Gospodarka
CZY BUDOWA ZOSTANIE WSTRZYMANA?

Problemy z Galeri¹ Korona

Innowacyjne firmy startuj¹
po nagrody

Fot. Anna Wrona
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Wszystko wskazuje na
to, ¿e prace na budowie
Galerii Korona Kielce nie
zostan¹ jednak
wstrzymane. Nowa poprawiona - decyzja
œrodowiskowa ma byæ
gotowa w przysz³ym
tygodniu i to ma rozwi¹zaæ
problem.

P

r zypomnijmy:
Samorz¹dowe Kolegium
Odwo³awcze, po skargach kielczan, uchyli³o w zesz³ym roku
decyzjê œrodowiskow¹ w sprawie budowy Galerii Korona Kielce. Pozwolenie na budowê zosta³o wydane z rygorem natychmiastowej wykonalnoœci i bez
wzglêdu na odwo³anie prace siê
rozpoczê³y.
Po wycofaniu przez inwestora, spó³kê Church Land Development skargi na decyzjê Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego i umorzeniu przez
Wojewódzki S¹d Administracyj-

ny postêpowania w tej sprawie
decyzja SKO zobowi¹zuj¹ca
prezydenta Kielc do wydania
nowej decyzji œrodowiskowej
jest wa¿na. Najprawdopodobniej jednak prace nie zostan¹
wstrzymane, bo w przysz³ym tygodniu ma byæ wydana nowa
decyzja œrodowiskowa.
Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze mia³o zastrze¿enia
do pierwszego dokumentu wydanego przez miasto. Chodzi³o
miêdzy innymi o to, ¿e powinien
byæ wydany jeden dokument,
wspólny dla budynku galerii
handlowej oraz dróg dojazdowych. Tymczasem miasto przygotowa³o dwie odrêbne decyzje.
- Do Urzêdu Miasta ¿adne pismo z s¹du jeszcze nie
wp³ynê³o. W tym samym czasie,
kiedy toczy³o siê postêpowanie
przygotowywana by³a nowa dokumentacja. Brakuje nam
ostatniego dokumentu, który
powinniœmy otrzymaæ najpóŸ-

niej na pocz¹tku przysz³ego tygodnia i nowa, poprawiona decyzja œrodowiskowa bêdzie ju¿
gotowa. Powinno to zakoñczyæ
ca³y proces. Przygotowuj¹c nowy dokument uwzglêdniliœmy
wszystkie okolicznoœci i teraz
ka¿da ze stron powinna byæ
usatysfakcjonowana.
W
zwi¹zku z tym, ¿e dokumenty s¹
ju¿ praktycznie gotowe nie ma
podstaw do zawieszenia prac
budowlanych - mówi Rober t
Urbañski, dyrektor Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska w Urzêdzie Miasta Kielc.
Informacja o wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego jak na razie nie dotar³a te¿
do siedziby inwestora ani na
sam¹ budowê. - ¯adne pismo
jeszcze do nas nie przysz³o.
Kiedy dokumenty dotr¹ wtedy
bêdzie mo¿na coœ wiêcej powiedzieæ - mówi Stanis³aw Kowal, dyrektor kontraktu na budowie Galerii Korona Kielce.
El¿bieta ŒWIÊCKA

Œwiêtokrzyscy przedsiêbiorcy
na liœcie 100 najbogatszych
T

ygodnik "Wprost" opublikowa³ listê 100 najbogatszych Polaków - to najstarszy w
Polsce ranking. W pierwszej setce znalaz³o siê w tym roku tylko
trzech œwiêtokrzyskich przedsiêbiorców - Micha³ So³owow,
Krzysztof Klicki i Bogus³aw Wypychewicz.
Oto miejsca œwiêtokrzyskich
biznesmenów i wycena ich
maj¹tku dokonana pr zez
"Wprost": 4. Micha³ So³owow od lat najbogatszy mieszkaniec
województwa œwiêtokrzyskiego.
Ma 49 lat, zwi¹zany z Kielcami.
Kontroluje takie firmy jak Barli-

nek, Cersanit, Synthos, Echo
Investment i inne. Znany kierowca rajdowy - od lat w polskiej i europejskiej czo³ówce. Jego
maj¹tek "Wprost" wyceni³ na 6
miliardów z³otych; 20. Krzysztof
Klicki - twórca firmy Kolporter
zanotowa³ na liœcie spor y
awans. W tym roku planowane
jest wejœcie Kolpor tera na
gie³dê. Firma jest najwiêkszym
dystrybutorem prasy w Polsce,
przez ostatnie lata mocno zaistnia³a tak¿e w innych dziedzinach. Klicki ma 49 lat, od urodzenia zwi¹zany z Kielcami,
sympatyk sportu, a szczególnie

pi³ki no¿nej. Maj¹tek wyceniany
na 1,25 miliarda z³otych; 74.
Bogus³aw Wypychewicz - twórca
wielkiej w³oszczowskiej firmy
Zak³ad Produkcji Urz¹dzeñ Elektr ycznych. Jest mi³oœnikiem
sportu, od lat uprawia karate.
Pocz¹tek biznesu to rok 1998,
firma stopniowo rozros³a siê w
grupê dzia³aj¹c¹ w wielu miejscach Polski i Europy. Maj¹tek
Wypychewicza "Wprost" szacuje na 262 miliony z³otych.
Pierwsza lista rankingu to 1. Jan Kulczyk, 2. Zygmunt Solarz-¯ak, 3. Leszek Czarnecki.
/r/

Fiskus sprawdzi biznesmenów
Z

aczê³a siê akcja weŸ paragon. Pracownicy Urzêdu Kontroli Skarbowej w Kielcach i urzêdów skarbowych naszego województwa wspólnie z
innymi s³u¿bami bêd¹ sprawdzaæ sklepy, punkty us³ugowe,
gastronomiczne, rozrywkowe w
województwie œwiêtokrzyskim.
Kontrolowaæ bêd¹ nawet w nocy!
Kontrolerzy zaczêli sprawdzaæ, czy przedsiêbiorcy zarejestrowali dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i zg³osili j¹ do opodatkowania, maj¹ kasy fiskalne, na
któr ych ewidencjonuj¹ ca³¹
sprzeda¿, wydaj¹ paragony potwierdzaj¹ce dokonanie sprzeda¿y.

- Punkty gastronomiczne czy
rozrywkowe sprawdzaæ bêdziemy nie tylko w godzinach pracy
urzêdu, ale równie¿ wieczorem i
noc¹, a tak¿e w dni wolne od
pracy czyli soboty i niedziele mówi Jolanta Strojna, rzecznik
Urzêdu Kontroli Skarbowej w
Kielcach.
- Akcja ma na celu przede
wszystkim edukacjê i prewencjê. Z jednej strony bêdziemy
uœwiadamiaæ koniecznoœæ ¿¹dania wydawania paragonów fiskalnych, a z drugiej chcemy zachêciæ przedsiêbiorców, by te
paragony wydawali. To bardzo
wa¿ne, bo znacz¹co ogranicza
szar¹ strefê oraz nieuczciw¹

konkurencjê - dodaje Jolanta
Strojna.
Korzyœci z brania paragonu:
u³atwia klientowi dochodzenie
swoich praw, kiedy zakupiony towar lub us³uga nie odpowiada jakoœci deklarowanej przez producenta lub posiada wady; sprzyja
uczciwej konkurencji, bo ka¿dy
sprzedawca wydaj¹c paragon,
jednoczeœnie rejestruje swoje
obroty; je¿eli sprzedawca wyda
paragon, bêdzie musia³ odprowadziæ nale¿ny podatek do bud¿etu pañstwa; bior¹c paragon
klienci przyczyniaj¹ siê do likwidacji "szarej strefy". Sprzedawcy nie maj¹ mo¿liwoœci ukrywania swoich dochodów. /MS/
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ozpoczyna siê IV edycja
konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju". W tym
roku walczyæ bêd¹ dodatkowo
o tytu³ w nowej kategorii "Wizjoner IT".
Dzia³ania innowacyjne i rozwojowe zg³aszaæ mog¹: przedsiêbiorcy (firmy - mikro, ma³e,
œrednie, du¿e), gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie), organizacje pozarz¹dowe (fundacje, stowarzyszenia),
inne organizacje i podmioty.
Fundacja Innowacji i Rozwoju, która jest organizatorem
konkursu, promuje tych, którzy
w swoim regionie wprowadzaj¹
najlepsze i najciekawsze rozwi¹zania. Zg³aszaj¹cy maj¹ na
to czas do koñca wrzeœnia, a
udzia³ dla firm sektora MŒP,
gmin, organizacji w konkursie
jest bezp³atny. Zdaniem
Krzysztofa Duchnowskiego,
prezesa fundacji, polskie firmy
zaczê³y inwestowaæ w innowacyjne projekty tak¿e w mniejszych miejscowoœciach. - Daje
siê zauwa¿yæ pewien umiarkowany optymizm - twierdzi Duchnowski. - Jednak bez rozwi¹zañ

systemowych trudno o innowacyjn¹ gospodarkê jako ca³oœæ.
Widaæ elementy pozytywne,
ale du¿o jeszcze pracy przed
nami - dodaje.
LIDERZY REGIONU
I KRAJU
Fundacja przyznaje tytu³y w
dwóch edycjach na poziomie
regionalnym, czyli wojewódzkim oraz na poziomie krajowym.
W ubieg³ych latach konkurs
cieszy³ siê wœród firm, samorz¹dów i organizacji du¿ym
powodzeniem - w sumie nades³a³y one blisko 2 tys.
zg³oszeñ.
- Pr zez ostatnie 3 lata
uda³o siê zbudowaæ projekt o
charakterze ogólnopolskim, a
jednoczeœnie "oddolnym" podkreœla Krzysztof Duchnowski.
ZA PROJEKT, PRODUKT,
ORGANIZACJÊ
Tytu³y w ramach konkursu
s¹ pr zyznawane w nastêpuj¹cych kategoriach: Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna us³uga, Innowacyjna gmina, Innowacyj-

na organizacja, Innowacyjny
projekt unijny, Dynamicznie
rozwijaj¹ca siê firma oraz w
nowej kategorii "Wizjoner IT".
Nowa kategoria doceniæ ma
innowacje w systemy informatyczne. Rozwa¿ane bêd¹ tu zarówno istniej¹ce ju¿ rozwi¹zania, jak i nowe projekty.
W pr zypadku pr zedsiêbiorstw sprawa jest prosta.
Czym jednak jest "innowacyjna gmina"? Ocena konkursowego jur y zale¿y pr zede
wszystkim od realizowanych
inwestycji, wspierania przedsiêbiorczoœci, dzia³añ proekologicznych i jakoœci obs³ugi
mieszkañców.
NAGRODY TAK¯E DLA
DZIA£AÑ OBYWATELI
O wyró¿nienia i tytu³y mog¹
walczyæ te¿ organizacje pozarz¹dowe i stowarzyszenia.
Tu g³ównymi kryteriami oceny
bêdzie wprowadzanie nowych
rozwi¹zañ oraz dzia³ania edukacyjne. Szczególnie wysoko
jury konkursu zamierza nagradzaæ organizowanie konferencji i publikacje wspieraj¹ce
przedsiêbiorczoœæ.
/MS/

