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Kwiaty cięte na różne okazje
DZIEŃ TARGOWY Na koszalińskim targowisku można kupić wszystko – nawet wiązankę kwiatów. I to o wiele taniej niż
w kwiaciarni.
Wanda Konarska
redakcja@gk24.pl

Ogrodnik Zbigniew Markowski sprzedaje róże ze
swoich szklarni. Świeżo ścięte
kwiaty w różnych kolorach
kosztowały od 1,50 do 5 złotych,
a cena zależy od długości. Właściciel powiedział nam wczoraj,
że to już ostatnie róże w tym
roku. Po drugiej stronie placu,
kwiatami sprowadzanymi z Poznania, handluje Dorota Kondyjowska. Wczoraj w wazonach
stały frezje po 15 zł za 25 sztuk,
goździki po 10 zł za pęczek, róże
po 15 i 24 zł za 20 sztuk oraz po
12 zł za 10 sztuk, chryzantemy
po 12 zł za 5 sztuk, lilie po 6 zł
za sztukę i róże od 2 do 2,50 zł.
– Ciężko się handluje po
Święcie Zmarłych, bo ludzie
teraz oszczędzają – powiedziała
nam właścicielka. – Nie ma popularnych imienin, więc kwiaty
słabo idą. Na Andrzeja spe-

cjalnie nie liczę, bo na męskie
imieniny mało kto kupuje
kwiaty. Są jednak klientki,
które biorą kwiaty do wazonu,
żeby w domu było przyjemniej.
Właśnie dlatego ładnie zeszły
mi doniczkowe cyklameny po
10 złotych.
Pytana o sposób na długie
utrzymanie kwiatów w wazonie sprzedawczyni powiedziała, że nie ma własnej recepty. Wie jednak od klientów,
że można dodać łyżeczkę płynu
do naczyń, 2 krople domestosa
lub aspirynę, co powstrzymuje
rozmnażanie bakterii. Trzeci z
rynkowych sprzedawców (wolał
zachować
anonimowość)
stwierdził, że wystarczy, by
kwiaty były świeże, wtedy
długo stoją. I trzeba je codziennie podcinać i zmieniać
wodę. W ofercie były tam róże
w cenie 2-3 zł za sztukę, gerbery po 2 zł, lilie po 6 zł, goździki po 10 zł za 10 sztuk. d

Dorota Kondyjowska sprzedaje na targu cięte kwiaty.

Fot. Radek Brzostek

Motoryzacyjna parada atrakcji w hali Gwardii

Innowacje są u nas

TARGI 27-28 listopada zorganizowane zostaną w Koszalinie kolejne Targi Motoryzacyjne.

SEMINARIUM W Szczecinie odbyło się wczoraj seminarium
„Innowacje bliżej nas”.

Trzy piękne auta zaprezentuje firma Almar, w której pracują pasjonaci systemów Car
& Home Audio. Ich praca i
pasja zarazem zostały docenione w tym roku na zawodach
EASCA w Bydgoszczy, gdzie
zajęli trzecie miejsce za swoje
BMW 320. Auto zostało całkowicie przerobione tak, aby
umieścić w nim cały zestaw
audio. Wszystko zostało tak zamontowane, aby wszystkie
efekty zostały skumulowane
przed twarzą kierowcy i znajdujące się za plecami kierowcy
„kino domowe” nie rozpraszało
go.
Dealer Mercedesa firma

Mojsiuk zaprezentuje ekspozycję związaną z prezentacją
rozwiązań lakierniczych stosowanych w Mercedes-Benz oraz
seminarium połączone z wystawą opisującą zmiany technologii napraw nadwozi samochodów osobowych tej marki.
Organizator targów przyłączył się również do programu,
który będzie promowany podczas imprezy. To „PuscPieszego.pl”. Jest to projekt
Programu Profilaktyki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Adresowany do wszystkich kierowców poruszających się po
drogach naszego kraju oraz
pieszych użytkowników dróg.

Opracowany został przez
członków Klubu Motor Sport
Koszalin wraz z partnerami.
Założeniami programu są:
uwrażliwienie kierowców na
prawa pieszego w ruchu
drogowym, uświadomienie
skutków wypadków drogowych
z udziałem pieszych, uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa związane z udziałem w
ruchu drogowym, działanie na
rzecz poprawy bezpieczeństwa
przejść dla pieszych i ich modernizację.
Swoje stoisko na zbliżających się targach zaprezentuje
także koszalińska Agroma
wraz z producentem akumula-

torów kwasowych, rozruchowych firmą ZAP Sznajder Batterien. To wiodący producent
akumulatorów na bazie stopu
srebrowo-wapniowego, mających wysoką odporność na
ekstremalne temperatury i
przedłużoną żywotność.
Dla najmłodszych, zainteresowanych motoryzacją, ofertę
przygotowała firma PPUH RuMet, na ich stoisku będą do nabycia przeróżne mniejsze i większe modele aut osobowych i
ciężarowych.
Dla zwiedzających dealerzy
i organizator przygotują konkursy z nagrodami.

O pracy
i podatkach

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Dziś kolejny dzień Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Koszalinie. Co czeka uczestników?

24 listopada o godz. 10 w
Park Caffe przy ul. Asnyka w Koszalinie, odbędzie się kolejne
Śniadanie Biznesowe. Temat:
„Zmiany w prawie pracy i prawie
podatkowym projektowane i
uchwalone na rok 2011 oraz możliwości transferu wiedzy w regionie”. Na spotkaniu omówione
zostanie m.in. zagadnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, planowane nowelizacje w Kodeksie
Pracy oraz zmiany na 2011 r. w
podatku VAT. Uczestnictwo w
spotkaniu jest bezpłatne wyłącznie po potwierdzeniu
udziału. Osoby zainteresowane
powinny wypełnić potwierdzenie i odesłać je drogą elektroniczną na adres: info@cb.koszalin.pl lub faksem na numer
(094) 347 71 27 do 22 listopada.

urzędu skarbowego, urzędu
pracy, ratusza i urzędu statystycznego. Przygotowano również pokaz fryzur studniówkowych, pokazy multimedialne
oraz wycieczki do zakładów
pracy. W Politechnice Koszalińskiej uczestnicy ŚTP spotkają
się z miejskim rzecznikiem

konsumentów. Późnym popołudniem chętni wezmą udział
w warsztatach z biznesplanu.
Całą dobę trwać będzie Wirtualna Giełda Pracy. Aby wziąć w
niej udział należy wejść na
stronę: www.targipracy.koszalin.pl

(KOS)

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

d Dzisiaj: – Godz. 14-16 –
Startuj bezpiecznie – spotkanie z
miejskim rzecznikiem konsumentów Miejsce: Politechnika, ul.
Kwiatkowskiego 6e.
– Godz. 16-18 – Zaplanuj swój
biznes – warsztaty z biznesplanu
Miejsce: Politechnika, ul. Kwiat-

kowskiego
– Całą dobę: Wirtualna Giełda
Pracy
d Jutro:
– Godz. 12-14 – wykład szkoleniowy Romana Młodkowskiego
TVN CNBC „Przedsiębiorczość jako
forma kariery po studiach”

– Godz. 14-16 – Co jeśli nie firma?
– warsztaty WUP Filia Koszalin
– Godz. 16-18 – Zaplanuj swój
biznes – warsztaty z biznesplanu
– Całą dobę – Wirtualna Giełda Pracy
Miejsce wykładów i warsztatów:
Politechnika, ul. Kwiatkowskiego
6e.

uwagę na pewne niuanse statystyk. – Duża część firm Pomorza Zachodniego ściśle kooperuje z sąsiadami zza Odry
– wyjaśnił prezes FIiR. – Tam
prowadzą swoje biznesy. Statystyki lokalne ich nie obejmują.
Poznaliśmy też regionalnych zwycięzców konkursu
Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju 2010.

(PIT)

(KOS)

Biznes na warsztatach
Do obchodów ŚTP przyłączył się koszaliński Zespół
Szkół nr 1 (ekonom). Dzisiaj
zorganizowane zostaną dla
uczniów warsztaty dotyczące
zakładania i prowadzenia
firmy. Udział wezmą przedstawiciele instytucji związanych z
zakładaniem firmy, min.

W trakcie seminarium
uczestnicy mogli zapoznać się
m.in. z raportem o sytuacji
mikro i małych przedsiębiorstw w 2010 roku w Zachodniopomorskiem przygotowanym na zlecenie Pekao SA.
Przedstawiciele marszałka
mówili o stopniu innowacyjności naszej gospodarki. Nie
wszystkie dane były pomyślne, ale prezes Fundacji Innowacji i Rozwoju zwracał

(KOS)

Zwycięzcą w kategorii: innowacyjna firma (podkategoria: mikro), została firma GRZANIEC.com Henryk Zawiślak. O szczegółowych wynikach
konkursu napiszemy jutro na stronie Strefa Biznesu.
Fot. Andrzej Szkocki
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