Stylowy wizerunek
Kielczanin Robert Kupisz, znany stylista,
kreator fryzur i „cz³owiek mody”, radzi jak byæ
w zgodzie z trendami sezonu
Czytaj w œrodowym dodatku „Echa Dnia” - „Nasz Styl”

WALUTY skup
USD
EUR
CHF

2,74
3,88
2,84

GOR¥CA CENA - KILOGRAM KREWETEK
KRÓLEWSKICH KOSZTUJE TERAZ W
SKLEPACH DU¯EJ SIECI 25,99 Z£OTEGO
ZA KILOGRAM

LICZBA DNIA: NA 26 MIEJSCE AWANSOWA£A POLSKA W RANKINGU NAJBARDZIEJ DYNAMICZNIE ROZWIJAJ¥CYCH
SIÊ GOSPODAREK ŒWIATA. W UBIEG£YM
ROKU ZAJMOWA£A 28 MIEJSCE

sprzeda¿

2,83
3,94
2,93

Œrednie ceny w kieleckich kantorach

Z³ota Setka 2010

INTERNET

n
W sobotê wieczorem og³osiliœmy oficjalnie, kto zaj¹³ jakie miejsce w tegorocznym
rankingu 100 najwiêkszych przedsiêbiorstw województwa œwiêtokrzyskiego

Zobacz >
Galeria zdjêæ z gali oraz z
bankietu na:
t
WWW.STREFABIZNESU.ECHODNIA.EU

- Jestem pod wielkim wra¿eniem pañstwa dzia³alnoœci. Mamy wiele
sygna³ów
œwiadcz¹cych o
tym, ¿e gospodarka polska wychodzi z okresu spowolnienia. A dzieje
siê to miêdzy innymi dziêki wspania³ym œwiêtokrzyskim przedsiêbiorstwom.

Zdjêcia: £ukasz Zarzycki

Tadeusz
Jarmuziewicz,
wiceminister
infrastruktury:

n

Zdobywcy najwy¿szych miejsc na tegorocznej liœcie 100 najwiêkszych przedsiêbiorstw województwa œwiêtokrzyskiego: kolejno od lewej: Seweryn Kubicki z
Cersanitu, Marek Górski z Grupy O¿arów, Zbigniew Borowiecki z Lafarge Cement, Ryszard Jania z grupy NSG Pilkington, Edward Derela z Grupy PSB, Tomasz
Herman z PGE Obrót, Henryk Kamieñski z Celsy Huty Ostrowiec, Miros³aw Kobylarz z GDF Suez Polska, Grzegorz Maci¹gowski z grupy Kolporter oraz wiceminister infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, marsza³ek województwa œwiêtokrzyskiego Adam Jarubas i redaktor naczelny „Echa Dnia” Stanis³aw Wróbel.
- Nie wiem, czy zdajecie sobie pañstwo sprawê, ¿e firmy z tegorocznej "Z³otej Setki" "Echa
Dnia" odpowiadaj¹ za jeden procent ca³ego polskiego produktu krajowego brutto.
estem pod wra¿eniem
tych danych - mówi³ w sobotê podczas og³aszania wyników tegorocznej listy 100 najwiêkszych przedsiêbiorstw województwa œwiêtokrzyskiego,
wiceminister infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz.
Wielka gala z tej okazji odby³a siê w kieleckim hotelu
£ysogóry. Pierwsza tegorocz-

J

na "dziesi¹tka" laureatów,
czyli firm o najwiêkszych przychodach, otrzyma³a od nas
specjalne statuetki. Pozosta³e dziewiêædziesi¹t firm
odebra³o okolicznoœciowe dyplomy, poœwiadczaj¹ce ich
obecnoœæ w naszym rankingu.
Wszystkim nagrodzonym
gratulowa³ wiceminister infrastruktur y Tadeusz Jarmuziewicz. Jak przyzna³, jest pod

wra¿eniem sukcesów i wyników, osi¹ganych przez najwiêksze œwiêtokrzyskie firmy.
- Trzecia edycja naszej listy,
to dobra wiadomoœæ dla ca³ej
œwiêtokrzyskiej gospodarki. Wyniki pokazane w zestawieniu pokazuj¹, ¿e nasze firmy s¹ mocne
i skutecznie opar³y siê spowolnieniu gospodarczemu w tamtym roku - dodawa³ z kolei podczas imprezy redaktor naczelny

"Echa Dnia" Stanis³aw Wróbel,
a marsza³ek województwa œwiêtokrzyskiego Adam Jarubas i
wojewoda œwiêtokrzyski Bo¿entyna Pa³ka-Koruba dziêkowali
przedsiêbiorcom za to, ¿e dziêki
ich pracy, inwestycjom, przychodom i zyskom mieszkañcy regionu maj¹ zatrudnienie, zaœ sam
region wp³ywy podatków, tak potrzebne do realizacji kolejnych
zadañ inwestycyjnych.

Kulisy gali
O kulisach gali, strojach pañ, kuluarowych rozmowach panów, goœciach specjalnych i szaleñstwie na parkiecie piszemy na stronie 16.

Krajowi Liderzy Innowacji

rganizatorem inicjatywy
jest Fundacja Innowacji i
Rozwoju z siedzib¹ w Warszawie.
Og³oszenie wyników edycji ogólnopolskiej konkursu odbêdzie siê 16
grudnia w stolicy.
Jak zaznaczaj¹ sami organizatorzy, ide¹ konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsiêwziêæ i inicjatyw o charakterze
rozwojowym i innowacyjnym.
Uczestnicy konkursu rywalizowali

O

w trzech grupach: przedsiêbiorcy
(firmy mikro, ma³e, œrednie i du¿e), gminy (wiejskie, wiejsko-miejskie, miejskie) oraz organizacje
pozarz¹dowe i inne organizacje i
podmioty. Tytu³y przyznano w kilku kategoriach.
TMB Snacks Tomasz Miœkiewicz zosta³ Regionalnym Liderem
Innowacji i Rozwoju 2010 w kategoriach innowacyjna firma i dynamicznie rozwijaj¹ca siê firma w
podkategorii "firma œrednia".
Przedsiêbiorstwo INWEX jako firma mikro otrzyma³o tytu³ w kategorii innowacyjny produkt za ekologiczne ch³odziwa do obróbki
metali na bazie zwi¹zków gemini.
Alpol Gips zwyciê¿y³ w kategorii innowacyjny produkt za spoinê ela-

styczn¹ Alpol Elite, natomiast
FLUID KOOPERACJA, w podkategorii "firma ma³a", zwyciê¿y³ w kategorii innowacyjny produkt za
biowêgiel.
Agencja Rozwoju Lokalnego w
Ostrowcu Œwiêtokrzyskim uzyska³a tytu³ innowacyjnej organizacji, a kielecki Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, za œwiadczenie
kompleksowych us³ug w zakresie
doskonalenia zawodowego zwyciê¿y³ w kategorii innowacyjna
us³uga. Tytu³y innowacyjnych
gmin przypad³y gminie Miedziana
Góra oraz gminie Opatów, a gmina Staszów za swoje dzia³ania na
rzecz aktywizacji spo³eczno-zawodowej osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej, zosta³a uhono-

Jaros³aw PANEK
panek@echodnia.eu

„Z³ota Setka” - dodatek specjalny

NAGRODZONO ŒWIÊTOKRZYSKIE FIRMY I GMINY

Kilka dni temu odby³o siê
w Kielcach seminarium "Innowacje bli¿ej nas", w trakcie którego og³oszono regionalne wyniki trzeciej edycji
konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju.

Goœcie zaproszeni na sobotni¹ galê m o g l i o b e j r z e æ w y s t ê p y t e g o r o c z n y c h m istrzów Polski w show
d a n c e , grupy Rewan¿ oraz
wys³uchaæ utworów granych
przez zespó³ Smooth Standarts Trio, które wyst¹pi³o wraz z
wokalistk¹ Paulin¹ Kujawsk¹.

rowana w kategorii innowacyjny projekt unijny.
Zanim wrêczono tytu³y w powy¿szych kategoriach, g³os zabra³ miêdzy innymi doktor Micha³ Klepka z
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Œwiêtokrzyskiego, który
tematyk¹ innowacyjnego rozwoju
regionu zajmuje siê na co dzieñ. W
swoim wyst¹pieniu podkreœla³, jak
wa¿ny jest spójny, ukierunkowany
rozwój ca³ego województwa i jak
du¿¹ rolê odgrywaj¹ w nim innowacyjne produkty, procesy i us³ugi. Zaznaczy³ równie¿, ¿e coraz wiêksze
znaczenie ma powi¹zanie sfery
produkcji i nauki, gdy¿ to w³aœnie
edukacja wyznacza potencja³ rozwoju.
/esw/

Dziœ wraz z gazet¹ specjalny, bezp³atny 28-stronicowy dodatek poœwiêcony w ca³oœci 100 najwiêkszym firmom województwa œwiêtokrzyskiego.

