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Notowania
wkantorach
a 18-21.11.2010 r.
Kupno/sprzedaż waluty

Kantor „Green”, tel. 58 346 02 48,
Wrzeszcz przy Manhattanie,

Wrzeszcz Dmowskiego, Grunwaldzka,
Morena Carrefour, Rumia Auchan

USD «« 281/293 ««
EUR aa 384/402 »
SEK aa 41,0/42,5 aa
GBP » 451/466 »
CHF «« 283/296 »

Kantor „Max”,
Gdańsk, Jagiellońska 36D

USD «« 281/293 ««
EUR aa 384/402 »
SEK aa 41,0/42,5 aa
GBP » 451/466 »
CHF «« 283/296 »

USD – dolar amerykański, EUR – euro,
SEK – korona szwedzka, GBP – funt
brytyjski, CHF – frank szwajcarski
«« – spadek ceny w stosunku do dnia
poprzedniego, » – wzrost ceny w sto-
sunku do dnia poprzedniego,aa – bez
zmian
za 100 jednostek
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Laureaci konkursu „Firma zPrzyszłością”ze statuetkami i dyplomami

Firmy z przemyślaną strategią,
inwestującewinnowacyjneroz-
wiązania, mają szanse nadalszy
rozwój i zwiększanie swojego
potencjału. Jużporaz14Pomor-
ska Izba Rzemieślnicza Małych
iŚrednichPrzedsiębiorstwwrę-
czyła nagrody w konkursie
„Firma z Przyszłością”.

- Celem konkursu jest wska-
zanie firm godnych pochwały
i naśladowania - mówi Dariusz
Gabis,dyrektorPomorskiejIzby
Rzemieślniczej MSP. - Nagro-
dzonefirmydziękiwyróżnieniu
zyskująnietylkosatysfakcję,ale
pokazują także, że są primus
inter pares - pierwszymi wśród
równych.

Podczas sobotniej gali w tea-
trze Wybrzeże w Gdańsku,
z udziałem marszałka Senatu
Bogdana Borusewicza, pomor-
skiego marszałka Mieczysława
Struka, przedstawicieli woje-
wodyisamorządóworazpomor-
skich przedsiębiorców, pierw-
szymmiejscemitytułem„Firma
z Przyszłością” w kategorii firm
mikro, zatrudniających do 9
osób,nagrodzonoFirmęBudow-
laną„Nata”DariuszStankiewicz
- Biuro Obsługi „Piąta Klepka”
z Gdańska. Specjalizuje się ona
w podłogach i schodach drew-
nianych. - Dziękuję kapitule
za dostrzeżenie pracy rzemieśl-
nika i zespołu naszego biura ob-
sługi - powiedział Dariusz Stan-
kiewicz. - Ta nagroda to wielka
satysfakcja.

W kategorii firm małych, za-
trudniających do 49 pracowni-
ków,nagrodęzdobyłoPrzedsię-
biorstwo Instalacyjno-Budow-

laneSuchocki-RomanSuchocki
z Gdyni. Firma zajmuje się bu-
dową gazociągów, sieci wodno-
kanalizacyjnych oraz wykony-
waniem przewiertów sterowa-
nych.

-Taksięzłożyło,żezostaliśmy
wyróżnieniwjubileusz35--lecia
istnienia - zauważył Roman Su-
chocki.-Przeztenokresprzeży-
waliśmy najrozmaitsze zakręty,
ze zmianami ustrojowymi
włącznie.Pokazaliśmyjednak,że
potrafimy pokonać przeciw-
nościicieszymysię,żezostałoto
docenione.

W kategorii firm średnich
tytuł „Firma z Przyszłością”
zdobyła Euro-Went sp. z o.o.
Zakład Pracy Chronionej
z Gdańska. Firma specjalizuje
się w budowie i montażu in-
stalacji wentylacji, klimatyza-
cji i systemów kominowych.

- Wcześniej dostaliśmy na-
grodę „Firma z Jakością” w ka-
tegorii małych przedsiębiorstw
- przypomniał prezes Jerzy
Kortas. - Teraz zostaliśmy na-
grodzeni jako firma już średnia.
Okazuje się, że wytężona praca
przynosi efekty. Jakość oczy-
wiście kosztuje, ale inwestowa-
nie w nią zwraca się z na-
wiązką. Posiadamy najnowo-
cześniejszy park maszynowy,
dzięki któremu jesteśmy w sta-

nie oferować produkty i usługi
o najwyższym standardzie.

Nominowane w konkursie
firmy Adamowscy sp. z o.o.,
ZRUO sp. z o.o., MpicoSyS-
Embedded Pico Systems sp.
z o.o., S&A SA, Hotel Gdańsk,
Stary Browar sp. z o.o.,
FreecoNet Tlenofon SA
i Grupa Travel sp. z o.o. otrzy-
mały dyplomy.

- W województwie pomor-
skim działa ponad 200 tysięcy
firm, głównie mikro i małych -
powiedział marszałek Mieczy-
sław Struk. - To olbrzymia rze-
sza podmiotów, dająca zatrud-
nienie i wypracowująca do-
chód w regionie. Wiele z nich
może się poszczycić znakomi-
tymi osiągnięciami i warto je
nagradzać.

Podczas 14 edycji konkursu
„Firma z Przyszłością” wrę-
czona została także nagroda
„Firma odpowiedzialna w bi-
znesie”. Od soboty może się nią
poszczycić Centrum Kształce-
nia Scarlet Anna Lisewska.
Firma specjalizuje się w szko-
leniach i kursach fryzjerskich,
wizażu, stylizacji paznokci.

- Jestem bardzo mile zasko-
czona nagrodą - powiedziała
Anna Lisewska. - Każde wyróż-
nienie, a nawet nominacja, to
krok do przodu i power do dal-
szego działania i rozwoju.

W tej samej kategorii wyróż-
nienie zdobyła firma RoboNet
sp. z o.o., specjalizująca się
w informatyce dydaktycznej.

Firma Anro-Trade sp. J.
Walder Dealer Toyota otrzy-
mała nagrodę dla najlepszej
skategoryzowanej firmy mo-
toryzacyjnej.

Oto firmy, które
mają przyszłość
JacekKlein

Trzyplatformy

Dzisiaj, według planu, dogdań-
skiego portu ma dotrzeć plat-
forma wiertnicza Arctic IV. Zo-
stanie zacumowana przy na-
brzeżach Gdańskiej Stoczni
Remontowa SA. Będzie trzecią
tego typu konstrukcją remon-
towaną w tym samym czasie
w stoczni specjalizującej się
w remontach platform. Obec-
nie dobiegają końca prace re-
montowe przy platformach
Arctic II i Safe Bristolia.

Arctic IV przejdzie w gdań-
skiej stoczni okresowy re-
mont oraz prace malarsko-
konserwacyjne. W przyszłym

roku platforma należąca
do firmy Awilco Drilling
Limited wyjdzie z gdańskiej
stoczni pod nową nazwą
WilHunter.

Zbudowana 27 lat temu
przez koncern Daewoo w Ko-
rei Płd. platforma Arctic IV
może dokonywać odwiertów
na akwenach o głębokości ok.
500 m i wwiercić się w morskie
dno na głębokość około 750 m.
Wysokość platformy osadzo-
nej na czterech kolumnach
i pontonach wynosi około 100
m. Bok platformy ma długość
około 60 m. W czasie eksploa-
tacji podmorskich złóż pracuje
na niej prawie 100 osób.

JacekKlein

Celemkonkursu
jestwskazanie
firmgodnych
pochwały
inaśladowania


