Przegląd Samorządowy

z gmin

Pomorscy pracodawcy
i Złoty Oxer

]] Gmina Przodkowo

Ferie z Orlikiem
i w bibliotece

W połowie stycznia pomorscy przedsiębiorcy po raz kolejny spotkali się na uroczystej
Gali Evening zorganizowanej przez Pracodawców Pomorza. Impreza odbywa się co
roku i jest spotkaniem przedsiębiorców, świata kultury, polityków i samorządowców,
nie tylko z regionu pomorskiego. Tradycją gali jest udział gościa specjalnego – w tym
roku była nim Krystyna Janda, która opowiedziała zebranym, jak będąc aktorką
sceniczną i filmową, podjęła się trudu stworzenia komercyjnego teatru, przechodząc
drogę od kultury do biznesu.

]] Gmina Kolbudy

Ferie na stoku

U
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rząd Gminy w Kolbudach już po raz czwarty organizuje akcję „Ferie na stoku”. W jej ramach przewidziane są trzy pięciodniowe turnusy, dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkujących teren gminy.
W trakcie zajęć na stoku narciarskim w Trzepowie prowadzona będzie nauka
oraz doskonalenie jazdy na nartach i snowboardzie. Zajęcia – w wymiarze 7 godzin dziennie – prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom transport, opiekę wychowawców,
instruktorów narciarstwa i snowboardu, wypożyczenie sprzętu narciarskiego
i snowboardowego, ubezpieczenie oraz ciepły posiłek. 
Więcej o „Feriach na stoku”
na stronie: www.kolbudy.pl

doc. dr Henryk J. Lewandowski

Nagroda
Pomorski Pracodawca Roku
Kategoria przedsiębiorstw zatrudniających
do 50 osób
]] Primus Inter Pares – Vivadental Sp. z o.o.
]] Biuro Kompleksowej Obsługi Firm J&J s.c.
]] Edoradca Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
]] Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy TEMIS
Tadeusz Skajewski

P

odczas gali nagrodzono po raz piąty najlepsze pomorskie firmy. Konkurs Pomorski
Pracodawca Roku rozstrzygnięty został w trzech
kategoriach. W każdej kategorii wyłoniono czterech laureatów, w tym jedną firmę otrzymującą
tytuł Pomorski Pracodawca Roku 2014, zgodnie
z zasadą wyboru Primus Inter Pares (najlepszy
wśród równych).
Zarząd „Pracodawców Pomorza” ustanowił doroczną
nagrodę Złotego Oxera. Nazwa nagrody pochodzi
od niezwykle trudnej do pokonania przeszkody
w zawodach hippicznych – oxera. Sport ten kojarzony jest z elegancją, sukcesem i najwyższą jakością,
do czego przedsiębiorcy zawsze dążą. Ta wyjątkowa
nagroda przyznawana jest osobie, która dzięki
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mina Przodkowo, jak co roku, przygotowała ciekawą ofertę na czas ferii zimowych. W szkołach podstawowych i gimnazjach (w Przodkowie,
Pomieczynie, Czeczewie, Szarłacie, Wilanowie) przygotowano szereg zajęć
dydaktycznych i ruchowych. Będą rozgrywki sportowe, bale karnawałowe
i wyjazdy do kina. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy placówek
i wychowawcy klas.
Przodkowski samorząd zaprasza dzieci do spędzenia ferii w sposób aktywny,
m.in. na boisku Orlik pod okiem wykwalifikowanych animatorów. Zajęcia
zorganizowane będą pod hasłem „Rusz się po zdrowie”. Odbędą się m.in.
mecze piłki nożnej i unihokeja. Wszyscy uczestnicy „Ferii z Orlikiem” będą
otrzymywać ciepły i słodki posiłek.
Na zajęcia podczas ferii zaprasza również Biblioteka Publiczna Gminy
Przodkowo. Codziennie uczestników odwiedzi ciekawy gość, odbędą się zajęcia
manualne, gry i zabawy, projekcje bajek, filmów i głośne czytanie bajek. Ferie
w bibliotece także będą połączone z poczęstunkiem. 

Nagrodę w kategorii firm zatrudniających powyżej 250 osób
otrzymał prezes Zarządu Prime Food Sp. z o.o. Paweł Nowak

Kategoria firm zatrudniających do 250 osób
]] Primus Inter Pares – Zakład Usług Inżynierskich
Eldro-fl Sp. z o.o.
]] Mostostal Pomorze S.A.
]] Klimawent S.A.
]] Secespol Sp. z o.o.
Kategoria firm zatrudniających powyżej 250 osób
]] Primus Inter Pares – Prime Food Sp. z o.o.
Grupa GPEC
]] Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
]] WNS Pomorze Sp. z o.o.

]] Z cyklu: dobry obyczaj

Dobry obyczaj, nie pożyczaj

J

eśli musisz pożyczyć, to pożycz książkę, sól czy coś, co aktualnie jest
potrzebne. Zapisz, by pamiętać, potem oddaj i podziękuj w stosownym
czasie. Szczególnie, gdy budzisz się rano po czasie bezskutecznego
szukania pracy. Podobno bezrobocie jest jednym z największych stresów,
zaraz po śmierci kogoś bliskiego. Dobrze, aby pracodawcy i pracownicy
mieli taką świadomość. Ale mam wrażenie, że politykom ta sprawa snu
z powiek nie spędza. Mam nadzieję, że przed kolejnymi wyborami problem
dostępności pracy będzie ważniejszy niż kwestia zegarka ministra Nowaka,
czy „niebezpieczeństwo” gender. Takiego nawału oszustów w udzielaniu
pożyczek jak dotychczas nie było w Polsce, a niewydolne sądy potęgują
tragedie zwykłych obywateli. Pożyczki gotówkowe są bardzo atrakcyjne
w roześmianych reklamach, natomiast mniej przyjemnie w trakcie ich
spłacania. W tym zakresie mamy pożyczkowy zawrót głowy.
RRSO – rzeczywista stopa (roczna) procentowa, wszystkie koszty ponoszone przez pożyczkobiorcę; opłata za wniosek, marża, prowizja, odsetki
i co tam jeszcze wymyślą, zsumowane i oszacowane pod kątem wartości
pieniądza w czasie. POŻYCZKA – tym się różni od kredytu, że udzielają jej nie tylko banki, także parabanki, na dowolny cel, w gotówce.
UBEZPIECZENIE – sprawy pożyczki, kredytu – to znaczy dodatkowy
koszt pożyczkowego pieniądza, ale daje bezsporne korzyści, bo zmniejsza
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niepokój o spłatę, a często pozwala uzyskać korzystniejszą wysokość odsetek. BRAK ZABEZPIECZENIA – wabik dla tych, którzy zabezpieczenia
dać nie mogą, co oznacza wyższe ryzyko pożyczkodawcy, więc i wyższy
koszt pożyczki. ZMIENNE OPROCENTOWANIE – czy nie okaże się
pułapką? Stopy są dzisiaj niskie, a kiedy ruszą w górę, mogą utopić wiele
zadłużonych.
Tak więc łatwo, bez znajomości prawa, wpaść w pułapkę, bo trwa festiwal
zachęt do zaciągania „przystępnych” pożyczek gotówkowych. Lepiej skromnie a z radością witać okres karnawału i oczekiwać Walentynek, nie tylko
z ukochaną czy ukochanym. Walentynkowe święto można przenieść na grunt
zawodowy i z tej okazji zorganizować z pracownikami miłe spotkanie przy
kawie i ciastku. A wkrótce potem 8 marca i kolejna okazja do przyjaznych
gestów, skierowanych do naszych Pań. Nie trzeba kosztowności, wystarczą
sympatyczne rozmowy w przyjemnych miejscach, tak jak gdańskie „Damskie
ploteczki”, odbywające się co roku z okazji Dnia Kobiet. I tutaj przypomnę,
pierwsze obchody tego święta odbyły się w Stanach Zjednoczonych w 1909
roku. Zaś za pierwowzór Dnia Kobiet można uznać Matronalia, obchodzone w starożytnym Rzymie, związane z macierzyństwem i płodnością.
Starożytni mężowie w tym czasie (początek marca) obdarowywali swoje
żony prezentami i spełniali ich życzenia. 

Nagrodę specjalną ZŁOTY OXER otrzymał Zbigniew Ciecholewski, prezes zarządu i właściciel firmy „Ciecholewski-Wentylacje”.
Przyznanie tej statuetki p. Zbigniewowi spotkało się z ogromnym aplauzem. Na scenie towarzyszą mu: Bogdan Borusewicz –
marszałek Senatu RP, prof. Edmund Wittbrodt – senator RP, Janusz Lewandowski – przewodniczący Rady Gospodarczej przy
Premierze RP, poseł do Parlamentu Europejskiego, Jerzy Gajewski – prezes Zarządu NDI SA

własnej inicjatywie, uporowi i determinacji, stworzyła firmę, pokonując trudne przeszkody i wyzwania. W działalności każdego przedsiębiorcy ważna
jest wizja rozwojowa firmy oraz konsekwencja
w realizacji przyjętych celów strategicznych. Decyzją
kapituły nagrodę specjalną Złoty Oxer otrzymał
Zbigniew Ciecholewski, prezes zarządu i właściciel
firmy „Ciecholewski-Wentylacje”.
Dużą niespodzianką było nadanie po raz pierwszy na Pomorzu Odznaki Honorowej za Zasługi
dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej.
To wyjątkowe wyróżnienie wręczane jest osobom
o szczególnych zasługach dla rozwoju gospodarki
kraju, wspierającym przedsiębiorczość, co oddziałuje na krajową gospodarkę. Odznaką nadaną
przez wicepremiera ministra gospodarki Janusza
Piechocińskiego odznaczeni zostali Zbigniew
Canowiecki – prezes Zarządu Pracodawców Pomorza
i również Zbigniew Ciecholewski. Odznaki wręczyła Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Gospodarki. 
Zdjęcia: Maciej Kosycarz / KFP
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