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Stu�dio� Gam�bit Sp.� z o.o.
(Gdańsk)� na�le�ży� do ści�słej
czo�łów�ki�firm�tłu�ma�czeń�spe�-
cja�li�stycz�nych� w Pol�sce.
Od1992�r.�do�star�cza�klien�tom
biz�ne�so�wym�tłu�ma�czeń�wszel�-
kie�go�ty�pu�tre�ści�(łącz�nie�ze
skła�dem� kom�pu�te�ro�wym
DTP).�Kom�ple�men�tar�ne�usłu�-
gi�tech�nicz�ne�uzu�peł�nia�ją�tłu�-
ma�cze�nia� stron� in�ter�ne�to�-
wych,�opro�gra�mo�wa�nia�i wy�-
daw�nictw� mu�ti�me�dial�nych
(wraz�z na�grywa�niem�gło�sów
lek�to�ra�lub�ak�to�rów).�

Usłu�gi� fir�my� kie�ro�wa�ne� są
dosze�ro�kie�go�spek�trum�branż:
odprze�my�słu,�te�le�in�for�ma�ty�ki,
elek�tro�ni�ki,�tech�ni�ki,�po�przez
bran�żę�me�dycz�ną,�fi�nan�so�wą
i praw�ną,� aż� po mul�ti�me�dia
i roz�ryw�kę.�
Fir�ma�spe�cja�li�zu�je�się�w tłu�-

ma�cze�niach�m.in.�pro�gra�mów
kom�pu�te�ro�wych,� in�struk�cji
ob�słu�gi,� do�ku�men�tów� prze�-
tar�go�wych,�ma�te�ria�łów�szko�-
le�nio�wych,�kur�sów�e�-le�ar�ning,
ka�ta�lo�gów,�spra�woz�dań�fi�nan�-
so�wych,�umów,�gwa�ran�cji,�li�-
cen�cji,� a tak�że� wy�daw�nictw

mul�ti�me�dial�nych,� pu�bli�ka�cji
pra�so�wych�i tre�ści�por�ta�li�in�-
ter�ne�to�wych.
Wśród�od�bior�ców�tłu�ma�czeń

Stu�dia�Gam�bit�są�świa�to�wi�li�de�-
rzy�wie�lu�branż,�m.in.:�HP,�Mi�-
cro�soft,�Go�ogle,�Sy�man�tec,�SAP,
So�ny,� Ca�non,� Sie�mens,� Med�-
tro�nic,�John�son&John�son,�To�-
yo�ta,� Hon�da,� JCB,� Ci�ti�bank,
Schro�ders,�Le�go,�ale,�jak�za�zna�-
cza�Krzysz�tof� Le�po�row�ski,
pre�zes�za�rzą�du�fir�my:�–�Usłu�-
gi�na�sze�do�stęp�ne�są�dla�każ�dej,
na�wet�naj�mniej�szej�fir�my,�któ�-

ra�świa�do�mie�dba�oswój�wi�ze�-
ru�nek�naryn�ku.�Nie�ste�ty�na�dal
wie�le�przed�się�biorstw�po�zwa�la,
by�źle�tłu�ma�czo�ne�tek�sty�ne�ga�-
tyw�nie�wpły�wa�ły�naper�cep�cję
ja�ko�ści�ich�pro�duk�tów�i usług.
Nad tłu�ma�cze�nia�mi�wGam�-

bi�cie� pra�cu�je� naj�licz�niej�szy
w Pol�sce� ze�spół� eks�per�tów,
z im�po�nu�ją�cym�do�świad�cze�-
niem�i wie�dzą,�wy�spe�cja�li�zo�-
wa�ny� w wie�lu� dzie�dzi�nach,
ko�rzy�sta�ją�cy�z za�awan�so�wa�-
ne�go� wspar�cia� tech�nicz-
ne�go.�

–�Cha�rak�te�ry�zu�je�nas�kom�-
plek�so�wość�i ela�stycz�ność�re�-
ali�za�cji�zle�ceń�–�za�rów�no�wod�-
nie�sie�niu�dopo�je�dyn�czych�tłu�-
ma�czeń,�jak�i peł�ne�go�out�so�ur�-
cin�gu.�Przez18�lat�dzia�łal�no�ści
roz�wi�nę�li�śmy�struk�tu�rę�or�ga�-
ni�za�cyj�ną,�za�pew�nia�ją�cą�ter�mi�-
no�wość,�do�sko�na�łą�ja�kość�oraz
ko�rzyst�ną� ce�nę� –� pod�kre�śla
pre�zes�Le�po�row�ski.
Gam�bit�do�star�cza�tłu�ma�czeń

nawszyst�kie�współ�cze�sne�ję�-
zy�ki,�an�ga�żu�jąc�tłu�ma�czy,�dla
któ�rych�ję�zyk�do�ce�lo�wy�jest�za�-
wsze� ję�zy�kiem� oj�czy�stym.
Waż�na�jest�zna�jo�mość�ko�dów
kul�tu�ro�wych�da�ne�go�re�gio�nu
czy�zna�czeń�po�tocz�nych�wy�ra�-
żeń,�dzię�ki�cze�mu�tłu�ma�cze�nie
jest�przej�rzy�ste�i zro�zu�mia�łe,
przy za�cho�wa�niu�for�my�przy�-
ję�tej�dla�da�ne�go�ty�pu�tek�stu.�

M.�Za�staw�nik,�J.�Ma�jew�ski
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Więcej�niż�słowa
Gmi�na�Klesz�cze�wo�po�ło�żo�na
jest� w Cen�trum� Wiel�ko�pol�-
ski,�jest�jed�ną�z gmin�aglo�me�-
ra�cji� po�znań�skiej.� Rol�ni�cze
kra�jo�bra�zy�Rów�ni�ny�Wrze�siń�-
skiej�to�ty�po�wy�ob�raz�re�gio�nu.
Obec�nie� cha�rak�ter� gmi�ny
zmie�nia�się�w związ�ku�z in�ten�-
syw�nym�za�go�spo�da�ro�wa�niem
te�re�nów� pod in�we�sty�cje,
w szcze�gól�no�ści�bu�dow�nic�-
twa� miesz�ka�nio�we�go.� Wraz
z roz�wo�jem�te�re�nów�miesz�kal�-
nych�szyb�ko�roz�wi�ja�się�han�-
del� i dzia�łal�ność� usłu�go�wa.�

Do sil�ne�go�wzro�stu�go�spo�dar�cze�-
go�i spo�łecz�ne�go�przy�czy�nia�ją�się
prze�bie�ga�ją�ce�przez�re�gion�tra�sy
ko�mu�ni�ka�cyj�ne:� au�to�stra�da� A�-2

łą�czą�ca�War�sza�wę�iBer�lin�oraz�bu�-
do�wa�na�wła�śnie�dro�ga�eks�pre�so�-
wa�S�-5,�prze�bie�ga�ją�ca�z Gdań�ska
doWro�cła�wia.�
Klesz�cze�wo�ja�ko�jed�na�z nie�wie�-

lu�gmin�mo�że�po�chwa�lić�się�obej�mu�-
ją�cym�ca�ły�ob�szar�gmi�ny�pla�nem
za�go�spo�da�ro�wa�nia�prze�strzen�ne�go,
któ�ry� umoż�li�wia� szyb�kie� roz�po�-

czę�cie�in�we�sty�cji.�Te�re�ny�o łącz�nej
po�wierzch�ni 480ha�wy�go�spo�da�ro�-
wa�no�znaja�trak�cyj�niej�po�ło�żo�nych
grun�tów,�le�żą�cych�przy głów�nych
cią�gach�ko�mu�ni�ka�cyj�nych.�God�ne
po�le�ce�nia� są� m.in.� trzy� dział�ki
wKrzy�żow�ni�kach�na�gro�dzo�ne�cer�-
ty�fi�ka�tem�„Grunt�name�dal”.
Miesz�kań�ców� ce�chu�je� dba�łość

ośro�do�wi�sko�na�tu�ral�ne.�Gmi�na�jest
wbli�sko 100�proc.�zga�zy�fi�ko�wa�na.
Sta�le� roz�bu�do�wy�wa�na� jest� sieć
ka�na�li�za�cji� sa�ni�tar�nej.� Ure�gu�lo�-
wa�ny�jest�tak�że�pro�blem�go�spo�dar�-
ki�od�pa�da�mi�sta�ły�mi�po�przez�wdro�-
że�nie�sys�te�mu�se�lek�tyw�nej�zbiór�-
ki� u „źró�dła”� ich� wy�twa�rza�nia.
Gmi�na� jest� rów�nież�w 100�proc.
zwo�do�cią�go�wa�na.�
Gmi�na� dys�po�nu�je� pla�ców�ka�mi

oświa�to�wy�mi,� któ�re� po�zwa�la�ją�
bez�pro�ble�mo�wo
kształ�cić� dzie�ci
w ob�sza�rze� bli�-
skim�miej�scu�za�-
miesz�ka�nia.�Ba�zę
kul�tu�ral�no�-spor�to�-
wą�sta�no�wią�m.in.
dwie�no�wo�cze�sne
ha�le� spor�to�we
w Klesz�cze�wie
iTul�cach�oraz�no�-
we�obiek�ty�wy�bu�-
do�wa�ne�wra�mach

pro�gra�mu�„Mo�je�Bo�isko�Or�lik2012”.
Miesz�kań�cy�ma�ją�moż�li�wość�ko�rzy�-
sta�nia�z gmin�nej�li�nii�ko�mu�ni�ka�cji
pod�miej�skiej,�a tak�że�zdwóch�przy�-
chod�ni�le�kar�skich.�Szyb�ko�ro�sną�ca
licz�ba�miesz�kań�ców�naj�le�piej�świad�-
czy�o atrak�cyj�no�ści�te�go�miej�sca.

Mał�go�rza�ta�Smy�try,�
Promocja�Gminy

SAMORZĄD Gmina�Kleszczewo�w�Programie
Przyjazna�Gmina�2010

Gmina
z�perspektywami

Gmina�z lo�tu�pta�ka

Mu�zeum� Na�ro�do�we� w Kiel�-
cach� to� pla�ców�ka� z po�-
nad 100-let�nią� tra�dy�cją.
W swo�ich� zbio�rach�po�sia�da
cen�ne�eks�po�na�ty�ma�lar�stwa,
rze�mio�sła�ar�ty�stycz�ne�go,�sztu�-
ki�lu�do�wej�i ar�che�olo�gii.�Głów�-
ną�sie�dzi�bą�mu�zeum�jest�do�-
sko�na�le� za�cho�wa�ny� pa�łac
zXVIIw.,�nie�gdyś�wła�sność�bi�-
sku�pów�kra�kow�skich.

„Gro�ma�dzić,�chro�nić�i eks�po�no�-
wać�dzie�dzic�two,�być�otwar�tym
na współ�cze�sność,� za�słu�gi�wać
naza�chwyt�wi�dza”�–�to�mot�to�Mu�-
zeum�Na�ro�do�we�go�w Kiel�cach.
Sku�tecz�ne� po�łą�cze�nie� tra�dy�cji
i no�wo�cze�sno�ści� jest� głów�nym
wy�znacz�ni�kiem�dzia�łań.�
Mu�zeum�od�da�je�do dys�po�zy�cji

zwie�dza�ją�cych�sze�reg�wy�staw�sta�-
łych.�Więk�szość� z nich� zwią�za�-
na jest�z cha�rak�te�rem�Pa�ła�cu�Bi�-
sku�pów� Kra�kow�skich� –� pięk�ne
hi�sto�rycz�ne�wnę�trza,�sztu�ka�zdob�-
ni�cza,�daw�ne�uzbro�je�nie,�ma�lar�-
stwo�por�tre�to�we�i pej�za�żo�we.�
Mu�zeum� pro�po�nu�je� rów�nież

bo�ga�tą�ga�le�rię�sztu�ki�no�wo�cze�-
snej.�Ko�lek�cja�obej�mu�je�przede
wszyst�kim�pra�ce�pol�skich�ar�ty�-
stów�two�rzą�cych�w XX i XXI w.
Do naj�bar�dziej�zna�nych�i cie�-

szą�cych� się� za�in�te�re�so�wa�niem
od�dzia�łów�Mu�zeum�Na�ro�do�we�go
na�le�ży�Mu�zeum�Hen�ry�ka�Sien�-
kie�wi�cza�w Ob�lę�gor�ku�oraz�kie�-

lec�kie�Mu�zeum� Lat� Szkol�nych
Ste�fa�na Że�rom�skie�go.
Naj�now�szą�ini�cja�ty�wą�by�ło�stwo�-

rze�nie�dzia�łu�edu�ka�cyj�ne�go,�miej�-
sca�doak�tyw�nej�edu�ka�cji�po�przez
kul�tu�rę�i sztu�kę�oraz�mul�ti�me�dial�-
ne�Mu�zeum�Dia�lo�gu�Kul�tu�ry,�pre�-
zen�tu�ją�ce� po�zy�tyw�ne� przy�kła�dy
współ�ist�nie�nia�w Pol�sce�róż�nych
kul�tur�i re�li�gii.�Pla�no�wa�ne�za�koń�-
cze�nie�in�we�sty�cji�to�rok 2012.
W ro�ku 2009�Mu�zeum�Na�ro�do�-

we�w Kiel�cach�ja�ko�no�wo�cze�sna
in�sty�tu�cja�kul�tu�ry�wdro�ży�ła�sys�-
tem�za�rzą�dza�nia�ja�ko�ścią�i uzy�-
ska�ła�cer�ty�fi�kat�ISO 9001:2008.

Jo�an�na Ja�ko�weń�ko

PL A �CÓW �K I � KU L�TU �RA L �NE �Mu�zeum�Na�ro�do�we
w Kiel�cach�w Pro�gra�mie�Naj�wyż�sza�Ja�kość�QI

Tra�dy�cja
i no�wo�cze�sność

Dr� Ro�bert� Ko�tow�ski,� dy�rek�tor�
Mu�zeum�Na�ro�do�we�go�w Kiel�cach

Kon�kurs�Naj�wyż�sza�Ja�kość
Qu�ali�ty�In�ter�na�tio�nal 2010

roz�strzy�gnię�ty!
Kon�kurs�Naj�wyż�sza�Ja�kość�QI 2010,�or�ga�ni�zo�wa�ny�podpa�-
tro�na�tem�Mi�ni�ster�stwa�Roz�wo�ju�Re�gio�nal�ne�go,�Klu�bu�Pol�-
skie�Fo�rum�ISO 9000�i Pol�skiej�Agen�cji�Roz�wo�ju�Przed�się�-
bior�czo�ści�roz�gry�wał�się�dwu�eta�po�wo.�Wpły�nę�ło�po�nad 300
zgło�szeń�od uczest�ni�ków,�re�pre�zen�tu�ją�cych�trzy�ka�te�go�rie:
QI�Pro�duct�–�pro�dukt�naj�wyż�szej�ja�ko�ści,�QI�Se�rvi�ces�–�usłu�-
gi�naj�wyż�szej�ja�ko�ści�oraz�QI�Or�der�–�za�rzą�dza�nie�naj�wyż�-
szej�ja�ko�ści;�z trzech�grup�pod�mio�tów�w za�leż�no�ści�odwiel�-
ko�ści�za�trud�nie�nia.�

W pierw szym eta pie Ka pi tu ła kon kur su wy ło ni ła fi na li stów
w każ dej ka te go rii i gru pie, oce nia jąc za war tość me ry to rycz ną
na de sła nych wnio sków. Fi na li ści przy stą pi li do dru gie go eta pu
kon kur su, w któ rym oce nia ne by ły okre ślo ne do ko na nia firm, zgod -
nie z po da ną do wy peł nie nia kar tą ocen. Lau re aci, któ rzy zgro -
ma dzi li naj wyż szą licz bę punk tów, spo tka ją się na ga li fi na ło wej
8 paź dzier ni ka br. w Ho te lu Qu bus w Ka to wi cach. 

Gra�tu�lu�je�my�zwy�cięz�com!

Przy po mnij my, że ce lem Kon kur su jest pro mo wa nie pro duk tów
i usług pol skie go ryn ku o naj wyż szych pa ra me trach ja ko ścio wych,
wska zy wa nie zdro wych, uczci wych i rze tel nych za sad kon ku ren -
cyj no ści oraz uho no ro wa nie pro du cen tów i usłu go daw ców
dba ją cych o stan dar dy za rzą dza nia ja ko ścią i bez pie czeń stwem
swo ich wy ro bów i usług oraz o bez pie czeń stwo śro do wi ska.


