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Na wschód i południe 
od Wrocławia
W  powiecie wrocławskim jest już po-
nad 130 tysięcy mieszkańców. Zareje-
strowanych samochodów jest też 130 
tysięcy. Średnio wychodzi jedno auto na 
osobę. A jak jest w gminie Kobierzyce? 
A pewnie będzie 2 albo 3 samochody na 
mieszkańca – odpowiadają mi w urzę-
dzie gminy. We wspomnianych Ko-
bierzycach nie liczą też jaka jest stopa 
bezrobocia. Po co ją analizować skoro 
w  gminie nie ma rynku pracy? Ludzie 
dowożeni są do istniejących tam fabryk 
z innych regionów Dolnego Śląska. Na-
wet w  sąsiedniej, rolniczej gminie Żó-
rawina bezrobocie wynosi ok. 3 proc. 
W  Kobierzycach powiedzą – jest takie 
małe, bo oni dojeżdżają do pracy do na-
szej gminy. W  Żórawinie mogą odpo-
wiedzieć: jesteśmy gminą rolniczą, ale 
na naszym terenie działa aż 700 przed-
siębiorstw. 
Gminy powiatu wrocławskiego okala-
ją stolicę Dolnego Śląska od wschodu 
i  południa. Ten jak to się żartobliwie 
określa „obwarzanek” ma się dobrze, bo 
do Wrocławia blisko, a tam też przecież 
jest praca. Tam też są szpitale i  dzięki 
temu powiat nie ma na swoim stanie ta-
kiej jednostki, co jest ogromną ulgą dla 
budżetu. Do tego dodajmy jeszcze do-
bre zarządzanie – samorządowcy tych 
gmin mają wizję rozwoju swoich tere-
nów, wiedzą na co postawić.
W  Kobierzycach model rozwoju po-
legający na ściąganiu wielkich inwe-
storów, mimo zawirowań w  światowej 
gospodarce nadal dobrze się sprawdza. 
Specjalna strefa ekonomiczna na terenie 
gminy zaczyna się zmieniać, ściągają 
tam teraz inwestorzy z branży automo-
tive, LG natomiast przenosi telewizory 
dl Mławy, ale w na naszym terenie roz-
wija produkcję sprzętu AGD. Co więcej, 
niektóre wielkie firmy, jak chociażby AB 
S.A., przenoszą się z  Wrocławia do tej 
gminy. Cenią sobie możliwość działania 
na większym terenie, jak również znacz-
nie lepszy niż w wielkim mieście sposób 
obsługi inwestora.  
Z  kolei, w  Żurawinie, która ma wyjąt-
kowo dobre warunki do rozwoju rolni-
ctwa, stawiają właśnie na nie, ale także na 
rozwój przemysłu rolno – spożywczego. 
Stąd na przykład mają jedyną na Dol-
nym Śląsku tłocznię oleju rzepakowego. 

Każdy włodarz chętnie mówi o  atrak-
cjach turystycznych na swoim terenie. 
Wiadomo, dzięki turystyce mamy lep-
szą promocję, więcej odwiedzających, 
zainteresowanie ze strony inwestorów. 
W  powiecie wrocławskim nie brakuje 
ciekawych miejsc dla rozwoju turysty-
ki z  masywem Ślęzy na czele. Warto 
jednak zwrócić uwagę, że dzięki indy-
widualnej przedsiębiorczości  powstają 
w  powiecie miejsca unikatowe, nawet 
w skali europejskiej. Chodzi o powsta-
ły w  czerwcu, w  Mirosławicach pod 
Wrocławiem, tunel aerodynamiczny. 
Jest on przeznaczony dla specjalistycz-
nych szkoleń spadochroniarzy, ale 
może z niego korzystać każdy, oczywi-
ście za stosowną opłatą. W tunelu przez 
3 minuty (dwa wejścia po 1,5 minuty) 
możemy unosić się w  powietrzu. Jest 
to symulacja skoku ze spadochronem 
z  wysokości 4 tys. metrów. Skoczek, 
w naturalnych warunkach, spada  przez 
około 3 minuty z prędkością 220 km na 
godzinę. Odczuwa ogromny pęd po-
wietrza, musi odpowiednia ułożyć ciało 
zanim otworzy spadochron. I  właśnie 
w  tunelu aerodynamicznym przeży-
wamy te trzy minuty – uderzenie stru-
mienia powietrza, unoszenie się górę na 
wysokość nawet 15 metrów.
Potencjał rozwoju tej turystycznej 
atrakcji i specjalistycznej usługi szkole-
niowej jednocześnie jest ogromny. Co-
raz więcej osób z całej Polski to dostrze-
ga i chętnie przyjeżdżają do Mirosławic. 
To wszystko powstało dzięki ogromnej 
determinacji kilku przedsiębiorców. Ta-
kich możliwości rozwoju unikatowych 
przedsięwzięć w powiecie wrocławskim 
i  na Dolnym Śląsku jest bardzo wiele 
i nie starczyłoby nam miejsca w całym 
wydaniu Kapitału Dolnego Śląska, aby 
je opisać.
Musimy postawić właśnie na takie 
przedsięwzięcia, bo jednak model roz-
woju polegający na oferowaniu taniej 
siły roboczej zagranicznym inwestorom 
powoli się wyczerpuje. Czas zastępować 
go rodzimą przedsiębiorczością i  do-
brym zarządzaniem gminą, powiatem 
czy województwem. Na szczęście w po-
wiecie wrocławskim takie zmiany są już 
coraz bardziej widoczne.

Ryszard Żabiński
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Gmina pierwszej prędkości
Rozmowa z Ryszardem Pacholikiem, wójtem gminy Kobierzyce

Kobierzyce są wyjątkową w  Polsce gminą, 
która swój sukces oparła m.in. na stworzeniu 
w  Biskupicach Podgórnych Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Było to jed-
no z największych przedsięwzięć inwestycyj-
nych w  powojennej Polsce. Jak teraz  sukce-
sy gminy przekładają się na jakość życia jej 
mieszkańców?
- W tym roku wydatki budżetu przekroczą 151 
milionów złotych, a  mamy ponad 18 tysięcy 
mieszkańców. Bezrobocie, praktycznie rzecz 
biorąc, nie istnieje, to na teren gminy ludzie do-
jeżdżają do pracy. Cały czas dużo inwestujemy, 
w  infrastrukturę drogową i kanalizacyjną, bu-
dowę świetlic, ochronę zdrowia. Bardzo dużo 
osób osiedla się w  naszej gminie. Rozwojem 
budownictwa m.in. w Kobierzycach zaintereso-
wani są deweloperzy. Priorytetem w wydatkach 
budżetowych pozostaje edukacja. Kończymy 
właśnie budowę Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego wraz ze żłobkiem w Wysokiej. Koszt in-
westycji wynosi 40 mln złotych.

Ze względu na niż demograficzny szkoły się 
raczej zamyka, a nie buduje… 
- Musimy budować, bo stale zwiększa się nam 
liczba ludności w  gminie. Rosną również ich 
wymagania. Mamy własną komunikację au-
tobusową, do której dopłacamy z budżetu kil-
kanaście milionów złotych. Linie autobusowe 

łączą Wrocław z  wszystkimi trzydziestoma 
trzema miejscowościami naszej gminy. Kursują 
przez cały rok, w  niedziele, święta, częściowo 
też w nocy. Kończymy program budowy świet-
lic, już wkrótce w  każdej miejscowości będzie 
taki obiekt. Mamy bardzo dobrze rozwiniętą 
sieć dróg, stale je modernizujemy. Uczestni-
czymy m.in. w  programie Starostwa Powiatu 
Wrocławskiego „Bezpieczna droga”. 

W jakiem stopniu posiłkujecie się fundusza-
mi unijnymi?
- Pierwsze dofinansowanie z  nowej perspek-
tywy 2014-2020 zdobył projekt związany 
z  przygotowywaniem programu rewitalizacji 
gminy. Jeśli chodzi o  inwestycję w  Wysokiej, 
to złożyliśmy trzy wnioski o  dofinansowanie 
budowy przedszkola samorządowego, szkoły 
podstawowej i części żłobkowej. Ubiegamy się 
o  dofinansowanie modernizacji i  rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w  Kobierzycach.Wspól-
nie z  innymi gminami staramy się również 
o środki w ramach programu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego. Jednym z  najważniej-
szych projektów w tym zakresie jest inwestycja 
zakładająca budowę sieci dróg dla rowerów. Jest 
to przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie 
z  gminami: Wrocław i  Długołęka. W  ramach 
projektów partnerskich planujemy także rea-

lizację działań poprawiających jakość edukacji 
oraz wychowania przedszkolnego poprzez or-
ganizację dodatkowych zajęć i  zakup pomocy 
dydaktycznych. 

Czy gmina odczuwa stagnację jeśli chodzi 
o napływ nowych inwestorów?
- Otóż nie. Charakter specjalnej strefy ekono-
micznej zmienia się. Pojawiają się nowi inwe-
storzy z  branży motoryzacyjnej, m.in. Korei 
Południowej i Hiszpanii. Wielcy inwestorzy jak 
AB S.A, czy Widex przenoszą się do nas, bo tu 
mają możliwość działania na większym terenie. 
Powstają też nowe centra logistyczne.

Na czym polega innowacyjność platfor-
my?
Zmieniamy świadomość pracodawców i pra-
cowników. Pokazujemy, że na dynamicznie 
zmieniającym się rynku pracy musi ewolu-
ować też optyka, zwłaszcza w procesach re-
krutacyjnych. Coraz ważniejsze staje się to, 
co pracodawca ma do zaoferowania oprócz 
zadań i  wynagrodzenia za nie. Pracownik 
musi zaś pokazać, że nie tylko wywiązuje 
się z obowiązków, ale też pasuje do kultury 
firmy. Nasza platforma pozwala w  jednym 
miejscu opowiedzieć o tym wszystkim. Jako 
pierwsi w  Polsce dostarczamy rozwiązania, 
które pozwalają działać kompleksowo i pro-
wadzić nowoczesną rekrutację. Nie było 
jeszcze narzędzia, które połączyłoby w  ca-
łość środowisko pracodawców, rekruterów 
i  kandydatów. Dotychczasowe rozwiąza-
nia były wyłącznie dwustronne. Mało tego, 
my nie zamykamy się wyłącznie na wąskie 
grono profesjonalnych rekruterów, choć 
nasze narzędzie jest dla nich doskonałym 
wsparciem. Tak jak pozwalamy każdemu 
pracodawcy ustalać wysokość nagrody, tak 

też chcemy, by wszyscy mogli polecać swo-
ich znajomych do lepszej pracy. Chcemy, by 
system nagród, znany dotychczas wyłącznie 
z  rekrutacji wewnętrznych, stał się ogólno-
dostępnym sposobem premiowania każde-
go udanego procesu pozyskiwania pracow-
ników. Dbamy też o  aplikujących, chcemy, 
by byli świadomi tego, co może ich czekać 
w nowej pracy.

Ile pieniędzy średnio oferują pracodawcy 
za polecenie wartościowego pracownika? 
Jaka była najwyższa jak dotąd nagroda?
Jeszcze niedawno średnia kwota rekomen-
dacji wynosiła dwa tysiące złotych, ale cały 
czas się podnosi. W  tym miesiącu obser-
wujemy jej wzrost do dwóch i  pół tysiąca. 
Nie brak ofert, za polecenie których można 
odebrać 6 500-8 000 zł, a najwyższa nagro-
da, jaką obecnie można zdobyć na naszej 
platformie, to 10 000 zł.

W których regionach platforma cieszy się 
największym zainteresowaniem ze strony 
firm oraz osób poszukujących pracy? 

Obecnie najwięcej ofert mamy z Wrocławia, 
potem są największe ośrodki w kraju, czy-
li Trójmiasto, aglomeracja śląska, Poznań 
i  oczywiście Warszawa. Z  poszukującymi 
pracy jest podobnie, ponad połowę wizyt 
stanowią wejścia z  Wrocławia i  Warszawy. 
Warto jednak wiedzieć, że także przedsię-
biorcy z  mniejszych miejscowości wiedzą 
już, że warto z nami współpracować. Dzięki 
temu mamy oferty pracy dla kandydatów 
z Leszna, Żor, Sosnowca czy Kwidzyna. 

Nawet 10 000 zł za polecenie pracownika
Z Kamilem Paśko, twórcą platformy LepszaPraca.pl, 
o możliwościach stwarzanych przez to narzędzie i rewolucji na 
rynku pracy rozmawia Filip Bernat.

Nowa Toyota RAV4 Hybrid stanowi doskona-
łą odpowiedź na wymagania konkurencyjne-
go rynku kompaktowych SUV-ów. W  modelu 
spotykają się ogromne doświadczenie Toyoty 
w  dziedzinie budowy kompaktowych SUV-ów, 
zebrane w ciągu 20 lat ewolucji RAV4, z najno-
wocześniejszym pełnym napędem hybrydowym.
Nowy RAV4 Hybrid to dynamiczna stylisty-
ka, przestronność, najwyższa jakość wnętrza, 
niezrównana wszechstronność oraz ogromna 
radość z  jazdy za sprawą układu hybrydowego. 
RAV4 Hybrid zapewnia doskonałe wyniki zu-
życia paliwa i niską emisję CO2. System E-Four 
napędzający wszystkie cztery koła silnikami 
elektrycznymi zapewnia lepszą kontrolę trakcji 
i większe możliwości holowania przyczepy.
Hybrydowa technologia Toyoty zapewnia nad-
zwyczajnie cichą i przyjemną jazdę. Obok więk-
szej dynamiki i  komfortu prowadzenia, RAV4 
Hybrid zyskał także lepsze wyciszenie kabiny, 
bardziej dynamiczny wygląd, wyższą jakość wy-
kończenia wnętrza oraz najnowocześniejsze roz-
wiązania w  dziedzinie bezpieczeństwa czynne-
go, Toyota Safety Sense. Kamera panoramiczna 
360 stopni zapewnia podgląd obrazu otoczenia 
samochodu niczym z  drona zawieszonego nad 
samochodem, by ułatwić parkowanie i manewry 
przy niewielkiej prędkości. 

Napęd hybrydowy w  nowej Toyocie Rav4 jest 
udoskonalonym rozwiązaniem znanym z  in-
nych modeli, zarówno Toyoty jak i Lexusa - jed-
nostka napędowa "ravki" jest bliźniaczą do tej 
zastosowanej w  Lexusie NX, który w  zeszłym 
roku zawojował polski rynek SUV-ów segmen-
tu premium. Tak jak w  przypadku pozostałych 
modeli układ napędowy jest objęty przedłużoną 

gwarancję, a na same baterie producent zapew-
nia nawet 10 lat gwarancji. Dla zwolenników 
tradycyjnego napędu RAV4 jes oferowany tak-
że z  turbodoładowanym silnikiem Diesla 2.0 
o mocy 143 KM.

Nowa Toyota RAV4  
– prestiż, komfort i... hybryda!
Ponad 20 lat temu Toyota RAV4 
stworzyła segment kompakto-
wych SUV-ów. Do sprzedaży 
w tym roku trafiła nowa wersja 
tego legendarnego modelu, po raz 
pierwszy dostępna również w wer-
sji hybrydowej.

Najszersza w Polsce gama 
hybryd pod jednym dachem?
Tylko we Wrocławiu
Firma Toyota & Lexus Centrum Wrocław, 
zlokalizowana na rogu ulic Legnickiej i Na 
Ostatnim Groszu, oferuje największy wy-
bór samochodów hybrydowych - razem 
z nową Toyotą Rav4 jest ich aż 14! A gama 
ta jeszcze w tym roku się powiększy dzięki 
zapowiadanemu na jesień małemu SUVo-
wi -  Toyocie C-HR. W hybrydowej ofercie 
salonów Lexus Wrocław i Toyota Centrum 
Wrocław już teraz czeka miejskie autko, 
rodzina modeli Prius, wybór dwóch kom-
paktów, trzech SUVów, trzech limuzyn 
a  nawet hybrydowe sportowe coupe. Sa-
mochody dysponują mocą od 75 do 445 
KM - każdy klient znajdzie model dosto-
sowany do swoich oczekiwań.

Hybrydowe dziedzictwo 
– od rewolucyjnej idei 
do technologicznego lider
Pomysł zbudowania samochodu z alterna-
tywnym napędem pojawił się w  Toyocie 
już w latach 1960. W 1994 roku wystarto-
wał projekt, którego celem było stworzenie 
samochodu przyjaznego środowisku na 
XXI wiek. Pojazd miał łączyć ekologicz-
ność z wygodą i przyjemnością z jazdy. Od 
pojawienia się pierwszego Priusa w  1997 
roku do dziś Toyota sprzedała już ponad 
8 milionów hybryd. Wśród samochodów 
z  alternatywnym napędem sprzedanych 
w  2015 roku w  Polsce aż 94% stanowią 
Toyoty i Lexusy.

Dziedzictwo RAV4 – od niszy
do samochodu globalnego
Samochód o  nazwie Recreational Active 
Vehicle with 4-Wheel Drive (RAV4), który 
zadebiutował w 1994 roku, stworzył zupeł-
nie nowy segment - tak narodził się seg-
ment kompaktowych SUV-ów.
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Dynamiczny powiat
Rozmowa z Romanem Potockim, starostą powiatu wrocławskiego

Powiat wrocławski jest jednym z  najbardziej 
dynamicznie rozwijających się obszarów inwe-
stycyjnych w  Polsce. Z  jednej strony to dobrze, 
ale z  drugiej samorządowcy stoją przed wielkim 
wyzwaniem - trzeba inwestorom, napływowym 
mieszkańcom, ale też i tym, którzy mieszkają tu od 
lat zapewnić optymalne warunki do życia, rozwija-
nia przedsiębiorczości. Jak to się udaje?
- Mamy wiele atutów, które trzeba umiejętnie wy-
korzystywać. Przede wszystkim, powiat leży w bez-
pośrednim sąsiedztwie Wrocławia, co bez wątpie-
nia nie pozostaje bez znaczenia dla inwestorów, ale 
również samych Wrocławian, którzy coraz chętniej 
przeprowadzają się na nasz teren.  Powiat liczy już 
ponad 130 tys. mieszkańców i jak pokazują prognozy 
demograficzne liczba ta będzie sukcesywnie wzra-
stać w kolejnych latach. Dla władz samorządowych 
ten bez wątpienia  pozytywny trend demograficzny 
oznacza dodatkowe wyzwania na przykład w zakre-
sie infrastruktury drogowej.  Tym bardziej w kontek-
ście wysokiego poziomu zmotoryzowania naszych 
mieszkańców - w powiecie na 1 mieszkańca przypa-
da średnio 1 zarejestrowany samochód.  

To również świadczy o zamożności mieszkańców 
powiatu.
- Zapewne tak. Mamy też bardzo niski wskaźnik bez-
robocia, wynoszący 3,2 procent, czyli tyle ile w sa-
mym Wrocławiu. 

Jakie są jeszcze inne atuty powiatu?
- Jest ich wiele: gęsta sieć komunikacyjna z  dostę-
pem do autostrady A 4, proinwestycyjne nastawienie 
władz lokalnych, wykwalifikowana kadra. Nie mamy 
też jako powiat szpitala, korzystamy ze szpitali we 
Wrocławiu, co akurat dla powiatowego budżetu jest 
bardzo dobre. Jako przewodniczący Konwentu Po-
wiatów Województwa Dolnośląskiego uczestniczę 
w spotkaniach ze starostami i wiem doskonale jakim 
obciążeniem dla budżetu może być szpital. Brak tego 
obciążenia daje nam pewien komfort w planowaniu 
przedsięwzięć poprawiających jakość życia miesz-
kańców. 

Jednym ze sztandarowych produktów powiatu jest 
program „Bezpieczna droga”. Na czym on polega?
Program „Bezpieczna droga” stanowi jeden z elemen-
tów szerszych działań podejmowanych w celu popra-
wy stanu dróg w powiecie. Celem tego programu jest 
poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez 
budowę chodników we współpracy z gminami na te-
renie całego powiatu. Środki na realizację poszczegól-
nych zadań finansowane są po połowie przez powiat 
i gminy. Program spotkał się z ciepłym przyjęciem ze 
strony samorządów gminnych. Realizacja części zadań 
już trwa a kolejne wkrótce się rozpoczną.

Ale „Bezpieczna droga” to nie jedyna forma inwe-
stycji na drogach powiatowych?

Kolejnym obszarem działań powiatu jest reali-
zacja inwestycji w  ramach rządowego Programu 
rozwoju gminnej i  powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019. Dolnośląskie powia-
ty złożyły w ramach tego programu 37 wniosków. 
W tzw. pierwszym rozdaniu wystarczyło środków 
na realizację 9 wniosków, z czego dwa to właśnie 
inwestycje realizowane w Powiecie Wrocławskim. 
Mam tu na myśli przebudowę dróg powiatowych 
nr 1535D oraz 1930D w  miejscowości Nadolice 
Wielkie w gminie Czernica oraz przebudowę ulicy 
Chłopskiej w miejscowości Smolec w gminie Kąty 
Wrocławskie.
Ponadto drogi modernizowane są również poprzez 
realizację tzw. „nakładek”. Technologia ta polega na 
wzmocnieniu istniejącej nawierzchni jezdni nową 
warstwą bitumiczną. W  ciągu kilku ostatnich lat 
udało nam się w ten sposób znacznie poprawić stan 
techniczny nawierzchni wielu odcinków dróg powia-
towych na terenie całego powiatu. 

Czy tego rodzaju przedsięwzięcia nie obciążają 
nadmiernie budżetu?
- Staramy się racjonalnie planować budżet, jed-
nocześnie skutecznie zabiegając o   pozyskanie 
dodatkowych środków zarówno unijnych, jak 
i  krajowych na realizację najważniejszych zadań. 
Istotny wpływ na budżet mają również docho-
dy ze sprzedaży naszych nieruchomości. Mamy 
ok. 120 ha atrakcyjnych terenów położonych na 
terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jednym 
z nich jest obszar Krzyżowice – Wierzbica Mału-
szów o powierzchni 83,7 ha w gminie Kobierzyce. 
Dysponujemy atrakcyjnymi terenami w Pasikuro-
wicach, w gminie Długołęka, Zabrodziu (gm. Kąty 
Wrocławskie), jak również wieloma interesujący-
mi terenami pod zabudowę mieszkaniową i usłu-
gową m.in. w Nowinach w gminie Kobierzyce, czy 
Kątach Wrocławskich. W skali roku, ze sprzedaży 
tego rodzaju nieruchomości chcielibyśmy uzyski-
wać wpływy na poziomie 6-8 mln złotych. 

Jednak w  obecnych warunkach już tak łatwo nie 
pozyskuje się inwestorów.
- To prawda, zwłaszcza jeśli mamy na terenie powia-
tu rekordowo niskie bezrobocie. Potencjalny inwe-
stor może mieć bowiem problemy ze znalezieniem 
potrzebnych mu pracowników. Stąd też tak ważna 
jest rozbudowa  i modernizacja infrastruktury dro-
gowej po to, aby zwiększyć mobilność pracowników. 
Jesteśmy też bardzo otwarci na inwestorów i  mogą 
oni liczyć na wszelką pomoc z naszej strony. Mogą 
oni też korzystać z nowoczesnego, stale  aktualizo-
wanego serwisu – Systemu Informacji Przestrzennej 
Powiatu Wrocławskiego (www.wrosip.pl). Można 
tam uzyskać większość niezbędnych informacji na 
etapie wyboru lokalizacji inwestycji oraz w kolejnych 
etapach jej realizacji. Serwis ten cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem inwestorów. 

W  jakie sposób powiat chciałby wykorzystywać 
środki unijne z nowej perspektywy finansowej na 
lata 2014 – 2020?
Złożyliśmy już pierwsze wnioski. Bardzo ważnym 
projektem, na który chcemy uzyskać dofinansowanie 
będzie przebudowa drogi powiatowej 2000D. Na to 
zadanie chcemy uzyskać środki z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Przebudowa drogi obejmie 
odcinek od zjazdu z autostrady A4, przez miejsco-
wości Kilianów, Piława, Milin do Mietkowa. Droga 
ta stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T 
obszarów aktywności gospodarczej powiatów wroc-
ławskiego i świdnickiego. Koszt realizacji inwestycji 
wyniesie około 18 mln zł, przy czym dofinansowanie 
może wynieść aż 85 proc. Inne ważne przedsięwzię-
cie, to realizowany wspólnie z  gminami program 
e-urząd. Będziemy też starać się o  pozyskanie pie-
niędzy na rozwój edukacji, doposażenie placówek 
oświatowych, ich termomodernizację i  wymianę 
systemów grzewczych. 

Powiat wrocławski, to nie tylko biznes i drogi, ale 
również liczne, niekiedy unikatowe atrakcje tury-
styczne?
Tak, mamy wiele atrakcyjnych dla turystów miejsc. 
Inwestując w turystykę nie tylko ich przyciągamy do 
powiatu, ale również znacząco poprawiamy jakość 
życia mieszkańców powiatu w  zakresie możliwości 
odpoczynku i  rekreacji. Rozbudowaliśmy Ośrodek 
Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskie-
go w  Borzygniewie. Podczas weekendu odwiedza 
go kilka tysięcy osób. Są tam miejsca kampingowe, 
można wypożyczyć sprzęt wodny, uprawiać win-
dsurfing. Prowadzone są tam też bardzo ciekawe 
programy edukacyjne. W Mirosławicach pod Wroc-
ławiem powstał tunel aerodynamiczny. W Polsce są 
tylko 4 takie obiekty. Służy on m.in. do treningów 
przyszłych spadochroniarzy, ale też każdy może 
z  niego skorzystać. Przyjeżdżają tam goście z  całej 
Polski. Mamy też wiele innych atrakcyjnych miejsc 
do których serdecznie zapraszamy mieszkańców po-
wiatu i turystów.

Roman Potocki, 
Starosta Powiatu Wrocławskiego

Zalew Mietkowski, okolice Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu 
Wrocławskiego w Borzygniewie

Starosta Roman Potocki podczas otwarcia nowej inwestycji w Magnicach
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Czym wyróżnia się Państwa ferma na tle in-
nych tego typu jednostek?
Zakład Doświadczalny w  Żernikach Wielkich 
jest jedną z  siedmiu spółek Instytutu Zoo-
techniki Państwowego Instytutu Badawczego 
w Krakowie i specjalizuje się w hodowli trzody 
chlewnej rasy Wielkiej Białej Polskiej i Polskiej 
Białej Zwisłouchej. Stado podstawowe liczy 600 
loch, z których znaczna część znajduje się pod 
oceną Polskiego Związku Hodowców i Produ-
centów Trzody Chlewnej „Polsus”. Całe stado 
liczy 8000 sztuk. Główne kierunki działalności 
to wykonywanie usług do tematów badawczych 
zlecanych przez pracowników naukowych In-
stytutu Zootechniki PIB, produkowanie wy-
sokowartościowego materiału hodowlanego 
i  produkowanie dużych partii wyrównanego 
żywca wieprzowego. W  Zakładzie prowadzi 
się doświadczenia genetyczne, żywieniowe i fi-
zjologiczne, a  także testuje nowe technologie 
utrzymania zwierząt, mające na celu poprawę 
ich dobrostanu.  Od wielu lat na szeroką skalę 
prowadzi się też badania związane z ksenotran-
splantacją, które zmierzają do zniesienia barie-
ry immunologicznej na linii zwierzę-człowiek. 
Chodzi o  pozyskanie od świni narządów we-
wnętrznych, takich jak serce, wątroba, nerki 
i  śledziona, które przeszczepione do organi-
zmu ludzkiego nie będą odrzucone. W  ludz-
kiej medycynie już wykorzystywane są np. 
zastawki sercowe, pochodzące od świń z fermy 
w  Żernikach. Wykorzystywana jest również 
skóra ze świń transgenicznych, która wykazu-
je zdumiewające właściwości leczenia ran po-
oparzeniowych. Mam nadzieję, że już wkrótce 
prace te zostaną zakończone sukcesem i  będą 
się przyczyniały do ratowania życia ludzkie-
go. Na fermie „ratuje się” również polskie rasy 
rodzime. To właśnie u  nas w  ostatnim czasie 
przeprowadzono pierwszy w Polsce zabieg po-
zyskiwania zarodków od świń rasy Puławskiej, 
które zamrożone i zdeponowane w Krajowym 
Banku Materiału Biologicznego przy Instytucie 
Zootechniki PIB w Krakowie, nawet za kilkaset 
lat będą mogły służyć odbudowie rasy. Mamy 
z tego powodu ogromną satysfakcję, a w kolejce 
czekają już loszki rasy Złotnickiej Pstrej i Złot-
nickiej Białej. Na fermie produkuje się loszki 
hodowlane o wybitnych walorach rozrodczych, 
tucznych i rzeźnych, wolne od genu wrażliwo-
ści na stres. Ich liczba stanowi ponad połowę 
ilości wszystkich loszek hodowlanych, produ-
kowanych na terenie województwa dolnoślą-
skiego, przez co ma znaczący wpływ na jakość 
produkowanego żywca wieprzowego w rejonie. 

Potwierdzeniem tego są liczne laury, zdoby-
wane na krajowych i  regionalnych wystawach 
zwierząt hodowlanych. W  tym roku, na XXI 
Wystawie w Piotrowicach, nasze loszki zdoby-
ły 3 tytuły Championów i 2 Vicechampionów, 
w tym ten najważniejszy – za najwyższą wartość 
hodowlaną BLUP. Chcielibyśmy sprzedawać 
tych zwierząt jak najwięcej, ale w dobie kryzy-
su panującego w branży od wielu lat, nie jest to 
proste. Jeśli chodzi o  produkcję tuczników, to 
ważnym jest fakt, że Zakład posiada certyfikat 
PQS, który jest kompleksowym systemem pro-
dukcji wieprzowiny wysokiej jakości i ma za za-
danie produkcję chudego, nieprzetłuszczonego 
mięsa wieprzowego, przy zachowaniu ważnych 
dla konsumentów i  przetwórców parametrów 
jakości mięsa. Nie mam żadnych problemów ze 
sprzedażą swoich tuczników, wręcz przeciwnie, 
każdy, kto chociaż raz dokonał ich zakupu, sta-
ra się o stały do nich dostęp. 

Obok fermy znajduje się biogazownia. Jakie 
korzyści czerpiecie z tej koegzystencji?
Jednostka, którą reprezentuję, ma podpisaną ze 
Spółką Energy-Żórawina umowę współpracy. 
Korzyści czerpiemy wielorakie. Po pierwsze, 
biogazownia zagospodarowuje całość gnojowi-
cy i gnojówki produkowanej na fermie, wyko-
rzystując je w procesie fermentacji. Po drugie, 
ciepło powstające przy produkcji biogazu wy-
korzystujemy do ogrzewania naszych budyn-
ków porodowych i  warchlakarni. Po trzecie 
zaś, ponosimy mniejsze koszty związane z zu-
życiem energii elektrycznej. Z  faktu istnienia 
biogazowni czerpie więc korzyści moja Spół-
ka, a także Gmina i  jej mieszkańcy, ale przede 
wszystkim środowisko naturalne. 

Z  jakimi problemami zmaga się aktualnie 
Pańska ferma?
Problemy, z  którymi się borykamy, dotyczą 
całej branży. Od 2007 roku, kiedy to na niskie 
ceny żywca nałożyły się horrendalne ceny pasz, 
producenci aż do chwili obecnej ponosili straty. 
Kryzys pogłębił się w  2014 roku, po zdiagno-

zowaniu w  Polsce wirusa afrykańskiego po-
moru świń i  nałożeniu przez Rosję embarga 
na polskie mięso. Na szczęście, kilka tygodni 
temu cena żywca poszybowała w górę, docho-
dząc do 5,70  zł/kg, co przy niskiej cenie zbóż 
i pasz pozwala choć w drobnej części odrobić 
straty. Zawdzięczamy to otworzeniu się rynków 
azjatyckich na unijną wieprzowinę – przede 
wszystkim Chin, do których trafia 70% unij-
nego eksportu, a  są to ogromne ilości. Jednak 
ta dobra passa może nie potrwać długo. Na 
dzień dzisiejszy wykryto w  Polsce 13 ognisko 
ASF i  mam wrażenie, że wirus wymyka się 
spod kontroli służb weterynaryjnych i  admi-
nistracyjnych, co może skończyć się katastrofą 
dla całej branży wskutek nałożenia na Polskę 
sankcji gospodarczych. Martwi mnie też brak 
regulacji prawnych, umożliwiających opłacalne 
funkcjonowanie biogazowni. To niesłychane, 
żeby biogazownia, spełniająca taką pożytecz-
ną rolę, profitami ze sprzedaży certyfikatów 
nie była w  stanie pokryć kosztów eksploatacji 
swojej instalacji. Mam nadzieję, że noweliza-
cja ustawy o  Odnawialnych Źródłach Energii 
zmieni sytuację na lepszą i umożliwi prowadze-
nie działalności polskim biogazowniom na po-
ziomie opłacalności takim samym jak w innych 
krajach unijnych. Mój niepokój budzi również 
ciągle rozwijający się w Polsce tucz nakładczy, 
polegający na sprowadzaniu głównie z  Danii 
i Holandii warchlaków do tuczu. Wspomniany 
przeze mnie wcześniej kryzys spowodował spa-
dek ilości świń w Polsce z 19 do 10 mln i spadek 
liczby loch z 2,2 mln do mniej niż 800 tys. Ros-
nący import warchlaków powoduje dalsze kur-
czenie się stanu loch, co pogłębia deficyt w sa-
mozaopatrzeniu Polski w  wieprzowinę. Wiążę 
jednak nadzieję z  rządowym Programem roz-
woju rynku wieprzowiny. Według niego Pol-
ska ma szansę na odbudowę pogłowia świń co 
najmniej do poziomu samowystarczalności, 
ocenianego na około 15-16 mln sztuk. Oby 
tak się stało, ponieważ polska wieprzowina jest 
zdrowsza i  smaczniejsza od tej produkowanej 
na Zachodzie. I nie jest to tylko moje zdanie.

Polska wieprzowina jest lepsza 
od produkowanej na Zachodzie
Z prezesem Zarządu Zakładu 
Doświadczalnego Instytutu 
Zootechniki PIB Żerniki 
Wielkie, Mirosławem Koską, 
o zootechnice oraz polskim 
mięsie rozmawia Marcin Prynda.

Od wielkich długów do szybkiego rozwoju
Rozmowa z Janem Żukowskim, wójtem gminy Żórawina

Gmina Żórawina jest doskonałym przykła-
dem na to w  jaki sposób można poprzez 
umiejętne zarządzanie wyprowadzić sa-
morząd z  długów i  wprowadzić na ścieżkę 
rozwoju. Jak udało się Panu tego dokonać?
- Gdy zostałem wójtem gminy, w  2005 roku, 
budżet wynosił 11 mln złotych, dług zaś 92 
procent. Niektórzy śmiali się ze mnie, że zdecy-
dowałem się objąć urząd w takiej sytuacji i sta-
wiali mnie od razu na straconej pozycji. Żadna 
instytucja nie chciała podejmować dialogu na 
temat dalszego funkcjonowania i  oddłużenia 
gminy. Obecnie budżet gminy wynosi 40 mln 
złotych, a zadłużenie zaledwie 20 procent. Stać 
nas na to, żeby na inwestycje wydawać rocznie 
około 10 milionów złotych. W  Ministerstwie 
Finansów, które wsparło nas kredytem, stawia-
no nas za wzór.

Co to znaczy dobrze zarządzać gminą?
- Trzeba mieć wizję jej rozwoju, znaleźć silne 
strony i  konsekwentnie je rozwijać. Oczywi-
ście, nie można się też nadmiernie zadłużać. 
Niewątpliwym atutem gminy jest rolnictwo. 
Mamy grunty rolne wysokich klas I – III.  Użyt-
ki rolne zajmują prawie 89  proc. powierzchni 
gminy. Nasze produkty rolne są bardzo dobrej 
jakości. Wiele podmiotów, z  różnych rejonów 
Polski, a  także z  zagranicy, z  Niemiec, kupuje 
je doceniając ich jakość. Mamy najlepszą w Eu-
ropie Stację Hodowli Trzody Chlewnej, w któ-
rej hoduje się tuczniki wykorzystywane przez 
Instytut Kardiologii do pobierania zastawek 
serca dla przeszczepów. W 2011 roku gościłem 
27 ministrów rolnictwa wszystkich krajów Unii 
Europejskiej, którzy zwiedzali tę Stację. Chciał-
bym, aby w Żórawinie powstało targowisko, na 
którym nasi rolnicy mogliby sprzedawać swoje 
produkty. Warto propagować jakość polskich 
produktów rolnych i  ich korzystny wpływ na 
zdrowie.  Tymczasem wiele zakładów w branży 
nastawia się na import o wiele gorszych płodów 
rolnych z różnych stron świata.

W  gminie realizowany jest ogólnopolski 
projekt dotyczący właśnie zdrowego odży-
wiania… 
Realizujemy wiele ważnych programów 
promocji zdrowia, z  których największy to 
program PURE (Population Urban and Ru-
alEpidemiology). Istotą programu PURE jest 
zbadanie wpływu zmian środowiskowych 
na styl życia mieszkańców, czynniki ryzyka 
i  choroby układu krążenia, określenie, co 
prowadzi do danego poziomu otyłości, cuk-
rzycy oraz zapadalności na choroby układu 
krążenia. Olbrzymi, wieloletni wkład samo-
rządu żórawińskiego w  program PURE, to 
jednocześnie bezcenny wkład w polską naukę 
i medycynę. 

Jednak produkcja rolna to nie wszystko…
Oczywiście, stawiamy również na rozwój prze-
mysłu rolno-spożywczego. Na obszarze gminy 
znajduje się bardzo nowoczesna, jedyna na 
Dolnym Śląsku, tłocznia oleju, młyn, zbudowa-
no jedną z największych biogazowni w Polsce, 
która z odpadów z fermy trzody chlewnej oraz 
z  odpadów pochodzących z  produkcji rolnej 

będzie docelowo wytwarzać 13,5 tys. megawa-
tów energii rocznie.

Jak to możliwe, że w  takiej rolniczej gmi-
nie, w której zresztą nie ma specjalnej stre-
fy ekonomicznej, jest zarejestrowanych po-
nad 700 przedsiębiorstw?
- Oprócz rolnictwa postawiliśmy na rozwój, 
zwłaszcza małej i średniej przedsiębiorczości. 
Jesteśmy przyjaźni dla inwestorów oferujemy 
im pomoc, stosujemy różnego rodzaju ulgi 
i  zachęty do inwestowania. Mamy dobre po-
łożenie geograficzne, sąsiadujemy z  Wrocła-
wiem, jesteśmy dobrze skomunikowani z mia-
stem. Mamy atrakcyjne tereny inwestycyjne, 
informacje o  nich dostępne są m.in. w  sie-
dzibie Urzędu Gminy. Działają u  nas m.in.  
szwedzka firma SSAB, ProCam, Drob Fish, 
Klimar). Na terenie Węzła Krajkowskiego po-
wstało centrum logistyczne – park logistyczno 
– przemysłowy pod wynajem. Centrum skła-
da się z dwóch hal magazynowo – produkcyj-
nych o łącznej powierzchni około 34.000 mkw. 
Plany na najbliższe lata zakładają rozbudowę 
kompleksu nawet do 200.000 mkw powierzch-
ni magazynowo – produkcyjnych pod wyna-
jem. W Skalski Logistic Park zlokalizowane są 
takie firmy jak: DIRKS Group, AZPIARAN, 
IGEPA, SIMONA, RUCH, SPEDIMEX, PST 
OST SPED. Dzięki tej inwestycji, na terenie 
gminy powstało już około 350 miejsc pracy.
W latach 2013-2015 pojawili się nowi inwesto-
rzy, którzy pomimo braku strefy ekonomicznej 
budują swoje zakłady w  obrębie Rzeplin. Na 
terenie gminy działkę zakupiła firma Herba-
pol S.A. oraz firma TOP – GYM FITNESS, co 
może skutkować powstaniem kolejnych miejsc 
pracy. "Herbapol Wrocław" S.A. specjalizuje się 
w  produkcji wyrobów farmaceutycznych na 
bazie surowców zielarskich. Jest największym 
producentem leków ziołowych w  Polsce. Jeśli 
Herbapol podejmie dalsze kroki inwestycyjne 
wielu naszych rolników otrzyma szansę pod-
pisywania umów kontraktacyjnych na uprawę 
ziół. 

Jest oczywiste, że rozwój rolnictwa, zakładów 
rolno przetwórczych, napływ inwestorów, roz-
wój małych i  średnich podmiotów gospodar-
czych musiał pozytywnie wpłynąć na finanse 
gminy, zwiększenie budżetu i możliwości inwe-
stycyjne. Dzięki temu możemy realizować wiele 
przedsięwzięć poprawiających jakość życia na-
szych mieszkańców.  

Jakie to są przedsięwzięcia?
Coraz więcej środków przeznaczamy na bu-
dowę dróg, chodników, ciągów pieszo – jezd-
nych, oświetlenia drogowego. Wybudowaliśmy 
nowoczesną oczyszczalnię ścieków o  wartości 
ponad 8 mln zł., kanalizowane są miejscowości, 
rozpoczyna się gazyfikacja części gminy, przez 

gminę przebiega nowoczesna światłowodo-
wa sieć teleinformatyczna. To wszystko wpły-
wa na rozwój budownictwa mieszkaniowego. 
W ostatnich latach przybyło nam ponad półto-
ra tysiąca mieszkańców. 

W jakim stopniu gmina wspiera się w tego 
typu działaniach środkami unijnymi?
Wykorzystujemy maksymalnie środki z  Unii 
Europejskiej, remontujemy drogi, budujemy 
i modernizujemy świetlice, budujemy chodniki 
i  place zabaw, przeprowadzamy renowacje za-
bytków. Za unijne, ministerialne i wojewódzkie 
fundusze zmodernizowano koryta rzek Żu-
rawki i Żaliny, zbudowano boisko ze sztuczną 
nawierzchnią. Od 2004 r. z funduszy zewnętrz-
nych, w  tym UE pozyskano ponad 14 mln 
zł.W 2013 r. celowo nie zaciągano żadnych kre-
dytów, ponieważ gmina chciała siędobrze przy-
gotować do wykorzystania środków z  nowego 
programowania unijnego na lata 2014-2020 
(z  perspektywą do 2022). Aby uzyskać te pie-
niądze, nie można mieć zbyt dużego zadłużenia 
i trzeba mieć też odpowiednie środki zabezpie-
czające tzw. wkład własny. W celu optymalne-
go pozyskiwania środków unijnych, jeszcze 
w poprzedniej perspektywie 2007-2013 podjęto 
współpracę z gminami ościennymi – Stowarzy-
szenie LIDER A4, Związek Międzygminny Ślę-
za - Oława. Warto zwrócić uwagę na obecność 
Gminy Żórawina we Wrocławskim Obszarze 
Funkcjonalnym i  programie Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych łącznie z 14 samorzą-
dami otaczającymi Wrocław i z samym Wroc-
ławiem, co pozwoli na realizację przedsięwzięć 
„zintegrowanych” w  perspektywie od 2014 do 
2022 roku (np. budowa ciągów pieszo-rowe-
rowych, modernizacja oraz budowa bezpiecz-
nych przystanków autobusowych na obszarze 
gminy, budowa parkingu przy dworcu kolejo-
wym w Żórawinie w systemie "park&ride", mo-
dernizacja i doposażenie gminnych szkół oraz 
punktów przedszkolnych, budowa kanalizacji 
sanitarnej. W ramach uczestnictwa w tym pro-
gramie do rozdysponowania jest kwota ponad 
900 mln zł, na przedsiębiorców, uczelnie, insty-
tucje kultury, kościoły i  związki wyznaniowe, 
stowarzyszenia oraz oczywiście samorządy.

Stawiamy na rolnictwo 
oraz małą i średnią 
przedsiębiorczość
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Jak to wygląda z  perspektywy budżetu, któ-
rym Pan dysponuje w tym roku, jaka jest jego 
wielkość, jakie są główne inwestycje?
Od wielu lat kładziemy duży nacisk na budowę 
infrastruktury. Nie ma nowych fabryk bez dróg. 
Nie ma nowych miejsc pracy bez zapewnienia 
inwestorowi prądu, wody i  możliwości odbio-
ru ścieków. Nie ma nowych osiedli mieszka-
niowych, gdy nie będzie nowoczesnych szkół 
i przedszkoli. Na inwestycje każdego roku prze-
znaczamy kwotę około 30 milionów złotych. 
Jedną z  większych, aktualnie realizowanych 
inwestycji jest budowa szkoły w  Sadkowie. 
Współpracując z  innymi samorządami party-
cypujemy finansowo w budowie i przebudowie 
dróg. Pozyskujemy również partnerów prywat-
nych, którzy ze swoich środków finansowych 
realizują zadania drogowe. Ponadto położy-
liśmy duży nacisk na poprawę jakości życia 
mieszkańców inwestując w  budowę obiektów 
sportowo-rekreacyjnych.
Patrząc na planowane inwestycje pod kątem 
możliwości dalszego rozwoju Gminy Kąty 
Wrocławskie uważam, że przedsięwzięcia które 
realizujemy i te, które planujemy w przyszłości 
stworzą nowe możliwości dla lokalizacji kolej-
nych prywatnych inwestorów.

Jakie są najważniejsze przedsięwzięcia po-
prawiające jakość życia mieszkańców?
Mieszkańcy mają poczucie i  zadowolenie, że 
mieszkają w bogatej gminie tylko wówczas, gdy od-
czuwają to osobiście, niekoniecznie codziennie, ale 
chociaż od czasu do czasu. Nie zawsze jest potrzeba 
korzystania z publicznej komunikacji, ale gdy za-
istnieje mieszkańcy muszą mieć taką możliwość. 
Z tego właśnie powodu angażujemy się w budowę 
nowego przystanku kolejowego w  Mokronosie. 
Chcemy aby na trasie do Wrocławia funkcjono-
wała w najbliższej perspektywie podmiejska kolej 
aglomeracyjna. Spowoduje to zmniejszenie kor-

ków przy wjeździe do Wrocławia, a co za tym idzie 
ogromną oszczędność czasu. 
Nowa szkoła w Sadkowie i w przyszłości kolej-
na w Smolcu zapobiegnie utrwaleniu się zmia-
nowości w  szkołach. Zależy nam na tym, aby 
dzieci spędzały czas z rodzicami. W szkole po-
winny być wówczas, gdy rodzice są w pracy. Dla 
dynamicznie rozwijającego się Smolca i okolic 
zwiększymy ofertę i  czas funkcjonowania za-
miejscowego punktu obsługi interesantów przy 
ulicy Wierzbowej. Miejsce to codziennie od-
wiedza dużo ludzi i przy okazji będą mieć moż-
liwość załatwienia wielu spraw urzędowych.

Jak duże środki są w tym roku przeznaczane 
na inwestycje drogowe? Jak Pan ocenia pro-
gram Bezpieczna gmina realizowany przez 
Starostwo Powiatu Wrocławskiego wspólnie 
z gminami?
Program Bezpieczna gmina realizowany przez 
Starostwo Powiatowe oceniam bardzo pozytyw-
nie. Jest to krok we właściwym kierunku. Zaszło-
ści w  zakresie stanu powiatowych dróg, a  tym 
samym bezpieczeństwa dla ich użytkowników są 
bardzo duże. Razem można więcej, dlatego od lat 
współpracujemy z  DSDiK w  zakresie wspólnej 
przebudowy dróg wojewódzkich i  przynosi to 
konkretne efekty, z których mieszkańcy są zado-
woleni. A o to nam chodzi przede wszystkim. Na 
drogi każdego roku przeznaczamy w zależności 
od potrzeb kilka milionów złotych. W tym roku 
wspólnie z  partnerami samorządowymi i  pry-
watnymi zbudujemy ponad 5 km dróg, a zmo-
dernizujemy kolejnych 6 kilometrów. Łącznie na 
te cele przeznaczyliśmy 10 mln zł.

Jakie przedsięwzięcia chciałaby realizować 
gmina z  unijnych środków w  ramach nowej 
perspektywy finansowej 2014-2020?
Zdajemy sobie sprawę, że perspektywa finan-
sowa 2014-2020 może być ostatnią szansą na 

nadrobienie zaległości rozwojowych w stosun-
ku do najbardziej rozwiniętych państw Unii 
Europejskiej. Przygotowaliśmy wiele projektów 
w  ramach Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych (ZIT). Dotyczą one przebudowy ryn-
ku w  Kątach Wrocławskich, rewitalizacji par-
ków na terenie gminy, poprawy infrastruktury 
komunikacyjnej, a  także wielu zadań termo 
-modernizacyjnych.

Czy nie obawia się Pan stagnacji jeśli chodzi 
o nowe inwestycje przedsiębiorstw na terenie 
gminy?
Skutecznie funkcjonujący samorząd musi być 
przewidywalny. Trzeba mieć wizję rozwoju 
gminy i  ją konsekwentnie realizować. Mówię 
o  tym, bo przeszłość pokazała, że inwestorzy 
chętnie inwestują w gminach, w których nie to-
czy się lokalnych wojen oraz tam, gdzie samo-
rząd jest autentycznym partnerem w realizacji 
danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Nie 
obawiam się stagnacji. Gmina Kąty Wrocław-
skie ma określona markę i  pozycję wśród in-
westorów. Mamy plany poprawy infrastruktury 
drogowej i komunikacyjnej, a to poprawi jesz-
cze nasz potencjał. Moje obawy dotyczą jedynie 
ingerencji polityków w sprawy samorządu. Cią-
głe zmiany i reformy, chociażby oświaty nie słu-
żą dobrze wyznaczaniu przemyślanej wizji roz-
woju gmin, w tym Gminy Kąty Wrocławskie.

Skuteczny samorząd musi być przewidywalny
Z burmistrzem Kątów Wrocławskich, Antonim Kopciem, o realizacji 
budżetu miasta oraz dofinansowaniu z Unii Europejskiej rozmawia 
Ryszard Żabiński.

Rynek w Kątach Wrocławskich

Hala widowiskowo-sportowa w Kątach Wrocławskich

Przedszkole w Smolcu
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Ostatnie lata dla Gminy przyniosły boom 
mieszkaniowy wywołany jest on doskonałym 
położeniem gminy. Chętnych do zamieszkania 
przyciąga bliskość Wrocławia, położenie gminy 
przy wschodniej obwodnicy Wrocławia, baza 
edukacyjna szkół na terenie gminy. 
Na osiedlanie się nowych mieszkańców w gmi-
nie ma znaczny wpływ naturalne bogactwo 
przyrodnicze i krajobrazowe starorzecza Odry 
i Widawy. Gmina Czernica to idealne miejsce 
na wypoczynek i  wykorzystanie walorów do-
brej kuchni. W  rejonie Chrząstaw, Wojnowic 
i Łan występują duże skupiska leśne, a w rejo-
nie Czernicy, Ratowic, Chrząstaw i  Kamieńca 
Wr. cieszące się dużą popularnością – zbiorniki 
wodne, stanowiące raj dla miłośników kąpieli 
wodnych, wędkarzy i grzybiarzy.

WSCHODNIA OBWODNICA 
WROCŁAWIA
Obwodnica jest strategicznym węzłem komuni-
kacyjnym  Wrocławia. Jej powstanie otworzyło 
nowe możliwości dla przedsiębiorców i miesz-
kańców gminy. Poprawiło to komunikację po-
między gmina Czernica a resztą regionu. Dzię-
ki obwodnicy możemy w  szybki i  bezpieczny 
sposób dojechać za Odrę do gminy Siechnice 
i dalej w stronę Wrocławia.
Obecnie zarząd województwa dolnośląskiego 
planuje kontynuowanie  budowy obwodnicy, 
na odcinku Łany- Długołęka.  Budowa tej trasy 
usprawni komunikację do wschodniej części 
Wrocławia, a auta jadące od Strzelina czy Oła-
wy będą mogły łatwiej dojechać do S8, i dalej 

do Warszawy, a także do autostradowej obwod-
nicy Wrocławia.

TRENY INWESTYCYJNE
Gmina Czernica posiada bardzo duży kompleks 
terenów inwestycyjnych przy nowo budowa-
nej Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, która 
w najbliższych latach ma połączyć Łany z Dłu-
gołęką. Blisko 60 ha należy do gminy, a drugie 
tyle do Oddziału Terenowego Agencji Nieru-
chomości Rolnych we Wrocławiu. To znakomita 
lokalizacja, tuż przy granicy ze stolicą Dolnego 
Śląska i  przy trasie kolejowej prowadzącej do 
Jelcza Laskowic, która ma być rewitalizowana. 
To ważna informacja dla potencjalnych inwesto-
rów, ponieważ w ten sposób zwiększają się moż-
liwości transportowe. Na terenie gminy w  rę-
kach prywatnych są także tereny pod przemysł 
i usługi w Nadolicach Wielkich oraz Ratowicach 
na granicy z  Wałbrzyską Specjalną Strefą Eko-
nomiczną INVEST-PARK, która funkcjonuje 
w Jelczu Laskowicach.

BUDOWA PORTU NA ODRZE 
W CZERNICY
W  tym roku z  inicjatywy Ministra Żeglugi 
Śródlądowej i  Gospodarki Morskiej – Marka 
Gróbarczyka – ruszyły prace nad użeglugo-
wieniem rzeki Odry. W  prace nad Odrzańską 
Droga Wodną do roku 2030 ma zostać zainwe-
stowane ponda 30,7 mld zł. 
Przez Gminę Czernica przepływa rzeka Odra 
w  związku z  czym aktywnie działamy aby na 
terenie naszej gminy został zlokalizowany mul-

timodalny port. W kwietniu br. Wójt Włodzi-
mierz Chlebosz gościł Ministra Grabarczyka 
oraz Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hrenia-
ka w Czernicy. Celem wizyty było przedstawie-
nie terenów na których chcemy wybudować 
port. Bliskość ważnej linii kolejowej, sąsiedz-
two drogi wojewódzkiej oraz nieduża odległość 
do strefy ekonomicznej jak również korzystne 
uwarunkowania sąsiednich gruntów sprawiają, 
że  jak ujął to w  swojej wypowiedzi minister 
Marek Gróbarczyka – wygląda to wszystko bar-
dzo obiecująco. 
3 sierpnia br. Wójt Włodzimierz Chlebosz wziął  
udział w konferencji zorganizowanej w Dolno-
śląskim Urzędzie Wojewódzkim z  udziałem 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śród-
lądowej, Ministra Skarbu, Wiceministra Ener-
getyki, Wojewody Dolnośląskiego. Tematem 
konferencji było przywrócenie rzeki Odry dla 
gospodarki. Podczas konferencji przedstawio-
no wizualizację czernickiego portu.
 
DLACZEGO WARTO U NAS INWE-
STOWAĆ? 
Dzięki położeniu oferowanych przez nas te-
renów inwestycyjnych potencjalni inwestorzy 
mogą ulokować swoje firmy w  atrakcyjnym 
i  dynamicznie rozwijającej  się aglomeracji 
wrocławskiej.
Dodatkowymi atutami jest graniczenie z Wroc-
ławiem, obok Wschodniej Obwodnicy Wrocła-
wia  i linii kolejowej.
 Taka lokalizacja zapewnia komunikację trans-
portową z regionem, poprzez dostęp do wspo-
mnianej przeze mnie  obwodnicy Wrocławia, 
połączenie z autostradą A4 i innymi kluczowy-
mi ciągami komunikacyjnymi naszego regionu, 
nowo otwartą trasą S8 prowadzącą do  Łodzi 
i Warszawy 
Czy to centrum logistyczne, czy firma produk-
cyjna lub usługowa poprzez wykorzystanie za-
plecza infrastrukturalnego oraz ciągów komu-
nikacyjnych zapewni sobie warunki do rozwoju 
poprzez udział w życiu gospodarczym rozwija-
jącego się Dolnego Śląska i naszej gminy.

Czernica – gmina wielkich możliwości
Gmina Czernica leży we wschodniej części województwa 
dolnośląskiego w powiecie wrocławskim. Graniczy bezpośrednio 
z Wrocławiem i 6-ma gminami. Sąsiedztwo z Wrocławiem sprzyja 
budownictwu jednorodzinnemu, niskiemu bezrobociu, rozwojowi 
turystyki weekendowej oraz wykorzystaniu oferty kulturalnej 
i naukowej Wrocławia.

Wizyta Ministra Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Morskiej – Marka Gróbarczyka oraz Wojewody Dolnośląskiego – Pawła Hreniaka w Czernicy
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Jakie inwestycje są w  tym roku realizowane 
w gminie?
Długołęka dysponuje stosunkowo dużym budże-
tem, jeżeli porównywać nas do gmin ościennych. 
W tym roku kształtuje się na poziomie ok. 107 mln 
zł. W  tym momencie należy zaznaczyć, że jeste-
śmy największą gminą w  powiecie wrocławskim, 
a  na naszym terenie znajduje się aż 41 sołectw! 
W  ramach budżetu 1/3 funduszy przeznaczamy 
na inwestycje – w sumie prawie 29 mln zł. Wśród 
nich priorytetem są zadania z obszaru rozbudowy 
bazy edukacyjno-sportowej, w tym przygotowania 
projektu nowego przedszkola, rozbudowy sieci ka-
nalizacyjnej oraz drogowej, a  także budowy sieci 
ścieżek rowerowych. Jednym słowem realizujemy 
najważniejsze działania z punktu widzenia każdego 
mieszkańca gminy.

Które z nich są Pani zdaniem najistotniejsze?
Jak już wspomniałam, duży nacisk w gminie Długo-
łęka kładziemy na zapewnienie nowoczesnej i profe-
sjonalnej bazy edukacyjno-sportowej. W ubiegłym 
roku oddaliśmy do użytku nowy budynek szkoły 
w  Kiełczowie, a  już za kilka dni dzieci rozpoczną 
rok szkolny w kolejnym nowym obiekcie w Długo-
łęce. Dodam jeszcze, że w  Długołęce funkcjonuje 
zespół szkół, do którego dzieci mogą uczęszczać już 
od najmłodszych lat – posiadamy, jako jedna z nie-
licznych gmin w Polsce, publiczny żłobek – aż do 
okresu liceum. W tym roku planujemy dodatkowo 
wykonanie projektu budynku kolejnego przedszko-
la oraz rozpoczęcie budowy pełnowymiarowej hali 
sportowej przy jednej ze szkół. Jako ciekawostkę 
dopowiem, że nasze realizacje z zakresu bazy edu-
kacyjno-sportowej uwzględniają nie tylko potrzeby 
uczniów, ale też mieszkańców. I tak w nowym bu-
dynku szkoły w  Kiełczowie powstała hala do gry 
w  squasha, ciesząca się sporym zainteresowaniem 
mieszkańców w  ciągu całego roku. Na tym oczy-
wiście nie poprzestajemy. 1 września oficjalnie ot-
worzymy drugi w  gminie stadion lekkoatletyczny, 
a  niedawno oddaliśmy do użytku kolejne boisko 
wielofunkcyjne. Co roku inwestujemy też w budo-
wę placów zabaw, siłowni zewnętrznych – te znaj-
dują się już praktycznie w każdej z 41 miejscowości. 
Dzięki współpracy z  Młodzieżową Radą Gminy 
udała nam się także realizacja, całkowicie nowego 
dla nas projektu – budowy placu do  uprawiania 
streetworkoutu. Inwestycja w  edukację i  sport to 
inwestycja z wysoką stopą zwrotu. Świadczą o tym 
liczne naukowe i sportowe sukcesy naszych miesz-
kańców – wielu z nich otrzymuje stypendia wójta 
gminy! Wśród priorytetów inwestycyjnych wymie-

niłam również rozbudowę sieci kanalizacji sanitar-
nej. Od kilku lat kontynuujemy ten czasochłonny 
i wymagający sporych nakładów finansowych pro-
ces na terenie całej gminy. W 2016 r. wydatkujemy 
na ten cel 1/4 budżetu przeznaczonego na inwesty-
cje, tj. ok. 6,25 mln zł, a prace obejmą obszar trzech 
miejscowości. W br. podjęliśmy się również zadania 
budowy nowej remizy dla ochotniczej straży pożar-
nej. Inwestycja ta potrwa niecały rok i wpłynie na 
wzrost bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Co z inwestycjami drogowymi? Jak duże środki są 
przeznaczone na ten cel? 
Inwestycje drogowe to kolejna sfera naszych dzia-
łań, która przebiega zgodnie z długoletnią strategią. 
W tym roku największe działania obejmują swoim 
zasięgiem cztery miejscowości i kosztować nas będą 
prawie 8,5 mln zł. Oprócz kompleksowej budowy 
dróg realizujemy także zadania mniejsze, które 
służą poprawie bezpieczeństwa naszych mieszkań-
ców. Należą do nich m.in. budowa nakładek asfal-
towych, równanie dróg, ścinki poboczy, budowa 
nowych punktów oświetleniowych, budowa ciągów 
pieszo-rowerowych, a  także koszenia i  realizacja 
programu poprawy estetyki miejscowości. Gmina 
współpracuje także ze starostwem powiatowym 
w  zakresie poprawy bezpieczeństwa przy drogach 
powiatowych. Bardzo dobrze, że taki projekt po-
wstał. Zwłaszcza dla gmin, na terenie których duży 
odsetek dróg stanowią drogi powiatowe, czyli takich 
jak gmina Długołęka. Muszę przyznać jednak, że 
kwota wsparcia w wysokości 900 tys. zł, jaką otrzy-
maliśmy od starostwa na realizację programu w ak-
tualnej kadencji, stanowi kroplę w morzu potrzeb 
naszych mieszkańców. Ci zresztą często sygnalizują 
nam konieczność działań w tym zakresie. Dlatego, 
pomimo że prace przy drogach powiatowych nie 
należą do zadań własnych gminy, rada naszej gminy 
postanowiła zabezpieczyć w wieloletniej prognozie 
finansowej środki w wysokości ok. 9,4 mln zł na po-
prawę bezpieczeństwa przy drogach powiatowych. 
Jak widać po kwotach, potrzeby są ogromne.

Jakie możliwości inwestycyjne stwarza przed 
Długołęką nowa perspektywa dofinansowania 
z Unii Europejskiej?
W  gminie Długołęka funkcjonuje wydział po-
zyskiwania zewnętrzych środków finansowych, 
który pochwalić może się dużą skutecznością 
prowadzonych działań. Nowa perspektywa na lata 
2014-2020 daje nam wiele możliwości, z  których 
chcemy skorzystać. Wnioski, które będą miały 
statut priorytetowy, dotyczyć będą budowy sieci 

ścieżek rowerowych na terenie całej gminy, re-
witalizacji parku w Szczodrem, będącego ulubio-
nym miejscem weekendowych wycieczek naszych 
mieszkańców, budowy nowych świetlic wiejskich, 
rozbudowy szkoły w  Długołęce, zakupu wypo-
sażenia i  funkcjonowania nowego przedszkola, 
budowy kolejnych boisk oraz budowy  gminnej 
bazy e-usług. Nie tylko projekty unijne są u  nas 
na tapecie. Sprawdzamy na bieżąco możliwości 
pozyskania krajowych środków finansowych m.in. 
na rozbudowę kanalizacji w trzech kolejnych miej-
scowościach, optymalizację pracy oczyszczalni 
ścieków, budowę boisk, zagospodarowanie tere-
nów zielonych czy też budowę kolejnych dróg na 
terenie gminy.

Rozwój gminy jest zauważalny. Jakie są najwięk-
sze wyzwania, stojące przed nią w najbliższych la-
tach? Pani zdaniem istnieje zagrożenie stagnacji 
w kwestii nowych inwestycji?
Wielokrotnie powtarzałam, że nasza gmina śmiało 
stawia sobie ambitne cele i wyzwania. Wspomnia-
ne plany inwestycyjne świadczą o tym najdobitniej. 
Kolejne wyzwania stawiają nam każdego dnia nasi 
mieszkańcy, ale też sytuacja polityczno-społeczna 
w kraju. Już niebawem będziemy musieli sprostać 
nowej reformie oświaty, będziemy też chcieli jak 
najlepiej wykorzystać nową perspektywę unijną. 
Sporym wyzwaniem jest dla nas temat utworze-
nia strefy aktywności gospodarczej w  Łozinie. 
Strefa jest już uwzględniona w studium, a obecnie 
jesteśmy w  trakcie opracowania projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, 
który będzie gotowy w przyszłym roku. Strefa ma 
bardzo korzystne położenie – w  pobliżu drogi S8 
i obwodnicy Wrocławia. Przy tej trasie w studium 
zaplanowaliśmy kolejne strefy aktywności gospo-
darczej. Dlatego też nie mam obaw o  stagnację 
rozwoju gospodarczego w gminie. Co więcej, mogę 
pochwalić się, że atuty lokalizacyjne naszej gminy 
zostały dostrzeżone przez wiele znaczących świa-
towych marek. W  Długołęce mamy np. zagłębie 
salonów samochodowych – w  ostatnim czasie to 
grono powiększyło się o przedstawicieli takich ma-
rek jak Toyota, BMW, Jaguar i Signity, a być może 
niebawem swój salon będzie miał tu także Merce-
des. Oprócz firm z  branży motoryzacyjnej naszą 
gminą zainteresowane są również sklepy wielkopo-
wierzchniowe, firmy spedycyjne oraz deweloperzy 
powierzchni magazynowych, tacy jak np. Panattoni 
Europe, Leroy Merlin. Zapraszamy kolejnych inwe-
storów!

Stawiać sobie ambitne cele
Z wójtem gminy Długołęka, Iwoną Agnieszką Łebek, o rozwoju 
gminy rozmawia Ryszard Żabiński.

Wójt gminy nie boi stawiać sobie i swoim
pracownikom trudnych wyzwań

Toyota zainwestowała w gminie Długołęka trzy lata temu, kolejne salony wyrastają tu w ekspreso-
wym tempie

W czołówce najlepiej zarządzanych gmin
Z Milanem Ušákiem, burmistrzem Siechnic, o dobrym planowaniu 
budżetu, budowie dróg, turystyce i walce ze smogiem rozmawia 
Marcin Prynda.

Siechnice znalazły się wśród 100 najlepiej 
zarządzanych samorządów w  rankingu przy-
gotowanym przez „Rzeczpospolitą”. Jaki jest 
Pański klucz do sprawnego i  efektywnego za-
rządzania gminą
Jestem dumny z  tego, że znaleźliśmy się wśród 
100 najlepiej zarządzanych samorządów w  Pol-
sce, oznacza to dla mnie i  dla moich pracow-
ników bardzo wiele. Czujemy się zaszczyceni 
i  docenieni za to co robimy. Znalezienie się 
w rankingu „Rzeczypospolitej” świadczy o tym, 
że zarządzanie gminą jest na wysokim poziomie, 
a kluczem do tego żeby to osiągnąć jest wiedza 
oraz umiejętności polegające na obraniu celów 
i  zadań, które społeczność lokalna uważa za 
najistotniejsze i  konieczne do osiągnięcia. Jed-
nak, aby wszystkie zadania były zrealizowane 
najważniejszą rzeczą jest nie tylko odpowied-
nie korzystanie z istniejącego potencjału gminy, 
ale przede wszystkim jest to sztuka zauważenia 
i  wykorzystania nadarzających się szans roz-
woju, co w  połączeniu ze sprawnym zarządza-
niem finansami gminy daje efekt tak dobry jak 
w Siechnicach. Każda gmina planując budżet na 
przyszły rok musi brać pod uwagę wiele czyn-
ników, gdyż często dzieje się tak, że potrzeby są 
większe od posiadanych środków. Właśnie dla-
tego zarządzanie na tym polu jest bardzo trudne, 
wymagające odpowiedniej wiedzy oraz myślenia 
strategicznego.  W tym roku Radni Rady Miej-
skiej jednogłośnie przyjęli uchwałę w  sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy 
Siechnice sporządzonego za 2015 rok oraz jed-
nogłośnie udzielili absolutorium mojej osobie 
z  tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu co 
jest potwierdzeniem sprawnego zarządzania fi-
nansami i świadczy o właściwym funkcjonowa-
niu naszego samorządu.

Jak ocenia Pan zrealizowane w tym roku inwe-
stycje? Udało się osiągnąć zakładane cele?
Inwestycje rozpoczęte w tym roku nadal trwa-
ją niektóre z  nich ukończymy już za kilka ty-
godni. Inne jak nowa szkoła podstawowa oraz 
ośrodek zdrowia są na etapie projektowym i na 
widoczne efekty poczekamy rok lub dwa. Dla 
mieszkańców najważniejsza jest infrastruktura 
drogowa. W  tym roku przebudowujemy drogę 
Trestno – Blizanowice zapewniającą wjazd do 
Wrocławia od strony Wschodniej Obwodni-
cy Wrocławia. Dla wielu mieszkańców naszej 
gminy (i  nie tylko) pracujących i  uczących się 
w  stolicy Dolnego Śląska jest to najważniejsza 
tegoroczna inwestycja. Droga przebudowywa-
na jest w  ramach tzw. schetynówek. Na uwagę 
zasługuje fakt, że gmina co roku uzyskuje do-
finansowanie z  tego programu. Oprócz dróg 
z  dofinansowaniem budujemy również nowe, 
wyłącznie ze środków własnych. Są to dwie lub 
trzy drogi rocznie. Obecnie przygotowujemy 
się do wejścia w  program przebudowy dróg 
w  mniejszych miejscowościach m.in. w  stan-
dardzie tzw. dróg transportu rolnego. Pierwsze 
zadanie z  tego zakresu będą zrealizowane już 
w tym roku. 
Dużym osiągnięciem jest zakończenie całego za-
gospodarowania terenu wokół Ratusza w Siech-
nicach wraz z  zabudowaniem placu miejskiego 

i  urządzeniem placu targowego (z  wykorzysta-
niem znaczącej dotacji unijnej).
Jeżeli chodzi o  infrastrukturę sportową, udało 
się w  tym roku zakończyć i  oddać do użytku 
stadion lekkoatletyczny w  Siechnicach, którego 
oficjalne otwarcie nastąpiło w czerwcu. 
W  ubiegłym roku oddaliśmy do użytku salę 
sportową w Radawnicach, która jest już czwartą 
salą na terenie gminy dofinansowaną ze środków 
kultury fizycznej i  turystyki. Mało która gmina 
w okolicach Wrocławia może pochwalić się taką 
dużą liczbą tego typu obiektów sportowych.

Gmina cieszy się coraz większą popularnością 
turystyczną. Co decyduje o  jej atrakcyjności? 
W jaki sposób samorząd stara się zachęcać tu-
rystów do odwiedzenia Siechnic?
Tak, to prawda. Niewątpliwie w ostatnich latach 
dość znacznie wzrosło zainteresowanie turystów 
naszą gminą. Bardzo duży wpływ miały na to in-
westycje jakich dokonaliśmy w tym okresie. 
W  Siechnicach wybudowane zostało centrum 
miasteczka w  znaczącej części od podstaw, po-
wstał: ratusz, plac miejski wraz targowiskiem. 
Miejsce to jest doceniane przez ekspertów m.in. 
w  czasopismach poświęconych architekturze. 
Niedawno gościliśmy też ekipę filmową z  TVP 
Kultura, która przygotowywała u nas jeden z od-
cinków programu „Księga przestrzeni”. W  tym 
roku Siechnicki rynek jako jeden z  12 projek-
tów z  Polski nominowany był do Europejskiej 

Nagrody dla Najlepszej Przestrzeni Publicznej, 
konkursu zrealizowanego przez Centrum Kul-
tury Współczesnej w  Barcelonie. Ze środków 
unijnych wybudowaliśmy stadion lekkoatletycz-
ny oraz wieżę widokową w  Kotowicach. Oba 
te obiekty cieszą się dużą popularnością wśród 
mieszkańców jak i  turystów. To właśnie wieżę 
w Kotowicach można uznać za najoryginalniej-
szy obiekt turystyczny jaki powstał w ostatnich 
latach w  bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia. 
Ma wysokość 40 metrów i położona jest tuż przy 
brzegu Odry. Widok rozciągający się z  wieży 
w  Kotowicach pozwala na obserwację większo-
ści terenów Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” 
położonych w  obszarze gmin Siechnice i  Czer-
nica. Przy dobrej pogodzie podziwiać można 
piękną panoramę aglomeracji wrocławskiej 
i  dużej części Dolnego Śląska – Masywu Ślęży, 
Wzgórz Niemczańsko - Strzelińskich oraz zary-
su Sudetów. W tym roku zakończyła się budowa 
systemu turystyki aktywnej Odra Velo. Ozna-
czone trasy rowerowe prowadzą od Wrocławia, 
przez punkty informacji turystycznej w Trestnie 
i Mokrym Dworze, miasto Siechnice aż do Koto-
wic. Powyższe walory turystyczne naszej gminy 
przyciągają nowych mieszkańców. Młodzi ludzie 
chętnie osiedlają się w  Siechnicach i  okolicach. 
Potencjał nowych mieszkańców został wyko-
rzystany m.in. w  ogólnopolskiej akcji społecz-

nej, w  której Siechnice walczyły o  podwórka 
Nivea. Przy ogromnym zaangażowaniu nowych 
i  starych mieszkańców udało się wywalczyć 
podwórka dla dwóch lokalizacji w  Siechnicach 
zgłoszonych przez gminę. Biorąc pod uwagę, że 
do konkursu zgłoszono około 1000 lokalizacji, 
a do wygrania było tylko 40 placów zabaw, jest 
to ogromny sukces.

Dolny Śląsk od kilku lat zmaga się z  proble-
mem smogu. Jakie działania podejmuje w tym 
zakresie samorząd Siechnic?
Przyjęliśmy plan gospodarki niskoemisyjnej, 
który jest strategicznym dokumentem, który wy-
znacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemi-
syjnej dla Gminy Siechnice, należącej do Wroc-
ławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Kierunki te 
dotyczą działań inwestycyjnych i nieinwestycyj-
nych w takich obszarach jak: transport publiczny 
i prywatny, budownictwo i mieszkalnictwo, go-
spodarka przestrzenna, energetyka i oświetlenie, 
gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ście-
kowa oraz informacja i edukacja.
Strategia długoterminowa gminy w  zakresie 
gospodarki niskoemisyjnej, zakłada osiągnięcie 
40% redukcji emisji gazów cieplarnianych w per-
spektywie do roku 2050 i realizowana będzie we 
wszystkich wyznaczonych sektorach działania 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Cele planu 
to przede wszystkim ograniczenie do roku 2020 
emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku 
do roku bazowego, ograniczenie do roku 2020 
zużycia energii o 20% w stosunku do prognozy 
BAU, zwiększenie do roku 2020 udziału energii 
ze źródeł odnawialnych do 15% w  końcowym 
zużyciu energii.
Zaprosiliśmy również mieszkańców do wypeł-
nienia ankiety, która pomoże zaplanować dzia-
łania na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Podję-
liśmy również starania o nawiązanie współpracy 
z Dolnośląskim Alarmem Smogowym w zakre-
sie przeprowadzenia badań jakości powietrza 
na terenie gminy Siechnice w okresie jesienno-
-zimowym, które to pozwolą określić wielkość 
przekroczeń norm jakości powietrza oraz pomo-
gą uświadomić mieszkańcom gminy jakiej jako-
ści powietrzem oddychają.

Turyści coraz chętniej 
odwiedzają gminę 

Siechnice
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Siechnice wspierają
lokalną przedsiębiorczość
Z Maciejem Posadzy, prezesem zarządu 3LP SA, o rozwoju firmy 
i współpracy z samorządem miasta rozmawia Filip Bernat.

Jak z  perspektywy czasu ocenia Pan decyzję 
firmy o otwarciu centrum w Siechnicach?
Bardzo pozytywnie. Nasza historia w tym miej-
scu, wtedy jako TIM SA, zaczęła się w  2006 
roku, od zakupu powierzchni w strefie aktyw-
ności gospodarczej miasta. W maju 2008 roku 
zakończyliśmy i oddaliśmy do użytku pierwszy 
etap centrum logistycznego, o powierzchni 10 
500 metrów kwadratowych. W 2016 roku roz-
budowaliśmy je natomiast do 40 000 metrów 
kwadratowych. Siechnice okazały się bardzo 
dobrą i sprzyjającą rozwojowi lokalizacją, z co-
raz lepszym połączeniem z autotostradą i drogą 
S8, a  także możliwością pozyskiwania wartoś-
ciowych i  wykwalifikowanych pracowników. 
Na tę chwilę zatrudnienie znalazło u  nas 240 
osób.

Jak układa się współpraca z  samorządem 
miasta?
Chciałbym podkreślić, że wzorcowo. Życzył-
bym sobie, aby w  każdym mieście w  Polsce 
panowały tak przyjazne warunki dla rozwija-
jącego się biznesu. Samorząd mocno wspiera 
lokalną przedsiębiorczość, my uzyskaliśmy 
pomoc zarówno od Urzędu Miasta, jak i Staro-
stwa. Wszystkie niezbędne formalności zosta-
ły załatwione szybko i  sprawnie, a  nasza hala 
została wybudowana w ciągu zaledwie sześciu 
miesięcy.

40 000 metrów kwadratowych to już ostatecz-
na wielkość centrum logistycznego?
Tak, ale na należącym do nas terenie może-
my wybudować jeszcze dwie hale, o wielkości 

40  000 metrów kwadratowych. Są już prowa-
dzone wstępne prace w  tej sprawie, natomiast 
decyzja o  budowie zależeć będzie oczywiście 
od naszych wyników i możliwości zagospoda-
rowania tego terenu.

Firma odczuwa konkurencję w regionie?
Rynek usług logistycznych jest rynkiem bardzo 
konkurencyjnym. My jesteśmy podmiotem wy-
dzielonym z  firmy TIM SA i  jako taki mamy 
za zadanie być operatorem logistycznym nie 
tylko dla TIM SA, ale również dla klientów ze-
wnętrznych. Mimo dużej konkurencji, pierw-
sze miesiące naszej pracy napawają nas sporym 
optymizmem. Podpisaliśmy już kilka umów 
z  klientami zewnętrznymi i  mam nadzieję, że 
do końca 2017 roku uda nam się w  pełni za-
gospodarować powierzchnię naszego centrum.

3LP jako operator logistyczny obsługuje wy-
łącznie klientów regionalnych?
Nie tylko, obsługujemy kontrahentów z całego 
kraju. Obecnie prowadzimy także rozmowy 
z  dwoma potencjalnymi klientami z  Niemiec. 
To właśnie na tamtejszy rynek chcemy ukierun-
kować naszą zagraniczną działalność, ponieważ 
jest jednym z największych w Unii Europejskiej 
i dodatkowo ma atrakcyjne dla nas położenie. 

Wspomina Pan o stosunkowo łatwym dostę-
pie do wykwalifikowanych pracowników. Co 
firma może im zaoferować?
Przede wszystkim stabilność zatrudnienia, 
możliwość rozwoju i  kontakt z  nowoczesną 
automatyką magazynową, atrakcyjne wynagro-

dzenie, a  oprócz tego pomieszczenia socjalne, 
spełniające najwyższe standardy, szkolenia 
i  studia.  Staramy się wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom pracowników i  myślę, że nam 
się to udaje.

Jakie są plany firmy na najbliższe miesiące?
Pozyskiwanie kolejnych klientów zewnętrz-
nych, automatyzacja naszego Centrum Logi-
stycznego i  zbudowanie wizerunku firmy 3LP 
SA jako solidnego i godnego zaufania dostawcy 
usług logistycznych w Polsce i za granicą.

3LP SA to jedno z największych centrów logistycznych w Polsce, oferujące 
zautomatyzowany outsourcing usług logistycznych podmiotom z sektora 
e-handlu. Zapewniamy kompleksową pomoc z zakresu dystrybucji, 
zoptymalizowanego magazynowania i transportu 24h.

NAPĘDZAMY E-COMMERCE

40.000 m2

powierzchni magazynowej lokacji szaf Lean-Lift lokacji na zautomatyzowanej antresolii

35.000 55.000

Potężne powierzchnie magazynowe 

oraz w pełni zautomatyzowana logistyka

na terenie Polski i Europy

Nowoczesny system zarządzania  
magazynem WMS pozwala na osiągnięcie 
najwyższej efektywności oraz świadczenia usług 
na konkurencyjnym poziomie cenowym.

www.3lp.eu

Strefa regałów paletowych o pojemności 
25.000 miejsc.

Antresola z przenośnikami obsługująca 
aż 13.000 wydań linii dziennie.

Dokładne zabezpieczanie produktów wrażliwych.

Pojemna antresola z 55.000 lokacjami.

Układnica kablowa liczy 1200 lokacji paletowych.

Staranne pakowanie produktów gabarytowych.

Efektywne szafy Lena-Lift z 35.000 lokacjami.

Marek Czapliński
Dyrektor Handlowy 3LP SA  

m.czaplinski@3lp.eu
tel. +48 502 255 714

www.3lp.eu

Nasza infrastruktura
Optymalne warunki dla solidnej pracy magazynu

Kontakt
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To miejsce ma tętnić życiem
Wyposażenie będzie robić wrażenie. W planach 
jest powstanie kilku w pełni wyposażonych sal sy-
mulacyjnych wysokiej wierności. Będzie oddział 
Intensywnej terapii dorosłych i  dzieci, szpitalny 
oddział ratunkowy, ambulans, sala porodowa 
i  blok operacyjny, a  także sale symulacyjne wy-
sokiej wierności, pracownie nauki umiejętności 
technicznych i  klinicznych, a  nawet pracow-
nia rzeczywistości wirtualnej. Wszystko po to, 
studenci mogli, w  możliwie odpowiadających 
prawdzie warunkach, ćwiczyć odpowiednie pro-
cedury medyczne. Będą pracować w interdyscy-
plinarnych zespołach – przyszli ratownicy me-
dyczni uczyć się będą dzięki temu odpowiedniej 
i  sprawnej współpracy z  przyszłymi lekarzami 
czy pielęgniarkami. By Centrum spełniało swoje 
zadanie, musi mieć jeszcze odpowiednią kadrę 
szkoleniową. Stąd pomysł na wdrożenie progra-
mu Peer Tutors. Chodzi o to, by studenci zostali 
włączeni w dydaktykę. Dzięki temu będzie można 
rozpisać dodatkowe szkolenia w  weekendy czy 
w czasie wolnym od zajęć. Wystarczy, że akredy-
towany przez uczelnię student-instruktor ogłosi 
możliwość zapisania się na ćwiczenia umiejęt-
ności praktycznych. Jeśli zbierze się odpowiednia 
grupa, studenci będą mogli poćwiczyć niezależ-
nie od swojego planu zajęć. – Program świetnie 
sprawdził się w  Szwecji i  Słowenii. Teraz spró-
bujemy przeszczepić go do Wrocławia. W Polsce 
będziemy najprawdopodobniej pierwsi. Warto, 
bo odpowiednio prowadzony program przyniesie 
wielopoziomowe korzyści – wyjaśnia dr Piotr Ko-
lęda. Nie jest tajemnicą, że uczenie jest dla wielu 
lekarzy problemem, bo często nie znajdują czasu 
lub nie potrafią tego zrobić. Program Peer Tutors 
daje nam możliwość wychowania kolejnych po-
koleń lekarzy, którzy będą mieli umiejętności i na-
wyk uczenia innych, będzie to dla nich naturalne. 

Zyskamy na tym wszyscy i  jako uczelnia, i  jako 
pacjenci. A poza tym zwiększenie liczby instruk-
torów sprawi, że Centrum Symulacji Medycznej 
będzie tętnić życiem. Takie jest główne założenie 
tego miejsca – ma być otwarte, dostępne i wyko-
rzystywane także poza ścisłymi godzinami plano-
wych zajęć. 

Nie zastąpią pacjenta
- Proszę wyobrazić sobie prawdziwego pa-
cjenta, który każdemu z kilkunastu studentów 
musi w ten sam sposób opisać wszystkie swoje 
objawy. To niemożliwe. Dlatego studenci będą 
ćwiczyć na osobach przeszkolonych do odgry-
wania roli pacjenta - wyjaśnia dr Kolęda.
- Nawet najlepszy manekin nie zastąpi kontak-
tu z pacjentem, ale nasze nowoczesne fantomy 
będą ten kontakt do złudzenia przypominać, 
krzycząc, zalewając się krwią czy płacząc – 
mówi prof. Marek Ziętek. Rektor Uniwersyte-
tu  Medycznego we Wrocławiu podkreśla, że 
w  Polsce uczelnie medyczne często balansują 
na pograniczu prawa, ponieważ student nie 
ma legalnie możliwości uczestniczenia w lecze-
niu pacjenta. Dla nas, nauczycieli, to ogromny 
problem - rektor  Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu.
Na potrzeby Centrum przeznaczono zabytko-
wy, czterokondygnacyjny budynek znajdujący 
się w Starym Kampusie. Poprzednio znajdowała 
się w nim szpitalna pralnia, kuchnia i stołówka. 
Realizacja projektu będzie polegała nie tylko na 
przystosowaniu budynku do potrzeb symulacji, 
ale też na wykształceniu kadry oraz stworzeniu 
scenariuszy akcji ratunkowych. Całość inwesty-
cji wyceniana jest na 33 miliony złotych, znacz-
ną część uczelnia pokryje ze swojego budżetu, 
część dotacji pochodzi z funduszy europejskich 
i dotacji Ministerstwa Zdrowia.

Na studiach wciąż nam za mało  
ćwiczeń praktycznych 
Koordynatorem programu Peer Tutors z ramienia 
studentów jest Kamil Cebulski, student 5. roku 
medycyny, członek Koła Symulacji Medycznej. 
– Mimo najszczerszych chęci naszych nauczy-
cieli na studiach medycznych często nie mamy 
szans na sprawdzenie się w różnych sytuacjach, 
które mogą zaskoczyć nas w praktyce lekarskiej. 
Zanim wkroczyły fantomy, uczyliśmy się tyko na 
podstawie tego, co widzieliśmy – wyjaśnia Kamil 
Cebulski. – Resuscytacja jest zabiegiem bardzo 
inwazyjnym, nikt nie pozwoli nam ćwiczyć na 
żywym organizmie, a w sytuacjach, kiedy pacjent 
jest we wstrząsie lub doznaje nagłego zatrzyma-
nia krążenia, nie ma zwyczajnie czasu na to, by 
student mógł próbować swoich umiejętności; je-
steśmy wtedy odsuwani i to w pełni zrozumiałe. 
Stawką jest ludzkie życie, a  znaczenie mają już 
nie minuty, ale sekundy. Z drugiej strony z tego 
typu sytuacjami prędzej czy później zetknie się 
każdy lekarz. Musimy być na nie przygotowani 
– mówi Cebulski. I podkreśla, że fantomy są ide-
alną odpowiedzią na potrzeby młodych lekarzy. 
Genialnie odwzorowują rzeczywistość, pozwala-
ją się sprawdzić, ćwiczyć i doskonalić w nieskoń-
czoność, co ważne bez narażania pacjentów. 

Nigdy nie poczujesz się pewnie
– Miałem przyjemność rozmawiać z  wieloma 
lekarzami, którzy od lat zajmują się pacjentami 
w stanie krytycznym, część z nich obserwować też 
w  czasie ratowania ludzkiego życia. Bardzo cie-
kawiło mnie czy wrodzony strach i  niepewność 
związana z udzielaniem pierwszej pomocy ustę-
puje wraz z  nabywaniem doświadczenia – opo-
wiada Kamil Cebulski. Wszyscy zgodnie twier-
dzili, że nigdy nie udało im się wyzbyć tych uczuć. 
Nawet jeśli doskonale trzymają się  procedur, po 
głowie zawsze kołacze się niepokojące pytanie, 
czy na pewno zrobiłem wszystko co mogłem? Czy 
coś dało się zrobić lepiej?– Dlatego trzeba ćwiczyć 
i oswajać ten niepokój. Większą krzywdę zrobimy 
nie pomagając w ogóle – przekonuje. 
Statystyki są alarmujące. Co 45 sekund w Eu-
ropie następuje u kogoś zatrzymanie krążenia. 
Przeżyje 10–20 procent poszkodowanych. Ich 
szanse wzrastają do 60 procent, jeśli w  pobli-
żu znajdzie się defibrylator i  osoba potrafiąca 
udzielić pomocy.

Centrum Symulacji Medycznej 
– inwestycja w przyszłych lekarzy
Na razie jest to plac budowy, wkrótce wyłoni się z niego nowoczesne i odpowiadają-
ce współczesnym standardom miejsce zdobywania praktycznych umiejętności przez 
przyszłych lekarzy. Powstające na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich 
Centrum Symulacji Medycznej ma szansę stać się perełką na skalę europejską. Ko-
ordynujący przedsięwzięcie dr Piotr Kolęda zwiedził wiele tego rodzaju placówek 
w Europie. Wie, jak powinno wyglądać, a co najważniejsze, ma pomysł, co zrobić, by 
tętniło życiem. Jak podkreśla – tylko nieustannie wykorzystywane przez studentów 
będzie spełniać swoją rolę.
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W Mirosławicach przeżyjesz lotnicze emocje

Od półtora miesiąca w Mirosławicach działa 
unikatowy w  Polsce tunel aerodynamiczny, 
który jest narzędziem treningu dla skoczków 
spadochronowych, ale też i niezwykłą atrak-
cją turystyczną…
- W tunelu aerodynamicznym panują warunki 
zbliżone do tych w  jakich przebywa skoczek 
spadochronowy skacząc z wysokości czterech 
tysięcy metrów. Będąc w  tunelu odczuwa-
my podobny pęd powietrza, możemy unosić 
się na wysokość kilkunastu metrów, ćwicząc 
przy tym ułożenie ciała, zachowanie się w tak 
ekstremalnych warunkach.  Dlatego też tu-
nel wykorzystywany jest do szkolenia  spa-
dochroniarzy i  bardzo ten proces usprawnia. 
Ale z  tunelu może skorzystać każdy i dlatego 
jest on również atrakcją turystyczną. Do tu-
nelu wchodzimy dwa razy po półtorej minu-
ty. Jedno wejście trwa więc trochę dłużej niż 
skok  spadochroniarza z ok. 4 tys. metrów do 
momentu otwarcia spadochronu. Klient jest 
cały czas pod nadzorem instruktora, przecho-
dzi szkolenie, dobieramy mu kompletny strój. 
Zainteresowanie tunelem jest bardzo duże, 
przyjeżdżają do nas ludzie z  całej Polski – ci 
którzy chcą się wyszkolić na spadochroniarzy 
i zwykli turyści, którzy chcą przeżyć niezapo-
mniane emocje.

Ale na tunelu aerodynamicznym wasze inwe-
stycje w Mirosławicach się nie kończą..
- W Mirosławicach chcemy stworzyć profesjo-
nalne Centrum Sportów Lotniczych. Ta branża 
bardzo szybko się rozwija. Pierwszy na świecie 
tunel aerodynamiczny powstał dopiero w 1998 
roku w USA na Florydzie. Gdy kilka lat temu 
zaczynaliśmy projektować naszą inwestycję na 
świecie było 25 tuneli, a  obecnie jest ich już 
85. Jednak takie obiekty, w  których jest tunel 
aerodynamiczny i obok lotnisko oraz strefa 
spadochronowa są tylko cztery na świecie! Dwa 
są w USA, jeden w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich i  jeden w Hiszpanii. Piąty powstaje 
właśnie tutaj pod Wrocławiem! W miesiącach 
letnich tamte cztery ośrodki, ze względu na 
upały, ograniczają swoją aktywność. Wówczas 
Mirosławice mogłyby przejmować ich funkcje. 
Mamy więc szansę stać się takich światowym 
ośrodkiem.

Kiedy to może nastąpić?
- Już teraz przeprowadzamy profesjonalne 
szkolenia skoczków spadochronowych. Moż-
na u nas zdobyć podstawową licencję skoczka, 
można również przejść szkolenie uprawniające 
do szkolenia innych osób w tej dziedzinie. Tu-
nel aerodynamiczny znakomicie ułatwia i przy-

spiesza takie szkolenie. Jak już wspomniałem, 
oferujemy też usługi dla zwykłych turystów, 
a więc latanie w  tunelu, skoki spadochronowe 
w tandemie z instruktorem połączone np. z fil-
mowaniem, możemy również przeprowadzać 
spotkania i imprezy firmowe. Jednak nasze pla-
ny inwestycyjne idą znacznie dalej. Planujemy 
stworzyć w Mirosławicach bazę hotelową, bazę 
dla technicznej obsługi samolotów, zainwesto-
wać w innowacyjne przedsięwzięcie polegające 
na przystosowaniu większego samolotu do sko-
ków spadochronowych. 

Ile to wszystko miałoby kosztować?
- Koszt takich przedsięwzięć szacujemy na 15 
– 20 mln złotych. Liczymy na dofinansowanie 
z funduszy unijnych. Mamy szansę na powsta-
nie ośrodka na światowym poziomie, a jedno-
cześnie miejsca promocji sportów lotniczych. 
Na terenie Mirosławic nasze spółki Infrabud 
i Aviator Park Przemysłowy Mirosławice two-
rzą nieformalny klaster technologiczny. Chce-
my rozwinąć szkolenia spadochronowe, po-
magać młodzieży, studentom w  uprawianiu 
tego pięknego sportu. Po roku 1989 nikt już nie 
dotuje tego rodzaju szkoleń, aerokluby, które 
tym się wcześniej zajmowały, ze względu na 
brak pieniędzy przestały pełnić taką rolę. My to 
chcemy reaktywować, stworzyć nową wizytów-
kę Dolnego Śląska. 

Rozmowa z Dariuszem Sarną, prezesem zarządu Infrabud Sp. z o.o.
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Wysokie standardy dla  międzynarodowej współpracy

Wymagający rynek
Obecność tak dużych marek w centrum Wroc-
ławia jest powodem do dumy dla miasta i du-
żym wyzwaniem dla gospodarza terenu oraz 
dostawców kluczowych usług. Międzynaro-
dowe koncerny posiadają i  wprowadzają bo-
wiem swoje standardy, związane np. z polityką 
zapewniania jakości i  ciągłości działania, bez-
pieczeństwa, odpowiedzialnego biznesu i  wie-
lu innych. Funkcjonując w  tak wymagającym, 
międzynarodowym środowisku gospodarczym, 
DOZAMEL jako dostawca kluczowych usług, 
jak m.in. wynajem i  zarządzanie infrastruktu-
rą przemysłową, dostawa mediów, ponadnor-
matywny, specjalistyczny transport kolejowy, 
utrzymanie ruchu urządzeń dźwignicowych,  
stoi w obliczu ciągłego doskonalenia własnych 
procesów i wdrażania procedur i polityk, speł-
niających najwyższe światowe standardy.
- Mamy bardzo szeroki zakres usług, które ofe-
rujemy firmom w Parku – mówi Roman Szto-
bryn, członek zarządu DOZAMEL Sp. z  o.o. 
– Ale zarządzanie parkiem przemysłowym nie 

tylko na tym polega. My chcemy integrować 
tę społeczność, sprawić, aby mogła ona nowo-
cześnie i efektywnie funkcjonować. Aby klien-
ci firm, które są tu najemcami, mówili im: To 
jest wspaniałe miejsce i nowoczesne otoczenie, 
w którym działacie, chcemy z wami robić inte-
resy na najwyższym poziomie.

Jakość i bezpieczeństwo
DOZAMEL od sześciu lat posiada i  doskonali 
Zintegrowany System Zarządzania. W  ramach 
tego systemu firma może poszczycić się certyfi-
katami zgodności z normami ISO 9001:2008,ISO 
14001:2004, ISO 22000:2005 oraz PN-EN 
18001:2004, wydanymi przez Bureau Veritas Cer-
tification Polska Sp. z o.o. w zakresie świadczenia 
usług: spedycji, transportu samochodowego, naj-
mu, dostawy mediów, magazynowania, utrzyma-
nia ruchu, budowlanych, hotelarskich, wypoczyn-
kowych, rehabilitacyjnych i  gastronomicznych. 
W ten sposób tworzy od wielu już lat swoje know 
how, zapewniając wysoką jakość, a  tym samym 
konkurencyjność oferowanych usług.

- Jeśli chcemy świadczyć usługi dla światowych 
koncernów – mówi Piotr Kubiński, dyrektor 
Biura Zarządzania Relacjami z  Klientem, peł-
nomocnik zarządu – to musimy wyjść naprze-
ciw ich oczekiwaniom i dostosować się do ich 
poziomu. Działają na globalnych rynkach, 
muszą więc stosować wyspecjalizowane, zło-
żone procedury i zachowywać najwyższe mię-
dzynarodowe standardy. To właśnie oni są dla 
nas najcenniejsi, bo, co zrozumiałe, generują 
największe przychody. Ale też i najbardziej wy-
magający, przez co stają się automatycznie naj-
większym wyzwaniem i  motorem dla naszego 
rozwoju.
Czego wymaga taki klient? Na przykład nieza-
wodności i  ciągłości dostaw energii. Stąd też 
DOZAMEL musi np. stale doskonalić proce-
dury w  zakresie postępowania w  sytuacjach 
awaryjnych. Może się przecież zdarzyć, że 
zabraknie prądu, dojdzie do jakiegoś innego, 
niespodziewanego wydarzenia. Klient wów-
czas ma prawo powiedzieć: to rzeczywiście siła 
wyższa, ale przecież mogliście to przewidzieć, 
zabezpieczyć się, tak abym nie ponosił konse-
kwencji przerwania produkcji.
I w tę stronę kierujemy m.in. nasze wysiłki, aby 
teren WPP był pewnym i  bezpiecznym miej-
scem prowadzenia działalności – dodaje Piotr 
Kubiński – Rozpoczęliśmy w Spółce prace nad 
zaprojektowaniem i  wdrożeniem Systemu Za-
rządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgod-
nego z  wymaganiami normy ISO 27001 oraz 
Systemu Zarządzania Ciągłością Działania, 
zgodnego z wymaganiami ISO 22301. W koń-
cowej fazie znajduje się projekt uporządkowa-
nia systemu komunikacyjnego, obejmujący 
modernizację dróg i uruchomienie strefy kon-
trolowanego wjazdu i parkowania na obszarze 
należącym do firmy.

Kreatywnie i odpowiedzialnie
Coraz częściej bardzo istotną kwestią w  mię-
dzynarodowej współpracy staje się przestrze-
ganie reguł zrównoważonego rozwoju, wy-
nikające z  tzw. społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR). W  Polsce, w  odróżnieniu od 
krajów wysokorozwiniętych, realizacja takich 
programów jest jeszcze na bardzo wczesnym 
etapie. CSR jest u  nas z  reguły domeną naj-
większych firm - liderów branż i  czołówek 
różnego rodzaju rankingów, jak dajmy na to 
„Lista 500”. Jednak w  DOZAMELU trzy lata 
temu zdecydowano się opracować i  wdrożyć 
strategię CSR, w  trzech kluczowych obsza-
rach – miejsce pracy, środowisko, oraz rynek 
i społeczności lokalne. Obecnie strategia ta jest 
rozwijana w kierunku kolejnego, czwartego ob-
szaru, nabierającego coraz większego znaczenia 
w  perspektywie wdrażania innowacji, którym 
jest współpraca biznesu z nauką. Od dwóch lat 
DOZAMEL figuruje w ogólnopolskim raporcie 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre prak-
tyki”, przygotowywanym i publikowanym przez 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
- Zależy nam na tym by Wrocławski Park Prze-
mysłowy był miejscem kreatywnym, gdzie ro-
dzą się nowe idee, pomysły – podkreśla Joanna 
Stasiewicz, pełnomocnik zarządu ds. strategii 

We Wrocławskim Parku Przemysłowym jest wiele małych i średnich 
firm, ale są też giganci, firmy działające na globalnych rynkach, 
które prowadzą interesy z całym światem. Na terenie należącym 
do DOZAMELU ulokowały swoje fabryki i laboratoria oddziały 
międzynarodowych koncernów: Air Products (USA), DeLaval 
(Szwecja), Donako (Austria), Fortaco (Finlandia), GE (USA). 

Wrocławski Park Przemysłowy to 163 hektarowy obszar położony 
niemal w samym centrum Wrocławia, o ponad 100-letnich tradycjach 
przemysłowych. Obejmuje tereny dawnych zakładów produkcyjnych 

Archimedes, Dolmel i Pafawag. Każdy z tych zakładów był niegdyś 
symbolem Wrocławia, pracowały tam tysiące ludzi. Obecnie na terenie 

Parku prowadzi działalność ponad 260 przedsiębiorstw z blisko 60 
różnych branż. Właścicielem środkowej, 34-hektarowej części WPP – hal, 

magazynów, urządzeń, dróg, sieci i biurowców – jest DOZAMEL, spółka 
świadcząca od ponad 25 lat specjalistyczne usługi przemysłowe i pełniąca 
jednocześnie funkcję podmiotu zarządzającego Parkiem na mocy umowy 

o utworzeniu WPP z 14 marca 2005 roku. 

Wrocławski oddział GE Power jest generalnym projektantem, a także 
kluczowym dostawcą maszyn elektrycznych dla bloków energetycznych 
nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. Linię produkcyjną opuścił właśnie generator 
50WT25E-158 - innowacyjne urządzenie o mocy czynnej 958 MW. 
Całkowita masa stojana wynosi 426 ton, a jego wymiary to: 13,92 x 4,20 
x 4,28 metrów. Prace nad stworzeniem urządzenia trwały ponad rok 
i brało w nich udział kilkuset specjalistów. 

Nietypową, bardzo złożoną i wymagającą dużego zaangażowania i ogromnego 
know how usługą, jaką świadczy DOZAMEL, jest transport ponadwymiarowych 
ładunków, w szczególności transport generatorów z wrocławskiej fabryki GE 
Power dla elektrowni w kraju i za granicą. DOZAMEL pełni rolę spedytora, 
czyli organizuje całe przedsięwzięcie. Jest ono niesłychanie skomplikowane, 
wymaga ogromnej liczby uzgodnień, ustalenia szczegółowego rozkładu jazdy, 
ubezpieczenia itd. Z chwilą gdy np. potężny generator opuszcza halę produkcyjną, 
całą odpowiedzialność za ten majątek bierze na siebie spedytor – czyli DOZAMEL. 

Wrocław dla Opola: 426-tonowy generator opuścił  
18 sierpnia wrocławską fabrykę General Electric

- To jedno z  większych urządzeń zastoso-
wanych w  polskiej energetyce - mówi Ma-
rek Chmura, dyrektor fabryki GE Power we 
Wrocławiu. - Zostało ono opracowane spe-
cjalnie na potrzeby tej inwestycji tak, aby 
spełniała ona najwyższe standardy techno-
logiczne.
Generator wyruszył z  fabryki GE w  czwartek 
18 sierpnia na specjalnym 32-osiowym wago-
nie. Do miejsca swojego przeznaczenia – elek-
trowni w  Opolu – dotarł w  poniedziałek 22 
sierpnia. Za organizację tego bardzo wymaga-

jącego przedsięwzięcia transportowego odpo-
wiedzialna jest spółka DOZAMEL.
Budowane od 2014 roku bloki 5 i 6 Elektrowni 
Opole to największa inwestycja Polskiej Grupy 
Energetycznej SA w Polsce po 1989 roku. Będą 
produkować do 12,5 TWh energii elektrycz-
nej w  rocznie. Dzięki zastosowaniu najnowo-
cześniejszych technologii, pozwolą elektrowni 
w  Opolu osiągnąć najwyższą efektywność wy-
twarzania energii, co oznacza o ok. 20% niższą 
emisję CO2 w porównaniu do funkcjonujących 
w Polsce elektrowni starszej generacji.

CSR – Wspieramy inicjatywy i wydarzenia na-
ukowe, uczestniczymy w  programach, które 
pozwalają nam na realizację takich celów. Dla 
przykładu, w partnerstwie z Dolnośląską Agen-
cją Rozwoju Regionalnego przeprowadziliśmy 
niedawno największy europejski konkurs dla 
wczesnych pomysłów biznesowych z  zakresu 
ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom 
klimatu, odnawialnych źródeł energii, produkcji 
zdrowej żywności i branż pokrewnych – Clima-
teLaunchpad. Ale też dbamy o  pracowników 
– ich rozwój, zdrowie i wiele innych aspektów. 
Wspieramy m.in. ich inicjatywy związane ze 
sportem amatorskim, który ma w  naszej fir-
mie długoletnie tradycje. Wdrożyliśmy Kodeks 
Etyczny i Politykę Antymobbingową, doskona-
limy system motywacyjny w  oparciu o  system 
rocznych ocen pracowniczych.

Zarządzanie z wizją
Mając ogromne doświadczenie w zakresie zarzą-
dzania obszarami przemysłowymi, DOZAMEL 
mógłby proponować świadczenie takich usług 
również w innych regionach kraju np. w specjal-
nych strefach ekonomicznych, parkach przemy-

słowych, inkubatorach przedsiębiorczości itd.
- Taka koncepcja jest możliwa do realizacji – 
mówi Roman Sztobryn – Byłaby to jednak de-
cyzja o  charakterze strategicznym. DOZAMEL 
jest spółką Skarbu Państwa, stąd też na tym po-

ziomie właścicielskim należałoby ją podjąć. My 
jesteśmy do tego przygotowani, mamy doświad-
czoną kadrę i unikatowe know how, wypracowa-
ne podczas wieloletniej współpracy z globalny-
mi firmami.
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Pani Prezes, dlaczego strefa ekonomiczna 
zajmuje się szkolnictwem zawodowym?
Zaangażowanie w  szkolnictwo zawodowe jest 
w dobrze pojętym interesie zarówno Strefy, jak 
i firm funkcjonujących na naszym terenie oraz 
szkół, a przede wszystkim uczniów, którzy dziś 
decydują o  swojej przyszłości. To są naczynia 
połączone: firmy rozważające zainwestowa-
nie w  strefie pytają teraz nie tylko o  warunki 
finansowo - logistyczne, ale przede wszystkim 
o  kapitał ludzki. Odpowiednio przygotowane 
i  wykształcone kadry są obecnie magnesem 
przyciągającym inwestorów. Z  drugiej strony 
dla młodych ludzi to jasny sygnał - zawodowe 
wykształcenie jest w cenie. Daje ono szansę na 
dobrą, stabilną pracę. Gwarantuje bezpieczeń-
stwo ekonomiczne oraz stwarza możliwość 
rozwoju.

Szkoły zawodowe znów stają się modne?
Tak i  bardzo mnie to cieszy. W  mojej ocenie 
błędem było przesunięcie przed laty środka 
ciężkości na szkolnictwo ogólnokształcące. 
Przez to niestety mamy wielu absolwentów 
studiów humanistycznych, przysłowiowego już 
„marketingu i zarządzania”, którzy są rozczaro-
wani, gdyż pomimo solidnego wykształcenia 
nie mogą znaleźć pracy w zawodzie, a czasami 
pracy w ogóle. Dziś mamy do czynienia z ryn-
kiem pracownika a  nie pracodawcy. Firmy 
poszukują ludzi z  wiedzą i  umiejętnościami 
przydatnymi w firmie produkcyjnej. Trzeba za-
znaczyć, że obecnie przedsiębiorstwa, nie tylko 
strefowe, korzystają z niezwykle nowoczesnego 
parku maszynowego o wysokim poziomie au-
tomatyzacji, co wymaga odpowiedniego przy-
gotowania zawodowego.

Czy szkoły są gotowe na takie wyzwania?
Tu dochodzimy do celu powołania Dolnoślą-
skiego Klastra Edukacyjnego, w  którym LSSE 
jest liderem oraz organizacji konferencji „Za-
wodowa strefa”. Promujemy  kształcenie dual-
ne, czyli model: przedmioty teoretyczne wykła-
dane w szkołach połączone z praktyczną nauką 
zawodu bezpośrednio w zakładach pracy, w re-
alnym środowisku, na prawdziwych maszy-
nach, pod okiem doświadczonych fachowców. 
To naszym zdaniem przepis na sukces szkol-
nictwa zawodowego. Udało nam się połączyć 
w  DKE szkoły, uczelnie, firmy strefowe i  inne 
podmioty dla których istotny jest cel tych dzia-
łań - pewna, dobra praca dla młodych ludzi. 
W ciągu ostatnich trzech miesięcy dołączyło do 
nas 9 dużych firm. Klaster zrzesza obecnie po-

nad siedemdziesiąt podmiotów i jest wielką siłą 
mogąca zmienić rzeczywistość. Szkoły dosko-
nale wiedzą, że muszą się zmieniać i kształcić 
na potrzeby rynku pracy. 

Z dobrymi efektami?
Tak. W bezpośrednim otoczeniu Strefy znajdu-
je się blisko 30 szkół zawodowych i  technicz-
nych oraz kilka uczelni wyższych otwartych na 
współpracę z  inwestorami. To u  nas powstała 
idea powołania zawodu „technika mechatro-
nika”, którą z  powodzeniem od kilkunastu lat 
wspiera i  rozwija Volkswagen Motor Polska, 
Sitech i Voss Automotive. Śladem tych koncer-
nów poszły kolejne firmy z naszej Strefy, które 
wspólnie ze szkołami m.in. w  Legnicy, Cho-
cianowie i  Środzie Śląskiej utworzyły 12 klas 
patronackich realizujące autorskie programy 
kształcenia. Uczniowie kształcą się w warszta-
tach szkolnych na tych samych urządzeniach 
co w firmach podczas praktyk zawodowych. To 
właśnie „dobre praktyki” kilku firm przyczyniły 
się do podpisania umów ze szkołami i wprowa-
dzenia prawidłowych praktyk zawodowych dla 
uczniów.  Dzięki temu, po ukończeniu szkoły, 
na rynek pracy trafiają świetnie wykształceni 
specjaliści z branż obecnych w LSSE. Ale to nie 
wszystko, dodatkowo dla szkół organizowane 
są również staże oraz wycieczki zawodoznaw-
cze. Dzięki współpracy z  firmami strefowymi 
od września w  Zespole Szkół Nr 1 w  Lubinie 
rusza nowy kierunek kształcenia „Operator 
maszyn i  urządzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych”. To będzie klasa kształcąca właśnie 
w systemie dualnym. Partnerami szkoły jest aż 
sześć firm LSSE.

Musicie walczyć ze stereotypami: szkoły za-
wodowe są gorsze i  kształcą marnie opłaca-
nych, wykorzystywanych w  zagranicznych 
firmach, przepraszam za określenie „roboli”?
To stereotypy, które nie mają potwierdzenia 
w  rzeczywistości. Szkoła zawodowa jest coraz 
częściej szkołą pozytywnego wyboru, bo to są 
dobre placówki dbające o  przyszłość swoich 
uczniów. Chcę podkreślić, że kształcenie za-
wodowe w żadnym stopniu nie ogranicza moż-
liwości studiowania, a  przy wyborze uczelni 
technicznych,  wręcz to ułatwia. Młodzi ludzie 
mogą starać się o stypendia przyznawane w fir-
mach. Ich menadżerowie wiedzą bowiem, że 
wysoko wykwalifikowana kadra jest podstawą 
sukcesu. Firmy pozyskują pracowników, odpo-
wiednio przygotowują ich na stanowiskach pra-
cy, dbają o to, aby nie przeszli to konkurencji. 

Dziś nikogo nie stać na rotację kadr. Dlatego 
firmy troszczą się o odpowiednie warunki pra-
cy i wynagradzania, oferują atrakcyjne pakiety 
socjalne, medyczne oraz ubezpieczeniowe. Już 
na etapie praktyk zawodowych pracodawcy we 
współpracy ze szkołami zapewniają bezpłatny 
dojazd do poszczególnych firm, zapewniają 
odzież roboczą, stypendia dla najlepszych ucz-
niów, opłacają różnorodne kursy czy zawierają 
umowy o pracę z pracownikiem młodocianym. 
Firmy LSSE same finansują szkolnictwo za-
wodowe. Nie ma więc mowy o  jakimkolwiek 
wykorzystywaniu, a  współpraca firm i  szkół 
LSSE jest przykładem dobrego funkcjonowania 
szkolnictwa zawodowego. 

Co będzie się działo podczas konferencji „Za-
wodowa Strefa”?
Konferencję organizujemy wspólnie z Państwo-
wą Wyższą Szkołą Zawodową w  Legnicy pod 
patronatem honorowym Ministra Edukacji 
Narodowej i  Ministra Rozwoju. Jej program 
jest bardzo bogaty, skierowany do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych.  Odbędą się war-
sztaty naukowe prowadzone przez studentów 
Politechniki Wrocławskiej i PWSZ, konferencja 
z  udziałem znakomitych gości, panel dysku-
syjny „Rola stref ekonomicznych w  funkcjo-
nowaniu szkolnictwa zawodowego”,  warsztaty 
branżowe dla uczniów w siedzibach aż 10 firm 
i wiele innych działań. Będzie dużo czasu, aby 
porozmawiać, wymienić doświadczenia, posłu-
chać jakie są oczekiwania firm, szkół zawodo-
wych i młodych ludzi – przyszłych specjalistów 
branżowych. Będzie również okazja do przed-
stawienia nowego polskiego modelu kształce-
nia zawodowego, z  którego wiele elementów 
już realizowanych  jest w  LSSE. Również wy-
pracujemy wspólnie nowe niezbędne zadania 
do zrealizowania na kolejny rok. Serdecznie 
wszystkich zapraszam. 

„Zawodowa strefa”
W dniach 26-27 września 2016r., w Legnicy odbędzie się 
konferencja „Zawodowa strefa”, w której udział wezmą między 
innymi przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Ministerstwa Rozwoju, firm zlokalizowanych w Legnickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej, uczelni i szkół współpracujących ze Strefą. 
O celach i programie konferencji oraz roli stref we wspieraniu 
rozwoju szkolnictwa zawodowego rozmawiamy z Dorotą Giżewską, 
wiceprezes LSSE.

Legnicka Specjalna   Strefa Ekonomiczna
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Jak pracuje się dla najlepszych 
marek na świecie
Rozmowa z Wojciechem 
Bajanem, członkiem zarządu 
Wezi –tec, firmy z branży 
automotive działającej w 
Legnickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej

Firma Wezi-tec będąca członkiem Grupy We-
ber produkuje m.in. elementy wyposażenia 
samochodów dla najbardziej prestiżowych 
niemieckich marek samochodowych m.in. 
Daimlera, Volkswagena, BMW i innych. Fir-
ma jest bardzo zaawansowana technologicz-
nie, w procesach montażowych w coraz więk-
szym stopniu wykorzystuje się m.in. roboty. 
Jednak początki działania w Legnickiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej były skromne.
- W  2003 roku Grupa Weber postanowi-
ła zbudować zakład produkcyjny w  Europie 
Środkowo - Wschodniej. Rozważano różne 
lokalizacje: Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, 
a  i  w  naszym kraju analizowano 2-3 miejsca 
najbardziej odpowiednie dla takiej inwestycji. 
Ostatecznie zdecydowano się na Legnicę. Gru-
pa Weber działa w wielu branżach: motoryza-
cyjnej, grzewczej, AGD, częściowo meblowej, 
dostarczając produkty wykonywane z tworzyw 
sztucznych. Jej polski zakład Wezi-tec zajmu-
je się jednakwyłącznie branżą motoryzacyjną. 
Początki były rzeczywiście trudne. Trafiłem 
tu w  listopadzie 2003 roku, kiedy podjęto już 
decyzję o realizacji inwestycji. Uczestniczyłem 
w budowie pierwszego zakładu o powierzchni 
ok. 4 tys. mkw, docelowo mieliśmy zatrudnić 
100 osób. Największym problemem było zna-
lezienie wysokokwalifikowanych pracowników 
i  przeszkolenie ich do potrzeb istniejącego 
zakładu. Pokonaliśmy te przeszkody. W  2007 
roku właściciele podjęli decyzję o  dalszej roz-
budowie. Doceniono nasz zgrany zespół to, że 
potrafiliśmy opanować  skomplikowane pro-
cesy technologiczne. W  2008 roku, w  ramach 
rozbudowy zakładu, powstała lakiernia two-
rzyw sztucznych. Grupa Weber nie miała takiej 
lakierni, postanowiono ją zlokalizować właśnie 
u  nas. Lakierowanie tworzyw sztucznych jest 
bardzo skomplikowane technologicznie, wy-
maga ogromnej precyzji i doskonałego oprzy-
rządowania. Dziś nasza lakiernia jest jedną 
z  najlepszych tego typu w  Europie. Jesteśmy 
bardzo dumni z tego osiągnięcia. W 2012 roku 
dobudowaliśmy kolejną halę, a w tym roku za-
padły kolejne decyzje o rozbudowie.   

Wydawać by się mogło, że produkcja pla-
stikowych elementów wyposażenia, nawet 
do najdroższych samochodów, nie jest zbyt 
skomplikowanym przedsięwzięciem.
- Nasi klienci są niezwykle wymagający. Róż-
nego rodzaju uchwyty, pojemniki, to wszystko 
z czym kierowca i pasażerowie stykają się bez-
pośrednio podczas eksploatacji samochodu 
musi być lekkie, funkcjonalne, niezwykle pre-
cyzyjnie zmontowane – odpowiadające wize-

runkowi topowej marki danego samochodu. 
Żeby sprostać tym coraz większym wymaga-
niom musimy stosować bardzo zaawansowane 
technologie, wykorzystywać skomplikowane 
oprzyrządowanie i w celu zachowania wyjątko-
wej precyzji montażu, wspomagać się podczas 
procesów produkcyjnych robotami. Działając 
w  ramach dużej grupy kapitałowej nie musi-
my pozyskiwać klientów, zdobywać nowych 
rynków. Koncentrujemy się na coraz wyższej 
jakości produktów, innowacyjności, rozwoju 
technologicznym. 

Pewnym utrudnieniem może być sytuacja na 
rynku pracy w  Polsce, spadające bezrobocie 
i  związana z  tym presja na wzrost wynagro-
dzeń? Jak bardzo odczuwacie ten problem?
Sytuacja na rynku pracy rzeczywiście zmieniła 
się radykalnie w porównaniu z latami, kiedy za-
czynaliśmy działalność w strefie. Zatrudniamy 
teraz około 450 pracowników. Koszty osobowe  
stanowią ważna pozycję w  wydatkach, nadal 
występują trudności w pozyskiwaniu wykwali-
fikowanych pracowników. W firmie stosujemy 
zaawansowane systemy zarządzania np. Lean 
Manufacturing, musimy sprostać niezwykle ry-
gorystycznym wymogom jakościowym, zwięk-
szamy zakres wykorzystywania robotów w pro-
cesach produkcyjnych. To wszystko pozwala 
nam zachować efektywność i konkurencyjność 
mimo nie zawsze korzystnych zmian w otocze-
niu, w tym na rynku pracy. Stosowane przez nas 
najnowocześniejsze systemy zarządzania, m.in. 
Lean Manufacturing pozwalają nam na jeszcze 
większe zaangażowanie wszystkich pracow-
ników w  przebieg procesów produkcyjnych. 
Chodzi o to, aby każdy z nas umiał krytycznie 
spojrzeć na swoje działania i zaproponować jak 
można by je jeszcze bardziej usprawnić.  

W  Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej narodziła się idea stworzenia różnego ro-
dzaju klastrów. Czy Wezi-tec widzi korzyści 
dla siebie z takich działań?
Jesteśmy członkiem funkcjonującego w ramach 
strefy klastra motoryzacyjnego. To przedsię-
wzięcie jest w początkowym stadium realizacji. 

Czy w klastrze narodzą się idee stworzenia no-
wego produktu, technologii? Za wcześnie jest 
jeszcze o  tym mówić. W  każdym razie cenna 
jest możliwość porównania wiedzy i doświad-
czeń różnych firm z branży automotive. Ułatwia 
to m.in. stosowanie benchmarkingu. Osobiście 
jestem zwolennikiem uczenia się od innych 
firm i  sam też organizuję wizyty dla swoich 
pracowników w innych firmach z branży. Cenię 
sobie też uczestnictwo w klastrze edukacyjnym. 
Lansowana tam koncepcja rozwoju szkolni-
ctwa dualnego, podobnie jak w Niemczech, to 
znakomity pomysł. Współpracujemy z  wielo-
ma placowymi oświatowymi m.in. w  Legnicy 
i Lubinie. Szkolenie dualne, zdobywanie w jego 
trakcie praktycznych umiejętności pozwala 
młodym ludziom szybko zaistnieć na rynku 
pracy, a  nam, pracodawcom umożliwia po-
zyskiwanie cennych pracowników. W  Niem-
czech, gdzie szkolnictwo dualne jest najbardziej 
rozwinięte, przyczyniło się ono m.in. do tego, 
że wskaźniki bezrobocia wśród młodych osób 
są najniższe w Unii Europejskiej. 

Jak Pan widzi przyszłość firmy Wizi-tec 
w najbliższych latach?
Najbardziej zależy mi na uzyskaniu jeszcze 
większej samodzielności w  kreowaniu i  roz-
woju produktów. Chodzi o  to, abyśmy mogli 
uczestniczyć w  całym procesie projektowania 
i  rozwoju detalu. To jest wielkie wyzwanie. 
Musimy wykazać się dużą kreatywnością w za-
kresie tworzenia produktu i  niezbędnego do 
jego produkcjioprzyrządowania. Uzyskanie 
takiej samodzielności oznaczałoby posiadanie 
własnego działu R&D, jak również możliwość 
rozwoju relacji z klientami. Najbardziej zależy 
mi na tym, aby to właśnie w Polsce powstawały 
nowe idee i  koncepcje rozwoju nowych pro-
duktów, aby pracowali przy nich polscy kon-
struktorzy i  dizajnerzy. Pierwsze kroki w  tym 
zakresie już stawiamy: w  ubiegły roku utwo-
rzyliśmy Dział Budowy Przyrządów Monta-
żowych, w  którym powstaje oprzyrządowanie 
do produkcji, zaś w tym roku tworzymy Dział 
Konstrukcji, w którym będą projektowane de-
tale.
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Na Dolnym Śląsku znajduje się wiele atrakcyjnie zlokalizowanych, zabytkowych pałaców, 
posiadających niezaprzeczalne walory architektoniczne i historyczne. W ofercie Agencji Nieruchomości 
Rolnych we Wrocławiu znajduje się kilkadziesiąt takich obiektów, stwarzających szerokie możliwości do 
zagospodarowania. 

Region pełen zabytków

Pałac Dąborowice
Zabytek o powierzchni 4,0800 ha, znajdujący się gminie Dzia-
dowa Kłoda. Jego przeznaczenie to tereny obsługi produkcji w 
gospodarstwach rolnych i leśnych oraz teren zieleni parkowej i 
lasów. Nieruchomość znajduje się 63 km od Wrocławia, 17 km 
od drogi krajowej nr S8 oraz 74 km od lotniska Wrocław–Stra-
chowice.

Pałac Wojczyce 
Powierzchnia nieruchomości, znajdującej się w gminie Śro-
da Śląska, to 4,3707 ha. Jej przeznaczenie to teren zabudowy 
mieszkaniowej i usługowo-gospodarczej oraz teren obsługi 
produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodni-
czych i leśnych. Pałac znajduje się 29 km od Wrocławia i 23,5 
km od autostrady A4.

Rezydencje można kupić w drodze przetargu. 
Tylko w ostatnich dwóch latach ANR sprzedała 
26 takich obiektów, jednak wiele z nich, niegdyś 
wspaniałych, a obecnie popadających w ruinę, 
nadal czeka na przywrócenie dawnego blasku. 

W 2012 roku grupa pasjonatów rozpoczęła ak-
cję Polska Dolina Loary (PDL), której celem 
jest zwracanie uwagi na problemy dolnoślą-
skich zabytków oraz dotarcie do potencjalnych 
inwestorów. Inicjatorzy akcji współpracują 
z OT ANR, co pozwala na dodatkową promo-

cję zabytków znajdujących się w ofercie wroc-
ławskiej agencji. 

- Na Dolnym Śląsku jest 760 zabytkowych pa-
łaców i zamków. Ponad 30 procent z nich jest 
w ruinie, a niewiele ponad 10 procent zostało 
wyremontowanych. We Francji zamki położo-
ne w Dolinie Loary są jedną z największych 
atrakcji turystycznych – przekonuje Bartosz 
Witecki, pomysłodawca akcji Polska Dolina 
Loary. - Zamki na Dolnym Śląsku też mogą 
stać się taką atrakcją w Polsce. Rozpoczyna-

jąc akcję PDL chcieliśmy zainteresować po-
tencjalnych inwestorów tematyką zabytków 
i stworzyć „trend" adaptacji zabytków na cele 
komercyjne.
13 i 14 sierpnia 2016 roku ANR uczestniczyła 
jako sponsor w największym w Polsce spotkaniu 
poszukiwaczy skarbów oraz miłośników historii 
- odbywającym się w Zamku Książ IV Dolnoślą-
skim Festiwalu Tajemnic. Prezentacja zabytków 
oferowanych przez agencję wzbudziła ogromne 
zainteresowanie wśród uczestników imprezy, 
którzy chętnie odwiedzali jej stanowisko. 

Przedstawiamy obiekty, które aktualnie znajdują się w ofercie 
Nieruchomości Zabytkowych Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych:
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OFERTY NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWCYH

Dwór Zebrzydów
Posiadłość o powierzchni 4,9582 ha, znajdująca się w gmi-
nie Marcinowice. Jej przeznaczenie to m.in. tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, obiektów produkcyjnych i usłu-
gowych oraz gruntów rolnych bez prawa do zabudowy. Dwór 
znajduje się w odległości 49 km od Wrocławia, 2,5 km od drogi 
krajowej nr 15 oraz 44 km od lotniska Wrocław-Strachowice. 

Pałac Pietrzyków
Powierzchnia znajdującej się w gminie Dobromierz nierucho-
mości to 4,4890 ha. Jej przeznaczenie to teren zabudowy miesz-
kaniowej i zagrodowej, tereny gruntów rolnych i usług komer-
cyjnych, jak również tereny parków oraz lasów. Pałac znajduje 
się w ogległości 72 km od Wrocławia. 

Dwór Dzikowiec 
Nieruchomość o powierzchni 6,9573 ha, znajdująca się w gmi-
nie Nowa Ruda, której przeznaczenie to teren zabudowy miesz-
kaniowej i zagrodowej oraz tereny produkcji rolnej. Posiadłość 
znajduje się 81 km od Wrocławia, 2,5 km od drogi wojewódz-
kiej nr 385, 7 km od dworca kolejowego Nowa Ruda i 83 km od 
lotniska Wrocław-Strachowice.
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Pałac Boguszyce
Posiadłość znajduje się w gminie Oleśnica. Jej przeznaczenie to 
teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowla-
nych, a powierzchnia – 2,0465 ha. Pałac dzielą od Wrocławia 34 
km, od drogi AOW nr S8 4 km, od dworca kolejowego Oleśnica 
5 km, a od lotniska Wrocław-Strachowice – 35 km.

Pałac Bobolice
Nieruchomość znajduje się w gminie Ząbkowice Śląskie. Jej 
przeznaczenie to teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej 
oraz teren zieleni urządzonej. Powierzchnia to: 3,7641 ha. Pałac 
znajduje się w odległości 62 km od Wrocławia, 4 km od drogi 
krajowej nr 8, 5,5 km od dworca kolejowego Ząbkowice Śląskie 
oraz 65 km od lotniska Wrocław-Strachowice. 

Pałac Ślubów 
Obiekt znajdujący się w gminie Góra. Jego powierzchnia wy-
nosi 5,5673 ha, natomiast przeznaczenie to teren zabudowy 
mieszkaniowej, obsługi w gospodarstwach rolnych i hodowla-
nych, a także teren zieleni urządzonej. Nieruchomość znajdu-
je się 80 km od Wrocławia, 3,5 km od drogi wojewódzkiej nr 
324, 8 km od dwroca kolejowego Góra oraz 80 km od lotniska 
Wrocław-Strachowice. 

Pałac Ligota
Przeznaczenie obiektu znajdującego się w gminie Góra, to te-
ren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodow-
lanych oraz ogrodniczych. Powierzchnia wynosi 3,9027 ha. 
Nieruchomość znajduje się 93 km od Wrocławia, 7 km od drogi 
wojewódzkiej nr 324, 6 km od dworca kolejowego Nowa Góra 
i 96 km od lotniska Wrocław-Strachowice. 
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Pałac Tyńczyk Legnicki
Zabytek znajduje się w gminie Krotoszyce. Jego przeznaczenie 
to teren produkcji rolnej, hodowli oraz obsługi produkcji rolnej, 
natomiast powierzchnia wynosi 31,7554 ha. Pałac znajduje się 
79 km od Wrocławia, 3 km od autostrady A4, 10 km od dworca 
kolejowego Legnica oraz 73 km od lotniska Wrocław-Stracho-
wice.

Pałac Ławica
Posiadłość znajduje się w gminie Kłodzko, jej powierzchnia 
to 3,7884 ha, natomiast przeznaczenie to tereny przemysłu 
nieuciążliwego. Położenie nieruchomości: 88 km od Wrocła-
wia, 3 km od drogi krajowej nr 8, 6 km od dworca kolejowego 
Kłodzko i 92 km od lotniska Wrocław-Strachowice. 

W pierwszej z nich znajduje się 7 działek, o po-
wierzchni ok. 74 ha. Bielany Wrocławskie grani-
czą bezpośrednio z miastem Wrocław, w obrębie 
jednego z największych węzłów autostradowych. 
To tutaj działa m.in. największe centrum prze-
mysłowe firmy LG między Lizboną a Pekinem, 
produkujące elektronikę i AGD dla całej Europy.
Położenie na przecięciu głównych szlaków ko-
munikacyjnych oraz kadrowe zaplecze terenu 
sprawiają, że obszary te są jedną z najlepszych 

w Europie lokalizacji pod nowe inwestycje. Od-
ległość od autostrady wynosi 3 km, od dworca 
kolejowego 10 km, natomiast od międzynarodo-
wego portu lotniczego (w tym cargo) – 14 km. 

Druga lokalizacja to dwie działki o powierzchni 
blisko 18 ha, znajdujące się w obrębie Świętne-
-Komorniki, w pobliżu jednego z najstarszych 
miast w Polsce – Środy Śląskiej. Lokalizację tę 
doecenił ostatnio m.in. BASF, uruchamiając 

tam największą w Europie fabrykę katalizato-
rów spalin. 
Lokalizacje są oddalone o ok. 20 km od węzła 
autostradowego A4, a odległość do międzynaro-
dowego portu lotniczego Wrocław-Strachowice 
wynosi ok. 10 km. Najbliższy dworzec kolejowy, 
znajdujący się w Środzie Śląskiej, oddalony jest 
natomiast o ok. 6 km. 
Tereny te są uznawane za jedne z najbardziej 
perspektywistycznych w kraju.

ANR OT Wrocław oferuje także prawie 100 ha gruntów inwestycyjnych  
w dwóch lokalizacjach znajdujących się na terenie aglomeracji wrocławskiej:  
Bielanach Wrocławskich i Świętnych-Komornikach. 
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Dolny Śląsk inwestuje    w bezpieczeństwo
Szkolenia oraz specjalistyczny sprzęt dla ratowników górskich i wodnych, straży pożarnej oraz policji – 
tak samorząd województwa wspiera służby, które dbają o nasze bezpieczeństwo na drogach, plażach, 
czy górskich szlakach nie tylko w okresie wakacji, ale przez cały rok.

- W ostatnich pięciu latach przekazaliśmy GOPR 
kwotę 3,3 mln złotych – mówi marszałek Cezary 
Przybylski. - Te pieniądze pozwoliły na zakup 
specjalistycznego sprzętu do ratowania życia, a 
także pozwoliły dodatkowo szkolić ratowników. 
W tym roku przekazaliśmy ratownikom górskim 
kolejne 700 tys. złotych. Dzięki nim zakupione 
zostaną quady, samochód terenowy, specjali-
styczne nosze i komputer pozwalający lokalizo-
wać osoby zaginione – dodaje marszałek.

Na wsparcie mogą liczyć również ratownicy 
wodni. W latach 2012-2015 dolnośląski samo-
rząd przekazał łącznie WOPR-owi niemal 700 
tys. złotych. Dzięki dotacji przeprowadzono 
szkolenia dla ratowników i zakupiono samo-
chód ratowniczy, zestaw do ratownictwa lo-
dowego, łódź ratowniczą i skuter z platformą 
ratowniczą. Dodatkowo doposażona została 
dyspozytornia oraz zakupiono system numeru 
alarmowego 984. 

Nietrzeźwi kierowcy oraz ci prowadzący pojaz-
dy pod wpływem narkotyków to plaga, z którą 
walczą policjanci i strażacy odpowiedzialni za 
usuwanie skutków wypadków drogowych. Dla-
tego właśnie samorządowych dotacji nie mogło 
zabraknąć również dla nich. Komenda Woje-
wódzka Policji za otrzymane w ostatnich latach 
niemal 2 mln złotych sfinansowała szereg waż-
nych zakupów.

- Alkomaty, urządzenia do wykrywania dopala-
czy czy dodatkowe patrole rowerowe – dzięki tym 
inwestycjom realnie poprawiamy poziom bez-
pieczeństwa na drogach i w miastach - wylicza 
Cezary Przybylski. Dodatkowo za pieniądze od 
samorządu policjanci kupili ultralekki samolot 
z kamerą, poduszkowiec i wyposażyli laborato-
rium kryminalistyczne.
Strażacy za ponad 700 tys. złotych z budżetu 
województwa kupili urządzenia do lokalizacji 
osób zasypanych, samochody pożarnicze, ka-

mery termowizyjne i skokochrony – podusz-
ki amortyzujące skok i zabezpieczające przed 
obrażeniami ludzi wyskakujących z wysokości. 
W dobie zagrożeń terrorystycznych ważne jest, 
aby służby szkoliły się w umiejętnościach neu-
tralizacji również tego typu niebezpieczeństw. 
Służą temu m.in. łączone ćwiczenia policji, po-
graniczników, straży, antyterrorystów i ratow-
ników medycznych. Ostatnie takie manewry 
odbyły się w ubiegłym roku na wrocławskim 
rynku pod hasłem VIP 2015. Ćwiczenia obej-
mowały m.in. opanowanie zamieszek, neu-
tralizowanie napastników z bronią palną czy 
ewakuację związaną z podłożeniem ładunku 
wybuchowego. 

- Musimy być przygotowani na każdą sytuację i 
w razie zagrożenia być pewni, że potrafimy od-
powiednio zareagować – podsumowuje marsza-
łek Cezary Przybylski.
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Prusice zachęcają do inwestowania 
i stawiają na rozwój gospodarczy!

Dlaczego warto właśnie zainwestować w Gminie Prusice 
rozmawiamy z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice  
Igorem Bandrowiczem.

Prusice to gmina niewielka, ale urocza, która ze 
względu na korzystny klimat i dogodne poło-
żenie staje się miejscem niezwykle atrakcyjnym 
zarówno do zamieszkania,  jak i do inwestowa-
nia. Gmina Prusice położona jest w północnej 
części województwa dolnośląskiego, w powie-
cie trzebnickim w sąsiedztwie  aglomeracji 
wrocławskiej. Obszar rzeczywiście jest bardzo 
atrakcyjny turystycznie, ale planując rozwój 
gminy stawiamy na równowagę, musimy za-
dbać zarówno o pozyskanie inwestorów, tury-
stów jak i wsparcie rolników. 

Dla Prusic niezmiernie ważną sprawą – i to 
nie tylko pod względem ekonomicznym i in-
westycyjnym – jest trasa szybkiego ruchu?
Tak, i gdy powstanie już ten odcinek trasy S5, 
to Prusice bez wątpienia staną się niezmiernie 
atrakcyjnym miejscem nie tylko do inwestowa-
nia, ale również pod względem osadniczym. Już 
rozmawiamy z Agencją Nieruchomości Rolnych i 
właścicielami ziemi wokół węzła autostradowego, 
aby przygotować te tereny pod strefę aktywności 
gospodarczej oraz pod budowę domków jedno-
rodzinnych. Zmniejszy się też ruch tranzytowy 
przez miasto, co oznacza czystsze powietrze, 
mniejszy hałas oraz mniejsze korki. Bliskość tras 
tranzytowych sprzyja lokalizowaniu nowych firm, 
powstawaniu miejsc pracy. Dzięki „ekspresówce” 
mieszkańcy zyskają szybszy dojazd do Wrocławia 
i do Poznania. Warto też podkreślić, że dzisiaj 
ceny nieruchomości na terenie naszej gminy nie 
są jeszcze zbyt wysokie w porównaniu do cen 
działek w Trzebnicy czy Wiszni Małej, ale to się 
może diametralnie zmienić po wybudowaniu tra-
sy szybkiego ruchu S5 pod koniec 2017 roku.

Czy wtedy też zdynamizuje się jeszcze bar-
dziej rozwój gminy Prusice?

Bardzo na to liczymy. Właśnie przygotowujemy 
projekt uzbrojenia terenu pod działalność go-
spodarczą, w podstrefie SSE w Prusicach – we 
Wszemirowie (SSE w Kamiennej Górze). Za-
kres inwestycji obejmuje budowę komunikacji 
wewnętrznej w podstrefie, budowę sieci wo-
dociągowej wraz z przyłączami, sieci kanaliza-
cyjnej wraz z przyłączami, sieci energetycznej, 
oświetlenia ulicznego. Inwestorom oferujemy 
wszelkie niezbędne wsparcie na każdym etapie 
inwestycji. Jesteśmy otwarci m.in. na propozy-
cje budowy hal produkcyjno-magazynowych 
pod wynajem. Prowadzimy rozmowy z nowym 
inwestorem, który chce kupić grunt w SSEMP. 
Zakładam, że będzie to początek dynamiczne-
go rozwoju naszej strefy ekonomicznej i ściąg-
nie do nas kolejnych inwestorów. To właśnie z 
myślą o obecnych i przyszłych mieszkańcach 
naszej gminy opracowano nową koncepcję  po-
szerzenia Strefy. Przeznaczono na ten cel teren 
położony bezpośrednio przy budowanej aktu-
alnie drodze ekspresowej S5 oraz obecnej dro-
dze krajowej nr 5. Umiejscowiony pomiędzy 
dwoma ruchliwymi ciągami komunikacyjnymi 
obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedz-
twie węzła „Prusice”, będącego integralną częś-
cią S5 oraz miasta, to bardzo dogodne miejsce 
do prowadzenia działalności gospodarczej na 
większą skalę. Lokalizacja sprawia, że nie bę-
dzie ona uciążliwa dla mieszkańców. Inwesto-
rzy, którzy tworzą nowe i utrzymują istniejące 
miejsca pracy to pakiet korzyści zarówno dla 
mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, jak i 
władz samorządowych. Mieszkańcy korzysta-
jąc z oferty zatrudnienia na lokalnym rynku 
pracy unikają straty czasu i kosztów przezna-
czonych na dojazdy. Długofalowe planowanie 
inwestycyjne jest zachętą dla przyszłych inwe-
storów. Gmina musi być pewna swoich zalet i 

korzystnych warunków do inwestowania. Musi 
umieć się dobrze sprzedać. Wtedy może myśleć 
o zrównoważonym rozwoju i swoich szansach 
na przyszłość. 

Na terenie gminy działa Specjalna Strefa Eko-
nomiczna Małej Przedsiębiorczości. Czy  po-
maga to w pozyskiwaniu inwestorów?
W gminie wyznaczona została strefa przemy-
słowa pod potrzeby przedsiębiorców - przygo-
towane zostały działki o powierzchni prawie 
50 hektarów. Część tych terenów wchodzi w 
skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej 
Przedsiębiorczości. Korzystne położenie strefy 
w bliskości aglomeracji wrocławskiej i tylko 
30 minutowy dojazd do międzynarodowego 
lotniska we Wrocławiu podnosi walory strefy.  
Teren położony jest  przy drodze krajowej nr 
5 i budowanej trasie S5 z węzłem komunika-
cyjnym „Prusice” w korzystnej odległości od 
ważniejszych punktów/miast: Wrocław – 30 
km, Poznań – 130 km, Berlin – 360 km, oraz 10 
km do stacji kolejowej w Trzebnicy na linii 326 
i stacji kolejowej w Skokowej na linii E59. Tere-
ny w strefie  zostały przeznaczone  dla obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów. Firmy, 
takie jak:  ZPB Kaczmarek, Cargil, Grupa PIE-
PRZYK, Osadkowski, MED-ORT, Borghi s.p.a,  
ISA SHAVER WZD Sp. z o.o. , MTS Sp. z o.o., 
ZAEL Energo, ZPM Pałys, FH Justyna, NIKO-
LIN już zainwestowały w naszej gminie i pręż-
nie działają.  

Prusice to jaka Gmina?
Gmina Prusice to Gmina Przyjazna Mieszkań-
com, ale także Gmina inwestująca w sport oraz 
Miejsce na Twoje Inwestycje, dlatego warto 
Przyjechać, Zobaczyć, Zostać i Zamieszkać tu-
taj. Jeśli ktoś kocha sport, niech osiedla się w 
Gminie Prusice! Ktoś, kto chce znaleźć pracę na 
miejscu, niech osiedla się w Gminie Prusice! I 
ktoś, kto chce dojechać do Wrocławia w pięt-
naście minut, niech – po wybudowaniu drogi 
S5 – też osiedli się w Gminie Prusice! 

Dziękujemy za rozmowę!

Budowa drogi ekspresowej S5 to szansa na dalszy rozwój gospodarczy Prusic. Przez Gminę przebiega nowo budowana trasa 
S5, a Burmistrz Igor Bandrowicz już dziś zaprasza inwestorów chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenach inwe-
stycyjnych w tej części Dolnego Śląska.

Co sprawia, że miejska strefa aktywności in-
westycyjnej w  Głogowie jest atrakcyjna dla 
przedsiębiorców?
To obszar o  powierzchni 80 hektarów, znaj-
dujący się nad Odrą, na tyle jednak wysoko, 
że o  żadnym zagrożeniu powodziowym nie 
ma mowy. Można natomiast wykorzystać rze-
kę, jako źródło transportu. Przy przebudowie 
huty miedzi wybudowano przy Odrze miejsce 
przeładunkowe na potrzeby transportu wiel-
kogabarytowych konstrukcji. Do znajdujących 
się na terenie strefy dwóch linii kolejowych 
można dobudować bocznice, które także po-
służą dużym zakładom do załadunku i  rozła-
dunku towaru. Najciekawsze w  ofercie naszej 
strefy aktywności inwestycyjnej jest jednak to, 
że stanowi ona niezwykle zwarty obszar. Znaj-
dujące się tam działki możemy więc dowolnie 
dzielić oraz scalać, co stwarza duże możliwości 
zagospodarowania ich. Tereny te nie są jeszcze 
uzbrojone w wodę i kanalizację, ale mamy już 
odpowiednią dokumentację oraz pozwolenie 
na budowę.  Jesteśmy przygotowani do działa-
nia. 

Obszar, o którym mowa, należy do Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej?
Rozpoczęliśmy starania o włączenie tego tere-
nu do strefy, dzięki czemu działki staną się jesz-
cze bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Warto 
wspomnieć także o Zachodniej Dzielnicy Prze-
mysłowej, czyli obszarze o powierzchni kilku-
nastu hektarów, którego działki już od kilku lat 
są częścią LSSE. To w pełni uzbrojone grunty, 
na których działa już kilku inwestorów, m.in. 
należąca do Volkswagena spółka Sitech czy 
głogowska firma NTI, która wybudowała na 
tym terenie fabrykę keramzytu. Działkę kupiło 
także przedsiębiorstwo OLAN Południe, pro-
dukujące materiały dla branży budowlanej, ze 
strefą graniczy Hurtap, czyli dystrybutor leków 
i  materiałów medycznych. Są także mniejsze, 
lokalne firmy. Część tego terenu jest już zajęta 
z  myślą o  Głogowskim Parku Przemysłowym, 
jednak trzy działki pozostają wciąż niezagospo-
darowane. Wolny obszar to ok. 6 ha. Zaprasza-
my do Głogowa. 

Inwestorzy w Polsce często narzekają na brak 
wykwalifikowanych pracowników. Głogów 
zmaga się z podobnym problemem?
My jesteśmy bardzo silni jeśli o chodzi o ludzki 
kapitał. Proces transformacji szkolnictwa za-
wodowego, który spowodował wygaszenie wie-
lu ośrodków kształcenia w Polsce, ominął Gło-
gów. W  ostatnich latach wykorzystaliśmy też 
liczne możliwości wsparcia szkolnictwa zawo-
dowego, dzięki czemu zostało ono dodatkowo 
wzmocnione i mogę z czystym sumieniem po-
wiedzieć, że prezentuje obecnie bardzo wysoki 
poziom kształcenia. Nasze szkoły i technika są 
mobilne, elastyczne i  bardzo dobrze wyposa-
żone w  najnowocześniejszy sprzęt, mogą więc 
kształcić w zawodach, które są aktualnie poszu-
kiwane przez inwestorów. Dzięki przychylności 
Powiatowego Urzędu Pracy możemy także, na 

życzenie przedsiębiorstwa, uruchomić dodat-
kowy system staży, szkoleń i  różnego rodzaju 
wsparcia zawodowego. 

Jak wygląda stopa bezrobocia w mieście?
Jest nieco wyższa, niż w wielu innych miejscach 
w  kraju. Jednak dzięki temu rynek pracy jest 
bardzo chłonny. Inwestor nie powinien mieć 
problemów ze skompletowaniem odpowiedniej 
kadry do pracy. 

W  tym roku Głogów, po raz drugi z  rzędu, 
otrzymał wyróżnienie w plebiscycie „Gwiaz-
dy Biznesu” w  kategorii „Przyjazny samo-
rząd”.
Przedsiębiorcy, którzy u  nas inwestują, mogą 
liczyć na dużą przychylność oraz pomoc ze 
strony urzędów. Oferujemy lokalne ulgi w za-
leżności od wielkości inwestycji. Możemy zwol-

nić firmę z  podatku od nieruchomości nawet 
na okres do pięciu lat, a to jest naprawdę duża 
pomoc. Staramy się też rozwiązywać bieżące 
problemy inwestorów, związane na przykład 
z brakiem miejsc parkingowych czy dojazdem 
komunikacją miejską. Naszym atutem jest tak-
że dobra współpraca ze Starostwem Powiato-
wym, dzięki czemu możemy działać sprawniej. 

Jak przedstawia się kwestia połączeń z Wroc-
ławiem i innymi dużymi ośrodkami w Polsce?
Coraz lepiej. Zmodernizowana została linia 
kolejowa Wrocław-Głogów i Głogów-Szczecin, 
w pobliżu, w odległości zaledwie 15 km, znaj-
duje trasa S3, która jest skonsolidowana z kil-
koma różnymi, ważnymi drogami. W przyszło-
ści trasa ta będzie połączona z naszym miastem 
dwoma węzłami, a w planach jest także budowa 
obwodnicy. Wszystko to sprawia, że bariera 
komunikacyjna, wynikająca z faktu, że Głogów 
nie leży bezpośrednio przy autostradzie, powoli 
znika. 

Silny kapitał ludzki
Z prezydentem Głogowa, Rafaelem Rokaszewiczem, o potencjale 
inwestycyjnym miasta rozmawia Filip Bernat.
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Strzelin to  nowoczesne i dynamiczne dolno-
śląskie miasto  otwarte na nowych mieszkań-
ców, turystów i inwestorów. Doskonałe poło-
żenie oraz konsekwentny rozwój sprawiły, że 
jest to idealne miejsce zarówno do inwestowa-
nia, jak i zamieszkania.    

Gmina Strzelin leży na pograniczu Równiny Wroc-
ławskiej i  malowniczych Wzgórz Strzelińskich. 
Położony nad rzeką Oławą, ponad 12-tysięczny 
Strzelin dzieli od Wrocławia niespełna 40 km. Do 
najbliższego zjazdu autostrady A4 jest zaledwie 14 
km. Przez Strzelin przebiega linia kolejowa łącząca 
nasz kraj z  pobliskimi Czechami. Atutem pokry-
tych lasami mieszanymi Wzgórz Strzelińskich jest 
rozbudowana sieć pieszych i rowerowych szlaków 
turystycznych. W  południowo-zachodniej części 

gminy Strzelin drzemie duży potencjał turystycz-
ny, a  obecnie modernizowany Ośrodek Wypo-
czynku Świątecznego w Białym Kościele przyciąga 
w sezonie letnim wielu gości.

Warto tu inwestować… 
Na obrzeżach miasta funkcjonuje Podstrefa Strze-
lin WSSE „Invest Park”. Działają w  niej zakłady 
-  Lowara Xylem Polska, (producent pomp i sprę-
żarek) oraz Inoxveneta (producent  urządzeń 
metalowych dla przemysłu AGD ). W  podstrefie 
powstanie wkrótce fabryka Nysa Zakład Pojazdów  
(producent nadwozi pojazdów dostawczych i cię-
żarowych). 
Na terenie gminy zainwestowały też takie mię-
dzynarodowe koncerny jak m.in.  McCain Poland 
(światowy lider w  produkcji frytek), Cukrownia 

Südzucker czy Silesia Plastic (producent podze-
społów samochodowych). Najbardziej znanym 
strzelińskim zakładem jest kopalnia granitu, która 
słynie z kamienia doskonałej jakości. 

…I zamieszkać
Strzeliński samorząd oferuje atrakcyjne działki pod 
budownictwo mieszkaniowe. Ceny są przystęp-
ne, a  w  ofercie są zarówno działki zlokalizowane 
w Strzelinie, jak i na terenach podmiejskich.  Zain-
teresowani nabyciem działek w Strzelinie mają  do 
wyboru m.in. nieruchomości zlokalizowane na te-
renie malowniczego i zacisznego „Osiedla na Skar-
pie”.  Dla tych, którzy zamierzają osiedlić się na 
terenach wiejskich gmina  również przygotowała 
ciekawą propozycję. Na nabywców czekają działki 
budowlane  w Białym Kościele i Bierzynie.   Atu-
tem gminy Strzelin jest nie tylko świetne położe-
nie, ale także znakomicie rozwinięta infrastruktura 
komunalna, sportowa, kulturalna i edukacyjna.  

Szczegółowe informacje dotyczące terenów 
inwestycyjnych i  mieszkaniowych można 
uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Urba-
nistyki i Rolnictwa oraz pod nr tel. 071/ 39 
21 971 wew. 142, 143 

Informacje o nieruchomościach w Gminie 
Strzelin można też znaleźć na stronie nie-
ruchomosci.strzelin.pl

To tylko pół godziny od Wrocławia…
Inwestorzy i nowi mieszkańcy – mile widziani
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Twoje miejsce
Gmina Wisznia Mała to gmina, która przez cały czas sukcesywnie 
prowadzi działania zmierzające do poprawy infrastruktury 
i zachęcające podmioty zewnętrzne do inwestowania na jej terenie.

Położenie gminy w  bliskim sąsiedztwie Wrocła-
wia, przy drodze nr 5 oraz budowanej S5 jest du-
żym atutem,  zarówno dla inwestorów, jak i miesz-
kańców. Gmina rozwija się prężnie i  jest coraz 
atrakcyjniejsza inwestycyjnie. W celu poprawy in-
frastruktury, jak i jakości życia mieszkańców stale 
realizuje coraz to nowsze inwestycje. Znaczna ich 
część jest realizowana przy współudziale środków 
zewnętrznych.
Wszystkie realizowane przedsięwzięcia powodują, 
że obecnie gmina stanowi jeden duży plac budo-
wy. Najbardziej widoczna jest budowa drogi eks-
presowej S5. Droga ta w znaczący sposób poprawi 
już pod koniec 2017 roku komunikację pomiędzy 
Wrocławiem a  Poznaniem. Wreszcie skończą się 
problemy kierowców zmuszonych do stania w dłu-
gich korkach spowodowanych sygnalizacją świetlną 
w Krynicznie. 
Gmina Wisznia Mała od wielu lat realizując swo-
je inwestycje i  działania korzysta z  zewnętrznych 
środków finansowych. W okresie 2007 - 2013 wy-
konano na terenie gminy inwestycje z udziałem 
środków unijnych o wartości 1,7 mld zł. Na tym 
polu dysponuje sporym doświadczeniem. Już od 
początku tego roku aplikowała o  wsparcie wielu 
inicjatyw, zarówno dotyczących dużych inwestycji, 
jak i   działań pozostałych, związanych z  szeroko 
rozumianą edukacją, rozwojem dzieci i  młodzie-
ży, jak również z  rozbudową Szkoły Podstawowej 
w  Psarach, termomodernizacją obiektów użytecz-
ności publicznej oraz budową obiektu sportowo-
-rekreacyjnego w  Wiszni Małej. Tylko w  okresie 
marzec – maj 2016 roku złożono aż 11 wniosków 
o dofinansowanie ze środków unijnych.

Duże znaczenie ma projekt dalszej rozbudowy 
sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Psary, Szy-
manów i  Krzyżanowice. W  lipcu został złożony 
wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska na dofinansowanie tego zadania, które ma 
w sumie objąć budowę ok. 40 km kanalizacji. Jest 
to strategiczna inwestycja, a  zarazem największa 
w gminie, a jej realizacja będzie trwała co najmniej 
cztery najbliższe lata. Wartość projektu to ok. 60 
mln zł, na który gmina stara się o środki w wysoko-
ści ponad 60% wartości inwestycji.
Ponadto złożono projekt budowy kanalizacji sani-
tarnej w Wiszni Małej obejmujący ulice Strzeszow-
ską i  Przy Dębie oraz modernizację oczyszczalni 
ścieków w  Strzeszowie. Wartość projektu to  ok. 
10 mln zł, a  dofinansowanie wyniesie ok. 70% ze 
środków EFRR RPO WD. Planowane jest złoże-
nie wniosku o dofinansowanie ze środków PROW 

projektu budowy kanalizacji sanitarnej w  Ligocie 
Pięknej (ul. Brzoskwiniowa, Morelowa, Wiśniowa, 
Polna, Stawowa, przepompownia ścieków) o warto-
ści ok. 3 mln zł.
W kwietniu kontynuowano też aplikowanie o środ-
ki na projekty infrastrukturalne i wspólnie z gmi-
nami Oborniki Śląskie oraz Czernica wystąpiono 
z projektem termomodernizacji obiektów publicz-
nych. W  gminie Wisznia Mała przedsięwzięcie 
przewiduje wykonanie termomodernizacji świetlic 
w Krynicznie i Malinie oraz szkoły w Szewcach, co 
korzystnie wpłynie na koszty funkcjonowania tych 
obiektów.
Koszt operacji w  gminie Wisznia Mała to ok. 3,5 
mln zł, w tym dofinansowane ma być ok. 1,4 mln zł. 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego (EFRR) w ramach RPO WD. Planowa-
ny termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu 
to III kwartał 2018 r. 

Oprócz projektów dotyczących dużych inwestycji 
gmina realizuje również mniejsze działania.
Obecnie trwa remont drogi powiatowej w Pierwo-
szowie. Jest to inicjatywa realizowana przez Staro-
stwo Powiatowe w  Trzebnicy, przy udziale gminy 
Wisznia Mała, która partycypuje w kosztach dokła-
dając 250 tys. zł, tj. ok. 25%. Zadanie realizowane 
w  ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: 
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019.
W okresie wakacyjnym rozpoczęła się budowa bu-
dynku gospodarczo – spotkaniowego w  Psarach, 
tak długo oczekiwanego przez mieszkańców. Będzie 
to kolejne miejsce spotkań, gdzie będą oni mogli in-
tegrować się, rozwijać swoje pasje oraz inicjatywy 
społeczne. Ułatwi to im również organizację szko-
leń, warsztatów itp. 
Miłośnicy sportu otrzymali w  Ozorowicach oraz 
Machnicach zmodernizowane boiska, a uczniowie 
i nauczyciele wrócą po wakacjach do wyremonto-
wanych szkół, w  których w  czasie wakacji trwały 
intensywne prace remontowo-konserwatorskie.

Lada dzień rozpocznie się również rozbudowa 
„Galerii na Zakręcie” przy Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji w Wiszni Małej. Dzięki temu istniejąca 
galeria będzie większa i dużo lepiej przystosowana 
do prezentacji obrazów i sztuk wizualnych. Projekt 
zakłada również doposażenie galerii w  stałe i  ru-
chome elementy służące do ekspozycji prac. Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspar-
ło rozbudowę kwotą 98 tys. zł. Pieniądze pochodzą 
z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu 

"Rozwój infrastruktury kultury". Wartość całego 
projektu to 346 tys. zł. 
Złożone zostały również projekty na wyposażenie 
przedszkola w  Ligocie Pięknej i  organizacji zajęć 
dodatkowych dla dzieci. Także na stworzenie do-
datkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.  Ko-
lejny projekt dotyczy wyposażenia szkół podstawo-
wych z terenu gminy Wisznia Mała (w Krynicznie, 
Szewcach i Wiszni Małej) w nowe pracownie przed-
miotowe oraz realizację zajęć dla dzieci i młodzieży. 
Planowana jest również rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej w Psarach, gdzie powstanie nowy budynek 
połączony z obecnym, z nowymi salami lekcyjny-
mi, pracowniami oraz sala gimnastyczną. Wartość 
całkowita inwestycji to ok. 7,3 mln zł, w tym dofi-
nansowanie pierwszego etapu to ok. 0,8 mln zł ze 
środków EFRR RPO WD.
Coraz większa atrakcyjność gminy Wisznia Mała  
zachęca przedsiębiorców do inwestowania w  na 
naszym terenie. Z myślą o nich przygotowano cały 
szereg ciekawych ofert. Wzdłuż istniejącej drogi nr 
5 przewidziano duże tereny inwestycyjne w  miej-
scowościach Psary i  Szymanów. Również duże 
tereny znajdują się w Ligocie Pięknej oraz Wiszni 
Małej, których dodatkowym atutem jest łatwe ich 
uzbrojenie. W Krynicznie także znajdują się cieka-
we miejsca inwestycyjne, jednak znacznie mniejsze 
od tych w pozostałych miejscowościach.  
Wzdłuż budowanej drogi ekspresowej S5 przewi-
dziane są natomiast w  planie zagospodarowania 
przestrzennego tereny inwestycyjne w Krynicznie, 
Ligocie Pięknej oraz Wiszni Małej. Będą one miały 
dojazdu z drogi S5 do węzła „Kryniczno”, ale poten-
cjalne firmy będą wyraźnie widoczne dla przejeż-
dżających kierowców. 
Kolejne znaczne tereny inwestycyjne znajdują 
się przy drodze wojewódzkiej łączącej Wrocław 
z Obornikami Śl., w miejscowości Szewce. 

Gmina Wisznia Mała skutecznie realizuje swoją 
strategię. Przez cały czas dąży do rozwoju gminy 
i w tym celu wykorzystuje wszystkie możliwości po-
zyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrz-
nych. Jest atrakcyjnym partnerem dla firm i chętnie 
pozyskuje nowych partnerów. To miejsce, w które 
warto zainwestować.

Budowa drogi ekspresowej S5

Droga w Pierwoszowie Wizualizacja Szkoły Podstawowej w Psarach
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Organizatorami są: Zachodnia Izba Gospo-
darcza, Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, Związek Pracodawców Polska 
Miedź S.A., Pracodawcy RP, wspólnie z Part-
nerem Merytorycznym – firmą PwC oraz Me-
cenasem Konkursu: mBank S.A. 

Począwszy od pierwszej edycji w  Konkursie 
wzięło udział ponad 1000 dolnośląskich firm 
i samorządów. Poddali się oni wnikliwej ocenie 
Kapituły Konkursu, w skład której weszli wybit-
ni eksperci w swoich dziedzinach – dolnośląscy 
przedsiębiorcy, urzędnicy, dyrektorzy banków, 
rektorzy wrocławskich uczelni wyższych oraz 
ekonomiści. Dotychczas w  latach 2004-2015 
wyłoniono 87 Laureatów Konkursu.

„Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodar-
cza” promuje i  nagradza najważniejsze 
osiągnięcia gospodarcze regionu. Docenia 
innowacyjność i  zaangażowanie inwestycyj-
ne, zauważa działania na rzecz lokalnej spo-
łeczności i  wymierne korzyści, jakie naszemu 
regionowi przynoszą dolnośląskie firmy i  sa-
morządy. „Dolnośląski Gryf – Nagroda Go-
spodarcza” to zatem wyjątkowe podzięko-
wanie dla tych, którzy tworzą gospodarczą  
i społeczną przyszłość Dolnego Śląska.

Z  każdą edycją coraz więcej firm oraz insty-
tucji decyduje się wziąć udział w  Konkursie. 
W  2014 roku zanotowaliśmy 150 zgłoszeń na 
Konkurs, natomiast w  2015 roku ponad 200 
zgłoszeń na Konkurs – od przedsiębiorców i sa-
morządów z całego Dolnego Śląska.

Zwieńczeniem Konkursu jest coroczna Wielka 
Gala Biznesu, która przyciąga najważniejsze 
osobistości ze świata biznesu, nauki, polityki 
i kultury. Ubiegłoroczne rozstrzygnięcie w Na-
rodowym Forum Muzyki we Wrocławiu przy-
ciągnęło blisko 1000 gości. W tym roku Wielka 
Gala Biznesu odbędzie się również w Narodo-
wym Forum Muzyki. Jej termin przewidziany 
jest na październik 2016 roku.

Tak jak przy okazji XII edycji uczestnicy Konkur-
su mają możliwość wypełnienia ankiety w dwóch 
wersjach – elektronicznej oraz papierowej. Jed-
nocześnie organizatorzy przewidzieli osiem ka-
tegorii konkursowych. Nowością są natomiast: 

Nagroda dla Ambasadora Dolnego Śląska i Na-
groda dla Pioniera wieku cyfrowego.
Poniżej prezentujemy szczegółowy opis tego-
rocznych kategorii:

Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/
rozwój dla mikro i małych przedsiębiorstw
Kategoria skierowana jest do mikro i  małych 
firm, które dzięki wprowadzonym innowacyj-
nym rozwiązaniom osiągnęły sukces – zarówno 
na rynku dolnośląskim, jak i ogólnopolskim. Co 
Kapituła weźmie pod uwagę przy ocenie? Opis 
pomysłu na biznes oraz jego wyjątkowość, a tak-
że opis zrealizowanych i  planowanych kroków 
służących podnoszeniu konkurencyjności.

Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/
rozwój dla średnich i dużych przedsiębiorstw
Kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które 
wprowadziły innowacyjny produkt lub usługę. 
Docenimy firmy, które dzięki wdrożonym in-
nowacjom osiągają przewagę konkurencyjną 
nie tylko na Dolnym Śląsku i w Polsce, ale także 
na zagranicznych rynkach. Co Kapituła weźmie 
pod uwagę przy ocenie? Opis strategii rozwojo-
wej firmy, charakterystykę nakładów inwestycyj-
nych, politykę budowy zasobów ludzkich firmy, 
jak również temat efektywnego pozyskiwania 
finansowania i  jego efektywnego wykorzystania 
w rozwoju firmy.

Nagroda dla Ambasadora Dolnego Śląska 
(Nowe)
Jest to nowa kategoria, skierowana do dolno-
śląskich przedsiębiorstw i  instytucji, które swo-
imi działaniami przyczyniają się do promocji 
Dolnego Śląska poza granicami regionu i  kra-
ju. Pragniemy docenić firmy i  instytucje, które 
podkreślają atrakcyjność naszego regionu, a jed-
nocześnie swoją podstawową działalnością – 
dostarczaniem produktów lub usług na najwyż-
szym poziomie, stanowią o sile Dolnego Śląska 
jako regionu ludzi przedsiębiorczych, kreatyw-
nych i niebojących się wyzwań.

Nagroda Dolnośląski Produkt Roku
Kategoria skierowana jest do firm, które wpro-
wadziły na rynek innowacyjny, rozpoznawal-
ny w  skali całej Polski produkt, rozsławiając 
tym samym Dolny Śląsk jako miejsce, w któ-
rym został on wymyślony i  wyprodukowany. 
W ankiecie spytamy o przewagi konkurencyj-
ne produktu oraz o kluczowy czynnik sukcesu 
produktu na Dolnym Śląsku oraz poza jego 
granicami.

Nagroda dla Pioniera wieku cyfrowego (Nowe)
Kategoria skierowana do firm lub instytucji, 
o których można powiedzieć, że przeprowadzi-
ły swoje organizacje z wieku postindustrialnego 
w wiek cyfrowy. Pragniemy docenić tych, którzy 
efektywnie wdrożyli projekty z obszaru digitali-
zacji, dzięki czemu może stali się bardziej konku-
rencyjni lub wypracowali bardziej innowacyjne 
rozwiązania. O co będziemy pytać? W ankiecie 
zadamy np. pytanie o  know-how - czy został 
zakupiony, czy wypracowany przez zespół pra-
cujący na Dolnym Śląsku. Zadamy pytanie także 

o wpływ realizacji projektu na model biznesowy 
firmy/instytucji oraz o  interakcje z  uczelniami 
wyższymi.
Nagroda za społeczną odpowiedzialność firmy
Kategoria skierowana jest do wszystkich firm, 
które wdrożyły działania w obszarze CSR. W tej 
edycji konkursu szczególną wagę przywiązujemy 
do promowania działań w  obszarze wspierania 
różnorodności (zarówno w  miejscu pracy, jak 
i w działaniach na rzecz lokalnych społeczności) 
oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. Nie pomi-
jamy jednak pozostałych obszarów CSR – doce-
nimy zarówno działania na rzecz pracowników, 
środowiska czy lokalnej społeczności, jak i udział 
w  przedsięwzięciach realizowanych w  ramach 
partnerstw międzysektorowych. W  ankiecie za-
dajemy także pytanie o próby mierzenia efektyw-
ności podejmowanych działań w obszarze CSR.

Nagroda za szczególne osiągnięcia w  działal-
ności na rzecz rozwoju Dolnego Śląska
Kategoria skierowana do przedsiębiorstw, któ-
re odegrały wyjątkową rolę w  rozwoju Dolne-
go Śląska, jednocześnie przyczyniając się do 
promocji regionu. Przy ocenie weźmiemy pod 
uwagę m.in. ilość stworzonych miejsc pracy, 
działania na rzecz ochrony środowiska oraz 
działania społeczne firmy. W ankiecie zadajemy 
także pytanie o  wspieranie inicjatyw na rzecz 
integrowania dolnośląskich przedsiębiorców 
z  instytucjami otoczenia biznesu, lokalnymi 
władzami, zrzeszeniami branżowymi oraz in-
nymi lokalnymi podmiotami, a  także o  efekty 
wspólnych działań.

Nagroda dla samorządów za szczególne sukce-
sy we współpracy z biznesem
Kategoria jest przeznaczona dla gmin i  powia-
tów przyjaznych inwestorom. Chcemy docenić 
działania na rzecz przyciągnięcia inwestorów, 
a  także aktywne wspieranie lokalnych firm. 
W ankiecie zadajemy pytanie o konkretne pro-
gramy i działania promocyjne inicjowane przez 
samorząd oraz inwestycje w infrastrukturę, ma-
jące zachęcić inwestorów do lokowania inwesty-
cji na Dolnym Śląsku. Pytamy także o przedsię-
wzięcia realizowane we współpracy z  lokalnym 
biznesem oraz o istnienie stałego forum dyskusji 
z przedsiębiorcami.

Na ankiety zgłoszeniowe czekamy do 16 wrześ-
nia 2016 roku. Istnieje możliwość wypełnienia 
ankiety w wersji elektronicznej, zarówno na stro-
nie www.gryfy.pl oraz www.zig.pl. 

Jednocześnie pod tymi właśnie adresami znaj-
dziecie Państwo szczegółowe informacje o Kon-
kursie. Zapraszamy również na naszą stronę na 
Facebooku: www.facebook.com/Zachodnia.
Izba.Gospodarcza/

Zapraszamy!

XIII edycja Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”  
– czekamy na zgłoszenia do 16 września 2016 roku
Konkurs „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza” to bezpłatny Konkurs 
przeznaczony dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego 
z Dolnego Śląska. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2004 roku. 
Od tamtej pory wyróżnienie to stało się jedną z najbardziej prestiżowych 
nagród z dziedziny gospodarki i biznesu w regionie.
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