___________________________________________________________________________

Burmistrz Polic samorządowcem regionu. Orły „Wprost” w Zachodniopomorskiem
Burmistrz Polic Władysław Diakun otrzymał statuetkę Orła Tygodnika „Wprost” dla najlepszego samorządowca
regionu zachodniopomorskiego. Orły dla liderów biznesu trafiły do firm Kronospan oraz Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej w Świnoujściu.
Gala Orły Tygodnika „Wprost” odbyły się w środę w Świnoujściu.
Wyróżnienia tygodnika „Wprost” dla najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw otrzymały najlepsze firm z
województwa zachodniopomorskiego.
Orły Tygodnika „Wprost” to nagroda dla firm, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech
lat, a także największy średni procentowy wzrost zysku netto. Zestawienie nagrodzonych przedsiębiorstw zostało
opracowane wspólnie przez redakcję tygodnika „Wprost” oraz firmę Bisnode.
Orły Tygodnika „Wprost” odbywają się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. Projektowi partnerują
także Gaz System, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bisnode oraz Krajowa Izba Gospodarcza i Enterprise
Europe Network. Partnerami wspierającym zachodniopomorską edycję Orłów „Wprost” były Zdrojova Invest&Hotels
oraz Radisson Blue Resort Świnoujście.
W pierwszej edycji projektu Orły tygodnik

„Wprost” wyróżnił najlepsze firmy w Łódzkiem, na Dolnym Śląsku, w

Kujawsko-Pomorskiem, na Śląsku, w Lubelskiem i na Podlasiu, w Wielkopolsce, w Małopolsce i na Podkarpaciu, na
Mazowszu, na Pomorzu oraz w woj. zachodniopomorskim. W tym roku wyróżnienia odebrali najlepsi przedsiębiorcy na
Podlasiu, na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem, na Mazowszu, Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie i w Małopolsce.
Orły Tygodnika „Wprost” nawiązują do wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki od
Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w swojej codziennej działalności dowiódł, że prowadząc
biznes, można wysoko nieść biało-czerwoną flagę, być patriotą i działać na rzecz Polski. Symbolem wyróżnienia stało
się godło Państwa Polskiego – wizerunek Orła Białego – z londyńskiej siedziby emigracyjnego rządu polskiego
(więcej: http://goo.gl/KvKQmA).
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