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Polska Grupa
Energetyczna
kupiła Energę

Buduj razem z Głosem
– zapraszamy na targi
BUDOWNICTWO Dziś i jutro na IV Targach Budowlanych „Głosu Pomorza"pod słupskim marketem
OBI zaprezentują się najbardziej znane firmy z branży budowlanej. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci.
Magdalena Olechnowicz
magdalena.olechnowicz@mediaregionalne.pl

Spotykamy się – jak co roku
– na placu przed OBI w Kobylnicy. Przez dwa dni przedsiębiorcy z branży budowlanej
będą promować swoje produkty, które przydać się mogą
każdemu, kto właśnie planuje
remont domu, mieszkania lub
aranżuje działkę.
Firma ABC Kominki zaprezentuje szeroką gamę kominków, SC EKO – najróżniejsze sposoby ogrzewania,
w tym ogrzewanie podłogowe i
grzejniki, a Art Studio – najnowsze modele paneli podłogowych. Przy stoisku firmy Mibet
dowiemy się wszystkiego o
ogrodzeniach betonowych i balustradach, a przy stoisku
SpecBudu – o ekologicznym
drewnie kominkowym i transporcie HDS. Swój asortyment
zaprezentują także firmy zajmujące się produkcją maszyn
budowlanych.
Wystawcy zapewniają fachowe doradztwo. To doskonała okazja dla firm, aby się
wypromować i zdobyć zlecenia.
Imprezie towarzyszyć będą
różne atrakcje. Agencja Przygoda z Lęborka zorganizuje
czas najmłodszym gościom –
zaprosi do zabaw i konkursów
z nagrodami pod hasłem
„Wielkie budowanie z Bobem
Budowniczym”. Pojawią się
bajkowe postacie świetnie
znane dzieciom – Betoniarka,
Traktorek, Spychacz i Marta.
DJ wprowadzi w bajkowy
klimat muzyką filmową i zaprosi najmłodszych do pląsów
i tańców. Będzie też wielkie
budowanie dowolnych konstrukcji z megaklocków oraz
wspólne budowanie pojazdu
kosmicznego z klocków magnetycznych. Dla starszych

W konkursach dla dorosłych do wygrania będą m.in. narzędzia budowlane.
dzieci będzie quiz z wiedzy o
technice, a dla małych artystów – malowanie akwarelami
wraz z bajkową Martą. Będą
też konkurencje rodzinne,
m.in. stąpanie po rozżarzonym
piasku, wyścigi w nartach wieloosobowych czy zwiedzanie
mysiej nory (przejście 20-metrowym rękawem).
Wystawcy

ABC Kominki, SC EKO, EMAG,
Nordbeton, Project, SpecBud,
Mibet, PoldanTruck, Centrum
Nawierzchni Drogowych,
TechBud, Opaliński, Gaskom,
PHU Oma, Art Studio
Profesjonalnych Podłóg, PHU
Prima, NGA, Ramirent, Abimet.

W konkursach dla dorosłych
do wygrania będą narzędzia
budowlane i zestawy przypraw. Niespodziankę mają
Cheerleaderki z Maxi Energi
Słupsk. Dziewczęta pokażą
najnowsze układy, które przy-

Fot. Kamil Nagórek

gotowały na ten sezon koszykarski. Pracowały nad nimi
wraz z Rafałem „Tito” Krylą, finalistą programu „You can
dance”.
Ci, co zgłodnieją, będą mogli
udać się na potrawy z grilla,

które przygotuje Restauracja
Zamkowa.
IV Targi Budowlane „Głosu
Pomorza” czynne będą pod
marketem OBI w sobotę w
godz. 10-17 i w niedzielę w
godz. 10-15. d

Energi Czarnych Słupsk
d godz. 16 – występ cheerleaderek
Maxi Energi
d przez cały czas prezentacja wystawców i konkursy z nagrodami
Niedziela
d godz. 10 – zabawa z firmą
Przygoda z Lęborka
d godz. 12 – pokaz treningu
pieściarzy Czarnych Słupsk
d godz. 13 – występ zespołu

tanecznego Balance
d godz. 13.30 – pokaz udzielania
pierwszej pomocy, firma Mag Med
z Ustki
d godz. 14 – prezentacja
cheerleaderek Maxi Energi
d godz. 15 – zakończenie targów
d przez cały czas prezentacja
wystawców i konkursy z nagrodami

Program targów

Sobota
d godz. 10 – otwarcie targów
d godz. 11.30 – pokaz udzielania
pierwszej pomocy, firma Mag Med
z Ustki
d godz. 12 – zabawa z firmą
Przygoda z Lęborka
d godz. 14.45 – prezentacja
Straży dla Zwierząt, konsultacje z
weterynarzem i behawiorystą,
aukcje z udziałem koszykarzy

(DMK)

Polska Grupa Energetyczna
kupiła większościowy pakiet
akcji spółki Energa, która zajmuje się obrotem prądem w
województwie pomorskim.
PGE to największy producent
prądu w Polsce. Za 84,19 proc.
akcji Energi zapłaci Skarbowi
Państwa ponad 7,5 mld zł. O
Energę starała się jeszcze jedna
firma – czeska spółka EPH, ale
ponoć dawała mniej pieniędzy.
Dla PGE transakcja jest bardziej
intratna – zyska solidną spółkę,
a państwo może spokojniej patrzeć na przyszłe bezpieczeństwo energetyczne w kraju.
Polska spółka została bowiem
u polskiego właściciela.
Dzięki rosnącej sile PGE mają
w ślad za tym pójść nowe inwestycje, budowa nowych elektrowni, także jądrowej. PGE
chce również akcje Energi
wprowadzić na giełdę.
PGE deklaruje, że Energa zachowa swoją siedzibę i odrębność organizacyjną. Jaki klimat
panuje w spółce w związku ze
zmianą właściciela?
– Nie wypowiadamy się w tej
sprawie – mówi Beata
Ostrowska, rzecznik Energi. – Jesteśmy tylko przedmiotem prywatyzacji i od początku tego
procesu nie komentujemy wydarzeń związanych z tą sprawą.
Bardziej rozmowni są związkowcy.
– Mamy do tej sprawy podejście neutralne – twierdzi Piotr
Wtorkiewicz, przedstawiciel
związków zawodowych w
Enerdze. – Proces prywatyzacyjny toczy się w zasadzie od
2000 roku. Wiedzieliśmy więc,
że dojdzie do prywatyzacji. Na
razie nie zostaliśmy dopuszczeni do rozmów z nowym inwestorem. Mam nadzieję, że
niedługo do nich dojdzie.
A co oznacza kupno Energi
dla klientów? Jeśli chodzi o odbiorców indywidualnych to raczej niewiele się zmieni. Ceny
prądu na razie są i tak
regulowane.

(KOS)

Liczba

7,5
miliarda złotych PGE zapłaci ło za
większościowy pakiet akcji Energi.

Poszukiwani liderzy innowacji. Wyślij zgłoszenie.
INICJATYWY Trwa III edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010”, którego celem jest m.in. identyfikowanie i właściwa prezentacja
przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
Firmy i instytucje często nie
mają świadomości, że stosują
w swej działalności nowatorskie, ciekawe rozwiązania w
postaci innowacji marketingowych czy organizacyjnych. Organizowany już po raz trzeci
konkurs pozwala na zaprezentowanie podjętych i zrealizowanych działań, nie tylko o
bardzo zaawansowanym charakterze.
Punktem
odniesienia

branym pod uwagę przy ocenie
realizowanych przedsięwzięć
jest porównywanie działań podejmowanych przez podmioty
o tej samej wielkości i podobnym potencjale (np. firma
mała z małą, a średnia ze
średnią). Dlatego nie ma ryzyka porównywania podmiotów, które posiadają duże
rozbieżności, np. w sferze możliwości finansowania.
Udział w konkursie to

umocnienie wizerunku podmiotu w regionie oraz szansa
prezentacji ogólnopolskiej.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody, m.in. oprogramowanie. Udział dla firm

mikro, mśp, gmin i organizacji
jest bezpłatny. Zgłoszenie należy wysyłać do 30.09.2010 r.

W konkursie firmy mogą
uzyskać następujące tytuły i
wyróżnienia: innowacyjna
firma, innowacyjny produkt,
innowacyjna usługa, innowacyjny projekt unijny, dynamicznie rozwijająca się firma,
innowacyjna gmina, innowacyjna organizacja.
Szczegóły pod nr. tel. 22 621
30 00 oraz na stronie
www.liderzyinnowacji.pl.

(RED)

