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Bisku pie c. Do otwarcia Centrum Handlowego zostały dwa tygodnie

Karuzela zawiruje od wczesnego poranka

Dwa tygodnie pozostały do otwarcia CH Karuzela. Będą
atrakcje, promocje, konkursy — zapowiadają właściciele.
Mieszkańcy nie mogą się doczekać, a ekonomiści... przyznają,
że dzięki temu miasto zacznie żyć, a drobni przedsiębiorcy
wbrew pozorom wcale nie stracą.
Piotr Sobolewski

p.sobolewski@gazetaolsztynska.pl

Jak informuje Joanna Marczak, dyrektor Centrum Handlowego Karuzela w Biskupcu,
już za dwa tygodnie nastąpi oficjalne otwarcie nowoczesnego budynku przy ul. 1 maja. Organizatorzy zapewniają, że podczas imprezy będzie mnóstwo
dobrej zabawy młodszych
i starszych biskupczan.

REKLAMA

Tydzień promocji?
Przyjdę

— 27 czerwca już o godz. 7
otworzymy sklep Media Expert — mówi Joanna Marczak. — Dwie godziny później
klienci będą mogli zrobić zakupy także w innych sklepach. Uroczyste otwarcie rozpocznie się o godz. 15 i potrwa
do 20.30.
— Czy to trochę nie za późno? — pytamy.

— Chcemy, aby nasi klienci
mieli możliwość uczestnictwa w imprezie, a przecież wielu z nich rano pracuje — tłumaczy dyrektor CH Karuzela.
— A warto przyjść choćby po
to, aby się przekonać, jakie
promocje będą obowiązywały
w naszych sklepach. Niektóre
z nich potrwają nawet tydzień.
Oprócz tego zorganizujemy
mnóstwo atrakcji i konkursów dla pierwszych klientów.
Z tej godziny otwarcia cieszy
się m.in. Joanna Kruk, biskupczanka,
pracująca
w Olsztynie.
— Nie znam jeszcze swojego grafiku pracy, ale jeśli będę
miała wolne, na pewno przyjdę — zapewnia. — Naprawdę
fajnie, że powstaje w Biskupcu taki obiekt. Na większe
zakupy do tej pory musiałam
jeździć do Olsztyna. Teraz
dużo sklepów będę miała tu,
na miejscu. Będzie większy
wybór, a ceny powinny być
niższe niż w Olsztynie.
Pani Joanna zaznacza, że
Karuzela będzie jej najbliższym sklepem. Wystarczy
przejść przez podwórko, ulicę
i można robić zakupy.
— Tydzień promocji? Jeśli
będzie taniej, na pewno sko-
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rzystam — przyznaje. — Słyszałam, że będzie też duży
parking i plac zabaw dla dzieci. Teraz brakuje takich
miejsc. Dużo może się zmienić.

To miejsce zacznie żyć

Dr Lucyna Szczebiot—
Knoblauch z Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej
UWM, podkreśla, że powstanie centrum handlowego
w niewielkim mieście, to przede wszystkim szansa na jego
rozwój i powstanie nowych
miejsca pracy.
— Centrum handlowe to
nie tylko miejsca pracy
w handlu, ale również w szeroko rozumianej obsłudze —
zaznacza. — Można liczyć na

to, że liczba zarejestrowanych
bezrobotnych zmniejszy się.
Patrząc na przykład innych
centrów handlowych, można
być pewnym, że miejsce to zacznie żyć. Dla Polaków robienie zakupów w takich
miejscach to nadal forma rozrywki, dodatkowo możliwość
odwiedzenia kawiarni czy restauracji. Centra handlowe
często oferują również miejsca zabaw dla dzieci — a tych
nigdy nie jest za dużo. Musimy pamiętać, że dziś sklepy
w niewielkich miejscowościach zamykane są ok. godz.
17. Kiedy po pracy chcemy
zrobić poważniejsze zakupy
trzeba jechać do większego
miasta. Ale Karuzela będzie
otwarta dłużej.

— Stracą za to mali przedsiębiorcy. Ich biznes może
upaść — obawia się pani Joanna.
— Nie do końca — uspokaja ekonomistka. — Bo jak wynika z obserwacji, gdy otwierany jest dyskont, właściciele
pobliskich sklepów, boją się,
że stracą pracę i dochody. Pomimo obaw, nadal prowadzą
biznes, a konkurencja na rynku sprawia, że bardziej dbają
o utrzymanie klienta i oferowany towar. Mają lojalnych
klientów, znają ich, oferują to
czego potrzebują. Dobrze prowadzony biznes zawsze przetrwa, a na uczciwej konkurencji skorzystamy także my,
klienci — podkreśla dr Szczebiot-Knoblauch.

CZY CZEKAMY NA NOWE CENTRUM HANDLOWE W BISKUPCU?
Marek Neuman
przedsiębiorca
Na pewno przyjdę na otwarcie, bo to wielka atrakcja w
naszym mieście. Pojawi się
więcej sklepów, więc będzie też większa
konkurencja i ceny może nieco spadną. Sam
zastanawiam się, czy nie wynająć jakiegoś
lokalu w centrum, bo na pewno będą tam
przychodzić tłumy ludzi.
Andrzej Ślęzak
kierowca
Nie mogę już doczekać się
otwarcia. Chętnie zobaczę, jakie sklepy będą wewnątrz. Liczę na to, że pojawi się tam coś ciekawego.
Cieszę się, że powstało takie centrum, bo
dzięki niemu wiele osób będzie miało pracę.
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Halina Rutkowska
emerytka
Nie wiem jeszcze, jakie sklepy
będą w nowym centrum, ale
mam nadzieję, że nie będzie
w nich drogo. Na pewno przyjdę na otwarcie, bo jestem ciekawa, co tam powstało.
Słyszałam, że mają być atrakcje dla dzieci,
więc wezmę ze sobą wnuczka.
Adam Chodup
przedsiębiorca
Dobrze, że powstało takie centrum, w końcu będzie większa
konkurencja. Na pewno zajrzę
do sklepu ze sprzętem RTV. Myślę, że na
otwarciu pojawi się wielu mieszkańców. Ja
także się wybieram.
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