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◆ Cz∏onkowie Warmiƒsko-Mazurskiego Klubu Biznesu
◆ BPH PBK II Oddzia∏ w Olsztynie
dyrektor Tomasz Mi´tkiewicz
◆ Warmiƒskie Przedsi´biorstwo Budowlane SA
prezes Janusz Che∏chowski
◆ Przedsi´biorstwo Badawczo-Wdro˝eniowe
„Olmex” w Olsztynie
prezes Przemys∏aw Chojnowski
◆ Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji
„Warta” SA, Oddzia∏ w Olsztynie
dyrektor ds. ubezpieczeƒ Jerzy Christa
◆ Czmuda SA w Olsztynie
w∏aÊciciel Adam Czmuda
◆ Zak∏ad Przetwórstwa Spo˝ywczego — Piekarnia
prezes Zbigniew Dàbkowski
◆ Stomil-Olsztyn SA
prezes Benoit de la Breteche
◆ Przedsi´biorstwo Dzia∏aƒ Gospodarczych „Pirs”
prezes Andrzej Dombrzalski
◆ Biuro Podró˝y „Traveland”
w∏aÊciciel Andrzej Dowgia∏∏o
◆ Przedsi´biorstwo Produkcyjne „Dekort”
w∏aÊciciel Zygmunt Dmochewicz
◆ Pracownia Poligraficzna — Marek Gardzielewski
w∏aÊciciel Marek Gardzielewski
◆ Legiz L.G.
w∏aÊciciel Lech Gizelbach
◆ I∏awskie Przedsi´biorstwo Budowlane „IPB”
prezes Eugeniusz Jaremko
◆ Przedsi´biorstwo „Jocz”
w∏aÊciciel Piotr Jocz
◆ Sprint
prezes Henryk Kamiƒski
◆ Okr´gowe Przedsi´biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
prezes Waldemar Klocek
◆ Olsztyƒskie Zak∏ady Drobiarskie „Indykpol”
prezes Piotr Kulikowski
◆ Zak∏ad Energetyczny SA w Olsztynie
dyrektor Bogdan Kotowicz
◆ Przedsi´biorstwo Produkcyjne Infinity Group
prezes Wojciech Krakowiƒski
◆ Przedsi´biorstwo Gastronomiczno-Handlowe
„Lipka”
w∏aÊciciel Halina Lipka
◆ Kredyt Bank SA II Oddzia∏ w Olsztynie
dyrektor Lucyna Marozas
◆ ABS-Màtwicki
w∏aÊciciel S∏awomir Màtwicki
◆ Niczuk-Metall
w∏aÊciciel Andrzej Niczuk
◆ Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Hestia-Insurance”
dyrektor przedstawicielstwa Marek Olszewski
◆ PKO BP Oddzia∏ Regionalny w Olsztynie
dyrektor Halina Ornatowska
◆ Przedsi´biorstwo Handlowe „Paxer”
prezes Grzegorz Prusinowski
◆ BRE Bank SA Oddzia∏ Regionalny Olsztyn
dyrektor Ma∏gorzata Rudnicka
◆ Bank Handlowy w Warszawie SA Oddzia∏
w Olsztynie
dyrektor Janusz Sikora
◆ Tewes-Bis
prezes zarzàdu Janusz Skowroƒski
◆ „Sosak i Sosak Projekt” Biuro Architektoniczne
w∏aÊciciel Stanis∏aw Sosak
◆ Budimex-Olsztyn
prezes Tomasz Szczyglewski
◆ „Szynaka-Meble”
w∏aÊciciel Jan Szynaka
◆ Mazurskie Meble International
prezes Stefan Tkaczyk
◆ Edytor
prezes Jaros∏aw Tokarczyk
◆ Powszechna Spó∏dzielnia Spo˝ywców „Spo∏em”
w Olsztynie
prezes Stanis∏aw Tunkiewicz
◆ I∏awskie Zak∏ady Drobiarskie „Ekodrob”
prezes Ryszard WaÊniewski
◆ Pekao SA Oddzia∏ w Olsztynie
dyrektor Krystyna Zieliƒska-Zofka
◆ Olsztyƒska Szko∏a Biznesu
w∏aÊciciel Bo˝ena Ziomek
◆ Kancelaria Brokerska
Piotr Schubert
◆ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
dyrektor Bo˝ena Marcinkowska
Gazeta Klubowa Str.4

GAZETA OLSZTY¡SKA
DZIENNIK ELBLÑSKI

Historia

Od lo˝y do klubu
W
armiƒsko-Mazurski
Klub
Biznesu po cz´Êci
powsta∏
dzi´ki „Gazecie
Olsztyƒskiej”.
Czytelnicy
„Gazety” w 1993 roku
w g∏osowaniu wybrali Lo˝´
Liderów, z∏o˝onà m.in.
z przedsi´biorców. Na spotkaniu Lo˝y Liderów biznesmeni uznali, ˝e na terenie naszego regionu trzeba
stworzyç lobby gospodarcze. Zawiàza∏a si´ grupa
inicjatywna, którà tworzyli
m.in. Andrzej Dowgia∏∏o,
Halina Lipka, Jan Radziemski. W rezultacie 20 przedstawicieli olsztyƒskich firm
za∏o˝y∏o
stowarzyszenie
pod nazwà Warmiƒsko-Mazurski Klub Biznesu.
◆ Swojà dzia∏alnoÊç WMKB
zainicjowa∏ 5 sierpnia 1993
roku. Ch´ç wymiany doÊwiadczeƒ, zamiar stworzenia w∏asnej reprezentacji,
potrzeba budowania presti˝u i si∏y ludzi interesu oraz
stworzenia form wspólnego
dzia∏ania i kszta∏towania
opinii Êrodowiska — to tylko
niektóre z przyczyn powo∏ania WMKB.
◆ 14 wrzeÊnia 1993 roku
Sàd Wojewódzki w Olsztynie zarejestrowa∏ WMKB.
Pierwszym
prezesem
WMKB zosta∏ Jerzy Ejmont, szef firmy handlowej
Chemia. Wiceprezesem zosta∏ Jan D´bek, prezes zarzàdu Stomilu. Od poczàtku cz∏onkiem klubu by∏a
spó∏ka Edytor.
◆ W listopadzie 1993 roku
cz∏onkowie WMKB spotkali si´ z olsztyƒskimi parlamentarzystami. Par´ dni

Swojà dzia∏alnoÊç WMKB zainicjowa∏ 5 sierpnia 1993 roku
póêniej przedsi´biorcy wystosowali protest do wicepremiera i ministra finansów Marka Borowskiego.
Protest dotyczy∏ wprowadzenia nowych stawek podatkowych od dochodów
osobistych oraz podatku
specjalnego.
◆ W lutym 1994 roku
cz∏onkowie WMKB po raz
pierwszy spotkali si´ na balu biznesu. Bal odby∏ si´
w hotelu Anders. Od tego
czasu bal biznesu sta∏ si´
jednym z najwa˝niejszych
wydarzeƒ
towarzyskich.
Nam nim po prostu trzeba
byç. W póêniejszych latach
na balu zacz´to organizowaç zbiorki pieni´dzy na
cele charytatywne. Podczas
tegorocznego balu da∏o si´
zebraç ok. 18 tys. z∏. GoÊçmi balów by∏y takie gwiazdy, jak Adrianna Biedrzyƒ-

ska, El˝bieta Zajàcówna,
Krzysztof Piasecki, Hanna
Âleszyƒska, Piotr Gàsowski
czy te˝ zespó∏ De Su.
◆ Od 1994 roku WMKB
przyznaje tytu∏ OsobowoÊç
Roku Warmii i Mazur. Tytu∏ ten jest nadawany osobom, które majà na swym
koncie du˝e zas∏ugi na
rzecz rozwoju oraz promowania naszego regionu.
Pierwszymi laureatami
zostali Jolanta Szydziƒska,
prof. dr hab. Miros∏aw ¸uczyƒski i Danuta Hocheker. W 1999 roku WMKB
tytu∏ honorowy przyzna∏
ministrowi finansów Leszkowi Balcerowiczowi.
W ubieg∏ym roku OsobowoÊciami Roku Warmii
i Mazur zostali prof. Tadeusz Iwiƒski, Stanis∏aw
Waszkiewicz
(poÊmiertnie), Bogumi∏ Osiƒski, prof.

Fot. Archiwum

Prezesi klubu
1993-1994 — Jerzy Ejmont
1994-1996 — Jan Radziemski
1996-1997 — Roman
Kamiƒski
1997-1999 — Jan Radziemski
1999-… — Henryk Kamiƒski
Lubomir W∏odzimierz Baran i Mariusz Krupiƒski.
◆ W paêdzierniku 1997 roku WMKB mia∏ ju˝ swojà
siedzib´. Ulokowa∏ si´
w hotelu Villa Pallas.
◆ W 1998 roku goÊciem
WMKB by∏ Jerzy Kropiwnicki, szef Rzàdowego
Centrum Studiów Strategicznych,
◆ 20 listopada 1998 roku
w Villa Pallas odby∏ si´ bal
z okazji 5 lat istnienia
WMKB.

Sonda

Z nadziejà do Unii
O planach naszych przedsi´biorców zwiàzanych z wejÊciem Polski do Unii Europejskiej
zapytaliÊmy cz∏onków Warmiƒsko-Mazurskiego Klubu Biznesu.
Integracja przyniesie korzyÊci
Stanis∏aw Tunkiewicz

prezes PSS Spo∏em
Olsztyn
◆ Musimy poczyniç takie kroki, ˝eby
nie daç si´ konkurencji, która osiàgnie
ogromne rozmiary po wejÊciu do Unii.
Ka˝dy troch´ jej si´ boi. Widz´ tylko
jedno rozwiàzanie — nastawienie si´
na rozwój, inwestycje i modernizacje.
Ju˝ teraz organizujemy szkolenia naszych pracowników w zakresie marketingu, w∏aÊciwej ekspozycji towarów,
odpowiedniego stosunku do klientów.
Ca∏y czas wprowadzamy nowe metody
sprzeda˝y, organizujemy akcje promocyjne, wydajemy gazetki reklamowe,
wspó∏pracujemy ÊciÊle z mediami. Stale
si´ rozwijamy. Mamy doradców w zakresie odpowiedniego klimatu w sklepach, odpowiedniej kolorystyki. Uwa˝am, ˝e integracja przyniesie wi´cej korzyÊci ni˝ zagro˝eƒ. Konieczna jest tylko zmiana przepisów pracy i dà˝enie do
obni˝ania kosztów, a na pewno w Unii
si´ odnajdziemy.

Unia to jedyna droga
Waldemar Klocek

prezes Okr´gowego
Przedsi´biorstwa Geodezyjno-Kartograficznego
◆ Z ca∏ym sercem jestem za integracjà. Uwa˝am, ˝e Unia to jedyna droga.
OczywiÊcie troch´ si´ jej obawiam. Si∏à
rzeczy zwi´kszy si´ konkurencja, której musimy si´ oprzeç. Nie dysponujemy takim kapita∏em jak zachodnie firmy. Technologie mamy co prawda ju˝
nowoczesne, ale w dalszym ciàgu odbiegajà one od standardów europejskich. B´dà powstawaç nowe przedsi´biorstwa, które stanà si´ zagro˝eniem
dla starszych firm. Ja teraz nastawi∏em
si´ na poszukiwanie nowych rynków
zbytu. Jestem zainteresowany wspó∏pracà z krajami spoza Europy. Pierwsze kontakty mamy ju˝ z Libià i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Poza
tym ju˝ w lutym otrzymamy certyfikat
jakoÊci ISO. Ciesz´ si´ z tego, bo teraz
wiele zachodnich inwestorów chce
wspó∏pracowaç tylko z takimi firmami,
które ten certyfikat posiadajà.

Czekam z niecierpliwoÊcià
Andrzej Dowgia∏∏o

w∏aÊciciel Biura
Podró˝y „Traveland”
◆ Unia jest dla mnie ogromnà
szansà. Przecie˝ wielkie koncerny
nie sà w stanie wejÊç we wszystkie
dziedziny turystyki. Z chwilà otwarcia granic zapotrzebowanie na
us∏ugi turystyczne natychmiast
wzroÊnie i b´dzie wzrastaç ca∏y
czas. JeÊli poprawi si´ stan naszych dróg, powstanà parkingi,
zwi´kszy si´ bezpieczeƒstwo, to
wi´cej ludzi b´dzie chcia∏o nas odwiedzaç. Du˝o goÊci to dla mnie
du˝y zysk. Licz´ równie˝ na jakieÊ
dop∏aty, fundusze pomocowe. Ten
kto b´dzie umia∏ z nich skorzystaç,
na pewno na tym zyska. Nastawiam
si´ te˝ na popraw´ jakoÊci. Dobra
jakoÊç gwarantuje pozostanie na
rynku i oparcie si´ konkurencji,
której osobiÊcie si´ nie boj´. Na integracj´ czekam z niecierpliwoÊcià.

