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Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej chciałbym złożyć Wam najserdeczniejsze
życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam, aby te Święta, zupełnie inne niż do
tej pory, były spędzone w spokojnej, ciepłej i rodzinnej atmosferze. 
Mijający rok dla wielu z Nas będzie zapamiętany jako rok bardzo trudny, niespokojny, niepewny, a przede
wszystkim uzależniony od panującej sytuacji epidemicznej.
Wielu z Nas znalazło się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, ale mimo wszystko powinniśmy znaleźć siłę
 i energię do tego, aby sprostać pandemii i pozytywnie patrzeć w przyszłość.

Rok 2020 określany przez wielu rokiem pandemicznym, zmienił także plany działalności naszej organizacji
jaką jest Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej. Po raz pierwszy nie udało się zorganizować
corocznej Gali Biznesu, nie przyznaliśmy także statuetek Granitowego Tulipana dla najlepszych firm 
z naszego regionu.
Nie zorganizowaliśmy wielu szkoleń, warsztatów i konferencji, na które wielu przedsiębiorców oczekiwało.
Niestety nie udało się także zrealizować projektów związanych z rozwojem branży metalowej oraz
Radomskiego Klastra Metalowego. To co nam się udało i warto podkreślać to przede wszystkim solidarna
pomoc szpitalom i instytucjom, które na pierwszym froncie zmagały się i nadal zmagają z pandemią.
Uruchomiony przez nas projekt #AntywirusBiznesu był także odpowiedzią na to co się wydarzyło.
Szukaliśmy rozwiązań, uczyliśmy się wspólnie życia w nowej rzeczywistości i wreszcie dzieliliśmy się swoimi
doświadczeniami. Z sukcesem w 2020 roku udało się uruchomić projekt Fundacja Radom Arte, którego
współzałożycielem jest Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej. Nasza organizacja nie tylko skupia się
na sprawach gospodarczych regionu, ale chce także wzbogacić nasz region i miasto w ciekawe pomysły
kulturalne i artystyczne, które mogą zaowocować dobrymi projektami.

Życzę Wam wszystkim, aby rok 2021 był rokiem prawdziwej nadziei na lepsze jutro i lepsze czasy, aby stał się
rokiem optymizmu i radości. Jednocześnie chciałbym podziękować Wam pracodawcom oraz Waszym
pracownikom za to, że mimo tej sytuacji nie poddajecie się i walczycie o swoje firmy i swoich ludzi. 
Chciałbym zapewnić, że jako Zarząd IPHZR będziemy wspierać Was w trudnych sytuacjach i dbać o sprawy
gospodarcze naszego Regionu.

Wszystkiego dobrego!

Prezes Zarządu IPHZR

 
 


