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Muflony i Gwiazdy, czyli kto
decyduje o rozwoju regionu
W „Kapitale Dolnego Śląska” opisujemy 
dwie uroczystości dla przedsiębiorców – 
Finałową Galę Dolnośląskiego Plebiscytu 
Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu 2016” 
oraz Wyniki Plebiscytu Gospodarczego 
MUFLONY 2015. To wydarzenia ważne 
dla przedsiębiorców. Ich, nieraz wielolet-
ni, wysiłek został doceniony, członkowie 
jury, kapituły, według ściśle określonych 
parametrów, uznali ich za najlepszych w 
różnych kategoriach. Dla przedsiębiorców 
takie wyróżnienia mają również wartość 
marketingową, są sygnałem dla przyszłych 
kontrahentów, że z taką firmą warto robić 
interesy.
Marzy mi się taka sytuacja, w której gale dla 
najlepszych przedsiębiorców uzyskiwałyby 
duży rozgłos wśród lokalnych społeczności. 
Bo przecież wiadomo, że to jak się ludziom 
żyje w danej gminie, powiecie, czy woje-
wództwie zależy od tego jakie są w nich fir-
my. Czy są silne kapitałowo, czy mają tam 
swoje siedziby i tam płacą podatki, czy po-
trzebują wykwalifikowanych pracowników? 
Bogate firmy, to bogate samorządy, a tym 
samym lepsze warunki życia dla ludzi. 
Doskonale wiemy, że południowe gminy 
województwa dolnośląskiego ciągle bory-
kają się z wieloma poważnymi problemami: 
niedorozwojem infrastruktury, wysokim 
bezrobociem, ochroną środowiska. Nawia-
sem mówiąc, cały Dolny Śląsk, choć szybko 
się rozwija, nie błyszczy na tle innych re-
gionów nowych krajów członkowskich UE. 
Jego problemy, to niekorzystne trendy de-
mograficzne, słaby system komunikacyjny, 
niewydolny system energetyczny. 
Dlatego na szczeblu województwa, ale też 
i w niedawno powstałej Aglomeracji Wał-
brzyskiej podejmuje się wiele strategicz-
nych działań, które mają poprawić tę sy-
tuację. Mowa tu m.in. o budowie nowych 
dróg np. S8, biegnącej przez Świdnicę, 
Wałbrzych i Jelenią Górę oraz Trasy Sude-
ckiej, prowadzącej przez Zgorzelec, Jelenią 
Górę, Kamienną Górę, Boguszów-Gorce, 
Wałbrzych, Głuszycę i Nową Rudę. W tych 
i wielu innych przedsięwzięciach będzie-
my mogli liczyć na unijne wsparcie. Przy-
pomnijmy, jednak, że obecna perspektywa 
finansowa (lata 2104-2020) jest już ostatnią, 
tak bogatą w unijne fundusze. Tym lepiej 
trzeba ją wykorzystać.          
Aglomeracja Wałbrzyska otrzymała upraw-
nienia instytucji pośredniczącej, co ozna-
cza, że będzie decydowała o rozdysponowa-

niu funduszy. To wielkie wyróżnienie, ale i 
zobowiązanie. Przedsiębiorcy jako pierwsi 
sięgają po unijne pieniądze. Już wpłynęło 
od nich prawie 100 wniosków. Do podziału 
jest ok. 68 milionów złotych. W skład Ko-
mitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzy-
skiej wchodzą wójtowie, burmistrzowie i 
prezydenci zrzeszonych samorządów. Pod 
koniec roku odbędzie się kolejny konkurs, 
tym razem dla mikroprzedsiębiorców. Roz-
strzygnięcia konkursu można się spodzie-
wać na przełomie czerwca i lipca br. Po 
pierwszej ocenie  wnioski zostały przekaza-
ne do dalszej oceny merytorycznej.
To nie koniec dofinansowań dla przedsię-
biorców z perspektywy finansowej 2014-
2020. Na ostatni kwartał roku zaplanowano 
kolejny konkurs, skierowany tym razem 
wyłącznie do mikroprzedsiębiorstw. Dla 
nich przeznaczono 8 mln zł dotacji a celem 
jest innowacyjność produktowa i proceso-
wa.
W sumie, do wałbrzyskiego ZIT-u (Zinte-
growane Inwestycje Terytorialne) w ramach 
nowej perspektywy Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020 trafi prawie 200 milionów 
euro. Najwięcej pieniędzy, bo około 42 mln 
euro zostanie wykorzystanych na gospo-
darkę niskoemisyjną. Transport pochłonie 
33 mln euro, a edukacja prawie 20 mln 
euro. Zintegrowane Inwestycje Terytorial-
ne są nowym narzędziem proponowanym 
w obecnej perspektywie finansowej.  Maja 
one wspierać regionalne strategie rozwoju. 
Na Dolnym Śląsku ZIT-y powstały wokół 
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
Aglomeracji Wałbrzyskiej i Aglomeracji Je-
leniogórskiej. Będą miały do dyspozycji ok. 
600 mln euro. 
Takie pieniądze zainwestowane w samo-
rządy, przedsiębiorstwa powinny rozru-
szać gospodarkę. Pod warunkiem jednak, 
że będą dobrze wykorzystane. W wypadku 
samorządów oznacza to m.in. tworzenie 
lepszej infrastruktury do rozwijania bizne-
su, a nie pułapkę dalszego zadłużania się. 
W wypadku przedsiębiorstw – inwestycje, 
które trwale zwiększą ich konkurencyj-
ność na rynku, a nie przejadanie pienię-
dzy. Jeśli to się uda, to być może dojdzie 
do sytuacji, w której jakość naszego życia 
w danym regionie będziemy w coraz więk-
szym stopniu kojarzyli z jakością działają-
cych tam firm.  

Ryszard Żabiński
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Marka z najwyższej półki 
Z Wiesławem Witką, Prezesem 
Zarządu V-Motors Sp. z o.o, 
o tym jak trzeba pracować 
na markę premium rozmawia 
Ryszard Żabiński

Firma V-Motors, dealer samochodowy marki 
Volvo, jest już obecna na dolnośląskim rynku 
od dwudziestu lat. Jakie były najważniejsze 
etapy rozwoju firmy?
Zaczynaliśmy naszą działalność we Wrocławiu 
w kwietniu 1996 roku. Najpierw byliśmy zloka-
lizowani na ulicy Korfantego, a potem Przyjaźni 
we Wrocławiu. Wkrótce jednak zapadła decyzja 
o przeniesieniu naszej firmy i budowie dużego, 
kompleksowego punktu sprzedaży samocho-
dów. W  tamtych czasach była to decyzja dość 
ryzykowna nie budowało się bowiem, w naszej 
branży, tak dużych kompleksów. Szybko się jed-
nak okazało, że była to dobra koncepcja, klien-
tów mieliśmy i mamy tak wielu, że teraz zaczyna 
nam już być ciasno. Jesteśmy teraz zlokalizowani 
przy ulicy Brucknera we Wrocławiu – Psie Pole, 
w firmie znajduje się wszystko co jest potrzebne 
do kompleksowej obsługi klientów kupujących 
samochody Volvo – mamy salon sprzedaży, ser-
wis, zaplecze, budynek administracyjny. Jeste-
śmy w tym miejscu od 2001 roku.

Mimo tego firma nadal chce się rozwijać?
Rok temu utworzyliśmy filię w  Lubinie.Warto 
wspomnieć, że ta placówka jest drugim obiek-
tem Volvo w  Polsce zbudowanym i  wyposa-
żonym według nowych standardów Marki. 
Wszystko z myślą o wygodzie naszych klientów.  
Chodziło o  to, aby mieli oni lepszy dostęp do 
naszych punktów sprzedaży i serwisowych. Li-
czymy, między innymi, na klientów z Lubuskie-
go, gdzie nie ma dilera marki Volvo. Okazało się, 
że zlokalizowanie filii w  Lubinie było dobrym 
pomysłem, cały czas się ona rozwija, myślimy 
nawet o jej wzmocnieniu i będziemy szukać ko-
lejnych pracowników do serwisu. 

Na tym jednak nie koniec, V-Motors dalej 
chce się rozwijać. 
Tak, przed nami kolejne, bardzo poważne wy-
zwania. Marka Volvo choć ma już swoje miej-
sce w segmencie premium, to jednak zamierza 
cały czas poprawiać swoją pozycję. Chcemy 
być marką postrzeganą przez klientów jako 
ta z najwyższej półki. I  temu celowi ma służyć 
dalsza rozbudowa i  i przeprojektowanie nasze-
go kompleksu przy ulicy Brucknera. W ślad za 
tym pójdą zmiany jeśli chodzi o sposób obsługi 
klientów w salonie sprzedaży i serwisie. Całe to 
przedsięwzięcie powinno się zakończyć 30 listo-
pada.  

Wydaje mi się, że marka Volvo już jest po-
strzegana jako ta z najwyższej półki. Jakie są 
jej główne atrybuty?
Tak, ale chcemy być pierwsi pod każdym 
względem. A  konkurencję przecież mamy sil-
ną i ona też cały czas się rozwija. Marka z naj-

wyższej półki musi się kojarzyć z  jakością, 
niezawodnością, bezpieczeństwem, prestiżem. 
Coraz większego znaczenia nabiera też dba-
łość o  ochronę środowiska naturalnego. Nasza 
marka przykłada do tych wszystkich zagadnień 
ogromną wagę. Na przykład, Volvo zawsze 
o  krok wyprzedzało konkurencję jeśli chodzi 
o  rozwiązania zabezpieczające bezpieczeństwo 
podróżnym:trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, 
poduszki, wzmocnienia konstrukcji (system 
SIPS), system WHIPS chroniący odcinek szyjny 
kręgosłupa przed urazem, poduszka powietrzna 

chroniąca pieszych, system City Safety wspoma-
gający uniknięcia kolizji w mieście i wiele wie-
le innych.  Priorytetem jest również ekologia. 
Przejawia to się m.in. w  konstrukcji silników 
ograniczającej emisję spalin, takim doborze 
części i materiałów do produkcji, aby mogłyby 
one być, po wycofaniu auta z eksploatacji, w jak 
największej mierze poddawane recyklingowi. 
I  wreszcie niezawodność. Dość powiedzieć, że 

nowe Volvo V40 odnotowało rekordowy wynik 
w testach przeprowadzanych przez Euro NCAP.

V-Motors jest laureatem wielu wyróżnień 
w sieci dilerskiej Volvo.
Stawaliśmy już trzykrotnie na podium Dealera 
Roku, zdobywaliśmy nagrody w  kategorii naj-
lepszy serwis, najlepszy marketing. Aby uzyskać 
takie wyróżnienia nie wystarczy tylko wykazać 
się bardzo dobrymi wynikami w sprzedaży sa-
mochodów.Równie ważna jest satysfakcja i  za-
dowolenie klienta. Kupiony samochód musi się 
bardzo podobać, sprawiać przyjemność klien-
towi. Ważna jest nie tylko doskonałość tech-
nologiczna pojazdu, dbałość o  szczegóły, ale 
także sposób jego obsługi przez nasz serwis, już 
w  trakcie eksploatacji samochodu. Staramy się 
tak organizować pracę, dostawy części zamien-
nych, aby większość usług serwisowych była 
wykonywana „od ręki”, maksymalnie w  czasie 
dwóch - trzech godzin. Klient może tym czasie 
poczekać w salonie, w bardzo dobrych warun-
kach, lub skorzystać z zastępczego auta. 

Ile osób pracuje w punktach dilerskich V-Mo-
tors? Jaka jest rotacja wśród załogi?
We Wrocławiu zatrudniamy trzydzieści sześć 
osób, a w naszej fili w Lubinie – dwanaście osób, 
a  w  bieżącym roku planujemy w  obu placów-
kach zwiększenie zatrudnienia. Rotacja wśród 
załogi jest bardzo mała. Możemy poszczycić się 
tym, że w  serwisie mamy mechaników, którzy 
zaczynali pracę, gdy firma dopiero powstawała. 
To oznacza, że pracownicy czują się u nas do-
brze, mają poczucie bezpieczeństwa i możliwo-
ści rozwoju. W ten branży nie można bowiem 
spocząć na laurach. Ciągle pojawiają się w ofer-
cie nowe produkty, rozwiązania. Tym samym, 
pracownicy muszą cały czas się szkolić, tak aby 
zapewnić obsługę na jak najwyższym poziomie. 
Jednak, dla wielu osób właśnie ta konieczność 
stałego rozwoju może być bardzo motywująca.

Chcemy być marką 
postrzeganą przez 

klientów jako 
ta z najwyższej 

półki. I temu 
celowi ma służyć 

dalsza rozbudowa 
i przeprojektowanie 
naszego kompleksu 

przy ulicy Brücknera.

ul. Ulica XX
00-000 Miasto

T: (00) 000 00 00
www.nazwadealera.dealervolvo.pl

NAZWA DEALERA  
Autoryzowany Dealer Volvo
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Cyfrowa medycyna – wyzwania   teraźniejszości i przyszłości

Uczestnicy seminarium dyskutowali na temat 
problemów związanych z cyfrową medycyną, 
przede wszystkim zaś wdrożeń rozwiązań tele-
medycznych, integracji informacji medycznej, 
rozwoju medycyny spersonalizowanej oraz ko-
rzyści dla pacjenta, wynikających z zastosowa-
nia tych technologii w procesie leczenia.

Spotkanie otworzył wiceminister zdrowia, Ja-
rosław Pinkas, który podkreślił ogromną wagę 
procesu cyfryzacji w ochronie zdrowia.

Profesor Andrzej Kiejna z Uniwersytetu Me-
dycznego przekonywał zaś, że łączenie reje-
strów danych medycznych może dać wymierne 
oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej.

– Wskazują na to doświadczenia krajów wyso-
korozwiniętych. Samo zaś tworzenie rejestrów i 
praca na dużych bazach danych jest współcześnie 
koniecznością – powiedział.

Profesor dodał też, że tylko 13% krajów europej-
skich ma określoną strategię regulacyjną wyko-
rzystania big data w sektorze zdrowia, natomiast 
9% - w zakresie sektora prywatnego.

Zastępca dyrektora Centrum Systemów In-
formacyjnych Ochrony Zdrowia, Kajetan 
Wojsyk zauważył, że na stronie głównej CSIOZ  
(www.csioz.gov.pl) już teraz znajdują się re-
guły tworzenia elektronicznej dokumentacji 
medycznej, a wskazanie jednego konkretnego 

odniesienia powinno znacząco ułatwić proces 
jej wdrażania.

Podczas specjalnej debaty, zorganizowanej pod 
patronatem dziennika „Rzeczpospolita”, głos 
zabrał także rektor Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu, Marek Ziętek, podkreślając, że 
jednym z największych wyzwań stojących przed 
cyfrową medycyną jest integracja wszystkich sy-
stemów przetwarzania danych.

– By redukować te zagrożenia konieczna jest od-
powiednia edukacja osób, które się tym zajmują 
– powiedział z kolei Krzysztof Groyecki, wice-
prezes Asseco.

Oprac. Filip Bernat

17 maja we Wrocławiu odbyła się konferencja „Cyfrowa medycyna – wyzwania teraźniejszości 
i przyszłości”, zorganizowana przez Data Techno Park oraz Uniwersytet Medyczny. W wydarzeniu 
wzięło udział blisko 150 przedstawicieli środowiska naukowego, instytucji otoczenia biznesu, firm 
medycznych oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

Cyfrowa medycyna w naszym rozumieniu to coś znacznie 
szerszego niż budowanie  elektronicznej dokumentacji 

medycznej - to jej wykorzystanie i  zastosowanie w 
projektach badawczych i rozwojowych, służących  

uruchomieniu prawdziwych innowacyjnych projektów 
m.in. w obszarze  biobankowania, kardiologii, onkologii, 
psychiatrii, genetyki.  Stanowią  one źródła wiarygodnej 

informacji medycznej, będącej podstawą  prowadzonych 
badań klinicznych czy naukowo-badawczych. Seminarium 

było poświęcone właśnie tej kwestii

Marek Girek – prezes Data Techno Park 

Krzysztof Nyczaj, 
Dyrektor regionalny ds. sprzedaży Data Techno Park sp. z o.o.

Kajetan Wojsyk, Zastępca dyrektora ds. informatycznych 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

prof. dr hab. Andrzej Kiejna, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. Dariusz Szostak

Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas, JM Rektor Uniwersytetu Medyczne-
go we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek

prof. dr hab. Wiesław Nowiński, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego 
w Warszawie.
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Elektroniczna medycyna 
to oszczędność czasu i pieniędzy
Z rektorem Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu, 
profesorem Markiem Ziętkiem, 
o procesie digitalizacji danych 
w polskiej służbie zdrowia 
rozmawia Marcin Prynda.

Co było impulsem do zorganizowania wspól-
nie z Data Techno Park konferencji „Cyfrowa 
medycyna – wyzwania teraźniejszości i przy-
szłości”?
Była nim zapowiadana od dłuższego czasu ko-
nieczność wprowadzenia w Polsce elektronicz-
nej dokumentacji medycznej. Pomijając Data 
Techno Park, w  którym Uczelnia posiada 30% 
udziałów, na terenie Dolnego Śląska nie ma 
takiego miejsca, w którym można byłoby prze-
chowywać dane wrażliwe. W Niemczech, Szwe-
cji czy Włoszech lekarz może w dowolnej chwili 
obejrzeć pełną historię chorób danego pacjenta. 
Dzięki temu nie musi na przykład powtarzać tak 
zwanych badań stabilnych, czyli takich, których 
wyniki na przestrzeni roku czy dwóch właś-
ciwie się nie zmieniają. Wie też, w  jaki sposób 
pacjent był leczony wcześniej, jakim zabiegom 
go poddano, jakie przyjmował leki i  tak dalej. 
To ogromna oszczędność czasu i środków, która 
może nawet uratować pacjentowi życie. Zwłasz-
cza w przypadku, gdy zostaje on przywieziony 
do szpitala w  ciężkim stanie i  nie ma z  nim 
kontaktu lub kontakt ten jest utrudniony. Inną 
korzyścią, wynikającą z  zastosowania elektro-
nicznej dokumentacji medycznej, jest brak ko-
nieczności zbierania jej na papierze.

Pańskim zdaniem te wrażliwe dane będą bez-
pieczne w prywatnych placówkach?
Nie ma znaczenia, czy będzie to instytucja 
prywatna czy publiczna. W  ostatecznym roz-
rachunku wszystko zależy od ludzi, ich umie-
jętności oraz stosowanych przez nich zabezpie-
czeń. Jeżeli kadra pracująca w  takim ośrodku 
jest odpowiednio przeszkolona i  zobowiązuje 
się do przestrzegania tajemnicy zawodowej, 
nie ma znaczenia, czy jest finansowana z  pry-
watnych czy publicznych pieniędzy. Uważam, 
że nadzór nad takimi placówkami powinny 
sprawować instytucje odpowiedzialne za prze-
chowywanie tajemnicy, jak na przykład Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wydawałyby 
one odpowiednie certyfikaty, które co jakiś czas 
byłyby odnawiane. Trzeba jednak patrzeć na 
sprawę realnie: nie ma idealnych zabezpieczeń, 
które gwarantowałyby stuprocentową skutecz-
ność. Zawsze może znaleźć się ktoś, kto je obej-
dzie, niezależnie od ich zaawansowania. Jed-
nak w przypadku papierowej dokumentacji tej 
gwarancji również nie ma. Dokumenty krążą, 
przechodząc przez dziesiątki upoważnionych 
lub nieupoważnionych rąk, ktoś może je prze-
czytać, skserować lub zrobić zdjęcie. Zdigitali-
zowane dane byłyby natomiast eksportowane 
do danej placówki bezpośrednio, bez potrzeby 

drukowania albo wypalania płyty. Lekarz, logu-
jący się do systemu aby pobrać te pliki, miałby 
swój login oraz hasło. W przypadku wycieku da-
nych będzie można sprawdzić, kto dysponował 
nimi jako ostatni.

Inną korzyścią zdigitalizowanej medycyn jest 
możliwość wypisywania tzw. e-recept. Jak Pan 
ocenia to rozwiązanie?
Jest ono kluczowe w kontekście planów Rządu, 
który chce wprowadzić darmowe leki dla osób 
powyżej 75 roku życia. Istnieje ryzyko, że tacy 
pacjenci mogliby następnie otrzymywać recep-
ty na bezpłatne medykamenty, które faktycznie 
przeznaczone byłyby dla ich rodzin lub znajo-
mych. E-recepty pozwolą na skuteczne wyła-
pywanie sytuacji, w  których lekarz przypisuje 
osobie powyżej 75 roku życia leki nieadekwatne 
do jej wieku. Jest to oszczędność rzędu wielu 
milionów złotych rocznie.

Od czego należy zacząć wprowadzanie syste-
mu elektronicznej dokumentacji w Polsce?
Niestety, pieniądze na e-medycynę były prze-

znaczone w  poprzednim rozdawnictwie unij-
nym. Ówczesny Rząd stworzył podwaliny syste-
mu, który jednak ostatecznie nie wszedł w życie. 
Pieniądze wydano, ale nie do końca efektywnie. 
Podejrzewam, że wiele, a może nawet większość 
rzeczy, zrobiono, ale nie spięto tego w jedną ca-
łość. Ośrodków, które mogłyby przechowywać 
wrażliwe dane, jest cały czas w Polsce niewiele, 
potrzeba ich zdecydowanie więcej. Prawdopo-
dobnie trzeba także wprowadzić taki sam sy-
stem odczytywania danych we wszystkich pla-
cówkach medycznych na terenie kraju. Obecnie 
każdy szpital operuje innym programem, więc 
przesyłane dane niekoniecznie są kompatybilne 
i zdatne do odczytu.

Pomijając kwestię bezpieczeństwa, wprowa-
dzenie elektronicznej dokumentacji niesie za 
sobą inne zagrożenia?
Moim zdaniem nie. Będzie się to oczywiście 
wiązało z  poniesieniem pewnych kosztów, ale 
będą one raczej po stronie Państwa, nie szpitali. 
Uważam, że bez digitalizacji, dla polskiej medy-
cyny nie ma przyszłości.

Z bieżącej działalności WR FSNT NOT
Bieżącą działalność Wrocławskiej Rady FSNT NOT zdominowały przygotowania do wydarzenia, które 
integruje środowisko naukowe, techniczne i biznesowe oraz określa kierunki przemian gospodarczych 
i naukowo-technicznych w kontekście procesów w Unii Europejskiej i na świecie. XXV Kongres 
Techników Polskich, którego współorganizatorem jest WR FSNT NOT, obradował będzie we Wrocławiu 
w dniach 16-18 czerwca br. pod hasłem TECHNIKA– CZŁOWIEKOWI. Kongresowi towarzyszył będzie 
III Zjazd Inżynierów Polskich obradujących pod hasłem INŻYNIEROWIE POLSCE I ŚWIATU. Kongres 
kontynuuje tradycje ponad 180 letniego ruchu inżynierskiego w Polsce i pierwszego Zjazdu Techników 
Polskich zwołanego w 1882 roku w Krakowie. Organizatorami XXV KTP, na który zaproszone zostały 
wszystkie środowiska techniczne w kraju i poza jego granicami są:

Patronat honorowy nad Kongresem objął Prezy-
dent RP Andrzej Duda. 
Karty zgłoszeń oraz szczegółowe programy ob-
rad, które będą miały miejsce we Wrocławskim 
Domu Technika oraz na Politechnice Wrocław-
skiej, dostępne są stronach www.ktp.enot.pl oraz  
www.szip.org.pl. Poniżej przytoczono wyłącznie 
tematy sesji plenarnych i  ogólne tematy konfe-
rencji.
W pierwszym dniu XXV KTP i III ŚZIP obrady 
odbędą się w Domu Technika a sesję otwierającą 
uświetni wykład prof. Jerzego Buzka nt. „Cywili-
zacyjna i kulturowa rola techniki”, moderatorami 
sesji plenarnej poruszającej problematykę „Roli 
inżynierów w konkurencyjnej gospodarce” będą 
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki 
Warszawskiej oraz prof. Andrzej Nowak Prezes 
Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej 
(Auburn University).
Kolejno w  sesji porannej, równolegle, w  Domu 
Technika poruszone zostaną następujące tematy 
„Znaczenie społeczne i  gospodarcze stowarzy-
szeń naukowo-technicznych w kraju i  za grani-
cą”, „Żywność dla przyszłości- zrównoważony 
łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów” 

oraz „Oferta Polonii dla małych i  średnich 
przedsiębiorstw”. Sesje popołudniowe w  Domu 
Technika w  tematyce „Co po XXIV Kongresie 
TP?” dyskusja obejmie „Udział polskich badaczy 
i inżynierów w rozwoju cywilizacyjnym i gospo-
darczym Polski i  świata”, „ Transportowe per-
spektywy- Polska, Europa i świat”, „Information 
technology- perspektywa rozwoju- urządzenia 
i  aplikacje” oraz „Rozwój gospodarki a  ograni-
czenia emisji CO2”. Kolejny, drugi dzień obrad 
odbędzie się na Politechnice Wrocławskiej pod 
hasłem „Wyzwania i Oczekiwania” i w sesja rów-
noległych poruszone zostaną m.innymi, tematy: 
„Kształcenie i kariery inżynierskie w perspekty-
wie globalizacji i rozwoju techniki- perspektywy 
dla młodych”, „Współpraca nauki z  biznesem”, 
„Technika a  zdrowie”, „Gospodarka wodna”, 
„Rola inżynierów w  reindustrializacji” i  inne. 
Wnioski z  kolejnych sesji przedstawione zosta-
ną przez moderatorów w  sesji zamykającej pod 
koniec drugiego dnia obrad, wtedy też zostanie 
przyjęta uchwała XXV KTP oraz Przesłanie III 
ŚZIP. Wydarzeniom towarzyszyć będą spotka-
nia, wizyty oraz Gala Inżynierska a uroczystość 
zakończenia KTP odbędzie się w  trzecim dniu 

KTP na Politechnice Wrocławskiej. Natomiast 
w  godzinach popołudniowych, w  trzecim dniu 
we Wrocławskim Domu Technika odbędzie się 
również Spotkanie Prezesów Polonijnych Stowa-
rzyszeń Naukowo-Technicznych oraz działaczy 
polonijnych z  Zarządem Głównym FSNT-NOT 
i Prezydium Zarządu Wrocławskiej Rady FSNT-
-NOT.
W  nadchodzącym okresie prace Stowarzyszeń 
Naukowo Technicznych WR FSNT NOT będą 
się koncentrowały na kolejnych XLII Dniach Na-
uki i Techniki, na zgłoszeniach do organizowa-
nych przez WR konkursów: „Za Wybitne Osiąg-
nięcia w  Dziedzinie Techniki”, „Dolnośląski 
Mistrz Techniki” oraz do konkursu „Dolnoślą-
ska Nagroda Jakości”. Zaproszenia oraz wnioski 
konkursowe dla przedsiębiorców, firm, instytucji 
i uczelni do udziału w kolejnych edycjach kon-
kursów są dostępne na stronie www.not.pl .

dr inż.Krystyna Szcześniak
Biuletyn WR FSNT NOT

zarząd@not.pl
biuletynksz@not.pl
tel. +48728946917
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Teraz rządzą polskie firmy

W  tym roku Kapituła Konkursu „Teraz Polska” na-
grodziła Godłem 15 produktów, 8 usług, 2 przedsię-
wzięcia innowacyjne oraz 3 gminy. 
- Kapituła, która na podstawie ocen eksperckich, wy-
bierała laureatów, nie miała łatwego zadania - mówił 
Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska. 
– Aż 58 procent zgłoszeń otrzymało na etapie oceny 
ekspertów 900 i więcej punktów na 1000 możliwych, 
co potwierdza, że kolejny raz możemy cieszyć się wy-
sokim poziomem i wyrównaną rywalizacją. 
Wśród nagrodzonych znalazły się tak znane firmy 
jak: Sokołów, Ursus, WSK PZL Świdnik, czy Chemo-
budowa Kraków. Tym bardziej więc należy cieszyć 
się z tego, że godło „Teraz Polska” otrzymały również 
dolnośląskie firmy -  INTERFERIESport Hotel Bor-
nit, oraz Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ 
Józef i Leszek Waś Sp.J. Godzikowice koło Oławy.

Stawiają na innowacje
Konkurs „Teraz Polska” promuje polskie przedsię-
biorstwa, pokazuje, że rodzime firmy stają się coraz 
bardziej konkurencyjne i co najważniejsze – oferują 
coraz bardziej innowacyjne wyroby. Dolnośląscy 
laureaci są najlepszym tego przykładem.  
Kapituła godła doceniła INTERFERIESport Hotel 
Bornit nie tylko za  unikalne cechy i walory usytu-
owanego w Szklarskiej Porębie obiektu, ale przede 
wszystkim za stworzenie przez spółkę INTERFERIE 
przemyślanego produktu turystycznego, skierowa-
nego do osób poszukując możliwości aktywnego 
wypoczynku w połączeniu z ofertą SPA & Wellness. 
– Realizowana konsekwentnie przez INTERFERIE 
strategia „Sport i  zdrowie przez cały rok” przyno-
si nam i  naszym klientom wymiernie korzyści. 
Przyznanie nam godła TERAZ POLSKA jest po-

twierdzeniem ugruntowanej i  popartej ogromnym 
doświadczeniem pozycji spółki INTERFERIE na 
rynku usług turystycznych – mówi Piotr Sosiński, 
prezes INTERFRIE S.A.
Wyróżniony INTERFERIE Sport Hotel Bornit swo-
ją filozofię opiera na propagowaniu aktywności 
sportowej i zdrowego odżywiania, co wpływa pozy-
tywnie na zmianę stylu życia gości obiektu. Do dys-
pozycji klientów hotel oddaje 92 pokoje, w tym rów-
nież pokoje dla sportowców ze specjalnymi łóżkami 
XXL dla osób o  wyższym wzroście oraz pomiesz-
czeniem na przechowywanie sprzętu sportowego. 
Obiekt przyjazny jest osobom niepełnosprawnym, 
a  także sportowcom i  drużynom sportowym, dla 
których przygotowano salę odpraw drużynowych, 
przechowalnie sprzętu sportowego, myjnię do ro-
werów i dedykowane oferty pobytowe. 
INTERFERIE Sport Hotel Bornit należy do sieci ho-
teli działającej od ponad 20 lat spółki INTERFERIE. 
W  zasobach spółki znajduje się siedem obiektów 
usytuowanych w  Świeradowie Zdroju, Szklarskiej 
Porębie, Świnoujściu, Kołobrzegu, Ustroniu Mor-
skim oraz Dąbkach, dysponujących łącznie 2100 
miejscami noclegowymi.

Lampy, które podbijają świat
Inny dolnośląski laureat, to Przetwórstwo Tworzyw 
Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp.J. w Godzi-
kowicach koło Oławy. Firma została laureatem Kon-
kursu Teraz Polska w kategorii Najlepsze Produkty 
i usługi za serie lamp W 112 i W 116. Przedsiębior-
stwo specjalizuje się w  produkcji lamp i  urządzeń 
odblaskowych stosowanych w przemyśle motoryza-
cyjnym. Na rynku funkcjonuje od 1979 roku. 
Od tego czasu firma stworzyła sobie tak silną pozycję, 
że swoje produkty eksportuje do niemal wszystkich 
krajów świata. Jest to możliwe, bo proces produkcyj-
ny oparto na innowacyjnych metodach i najlepszych 
materiałach. Mają najnowocześniejszy park maszy-
nowy i własne laboratorium fotometryczne, pozwa-
lające weryfikować parametry każdej wytwarzanej 
lampy. Potwierdzeniem wysokich standardów stoso-
wanych w firmie jest certyfikat Zarządzania Jakością 
zgodny z normą ISO 9001 w zakresie projektowania, 
produkcji i  sprzedaży lamp samochodowych, urzą-
dzeń odblaskowych i  innych wyrobów z  tworzyw 
sztucznych oraz certyfikat Zarządzania Środowisko-
wego zgodny z normą ISO 14001. 
O  innowacyjności i  konkurencyjności produktów 
świadczą liczne nagrody i wyróżnienia, jak dziewięt-
naście złotych medali na Międzynarodowych Targach 
Motoryzacyjnych i Targach Techniki Motoryzacyjnej 
w Poznaniu, czy najnowsze nagrody: Firma 25-lecia 
III RP i Złoty Medal 2015 Wybór Konsumenta. Do 
tej kolekcji trzeba teraz doliczyć Godło „Teraz Polska”. 

Ryszard Żabiński

Odbyła się już XXVI uroczysta Gala „Teraz Polska”, podczas której 
nagrodzone zostały najlepsze polskie firmy, usługi, innowacje 
i samorządy. 
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Nowa inwestycja 3M w Polsce 
Otwarcie Centrum Usług Wspólnych we Wrocławiu
Wywiad z Rafałem Olejniczakiem – Dyrektorem Generalnym 3M Global Service Center EMEA

Dlaczego zdecydowali się Państwo na inwe-
stycję (otwarcie Centrum Usług Wspólnych 
3M) we Wrocławiu?
Firma 3M na dobre zrosła się z Wrocławiem, 
gdzie w  ciągu ostatnich 25 lat zlokalizowała 
swoje największe inwestycje w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Działalność 3M w  Polsce 
rozpoczęła się w  1991 roku, a  10 lat później 
firma przejęła wrocławską fabrykę Visco-
plast, producenta m.in. plastrów opatrun-
kowych i  leczniczych. Następnie uruchomi-
liśmy fabrykę 3M we Wrocławiu, związaną 
z  produkcją unieruchomień syntetycznych 
Scotchcast™. 
W  ciągu zaledwie kilku lat doprowadziliśmy 
do powstania w  stolicy Dolnego Śląska spe-
cjalnego Superhubu – obecnie najszybciej 
rozwijającego się centrum produkcyjnego 3M 
na świecie. Do tego dochodzi istniejące w tym 
mieście Centrum Innowacji 3M oraz Cen-
trum Badań i Rozwoju. 
Polska, w  tym Wrocław ze względu na swoją 
lokalizację w Unii Europejskiej, stabilną sytu-
ację polityczno-ekonomiczną oraz dostęp do 
wysoko wykwalifikowanych kadr stały się ide-
alnym miejscem do kolejnej inwestycji, jaką 
jest Centrum Usług Wspólnych. 

Czy jest to pierwsze Centrum Usług Wspól-
nych 3M w Europie? Czy działalność nowego 

centrum obejmie wyłącznie rynek polski, czy 
będzie obejmował inne kraje/obszary?
Centrum Usług Wspólnych we Wrocławiu po-
wstało jako kluczowy element strategii Business 
Transformation i  jest pierwszą wyodrębnioną 
organizacyjnie jednostką tego typu, działającą 
nie tylko na rynku polskim, ale i poza granicami 
naszego kraju. W ramach tej inicjatywy na świe-
cie działają jeszcze dwa Centra Usług Wspól-
nych na Kostaryce oraz Filipinach. 
Wrocławskie Centrum Usług Wspólnych będzie 
obsługiwać aż 52 kraje regionu EMEA, zapew-
niając wsparcie globalne w wybranych dziedzi-
nach.

Ile osób obecnie pracuje w  Centrum Usług 
Wspólnych? Czy planują Państwo dalsze za-
trudnienie? Jeśli tak, to jakiego profilu pra-
cowników będą Państwo poszukiwać?

Chcemy, by w Centrum Usług Wspólnych 3M 
w  ciągu kilku lat znalazło się w  gronie najlep-
szych pracodawców Wrocławia. Obecnie pracu-
je tu 400 osób, a w najbliższym czasie planujemy 
zwiększyć zatrudnienie. Jesteśmy zainteresowa-
ni  pozyskaniem zarówno pracowników z  do-
świadczeniem, jak i  osobami młodymi, które 
stawiają pierwsze kroki na polskim rynku pracy. 
Obecnie poszukujemy osób z  doświadczeniem 
w  finansach, obsłudze księgowej procesów za-

kupowych, zarzadzania bazami danych, obsługi 
kadrowej i technologii informacyjnych.

Gdzie będzie zlokalizowane Centrum Usług 
Wspólnych 3M?
Centrum Usług Wspólnych 3M znajduje się 
w  biurowcu klasy A  – „Dubois 41” na Nad-
odrzu. Budynek został zaprojektowany zgodnie 
z  zasadami zrównoważonego rozwoju przez 
jedną z  najbardziej prestiżowych pracowni ar-
chitektonicznych w kraju. Bliskość przyrody za-
pewni naszym pracownikom przyjazną 
i miłą atmosferę pracy.

Jaki będzie zakres działalności Centrum 
Usług Wspólnych we Wrocławiu?
Nadrzędną rolą Centrum Usług Wspólnych we 
Wrocławiu jest wspieranie jednostek 3M 
z  regionu Europy, Bliskiego Wschodu i  Afryki 
(EMEA), poprzez konsolidowanie procesów 
transakcyjnych w  jednym miejscu. To ułatwi 
oddziałom 3M w  poszczególnych krajach sku-
pienie zasobów wokół głównej działalności ope-
racyjnej i  pozostawienie obsługi transakcyjnej 
ekspertom we Wrocławiu. Aktualnie w  Cen-
trum Usług Wspólnych realizowane są proce-
sy finansowe, zakupowe, kadrowe, wsparcie IT 
w  zakresie jakości, raportowania i  analiz oraz 
bezpieczeństwa, a  także zarządzania bazami 
danych.

Vorwerk Dichtungssysteme Polska Sp. z o.o.
Komorniki, ul. Polna 27, 55-300 Środa Śląska
tel. +48 71 397 64 02, fax +48 71 317 31 60

biuro@vds-polska.pl, www.vds-polska.pl

Vorwerk Dichtungssysteme Polska jest globalną fir-
mą, której celem jest dostarczanie profesjonalnych 
uszczelek dla przemysłu samochodowego, bran-
ży AGD oraz budowlanej. Firma swoją działalność w 
Polsce rozpoczęła w 2005 roku lokalizując fabrykę na 
terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Vor-
wek Dichtungssysteme to ponad 185 lat doświadcze-
nia w produkcji elementów uszczelniających. Działal-
ność koncernu rozpoczęła się w 1827 roku pod nazwą 
J.C. Vorwerk. Rosnący potencjał produkcji przyniósł ze 
sobą rozwój działalności, dzięki czemu w 2001 roku 
powstała fabryka w Zaberfeld a w 2005 roku nastąpiło 
uruchomienie produkcji w Polsce. Kolejne lata działal-
ności to rozkwit produkcji oraz wzrost konkurencyjno-
ści firmy, dzięki którym Vorwerk Dichtungssysteme sta-
je się częścią grupy Eldisy rozpoczynającej działalność 
w ramach koncernu Vorwerk.

 
Do największych klientów zaliczamy takie marki 

w branży motoryzacyjnej jak: Mercedes, Audi , VW, 
Porsche, Royce-Royce a w branży AGD: Miele i BSH .

Strategia działalności zakłada innowacyjność po-
przez ciągły rozwój oraz doskonalenie na każdej 
płaszczyźnie produkcji. Dzięki przyjętym najwyższym 
standardom dostarczamy uszczelki światowym kon-
cernom a jakość oferowanych materiałów potwier-
dzają liczne certyfikaty jak ISO TS16949:2009.

Dzięki naszej pracy związanej z rozwojem technolo-
gii produkcji oraz najwyższej jakości materiałów stale 
się rozwijamy aktualnie zatrudniając ponad 300 wy-
kwalifikowanych specjalistów.

Misja firmy
  Silna i trwała pozycja wśród światowych liderów 

w  branży
  Bezpieczne produkty spełniające najwyższe  

standardy technologiczne
  Społeczna odpowiedzialność biznesu w trosce  

o kontrahenta i pracownika
  Innowacyjność, kreatywność, entuzjazm
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Wzmocnić rozwój gospodarstw   rodzinnych
Jak nowa ustawa o  obrocie ziemią wpłynie na 
rynek nieruchomości rolnych na Dolnym Ślą-
sku, zwłaszcza w jeśli chodzi o powierzchnie go-
spodarstw rolnych i ceny nieruchomości?
Dziś trudno jest przewidzieć, jak rynek zarea-
guje na przepisy nowej ustawy. Jeżeli mówimy 
o sprzedaży, to z jednej strony ograniczenie krę-
gu ewentualnych nabywców do rolników speł-
niających kryteria ustawowe, może spowodować 
spadek cen gruntów rolnych. Natomiast można 
spodziewać się, że podaż gruntów rolnych będzie 
mniejsza, choćby ze względu na to, że została 
wstrzymana sprzedaż gruntów rolnych o  po-
wierzchni powyżej 2 ha przez Agencję, a zmniej-
szenie podaży powoduje zazwyczaj wzrost cen. 
Trudno też przewidzieć, jak zachowają się ci, 
którzy traktowali zakup ziemi jako inwestycję 
czy też lokowanie kapitału, co w poprzednich la-
tach prowadziło do szybkiego wzrostu cen. Jedno 
jest pewne: teraz o cenach gruntów rolnych będą 
decydować ci, którzy rzeczywiście ziemię upra-
wiają, czyli rolnicy. 
Jeżeli zaś chodzi o powierzchnię gospodarstw, to 
zgodnie z  ustawą preferowane są gospodarstwa 
rodzinne, o powierzchni do 300 ha. Wszystkie na-
sze działania skierowane są ten cel i właśnie temu 
mają służyć.

Czy Pana zdaniem, nowa ustawa może przyczy-
nić się do zahamowania rozwoju gospodarstw 
rolnych, czy też przeciwnie, powinna stanowić 
bodziec do ich rozwoju?
Celem nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustro-
ju rolnego jest wzmocnienie ochrony i  rozwoju 
gospodarstw rodzinnych oraz zapewnienie zrów-
noważonego rozwoju obszarów wiejskich. Chroni 
ona polskie gospodarstwa rodzinne przed speku-
lacją gruntami rolnymi, szczególnie przez obco-
krajowców i  zagraniczne fundusze inwestycyjne. 
Do tej pory polskim rolnikom było bardzo trudno 
z nimi konkurować przy zakupie ziemi. 
Nowelizacja preferuje gospodarstwa rodzinne 
i  sprzyja ich rozwojowi, ograniczając nieuczciwą 
konkurencję. Umożliwia ich rozwój i powiększa-
nie areałów poprzez dzierżawę gruntów, a w kon-
sekwencji zwiększenie produkcji rolnej. Większe 
gospodarstwo rodzinne będzie również bardziej 
konkurencyjne na rynku europejskim. 
Zakup ziemi często wiąże się z sięganiem po kre-
dyt bankowy i  jest nieraz dużym obciążeniem 
gospodarstwa. Wieloletnia dzierżawa gruntów 
wpłynie więc na poprawę płynności finansowej 
gospodarstw rodzinnych.
Nowelizacja ustawy to również nowy system ob-
liczania wysokości czynszu dzierżawnego. Będzie 
on związany z bonitacją gleby, która jest ważnym 
czynnikiem plonotwórczym, a więc wpływającym 
na przychody z hektara. 
Bezpieczeństwo żywnościowe obywateli zależy 
dzisiaj nie tylko od ilości produkowanej żywości, 
ale także, przede wszystkim, od jej jakości. Polscy 
rolnicy zapewniają nam żywność o  najwyższych 
parametrach zdrowotnych. Wszyscy więc na tym 
skorzystamy.

Wrocławski Oddział Agencji Nieruchomości 
Rolnych ma do zaoferowania wiele atrakcyjnych 
terenów inwestycyjnych. Na które z nich należa-
łoby zwrócić szczególną uwagę inwestorów?

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Te-
renowy Wrocław oferuje obecnie prawie 50 tys. 
hektarów gruntów na terenach aktywności go-
spodarczej, oczywiście dotyczy to Dolnego Ślą-
ska. Niewątpliwie najciekawszą ofertą sprzedaży 
gruntów inwestycyjnych będą kolejne ziemie, 
położone w  Bielanach Wrocławskich. Nierucho-
mości te położone są na terenie Podstrefy Wroc-
ław–Kobierzyce Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, w sąsiedztwie m.in. parku techno-
logicznego Prologis, magazynów Amazon, fabryki 
glukozy i syropu skrobiowego Cargill oraz fabry-
ki firmy Cadbury Wedel Poland. Dużym atutem 
gruntów położonych w  Bielanach Wrocławskich 
jest ich bliskie sąsiedztwo z miastem Wrocław, jak 
również usytuowanie w pobliżu jednego z najważ-
niejszych na Dolnym Śląsku węzłów komunika-
cyjnych. 
Ponadto, w ofercie pojawią się również atrakcyjne 
kompleksy działek przeznaczonych pod zabudo-
wę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną, położo-
ne w południowej części Wrocławia (ok. 9 km od 
centrum), w dzielnicy Krzyki, w obrębie Wojszy-
ce. Grunty te położone są w sąsiedztwie istnieją-
cych osiedli o niskiej intensywności i dogodnym 
dojeździe do centrów handlowych, Autostradowej 
Obwodnicy Wrocławia, Portu Lotniczego oraz te-
renów zieleni miejskiej.
Przedmiotem sprzedaży będą również grunty 
inwestycyjne położone w  granicach administra-
cyjnych miasta Wrocławia, przeznaczone pod 
szeroko rozumiane tereny aktywności gospodar-
czej. Mowa tu o  kompleksie kilkunastu działek, 
których łączna powierzchnia wynosi blisko 40 
ha. Przeznaczone są pod aktywność gospodarczą 
i  znajdują się w  południowo-zachodniej części 
Wrocławia, w  obrębie Klecina. Grunty te poło-
żone są w sąsiedztwie centrów handlowych: Au-
chan, Bielany oraz Factory Outlet oraz autostrady 
A4 o dogodnym dojeździe do Autostradowej Ob-
wodnicy Wrocławia, Portu Lotniczego i centrum 
miasta Wrocławia, co czyni je szczególnie atrak-
cyjnymi.

Agencja wspiera również lokalne samorządy, 
przekazując im nieodpłatnie nieruchomości 
nierolne. Jaka będzie prowadzona w tym zakre-
sie polityka na Dolnym Śląsku, którym samo-
rządom udało się pomóc w tym roku?
Zgodnie z  ustawą o  gospodarowaniu nierucho-
mościami rolnymi Skarbu Państwa, Agencja może 
nieodpłatnie przekazać jednostkom samorządu 
terytorialnego nieruchomości na cele związane 
z  realizacją inwestycji infrastrukturalnych, słu-
żących wykonywaniu zadań własnych w zakresie 
wodociągów i  zaopatrzenia w  wodę, kanalizacji, 
usuwania i  oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i  porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i  unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury 
fizycznej, cmentarzy komunalnych i  infrastruk-
tury drogowej. W  br. roku Agencja przekazała 
już grunty o  powierzchni ponad 17 ha oraz 18 
lokali mieszkalnych m.in. gminom Miłkowice 
i  Świdnica w  celu budowy obiektów związanych 
z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, gminom: 
Dzierżoniów, Chojnów, Jelcz-Laskowice i Ciepło-
wody w celu budowy obiektów kultury fizycznej, 

gminom Bolków, Jaworzyna Śląska, Lewin Kłodz-
ki, Miękinia, Krotoszyce, Lubań, Gaworzyce, 
Krośnice, Głogów, Wleń, Pielgrzymka, Grębocice 
i  Wisznia Mała w  celu budowy dróg gminnych 
i Powiatowi Świdnickiemu w celu budowy drogi 
powiatowej.

Na Dolnym Śląsku znajduje się wiele zabytko-
wych pałacyków. Czy łatwo jest dla nich znaleźć 
inwestorów? Które zabytkowe obiekty na Dol-
nym Śląsku, będące w  zasobie Agencji Nieru-
chomości Rolnych, są szczególnie interesujące 
dla potencjalnych nabywców?
Obecnie Oddział Terenowy Agencji Nierucho-
mości Rolnych we Wrocławiu uzyskał akceptację 
Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi na kontynu-
owanie czynności związanych ze sprzedażą 14 
nieruchomości zabytkowych. Jesteśmy na etapie 
wznawiania procedur sprzedaży i przygotowywa-
nia przetargów.
Zabytki z  Zasobów Własności Rolnej Skarbu 
Państwa posiadają niezaprzeczalne walory ar-
chitektoniczne i  historyczne i  jako takie mogą 
stanowić interesującą ofertę dla potencjalnych 
nabywców. Atrakcyjność obiektów zabytkowych 
zależy przede wszystkim od pomysłowości inwe-
stora, dotyczącej możliwego zagospodarowania. 
Wśród oferowanych obiektów wyróżniają się pa-
łace w Bobolicach koło Ząbkowic Śląskich o mo-
numentalnej bryle, w Dalborowicach koło Sycowa 
z bogato zdobiona elewacją,  w Ligocie w pobliżu 
miasta Góra oraz piękny eklektyczny pałac w  Ła-
wicy, nieopodal Kłodzka. Duże walory inwesty-
cyjne posiadają też klasycyzujący pałac w Jałowcu 
przy granicy polsko-niemiecko-czeskiej (powiat 
zgorzelecki), manierystyczny pałac w  Tyńczy-
ku Legnickim w  pobliżu Legnicy oraz niewielki 
dworek w Zebrzydowie, na trasie do Świdnicy. Do 
sprzedaży przygotowywane będą również kolej-
ne obiekty z całego Dolnego Śląska, a wśród nich 
dwa pałace pod Wrocławiem – w  Małkowicach 
i  Sośnicy (gmina Kąty Wrocławskie), pałac Świ-
niary na terenie Wrocławia i wiele innych, w róż-
norodnej lokalizacji, kubaturze i estetyce. Oddział 
Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we 
Wrocławiu posiada najwięcej tego typu obiektów 
spośród wszystkich oddziałów w Polsce i jesteśmy 
głównym oferentem na rynku nieruchomości 
zabytkowych. Nabywcom staramy się zapewnić 
pomoc i preferencyjne warunki nabycia, zwłasz-
cza w przypadku nieruchomości objętych wpisem 
do rejestru zabytków. W takich sytuacjach możli-
we jest obniżenie ceny sprzedaży o 50% wartości 
zabytku, pod warunkiem przeznaczenia tej kwoty 
na renowację i  rozliczenia w  ciągu pięciu lat od 
daty nabycia nieruchomości. 
O  atrakcyjności naszej oferty świadczą liczne 
przykłady sprzedanych obiektów, które dzięki no-
wym właścicielom zostały zrewitalizowane i dziś 
stanowią perełki architektoniczne Dolnego Śląska. 
Można tu wymienić przykładowo pałace, należące 
dawniej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa: centrum konferencyjne z hotelem w Woja-
nowie, hotele w  Borku Strzelińskim, Kamieńcu 
koło Kłodzka i Łomnicy czy Zamku Topacz koło 
Bielan Wrocławskich – centrum konferencyjne 
z hotelem i muzeum motoryzacji. Serdecznie za-
praszam do kontaktu, chętnie udzielimy więcej 
informacji.

Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, Piotr Regiec, o nowej ustawie o obrocie 
ziemią na dolnośląskich terenach inwestycyjnych oraz wsparciu udzielanym lokalnym samorządom.
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Za każdym sukcesem stoją ludzie
Wywiad z Romanem Potockim, Starostą Powiatu Wrocławskiego

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego rad-
ni jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium za 
2015 r. Dla starosty  Romana Potockiego ten  gest 
zaufania oznacza nowe otwarcie dla powiatu i zielone 
światło do realizacji  kolejnych zadań i celów na rzecz  
jego mieszkańców.
Panie Starosto,  jednomyślna decyzja radnych 
w sprawie absolutorium to swoisty rodzaj laurki wy-
stawionej Zarządowi Powiatu Wrocławskiego, ale też 
zapewne dowód na  udaną współpracę z radnymi?
– Jestem bardzo wdzięczny radnym za ten gest zaufa-
nia. Na co dzień wspólnie z Zarządem przywiązujemy 
dużą wagę do współpracy z Radą Powiatu Wrocław-
skiego. Dla zapewnienia optymalnej przejrzystości 
naszych działań regularnie przedstawiamy radnym 
nasze zamierzenia, najczęściej podczas komisji, ale 
także w trakcie innych, mniej formalnych spotkań. Tę 
samą zasadę stosujemy także przy współpracy z wój-
tami i burmistrzami naszych gmin.

Jednym z  efektów takiej współpracy jest realizo-
wany obecnie program „Bezpieczna droga”. Czego 
dotyczy to przedsięwzięcie?
– Chodzi o  kompleksową budowę chodników przy 
drogach powiatowych prowadzoną wspólnie z naszy-
mi gminami. Program został oficjalnie przyjęty w ze-
szłym roku. Przez najbliższe trzy lata Powiat planuje 
wydać na ten cel 8,1 mln zł. 

W  kontekście  dynamicznego rozwoju gospodar-
czego i  społecznego powiatu wrocławskiego tego 
rodzaju działania wydają się szczególnie uzasad-
nione, a nawet niezbędne.
– Rzeczywiście, liczba mieszkańców naszego obszaru 
przekroczyła już próg 130 tys. osób i  od dłuższego 
czasu obserwujemy w tym obszarze trend wzrostowy. 
Wraz z  nowymi mieszkańcami pojawiają się jednak 
nowe problemy i  zadania do realizacji.  Przykładem 
są rosnące potrzeby mieszkańców w  zakresie wspo-
mnianej już infrastruktury komunikacyjnej, ale rów-

nież nowe zadania związane z dostosowaniem oferty 
edukacyjnej i  społecznej do aktualnych trendów de-
mograficznych.

Nie możecie również narzekać na brak inwesto-
rów…
– Rzeczywiście, stopa bezrobocia w  powiecie oscy-
luje wokół 3 %, a  liczba podmiotów gospodarczych 
przekroczyła już próg 16 tys. Powiat Wrocławski bez 
wątpienia może pochwalić się już rozpoznawalną, po-
wszechnie kojarzoną marką gospodarczą. Naszym za-
daniem jako samorządów jest dbać o pozytywny kli-
mat współpracy z lokalnym biznesem. W tym celu od 
trzech lat organizujemy Forum Inwestycyjne Powiatu 
Wrocławskiego, które stwarza sprzyjającą płaszczyznę 
do dialogu pomiędzy samorządami, lokalnym bizne-
sem i instytucjami otoczenia biznesu.  

A co z turystyką w Powiecie Wrocławskim?
– Od pewnego czasu prowadzimy intensywne dzia-
łania promocyjne, których celem jest promocja 
wizerunku powiatu jako atrakcyjnego miejsca do 
wypoczynku, rekreacji i  uprawiania turystyki. Poza 
eksponowaniem naszej oferty na targach turystycz-
nych, wydawaniem publikacji promocyjnych i  in-
tensywną promocją w  mediach, staramy się także 
współpracować z  gestorami branży turystycznej 
w powiecie. Jednym z przykładów takiej współpracy 
jest organizowana przez nas   już 17 czerwca konfe-
rencja pn. „Rozwój turystyki w  Powiecie Wrocław-
skim – szanse i  możliwości”, na którą zaprosiliśmy 
przedstawicieli gmin, lokalnych grup działania i  ge-
storów  obiektów turystycznych. Podczas konfe-
rencji jej uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się 
z  najnowszymi narzędziami internetowej promocji 
turystycznej (portal rezerwacyjny www.dot.travel.pl, 
system wroSIP – www.wrosip.pl, projekt WROTA Re-
gionu www.wrota.pl), a także  wysłuchają prezentacji 
nt. francuskich doświadczeń w  zakresie waloryzacji 
obiektów kulturowych we Francji.

Skoro o Francji mowa, to w czerwcu planowana jest 
w powiecie kolejna wizyta delegacji Departamentu 
Górnego Renu, partnera Powiatu Wrocławskiego.
– Również w czerwcu nasza delegacja gościła w Po-
wiecie Borken w Niemczech. Efektem każdej z takich 
wizyt są konkretne projekty współpracy. W zeszłym 
roku Forum Inwestycyjne gościło w charakterze pre-
legenta przedstawiciela Powiatu Borken, a w tym roku 
w podobnej roli na konferencji dot. turystyki w po-
wiecie wystąpi przedstawiciel Departamentu Górne-
go Renu we Francji. Poza tym w ramach współpracy 
zagranicznej realizowanych jest co roku wiele innych 
działań z udziałem mieszkańców,  artystów i młodzie-
ży, takich jak kiermasze, występy zespołów folklory-
stycznych, seminaria młodzieżowe…

Pracownicy Starostwa i innych jednostek organiza-
cyjnych Powiatu nie mogą zatem narzekać na brak 
pracy…
– Zdecydowanie nie, tym bardziej, że pomimo wzro-
stu liczby zadań, staramy się utrzymywać poziom 
zatrudnienia na stałym poziomie. Bardzo doceniam 
zaangażowanie moich pracowników i  dałem temu 
wyraz podczas ostatniej sesji absolutoryjnej dziękując 
im za ich pracę i zaangażowanie.   Przyznane absolu-
torium jest też przecież ich zasługą…

Strzegom – tu warto inwestować

Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38, 58-150 Strzegom | tel. 0048 74 85-60-599 | fax.0048 74 85-60-516 | e-mail: strzegom@strzegom.pl

Burmistrz Strzegomia | Zbigniew Suchyta – tel. 0048 74 8560-500

Gmina Strzegom posiada uzbrojone w  media 
tereny inwestycyjne i  stwarza preferencje dla 
przedsiębiorców.  Samorząd lokalny jest otwarty 
na pomoc w realizowaniu i funkcjonowaniu in-
westycji.
W  Podstrefie Strzegom Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej znajduje się ponad 6 ha 
uzbrojonych terenów inwestycyjnych, częścio-
wo klasy IV, co nie podlega wyłączeniu gruntów 
z produkcji rolniczej.  Do strefy przylega ponad 

14 ha terenów inwestycyjnych nie wchodzących 
w Podstrefę Strzegom, które gmina może uzbro-
ić dla konkretnego inwestora. Gmina Strzegom 
jako jedna z niewielu w Polsce zwalnia z podatku 
od nieruchomości nowo wybudowane hale pro-
dukcyjne - w strefie i poza nią - na okres 6 lat. 
W gminie obowiązuje najniższa stawka podatku 
od środków transportu ciężarowego.
Strzegom usytuowany jest pomiędzy Wroc-
ławiem, Wałbrzychem i  Legnicą, przy drodze 

krajowej nr 5, w odległości 15 km od autostrady 
A-4. Znany jest z bogatych złóż granitu i prężnie 
rozwijającej się branży kamieniarskiej.
Może poszczycić się zabytkami, które przyciąga-
ją turystów z  całej Polski oraz spoza jej granic, 
a  także organizowanymi imprezami kulturalny-
mi i  sportowymi o  charakterze międzynarodo-
wym.
Strzegom to gmina przyjazna inwestorom.  
Strzegom – tu warto inwestować.
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To już ósma edycja Nocy z Designem. Jakie wnio-
ski nasuwają się po tylu latach organizacji tego 
wydarzenia?
Michał Muszyński: Noc z Designem udowodniła, że 
działalność galerii handlowej nie musi sprowadzać 
się wyłącznie do handlu, że świetnie spełnia ona 
również inne funkcje. Może, jak dzieje się w Doma-
rze za sprawą Nocy z Designem, podpowiedzieć, w 
jaki sposób urządzić własne wnętrze, może inspi-
rować nie tylko klientów, ale także architektów. To 
wszystko u nas się dzieje i dlatego co roku przybywa 
zwiedzających. W 2015 roku podczas tej jednej nocy 
odwiedziło nas 5 tys. osób. Z tego wniosek, że lu-
dzie potrzebują takich wydarzeń, staramy się więc 
je zapewnić.

Galerie handlowe sprawiły, że zdewaluowało się 
słowo „galeria”, które w zbiorowej świadomości ze 
sztuką rzadko ma obecnie cokolwiek wspólnego. 
MM: I my chcemy przywrócić temu słowu jego 
właściwe znaczenie. „Handlowa” pozostaje w tle, 
jako oczywiście ważna część naszej działalności. Ta-
kie podejście chyba zdaje egzamin. 
Jakub Wallner: Można powiedzieć, że łączymy 
działania komercyjne z promocją marek, nie tylko 
tych, które z nami współpracują wynajmując po-
wierzchnię handlową. Noc z Designem ma dla nas 
dwa główne cele. Po pierwsze, przybliżenie designu. 
Chcemy pokazać, uzmysłowić, że designem nie jest 
tylko to, co dziwnie wygląda i jest nieużytkowe, lecz 
wręcz przeciwnie. Dobry design zarówno świetnie 
wygląda, jak i spełnia funkcję użytkową, a przede 
wszystkim – jest dostosowany do potrzeb. To przede 
wszystkim staramy się propagować. 

W jaki sposób?
JW: Eksponując naszych najemców, to, co oferują, 
bo chcemy chwalić się polskimi producentami, mó-
wić głośno o zdobywanych przez nich nagrodach, o 
tym, że polskie meble pojawiają się na targach za-
granicznych, choćby w Mediolanie, gdzie odbywa 
się największa wystawiennicza impreza wnętrzar-
ska na świecie. Kilku naszych najemców już się na 
tych targach pokazywało i to z powodzeniem. Co 
konkretnie chcemy pokazywać? Dobre produkty, 
które mają atrakcyjną relację ceny do wzornictwa, 
i które są u nas na bieżąco wystawiane i oferowane 
przez najemców. Szczególnie zwracamy uwagę na 
nowości, na Noc z Designem zapraszamy też pro-
jektantów mebli, które można u nas kupić, co jest 
zapewne gratką dla młodych, rozpoczynających 
dopiero naukę zawodu, którzy mają w ten sposób 
możliwość porozmawiać z doświadczonymi prakty-
kami, poznać ich sposób myślenia o projektowaniu, 
inspiracje itd. 

Marki Dolnośląskie – to przedsięwzięcie także 
wpisuje się w Państwa pozahandlową działalność 
Galerii.
JW: To jest wypełnienie pewnej luki w przemyśle 
meblarskim na Dolnym Śląsku. Nie ma takiej zor-

ganizowanej promocji regionalnego wzornictwa, 
szczególnie związanego z wnętrzami. My staramy 
się poprzez tę inicjatywę pokazywać te dolnośląskie 
marki i łączyć je z takimi choćby firmami jak Gepet-
to, który wytwarza – bo trudno mówić o masowej 
produkcji – drewniane okulary. I to jest to działanie 
niekomercyjne, nie mamy z tego żadnych korzyści 
finansowych. Naszą idée fixe jest wypromowanie 
tego, co powstaje we Wrocławiu i w regionie. 
MM: W tym roku mamy kilkanaście produktów, 
które w ramach Marek Dolnośląskich chcemy za-
prezentować szerszemu odbiorcy. Inauguracja tych 
produktów nastąpi oczywiście podczas Nocy z De-
signem. Chcemy z tą wystawą pokazać się jeszcze 
w kilku miejscach w Polsce, żeby prezentować do-
brze zaprojektowany produkt z Dolnego Śląska. To 
są zarówno lampy, elementy odzieży, meble i wiele 
innych produktów. 

Do kogo adresowana jest Noc z Designem?
JW: To truizm, ale... do wszystkich. To jest wielkie 
święto architektów, wielu z nich do nas tego wieczo-
ru przychodzi. W tym roku zaprosiliśmy ich blisko 
pięciuset. Oczywiście, odbiorcami są nasi klienci i 
klienci naszych najemców. Noc z Designem to uczta 
dla kogoś, kto szuka inspiracji w urządzeniu wnę-
trza. 
MM: Wydarzenie jest atrakcyjne także dla właści-
cieli firm, które są naszymi najemcami. To dla nich 
dobry moment by przekonać się, jakie są oczekiwa-
nia klientów, architektów, projektantów. Atmosfera 
Nocy z Designem sprzyja kontaktom i rozmowom.

Jaki jest temat obecnej edycji Nocy z Designem?
MM: Zmysły. Wszystko, co człowiek odczuwa i z 
czym, za pośrednictwem zmysłów, ma do czynienia. 
Nie ograniczamy się tylko do wzroku, słuchu i doty-
ku, ale idziemy dalej. Choćby smak... 
JW: Każdy z nas, kiedy wchodzi do jakiegoś wnę-
trza ma wyobrażenie, jak chciałby się w tym wnę-
trzu czuć. I od tego wychodząc, zaczyna to wnętrze 
tworzyć. Będziemy eksponować zmysły – dotyk, 
zapach, smak, wzrok i efekty wizualne, ale będzie 
także trochę wystaw, których zadaniem będzie te 
zmysły oszukać, co nam pokaże tę naszą percepcję 
i rzeczywistość w krzywym zwierciadle. 
MM: Zmysły są czymś pierwotnym i dotyczą każ-
dego człowieka. Design bywa postrzegany jako coś 
takiego „odjechanego”, „odlecianego”. Chcemy po-

łączyć dwa bieguny. Coś pierwotnego, z czymś, co 
jest wzniosłe, a niekiedy także niezrozumiałe dla 
szerszego odbiorcy. Chcemy w ten sposób znaleźć 
pewną harmonię. 
W dobrym wnętrzu człowiek czuje się lepiej?
JW: Tak, i widać to w naszych, polskich wnętrzach. 
Zmienia się nasza, Polaków, mentalność w myśle-
niu o urządzeniu wnętrz. To, w jakim otoczeniu się 
obracamy, żyjemy jest odbiciem naszych preferencji. 
Kreujemy przestrzeń wokół siebie, tak, by odpowia-
dała naszej osobowości. Chcemy czuć się w naszych 
wnętrzach świetnie. 

Na tych kilka godzin zaplanowanych zostało spo-
ro wydarzeń.  
JW: Staramy się, żeby było różnorodnie, a tym sa-
mym interesująco dla zwiedzających. Warto także 
podkreślić, że po Nocy z Designem jest Miesiąc 
Udomowionego Designu. To oznacza, że część tych 
wystaw pozostaje jeszcze na tych 30 dni, może jedy-
nie w trochę zmienionej formie. Większość naszych 
wystawców przygotowuje z okazji „Nocy” promo-
cje dla swoich klientów, licząc się jednak z tym, że 
niekoniecznie dokonają zakupu od razu. Chcą więc 
dać im możliwość zastanowienia się, zdecydowania, 
czy ta oferta rzeczywiście ich interesuje. Mogą więc 
wrócić za kilka dni i wciąż skorzystają z promocji. 
A na samą Noc z Designem rzeczywiście przygo-
towaliśmy szereg atrakcji. Nie o wszystkich chcę 
powiedzieć, inaczej nie będzie niespodzianki. Ale o 
jednej opowiem. Do współpracy zaprosiliśmy firmę 
Germaz z Wrocławia, która produkuje pojazdy spe-
cjalne. Wykonali prototyp wozu pancernego i my go 
u nas pokażemy, będzie można go zobaczyć, wejść 
do środka i zrobić sobie w nim zdjęcie. To jest także 
ciąg dalszy naszej akcji promowania marek dolno-
śląskich i dolnośląskiego wzornictwa. Ten pojazd tu 
został zaprojektowany i wykonany. 
MM: Chodzi nam o pokazanie, że design funkcjo-
nuje w wielu różnych wymiarach i przestrzeniach. 
Że to naprawdę nie jest wyłącznie coś „odjechane-
go”, związanego z artyzmem, ale że to jest po pro-
stu sztuka użytkowa. To jest nasze niekomercyjne 
przedsięwzięcie, którego celem jest „wyciąganie” ta-
kich perełek, nobilitowanie ich przez pokazywanie 
szerszej publiczności. To także decyduje o tym, że 
każda z organizowanych przez nas „Nocy” jest nie-
zapomnianym przeżyciem. Liczymy, że i tegoroczna 
taka będzie.

Galeria nie tylko handlowa
Z Michałem Muszyńskim, 
prezesem zarządu Galerii Wnętrz 
Domar SA i jej dyrektorem 
zarządzającym, Jakubem 
Wellnerem o Nocy z Designem 
i Dolnośląskich Markach 
rozmawia Małgorzata Pawlaczek.
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Promujemy dobre pomysły
Obejmując w 2013 roku funkcję prezesa zarzą-
du FRW zapowiadał Pan liczne zmiany. Czy 
działalność instytucji w  pełni odzwierciedla 
już Pańską wizję?

Nie, i mam nadzieję, że nigdy tak się nie stanie. 
Wizja musi nieustannie ewoluować, ponieważ 
w  innym przypadku, w  momencie osiągnię-
cia wszystkich zamierzonych celów, przesta-
libyśmy się rozwijać. Jedyne co jest w  życiu 
i  biznesie pewne, to zmiany. Rynek generuje 
wciąż nowe potrzeby i  trendy. Przede wszyst-
kim przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że 
zatrzymując się w  miejscu, tak naprawdę zo-
stają w tyle. Wiemy czym to grozi, dlatego po-
magamy przedsiębiorcom nie tylko na etapie 
tworzenia firmy ale również w trakcie jej funk-
cjonowania. Prowadzimy szkolenia i organizu-
jemy konferencje, podczas których mówimy 
o  możliwościach finansowania działalności, 
ale także o  inwestycjach w  nowe technologie, 
rozwiązaniach prawnych, czy działaniach mar-
ketingowych wartych uwagi. Zostaliśmy człon-
kiem Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, bo 
chcemy być na bieżąco, kreować rzeczywistość 
i rozwiązywać problemy przedsiębiorców.  Ko-
lejnym krokiem na przód, jaki ostatnio zrobi-
liśmy, było wejście z ofertą na teren wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Realizujemy tam 
program napędzający przedsiębiorczość aka-
demicką. W tym miesiącu wygraliśmy konkurs 
w  Wielkopolsce, gdzie będziemy udzielać po-
życzek w ramach Inicjatywy JEREMIE. Wcześ-
niej nawet o tym nie myśleliśmy! Wciąż mamy 
nowe pomysły.

Fundusz jest organizatorem prestiżowego ple-
biscytu „Gwiazdy Biznesu”. Jak ocenia Pan te-
goroczną edycję? Tych „gwiazdorskich firm” 
mamy na Dolnym Śląsku coraz więcej?

Event swoją skalą przerósł nasze oczekiwania. 
W  Centrum Nauki i  Sztuki Stara Kopalnia ze-
brało się prawie 500 znamienitych gości, w tym 
osobowości świata biznesu, polityki, kultury 
i sportu. Do rywalizacji w 6 kategoriach stanęło 
aż 60 firm i  samorządów. Ponownie z przyjem-
nością i dumą nagrodziliśmy najprężniej działa-
jące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z te-
renu Dolnego Śląska. Piękne statuetki „Gwiazd 
Biznesu” wykonane przez Dorotę Dziekiewicz 
– Plich, autorkę m.in. prestiżowego Fryderyka, 
trafiły w ręce tych, którzy swoją aktywnością wy-
różnili się w 2015 roku. W naszym województwie 
bardzo szybko mnożą się ciekawe, innowacyjne 
start’upy a  istniejące już przedsiębiorstwa dy-
namicznie się rozwijają. Stworzyliśmy plebiscyt 
„Gwiazdy Biznesu”, ponieważ uważamy, że do-
bre pomysły i działania muszą być promowane. 
W ten sposób trafiają w obieg, stają się inspiracją 
dla kolejnych przedsiębiorstw oraz motywują. 
Wiele jeszcze musimy się nauczyć, a  najlepiej 
uczy się przecież od siebie nawzajem. Plebiscyt 
„Gwiazdy Biznesu” jest ukłonem w stronę przed-
siębiorców, których podziwiamy na co dzień. Jest 
celebracją ich osiągnięć. 

Za nami już połowa 2016 roku. To był dobry 
czas dla FRW i dolnośląskiej gospodarki?

Każdy czas jest dobry, jeśli tylko odpowiednio 
się go wykorzysta. My otworzyliśmy się na nowe 
województwa i była to z pewnością słuszna decy-
zja. Na Dolnym Śląsku natomiast przedsiębiorcy 
z niecierpliwością czekali na uruchomienie Ini-
cjatywy JEREMIE. W  najbliższym czasie Fun-
dusz Regionu Wałbrzyskiego rozpocznie reali-
zacją programu, w ramach którego dolnośląskim 
firmom udzielane będą pożyczki ze środków 
post-JEREMIE. Dostępne będą dwa rodzaje po-
życzek. Pierwsza o maksymalnej kwocie 100 tys. 
zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i druga 
do 250 tys. zł na pokrycie kosztów związanych 
z działalnością produkcyjną. Okres spłaty w obu 
przypadkach wyniesie 12 miesięcy. W  ciągu 
7  miesięcy rozdysponujemy na Dolnym Śląsku 
16 mln zł. Mam nadzieję, że te fundusze zaspo-
koją potrzeby inwestycyjne małych i  średnich 
przedsiębiorstw.

Macie na swoim koncie liczne nagro-
dy, własny plebiscyt, miliony przekazane 
przedsiębiorcom. Jaki jest Wasz największy 
sukces?

Zaufanie jakim obdarzyli nas przedsiębiorcy. 
Jest to ogromny sukces, na który pracuje się 
latami i  którego nie są w  stanie przebić żadne 
wyróżnienia. Klient, który do nas wraca a także 
poleca nas dalej, jest najlepszą nagrodą za na-
szą pracę. Z przeprowadzanych przez nas badań 
zadowolenia klientów wynika, że chwalą sobie 
przede wszystkim jakość świadczonych usług 
oraz poziom relacji, jaki nawiązują z  naszymi 
doradcami. Zależy nam na tym, aby towarzyszyć 
przedsiębiorcy w  rozwoju jego firmy i  zawsze 
traktować go indywidualnie, dokładnie analizu-
jąc jego przypadek. Pragnę szczerze podziękować 
za to zaufanie.

Firmę uhonorowano ostatnio w dwóch prestiżo-
wych gospodarczych konkursach. W  konkursie 
Gwiazdy Biznesu zdobyła III miejsce w kategorii 
Firma Rodzinna, a w Plebiscycie Gospodarczym 
Muflony  - II miejsce w kategorii Najlepsza Mikro 
i Mała Firma. 
Firma  prowadzona jest przez Elżbietę Szumską, 
która jest właścicielem oraz przez jej dwie córki 
: Martę Adamiak – zarządzającą Średniowiecz-
ną Osadą Górniczą oraz Małgorzatę Szumską 
– zarządzającą pensjonatem Złoty Jar. Przedsię-
biorstwo zatrudnia też innych członków rodziny 
– łącznie 8 osób. W  sezonie letnim do obsługi 
turystów zatrudnianych jest około 100 osób. 
Trudno się temu dziwić, bo atrakcje Złotego Sto-
ku przyciągają rocznie ponad 250 tys. turystów. 
Liczba odwiedzających zwiększa się co roku 
o około 10 procent.      

Jedyna taka atrakcja w Europie
Główną ideą firmy jest zaspokojenie potrzeb tu-
rysty i dostarczenie mu atrakcji przez cały dzień. 
A  największymi atrakcjami są: Kopalnia Złota 
z  jedynym w Polsce podziemnym wodospadem 
oraz Średniowieczna Osada Górnicza, która jest 
jedyna taką atrakcją w Europie. Ala na turystów 
czeka jeszcze wiele innych niespodzianek: bez-
płatne zwiedzanie Muzeum Minerałów i Izby Pa-
mięci, pływanie łodzią podziemnym korytarzem, 
płukanie złota, wybijanie złotej monety, odlewa-
nie sztabek złota, diamentowe pole, papier czer-
pany, ścianka wspinaczkowa, strzelanie z łuków, 
paintball, przejażdżka repliką czołgu Leonarda 
da Vinci, średniowieczny plac zabaw, wybijanie 
Du-Kata.
Główną grupą docelową firmy są turyści in-
dywidualni oraz grupy szkolne. Na terenie  
obiektu turyści mają do dyspozycji pełną ga-
stronomię, miejsca noclegowe na 100 osób. 
„Gorączka Złota w  branży turystycznej” - to 
ich firmowe hasło. Formuła 3E - education, en-
tertainment, excitement  jest przez nich w peł-

ni realizowana. Stawiają na jakość, bezpieczeń-
stwo i komfort.
Wypracowali strategię, która polega  m.in. na 
corocznym poszerzaniu oferty skierowanej dla 
turysty. Przede wszystkim chodzi o  rozbudowę 
obiektów i  infrastruktury. W  planach mają za-
adoptowanie nowych sztolni. W  budynku tzw. 
Łamacz w sezonie 2016 powstają  Escape Roomy 
oraz centrum sportów ekstremalnych: strzelnica, 
ścianka wspinaczkowa, hala paintballowa. Planu-
ją uruchomienie drezyny. Mają zamiar utworzyć 
lokalny browar i warzyć złotostockie piwo. 
Chcą, aby Złoty Stok cieszył się mianem mia-
steczka turystycznego, w którym tury sta ma za-
pewnione wszystkie potrzeby. Będą brać udział 
we wszystkich nowych przedsięwzięciach doty-
czących promowania  produktu turystycznego, 
miasta oraz regionu.

Zobaczmy, co nas czeka
Zwiedzanie Kopalni Złota rozpoczynamy od 
Sztolni Gertrudy. Udostępniono jej półkilome-
trowy odcinek  W  tej części można zobaczyć: 
bogatą ekspozycję map i planów kopalni z okresu 
od XVIII do XX wieku (w tym tajemniczą mapę 
Sztolni Czarnej); w  gablotach dawne narzędzia 
górnicze i  hutnicze , minerały , wystawę lamp 
górniczych; piec muflowy, laboratoryjny piec, 
w którym wytapiano złoto; osiemnasto wieczny 
wózek do transportu rudy. Dużą atrakcja cieszy 
się udostępniony do zwiedzania skarbiec. To tu-
taj można zobaczyć 1066 „złotych” sztabek odpo-
wiadających 16 tonom złota uzyskanym w ciągu 

całego czasu pracy kopalni tj przez ok. 1000 lat.
Część chodników Sztolni Gertruda możemy 
zobaczyć płynąc 15-osobową łódką. Podziemny 
spływ odbywa się na odcinku ok. 200 metrów. 
Następnie przechodzimy do Sztolni Czarnej 
Górnej. Największą jej atrakcją jest jedyny w Pol-
sce podziemny wodospad. Głęboko pod ziemią, 
w  małej komorze, z  wysokości ośmiu metrów, 
woda z hukiem spada tuż przed odwiedzającymi. 
Od roku 2008 turyści wyjeżdżają na zewnątrz 
Podziemnym Pomarańczowym Tramwajem 
trasą liczącą ok. 300 metrów. Jest to największa 
atrakcja  kopalni złota.

Turystyczna gorączka złota w Złotym Stoku
Od dawna mówi się, że Dolny 
Śląsk powinien w większym stopniu 
wykorzystywać swoje turystyczne 
walory. Są jednak przedsiębiorcy, 
którzy potrafią z powodzeniem 
realizować takie koncepcje. Usługi 
Turystyczne „Aurum” Elżbieta 
Szumska w Złotym Stoku są 
najlepszym tego przykładem. 

Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego
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®
Inwestycje liczone 
w milionach
Z prezydent Świdnicy, Beatą 
Moskal-Słaniewską, rozmawia 
Filip Bernat.

Jakie inwestycje są planowane w  mieście 
w najbliższym czasie?
Jedną z  priorytetowych spraw jest dla nas in-
frastruktura drogowo-chodnikowa. Chcemy 
zapewnić jak najwięcej komfortu kierowcom 
i pieszym. W ubiegłym roku zakończyliśmy kil-
ka dużych inwestycji, zarówno na drogach miej-
skich, jak i  wojewódzkich. W  tym roku, dzięki 
naszym staraniom, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad rozpoczęła modernizację 
drogi krajowej numer 35 – najważniejszej, jaka 
przebiega przez Świdnicę. Inną stroną naszych 
działań w  tym zakresie jest usuwanie z  infra-
struktury drogowej elementów, które są dla kie-
rowców uciążliwe. Przygotowujemy się także do 
budowy ciągów pieszo-rowerowych, a pieniądze 
na realizację tego projektu zamierzamy pozy-
skać ze środków unijnych. Chcemy też zmoder-
nizować obiekty sportowe, przede wszystkim 
pod kątem zbliżających się Światowych Igrzysk 
The World Games 2017, ale nie tylko. Poza tym 
w planach są także inwestycje mieszkalne, mię-
dzy innymi budowa nowych lokali socjalnych . 
To są inwestycje liczone w milionach. 

W zeszłym roku Świdnica została laureatem 
nagrody „Gwiazdy Biznesu” w kategorii „Sa-
morząd przyjazny biznesowi”. W jaki sposób 
miasto przyciąga inwestorów?
Myślę, że oprócz atrakcyjnych terenów inwe-
stycyjnych, dla przedsiębiorców ważny jest 
również sposób, w  jaki załatwia się u  nas for-
malności. Każdy, kto przychodzi do Urzędu 
Miejskiego, jest traktowany z  należytą życzli-
wością i  może liczyć na wsparcie pracujących 
w nim osób. Istotny jest także fakt, że nasza jed-
nostka działa bardzo sprawnie i  wszystkie de-
cyzje zapadają szybko, co zdecydowanie sprzyja 
prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Dostęp do wykwalifikowanych pracowników 
także może być atutem miasta?
Mamy sygnały od przedsiębiorców, że tej wyspe-
cjalizowanej kadry zaczyna powoli brakować. 
Nie jest to jednak wyłącznie problem Świdni-
cy, takie sytuacje mają miejsce wszędzie, nawet 
we Wrocławiu. Szukamy wyjścia z  tej sytuacji 
poprzez odtwarzanie szkolnictwa zawodowe-
go. Działamy w  tym zakresie w  porozumieniu 
z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną i Starostwem 
Powiatowym w  Świdnicy. Chcemy, aby świd-
nickie zakłady pracy także włączyły się w  ten 
proces, sygnalizując nam, jakich specjalistów po-
trzebują. Bardzo się cieszę, że w naszym mieście 
są miejsca pracy dla fachowców, którzy stracili 
zatrudnienie w wyniku transformacji gospodar-
czej. Ślusarze, spawacze czy tokarze mają dziś 
zapewnione tutaj dobrze płatne etaty. 

Gospodarczo jest więc dobrze, ale co życiem 
codziennym mieszkańców? Jak wygląda kul-
turalno-sportowa oferta Świdnicy?

Komfort mieszkańca to przede wszystkim 
przyjazna przestrzeń do życia i  rozwoju: rów-
ny chodnik pod domem, plac zabaw, na który 
może pójść z dziećmi, tereny rekreacyjne, a tak-
że miejsca w  żłobkach, przedszkolach i  szko-
łach. Oczywiście aspekt rozrywkowy także jest 
istotny. Staramy się organizować jak najwięcej 
koncertów, przeglądów i  festiwali, zapraszamy 
renomowane teatry, jednak staramy się pod-
chodzić do tego mądrze. Pieniądze, które obec-
nie przeznaczamy na kulturę, są niewiele więk-
sze niż w  ubiegłych latach, a  w  mieście dzieje 
się o wiele więcej. Niektóre wydarzenia, jak na 
przykład Świdnickie Noce Jazzowe czy Festiwal 
Bachowski, mają już wyrobione marki i  przy-
ciągają do naszego miasta publiczność z  całej 
Polski. Za nami także debiut festiwalu filmowe-
go Spektrum, który spotkał się z bardzo dobrą 
recepcją, a na którym wyświetlono niemal same 
premierowe filmy, między innymi wielokrotnie 
nagradzanego później „Syna Szawła”. 

Mieszkańcy mogą czuć się w  Świdnicy bez-
piecznie?
Na pewno bardziej niż w dużym metropoliach. 
Oczywiście każde miasto ma swoje problemy, 
ale współpraca z policją układa się bardzo do-
brze. Co roku odbywamy serię spotkań z miesz-
kańcami i słuchamy ich postulatów, także w sfe-
rze bezpieczeństwa. 

Jeszcze kilka lat temu mieszkańcy Świdnicy 
narzekali na problem brudu w mieście. Co się 
zmieniło w tej kwestii?
Pierwszą decyzją, którą podjęłam jako prezy-
dent Świdnicy, było posprzątanie miasta. Uru-
chomienie służb miejskich spowodowało, że 
w  ciągu kilku miesięcy wszystkie świdnickie 
parki zostały gruntownie wysprzątane. Przeję-
liśmy też opiekę nad zielenią przy drogach wo-
jewódzkich, systematycznie prowadzimy przy-
cinki drzew i  żywopłotów. Kolejnym krokiem 
będzie remont naszych parków. Obecnie trwa 
renowacja skweru przy Placu Tysiąclecia, ale 
już przygotowujemy się do największej pod tym 
względem inwestycji, czyli remontu Parku Cen-
tralnego. Chcemy odtworzyć jego historyczny 
wizerunek i wzbogacić go o nowe nasadzenia.

Dariusz Wesołowski, 
współwłaściciel firmy Corthinx, 
laureat nagrody „Gwiazdy 
Biznesu 2016” w kategorii 
„Osobowość regionu”:

Osobowość Dolnego Śląska to odważny przed-
siębiorca, z rozsądną ekspozycją na ryzyko, który 
wierzy, że potencjał regionu można z powodze-
niem przenieść na krajowe oraz zagraniczne 
rynki. Dolnoślązacy powinni korzystać z  tego, 
co mają, ponieważ nasz region stwarza ogromne 
możliwości do rozwoju.
Geopolityczne warunki panujące obecnie na 
świecie doprowadziły do tego, że Polska stała 
się atrakcyjnym miejscem pod względem inwe-
stycyjnym. Dobra lokalizacja oraz światopogląd 
tutejszych przedsiębiorców sprawiają, że zagra-
niczne rynki z  coraz większym zainteresowa-
niem spoglądają na nasz kraj, jesteśmy partne-
rem pożądanym i docenianym.
Musimy pamiętać, że świat nie został jeszcze 
w  całości wynaleziony – wciąż jest mnóstwo 
miejsca na kolejne innowacje, usługi i produkty. 
Powinniśmy zatem korzystać z  potencjału, któ-
rym dysponujemy jako region oraz kraj.

Adrian Walczewski, dyrektor 
firmy Pentair Poland – 
zdobywcy nagrody “Gwiazdy 
Biznesu 2016” w kategorii 
“Średnia firma” oraz “Muflony 
2016” w kategorii “Firma 
odpowiedzialnego biznesu":

Dwa tak ważne wyróżnienia zobowiązują. To 
motywuje nas do dalszego i lepszego realizowa-
nia naszej polityki CSR. Odpowiedzialny biznes 
to wybór, filozofia prowadzenia działalności go-
spodarczej w  sposób, który uwzględnia aspekty 
etyczne, ekologiczne i  społeczne. To możliwość 
udziału przedstawicieli biznesu w  realizacji po-
lityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
i pomnażaniu kapitału społecznego. 
Zasada jest jedna - nawiązywać prawdziwe 
i uczciwe relacje z interesariuszami oraz działać 
fair. Tylko taki CSR się opłaca. 
Programy Pentair są wsparciem dla potrzebują-
cych pomocy w naszym regionie, ale i na całym 
świecie. Zachęcamy lokalny biznes do włączenia 
się w  inicjatywy, w  których często zamiast pie-
niędzy cenna jest usługa, produkt, pomoc lub 
wiedza z obszaru, w którym Państwo działacie.
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Czuję się mieszkańcem, nie burmistrzem
Burmistrz Dzierżoniowa, Dariusz Kucharski, opowiada o zmianach 
w mieście, planowanych inwestycjach oraz konsultacjach 
społecznych prowadzonych za pomocą... Facebooka.

Czym dla Pana jest „samorząd przyjazny bizne-
sowi”? Na jakie udogodnienia mogą liczyć inwe-
storzy otwierający firmy w Dzierżoniowie?
To samorząd, który mało obiecuje, a dużo działa. 
Różnego rodzaju pakiety, ulgi w  podatkach czy 
pomoc w prowadzeniu całego procesu inwestycyj-
nego: to może mieć każdy. Ważne jest jednak jak 
te mechanizmy funkcjonują w praktyce. W Dzier-
żoniowie działają dobrze. Najlepszym potwierdze-
niem tego jest fakt, że przyciągamy inwestorów sy-
stematycznie, a nie akcyjnie. Przykładamy bardzo 
dużą wagę do tego, by inwestor czuł opiekę i wspar-
cie, także po uruchomieniu już swojej działalno-
ści czy w  trudnych momentach. To się sprawdza, 
w ten sposób pracujemy na opinię, jaką cieszymy 
się wśród przedsiębiorców. Ma ona duże znaczenie 
dla przyszłych inwestorów.

Sprawuje Pan funkcję burmistrza od 2014 roku. 
Co przez ten czas udało się zmienić w mieście?
Sposób dialogu z mieszkańcami, przejście od pew-
nego rodzaju konkurowania do rzeczywistej współ-
pracy z otaczającymi nas samorządami. Podobnie 
jest w kwestii współpracy ze spółdzielnią mieszka-
niową, czego efekty są już widoczne. Bardzo mnie 
cieszy zorganizowana nauka przedsiębiorczości 
w  szkołach gimnazjalnych. Na samym początku 
zdecydowałem o  wprowadzeniu budżetu obywa-
telskiego, wynosi on 1 mln zł. Wraz z otaczającymi 

nas samorządami powołaliśmy stowarzyszenie Zie-
mia Dzierżoniowska, zajmujące się zdobywaniem 
środków na wspólne projekty. W  Dzierżoniowie 
reaktywowano Młodzieżową Radę Miasta, która 
reprezentuje młodych mieszkańców i  zajmuje się 
Młodzieżowym Budżetem Obywatelskim (100 tys. 
zł). To chyba pierwszy taki projekt w Polsce. Powo-
łałem także Radę Seniorów. Uważam to za bardzo 
ważne, ponieważ seniorzy odgrywają niezwykle 
ważną rolę w życiu miasta. Podziwiam zaangażo-
wanie „starszej młodzieży”, która bardzo szybko 
wypracowała pierwsze efekty swojej działalności. 
Mam na myśli „Pudełko życia” – pomysł, który 
spotkał się z  ogromnym zainteresowaniem i  już 
procentuje. Wspólnie z  mieszkańcami pracujemy 
teraz nad Dzierżoniowską Kartą Seniora. Czas, 
który upłynął w  niektórych obszarach, poświęci-
łem też na obserwację i  bardzo dokładną analizę 
wielu procesów zachodzących w  mieście. Chcę 
usprawniać funkcjonowanie miasta, widzę jak wie-
le jest jeszcze do zrobienia, ale zależy mi na prze-
myślanych zmianach. Nie udało się zmienić tylko 
jednego: wciąż czuję się mieszkańcem Dzierżonio-
wa, nie jego burmistrzem.

Konsultacje z  innymi mieszkańcami prowadzi 
Pan także za pośrednictwem Facebooka. Jaki 
charakter mają te rozmowy? Jest zainteresowanie 
ze strony społeczeństwa?

Zaskakująco duże. To świetne narzędzie do dia-
logu. Prowadzimy rzeczowe rozmowy, wolne od 
internetowego hejtu. Dla mnie jest to jedna z waż-
niejszych form zasięgania opinii od mieszkańców, 
którym dziękuję za zainteresowanie sprawami mia-
sta.

Obecnie trwa realizacja drugiego etapu budowy 
parku rekreacyjnego przy ul. Sikorskiego. Jakich 
jeszcze inwestycji można spodziewać się w  tym 
roku?
Prowadzimy dużo inwestycji drogowych. Są one 
związane z ruchem tranzytowym oraz z mniejszy-
mi drogami ważnymi dla mieszkańców i płynnoś-
cią poruszania się po mieście. Pod tym względem 
Dzierżoniów powoli zaczyna się wyróżniać. Nie-
mal wszystkie główne drogi są już wyremonto-
wane. Powstaje też nowy budynek komunalny, ale 
prawdziwym wyzwaniem jest budowa centrum 
przesiadkowego, na którą technicznie jesteśmy już 
przygotowani. Przed nami batalia o unijne środki.

Rozmawiał Filip Bernat

Nasza Pasja,
Wasz Sukces,

Wspólna Radość!

Choć bezinteresowne czynienie dobra w dzisiejszych czasach może wydawać się bezsensowne, są tacy, 

którym nadal bliska jest dewiza Brata Alberta, że powinno się być dobrym jak chleb. Tak od 25 lat my-

ślą i działają właściciele rodzinnej piekarni Pasol-Paco, pierwsi laureaci nagrody specjalnej „Dobroczyńca 

roku" STOWARZYSZENIA AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE.

Dziś wyborny smak świdnickiego chleba wypiekanego na naturalnym zakwasie znają w całym regionie. 

Pasol-Paco niedawno została uznana jedną z najlepszych firm na Dolnym Śląsku - do piekarni trafiła sta-

tuetka „Gwiazda Biznesu" (w kat. „Rodzinna Firma").

Zaangażowanie w życie społeczności lokalnej dostrzegła kapituła plebiscytu gospodarczego Muflony 2015, 

przyznając Pasol-Paco w kategorii Firma Odpowiedzialnego Biznesu III miejsce.-_ Dzielimy się chlebem 

na co dzień. Od początku współpracujemy z Caritasem, wspieramy SPDC „Serce". Wierzę, że pomaganie 

ma sens! - mówi Katarzyna Jarosz-Lenkiewicz, prezes Pasol-Paco.

PASOL-PACO: BYĆ DOBRYM JAK CHLEB
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Zachodnia Izba Gospodarcza
zaprasza na IV Wrocławskie Forum Kobiet

Już 20 czerwca br. we Wrocławskim 
Centrum Kongresowym przy Hali Stu-
lecia odbędą się intrygujące dyskusje 
i  ciekawe rozmowy z gośćmi specjalny-
mi IV Wrocławskiego Forum Kobiet, 
które poprowadzi Agnieszka Maciąg 
– światowej sławy modelka, aktorka, 
dziennikarka Polsat Café. Gośćmi spe-
cjalnymi tegorocznego Wrocławskiego 
Forum Kobiet będą: Katarzyna Miller 
– znana psycholożka, psychoterapeutka 
oraz filozofka, Jarosław Kret – dzien-
nikarz i  fotoreporter, autor wielu pub-
likacji książkowych, dr  Damian Na-
sulicz – współwłaściciel Prestige Dent 
– Europejskiego Centrum Implantologii 
i Stomatologii Estetycznej oraz dr Anna 
Tomkowiak i  Edyta Jelonek – lekarze 
medycyny estetycznej z  Salonu Urody 
Beaty Trawińskiej.
Hasło przewodnie tegorocznego Forum 
to „Kobieta w podróży zwanej życiem”, 
dlatego nasze wydarzenie rozpoczniemy 
panelem dyskusyjnym pt.: „Rola kobiet we 
współczesnym świecie. Jak przejść przez 
życie realizując własne marzenia i  pasje” 
z udziałem: Katarzyny Miller, Magdaleny 
Staszyńskiej, Magdaleny Bluj, Beaty Tra-
wińskiej, Małgorzaty Czerwińskiej i Mał-
gorzaty Kosierkiewicz.

Podobnie jak rok temu Wrocławskie Fo-
rum Kobiet zostanie podzielone na IV 
Bloki tematyczne: Blok I: Podróże, Blok 
II: Psychologia, Blok III: Profilaktyka 
zdrowia, Blok IV: Zdrowa kuchnia dla 
zabieganych kobiet. Podczas trwania 
bloków odbędą się rozmowy m.in. po-
zwalające odkryć mocne strony kobie-
cej natury. Dowiemy sie jak ważny jest 
uśmiech kobiety, a także poznamy tajem-
nicze znaczenie medycyny estetycznej. 
Nie zabraknie także rozmów na temat 
zdrowego żywienia. Tylko podczas Fo-
rum Agnieszka Maciąg zdradzi nam cen-
ne porady i własne przepisy kulinarne.

IV Wrocławskie Forum Kobiet zostało 
objęte Honorowym Patronatem: Pełno-

mocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa 
Obywatelskiego, Wicemarszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz Wrocław-
skiej Rady Kobiet, która została powoła-
na przez Prezydenta Miasta Wrocławia. 
Tytuł Patrona Startegicznego należy do 
PKO Banku Polskiego, natomiast Patro-
nami Głównymi są firmy NEWIND sp. 
z o.o. oraz PZU.
Wrocławskie Forum Kobiet rokrocznie 
jest miejscem spotkań kobiet, które od-
niosły sukces w biznesie, sztuce czy na-
uce i potrafią zarażać swoją energią oraz 
pasją innych. Do tej pory każda edycja 
cieszyła się ogromnym zainteresowa-
niem wśród mieszkanek Dolnego Śląska. 
Dotychczas na Wrocławskim Forum Ko-
biet gościliśmy m.in. Ewę Michnik, Ewę 
Mańkowską, Agatę Młynarską, Dorotę 
Wellman, Alicję Węgorzewską, Kata-
rzynę Skrzynecką, Martę Kuligowską 
i Wojciecha Eichelbergera.

Poprzednia, III edycja Forum Kobiet, 
zgromadziła blisko 500 uczestniczek, 
a cała impreza okazała się bardzo dużym 
sukcesem.

Udział w Forum Kobiet jest bezpłatny. 
Więcej informacji na stronie www.zig,pl

KREATYWNE, 
ODWAŻNE 

I KOMPETENTNE 
– TAKIE SĄ 

KOBIETY SUKCESU 
TEGOROCZNEGO 

WROCŁAWSKIEGO 
FORUM KOBIET

Uczestniczki II Wrocławskiego Forum Kobiet 
– 26 czerwca 2014 roku

* Niniejsze oferty mają charakter informacyjny i nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU W PRZETARGACH

Skontaktuj się z nami: ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław, tel. 71 356-39-19

PAŁAC
BOGUSZYCE
GMINA OLEŚNICA

GMINA KŁODZKO 

przeznaczenie: teren obsługi produkcji
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
pow. nieruchomości: 2,0465 ha
położenie nieruchomości:
ź miasto wojewódzkie - Wrocław - 34 km
ź droga AOW nr S8 - 4 km
ź dworzec kolejowy: Oleśnica - 5 km
ź lotnisko Wrocław - Strachowice - 35 km 

przeznaczenie: tereny przemysłu 
nieuciążliwego i rolnictwa ekologicznego 
pow. nieruchomości: 17,1182ha
położnie nieruchomości:
ź miasto wojewódzkie - Wrocław - 88 km
ź droga krajowa nr 8 –3,0 km
ź dworzec kolejowy: Kłodzko - 6 km
ź lotnisko Wrocław - Strachowice - 92 km

PAŁAC
ŚLUBÓW

GMINA GÓRA

przeznaczenie: teren zabudowy 
mieszkaniowej 
pow. nieruchomości:  5,5673ha
położnie nieruchomości:
ź miasto wojewódzkie - Wrocław - 80 km
ź droga wojewódzka nr 324  - 3,5 km
ź dworzec kolejowy: Góra - 8 km
ź lotnisko Wrocław - Strachowice - 80 km

PAŁAC
BOBOLICE
GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

przeznaczenie: teren zabudowy 
mieszkaniowej 
pow. nieruchomości:  3,7641 ha 
położnie nieruchomości:
ź miasto wojewódzkie - Wrocław - 62 km
ź droga krajowa nr 8 - 4 km
ź dworzec kolejowy: Ząbkowice Śl. 5,5 km
ź lotnisko Wrocław - Strachowice - 65 km

PAŁAC 
ŁAWICA

OFERTY NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWYCH

przeznaczenie: teren zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych
pow. nieruchomości: 3,9027  ha 
położnie nieruchomości:
ź miasto wojewódzkie - Wrocław - 93 km
ź droga wojewódzka nr 324 - 7 km
ź dworzec kolejowy: Góra - 6 km
ź lotnisko Wrocław - Strachowice - 96 km

PAŁAC
LIGOTA

GMINA GÓRA

www.wroclaw.anr.gov.pl

PAŁAC
TYŃCZYK LEGNICKI
GMINA KROTOSZYCE

przeznaczenie: teren zabudowy 
mieszkaniowej 
pow. nieruchomości: 31,7554 ha 
położnie nieruchomości:
ź miasto wojewódzkie - Wrocław - 79 km
ź autostrada A4 - 3 km
ź dworzec kolejowy: Legnica -  10 km
ź lotnisko Wrocław - Strachowice - 73 km
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Panie Marszałku, niebawem wakacje i czas 
odpoczynku, tymczasem w Sejmiku zapowia-
da się gorący okres. Radni PiS złożyli wniosek 
o odwołanie obecnego zarządu. Jak Pan pod-
chodzi do tego wniosku?
Z jednej strony ze spokojem, bo jestem przeko-
nany o tym, że dobrze realizujemy powierzone 
nam zadania. Region rozwija się dynamicznie, 
przekroczyliśmy już 75% unijnej średniej PKB, 
mamy coraz niższe bezrobocie, prowadzimy 
szereg ważnych inwestycji infrastrukturalnych, 
mamy swoje sukcesy. Radzimy sobie też z licz-
nymi  problemami, które zawsze pojawiają się 
w obszarze zarządzania, a zwłaszcza tam,  gdzie 
podejmowane decyzje muszą uwzględniać inte-
resy tak wielu różnych grup i środowisk. Ciągle 
pracujemy też nad usprawnianiem funkcjono-
wania Urzędu, bo na pewno wiele rzeczy można 
robić lepiej. 

A z drugiej strony?
Z drugiej strony mam coraz więcej niesmaku do 
sposobu uprawiania polityki przez niektóre śro-
dowiska. Dobrą zasadą samorządową powinno 
być to, aby w dyskusji o sprawach ważnych dla 
regionu umieć oderwać się od politycznych czy 
wręcz partyjnych uwarunkowań. Rozumiem 
oczywiście, że radni PiS dążą do objęcia wła-
dzy. I w tym sensie nie dziwię się, że składają 
taki wniosek i podejmują taką próbę. Dziwię się 
natomiast temu, że argumentacja towarzysząca 
wnioskowi pozbawiona jest jakiejkolwiek war-
tości merytorycznej. W odczuciu wielu obser-
watorów mamy do czynienia z kolejną awanturą 
polityczną ukierunkowaną na destabilizację 
Sejmiku. 

Jakie są szanse, że wniosek zostanie przyjęty?
Mam świadomość, że decyzje radnych mają w 
jakiejś części charakter polityczny i wiem, że 
prowadzone są różne rozmowy, ale utworzenie 
obecnej koalicji wiązało się z twardym zobo-
wiązaniem wszystkich stron do współpracy do 
końca kadencji. Realizujemy wspólnie ustalo-
ny plan działań. Nie widzę powodu do przery-
wania współpracy. Z drugiej strony nie wierzę 
w to, aby radni z Platformy Obywatelskiej, któ-
rzy w dużej mierze współtworzyli dotychcza-
sową politykę naszego samorządu, chcieli się 
dzisiaj od niej całkowicie odciąć. Tym bardziej 
wydaje mi się to niemożliwe, że odwołanie tego 
zarządu oznaczałoby oddanie władzy w regio-
nie w ręce PiS-u.  Wierzę, że wszystkie strony 
wykażą tu niezbędną odpowiedzialność. Jeśli 
zaś wzięlibyśmy pod uwagę tylko merytorycz-
ną argumentację towarzyszącą wnioskowi, to 
nie miałby żadnych szans. Większość zarzutów 

kierowanych pod adresem zarządu jest albo 
fałszywa, albo demagogiczna, oparta na pół-
prawdach i kłamstwach. Prosty przykład: we 
wniosku jest mowa o niedziałającym genera-
torze RPO.  Gdyby uwagi dotyczące pracy ge-
neratora zgłaszano na początku tego roku, by-
łoby to częściowo uzasadnione. Rzeczywiście 
mieliśmy problemy, z którymi wykonawca tego 
narzędzia nie radził sobie dobrze. Podjęliśmy 
jednak odpowiednie działania naprawcze i  od 
dłuższego czasu mamy już nowe, sprawdzone 
i dobrze działające generatory.  Mówienie o 
„niedziałającym” generatorze dzisiaj, świad-
czy o złej woli wnioskujących i politycznym 

charakterze nie tylko tego zarzutu, ale i całego 
wniosku. 

Jak bardzo jesteśmy zatem zaawansowani we 
wdrażanie RPO dzisiaj? 
Jesteśmy na bardzo przyzwoitym poziomie w 
porównaniu z innymi województwami. Wszy-
scy mają pewne problemy, wynikające między 
innymi z braku niektórych dokumentów mini-
sterialnych, ale radzimy sobie. Dotychczas ogło-
siliśmy 102 konkursy na sumę prawie 3 mld zł, 
do końca roku ogłosimy ich prawie 200 na sumę 
4,7 mld zł. To ponad połowa pieniędzy, które 
mamy. Część naborów została już rozstrzygnię-

ta. Dotyczy to choćby projektów wsparcia rynku 
pracy, pomocy dla przedsiębiorców, czy też za-
kupu nowoczesnego taboru kolejowego. Trochę 
niepokoju wzbudziła ostatnia prośba minister-
stwa o wstrzymanie prac nad realizacją proce-
dur przetargowych przy RPO z uwagi na toczące 
się prace nad zmianą ustawy o zamówieniach 
publicznych. Wierzymy, że ministerstwo szyb-
ko upora się ze swoimi problemami i będziemy 
mogli z pełnym zaangażowaniem kontynuować 
nasze zadania. 

Opozycja podnosi też kwestię nadzoru nad 
spółkami… 
Myślę, że o jakości nadzoru nad naszymi spół-
kami najlepiej świadczą konkretne działania 
zarządu wobec wszystkich sytuacji, w których 
można było mieć wątpliwości co do gospodar-
ności lub przejrzystości ich działalności. Takie 
pojawiły się wobec zarządu Arlegu i Stawów Mi-
lickich. W obu przypadkach zadziałały procedu-
ry kontrolne i w obu sytuacjach – dla czystości 
prowadzonych przez spółki zadań - doszło do 
zmian personalnych. Warto przy tym wyraźnie 
podkreślić, że w żadnym z tych przypadków nie 
stwierdzono złamania prawa. Naprawdę chciał-
bym, żeby takimi samymi standardami działania 
mogli pochwalić się w podobnych sytuacjach 
działacze PiS. Generalnie jeśli chodzi o spółki, 
to mamy bardzo ambitne plany reformatorskie, 
ale o tym będę mógł powiedzieć za jakiś czas. W 
każdym razie, w efekcie planowanych ruchów 
będziemy zmniejszać zatrudnienie w podległych 
jednostkach.

A jak to zatrudnienie wygląda dzisiaj w Urzę-
dzie?
Od początku mojej kadencji zatrudnienie w 
urzędzie się zmniejsza. Zredukowano również 
ilość pracowników w niektórych podległych 
nam instytucjach. To nie są proste procesy, 
zwłaszcza w sytuacji, kiedy oficjalny audyt za-
trudnienia wskazuje, że wraz z rozpoczęciem 
wdrażania RPO powinniśmy zwiększyć liczbę 
etatów obsługujących nasz program regionalny. 
Mimo tego udało się. Dokonaliśmy niezbęd-
nych przesunięć i staramy się utrzymać to niż-
sze zatrudnienie. Wiem, że dużo emocji  u kole-
gów z opozycji budzi obecność pełnomocników 
zarządu i marszałka. Warto podkreślić, że więk-
szość z nich nie otrzymuje z tytułu świadczonej 
pracy żadnych dodatkowych gratyfikacji. Część 
pracuje społecznie, część przyjęła dodatkowe 
obowiązki realizując inne zadania w urzędzie. 
Tylko kilka osób pełniących tę funkcję pobie-
ra za to pensję. Przypomnę też, że powołanie 
pełnomocników wynika albo z wymogów pra-
wa (np. ds. ochrony informacji niejawnych, ds. 
systemu jakości ISO, czy też ds. mniejszości et-
nicznych i narodowych) albo realizacji kluczo-
wych dla województwa projektów o charakte-
rze interdyscyplinarnym (np. pełnomocnik ds. 
budowy ośrodka sportowego na Polanie Jaku-
szyckiej, ds. uzdrowisk, ds. informatyzacji, czy 
też ds. współpracy z uczelniami, środowiskami 
młodzieżowymi). 

W rozmowach z opozycją często pada argu-
ment, że konieczna jest lepsza współpraca z 
rządem. Jak się Panu współpracuje z rządem i 
czy można coś w tej współpracy poprawić?
Dobra współpraca samorządu z rządem jest 
bez wątpienia koniecznością. Realizujemy wie-
le wspólnych programów i z tej perspektywy 
patrząc, nasze relacje z rządem są bardzo przy-
zwoite. Z drugiej strony, spora część ważnych 
dla Dolnego Śląska postulatów pozostaje bez 
odpowiedzi albo nie spotyka się z przychylnością 
Rady Ministrów.  I tutaj jest spory potencjał do 
naprawy, tutaj też widziałbym większe zaanga-
żowanie naszych kolegów z PiS-u. Mamy sześciu 
ministrów z Dolnego Śląska w rządzie PiS-u. 
Mamy licznych posłów. Na pewno są w stanie 
skuteczniej walczyć o sprawy naszego regionu. 
Podjęcie takiej walki to jednak kwestia prioryte-
tów i koniecznej odwagi. Dotychczas radni PiS-u 
bali się podejmować jakichkolwiek działań.  Za-
miast skutecznego zabiegania o ważne dla regio-
nu przedsięwzięcia i rozwiązania, mamy realiza-
cję kolejnego partyjnego zlecenia „z góry”. 

Jakie to zlecenie?
Proste. Zdobyć władzę na Dolnym Śląsku. Wszel-
kimi możliwymi sposobami. Tymczasem warto 
uczciwie spojrzeć na miejsce przewidziane dla 
PiS przez obywateli Dolnego Śląska w ostatnich 
wyborach. Nie bez powodów PiS otrzymał jedy-
nie 9 mandatów spośród 36. A próba argumenta-
cji w stylu: „jak samorządem będzie rządził PiS, 
to będziemy mieć lepszą współpracę z rządem” 
jest totalnym zaprzeczeniem istoty demokracji i 
przejrzystości rządzenia. Bo niby co to oznacza? 
Że rząd podejmuje swoje decyzje w oparciu o 
koleżeńskie układy w samorządach? Że projekty 
składane przez PiS są lepsze dlatego, że składają 
je koledzy z PiS-u? To byłaby czysta patologia. 

O jakich sprawach mówił Pan sugerując, że 
oczekiwałby większego zaangażowania klubu 
PiS?  
Jest wiele takich spraw. Zamiast aktywnego udzia-
łu w politycznej awanturze, wolałbym zaangażo-
wania np. w kwestię kontraktów dla naszych szpi-
tali i zadbania o to, aby rząd wreszcie wywiązał 
się z całości zobowiązań z tytułu nadwykonań, 
w tym tych ratujących życie. Przecież my tylko 
w tym roku będziemy musieli dopłacić do funk-
cjonowania naszych szpitali ok. 15 mln złotych. 
Zachęcałbym również do skuteczniejszej walki o 
zniesienie podatku kopalnianego. Tym bardziej, 
że PiS obiecywał to w kampanii wyborczej. Jeśli 
już wycofujemy się z tego rozwiązania, to trzeba 
powalczyć o zwiększenie naszego udziału w pła-
conych przez KGHM podatkach w taki sposób, 
abyśmy nie musieli znowu ograniczać wydatków 
na realizowane przez samorząd zadania. To tym 
ważniejsze, że od przyszłego roku znowu będzie-
my płacić tzw. „janosikowe”. Tutaj też ucieszyłbym 
się ze wsparcia. Takich spraw jest naprawdę wie-
le. Kolejna  –  wsparcie naszej walki ze smogiem. 
Konieczne są zmiany na poziomie ustawowym, 
potrzebne będą instrumenty wsparcia dla osób, 
które będą musiały zmienić piec i używane w nim 

paliwo. Tymczasem ze środowisk rządowych sły-
szymy, że jedyne dotychczas dostępne narzędzie 
dotacyjne – program KAWKA – nie będzie kon-
tynuowany. Inny temat  to stworzenie specjalnego 
programu dla uzdrowisk. Jeśli w najbliższych la-
tach nie uda się opracować rozsądnego programu 
rządowego w tym zakresie, to stracimy jeden z 
naszych największych potencjałów rozwojowych. 
Podobnie rzecz się ma z zabytkami. Mamy dzisiaj 
poczucie niesprawiedliwości w rozdziale pań-
stwowego wsparcia dla ratowania naszego dzie-
dzictwa. Jesteśmy regionem o niezwykłym boga-
ctwie zabytków. Niestety, otrzymywane środki, 
zwłaszcza w porównaniu z Krakowem, są bardzo 
niskie. Współpraca z rządem to również ciągle 
nieadekwatna do naszych potrzeb i wielkości sieci 
kolejowej pomoc ze strony funduszu kolejowego. 
Tutaj również chętnie skorzystam z pomocy na-
szych radnych opozycyjnych. Niestety, w żadnej 
z tych spraw dotychczas na wsparcie liczyć nie 
mogliśmy. 

A jak Pan ocenia współpracę z radnymi z PO?
Generalnie dobrze. Warto przypomnieć, że zde-
cydowana większość realizowanych programów 
i projektów była przygotowywana przez radnych 
Platformy Obywatelskiej.  W tym sensie mają 
pełne prawo do podpisywania się pod wszyst-
kimi sukcesami, które dotychczas osiągnęliśmy. 
Nadal współpracujemy i wierzę, że będziemy 
to robić również w przyszłości. Dzisiaj ważne 
jest, aby zapewnić możliwość spokojnej pracy 
samorządu. To ogromna odpowiedzialność nas 
wszystkich, w tym radnych Platformy. Wierzę, że 
to poczucie odpowiedzialności zwycięży i PO nie 
weźmie udziału w awanturze szykowanej przez 
PiS. Nie wierzę też, aby radni Platformy, najwięk-
szej partii opozycyjnej w Polsce, tak krytycznie 
nastawionej do modelu rządzenia zaproponowa-
nego przez partię Kaczyńskiego, zechcieli ramię 
w ramię z PiS-em doprowadzić do kryzysu na 
Dolnym Śląsku.  Jestem przekonany, że zwycięży 
rozsądek i następnym marszałkiem Dolnego Ślą-
ska nie będzie człowiek z PiS. 

Jaki przewiduje Pan zatem scenariusz? 
28 czerwca jest sesja. Wtedy będziemy rozpa-
trywać wniosek opozycji. Nie wierzę w jego 
skuteczność, podobnie jak nie wierzę w dobre 
intencje radnych PiS-u. Mam nadzieję, że nie-
udana próba odwołania tego zarządu pozwoli 
na nowo poukładać relacje w Sejmiku.  Wierzę 
też, że zwiększy się merytoryczne zaangażowa-
nie radnych PiS-u w prace samorządu. Trzeba 
bowiem uczciwie przyznać, że dotychczas było 
ono dalece niewystarczające. Dość wspomnieć, 
że obecna kadencja trwa już około półtora roku, 
a nie przypominam sobie ani nowych projektów 
autorstwa PiS, ani propozycji rozwiązań dla na-
szych problemów, ani wsparcia w naszych sta-
raniach o lepsze rozwiązania rządowe. Jest za to 
ostra walka o władzę. Zamiast gry politycznej, 
trochę więcej realnej pracy. Zachęcam. Jestem 
otwarty na współpracę. 

Dziękuję za rozmowę Marcin Prynda

Walczyć o sprawy   naszego regionu
Cezary Przybylski, marszałek 
województwa dolnośląskiego 
opowiada o tym, jak podołać 
najważniejszym wyzwaniom 
Dolnego Śląska



32 maj/czerwiec 2016 www.kapitaldolnoslaski.pl

Kapitał Dolnego Śląska

33

Jakie najważniejsze inwestycje czekają Zgo-
rzelec w nadchodzącym czasie ?

Przede wszystkim chciałbym przypomnieć, że 
tak, jak inne samorządy czekamy na rozstrzyg-
nięcia konkursów na pozyskanie środków unij-
nych na realizację zaplanowanych na najbliższą 
przyszłość projektów. 2015 i  2016 rok poświę-
ciliśmy przede wszystkim na przygotowywanie 
wniosków, dzięki którym mamy nadzieję pozy-
skać możliwie jak najwięcej pieniędzy z nowego 
naboru funduszy unij-nych. Część niezbędnej 
dokumentacji projektowej do planowanych na 
najbliższe lata inwestycji została już opracowa-
na, a wnioski złożone. Mam tu na myśli projekty: 
Park Mostów, w ramach którego kontynuowane 
będą prace w  parku miejskim im. Błachańca, 
Termomodernizacja Gimna-zjum nr 1 oraz ko-
lejny etap modernizacji MDK. W przygotowa-
niu są też wnioski projektowe dla Modernizacji 
ul. Kościuszki i na budowę ścieżek rowerowych. 
W  następnej kolejności przygotowy-wany bę-
dzie wniosek na zagospodarowanie Zalewu 
Czerwona Woda, a w planach są jeszcze zada-
-nia takie jak kontynuacja rewitalizacji Parku 
Nadnyskiego oraz inwestycje drogowe, w  tym. 
m.in. duże remonty drogowe ulic: E. Orzesz-
kowej, Łużyckiej i  T. Kościuszki, dla których 
dokumentacja projektowa jest w  opracowaniu. 
Innym poważnym projektem, dla którego rów-
nież przygotowujemy dokumentację jest adap-
tacja starej hali sportowej przy ul. Traugutta na 
nowoczesne Multicentrum, do którego chcie-

libyśmy przenieś siedzibę Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Szukamy też możliwości pozyskania 
środków na termomodernizację krytej pływal-
ni, jednak szans na ten projekt nie oce-niam, 
niestety, zbyt wysoko..

Mieszkańcy znają już te plany inwestycyjne ?
Tak, Dzięki spotkaniom konsultacyjnym i  in-
formacyjnym największe z planowanych zadań  
są już znane naszym mieszkańcom. Rozmawia-
liśmy już o: przebudowie śródmiejskiego ciągu 
ulic: Bohaterów Getta – Daszyńskiego – Piłsud-
skiego, zagospodarowaniu Zalewu Czerwona 
Woda i terenów przyległych, kontynuacji rewi-
talizacji parku im. Błachańca. rewitalizacji Par-
ku Nadnyskiego. 

Wszystko co Pan wymienił to rzeczywiście 
duże projekty i  bez wsparcia środkami ze-
wnętrznymi trudno byłoby je zrealizować 
miastu z  takim budżetem jak Zgorzelec. Ro-
zumiem jednak, że oprócz nich planujecie 
również mniejsze inwestycje, finansowane 
z własnego budżetu. Czego zatem mogą spo-
dziewać się mieszkańcy Zgorzelca w  2016 
roku ?
W bieżącym roku skupiamy się przede wszyst-
kim na drobnych pracach remontowych i  bu-
dowlanych. Część z nich, jak np.: modernizacja 
ulic: Wyspiańskiego, Szafirowej i Szmaragdowej 
czy Pogodnej to kontynuacja prac, które etap po 
etapie prowadzimy na tych ulicach. Te inwesty-
cje już są ukończone. Przez najbliższe miesiące 

prowadzone będą prace związane z  budową 
kanalizacji ulic Chmielnej i  Zielnej, których 
mieszkańcy bardzo niecierpliwie czekają na ich 
wykonanie. Prowadzimy też sporo inwestycji 
związanych z  oświetleniem m.in. ul. Spacero-
wej, Alei Ujazdowskiej, ulic: Jesiennej, Zimo-
wej, Letniej, Czerwonej, czy zaułka ul. Dzikiej. 
W planach mamy również termomodernizację 
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
nr 3.  
W listopadzie 2015 roku Rada Ministrów za-
twierdziła wniosek Legnickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej o włączenie w jej obszar 70 
ha atrakcyjnych terenów należących do wroc-
ławskiej Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Tym samym w Zgorzelcu powstała druga pod-
strefa.  Na ile obecna oferta inwestycyjna Zgo-
rzelca jest atrakcyjna dla przedsiębiorców ?

W  Zgorzelcu stworzyliśmy na tyle atrakcyjne 
warunki, że jesteśmy w sferze zainteresowania 
zarówno polskich, jak i  zagranicznych przed-
siębiorców. Z  myślą o  inwestorach utworzyli-
śmy Podstrefę Zgorzelec należąca do Kamien-
nogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Niestety, obejmuje ona niewielki obszar. Dla-
tego staraliśmy się o objęcie strefą ekonomicz-
ną 70 ha terenów, należących obecnie do ANR, 
znakomicie położonych przy głównych ob-
wodnicach miasta. Atrakcyjne położenie przy 
granicy z  Niemcami w  połączeniu z  oferowa-
nymi przez gminę zwolnieniami z  obciążeń 
podatkowych od nieruchomości - w zależności 
od wielkości inwestycji, nawet do 10 lat i ela-
stycznym podejściem lokalnej administracji 
to atuty doceniane przez przedsiębiorców. 
Ponieważ jednak dotychczasowe doświadcze-
nia z  inwestorami nauczyły mnie ostrożności 
w  komunikowaniu o  sukcesach, dlatego po-
wiem tylko, że jest kilku zainteresowanych 
ewentualną inwestycją w  Zgorzelcu i  że uwa-
żam to za dobry znak. 

W  maju uruchomiliście w  Zgorzelcu strefę 
płatnych parkingów. Czy to dobre rozwiąza-
nie? Na co przeznaczycie pieniądze z opłat ?
Wprowadzenie strefy płatnych parkingów było 
nieuniknione. W centrum miasta od dawna bo-
rykaliśmy się z deficytem miejsc parkingowych, 
więc konieczne stało się wymuszenie rotacji po-
jazdów. Potrzebę wprowadzenia opłat sygnalizo-
wali nam i  śródmiejscy przedsiębiorcy, których 
klienci nie mogą znaleźć miejsca do zaparkowa-
nia, i klienci położonych w centrum miasta urzę-
dów, którzy często przyjeżdżają spoza Zgorzelca 
i  nie mają gdzie pozostawić samochodu, aby 
spokojnie pozałatwiać urzędowe sprawy. Opła-
ty za parkowanie mają zachęcać tych, którzy do 
centrum mają blisko, aby – jeśli nie muszą – nie 
przyjeżdżali samochodem tylko przyszli pieszo. 
Myślę, że z czasem wiele osób dostrzeże korzyści 
takiego rozwiązania, bo oszczędzi i  pieniądze, 
i  czas. Wcześniej przecież trzeba się było nie-
źle najeździć, żeby znaleźć miejsce parkingowe. 
Stawki za parkowanie są umiarkowane, ale na 
tyle wysokie, żeby zniechęcać do pozostawie-
nia samochodu w centrum na kilka godzin, jak 
to często miało miejsce. Preferencyjne warunki 
dotyczą jedynie mieszkańców obszaru objętego 
strefą. W opiniach użytkowników po pierwszym 
miesiącu działania strefy przeważa umiarkowane 
zadowolenie. Mówię umiarkowane, bo opłaty ni-
gdy nie wywołują entuzjazmu. Jednak w naszym 
mieście pieniądze z opłat wrócą do mieszkańców 
w  formie budżetu obywatelskiego, więc to zgo-
rzelczanie zadecydują na co będą chcieli je wy-
dać. 

Zaczyna się lato. Przed nami weekendowe wy-
pady i   wakacje. Czy warto w  swoich planach 
wyjazdowych rozważać podróż do Zgorzelca ?
Zgorzelec i Görlitz to bardzo atrakcyjny cel za-
równo turystyki weekendowej, jak również do-
bre miejsce do spędzenia wakacji. Liczne zabytki, 
muzea pełne interesujących eksponatów, cieka-
we tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, w tym 
fantastyczny kompleks parkowy po polskiej 
i  niemieckiej stronie oraz niesamowite jezioro 

Berzdorf w  południowej części Görlitz, polskie 
i  niemieckie ścieżki rowerowe i  naprawdę do-
skonałe położenie w samym centrum niezwykle 
interesującego regionu polsko-niemiecko-cze-
skiego pogranicza sprawiają, że nasze podwójne 
miasto to zarówno świetna baza wypadowa do 
podróży po trójstyku, jak i świetny cel wakacyj-
nej wyprawy. Dodatkowym argumentem prze-
mawiającym za wyborem Zgorzelca i  Görlitz 
na cel wypraw weekendowych lub miejsce wa-
kacyjnego wypoczynku są liczne imprezy kul-
turalno- rozrywkowe, począwszy od trwających 
przez cały czerwiec Dni Zgorzelca z najlepszym 
w  regionie Festiwalem Koszykówki Ulicznej 
Streetball  (18 i  19 czerwca), koncertem grupy 
Raz, Dwa, Trzy (19 czerwca) i  dwudniowym 
Wielkim Finałem z  koncertami gwiazd estrady 
i Zgorzeleckim Świętem Kwiatów (25-26 czerw-
ca), przez lipcowy Międzynarodowy Festiwal Te-
atrów Ulicznych Viathea (7-9 lipca), po kończącą 
wakacje podwójną imprezę staromiejską Jakuby 
/ Altstadtfest (26-28 sierpnia). Odwiedzający na-
sze miasto mają do swojej dyspozycji bardzo cie-
kawy ogród zoologiczny Nasze Zoo, liczne place 
zabaw, dobrą kuchnię i bardzo korzystną ofertę 
podróżowania po regionie z  biletem ZVON. 

Warto zapoznać się z  naszą pełną ofertą np. za 
pośrednictwem oficjalnej strony urzędu www.
zgorzelec.eu

W  ostatnim czasie media kilkakrotnie infor-
mowały o różnych zajściach w Zgorzelcu i Gör-
litz. Sensacyjny ton tych doniesień wywołał 
spore poruszenie. Wiem, że nagłośnione przez 
media  zajścia zostały wyjaśnione lub są przed-
miotem dochodzenia policji. Proszę jednak 
powiedzieć, czy  mieszkańcy Zgorzelca i goście 
odwiedzający miasto mogą czuć się bezpiecz-
nie? Jak przebiega współpraca z policją?
Ani w  Zgorzelcu, ani u  naszych sąsiadów nie 
dzieje się nic co mogłoby budzić wątpliwości 
czy to mieszkańców, czy odwiedzających miasto 
co do bezpieczeństwa. Incydenty, o których Pan 
wspomniał miały charakter lokalnych niepo-
rozumień, rozdmuchanych ponad miarę szcze-
gólnie przez Internet i  media społecznościowe, 
gdzie wielu bez zahamowani folguje swoim nie 
zawsze godnym pochwały poglądom. Współ-
pracujemy ze służbami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo i dopóki z ich strony nie mamy 
sygnałów wskazujących na powody do niepoko-
ju, uważamy że jest bezpiecznie. 

Nasza oferta interesuje polskich    i zagranicznych przedsiębiorców
Burmistrz Zgorzelca, Rafał Gronicz, w rozmowie z Marcinem 
Pryndą opowiada o realizowanych projektach inwestycyjnych, 
sferze kulturalnej oraz bezpieczeństwie w mieście.

Most Staromiejski Zgorzeleckie Święto Kwiatów

Jakuby
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W Głogowie powstanie park przemysłowy!

Poza ofertą kilkunastu hektarów w  podstrefie 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 80 
hektarami w  Miejskiej Strefie Inwestycyjnej, 
ulgami w podatkach od nieruchomości, Głogów 
już wkrótce oferować będzie inwestorom goto-
we hale produkcyjne. 
- Zadanie realizować będzie utworzona w 2015 
roku spółka Głogowski Park Przemysłowy Sp. 
z o.o. Tworzą ją trzej udziałowcy: Gmina Miejska 
Głogów, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
i  spółka NCC Spec Bau. Gotowa jest już doku-
mentacja projektowa, lada dzień spółka odbierze 
pozwolenie na budowę. W swoich planach spół-
ka ma stworzenie kompleksu hal 2,5 – 5 tys. m2 
wraz z  budynkami biurowo – socjalnymi. Hale 
modułowe będą wynajmowane dla chętnych 
firm. Ich powierzchnia może być dostosowana do 
potrzeb użytkownika. Docelowo będą one mogły 
być sprzedane na rzecz najemcy – mówi prezy-
dent Rokaszewicz.
Skąd taki pomysł? Okazuje się, że wielu inwe-
storów poszukuje gotowych hal do wynajęcia. 
Dopiero po pewnym czasie, gdy inwestycja oka-
że się trafna, decydują się na własną budowę lub 
wykup wynajmowanej hali. Taka ofertę otrzy-
mają w Głogowie.

Warto więc wybrać Głogów, bo dzięki budują-
cej się w  odległości kilku kilometrów od mia-
sta drogi S-3, planowanej budowie obwodnicy, 
dobrej infrastrukturze miejskiej, oferowanym 
ulgom podatkowym, dużej ofercie kształcenia 
zawodowego, wkrótce będzie to jedno z najlep-

szych miejsc pod inwestycje w regionie!
- Inwestor może liczyć na pomoc i  otwartości 
władz, duże możliwości uzyskania staży i dotacji 
oferowanych przez Urząd Pracy, a także ciekawą 
ofertę spędzania czasu w mieście – zapewnia pre-
zydent Rafael Rokaszewicz. 

- Miasta wielkości Głogowa, ale i te znacznie mniejsze chwalą się osiągnięciami w ściąganiu 
inwestorów do stref inwestycyjnych funkcjonujących na ich terenach. Samorządy wykorzystały czas 
i możliwości jakie kilka lat temu przed nimi stanęły, wykonano ogromną pracę. W przeciwieństwie do 
Głogowa niestety. Mamy ośmioletnie, ogromne opóźnienie. Poprzednie władze miasta nie wykazały się 
i temat ożywienia podgłogowskiej strefy LSSE przespały. Musimy to nadrobić, choć wiem że to trudne 
zadanie – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz. 
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Piknik

Nasze placówki realizują rozszerzony pro-
gram języka angielskiego, zatrudniając 
doświadczoną kadrę pedagogiczną, w tym 
native speaker̀ ów, którzy prowadzą zajęcia 
z dziećmi. Dbamy o spokój i bezpieczeństwo naszych małych uczniów, serwując im 
pyszne, świeże i zdrowe posiłki oraz oferując rozrywkę na kompleksowo urządzo-
nych placach zabaw, posiadających wszelkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.
Doskonale rozumiemy maksymę „W zdrowym ciele zdrowy duch!”, dlatego proponu-
jemy dzieciom różnorodne i profesjonalne zajęcia, rozwijające ich sprawność fizycz-
ną, takie jak rytmika, taniec nowoczesny, basen, judo czy piłka nożna.

Przedszkole anglojęzyczne
Happy Bees

w przedszkolu
Happy

 Bees
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