa, krystalicznie czysta woda
czerpana jest z w∏asnych uj´ç g∏´bino-
wych, dro˝d˝e pochodzà ze szczepu mo-
nachijskiego Instytutu Weihenstephana,
a chmiel - z lubelskich plantacji. Ka˝dy
gatunek piwa wytwarzany jest oddzielnie
- od warzenia do rozlewu do butelek lub
beczek. Dzi´ki temu napitek zachowuje
wyjàtkowy i niepowtarzalny smak, jak Pi-
wo ˝ywe czy Koêlak.

ZZaakk∏∏aaddyy  MMii´́ssnnee  NNoowwaakk  JJaannkkoowwoo
kkoo∏∏oo GGddaaƒƒsskkaa  
Przetwory zak∏adów, najwi´kszej firmy
bran˝y mi´snej na Pomorzu, od 16 lat
nieustannie cieszà si´ uznaniem konsu-
mentów krajowych i zagranicznych. By∏y
one wielokrotnie nagradzane na najbar-
dziej presti˝owych konkursach i targach
za smak oraz jakoÊç. Do wyrobów szcze-
gólnie wyró˝nianych nale˝a∏y m.in. kie∏-

basa krakowska drobiowa, wyborna szyn-
ka wiejska i kie∏basa polska surowa.
Dzi´ki po∏àczeniu sprawdzonych, trady-
cyjnych i stale udoskonalanych receptur,
najbardziej nowoczesnych technologii
produkcji i utrzymywaniu najwy˝szych
standardów higieny w´dliny z ZM Nowak
cieszà si´ uznaniem konsumentów krajo-
wych i zagranicznych. Jako jeden z nie-
licznych zak∏adów mi´snych w Polsce
posiadajà one uprawnienia do eksportu
wyrobów w´dliniarskich na Ukrain´.
Strategia rozwoju zak∏adów obejmuje
sta∏e modernizowanie, zwi´kszanie zdol-
noÊci produkcyjnych i sk∏adowych oraz
rozwijanie sieci sprzeda˝y.

PPiieekkaarrnniiaa  --  CCuukkiieerrnniiaa  GGrrzzeeggoorrzz
PPeelllloowwsskkii  GGddaaƒƒsskk
Piekarnia dzia∏a od roku 1922. Naje˝y do
najnowoczeÊniejszych zak∏adów piekar-
niczo-cukierniczych na Pomorzu. Stale
si´ rozwija i zwi´ksza obroty. Wytwarza
pieczywo i wyroby cukiernicze opierajàc
si´ na tradycyjne oraz nowo opracowa-
nych recepturach, przy wykorzystaniu
naturalnych sk∏adników i starych, spraw-
dzonych technologii piekarskich. Do wy-
robów, które zyska∏y uznanie klientów,

nale˝à m.in. chleb ˝ytni, trójkàtny i chleb
morski, ch´tnie nabywany przez ˝eglarzy
wyruszajàcych na morze. Firma wyszkoli-
∏a setki uczniów w zawodach piekarz i
cukiernik, którzy sà dziÊ czeladnikami i
mistrzami.

LLiiss  PPrrzzeettwwóórrssttwwoo  MMii´́ssnnee  SSiieerraakkoowwiiccee
Firma rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç w 1992 ro-
ku, po przej´ciu przez Bronis∏awa i Mari´
Lisów zak∏adu GS Sierakowice. Obecnie
posiada nowoczesny zak∏ad przetwórczy,
zbudowany w Sierakowicach w 1998 ro-
ku, zaliczany do najnowoczeÊniejszych w
Polsce, i sieç sklepów, w tym w Kartu-
zach, KoÊcierzynie, L´borku i Sierakowi-
cach. Ma wdro˝ony system zapewnienia
bezpieczeƒstwa zdrowotnego ˝ywnoÊci
HACCP. Wytwarza tradycyjne wyroby z
najlepszego surowca mi´snego, pocho-
dzàcego z niedu˝ych hodowli. Cieszà si´
one du˝ym uznaniem na lokalnym rynku,
jaki zaopatruje firma.

MMaarrkkiizzaa  CCuukkiieerrnniiaa  RRoommaann  ii  AAddaamm
WWeennzzeell  ˚̊uukkoowwoo  ii  KKaarrttuuzzyy
W 1973 roku Roman Wenzel utworzy∏ cu-
kierni´ i ustawi∏ kiosk z wyrobami cu-
kierniczymi w ˚ukowie. DziÊ cukiernia

jest nowoczesnym, gruntownie zmoderni-
zowanym zak∏adem, wytwarzajàcym wy-
roby cukiernicze i lody przy
wykorzystaniu wy∏àcznie naturalnych
sk∏adników. Markiza znana jest z produk-
tów wysokiej jakoÊci - tradycyjnych ciast
i ciastek oraz znakomitych lodów. Firma
wdro˝y∏a system zapewnienia bezpie-
czeƒstwa zdrowotnego ˝ywnoÊci HACCP.

GGrroonnoo  SS..CC..  MMaarriiaa  GGoosskk  AAnnttoonnii  WW´́ssiieerrsskkii
KKaarrttuuzzyy
Firma powsta∏a w 1994 roku, oferujàc
us∏ugi gastronomiczne i cateringowe. Ma
du˝e doÊwiadczenie w organizacji przyj´ç
okolicznoÊciowych, imprez rodzinnych i
plenerowych, zarówno we w∏asnych loka-
lach: ober˝a Cztery Pory Roku w Borczu,
Ober˝a Cztery Pory Roku w Strzebielinie
i restauracja Z∏ota Jesieƒ w Kartuzach,
jak i w miejscu wskazanym przez klienta.
Je zaplecze gastronomiczne umo˝liwia
organizowanie imprez z udzia∏em do
1000 osób. Firma podtrzymuje tradycje
polskiej kuchni, z ró˝nych regionów. Wy-
sokà jakoÊç wyrobów i potraw gwarantu-
je posiadany system zapewnienia
bezpieczeƒstwa zdrowotnego ˝ywnoÊci
HACCP.

Sponsorzy degustacji

By∏y nagrody, by∏o coÊ dla duszy i coÊ dla cia∏a. Kolejna gala Firma z Przysz∏oÊcià ju˝ za rok. ZDJ¢CIA ADAM WAR˚AWA
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23742A

RENAULT ZDUNEKRENAULT ZDUNEK
80-717 Gdaƒsk, 

ul. Mia∏ki Szlak 43/45 
tel. (058) 326-52-62, 

80-307 Gdaƒsk Oliwa, 
ul. Abrahama 1 

tel. (058) 552-20-00

81-002 Gdynia, 
ul. Morska 517A

tel. (0-58) 664-09-00
26309A
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