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Winne podróże w czasie

Giełdowe ożywienie
Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wzrosty, a najszybciej rosną indeksy grupujące małe i średnie
spółki. Jest to dowód na ożywienie w tym sektorze, bo właśnie małe i średnie spółki najszybciej odczuwają poprawę
koniunktury gospodarczej - mówił dr Mariusz Staniszewski,
prezes Noble Funds TFI, podczas spotkania dla pomorskich
przedsiębiorców w sopockiej Zatoce Sztuki zorganizowanego przez Noble Bank.
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W czasach, którymi włada pośpiech, warto na chwilę przystopować i odpocząć w gronie przyjaciół, w niebanalnym
otoczeniu. Sposobem na oryginalne spędzenie piątkowego
wieczoru jest degustacja win z cyklu Wine Time, którego
pierwsza edycja odbyła się w gdyńskim salonie BoConcept.
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Make every day count

tym, że polski rynek kapitałowy się rozwija świadczy także
wprowadzenie przez GPW nowego wskaźnika WIG 30, który
z końcem roku 2015 zastąpi WIG20. Do tego czasu oba indeksy
będą funkcjonować równolegle.
– Stworzenie WIG30 to bardzo dobry krok, ponieważ po pierwsze
taki indeks lepiej odzwierciedla polską gospodarkę, a po drugie
pozwoli umiędzynarodowić naszą giełdę przyciągając zagranicznych inwestorów – dodał szef Noble Funds TFI.
Ożywienie gospodarcze obserwowane jest już od dłuższego
czasu, a indeksy rosną od samego początku trzeciego kwartału. Co
prawda, jak twierdzi dr Staniszewski, październik i listopad nie będą
tak optymistyczne, a ma to związek z patem budżetowym w USA,
w naturalny sposób rzutującym na rynki światowe.
Podczas spotkania podkreślano, że w okresie dużych wahań
w gospodarce, warto postawić na tzw. inwestycyjne pewniaki. Zdaniem Michała Borowskiego, prezesa Tacit Development Polska,
inwestora ekskluzywnego apartamentowca w Warszawie przy ul.
Twardej 2/4, takim pewniakiem są apartamenty „prime location” –
to długoterminowa i pewna inwestycja. W Polsce rynek ten dopiero
się rozwija, za granicą zaś skutecznie opiera się kryzysowi.
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Sierra nie zwalnia tempa
Lato się skończyło, ale w Sierra Golf Club tętni golfowe życie. Turniej za turniejem, setki zawodników i jeszcze więcej
gości. W ostatnim czasie odbył się między innymi Turniej
Jubileuszowy, rywalizowano też o Puchar Prezesa Pracodawców Pomorza.
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turnieju z okazji XI
Jubileuszu Sierra
Golf Club wzięło udział
73 zawodników i zawodniczek. Gracze rywalizowali ze sobą w kategoriach
Anna Rydzkowska zajęła 3 miejsce
brutto, netto oraz Texas,
w turnieju jubileuszowym
tradycyjnie nie zabrakło
ducha sportowej walki oraz rywalizacji. Triumfatorami zostali: Bogdan Szpilman i Oksana Wojtkiewicz - oboje w kat. strokeplay brutto,
Kim Christiansen i Daniel Gniadecki - obaj w kat. stableford netto,
oraz Edward Lipski i Lech Sokołowski w kat. Texas scramble. Po golfowych zmaganiach na gości czekał uroczysty lunch oraz ceremonia
przyjęcia nowych Członków. Do grona klubowiczów dołączyli Anna,
Jacek Foltarz oraz Oskar Foltarz.
Z kolei do rywalizacji w Turnieju o Puchar Pracodawców Pomorza
przystąpiło 60 zawodników, w tym 14 kobiet. Najlepszym okazał się
Jan Łabas, prezes zarządu firmy ALU International, który wyprzedził
Jana Czachowicza i Bogdana Kisielewskiego.
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Fot. Sierra Golf Club

oście, którzy wzięli udział w pierwszej organizowanej przez
Party Designer degustacji, mieli okazję spróbować win
z Francji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii. Smakowaniu towarzyszyły
opowiadania sommelier’a, który podpowiadał, na co należy zwracać szczególną uwagę przy wyborze alkoholu.
– Dobre wino powinno być jak najdłużej wyczuwalne w ustach
po jego wypiciu. Powinno również odkrywać przed degustatorem
swoje wszystkie aromaty i nuty smakowe – mówi Jakub Walentowski z firmy Skarbnica-Win.pl.
Doskonałym dodatkiem do lampki alkoholu był specjalnie
skomponowany catering, pieczywo prosto z pieca oraz polskie sery
zagrodowe. Każdy, kto ma ochotę choć na chwilę rozpieścić swe
zmysły smakiem i aromatem wina, może wziąć udział w kolejnych
edycjach spotkań z cyklu Wine Time.
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