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wiadomości na gorąco

W sty lo wych wnę trzach rze szow skie go Ho te lu Am ba -
sa dor skie go ce le bro wa li śmy wczo raj uro czy stość wrę -
cze nia pre sti żo wych sta tu etek Li de rzy Re gio nu dla
naj lep szych firm z na sze go wo je wódz twa. Uho no ro wa -
li śmy ni mi, po raz pierw szy, 17 przed się biorstw.

Na Pod kar pa ciu dzia ła bar dzo wie le firm, któ re
zna ko mi cie od naj du ją się na ma pie go spo dar czej
kra ju, Eu ro py i świa ta. Wno szą też ogrom ny

wkład w roz wój wo je wódz twa pod kar pac kie go, są czę sto
zna czą cy mi pra co daw ca mi, pio nie ra mi przed się bior czo -
ści oraz in no wa cyj no ści w za rzą dza niu. Ich suk ce sy skła -
da ją się zaś na suk ce sy ca łe go wo je wódz twa. Fir my te
oraz wy kre owa ne przez nich mar ki bu du ją po zy tyw ny wi -
ze ru nek na sze go re gio nu.

Nie ste ty, bar dzo czę sto po wszech na wie dza o ich suk -
ce sach jest mi ni mal na lub wręcz żad na.

Dla te go war to
Chcąc zmie nić ten stan rze czy, No wi ny, naj więk szy

dzien nik w re gio nie, od lat na swych ła mach pro mu ją cy
fir my, in sty tu cje i lu dzi, któ rzy przy czy nia ją się do roz wo -
ju Pod kar pa cia, po sta no wi ły każ de go ro ku na gra dzać
naj lep szych z naj lep szych ty tu ła mi LI DE RÓW RE GIO -
NU. W roz ma itych ka te go riach.

Li der rzu ca wi zję
- Nasz re gion oce nia ny jest w kra ju przez pry zmat

Biesz cza dów. Przy szedł czas, aby woj. pod kar pac kie by ło
zna ne z do brze pro wa dzo nych biz ne sów – po wie dzia ła
An na Ko wal ska, wi ce mar sza łek wo je wódz twa pod kar -
pac kie go, uczest ni czą ca w na szej ga li.

- Li der to ktoś, kto po sia da wi zję, rzu ca wy zwa nie in -
nym. Pra gnę prze ka zać wy ra zy uzna nia przed sta wi cie lom
wszyst kich uho no ro wa nych firm, któ re są zna ko mi ty mi
wi zy tów ka mi Pod kar pa cia – po wie dział m.in. Sta ni sław
So wa, red. na czel ny No win. Jap

Fo to ga le rię z ga li wrę cze nia sta tu etek Li de rzy Re gio nu
oglą daj na stre fa biz ne su.no wi ny 24.pl
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Uho no ro wa li śmy 
naj lep szych z naj lep szych

Dla ko go pre sti żo we sta tu et ki
Mi ło nam po in for mo wać, że sta tu et ki Li der Re gio nu pod czas uro czy stej ga li w Am ba sa dors kim ode bra li przed sta wi cie le
na stę pu ją cych firm: Rze szow ska Agen cja Roz wo ju Re gio nal ne go (ka te go ria – kre ator roz wo ju re gio nal ne go), ZE LMER
(am ba sa dor re gio nu), Po li tech ni ka Rze szow ska (kształ ce nie ka dry tech nicz nej), De ve lo pres Rze szów (bu dow nic two), Miej -
ski Za kład Ko mu nal ny w Le żaj sku (zbiór ka i sor to wa nie od pa dów),  O -I Pro duk cja Pol ska w Ja ro sła wiu (do sko na łe miej sce
pra cy), Za kład Mię sny SMAK – GÓR NO z Gór na (tra dy cyj ne prze twór stwo mię sne), Okrę go wa Spół dziel nia Mle czar ska w
Sa no ku (prze twór stwo mlecz ne), Fir ma Usłu go wo – Han dlo wa EKO – TOP Rze szów (eko lo gia, go spo dar ka od pa da mi),
MPWiK Rze szów (do staw ca zdro wej i czy stej wo dy), Cen trum Me dycz ne Pro -Fa mi lia w Rze szo wie (usłu gi me dycz ne z za -
kre su po łoż nic twa), Nie pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej PRI MA DENT w Rze szo wie (kli ni ka sto ma to lo gicz na), Re h4Mat
Sła wo mir Wroń ski z Gło go wa Młp. (pro duk cja ar ty ku łów or to pe dycz nych), Cen trum Spor tu Tu ry sty ki i Re kre acji w Strzy żo -
wie (tu ry sty ka i re kre acja), IN STAL BUD z Rze szo wa (bu dow nic two i in fra struk tu ra, eks port usług), Pod kar pac kie Cen trum
Hur to we AGRO HURT z Rze szo wa (han del hur to wy), Bank Spół dziel czy w Ja ro sła wiu (ban ko wość i fi nan se).

Pa miąt ko wa fot ka z pierw szej ga li wrę cze nia  sta tu etek Li der Re gio nu.

Od An ny Ko wal skiej, wi ce mar szał ka wo je wódz twa pod kar pac kie go, gra tu la cje przyj mu -
je pre zes Ze lme ru Ja nusz Pło ci ca.

Wśród uho no ro wa -
nych sta tu et ką Li der
Re gio nu jest rów nież
Po li tech ni ka Rze -
szow ska. Na zdję ciu
z rąk red. na czel ne -
go No win Sta ni sła wa
So wy odbie ra ją pro -
rek tor Po li tech ni ki
Rze szow skiej prof.dr
hab. Ma rek Or kisz. 

AN NA KO WAL SKA
wi ce mar sza łek wo je wódz twa
pod kar pac kie go
Przy szedł czas na to, że by Pod kar -
pa cie moż na by ło po znać nie tyl ko
ze stro ny wspa nia łej przy ro dy, ja -
ką sta no wią Biesz cza dy. Do sko na -
łym po my słem jest, że by pro mo -
wać nasz re gion tak że od stro ny
go spo dar czej. Ma my u sie bie du że
moż li wo ści in we sty cyj ne, któ re
przy cią ga ją in we sto rów.

ZBI GNIEW BA RY ŁA
pre zes Ban ku Spół dziel cze -
go w Ja ro sła wiu
War to pre zen to wać bank, któ ry
ma po nad 100-let nią hi sto rię i
dzia ła przez ten okres z du żym
po wo dze niem. Sta wia my przede
wszyst kim na so lid ność, bez pie -
czeń stwo, dy na mizm, a tak że na
no wo cze sne pro duk ty. Ofe ru je -
my no wo cze sne usłu gi z za kre su
ban ko wo ści elek tro nicz nej.

TO MASZ ŁO ZIŃ SKI
pre zes Szpi ta la Spe cja li -
stycz ne go Pro – Fa mi lia 
w Rze szo wie
Roz po czy na my nie ba wem no -
wą dzia łal ność, star tu je my z no -
wy mi usłu ga mi na ryn ku pod -
kar pac kim. War to za po znać
po ten cjal ne pa cjent ki z na szą
ofer tą, bo wy cho dzi my na prze -
ciw ich ocze ki wa niom. 

JA NUSZ PŁO CI CA pre zes 
za rzą du Ze lme ru SA 
w Rze szo wie:
- Do bie ga ją cy koń ca rok był dla
fir my re kor do wy, je śli idzie o
sprze daż wy ro bów. Szcze gól nie
ce ni my so bie fakt, że zna czą ce
efek ty przy no si na sza eks pan sja
eks por to wa na ryn ki wschod -
nie. Bę dzie my ją kon ty nu ować
w naj bliż szych la tach. 

MIE CZY SŁAW MIA ZGA
pre zes Za kład Mię sne go
SMAK Gór no: 
- Na suk ces pra cu je się wie le
lat i skła da się na nie go wy si łek
wie lu lu dzi, po cząw szy od za -
rzą du, a na pra cow ni kach po -
moc ni czych skoń czyw szy. Cie -
szy my się, że zo sta li śmy
do strze że ni ja ko fir ma przo du -
ją ca w pro duk cji wy ro bów tra -
dy cyj nych w na szym re gio nie. 

WAL DE MAR PI JAR pre zes 
Rze szow skiej Agen cji 
Roz wo ju Re gio nal ne go SA 
w Rze szo wie: 
- Mi ło nam, że wie lo let ni wy si łek
ca łe go ze spo łu RARR zo sta je
do strze żo ny. Przy oka zji mo że -
my się po chwa lić osią gnię cia mi
w wie lu dzie dzi nach. Za li czył bym
do nich uzbro je nie te re nów pod
roz bu do wę Pod kar pac kie go Par -
ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go.

POWIEDZIELI NA GALI
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