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Bezpłatny dodatek do „Dziennika Bałtyckiego”

TOPProdukt
zPomorza29 kwietnia 2014
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W tym ogrodzie zoologicznym
żyje blisko 2 tys. zwierząt

wodnych należących
do ok. 300 gatunków.

Akwarium Gdyńskie zostało
w naszym plebiscycie

Top Produktem z Pomorza.
a STR. 3

Partnerzy wydania

REKLAMA i003772925
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Za nami jedenasta już edycja
plebiscytu „Dziennika Bałty-
ckiego” Top Produkt z Pomo-
rza, do którego regionalne fir-
my zgłosiły siedemnaście pro-
duktów. Kapituła przyznała
główną nagrodę i dwa wyróż-
nienia.

Zwycięzcąplebiscytuzosta-
łoAkwariumGdyńskie.Wśród
wyróżnionych znaleźli się In-
ternational Paper Kwidzyn
zBiegiemPapiernika,któryor-
ganizuje, oraz krem oliwkowy
marki Ziaja.

Swojego faworyta wskazali
także Internauci. Najpopular-
niejszym produktem został
Minibrowar Trójmiejski
Lubrow.

-PlebiscytTopProduktzPo-
morza ma stworzyć przedsię-
biorcom okazję do niestandar-
dowej prezentacji ich produk-
tów-mówiBogusławKaczma-
rek, dyrektor kreatywny
„DziennikaBałtyckiego”.

- Prezentacje produktów,
które zamieszczamy
w internecie, w naszym serwi-
sie www.dziennikbaltycki.pl,
ciesząsiędużymzainteresowa-
niemCzytelników. To przekła-
dasiętakżenawynikigłosowa-
nia. W tym roku na wszystkie
produkty, które brały udział
w plebiscycie, oddano ponad
1000głosów.

Statuetki i wyróżnienia zo-
stanąwręczonezwycięzcom19
majabr.podczasuroczystejga-
li„DziennikaBałtyckiego”,któ-
rabędzietransmitowananaży-
wonaantenieTelewizjiGdańsk.

Patronat nad plebiscytem
sprawujeLożaGdańskaBCC.A

Wybraliśmy Top Produkt z Pomorza.
To już jedenasta edycja plebiscytu

KamilaKubik
k.kubik@prasa.gda.pl

Pomorze

b PrzedstawicieleAkwariumGdyńskiego,którewybrałakapituła

naszegoplebiscytu,odbiorąstatuetkę19maja

TOPPRODUKT ZPOMORZA

aMieczysławStruk
marszałekwojewództwa
pomorskiego

a ŁukaszŻelewski
prezeszarząduAgencji
RozwojuPomorzaSA

a Katarzyna
Dobrzyniecka
dyrektorLożyGdańskiej
BusinessCentreClub

aMaciej
Dobrzyniecki
kanclerzLożyGdańskiej
BusinessCentreClub

a Zbigniew
Canowiecki
prezeszarząduPracodawców
Pomorza

a WiesławSzajda
prezesPomorskiej Izby
RzemieślniczejMałych
iŚrednichPrzedsiębiorstw

a JanCzechowicz
Słupska Izba
Przemysłowo-Handlowa

a MarekKański
dziennikarzekonomiczny

a LechParell
prezesRadiaGdańsk

a Zbigniew
Jasiewicz
dyrektorTVPGdańsk

a TomaszNiski
prezesPrasyBałtyckiej,
wydawca
„DziennikaBałtyckiego”

a Małgorzata
Borzych
dyrektorBiuraReklamy
„DziennikaBałtyckiego”

a MariuszSzmidka
redaktornaczelny
„DziennikaBałtyckiego”

Kapituła
AWskazanie laureataniebyłołatwe-ofertafirmjest imponująca
A Statuetkęwręczymyzwycięzcypodczasuroczystejgali jużwmaju

REKLAMA i003772939
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– To już jedenasta edycja plebiscytu 
Top Produkt z Pomorza. Czy, pana 
zdaniem, taki sposób promowania na-
szego regionu przyczynia się do inwe-
stowania i rozwoju tutaj kapitału przez 
przedsiębiorców?

– Samorządy wojewódzkie zostały powo-
łane m.in. po to, aby wzmocnić potencjał 
regionów, zintensyfikować rozwój kraju 
już na poziomie lokalnym. Plebiscyt Top 
Produkt uważam za jedno z cennych na-
rzędzi w rękach samych mieszkańców, 
którzy pozyskali instrument wspierający 
regionalną przedsiębiorczość. Produkty 
z Pomorza są znane w całym kraju,
a nawet poza jego granicami. Wspomnę 
tutaj choćby o firmie Drutex z Bytowa, 
która
z powodzeniem podbija europejski rynek, 
wykorzystując w swojej promocji m.in. 
sportowe akcenty – w postaci piłkarskich 
gwiazd światowego formatu. Pomorskie 
jest więc miejscem, gdzie rodzi i rozwija 
się kapitał, ale jest także miejscem, które 

przyciąga inwestorów.
W ostatnich latach sfinalizowaliśmy bo-
wiem współpracę z kilkom znaczącymi 
na rynku światowym koncernami, takimi 
jak Bayer czy Alteams Group, które swoje 
siedziby operacyjne i finansowe uloko-
wały właśnie na Pomorzu. Jak widać, 
Pomorskie jest i będzie coraz bardziej 
atrakcyjne nie tylko dla turystów, ale i dla 
przedsiębiorców.

– Wśród zgłoszonych w tym roku pro-
duktów są m.in. artykuły spożywcze, 
wypoczynkowe, budowlane, miejsca 
aktywnego wypoczynku, a także oferta 
edukacyjna. Czy cieszy pana taki sze-
roki wachlarz?

– Oczywiście! Mam nawet nadzieję, że 
będzie się poszerzał jeszcze bardziej. 
Pomorskie dzięki wysokiej absorpcji 
środków unijnych to także źródło inno-
wacji i myśli technicznej – pamiętajmy 
o naszych parkach technologicznych 
i inkubatorach przedsiębiorczości, ośrod-

kach akademickich i badawczych. Dzięki 
dostępności unijnych funduszy Pomorze 
pięknieje, oferując swoim mieszkańcom 
odrestaurowane i estetyczne miejsca 
rekreacji, wygodne mieszkania, a także 
nowe produkty turystyczne i produkty co-
dziennego użytku.

– Czy któreś ze zgłoszeń zaskoczyło 
pana i bardziej zapadło w pamięć?

– Miłą niespodzianką jest obecność 
w plebiscycie produktów firm Ziaja i Am-
ber. Cieszy mnie obecność wśród nomi-
nowanych Pomorskiego Parku Naukowo-
-Technologicznego, w którym działa 
niemal 180 firm zatrudniających prawie 
2000 tys. osób. To w gdyńskim Parku po-
wstała i rozwinęła się firma IVONA Soft-
ware, która jest już laureatem jednego 
z pierwszych plebiscytów TOP Produkt 
Pomorza. To tam powstał rewolucyjny 
eWall – tablica informacyjna oparta na 
technologii ePapieru.

– Pomorzanie chętnie głosują w tym
plebiscycie. Czy dlatego, że lubią to,
co nasze, regionalne, czy to, co do-
bre? A może obie te rzeczy...

– Nie widzę tu dualizmu – to, co nasze,
regionalne, jest jednocześnie dobre. Po-
chodzę z Kaszub, z Pomorza, z dumą
obnoszę swój lokalny patriotyzm i przeko-
nanie, że w mieszkańcach Pomorza tkwi 
ogromny potencjał, którego efekty widać
podczas kolejnych plebiscytów. Top Pro-
dukty tworzą przecież ludzie mieszkający
tutaj. Nic dziwnego, że chcemy sukcesu
naszych sąsiadów, znajomych, ludzi, któ-
rych znamy z widzenia. Rosnąca liczba
uczestników plebiscytu to także znak, że
stajemy się społeczeństwem otwartym,
obywatelskim, aktywnym, które zna nie
tylko swoje najbliższe podwórko, ale inte-
resuje się też tym, co dzieje się w miej-
scowości obok. Chcemy, by Pomorze
było dobrze postrzegane nie tylko przez
nas samych, ale i przez mieszkańców ca-
łej Polski i gości z zagranicy.

Regionalna przedsiębiorczość znana w kraju i za granicą
Rozmowa z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem
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Budynek pełen morskich
stworzeń - ślepczyków jaski-
niowych, babek byczych, żół-
wiaków chińskich, muren,
meduz czy lucjanówkaszmir-
skich.Wszystkie teokazymoż-
na prawie - a niektóre rzeczy-
wiście - dotknąć! A to dopiero
początek atrakcji w zlokalizo-
wanym nad samym morzem
AkwariumGdyńskimMorskie-
go Instytutu Rybackiego.

Nowościzdnaoceanów
Obecnie wmorskim ogrodzie
zoologicznymprzyal. JanaPa-
wła II 1mieszkanawet 300ga-
tunków morskich zwierząt,
ado tegozbioru regularniedo-
łączają kolejne okazy. Zale-
dwiekilkadni temuzaprezen-
towanozupełnienowe,wśród
przyrodników akwarium na-
zywane brzydalami. To m.in.
stworolotka wschodnia,
jednorożek chwastniczek czy
kostera gruzełkowata, które
dołączyły do zaprezentowa-
nych jeszczewgrudniumątw,
hajduczków, płastug i ustni-
ków rafowych.

A to nie były ostatnie z pla-
nowanych transferów
do akwarium. Obecnie przy-
rodnicyzplacówki szykują się
doprezentacji rekina rogatego
oraz zwierząt umieszczonych
w... soczewkach.

- To wypukłe akwaria,
gdzieokazybędąwidoczne jak
pod lupą - tłumaczy Ewa
Baradziej-Krzyżankowska,

rzecznik prasowy Akwarium
Gdyńskiego. - Będzie tam
można zobaczyć rhinopias,
uznawanąza jednązdziwniej-
szych ryb raf koralowych, czy
murenę wstążkową, która ze
względunawygląd częstopo-
równywana jest do karnawa-
łowej serpentyny. Przez so-
czewki będzie można zoba-
czyć takżeprzedstawicieli kil-
kumieszkańców tropikalnych
wybrzeży z rodziny
Antennariidae, które z powo-
dzeniem wygrałaby konkurs
o miano ryb najmniej urodzi-
wych.

Wszystkiewodyświata
spotykająsiętutaj
Zwiedzając akwarium, warto
również odwiedzić „rezyden-
tów” placówki. Uwagę goś-
ci przyciągam.in. ciemna sala
Wodnych Zwierząt Świata,
na Ipiętrze, gdzieprezentowa-
ne są zwierzęta zamieszkują-
cem.in. zimne głębie oceanu,
przybrzeżne wody Atlantyku
i Indopacyfiku.Atrakcją szcze-
gólniepopularnąwśróddzieci
jest Sala Mokra. Tam, do spe-
cjalnegozbiornikamożnawło-
żyćdłoń i... pogłaskaćm.in. je-
siotry czy płastugi bałtyckie.

Idąc dalej, goście przejdą
do akwariów słodkowodnych.
Tammieszkajązwierzętam.in.
zAustralii orazAfrykiwschod-
niej. Naparterze rotundy znaj-
duje się sala ekspozycyjna
AkwariumGdyńskiego - Ama-
zonia.Największyzbiornikzaj-
mują dwie anakondy zielone.
Wkolejnychmożnaprzyglądać
się drapieżnym arowanom
srebrnym i stadu piranii czer-
wonych. Kolejnymmiejscem,
gdziemożnaspotkaćrybysłod-
kowodne, jest salana II piętrze
- Na StykuWody i Lądu. Tam
eksponowanesągłównieróżne
gatunki gadów, ale także ryby.
Uwagę przykuwa zbiornik
zwęgorzamielektrycznymiczy
krokodylemkoptyjskim.

AkwariumGdyńskiemożna
zwiedzaćsamodzielnie,zprzy-
rodnikiem lub z... Krystyną

Czubówną. Pod koniec ubie-
głego roku w placówce wpro-
wadzonoeGuide’y, czyli „elek-
troniczne przewodniki”,
a do jednego zwariantów -dla
dorosłych, w języku polskim -
podłożyła głos właśnie jedna
z najsłynniejszych w Polsce
lektorek. Z kolei wersja, której
głosu użyczył aktor Rafał Dzi-
wisz, przeznaczona jest dla
dzieci. Wersję angielską pre-
zentujem.in.aktorznanyzbaj-
ki „LippyandMessy” -Ramon
Shindler. Jest takżewersjanie-
miecka. Elektroniczny prze-
wodnik podaje nie tylko „su-
che fakty”, ale takżewiele cie-
kawostek i anegdot związa-
nych z mieszkańcami Akwa-
riumGdyńskiego.

EGuide’y trafiły do akwa-
rium dzięki projektowi
BalticMuseums 2.0 Plus.A

Dombrzydali, byczych babek, lucjanów
imeduz... Towłaśnie AkwariumGdyńskie

KseniaPisera
k.pisera@prasa.gda.pl

ANagrodagłównakapitułyTopProdukt zPomorza
dlanowoczesnegoogroduzoologicznego

Gdynia

AWostatnichdniachzaprezentowanonoweokazy,
są teżplany remontu -placówkawciążsię rozwija

TYSIĘCY
tyle dzieci, młodzieży
i seniorówwubiegłym roku
wzięło udział w zajęciach Sekcji
EdukacjiMorskiej placówki

30

b AkwariumGdyńskie,pozatradycyjnymzwiedzaniem,oferuje równieżspecjalnieprzygotowanezajęciazedukacjimorskiej.Uczestnicymogą
wziąćudziałm.in.wpokazach laboratoryjnych.Placówkaproponujetakżespecjalneatrakcje,m.in.podczas ferii zimowych iwakacji
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b PrzyakwariumodniedawnadziałaFundacjaRozwojuAkwariumGdyńskiego.Członkomudałosię już
uzyskaćponad60tys.złotychdotacjinaremonttarasuwrazzpodporami ibalustradąbudynku
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REKLAMA i003772943

TOPPRODUKT ZPOMORZA


