Modnym krokiem
wchodzimy w jesieñ
Jakie s¹ najmodniejsze buty sezonu? Co tej jesieni
nosz¹ celebryci, jak Agnieszka Popielewicz, znana
prezenterka telewizyjna
Czytaj i ogl¹daj w œrodê w dodatku „Echa Dnia” - „Nasz Styl”

WALUTY skup
USD
EUR
CHF

2,95
3,94
2,96

sprzeda¿

GOR¥CA CENA: 3,79 Z£OTYCH KOSZTUJE KILOGRAMOWE OPAKOWANIE
BIA£YCH WINOGRON W SKLEPACH DU¯YCH SIECI

LICZBA DNIA: BEZROBOCIE W SIERPNIU WYNIOS£O 11,3 PROCENT WOBEC
11,4 PROCENT W LIPCU - POINFORMOWA£ G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY

3,05
4,05
3,05

Œrednie ceny w kieleckich kantorach

Z Bab¹-Jag¹ na targi

Na urodziny zagra³ Bajm

K

ielecka grupa Kolporter
w³aœnie koñczy w tym
roku 20 lat. Jej w³aœciciel
Kr zysztof Klicki planuje
po³¹czenie trzech spó³ek z grupy oraz gie³dowy debiut. Zdradzi³ ten plany podczas czwartkowej imprezy urodzinowej zorganizowanej w hotelu Kongresowy w Kielcach. Okr¹g³a rocznica by³a dobrym momentem
do wspomnieñ. Pier wsi
wspó³pracownicy Krzysztofa
Klickiego którzy zreszt¹ pracuj¹ do dziœ w tej firmie wspominali i te dobre momenty i te
gorsze. Niektórzy wspominali
jeszcze czasy studenckie,
okres hucznych zabaw w akademiku, bo to w³aœnie tam
Krzysztof Klicki pozna³ niektórych swoich przyjació³, z którymi budowa³ sukces swojej firmy. Pierwsi i najbli¿si pracownicy Krzysztofa Klickiego wrêczyli mu w czwar tek na pami¹tkê jego kar ykatur ê,
¿ycz¹c jemu i sobie, aby za kolejnych dwadzieœcia lat spotkaæ siê w tym samym gronie.
¯YCZENIA OD „MATKI
CHRZESTNEJ”
Ale ¿yczenia p³ynê³y tak¿e z
innych firm i goœci zaproszonych na czwartkowe obchody.
Dwudziestu lat nieustannego
rozwoju gratulowa³ miêdzy innymi prezydent Kielc Wojciech
Lubawski oraz dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
Ur zêdu Marsza³kowskiego
Województwa Œwiêtokrzyskiego, Jacek Kowalczyk. Szczególnie ciep³e s³owa pad³y z ust
prezes Spo³em PSS w Kielcach, Heleny Gontarz. To j¹

Fot. Dawid £ukasik

Dziêki konsolidacji
spó³ek Kolportera
powstanie jeden
du¿y podmiot z
rocznymi obrotami
rzêdu 3,5 miliarda
z³otych, który w
przysz³ym roku
trafi
prawdopodobnie
na warszawsk¹
gie³dê.

- Nie rozwozi³em
pierwszych gazet
maluchem, trabantem
czy wartburgiem. To by³
opel kadett. Po¿yczony
od mojego taty, który
potem to auto sprzeda³.
PóŸniej szuka³em tego
samochodu, ¿eby
odkupiæ go na pami¹tkê,
ale prawdopodobnie auto
wyjecha³o za wschodni¹
granicê – mówi³ na
jubileuszu za³o¿yciel
Kolportera Krzysztof
Klicki.

n

Prezes Spo³em PSS Kielce, Helena Gontarz gratuluje
Krzysztofowi Klickiemu dwudziestu lat sukcesów.
Krzysztof Klicki uwa¿a za swego rodzaju matkê chrzestn¹
sukcesu firmy, bo to w³aœnie
od dostarczania gazet do jedenastu sklepów Spo³em rozpoczê³a siê b³yskotliwa kariera Kolportera.
- My tu siê ekscytujemy
dwudziestymi urodzinami, a
spójrzcie pañstwo na Spo³em.
Dziewiêædziesi¹t lat tradycji,
to siê nazywa piêkny wiek dla
firmy – podkreœla³ renomê
spó³dzielni Krzysztof Klicki,
który wyjawi³ na imprezie swoje plany na przysz³oœæ grupy.
- Po pierwsze, rozpoczniemy proces konsolidacji naszych spó³ek. Po³¹czyæ maj¹
siê spó³ki Kolporter DP, czyli
najwiêkszy dystrybutor prasy
w Polsce, Kolporter Sernice,
czyli najwiêkszy gracz na rynku terminali i jeden z najwiêkszych dystrybutorów towarów
szybko zbywalnych oraz Kolporter Sieci Handlowe, który
stworzy³ najwiêksz¹ w Polsce
sieæ saloników prasowych.
Dziêki temu powstanie podmiot o obrotach rzêdu 3,5 miliarda z³otych, dzia³aj¹cy zarówno na rynku hurtowym jak i
detalicznym. Nastêpnym krokiem, który bardzo powa¿nie
biorê pod uwagê, jest debiut
gie³dowy, byæ mo¿e nast¹pi
ju¿ w okolicach wr zeœnia
2011 roku – mówi³ do zebranych twórca Kolportera.
POWSTANIE GIE£DOWY
GIGANT?
- Historia zatacza ko³o. Kiedyœ wydzielaliœmy spó³ki, aby

daæ im mo¿liwoœæ dynamicznego wzrostu, teraz nasz¹ odpowiedzi¹ na sytuacje r ynkow¹ jest ich ponowna integracja. Po³¹czenie da nam wymiern¹ korzyœæ w postaci synergii kosztów, szczególnie w
obszarze logistyki – przekonywa³ Krzysztof Klicki.
- Dziêki gie³dzie chcemy pozyskaæ kapita³ potrzebny do
udzia³u w konsolidacji rynku,
a mamy du¿e aspiracje, by byæ
w tej dziedzinie aktywnym graczem. Niezale¿nie od chêci
pozyskania pieniêdzy na rozwój, bardzo istotnym czynnikiem, któr y pr zemawia za
gie³dowym debiutem s¹ nasze
wysokie udzia³y w rynku dystr ybucji prasy. Bêd¹c spó³k¹
publiczn¹ staniemy siê dla naszych partnerów - wydawców bardziej przejrzyœci i stabilni –
wyjaœnia³ Krzysztof Klicki.
A po czêœci oficjalnie rozpoczê³a siê wielka zabawa w
restauracji Patio hotelu Kongresowy. Dla goœci wyst¹pi³a
grupa Bajm.
Jaros³aw PANEK,
panek@echodnia.eu

INTERNET
Zobacz >
Wiêcej zdjêæ z jubileuszu
Kolportera na:
t
WWW.STREFABIZNESU.
ECHODNIA.EU

WeŸ udzia³ w konkursie na lidera innowacji
D

o 30 wrzeœnia mo¿na
jeszcze zg³osiæ swój
udzia³ w trzeciej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i
Rozwoju – 2010”.
Udzia³ w konkursie dla firm
mikro, MŒP, gmin oraz organizacji pozarz¹dowych i innych

podmiotów jest bezp³atny na
wszystkich etapach. Dla zwyciêzców konkursu oprócz tytu³ów przewidziane s¹ nagrody w postaci oprogramowania
oraz pakietów promocyjnych.
Swoje zg³oszenia mog¹
nadsy³aæ przedsiêbiorstwa (w

tym firmy mikro, ma³e, œrednie
oraz du¿e), jak równie¿ gminny
i organizacje. Ocena podjêtych dzia³añ dokonywana jest
pomiêdzy podmiotami o podobnych mo¿liwoœciach (np.
firma ma³a z ma³¹, a œrednia z
œredni¹ itd.) dziêki czemu mo-

¿na liczyæ na obiektywn¹ ocenê podmiotów o podobnych
mo¿liwoœciach finansowych i
organizacyjnych.
Szczegó³y na str onie
www.liderzyinnowacji.pl.
/MS/

- Wspólnie dzia³aj¹c mo¿emy skuteczniej promowaæ nasze
n
powiaty – twierdzi Dariusz Kowalski naczelnik Wydzia³u Promocji w Starostwie Powiatowym w Koñskich.

Œ

wiêtokrzyskie kusi³o na
targach turystycznych w
Warszawie œwietnie przygotowanymi wydawnictwami,
ko³em fortuny i malinow¹ nalewk¹. Najwa¿niejsza by³a jednak ciekawa oferta.
Miêdzynarodowe Targi Tur ystyczne TT Warsaw to najwiêksza tego typu impreza w
Polsce. Przez trzy dni zwiedzaj¹cy mogli poznaæ ofer ty
tur ystyczne prezentowane
przez 774 wystawców z 61
krajów z ca³ego œwiata.
Na stoisku Urzêdu Miasta
Kielc mo¿na by³o dostaæ informacje i profesjonalnie przygotowane wydawnictwa. - Dla lubi¹cych aktywny wypoczynek wydany zosta³ przewodnik - atlas
ze œcie¿kami, szlakami i trasami
rowerowymi, drugi przewodnik
przeznaczony jest nie tylko dla
pe³nosprawnych i nosi tytu³
„Kielecki Obszar Metropolitalny
przyjazny dla ka¿dego” - informowa³ Piotr Wójcik z Wydzia³u
Edukacji, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta w Kielcach.
Regionalna Organizacja Tur ystyczna, która jak zwykle
przywioz³a na targi swoje eleganckie „firmowe”, œwiêtokrzyskie stoisko, wspó³tworzy³a je wraz ze stowarzyszeniem „Nad Czar n¹ i Ka-

mienn¹”, które powo³a³y do ¿ycia powiaty w Koñskich, Skar¿ysku-Kamiennej, Starachowicach, Ostrowcu Œwiêtokrzyskim i Opatowie.
Obok znajdowa³o siê stoisko Lokalnej Grupy Dzia³ania
„Wokó³ £ysej Gór y”, któr¹
tworz¹ gminy Bieliny, Bodzentyn, Górno, £¹czna, Mas³ów,
Suchedniów i W¹chock.
Ciekawie wydany przewodnik zachêca³ has³em „PrzyjedŸta w nase piekne Góry Œwiêtokrzyskie!”, kuszono te¿ malinow¹ nalewk¹ i pajdami chleba z domowym smalcem. A
ca³oœci patr onowa³a fr uwaj¹ca na miotle Baba-Jaga.
- To nasz drugi udzia³ w tych
targach i za ka¿dym razem staramy siê wymyœliæ coœ nowego
i ciekawego – wyjaœnia³a siê
Agnieszka Kopacz z Urzêdu
Gminy w Bielinach.
Busko-Zdrój wystawia³o siê
oddzielnie i zachêca³o nie tylko do skorzystania z uzdrowiskowych kuracji, ale tak¿e do
zwiedzania zarówno miasta,
jak i jego okolic. Komu by³o
ma³o informacji zawar tych w
wydawnictwach, móg³ dowiedzieæ siê szczegó³ów od Magdaleny Wach z Urzêdu Miasta i
Gminy w Busku-Zdrój.
Piotr KUTKOWSKI

Jacek Kowalczyk, prezes
Regionalnej Organizacji
Turystycznej Województwa
Œwiêtokrzyskiego:
- Staramy siê byæ na wszystkich
najwa¿niejszych targach turystycznych w
Polsce i za granic¹. To element naszej
wielkiej kilkuletniej kampanii promocyjnej
województwa, która jest skuteczna.

Zdjêcia Piotr Kutkowski

n
Kolporter hucznie obchodzi³ 20 urodziny, a Krzysztof Klicki
przedstawi³ nowe ambitne plany rozwoju grupy

