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Polska – Niemcy: dwadzieścia 
pięć lat i czas na nowe otwarcie
Niedawno minęła 25 rocznica podpisania 
polsko - niemieckiego traktatu o  dobrym 
sąsiedztwie. Piszemy o tym w tym wydaniu 
„Kapitału Dolnego Śląska”, oceniamy wza-
jemne relacje, zastanawiamy się w  jakim 
kierunku będą się dalej rozwijać. Dobre 
sąsiedztwo jest pojęciem szerokim, mamy 
tu na myśli stosunki polityczne, społeczne, 
kulturalne i oczywiście gospodarcze, o któ-
rych piszemy najwięcej. 
Na swój użytek przeprowadziłem krótki 
sondaż wśród osób z  różnych kręgów - 
przedsiębiorców, studentów. Prosiłem, żeby 
w  kilku zdaniach powiedzieli na czym ich 
zdaniem polega polsko - niemiecka współ-
praca gospodarcza. Wynik  nie był trudny 
do przewidzenia. Najczęściej powtarzano, że 
niemieckie firmy inwestują u nas ze względu 
na bliskość geograficzną, względnie dobrą 
infrastrukturę, a  przede wszystkim tanią 
i wykwalifikowaną siłę roboczą w Polsce.

Nie tylko tania siła robocza
Trudno walczyć z  tym stereotypem, bo 
przecież na Dolnym Śląsku w  ostatnich 
latach to właśnie specjalne strefy ekono-
miczne były głównym czynnikiem wzrostu 
gospodarczego regionu i  to właśnie tam 
przede wszystkim powstawały nowe miej-
sca pracy. A przecież obecność niemieckich 
inwestorów w  strefach ekonomicznych, 
a zwłaszcza w Legnickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej jest bardzo duża. To właśnie 
w  legnickiej i  wałbrzyskiej strefie rozwi-
nął się przemysł motoryzacyjny, który jest 
gospodarczą wizytówką regionu. Ostatni, 
bardzo mocny akcent, to planowana wielka 
inwestycja Mercedesa pod Jaworem.    
Ale czy Dolny Śląsk, może zaoferować nie-
mieckiemu partnerowi tylko tanią siłę ro-
boczą? Czy nie mamy innych atutów? Otóż 
mamy, i  ci którzy zajmują się gospodarką 
doskonale o  tym wiedzą. Od czasu trans-

formacji gospodarczej wiele polskich firm 
rozwinęło się już na tyle, że zaczyna ruszać 
na podbój zagranicznych rynków.   
Znamienny jest fakt, że w Polsce rozpoczy-
na działalność przedstawicielstwo Nadrenii 
Północnej-Westfalii. Jest to pierwsze w Unii 
Europejskiej przedstawicielstwo tego landu. 
Ten największy pod względem liczby lud-
ności region w Niemczech zaprasza polskie 
firmy do inwestowania. Dostrzeżono zatem 
w  polskich przedsiębiorstwa potencjał in-
westycyjny. Obecnie w  Nadrenii Północ-
nej-Westfalii działa już ponad trzysta firm 
z polskim kapitałem. Z badań wynika rów-
nież, że jeżeli polski przedsiębiorca rozwa-
ża inwestycje na rynkach zagranicznych, 
to Niemcy są właśnie krajem pierwszego 
wyboru. Jest to naturalne. Firma zaczynają 
ekspansję na zagraniczne rynki właśnie od 
najbliższych sąsiadów. Takie rozwiązanie 
jest obarczone najmniejszym ryzykiem. 
Bliski geograficznie rynek jest najczęściej 
dobrze znany, najbardziej podobny do ro-
dzimego. 

Zaczynamy śmiało inwestować
Oprócz tak znanych firm jak PKN Orlen, 
Comarch, Grupa Azoty, Amica Wronki 
w  Niemczech inwestują również mniejsze 
przedsiębiorstwa. O  ich zainteresowaniu 
Niemcami, świadczą liczne zapytania kiero-
wane do Konsulatu Generalnego Republiki 
Federalnej Niemiec, czy niemieckiej agencji 
wspierania inwestycji: Germany Trade and 
Invest. Są to firmy z bardzo różnych branż: 
od usługowych i  budowlanych po wyspe-
cjalizowane przedsiębiorstwa IT.
Oprócz kapitału inwestycyjnego możemy 
również zaoferować potencjał innowacyj-
ny. Jest on rozwinięty nie tylko w  sektorze 
informatycznym. Duże możliwości w  tym 
zakresie tkwią również w  rozwoju współ-
pracy trans- granicznej. Tylko Dolny Śląsk 
wspólnie krajami związkowymi położony-
mi bezpośrednio nad Odrą realizuje ponad 
20 projektów transgranicznych w  takich 
dziedzinach jak turystyka, gospodarka czy 
komunikacja.   
W 2015 r. bilateralne obroty w polsko - nie-
mieckim handlu osiągnęły rekordowe 88,5 
mld euro i  były wyższe niż 2014 roku o   
ponad 11 procent, czyli 5 miliardów euro. 
Czas więc na dalszy wzrost i nową jakość.

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

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

Vorwerk Dichtungssysteme Polska jest globalną firmą, której celem 
jest dostarczanie profesjonalnych uszczelek dla przemysłu samo-
chodowego, branży AGD oraz budowlanej. Firma swoją działalność 
w Polsce rozpoczęła w 2005 roku lokalizując fabrykę na terenie Leg-
nickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Vorwek Dichtungssysteme to 
ponad 185 lat doświadczenia w produkcji elementów uszczelniają-
cych. Działalność koncernu rozpoczęła się w 1827 roku pod nazwą 
J.C. Vorwerk. Rosnący potencjał produkcji przyniósł ze sobą rozwój 
działalności, dzięki czemu w 2001 roku powstała fabryka w Zaberfeld 
a w 2005 roku nastąpiło uruchomienie produkcji w Polsce. Kolejne 
lata działalności to rozkwit produkcji oraz wzrost konkurencyjności 
firmy, dzięki którym Vorwerk Dichtungssysteme staje się częścią gru-
py Eldisy rozpoczynającej działalność w ramach koncernu Vorwerk.

Do największych klientów zaliczamy takie marki w branży moto-
ryzacyjnej jak: Mercedes, Audi , VW, Porsche, Royce-Royce a w 
branży AGD: Miele i BSH .Strategia działalności zakłada innowa-
cyjność poprzez ciągły rozwój oraz doskonalenie na każdej płasz-
czyźnie produkcji. Dzięki przyjętym najwyższym standardom do-
starczamy uszczelki światowym koncernom a jakość oferowanych 
materiałów potwierdzają liczne certyfikaty jak ISO TS16949:2009.

Dzięki naszej pracy związanej z rozwojem technologii produkcji 
oraz najwyższej jakości materiałów stale się rozwijamy aktualnie za-
trudniając ponad 300 wykwalifikowanych specjalistów.

Misja firmy
  Silna i trwała pozycja wśród światowych liderów w  branży
  Bezpieczne produkty spełniające najwyższe  

standardy technologiczne
  Społeczna odpowiedzialność biznesu w trosce  

o kontrahenta i pracownika
  Innowacyjność, kreatywność, entuzjazm

Działalność Saksońskiej Agencji Wspierania Gospodarki w Polsce

Od ponad 10 lat swoją siedzibę we Wrocławiu 
ma spółka WFS Saksońska Agencja Wspiera-
nia Gospodarki. Jej przedstawicielką jest Anna 
Sikorska, będąca też osobą kontaktową dla sak-
sońskich i polskich przedsiębiorstw szukających 
współpracy. Pomaga także w  przygotowaniu 
i wykonaniu projektów planowanych i  realizo-
wanych przez Agencję WFS razem z partnerami 
w  Polsce - Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Dolnośląskiego, izbami i organizacja-
mi gospodarczymi.  
W ramach współpracy Dolnego Śląska i Saksonii 
organizowane są  liczne imprezy kooperacyjne, 
jak np. Polsko Saksońskie Forum Gospodarcze, 
branżowe giełdy kooperacyjne, konferencje, 
prezentacje technologii czy misje gospodarcze 
i wyjazdy studyjne. Duża ilość biorących w nich 
udział podmiotów gospodarczych świadczy 
o tym, że zainteresowanie współpracą nie maleje.  
Organizując imprezy branżowe, próbujemy 
znaleźć temat interesujący obie strony.
Poruszamy te kwestie, w  których Saksonia ma 
bogate doświadczenie, a Polska ambitne plany. 
Co roku wybieramy temat wiodący i pomagamy 
w nawiązaniu pierwszych kontaktów.

W 2010 roku tematem takim była technika śro-
dowiska – punkt ciężkości biogazownie, a  rok 
później technika środowiska – punkt ciężkości 
gospodarka odpadami. Następnie wybraliśmy 
temat „Technika dla kolei”. Saksońskie firmy 
szukały polskich partnerów, aby wspólnie spro-
stać wyzwaniom związanym z  modernizacją 
pojazdów, infrastruktury i techniki systemowej 
w naszym kraju. Zajmowaliśmy się też tematy-
ką odnawialnych źródeł energii, efektywnością 
energetyczną w  budownictwie, rekultywacją 
terenów pogórniczych czy rewitalizacja terenów 
zdegradowanych. 

Poruszyliśmy też temat materiałów zawanso-
wanych: rozwoju, produkcji oraz zastosowania 
materiałów wykazujących szczególną wytrzy-
małość, interakcję z  otoczeniem, wagę itd. 
Głównymi obszarami zastosowania są między 
innymi przemysł tekstylny, budowa maszyn 
i  urządzeń, przemysł budowy pojazdów i  mo-
toryzacyjny, inżynieria lotnicza i astronautyka
W  czerwcu br. we Wrocławiu miała natomiast 
miejsce impreza „Dolnośląsko-saksońskie spot-
kania sektora kreatywnego”. Impulsem do nawią-
zania współpracy na tym gruncie był kreatywny 
oraz innowacyjny potencjał obu regionów.

Polska jest jednym z głównych 
partnerów handlowych Saksonii. 
Szczególnie bliskie partnerstwo 
łączy Wolne Państwo Saksonię z 
województwem dolnośląskim.

Bilateralna współpraca w sercu Europy

W związku z trwającą rewolucją cyfrową przed 
sąsiadującymi regionami Saksonią i Polską stoją 
aktualnie podobne wyzwania: po obydwu stro-
nach granic muszą być stworzone warunki dla 
dalszej digitalizacji w  obszarze gospodarki, 
administracji i społeczeństwa. Innowacyjnych 
usług IT poszukują poza przedsiębiorstwami 
również w szczególności instytucje sektora pub-
licznego. W samej Polsce na programy operacyj-
ne „Inteligentny rozwój” oraz „Cyfrowa Polska” 
do dyspozycji postawionych zostało prawie 11 
miliardów Euro. Ważnymi obszarami tematycz-
nymi są: Bezpieczeństwo IT, Cloud Computing 
oraz Internet of Things.
W  odpowiedzi na przedstawione wyzwania, 
2  grudnia 2015 w  Dreźnie w  hotelu Steigen-
berger Hotel de Saxe odbyło się XI. Polsko-
-Saksońskie Forum Gospodarcze „IT-klucz 
rozwoju”. 
Forum otworzył Dr Hartmut Mangold (Se-
kretarz Stanu  d.s. Gospodarki i  Transportu 
w Saksońskim Ministerstwie Gospodarki, Pracy 
i Transportu), Dr Jacek Robak (Radca- Minister  
w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Ber-
linie) oraz Andrzej Kosiór (Wicemarszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego).
W  dalszej części 120 saksońskich i  polskich 

uczestników, reprezentujących gospodarkę i ad-
ministrację mogło dyskutować między innymi 
na takie tematy jak E-Government, IT-Security 
czy przemysł 4.0, omówić możliwe wspólne IT 
projekty. Podczas  Forum wręczono Polsko-Nie-
miecką Nagrodę Gospodarczą Dolnośląskiej 
Fundacji Rozwoju Regionalnego, nagradzając 
działające transgranicznie, z  dużym powodze-
niem  w Polsce i Saksonii, firmy Comarch AG 
oraz KOMSA Kommunikation Sachsen AG.
W  ramach zorganizowanego potem Business-
-Speed-Dating odbyło się 40 rozmowów B2B, 

które pozwoliły innowacyjnym firmom z bran-
ży IT obu regionów poinformować się o plano-
wanych projektach, nawiązać nowe kontakty, 
a także odkryć możliwość uzupełnienia swoich 
mocnych stron przez kooperację z  potencjal-
nym partnerem. 
Tradycyjnie Forum organizowane jest wspólnie 
przez Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, 
Pracy i Transportu, Saksońską Agencję Wspie-
rania Gospodarki, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz przez Minister-
stwo Gospodarki RP.

Od ponad dziesięciu lat Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze wnosi znaczący wkład w budowę 
oraz umacnianie dobrych relacji pomiędzy Polską i Saksonią. Jednocześnie podkreśla ono wysoką 
atrakcyjność obydwu regionów jako partnerów gospodarczych, stwarzając tym samym podstawę do 
współpracy małych i średnich przedsiębiorstw.

Grupa Schumacher Packaging jest eks-
pertem w zakresie indywidualnych rozwią-
zań opakowaniowych z tektury falistej i litej. 
Przedsiębiorstwo od wielu lat zalicza się do 
liderów w swojej branży pod względem pro-
duktywności i technologii.
Strategiczną zaletą firmy jest łączenie sze-
rokiej obecności na europejskim rynku 
z jednolitymi, wysokimi standardami tech-
nicznymi, jakościowymi oraz usługowymi 
we wszystkich lokalizacjach. Kompleksowa 
paleta produktów, spełniająca wymogi wielu 
branż, sięga od opakowań transportowych, 
do składania automatycznego i sprzedażo-
wych, po pudełka składane, tace, opakowa-
nia do prezentów i displaye.
Schumacher Packaging projektuje i produ-
kuje także indywidualnie dla klientów, a jako 
dostawca gwarantuje pełną obsługę, po-
siadając w ofercie bogatą paletę usług dla 
wszystkich stopni łańcucha dostaw.
Przedsiębiorstwo powstało w 1948 roku, 
jego główna siedziba mieści się w Ebersdorf. 
Inne ośrodki produkcyjne w Niemczech znaj-

dują się w Bielefeld, Forchheim, Hauenstein, 
Schwarzenberg, Sonneberg oraz w Greven 
obok lotniska Münster/Osnabrück. W 2014 
roku grupa przejęła też holenderską firmę 
Vinke Display BV w Bredzie. W Polsce zloka-
lizowane są cztery ośrodki przedsiębiorstwa: 
po jednym w Bydgoszczy i Grudziądzu i dwa 
we Wrocławiu.
Grupa zatrudnia obecnie 2 600 pracowników, 
jej obroty w 2014 roku wyniosły 472 mln euro. 
Wśród jej klientów znajdują się takie firmy jak 
Lorenz Bahlsen Snack World, LG Electronics, 
Ferrero, Ikea, BMW czy Siemens.
Znajdujący się w Krępicach pod Wrocławiem 
zakład został zbudowany w 1999 r. Począt-
kowo obejmował 16 tys. m kw. powierzchni 
i pracowało w nim 30 osób. W ciągu 16 lat 
został jednak rozbudowany o kolejne 20 tys. 
m kw., a zatrudnienie wzrosło do 550 pra-
cowników. Obecnie realizowana jest kolejna 
duża inwestycja – magazyn wysokiego skła-
dowania o wysokości 36 m i pojemności 20 
000 palet. Zakończenie budowy planowane 
jest na drugą połowę 2016 roku.

Współpraca polsko-niemecka
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Ceną za wzrastającą mobilność są wyższe emisje do atmosfery. 
Jednakże, skoro ludzkość nie zwolni tempa w najbliższej przyszłości, chemia 
może pozwolić nam dotrzeć z punktu A do B, pozostawiając mniejszy ślad. 
Redukujemy wpływ samochodów na środowisko na wiele różnych sposobów, 
jak np. poprzez dodatki do paliwa, które obniżają emisje gazów, zwiększając 
tym samym jego wydajność.
Produkujemy również materiały, które zwiększają pojemność energetyczną 
akumulatorów w samochodach elektrycznych, umożliwiając im lepsze 
konkurowanie z samochodami napędzanymi paliwami kopalnymi, aby mogły 
one stać się sposobem podróżowania mającym większą rację bytu.
Kiedy lepsze wyniki oznaczają również mniejsze obciążenie dla środowiska, 
to dlatego, że w BASF tworzymy chemię.
Jeżeli podzielasz naszą wizję, wejdź na stronę 
wecreatechemistry.com/automotive 

Otrzymał Pan od Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan Nagrodę im. Andrze-
ja Wierzbickiego w  kategorii Małe Średnie 
Przedsiębiorstwa, za pokazanie, że innowacje 
są kluczem do sukcesu dla firm z sektora MSP. 
Jakie ma ona dla Pana znaczenie?
Moja firma otrzymała wiele nagród. Możemy tu 
wymienić: Dolnośląskiego Gryfa, Dolnośląski 
Klucz Sukcesu, Fair Play, Dolnośląski Certyfikat 
Gospodarczy. Ale ta ostatnia nagroda ma ona 
dla mnie szczególne znaczenie. Przyznano mi 
ją osobiście a nie firmie, podkreślając rolę lidera 
w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorstwa. Tak 
się też złożyło, że przyznano mi ją po 25 latach 
działalności w firmie. Ta rocznica wypadła do-
kładnie 14 maja. To był wyjątkowy prezent. 

Dzięki innowacjom Pana firma, która ma sie-
dzibę w  Dzierżoniowie i  zatrudnia średnio 
około 150 osób, stała się globalnym graczem. 
Flagowy produkt - komory bezodbiciowe 
montowane są na całym świecie. Firma jest 
jednym ze światowych liderów producentów 
i  dostawców działających na  rynku EMC 
(kompatybilności elektromagnetycznej). Jak 
to było możliwe? Czym w  ogóle jest komora 
bezodbiciowa?
Komora bezodbicowa jest pomieszczeniem, 
w  którym pochłaniana jest energia elektro-
magnetyczna emitowana przez wszelkie urzą-
dzenia elektryczne i elektroniczne. Budujemy 
komory np. dla samolotów, pociągów, samo-
chodów, ciężarówek itd. Dzięki takiej komo-
rze można określić częstotliwość fal elektro-
magnetycznych emitowanych przez badane 
urządzenie, a tym samym sprawdzić, czy mie-
ści się ono w normach określonych przez dane 
państwo. Innymi słowy, urządzenia elektro-
niczne i  elektroniczne muszą być kompaty-
bilne elektromagnetycznie z innymi urządze-
niami, gdyż inaczej wzajemnie zakłócałyby 
swoje działanie. Stąd też takie badania są nie-
zbędne. Jesteśmy jednym z  niewielu dostaw-
ców, który samodzielnie wytwarza wszystkie 
ważne elementy ekranujące takie jak: panele 
ekranujące, drzwi, bramy, przepusty wenty-
lacyjne, przepusty falowodowe w  zakresie 
częstotliwości do 40 GHz, jak również ab-
sorbery piramidalne Frankosorb®. Wszystkie 
komory są dostarczane jako produkty „pod 
klucz” i  instalowane przez wykwalifikowane 
zespoły. montażowe. Na życzenie przeprowa-
dzamy wszystkie niezbędne pomiary takie jak 
skuteczność ekranowania, jednorodność pola, 
NSA i  SVSWR według międzynarodowych 
standardów. 

Z których realizacji jest Pan szczególnie dum-
ny?
Komory montujemy na całym świecie. Warto 
wspomnieć o  komorze montowanej w  Sheny-
ang w Chinach, mieście położonym ok. kilkaset 
kilometrów od Pekinu. Była to komora przezna-
czona do badań samolotów. Pod Mediolanem 
montowaliśmy komorę dla pociągów szybkiego 
ruchu, gdzie badano m.in. Pendolino. Podpisa-
liśmy umowę z koncernem Daimler Benz na bu-
dowę komory, w której będą badane wszystkie 
produkty koncernu. Wykonywaliśmy realizację 
dla czołowych producentów z  branży motory-
zacyjnej: Audi, BMW, Volkswagena…

Kto jest Pana konkurentem na globalnym 
rynku?
Konkurujemy z  wielkimi międzynarodowymi 
koncernami zatrudniającymi po kilkadziesiąt 
tysięcy pracowników, takimi jak np. Sony Erics-
son, Albatros – spółka córka firmy Siemens. Ta-
kie koncerny mają w swoich strukturach działy 
kompatybilności elektromagnetycznej. 

W  jaki sposób Frankonia-Poland weszła na 
globalny rynek?
To był skomplikowany i  długotrwały proces. 
Firma zaczynała swoją działalność pod nazwą 
Technika Szpitalna BIS. W 2009 roku przyjeli-
śmy znaną na całym świecie, niemiecką markę 
Frankonia. W  toku wieloletniej współpracy 
z podobnymi firmami na całym świecie dopro-

wadziliśmy do tego, że kilka z tych firm, w tym 
nasza, postanowiło działać pod wspólną marką 
Frankonia. Jest między nami dżentelmeńska 
umowa, że działamy wspólnie. My zajmujemy 
się produkcją komór „od a  do z”, Frankonia 
w Niemczech – sprzedażą, w Chinach – produk-
cją wymagającą większego wkładu robocizny. To 
są firmy średniej wielkości, bardzo kreatywne 
i  elastyczne, potrafiące się idealnie dopasować 
do życzeń klienta. Ten ostatni atut jest ważny, 
mamy bowiem do czynienia z bardzo skompli-
kowanym i trudnym do wykonania produktem. 
Jesteśmy elastyczni i choćby pod tym względem 
mamy przewagę na wielkimi koncernami. 

Czy Frankonia-Poland jest również obecna na 
rynku niemieckim? Jak układa się współpraca 
z naszymi zachodnimi sąsiadami?
Nasze komory są zainstalowane m.in. w  ca-
łej Europie, w  samych Niemczech potrzeba 
ich około kilkunastu. Z  partnerami z  Niemiec 
współpracujemy już od lat 90. i  ta współpraca 
układa się bardzo dobrze, właśnie na płaszczyź-
nie kreatywności, generowania innowacyjnych 
rozwiązań. I  dlatego, wspólnie pełnimy w  tej 
sieci powiązań firm Frankonia rolę, jak to się 
fachowo określa, kapitanów tej sieci. Ale jak 
powiedziałem wcześniej, wiążą nas dżentelmeń-
skie umowy, wzajemne zaufanie. I to jest właś-
nie jeden ze sposobów na umiędzynarodowie-
nie firmy, czyli internacjonalizację i  skuteczną 
grę na globalnym rynku.

Nagrody dla Frankonii-Poland,
ostatnia, jakże cenna dla Krzysztofa Zawadzkiego
Z Krzysztofem Zawadzkim, 
z współtwórcą i właścicielem 
Frankonii-Polnad o tym jak 
mała firma może być globalnym 
graczem rozmawia Ryszard 
Żabiński
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O krok przed konkurencją
Prezes oraz wiceprezes, 
IT-Dev Tomasz Szałaj 
i Maksymilian Kowalczyk, 
opowiadają o dziesięciu 
latach funkcjonowania firmy, 
międzynarodowych nagrodach 
oraz największych wyzwaniach.

IT-Dev obchodzi w  tym roku dziesięciolecie 
działalności. Jak oceniacie ten okres?
Tomasz Szałaj: To były lata rozwoju i  sukcesu. 
Budowaliśmy firmę zupełnie od zera. Pomysł 
zrodził się, gdy pracowaliśmy jako programi-
ści w  jednym z  wrocławskich banków. W  pew-
nym momencie zadaliśmy sobie pytanie, czy 
we Wrocławiu jest firma, która spełniłaby nasze 
oczekiwania i dała nam przestrzeń do samoroz-
woju. Doszliśmy jednak do wniosku, że nie. Po-
stanowiliśmy więc stworzyć ją sami.
Maksymilian Kowalczyk: Jedynym kapitałem, 
którym wówczas dysponowaliśmy, był kapitał in-
telektualny. Zaczynaliśmy właściwie bez żadnych 
środków, pełni młodzieńczego zapału. Podjęli-
śmy ryzyko i dziś nie żałujemy tej decyzji.

Początki były trudne?
TS: Pierwsze dwa lata funkcjonowania były  
dużym wyzwaniem, zarówno finansowym, jak 
i  biznesowym. To był jednak czas, który prze-
znaczyliśmy na poznawanie technologii, w której 
później realizowaliśmy nasze projekty oraz zbie-
ranie doświadczenia w budowaniu zespołu i za-
rządzaniu ludźmi.

Jaka jest idea Waszej działalności?
MK: Naszą ideą jest tworzenie firmom i organi-
zacjom elektronicznego środowiska pracy, które 
przewyższa to tradycyjne, ponieważ pozwala na 
bardziej efektywne i  kreatywne wykorzystanie 
swojego czasu pracy. To korzyść nie tylko dla 
pracodawców, ale także samych pracowników, 
którzy mogą szybciej zaadaptować się do nowych 
zadań, ponieważ wszystkie niezbędne informa-
cje mają w  jednym miejscu. Nasze rozwiązania 
pozwalają także na efektywniejszą pracę zdalną, 
która staje się coraz bardziej popularna.
TS: Staramy się redukować ten czas, który jest 
bezproduktywny, a  którego nie da się uniknąć 
w tradycyjnym modelu pracy. Układamy rejestry 
i dokumenty w taki sposób, żeby były opisane od-
powiednimi atrybutami. Na tej podstawie można 
efektywnie wyszukać niezbędne informacje i au-
tomatyzować procesy ich przetwarzania. Spraw-
dza się to zwłaszcza w  dużych organizacjach, 
w których pracuje dużo ludzi, a które dysponują 
różnymi bazami wiedzy i prowadzą wiele projek-
tów jednocześnie.
MK: Chcemy pokazać ludziom, że istnieje świat 
poza e-mailem (śmiech).

Kiedy IT-Dev zaczęło liczyć się na rynku?
TS: W 2008 roku nawiązaliśmy współpracę z pol-
skim oddziałem Microsoft. Uzyskaliśmy wówczas 
status certyfikowanego złotego partnera, wystar-
towaliśmy także w konkursie na partnera roku.
MK: Warto dodać, że otrzymaliśmy ten tytuł. 
Zostaliśmy partnerem roku Microsoft w  regio-
nie Europy Środkowo-Wschodniej. Był to nasz 
pierwszy krok ku szerszej rozpoznawalności na 
rynku. W  roku 2010 zajęliśmy drugie miejsce 
w konkursie na partnera roku w skali światowej, 
jako pierwsza polska firma z naszej branży.
TS: Dzięki temu, że pierwsze lata poświęciliśmy 
w  pełni na zdobywanie doświadczenia i  budo-

wanie kapitału intelektualnego, nasze projekty 
stały się bardziej przemyślane i rozwinięte tech-
nologicznie. Można powiedzieć, że zaczęliśmy 
wyprzedzać konkurencję o krok.
MK: Istotnym wydarzeniem było także przyzna-
nie nam nagrody Fast 50, przyznawanej przez 
Deloitte najszybciej rozwijającym się firmom 
w  regionie Europy Centralnej. Te wyróżnienia 
na pewno pomogły nam w wyjściu z ofertą także 
poza polski rynek.

Polskie firmy i instytucje też przekonują się do 
tego typu rozwiązań?
TS: Tak, nasz rynek jest coraz bardziej dojrzały, 
a wymagania względem intranetu coraz bardziej 
świadome. Tylko część naszych projektów wy-
nika z  tego, że sami przekonujemy klientów do 
tego typu rozwiązań. Wiele organizacji samo-
dzielnie inicjuje projekty intranetowe, natomiast 
w większości przypadków naszą rolą jest przeko-
nać klientów do korzyści płynących z wdrożenia 
nowoczesnego rozwiązania – elektronicznego 
miejsca pracy – zamiast po prostu tradycyjnego 
intranetu. 

Jakie było Wasze największe wyzwanie?
TS: Wdrożenie intranetu dla Grupy TAURON, 
co było największym tego typu projektem wyko-

nanym w technologii Microsoft SharePoint, rea-
lizowanym w Polsce. To było ogromne wyzwanie, 
jednak dało nam także duże możliwości rozwoju. 
Po raz kolejny potwierdziło się to, że jesteśmy 
w  stanie dostarczać rozwiązania do nawet naj-
bardziej złożonych organizacji. Ponadto projekt 
dla Grupy TAURON znalazł się wśród dziesięciu 
najlepszych intranetów na świecie, wybranych 
przez firmę doradczą Nielsen Norman Group.

Jak długo trwa realizacja takiego projektu?
MK: To zależy od jego skali i złożoności. Nad tym 
dla Grupy TAURON pracowaliśmy około roku. 
Z niektórymi klientami prowadzimy stałą współ-
pracę, w ramach której na bieżąco dostarczamy 
innowacyjne rozwiązania technologiczne, dla 
części klientów wykonujemy projekty trwające 
od trzech miesięcy do roku.
TS: Zleceniodawcy mają coraz większe wymaga-
nia dotyczące rezultatów naszej pracy. Żeby móc 
je spełnić nie wystarczy więcej pracować, cho-
dzi o  to, by nasze doświadczenie magazynować 
w postaci wiedzy, procesów i gotowych rozwią-
zań i móc sprawnie z niego korzystać przy kolej-
nych wyzwaniach. 

Odczuwacie konkurencję na polskim rynku?
MK: Są firmy, które idą w podobnym kierunku, 
ale my staramy się zawsze być krok przed nimi.
TS: Dostarczamy rozwiązania w technologii Sha-
rePoint, która jest najbardziej ceniona na świe-
cie w  kwestii tworzenia intranetu. Daje ogrom-
ne możliwości, ale jest też stosunkowo trudna 
w  obsłudze, co odstrasza wiele przedsiębiorstw. 
Sprawdzone procesy, narzędzia i  komponenty, 
umiejętności naszego zespołu oraz doświad-
czenie dają nam przewagę nad innymi firmami, 
ale także pozwalają na podejmowanie bardziej 
skomplikowanych technologicznie wyzwań.

Gdzie widzicie się w kolejnym dziesięcioleciu?
TS: Dostrzegamy dwa obszary rozwoju dla  
IT-Dev. Pierwszym jest tworzenie intranetów 
w chmurze, przez co wymagają mniej nakładów 
na infrastrukturę i stają się bardziej dostępne dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. Drugim nur-
tem jest dostarczanie bardziej zaawansowanych 
rozwiązań do dużych organizacji, które wymgają 
wiarygodnych i doświadczonych partnerów.

Rozmawiał Filip Bernat

Dzięki temu, że 
pierwsze lata 

poświęciliśmy w pełni 
na zdobywanie 
doświadczenia 

i budowanie kapitału 
intelektualnego, nasze 

projekty stały się 
bardziej przemyślane 

i rozwinięte 
technologicznie

Cyfrowa medycyna, 
czyli wyzwania przyszłości
W maju odbyła się Wrocławiu konferencja „Cyfrowa medycyna – wyzwania teraźniejszości 
i przyszłości”. W zorganizowanym wspólnie przez Data Techno Park oraz Uniwersytet Medyczny 
wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele środowiska naukowego, firm medycznych, instytucji 
otoczenia biznesu oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

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

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

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

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

było poświęcone właśnie tej kwestii

Marek Girek – prezes Data Techno Park 

Uczestnicy dyskutowali przede wszystkim 
na temat wdrożeń rozwiązań telemedycz-
nych, rozwoju medycyny spersonalizowanej, 
integracji informacji medycznej oraz poten-
cjalnych korzyści dla pacjenta, wynikających 
z  zastosowania tych technologii w  procesie 
leczenia. 
Jako pierwszy głos zabrał wiceminister zdrowia, 
Jarosław Pinkas, podkreślając ogromną wagę 
procesu cyfryzacji w  ochronie zdrowia. Profe-
sor Andrzej Kiejna z Uniwersytetu Medycznego 
przekonywał zaś, że łączenie rejestrów danych 
medycznych może oznaczać dla systemu opieki 
zdrowotnej znaczące oszczędności.

– Wskazują na to doświadczenia krajów wyso-
korozwiniętych. Samo zaś tworzenie rejestrów 
i praca na dużych bazach danych jest współcześ-
nie koniecznością – powiedział i dodał, że tylko 
13% krajów europejskich ma określoną strategię 
regulacyjną wykorzystania big data w  sektorze 
zdrowia, a 9% - w zakresie sektora prywatnego. 
Zastępca dyrektora Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdrowia, Kajetan Wojsyk 
podkreślił, że na stronie głównej CSIOZ (www.
csioz.gov.pl) znajdują się już reguły tworze-
nia elektronicznej dokumentacji medycznej, 
a  wskazanie jednego konkretnego odniesienia 
powinno znacząco ułatwić proces jej wdrażania. 

W ramach konferencji zorganizowana została 
także debata specjalna, odbywającą się pod 
patronatem dziennika „Rzeczpospolita”. Głos 
zabrał wówczas rektor Uniwersytetu Medycz-
nego we Wrocławiu, Marek Ziętek, który po-
wiedział, że jednym z  największych wyzwań 
stojących przed cyfrową medycyną jest inte-
gracja wszystkich systemów przetwarzania 
danych.
 – Konieczna jest odpowiednia edukacja osób, 
które się tym zajmują – powiedział z kolei wice-
prezes Asseco, Krzysztof Groyecki. 

Oprac. Filip Bernat

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

prof. Dariusz Szostak
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11Legnicka Specjalna   Strefa Ekonomiczna

Klastry przyszłością 
stref ekonomicznych

Czym Legnicka Specjalna Strefa Ekonomicz-
na wyróżnia się na tle pozostałych?
Legnicka Strefa, to ponad 7,5 mld złotych na-
kładów inwestycyjnych, niemal 13 tys. miejsc 
pracy, 1700 ha terenów inwestycyjnych. Liczby 
mówią same za siebie. Bez wątpienia Legnicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna to wyjątkowe 
miejsce na gospodarczej mapie Polski południo-
wo – zachodniej. Zaufały nam tak prestiżowe 
i  uznane marki jak Volkswagen Motor Polska, 
CCC, BASF, SITECH, Pittsburgh Glass Works 
i  kilkadziesiąt innych.W  tym roku wydaliśmy 
5 nowych zezwoleń mi.in. w Miękini, Głogowie 
i Polkowicach. Duże nadzieje wiążemy  z inwe-
stycją firmy Borges Polska, która w Złotoryi roz-
poczęła budowę zakładu produkcji tekstyliów 
dla branży automotive. Koncern zainwestuje 
w Strefie do 220 mln zł, co przełoży się na kil-
kaset miejsc pracy. 
Nie zapominajmy również o małych i średnich 
przedsiębiorcach. Chcemy przyciągać coraz 
więcej tego typu firm nastawionych na inno-
wacyjność. Inwestując w Strefie będą miały one 
możliwość nieustannego rozwoju dzięki m.in. 
klastrom. 

Co do klastrów, to faktycznie w ostatnim cza-
sie możemy zauważyć ich rozwój na terenie 
całego kraju. Jakie znaczenie mają klastry dla 
Strefy?
Kluczowe. Stają się motorem napędowym dla 
małych i  średnich firm, stanowiących przecież 
jeden z  najważniejszych sektorów gospodarki. 
Pamiętajmy, że Strefa to nie tylko grunty, system 
ulg podatkowych i  wsparcie na każdym etapie 
prowadzenia inwestycji. Stawiamy na rozwój 
klastrów tematycznych i branżowych: Dolnoślą-
skiego Klastra Motoryzacyjnego, Edukacyjnego 
i Lotniczego.  Ten nowy sposób kreowania kon-
kurencyjności firm poprzez współpracę przed-
siębiorców, ludzi nauki, władz publicznych oraz 
instytucji otoczenia biznesu. Klastry pozwalają 
na tworzenie jeszcze lepszych warunków do 
prowadzenia biznesu, przyciągania nowych in-
westorów i sprzyjają pracy nad  innowacyjnymi 
projektami.  

Jak to wygląda w praktyce?
Podam przykład. Dolnośląski Klaster Motory-
zacyjny to 34 partnerów, w tym tak znane marki 

jak Sanden Manufacturing, Volkswagen Motors 
Polska, Pneumat System, Harter, Ritex, Faist 
oraz naukowcy 
z  Politechniki Wrocławskiej. Przez ostatni rok 
podczas licznych spotkań i  warsztatów partne-
rzy poznawali się, szukali obszarów współpracy, 
inicjowali projekty i  tworzyli plany przyszłych 
działań. W  efekcie powstała strategia rozwoju 
i współpracy DKM na kolejne trzy lata. Zakłada, 
że klaster stanie się polem umożliwiającym sku-
teczną i efektywną współpracę skupionych w nim 
przedsiębiorstw. Jej idea jest oparta na zasadach 
uczciwej kooperacji i  konkurencji, wzajemnym 
poszanowaniu interesów i co bardzo ważne cią-
głym zacieśnianiem współpracy z  placówkami 
badawczo-rozwojowymi. W efekcie przełoży się 
to na rozwój innowacyjnych projektów i techno-
logii. Oprócz wymiany wiedzy, klaster  otwiera 
nowe możliwości dla firm, m.in. robienie wspól-
nych zakupów niższym kosztem, np. zakup ener-
gii w niższej, korzystnej cenie oraz perspektywę 
otrzymania wsparcia na rozwój innowacyjnych 
projektów dzięki dotacją unijnym. 

Mariaż biznesu i nauki jest bardzo ważny pod 
warunkiem że, dysponuje się odpowiednimi 
kadrami. 
To prawda. Dlatego prężnie rozwija się Dolno-
śląski Klaster Edukacyjny. Doskonałym przy-
kładem są klasy Patronackie w  Zespole Szkół 
w  Chocianowie.Volkswagen objął tam swoją 
opieką aż 11 klas patronackich, w  których 
kształci się w  zawodzie: monter mechatronik, 
technik mechatronik, to ponad 200 uczniów 
– większość z  nich ma dużą szansę na pracę 
w koncernie. W sumie firmy będące członka-

mi klastra objęły swoim patronatem 22 klasy, 
w których kształci się kilkuset uczniów. Od no-
wego roku szkolnego dołączą do nich kolejne 
4. Nie jest to koniec naszych działań. Młodzi 
ludzi oczekują dziś praktyk i staży, dzięki któ-
rym będą mogli znaleźć dobrą pracę tuż po za-
kończeniu szkoły lub studiów. Do życia budzi 
się projekt „Zawodowa strefa”, który wychodzi 
naprzeciw ich oczekiwaniom. Zakłada ulepsze-
nie systemu praktyk i staży oraz zbliżanie mo-
delu kształcenia do procesów produkcyjnych 
firm w  Strefie. Dzięki temu uczniowie i  stu-
denci zdobędą specjalistyczne umiejętności 
niezbędne w walce o wysoką pozycję na rynku 
pracy.

Czy klastry i  wspieranie  innowacyjności, to 
aspiracje Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej?
LSSE aspiruje do miana centrum przedsiębior-
czości, w którym inwestorzy w pełni mogą wy-
korzystać swój potencjał. Kształcić kadry, wdra-
żać efektywną produkcję, pozyskiwać nowych 
kontrahentów. Zapraszamy firmy do inwesto-
wania i dziękujemy za dotychczasowe zaufanie, 
którym nas obdarzyli. Biorąc pod uwagę to, że 
prawo zakłada funkcjonowanie stref do roku 
2026 nie należy zwlekać z inwestycjami. Wbrew 
pozorom jest to dość krótki czas w  tematach 
biznesowych, przy czym statystyki wykazują 
wiele korzyści z przynależenia do Stref. Dodam, 
że chcąc domykać lukę technologiczną, należy 
skoncentrować się na ściślejszym powiązaniu 
nauki z praktyką gospodarczą. Dlatego nie boję 
się stwierdzenia, że klastry to przyszłość stref 
ekonomicznych.

Z Witoldem Lechem Idczakiem, 
Prezesem Zarządu Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
S.A o tym jak Strefa pomaga 
przedsiębiorcom i ułatwia 
współpracę między nauką 
i biznesem rozmawia Marcin 
Prynda 
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IV Wrocławskie Forum Kobiet,
czyli wyjątkowi goście i niezapomniane rozmowy
Ponad 500 osób wzięło udział w  organizowanym 
przez Zachodnią Izbę Gospodarczą IV Wrocław-
skim Forum Kobiet, które odbyło się 20 czerwca 
w Centrum Kongresowym w Kompleksie Hali Stu-
lecia we Wrocławiu. Gośćmi specjalnymi tegorocz-
nej edycji Forum, które z roku na rok cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem przedsiębiorczych 
kobiet z Dolnego Śląska byli: Katarzyna Miller – 
psycholożka, psychoterapeutka i pisarka,  Jarosław 
Kret – dziennikarz i  prezenter telewizyjny, Beata 
Tadla – dziennikarka telewizyjna, dr Damian 
Nasulicz – stomatolog i Założyciel Europejskiego 
Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej 
Prestige Dent, dr Anna Tomkowiak – rezydent 
kardiochirurgii i kardiochirurgii dziecięcej oraz dr 
Edyta Lelonek – specjalista w dziedzinie dermato-
logii-wenerologii oraz medycyny estetycznej.

Otwarcia IV Wrocławskiego Forum Kobiet do-
konała Pani Eliza Greber – Wiceprezes Zarzą-
du Zachodniej Izby Gospodarczej. Jednocześnie 
w  imieniu Pani Wicemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego – Pani Ewy Mańkowskiej został 
odczytany list do uczestniczek tegorocznego Fo-
rum Kobiet.

Dyskusje podczas tegorocznego Forum Kobiet 
zainaugurowała debata pt.: „Rola kobiet we 
współczesnym świecie. Jak przejść przez życie 
realizując własne marzenia i  pasje” z  udziałem 
Pań: Katarzyny Miller, Beaty Tadli, Magdaleny 
Staszyńskiej, Magdaleny Bluj, Beaty Trawiń-
skiej, Małgorzaty Czerwińskiej i  Małgorza-
ty Kosierkiewicz. Moderatorem dyskusji była 
natomiast Pani Agnieszka Maciąg – światowej 
sławy modelka i dziennikarka Polsat Café, która 
w tym roku pełniła rolę gospodarza IV Wrocław-
skiego Forum Kobiet.

Po debacie przyszedł czas na I blok tematyczny 
„Blok i  podróże” pt. „Podróż jako ucieczka od 

ucieczki od wolności”, w  którym wziął udział 
znany dziennikarz i podróżnik – Jarosław Kret. 
Znany prezenter, będący jednym z tegorocznych 
gości specjalnych, opowiedział licznie przybyłym 
Paniom m.in. o swojej pracy dziennikarza w od-
ległych zakątkach świata, jak również o fascyna-
cji podróżami, którą zdradzał już od dzieciństwa.

W  bloku II „Psychologia” pt. „Odkryj własną 
moc i otwórz się na zmiany” wzięły udział: Pani 
Katarzyna Miller, która opowiedziała o  moc-
nych stronach kobiet i  potencjale, jaki w  nich 
drzemie oraz Pani Agnieszka Szczyrska-Mucha 
z  firmy KRUK S.A., która miała przyjemność 
opowiedzieć o udziale kobiet w sukcesie jej firmy.

Blok III „Profilaktyka zdrowia” podzielony zo-
stał na dwie części. W  części I  zatytuowanej 
„Uśmiech Kobiety – oznaka siły czy słabości” 
w rozmowie z Panią Agnieszką Maciąg wystapił 

Pan dr Damian Nasulicz – współwłaściciel Pre-
stige Dent – Europejskiego Centrum Implanto-
logii i Stomatologii Estetycznej. Pan dr Damian 
Nasulicz przedstawił podczas trwajacej rozmo-
wy najnowsze osiągnięcia z dziedziny stomatolo-
gii, jak również opowiedział o stosowanych przez 
siebie metodach leczenia.

W  części II pt. „Medycyna estetyczna: to nie 
fanaberia czy moda – często to konieczność!” 
Pani Agnieszka Maciąg przeprowadziła wywia-
dy z  lekarkami medycyny estetycznej z  Salonu 
Urody Beaty Trawińskiej: dr Anną Tomkowiak 
i  dr  Edytą Lelonek. Obie lekarki przedstawiły 
uczestniczkom Forum Kobiet korzyści wynikają-
ce ze stosowania leczniczych zabiegów, mających 
zbawienny wpływ na zdrowie kobiet.

Po lunchu odbył się ostatni, IV blok „Zdrowa 
kuchnia dla zabieganych kobiet pt. „Przepisy 
i porady Agnieszki Maciąg”. Podczas jego trwa-
nia dziennikarka Polsat Café opowiedziała o za-
wodzie modelki, a także przedstawiła kilka porad 
w kwestii zdrowego odżywiania się i stylu życia.

Zwieńczeniem IV Wrocławskiego Forum Ko-
biet było losowanie nagród poprowadzone przez 
Panią Barbarę Pokorny – Wiceprzewodniczacą 
Rady Zachodniej Izby Gospodarczej.

Tegoroczna edycja Wrocławskiego Forum Ko-
biet ponownie cieszyła się ogromnym zaintere-
sowaniem ze strony przedsiębiorczych kobiet 
z Wrocławia i Dolnego Śląska. Po raz kolejny nie 
zabrakło interesujących gości oraz rozmów. Tym 
samym na kolejną edycję naszego Forum Kobiet, 
która planowana jest na przyszły rok, zaprasza-
my już teraz.

Jeszcze kilka lat temu branża IT była postrzegana jako 
typowo męskie środowisko pracy. Dzisiaj ten stereo-
typ ulega dużym zmianom – kobiety coraz częściej 
zajmują kluczowe stanowiska w firmach IT i co naj-
ważniejsze, coraz częściej studiują informatykę. 
Kiedy 4 lata temu powierzono mi stanowisko Dy-
rektora ds. Marketingu i  PR w  firmie NEWIND, 
byłam jedną z niewielu kobiet na pokładzie przed-
siębiorstwa – co też miało niewątpliwie zalety . 
Byłam pełna obaw czy i  jak sobie poradzę w no-
wym środowisku, nie znając branży tak dobrze jak 

moi koledzy. Jednak szybko okazało się, że trafiłam 
do grona niezwykle otwartych i  życzliwych osób 
– ludzi z wielkim doświadczeniem w branży oraz 
profesjonalistów we wszystkich obszarach szeroko 
rozumianego IT, którzy chętnie dzielili się wiedzą. 
Na przestrzeni tych kilku lat znacznie zmieniła się 
struktura zatrudnienia w naszej firmie. Obecnie ¼ 
pracowników stanowią kobiety, pracujące na sta-
nowiskach analityków, programistów, a  także na 
stanowiskach związanych ze wsparciem sprzedaży. 
Rola kobiet w sektorze IT jest i będzie coraz więk-
sza, ponieważ sama branża przechodzi silną prze-
mianę i  zaczyna być interdyscyplinarna. Kobiety 
świetnie sprawdzają się w tym sektorze, ponieważ 
posiadają bardzo dobre zdolności komunikacyjne 
oraz potrafią szeroko patrzeć na zagadnienia z po-
granicza informatyki i biznesu. Tym przekonaniem, 
ale też i zaufaniem do nas kobiet, kieruje się Zarząd 
NEWIND, powierzając nam kluczowe stanowiska 
w  kilku istotnych obszarach funkcjonowania na-

szej firmy tj. dział wytwarzania oprogramowania, 
sprzedaży, zamówień publicznych i  prawny czy 
marketingu. Pozwala to na budowanie atmosfery 
współpracy i zrozumienia, tak potrzebnego do roz-
woju biznesu. Praca w tzw. zespołach mieszanych 
jest niewątpliwie naszym atutem  i przyczynia się 
do wzrostu wydajności, innowacji czy kreatywno-
ści. 
Czy  należy wspierać kobiety w biznesie? Oczy-
wiście, że tak! 
W  dużych firmach w  Polsce wciąż jest jeszcze 
tak, że największy wpływ na strategię biznesową 
i kulturę organizacyjną mają mężczyźni. Istnieje 
nadal taka zależność, że im wyżej w  strukturze 
organizacyjnej firmy, tym pań jest mniej. Warto 
budować organizację opartą na równomiernym 
wpływie zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ponie-
waż jak pokazują badania firmy z wyrównanym 
wpływem decyzyjnym kobiet i  mężczyzn staty-
stycznie osiągają lepsze wyniki biznesowe.

Uważam, że w  ciągu ostatnich lat rola kobiet we 
współczesnym świecie znacznie się zmieniła i zmie-
nia w dalszym ciągu. Kiedyś to kobieta zajmowała się 
domem i rodziną, dziś obowiązki te również przej-
muje mężczyzna. Dzięki temu współczesne kobie-
ty mają teraz więcej czasu, żeby skupić się na sobie 
i  swoich pragnieniach, stały się bardziej świadome 
siebie. To obecnie jednostki  niezależne, mające 

własny dom, często swój biznes, utrzymujące nie-
zależność finansową. Przy wszystkich swoich dzia-
łaniach nie zapominają oczywiście o  rodzinie, po-
zostając w domu z dziećmi. Równolegle potrafią też 
wykonywać pracę, dokształcać się i rozwijać. Znam 
wiele kobiet, które kształcą się za granicą, znają wie-
le języków. Obecnie kobiety posiadają tą niezwykłą 
umiejętność, że potrafią połączyć te oba aspekty pra-
cę i rodzinę, tak aby nie zaniedbać żadnego z nich. 
Powiedziałabym nawet, że posiadanie rodziny napę-
dza je do podejmowania nowych wyzwań.
Kobiety stały się bardziej ciekawe świata, nie wystar-
cza im jedynie przestrzeń, w której żyją na co dzień. 
Pragną podróżować, poznawać nowe kultury, często 
czerpią z nich energię do życia. Sporty ekstremalne, 
które kiedyś były zarezerwowane jedynie dla panów, 
również stały się pasją wielu z nich. Podsumowując, 

kobiety nareszcie uwierzyły w  siebie, że wcale nie 
muszą być tą słabszą płcią. 
Niestety, uważam, że kobiety nadal są dyskrymino-
wane w wielu aspektach życia, ale przede wszystkim 
widoczne jest to na rynku pracy. Często ich zarobki 
nie są adekwatne do tego jak ciężko pracują, mają 
również problem w  obejmowaniu stanowisk kie-
rowniczych. Zdarza się, że nawet mając wyższe sta-
nowisko nie są autorytetem dla pracowników. 
Pomimo tego problemu myślę, że my kobiety jeste-
śmy na bardzo dobrej drodze, żeby osiągnąć satys-
fakcjonujący nas status społeczny. Musimy jeszcze 
trochę powalczyć o  swoje prawa i  mam nadzieję, 
że również  system w jakim żyjemy, stanie nam się 
bardziej przychylny. Głęboko wierzę, widząc silne 
i zmotywowane kobiety wokół mnie,  że stanie się to 
w niedługim czasie. 

Status społeczny kobiet w ostatnich latach zdecydo-
wanie podniósł się. Kobiety zawdzięczają to praco-
witości, determinacji, podnoszeniu wykształcenia 
i kwalifikacji. Z mojego doświadczenia wynika, że 
jeżeli kobiety chcą osiągnąć sukces zawodowy to go 
zdobywają  – otwierają firmy,  zajmują coraz wyższe 
stanowiska w dużych korporacjach .
Statystyki pokazują, że najwyższe stanowiska w fir-

mach tzw. „top menegment"  obsadzone są przede 
wszystkim przez mężczyzn. A przecież to kobiety 
mają umiejętność budowania zespołów, podnosze-
nia jakości relacji międzyludzkich, empatii – tzw. 
miękkiego zarządzania – co jest ważne szczególnie  
dzisiaj – gdy tworzy się rynek pracownika i rośnie 
rola tzw. work balance.
A zatem dalsze zmiany są potrzebne.

Na podstawie własnego doświadczenia uwa-
żam, iż rola kobiet w życiu zawodowym zmieni-
ła się diametralnie. Żyjemy w czasach ciągłego 
pośpiechu, odpowiedzialności i  innowacyjno-

ści. By sprostać rosnącym oczekiwaniom i wy-
mogom nawet najbliższych osób, kobiety zdolne 
są do wielu poświęceń. Chcemy odczuwać sa-
tysfakcję z życia służbowego, poczuć spełnienie. 
Uważam, że kobiety wykonujące pracę w  każ-
dym zawodzie spotykają się z  wieloma bloka-
dami i  stereotypami. Z  reguły to mężczyzna 
był głową rodziny, a  kobieta miała za zadanie 
opiekować się domem. Współcześnie kobiety 
wykonują te czynności jednocześnie: opiekują 
się rodziną, domem oraz rewelacyjnie stawiają 
czoła zadaniom i  celom w  życiu służbowym. 
Spełniają się i dokształcają. 

Na ten temat można by przedstawić obszerne 
materiały i  badania z  ostatnich lat. Sytuacja 
kobiet zmieniła się, poczynając od czynności 
pełnienia obowiązków opiekuńczych, przez 
kwestię prowadzenia domu, po czynności eko-
nomiczne celem utrzymania domu. Zmiany 
co do statusu kobiet są wciąż wprowadzane 
w  postaci wyższych zarobków, awansów oraz 
możliwości, udostępnianych na rynku pracy 
kobietom prowadzącym swoje działalności lub 
dopiero je zakładającym.

PATRON GŁÓWNY

Magdalena Bluj
Dyrektor
Marketingu i PR
NEWIND sp.z o.o.

Beata Trawińska
Właścicielka
Salonu Urody

Małgorzata 
Czerwińska
Dyrektor Regionu 
Bankowości 
Detalicznej we 
Wrocławiu
PKO Bank Polski SA

Magdalena 
Staszyńska
Właścicielka firmy
STASZYŃSKA BRAMY
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Zrównoważony 
rozwój się opłaca
Spółka Chemeko-System została wyróżniona „Gazelą 
Biznesu” za rok 2015 w kategorii najdynamiczniej 
rozwijająca się firma. Wrocławskie przedsiębiorstwo 
w tym prestiżowym rankingu „Pulsu Biznesu” zajęło 
9. miejsce.
Wyróżnienie jest tym ważniejsze, że do konkursu 
zakwalifikowało się 440 dolnośląskich firm. Ka-
pituła doceniła wzrost przychodów Chemeko-
-System – tylko w  latach 2012-2014 zwiększył 
się o 327 proc. Spółka jest także m.in. laureatem 
konkursu „Diamenty Forbesa 2011”, a Narodowa 
Rada Ekologiczna nadała jej tytuł „Firmy Przyja-
znej Środowisku”.

Warto dodać, że to specjalizujące się w  gospo-
darce odpadami przedsiębiorstwo działa na ryn-
ku już 15 lat i to wyłącznie w oparciu o polski ka-
pitał. – Od początku najważniejszą zasadą był dla 
nas także zrównoważony rozwój – mówi Roman 
Jagiełło, prezes spółki. – Nasi klienci i  kontra-
henci cenią również nasze doświadczenie i  ela-

styczność.

Inwestycje w sprzęt
Głównym przedmiotem 
działalności spółki jest 
odbieranie oraz kom-
pleksowe zagospodaro-
wanie odpadów komu-
nalnych i przemysłowych. 
Odbywa się to w  oparciu 
o  własne instalacje tech-
nologiczne, funkcjonujące 
na terenie zakładu w  miej-
scowości Rudna Wielka, któ-
re umożliwiają mechaniczno 
- biologiczne przetwarzanie od-
padów oraz ich właściwy odzysk 
zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawa i standardami europejskimi. 
Obecnie spółka jest w  stanie zapewnić 
odzysk odpadów na poziomie 400 000 ton 
rocznie. Dodatkowo posiada także własne 

zaplecze logistyczne, a  więc specjalistyczne 
pojazdy, pojemniki i kontenery do odbio-

ru odpadów.
– Mamy więc szerokie możliwości 

gospodarowania odpadami i  to 
w sposób najlepszy dla środowiska 

– podkreśla prezes spółki.

Misją spółki jest minimali-
zowanie negatywnego od-
działywania odpadów na 
środowisko naturalne, dlate-
go inwestuje w  nowoczesny 
sprzęt i  wdraża innowacyjne 
technologie. – To pozwala nie 
tylko profesjonalnie i  rzetel-

nie świadczyć usługi, ale także 
spełniać wszystkie warunki na-

łożone przez dyrektywy unijne 
oraz przepisy polskiego prawa 

w  zakresie gospodarki odpadami 
i  ochrony środowiska – wyjaśnia 

Roman Jagiełło.

Inwestycje w kadrę
Chcąc utrzymać jakość swoich usług na naj-

wyższym poziomie, spółka inwestuje nie tylko 
w  specjalistyczny sprzęt, ale także doświadczo-

ną kadrę 
f a c h o w c ó w 
i  szkolenia. W  za-
kres usług świadczonych 
przez Chemeko-System wchodzą 
nie tylko odbieranie i  transport odpadów oraz 
ich odzysk i unieszkodliwianie, ale także rekulty-
wacja terenów zdegradowanych, projektowanie 
systemów gospodarki odpadami i  doradztwo 
ekologiczne. – Szeroki zakres działalności spra-
wia, że potrzebujemy kompetentnego personelu. 
Zatrudniamy fachowców, ich zadaniem jest ob-
sługa klienta, ale również doradztwo, a do tego 
niezbędne jest uważne przyglądanie się zmia-
nom w uregulowaniach dotyczących gospodarki 
odpadami – wyjaśnia Roman Jagiełło.  

Chemko - System odbiera i  zagospodarowuje 
odpady, ale również „zdejmuje z przedsiębiorstw 
problem z odpadami”. – Firmy, organizacje czy in-
stytucje obowiązuje szereg ustawowych obowiąz-
ków w tym zakresie. Chemeko-System świadcząc 
usługi dla swoich klientów, nie tylko zagospo-
darowując odpady, ale także prowadzi wszelką 

niezbędną do-
kumentację. Dzię-

ki temu nasz klient może 
skupić się wyłącznie na swojej 

przedmiotowej działalności, a  nie na jej skut-
kach ubocznych – mówi szef spółki.

Uregulowania prawne dotyczące przedmio-
towej działalności Chemeko-System wciąż 
dynamicznie się zmieniają. Trudno więc się 
dziwić, że spółka uważnie śledzi wszelkie pro-
pozycje zmian w  tej dziedzinie. Również ze 
względu na decyzje inwestycyjne. – Gdy tylko 
pojawi się projekt ustawy czy rozporządzenia, 
my już przygotowujemy się do wprowadzenia 
przewidzianych przepisami wymogów. Można 
powiedzieć, że niejako wyprzedzamy ustawo-
dawcę, bo gdy wchodzą w życie nowe uregulo-
wania, Chemeko-System w zasadzie od razu jest 
na nie przygotowane – mówi Roman Jagiełło.

Najkorzystniejsza oferta
W  czerwcu 2016 r.Chemeko-System 

wygrało przetarg na odbiór odpadów 
komunalnych we Wrocławiu. Spół-

ka obsługiwać będzie tzw. sektor 
III – Fabryczna, w  skład które-

go wchodzą osiedla: Gajowice, 
Gądów, Popowice Południe, 
Grabiszyn, Grabiszynek, 
Jerzmanowo, Jarnołtów, Sta-
rachowice, Osiniec, Kuźni-
ki, Leśnica, Maślice, Mu-
chobór Mały, Muchobów 
Wielki, Nowy Dwór, 
Oporów, Pilczyce, Koza-
nów, Popowice Północ, 
Pracze Odrzańskie oraz 
Żerniki. Ich mieszkańcy, 
których szacuje się na 
196 614 osób, wytwarzają 
rocznie około 98 tys. ton 
odpadów, w  tym niese-
gregowane odpady komu-

nalne to prawie 76 tys. ton, 
tworzywa sztuczne i metale 

6,5 tys. ton, papier 5 tys. 
ton, odpady zielone 6,5 tys. 

ton, szkło 2,2 tys. ton, wresz-
cie odpady wielkogabarytowe 

to 1,9 tys ton. – To obrazuje jak 
dużo śmieci powstaje i jak wielkim 

problemem się stają – podkreśla 
Roman Jagiełło.

W myśl maksymy, że „czego Jaś się nie nauczy, 
tego Jan nie będzie umiał”, Chemeko-System 
planuje przeprowadzenie cyklu warsztatów eko-
logicznych dla dzieci z klas 4-5 w szkołach pod-
stawowych zlokalizowanych na terenie Fabrycz-
nej. – Chodzi o  poszerzenie wiedzy z  zakresu 
gospodarki odpadami i  wyrobienie właściwych 
nawyków dotyczących segregacji odpadów – 
wyjaśnia prezes spółki. W  ramach warsztatów 
odbywać się będą także konkursy ekologiczne, 
których laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.

Nowością, ale i ogromnym usprawnieniem – za-
równo dla zarządców nieruchomości, klientów 
indywidualnych, jak i  spółki – będzie urucho-
mienie systemu radiowej identyfikacji pojem-
ników (RFID). Na kubłach i  kontenerach zain-
stalowane zostaną transpondery, a w pojazdach 
Chemeko-System komputery pokładowe, łączą-
ce się z systemem. W ten sposób możliwa będzie 
łatwa i szybka identyfikacja nieruchomości oraz 
jej właściciela i  rodzaju odbieranych odpadów. 
– Ułatwi to monitorowanie pracy brygad odbie-
rających odpady, śledzenie obiegu pojemników, 
ich zawartości – wyjaśnia Roman Jagiełło. – 
Warto także pamiętać, że dla klienta indywidual-
nego, oprócz ceny, ważne jest wywożenie śmieci 
zgodnie z harmonogramem. Nasza spółka, przy-
pomnę, dysponuje sporym, nowoczesnym i stale 
poszerzanym parkiem maszynowym, może więc 
zagwarantować swoim klientom terminowość 
i rzetelność.

Chemeko - System Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 4 - 6 | 54-519 Wrocław
Tel. 71 338 40 87 | www.chemekosystem.pl
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Tania siła robocza 
przestaje już być atutem
Z Andrzejem Jamrozikiem, prezesem Dolnośląskiej Agencji 
Współpracy Gospodarczej o tym jak przyciągać zagranicznych 
inwestorów na Dolny Śląsk i pomagać w rozwoju eksportu polskim 
firmom rozmawia Ryszard Żabiński

Jaką rolę odgrywa Dolnośląska Agencja 
Współpracy Gospodarczej w przyciąganiu in-
westorów na Dolny Śląsk?
DAWG jest certyfikowanym regionalnym part-
nerem Polskiej Agencji Informacji i  Inwestycji 
Zagranicznych (PAIiIZ) w  Warszawie.  Narzu-
ca to na Spółkę wymóg zapewnienia najwyż-
szej jakości usług w kontaktach bezpośrednich 
z  podmiotami zagranicznymi oraz posiadania 
najbardziej aktualnych informacji na temat sy-
tuacji społeczno-gospodarczej oraz trendów 
rozwojowych w regionie. Wybieramy i wskazu-
jemy m.in. potencjalnym inwestorom lokaliza-
cje, które w największym stopniu odpowiadają 
ich potrzebom. 
W  ubiegłym roku obsłużyliśmy trzydziestu 
czterech inwestorów zainteresowanych rozwo-
jem działalności w  naszym regionie. Współ-
uczestniczyliśmy w  działaniach dotyczących 
planowanej inwestycji Mercedesa w  Polsce, 
wcześniej Jaguara. To my wskazaliśmy przedsta-
wicielom Mercedesa lokalizację pod Jaworem. 
Dolny Śląsk zajmuje trzecie miejsce w  Polsce 
pod względem atrakcyjności dla zagranicznych 
inwestorów. Jednak jeśli uwzględnimy wartość 
inwestycji dokonanych przez inwestorów przy-
chodzących do Polski za pośrednictwem PAI-
iIZ, to nasz region znajduje się na pierwszym 
miejscu w Polsce. Jest to w jakimś stopniu także 
zasługa DAWG.  

Czy zainteresowanie inwestycjami w  Polsce 
zwiększa się? Jakie tu występują tendencje?
Niestety, nie zwiększa się. Dlatego też DAWG 
rozwija swoją ofertę. Chcemy proponować in-
westorom nie tylko świetne lokalizacje na Dol-
nym Śląsku, lecz umożliwić im również większy 
kontakt z  najbardziej innowacyjnymi firmami 
w  regionie. Bezrobocie w  naszym kraju ma-
leje, zasoby taniej siły roboczej kurczą się. Nie 
możemy i nie chcemy grać jedynie tym atutem. 
Musimy również stawiać na innowacyjność. 
Chcemy pokazywać zagranicznym inwestorom, 
że mamy innowacyjne firmy gotowe do współ-
pracy, mamy Wrocławski Park Technologiczny, 
EIT+. Chcemy ich np. przekonywać, że mogą 
w regionie rozwijać również działalność badaw-
czo – rozwojową np. poprzez zlecanie takich 
prac dolnosląskim jednostkom. 
W tym roku do Polski przyjechała misja gospo-
darcza z amerykańskiego stanu Nevada z grupą 
tamtejszych przedsiębiorców. Amerykanie w po-
szukiwaniu kooperantów i inwestorów odwiedzi-
li: Warszawę, Kraków, Katowice, Poznań, Lublin, 
Rzeszów i Wrocław. Najciekawszą dla nich oka-
zała się propozycja Dolnego Śląska, przygoto-
wana przez Dolnośląską Agencję Współpracy 
Gospodarczej sp. z  o.o. Zdaniem Amerykanów, 
dolnośląskie firmy wybijają się pod względem in-
nowacyjności i elastyczności działania.

Min. także po tej wizycie uznaliśmy, że koniecz-
ne jest zinwentaryzowanie dolnośląskich inno-
wacyjnych produktów i technologii. Rozpoczę-
liśmy już prace nad tym projektem, wysłaliśmy 
ankiety do wytypowanych przedsiębiorstw. 
Mamy już zgłoszonych około 60 innowacyj-
nych produktów, spodziewam się, że będzie ich 
około dwustu. Zdobędziemy większą wiedzę na 
temat możliwości innowacyjnych Dolnego Ślą-
ska, a tym samym będziemy mogli jeszcze lepiej 
spełniać oczekiwania przyszłych inwestorów, 
którzy byliby zainteresowani rozwojem współ-
pracy z takimi firmami.   

Na co może liczyć, ze strony DAWG-u, zwykły 
przedsiębiorca, który nie oferuje innowacyj-
nych produktów, ale chce się rozwijać?
W  swojej działalności mamy również kom-
ponent eksportowy. Dla wielu dolnośląskich 
przedsiębiorców rodzimy rynek staje się już za 
mały, szukają możliwości sprzedaży, inwesto-
wania za granicą. Organizujemy  bardzo wiele 
spotkań z  przedstawicielami takich krajów jak 
np. Gruzja, Łotwa, Iran, Kazachstan i  in. Po-
magamy przedsiębiorcom w  zdobywaniu tych 
bardzo perspektywicznych rynków. Mamy np. 
bardzo dobre kontakty z  wchodzącą w  skład 
Gruzji - Autonomiczną Republiką Adżari. Sa 
tam np. duże możliwości inwestowania w bran-
ży turystycznej, chodzi m.in. o  budowę hoteli, 
pensjonatów. O wiele trudniejszymi rynkami są: 
chiński czy indyjski, ale i tu również staramy się 
pomagać przedsiębiorcom.  

W tym roku przypada 25 rocznica podpisania 
polsko - niemieckiego traktatu o dobrym są-
siedztwie. Jak układa się gospodarcza współ-
praca Dolnego Śląska z  naszym zachodnim 
sąsiadem?
Ta współpraca układa się dobrze, firmy z kapi-
tałem niemieckim od lat pozostają w czołówce 
inwestycji bezpośrednich na Dolnym Śląsku. 

Na terenach samej Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, Niemcy zainwestowali już pra-
wie 5 mld zł.
Bliskość granicy, dobra  infrastruktura drogowa 
- połączenia z Saksonią, Brandenburgią czy Ber-
linem - to czynniki decydujące o  atrakcyjności 
naszego regionu. Ale ta współpraca to również 
ogromnie ważny aspekt dotyczący wzrostu ak-
tywności polskich firm w Niemczech. W 2015 r. 
bilateralne obroty w polsko - niemieckim handlu 
osiągnęły rekordowe 88,5 mld euro i były wyższe 
niż 2014 roku o  ponad 11 procent, czyli 5 miliar-
dów euro. To tyle, ile wynosi cały nasz eksport do 
Stanów Zjednoczonych. Problemem dla naszych 
firm jest niewątpliwie  wprowadzona przez Berlin 
w 2015 r. ustawowa płaca minimalna. Nowe prze-
pisy to jednak duże i trudne do skalkulowania ry-
zyko biznesowe dla naszych przedsiębiorstw.
Pamiętajmy również, że dla współpracy gospo-
darczej niezwykle istotne znaczenie ma klimat 
w  obustronnych stosunkach. Dlatego Dolny 
Śląsk coraz ściślej kooperuje z  krajami związ-
kowymi położonymi bezpośrednio nad Odrą, 
realizuje ponad 20 projektów transgranicznych  
w   obszarach turystyki, gospodarki i  komu-
nikacji. Pamiętajmy, że mamy  „Drogowskaz 
finansowy dla polsko-niemieckiej współpracy 
gospodarczej w  regionie Partnerstwa Odry”, 
który wskazuje  możliwości finansowania pro-
jektów polsko-niemieckich zajmujących się 
badaniami naukowymi, innowacją, gospodarką 
i infrastrukturą w przestrzeni trans granicznej – 
programy wsparcia, giełdy partnerskie. 
Powstaje też tzw. „koncepcja przyszłości 2030 
dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań”. Ma 
być gotowa pod koniec roku, a jej zadaniem jest 
wypracowanie wspólnej wizji rozwoju transgra-
nicznych obszarów, poprawić konkurencyjność  
również naszego regionu i  jednocześnie wy-
równać warunki dla wciąż jeszcze nierównego 
rozwoju społeczeństwa i gospodarki po polskiej 
i  niemieckiej stronie. To wszystko  przyczynia 
się do dalszego wspólnego wzrostu gospodar-
czego i społecznego regionów po obu stronach 
Odry.

Chcemy proponować 
inwestorom nie tylko 

świetne lokalizacje 
na Dolnym Śląsku, 
lecz umożliwić im 

również większy 
kontakt z najbardziej 

innowacyjnymi 
firmami w regionie
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Unikać projektów standardowych
Z Oskarem Ziętą, znanym architektem i designerem oraz 
właścicielem firmy Zieta Prozessdesign, rozmawia Filip Bernat.

Skąd wziął się pomysł na firmę? Jakie były jej 
początki?
Na Politechnice Federalnej w Zurychu, gdzie 
przebywałem na dwuletnim stypendium, ba-
daliśmy sposoby wykorzystania w architekturze 
projektowania komputerowego. Po powrocie do 
kraju założyłem Zieta Prozessdesign, początko-
wo jako start-up. Wszystkie swoje oszczędności 
wydałem na maszyny, nie było żadnego finanso-
wania zewnętrznego. Mój dziadek był kowalem, 
a ja niejako kontynuuję tę tradycję. On kuł mło-
tem, my zaś kujemy informacją, używając prze-
de wszystkim wysokiej jakości laserów.

Jesteście jedną z niewielu, a może nawet jedy-
ną grupą projektową w Polsce, która posiada 
własną fabrykę. 
Tak, to z jednej strony spory luksus, a z drugiej 
duże obciążenie. Fabryka musi cały czas pra-
cować, co nakłada na nas, projektantów, do-
datkową presję. Plusem na pewno jest fakt, że 
jesteśmy samowystarczalni, dysponujemy włas-
nym, wysokiej jakości sprzętem i możemy swoje 
projekty realizować na bieżąco. Fabryka stwarza 
także duże możliwości badawcze. 

Jakie projekty znajdują się w kręgu Waszych 
zainteresowań?
Oprócz designu są to różne badania form eks-
pansji wolumetrycznej, tzw. procesu bottom-
-up, tematyka ultralekkości oraz kontrolowanej 
utraty kontroli. Najważniejsze są dla nas zawsze 
parametry konstrukcji: jej lekkość i wytrzyma-
łość. Inni najpierw projektują efekt końcowy, 
potem zastanawiają się, jak do niego dopro-
wadzić. U nas wygląd to następstwo procesu 
produkcyjnego, który zaprojektowaliśmy. Nasze 
projekty wykonywane są w technologii seryjnej 
produkcji unikatów, ponieważ materiał, z które-
go tworzymy, jest kierunkowy i niehomogenny, 
więc finalny efekt jest za każdym razem nieco 
inny. Polski Ludowy Obiekt Pompowany Po-

wietrzem, czyli PLOPP, to produkt, z którego 
obecnie jesteśmy znani najbardziej. To płaski 
kawałek metalu, który po napompowaniu po-
wietrzem przyjmuje optymalny kształt krzesła. 
Dzięki tej technice obróbki metalowy obiekt 
jest niezwykle lekki, ale i bardzo wytrzymały, 
może utrzymać aż 2 tony ciężaru. Za PLOPPa 
otrzymaliśmy wiele międzynarodowych na-
gród, trafił też do muzeów na całym świecie. W 
tej technologii, czyli FIDU, stworzyliśmy wiele 
niepowtarzalnych projektów, ale  oprócz nich są 
też inne kolekcje, jak Pakiet i 3+. Wszystkie one 
mają to samo DNA – radykalizm, unikalność. 
Mamy na koncie również serię produktów limi-
towanych, rzeźb i obiektów. Na przykład lustra 
TAFLA. Pierwszymi lustrami, których używali 
ludzie oprócz tafli wody, były polerowane tafle 
metalowe i chcieliśmy wrócić do tego pomy-
słu. Nasze metale są wypolerowane do jakości 
lustra kryształowego klasy A i jako takie mają 
całą masę zastosowań. Do tego dochodzą także 
różnego rodzaju projekty badawcze. 

Jednym z Waszych sztandarowych produktów 
są także nietypowo skonstruowane płyty san-
dwiczowe…
Te płyty powstały z elementów fasadowych. Jest 
to bardzo zrównoważony proces tworzenia, po-
nieważ nie obrabiamy drogiej płyty, ale formuje-
my tanią do trzeciego wymiaru i to wyłącznie w 
tym obszarze, który faktycznie wykorzystujemy. 
Pozostałą część materiału możemy natomiast w 
stu procentach zrecyklingować. Specjalne ot-
wory, utworzone w płytach, nadają im ogrom-
ną funkcjonalność, można je więc wykorzystać 
do budowy regałów, stołów czy boksów. Z tymi 
rozwiązaniami można zapoznać się w na przy-
kład we wrocławskim barze Barbara.

Waszą twórczość charakteryzuje nowatorstwo 
i nieszablonowość. Do kogo właściwie jest 
skierowana?
Koncentrujemy się na produkcji dopasowanej, 
nie masowej. Musimy bardzo dobrze znać ma-
teriał, z którego korzystamy, dlatego przeprowa-
dziliśmy już kilkaset eksperymentów na maszy-
nach. Ja prowadzę także wykłady na kierunku 
Wzornictwa Przemysłowego w School of Form, 
gdzie staram się wprowadzać nauczanie proce-
sowe. Od materiału i zagadnień z nim związa-
nych, poprzez metody formowania, po część 
humanistyczno-badawczą i ekonomiczną. Cho-
dzi o to, aby twórczość komputerowa nie była 
jedynie wirtualna, ale żeby można było spraw-
nie tworzyć te elementy w rzeczywistości. Trze-
ba poznawać bariery przemysłowe, żeby móc je 
później wykorzystać. 

Czy ta nietypowość wpływa na recepcję Wa-
szych projektów w środowisku konstruktor-
skim?
W 2007 roku skonstruowaliśmy nasz pierwszy 
most. Miał 6 metrów długości, prawie 2 metry 
szerokości i ważył 170 kilogramów, czyli bardzo 
niewiele jak na most. Konstruktorzy obliczyli, 
że może utrzymać 400 kg, z naszych kalkulacji 

wynikało, że 1200. W rzeczywistości okazało się 
jednak, że i my i oni byliśmy w błędzie, a most 
udźwignął 1850 kg. Daje to stosunek 1:11 wagi 
do wytrzymałości. Spotkało się to z uznaniem 
wśród inżynierów, którzy jednak zarzucili nam 
brak precyzji. Obaliliśmy to tworząc FIDU Ball 
– super precyzyjny obiekt. Świat jest dość wy-
godny, bardzo bezpieczny i zachowawczy. Po-
wszechnie przyjęte standardy nie ułatwiają nam 
pracy. Tymczasem w naturze nie da się znaleźć 
rzeczy standardowych. Tam każdy dodatkowy 
kilogram oznacza zużycie większej ilości ener-
gii, czyli mówiąc prosto: osłabienie. 

Uważacie swoją twórczość za sztukę czy raczej 
przedmioty użytkowe?
W dzisiejszych czasach rzeczą normalną jest, 
że projektanci stali się producentami. Choć 
nasze projekty są unikatowe i jako takie mogą 
przywoływać na myśl twórczość artystyczną, to 
cenowo bliżej im jednak do produktów użytko-
wych. Ludzie odchodzą obecnie od masowości, 
nawet pięknie opakowany i doskonale wyważo-
ny iPhone nie jest już niczym wyjątkowym. To 
jest po prostu standard. Powiedziałbym wręcz, 
że czasami bardziej cenione są te pojedyncze 
produkty, które mają drobne wady konstrukcyj-
ne, bo to wpływa na ich unikatowość. 

A Ty? Czujesz się artystą czy konstruktorem?
Jestem przeciwnikiem takiego kategoryzowania. 
Dlaczego architekci nie mogą tworzyć sztuki? 
Najlepsze meble robione są przez architektów 
właśnie, a nie projektantów z wzornictwa prze-
mysłowego. Świat jest na tyle interesujący, że 
głupie byłoby skupianie się wyłącznie na jednej 
rzeczy, na jednej drodze.

Poczuliśmy siłę zmysłów 
na tegorocznej Nocy z Designem

Hasłem, tegorocznej, 8 już edycji Nocy z Desig-
nem była „Siła zmysłów”, rozumiana  wielopo-
ziomowo – jako bezpośredni wpływ dobrego 
wzornictwa, estetyki, koloru, formy na nasze 
zmysły, ale także jako zabawa, interakcja formy 
i kształtu z naszym mózgiem, często wyprowa-
dzająca go na manowce, ocierająca się o iluzję, 
wreszcie – działania edukacyjne pokazujące, jak 
kompensujemy zmysły, gdy zabraknie  jednego 
z  nich. Oczywiście, podstawowym elementem, 
królującym w  niemal wszystkich ekspozycjach 
było wzornictwo, nowości z pracowni znanych 
designerów, najnowsze kolekcje, edycje spe-
cjalne i ich bezpośrednie odwołanie do zmysłu 
wzroku czy dotyku. Bo przecież Design pozna-
jemy przede wszystkim poprzez te zmysły.
Na szczególną uwagę zasługiwały tu piękne, klu-
bowo-kolonialne  kolekcje Jafra,  radosne paste-
lowe nowości Happy Barok, czyste i funkcjonalne 
kolekcje Balma Plus i  BalanceVox (nagrodzony 
Top Design Award 2016 projekt Joanny Lecie-
jewskiej i Wiktorii Lenart). Nie mogło zabraknąć 
projektów Oskara Zięty, zwiedzający szczególnie 
upodobali sobie system Pakiet i fantastyczny stół 
Karbon, florystyczne fotele Tulli Tomka Rygalika 
(NOTI) nagrodzone prestiżowym Red DotAward.
Ważnym już zadomowionym na Nocy z  De-
signem formatem były Marki Dolnośląskie, 
czyli  kolejna prezentacja wzornictwa młodych 
projektantów regionu, ta wystawa szczegól-
nie przypadła do gustu wrocławianom, którzy 
podziwiali nie tylko meble, ale też oświetlenie 
i zabawki. Godne uwagi były  też bardzo spójne 
stylistycznie kolekcje- stoiska Ragaby, Piece of 
Wood, Rekoformy czy LOFTdecory oscylujące 
wokół nurtu skandynawskiego i Eco czy kolejna 
edycja Dobrego Tygodnia Projektanta.
Pięknie prezentowała się wystawa prac poplene-
rowych Dobroteki- niezwykłe, monumentalne 
meblo-rzeźby wydobywające piękno surowca, 
jakim jest drewno.
Fantastyczna premierą było siedzisko BAMP 
firmy Swarzędz Home, wykonane bez użycia 
metalu, sprężynujące cudo wykorzystujące ela-
styczność drewna, mogliśmy na nim kołysać 
się i  relaksować w  rytm muzyki z  kultowych 
wskrzeszonych słuchawek UNITRA. 
Z  kolei, dzięki współpracy z  Akademią Sztuk 
Pięknych i. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 
mogliśmy podziwiać świetną jak zawsze cera-
mikę i niezwykłe, niemal futurystyczne projekty 
studentów Pracowni Projektowania Środków 
Transportu.
Niespodzianką wzorniczą był wóz bojowy pro-
dukowany przez firmę GERMAZ właśnie na 
Dolnym Śląsku, pancerne monstrum stworzo-
ne przy współpracy z naukowcami Politechniki 
Wrocławskiej oraz specjalistami Daimler AG. 

Kolejnym pięknym i zmysłowym, zwłaszcza dla 
panów, eksponatem był premierowy Ford Mon-
deo Vignale – luksusowa limuzyna w  apetycz-
nym miodowo-miedzianym kolorze.
Firma REMOS zaprezentowała premiero-
we drzwi ESG Switchable, które zmieniają się 
z transparentnych na nieprzezroczyste a tej za-
bawie w „odkrywanie i zakrywanie” towarzyszył 
niezwykle zmysłowy występ Betty Q, gwiazdy 
burleski.
Czy wspomnieliśmy o doznaniach słuchowych? 
O te zadbała firma KLER, która uraczyła zwie-
dzających serią mini-recitali w wykonaniu Prze-
mysława Winnickiego, stypendysty Fundacji 
KLER. W eleganckiej przestrzeni salonu młody 
artysta zachwycił fortepianowym  wykonaniem 
najpiękniejszych melodii klasycznych. Ponadto 
wrażeń muzycznych dostarczyli nam świetni 
DJe- Szatt i Essential.
Kolejną warstwą tematyczną tegorocznej Nocy 
z Designem były ekspozycje i pokazy związane 
z  „zabawami” z  naszym mózgiem, szczegól-
nie oblegana była ekspozycja Humanitarium, 
podczas której naukowcy prezentowali ekspe-
rymenty kompletnie zmieniające nasze postrze-
ganie kolorów, smaków czy zapachów. Bardzo 
ciekawe były trójwymiarowe, oparte na iluzjach 
wzrokowych kolekcje WoodenPixel Design. 
Zwiedzający mogli także zrobić zdjęcia iluzjom 
na podłodze, które z płaskich naklejek w obiek-
tywie zmieniały się w trójwymiarowe obiekty. 
Szczególnym doświadczeniem była ścieżka 
sensoryczna firmy PEBEK Design, w  której – 

wsparci  wiedzą osoby niewidomej doświadczy-
liśmy, jak odbiera się świat bez zmysłu wzroku.
Ta Noc  z Designem obfitowała w nowe rozwią-
zania, wprowadziliśmy Trasy Zmysłowe, czyli 
specjalne ścieżki dla zwiedzających, koncen-
trujące się wokół pojedynczego zmysłu: mieli-
śmy więc trasę smaku, zapachu, rzemieślników 
(dotyk) oraz światła.  Dla ułatwienia zwiedzają-
cym zwiedzanie i  umożliwienie im zobaczenia 
jak największej liczby wystaw wprowadziliśmy 
formułę MUST SEE, czyli wyróżnionych eks-
pozycji – na każdym poziomie Galerii Wnętrz 
Domar – broszury z mapami i oznaczeniem tras 
okazały się strzałem w  dziesiątkę, zapoczątko-
wały nową tradycję na Nocy z Designem. 
Imprezie wewnątrz towarzyszyły działania na 
zewnątrz – między innymi graffii happening 
w wykonaniu artystów Urbancolors, świetne af-
terparty, foodtrucki i muzyka na żywo.
Frekwencja podczas tegorocznej edycji Nocy 
z  Designem była podobna jak przed rokiem.  
Galerię w  tym dniu odwiedziło około 7 tys. 
osób.  
- W ciągu zaledwie pierwszej godziny od startu 
naszej imprezy próg Galerii przekroczyło ponad 
1,3 tys. osób, a  najwięcej gości było pomiędzy 
godziną 20-21 – mówi Aldona Mioduszewska, 
Dyrektor Marketingu Galerii Wnętrz Domar. - 
Do północy można było słyszeć pozytywny gwar 
dużej liczby odwiedzających. To niezwykle cieszy 
i mamy nadzieję, że równie duża liczba osób po-
jawi się na kolejnej 9. edycji, którą już planujemy. 
Więcej informacji: www.noczdesignem.pl
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Marszałek i zarząd województwa 
z absolutorium budżetowym
Mniejsze o 28 mln złotych 
zadłużenie i ponad stumilionowa 
nadwyżka operacyjna w 
porównaniu do poprzedniego 
roku – to zdaniem Cezarego 
Przybylskiego, Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
jedne z najważniejszych cech 
zeszłorocznego budżetu. 

- Zmniejszyliśmy deficyt i zakończyliśmy kilka 
kluczowych inwestycji takich jak Pawilon Czte-
rech Kopuł, budowa Sieci Szerokopasmowej czy 
Nowego Szpitala Wojewódzkiego – podsumowu-
je marszałek.
Dolnośląski budżet z kwotą 1 mld 265 mln zł 
jest trzeci w Polsce (po Mazowszu i Śląsku) pod 
względem nominalnego wykonania dochodów, 
a także najlepszy w kraju pod względem po-
ziomu zrealizowanych wydatków w odniesie-
niu założonych planów. W ostatnim tygodniu 
czerwca Sejmik Województwa Dolnośląskiego 
udzielił absolutorium zarządowi województwa.
W porównaniu do ubiegłego roku Dolny Śląsk 
uzyskał również tzw. nadwyżkę operacyjną wyno-
szącą 118 mln zł. Jej wyliczenie polega na zestawie-
niu wykonania dochodów bieżących oraz wyko-
nania wydatków bieżących. Ta relacja w roku 2014 
była ujemna i wynosiła -23 mln zł. Prezentowany 
wskaźnik jest bardzo istotny, ponieważ to od niego 
zależy sposób wyliczania możliwości zadłużania 
się jednostki samorządu terytorialnego.
Niemal połowa dochodów dolnośląskiego bu-
dżetu to wpłaty z tytułu podatków PIT i CIT. 
Wynosiły one odpowiednio 98 mln 817 tys. zł 
i 492 mln 495 tys. zł. KGHM Polska Miedź SA, 
czyli największy podatnik na Dolnym Śląsku, 
wpłacił do budżetu z tytułu CIT kwotę 129 mln 
580 tys. zł. 
Z kolei dotacje udzielone z budżetu wojewódz-
twa pozwoliły na zrealizowanie niemal dwóch 
tysięcy zadań na łączną kwotę 379,9 mln zł. 

Pozytywna opinia RIO
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie 
zaopiniowała przedłożone przez Zarząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wyko-
nania budżetu Województwa Dolnośląskiego. 
Zgodnie z opinią RIO „Sprawozdanie opisowe 
z wykonania budżetu jest zgodne ze złożonymi 

sprawozdaniami budżetowymi. Zawiera ono 
szczegółowe omówienie przesłanek warunkują-
cych wykonanie budżetu w 2015 roku z podkre-
śleniem tych, które zadecydowały o poziomie 
realizacji zaplanowanych dochodów i wydatków 
budżetowych oraz przychodów i rozchodów bu-
dżetu w okresie sprawozdawczym”.

Najważniejsze obszary
  liczba zadań kwota wydatków
• transport 218 192.786 tys. zł
• ochrona zdrowia 47 28.641 tys. zł
• edukacja i nauka 280 10.629 tys. zł
• kultura 338 92.628 tys. zł
• kultura fizyczna i turystyka  164 6.761 tys. zł
• integracja społeczna 157 5.123 tys. zł
• wsparcie rozwoju regionalnego 500 38.568 tys. zł
• rolnictwo i ochrona środowiska 273 3.531 tys. zł
• pozostałe wydatki 13 1.250 tys. zł

  1.990 379.917 tys. zł

Największe wydatki inwestycyjne w roku 2015 
•  Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego 74.437.663 zł
•  Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoślą-

skiej Sieci Szkieletowej 50.721.833 zł
•  Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny 

z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 14.777.561 zł
•  Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice - Pa-

niowice m. gm. Oborniki Śl. 15.665.603 zł
•  Rewaloryzacja i przebudowa budynku "Pawilonu Czterech Kopuł" na 

cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu 13.439.351 zł
•  Budowa/modernizacja infrastruktury budynków ZOL – Wojewódzkie 

Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim 11.233.768 zł
•  Zakup i modernizacja pojazdów kolejowych 10.184.400 zł

Powrót Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojowej
Promesy o łącznej wartości ponad 3 milionów złotych otrzymali z rąk marszałka przedstawiciele 
17 dolnośląskich samorządów. - Dzięki tym pieniądzom gminy realizują projekty, które realnie 
zwiększają standard życia mieszkańców regionu. W kolejnym roku planujemy zwiększenie puli 
finansowej dla samorządów – zapewnia Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dotacje pochodzą z budżetu Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojowej. Fundusz ten 
działa od roku 2009 i od tego czasu skorzystały z 
niego w sumie 93 gminy. Łącznie kwota dotacji 
udzielonej lokalnym samorządom przekroczyła 
już 39 milionów złotych, a pieniądze te pozwoliły 
zrealizować w całym regionie ponad 230 zadań 
m.in. z zakresu infrastruktury drogowej, wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, remontów i przebu-
dowy obiektów szkolnych oraz przedszkolnych 
czy zakupów pomocy dydaktycznych. Jedynie 
w ubiegłym roku, ze względu na konieczność 
wpłaty przez województwo dolnośląskie bardzo 

dużej kwoty w ramach tzw. „janosikowego”, bu-
dżet Dolnego Śląska nie przewidywał tej formy 
pomocy finansowej dla samorządów. 

- Fundusz jest dodatkową formą wsparcia dla 
gmin o najniższych wskaźnikach dochodowych. 
Służy wyrównywaniu szans rozwojowych w słab-
szych ekonomicznie częściach regionu – wyjaśnia 
marszałek.

Dodatkowymi kryteriami były: ilość bezrobot-
nych na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów go-
spodarczych na 10 tys. ludności i dochód na jed-

nego mieszkańca danej gminy. Na tej podstawie 
uszeregowano samorządy na liście rankingowej. 
Kolejnym, ostatnim już, etapem było ostateczne 
wyłonienie gmin przewidzianych do uzyskania 
dotacji w oparciu o ranking oraz ocenę meryto-
ryczną złożonych wniosków inwestycyjnych.

Dotację otrzymały m.in. Gmina Przeworno, 
która za przyznane pieniądze rozbuduje oświet-
lenie uliczne. Gmina Niechlów zrealizuje zada-
nia termomodernizacyjne placówek oświato-
wych. Natomiast Głuszyca zmodernizuje boisko 
sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2.

Samorządy
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Dziesiąty inwestor 
w bolesławieckiej podstrefie WSSE
15 czerwca 2016 r. na 
terenie Podstrefy Bolesławiec 
Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „Invest 
Park” nastąpiło uroczyste 
wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę 
Centrum Logistycznego firmy 
Rhenus. W uroczystości wzięli 
udział wszyscy przedstawiciele 
procesu inwestycyjnego władze 
samorządowe i przedstawiciele 
WSSE.

Prace budowlane w Bolesławcu przy ul. Ekono-
micznej rozpoczęły się na  początku kwietnia 
2016. Inwestycja podzielona jest na kilka eta-
pów. Pierwszym z  nich, jest budowa magazy-
nu o powierzchni 38 800 m2, a jej zakończenie 
przewidziane jest na początek października 
2016. W  następnym etapie powstanie kolejne 
17 000 m2, a docelowo 100 000 m2 powierzchni 
magazynowej. 
Powstający w  Bolesławcu magazyn został 
zlokalizowany w  miejscu umożliwiającym 
sprawną dystrybucję na kilka rynków euro-
pejskich. Doskonała infrastruktura drogowa 
(autostrada A4, droga ekspresowa S18), a także 
bliskość hubów przeładunkowych czołowych 
dostawców usług kurierskich, stanowią o dużej 
atrakcyjności  tej lokalizacji dla potencjalnych 
klientów. Marcin Bartosz, członek zarządu, 
dyrektor generalny Rhenus Logistics podkre-
śla m.in., iż „inwestycja została zlokalizowana 
w  tym miejscu na Dolnym Śląsku nie przez 
przypadek. Tę część Polski i  Europy postrze-
gamy jako miejsce o  ogromnym potencjale. 
Kolejnym kryterium była dla nas infrastruk-
tura. Trzecim – środowisko biznesowe, które 
dzięki władzom miasta, powiatu i Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej udało się tu 

stworzyć. Od samego początku odczuwamy to 
wsparcie”.

Podczas uroczystości prezydent Bolesławca 
Piotr Roman zaakcentował obchodzony swo-
isty jubileusz: „… to dziesiąty inwestor, który 
zawitał do Bolesławca i  zdecydował się zosta-
wić tu swoje pieniądze, zainwestować, stworzyć 
nowe miejsca pracy. Chciałbym przypomnieć, 
że w  ciągu ostatnich lat Gmina Miejska zain-
westowała – przede wszystkim w infrastrukturę 
– prawie 500 mld zł. Gdyby nie te inwestycje, 
inwestorzy nie mieliby tutaj tak dobrych wa-
runków. Jest wiele miast w  Polsce, które mają 
specjalne strefy ekonomiczne, a okazuje się, że 
to właśnie Bolesławiec przyciąga inwestorów.” 
Warto przypomnieć, że prawie 70 % powierzch-
ni Podstrefy Bolesławiec jest już zainwestowane, 
6 % powierzchni jest zarezerwowane. Pocho-
dzenie kapitału: Polska, Niemcy, USA, Szwajca-
ria, Holandia. Od 2014 r. na obszarze Podstrefy 
Bolesławiec funkcjonuje hala pod wynajem, 
przeznaczona dla podmiotów gospodarczych 
rozpoczynających działalność w  Bolesławcu. 
Deklarowane minimalne zatrudnienie w  Pod-
strefie Bolesławiec to blisko 900 osób. Minimal-
ne nakłady inwestycyjne to prawie 330 milio-

nów złotych. Działające branże: motoryzacja, 
przemysł metalowy i  energetyczny, logistyka, 
poligrafia. Inwestorzy w Podstrefie Bolesławiec: 
Sacher - Obróbka Skrawaniem Metalu, Hoerbi-
ger Automotive Poland, SRG Global, Elektros, 
Vilsait, Kegger, Turningtec Polska, Favorite 
Gifts i Rhenus Logistics Bolesławiec.
Grupa Rhenus  jest dostawcą kompleksowych 
usług logistycznych  o  globalnym zasięgu 
i  obrocie rocznym na poziomie 4,6 miliarda 
euro. Posiada ponad 500 lokalizacji na całym 
świecie i zatrudnia ponad 26 000 pracowników  
zarządzając złożonymi łańcuchami dostaw oraz 
zapewniając bogactwo usług logistycznych. 
Rhenus jest obecny na polskim rynku od 23 
lat w  ramach pięciu spółek, świadcząc usługi 
z  zakresu logistyki kontraktowej, dystrybucji 
krajowej, usług portowych, celnych, transportu 
międzynarodowego, morskiego oraz lotniczego. 
Powstający w  Bolesławcu magazyn zostanie 
zbudowany w  najwyższych standardach jakoś-
ciowych, które umożliwią świadczenie usług 
logistycznych na najwyższym poziomie klien-
tom z wielu branż z Polski i z Europy. – Jest to 
największa lokalizacja Rhenusa w Polsce i jedna 
z  największych lokalizacji w  Europie – mówi 
Marcin Bartosz. Więcej na www.boleslawiec.eu

Gmina Długołęka i jej fit inwestycje
Place zabaw, ścieżki rekreacyjne, 
siłownie zewnętrzne, street 
workout – to wszystko powstaje 
w gminie Długołęka, która 
stawia na zdrowy styl życia 
i rozwój zaplecza rekreacyjnego.

W  czerwcu br. gmina Długołęka podpisała 
umowę na budowę urządzeń do zewnętrznego 
treningu siłowego, tzw. street workoutu. Bę-
dzie to pierwszy obiekt do treningu uliczne-
go na terenie gminy, służący do wykonywania 
ćwiczeń z  wykorzystaniem własnej masy ciała 
tj. pompek, mostków, brzuszków. Zostanie on 
zlokalizowany przy nowej bieżni lekkoatletycz-
nej w  Długołęce. Zgodnie z  planem, z  nowej 
atrakcji umożliwiającej ogólnosprawnościowy 
trening, będzie można skorzystać w  tym roku 
w  sierpniu. - W  przyszłorocznych planach 
mamy zbudowanie drugiego takiego parku do 
treningu siłowego w  Kiełczowie, co poszerzy 
wachlarz możliwości aktywnego wypoczynku 
dla mieszkańców w każdym wieku – zapowia-
da wójt Iwona Agnieszka Łebek i podkreśla, że 
pomysł na urządzenia powstał dzięki wsparciu 
Młodzieżowej Rady Gminy. - Jestem ogromnie 
dumna, że młodzież angażuje się w życie gminy 
i potrafi wyjść do urzędników z ciekawymi ini-
cjatywami. Te najciekawsze, jak widać, wciela-
my w życie – podsumowuje.

Aktywizacja mieszkańców  
przede wszystkim
- Mając stale na względzie aktywizację i integra-
cję mieszkańców naszej gminy, w każdej z na-
szych miejscowości staramy się tworzyć miej-
sca, gdzie można czynnie i zdrowo wypocząć na 
świeżym powietrzu – wyjaśnia Iwona Agnieszka 
Łebek, dodając, że kolejnym punktem realizują-
cym to założenie, są właśnie rozpoczęte prace, 
polegające na utworzeniu terenu parkowego 
wraz z placami zabaw w Długołęce i w Kiełczo-
wie. - Te miejsca zagospodarujemy od podstaw, 
budując ścieżki, montując urządzenia do zaba-
wy dla dzieci i młodzieży oraz sadząc rośliny. Na 
przełomie lipca i sierpnia powinno być wszystko 
gotowe – mówi włodarz gminy. Do końca lipca 
gmina planuje również montaż nowych siłowni 
zewnętrznych. Projekt ich montażu realizowany 
jest już od 5 lat lat, głównie z myślą o rodzicach 
dzieci, które spędzają czas na placach zabaw. - 

Do tej pory udało nam się postawić już 31 tego 
typu urządzeń, teraz dojdą trzy kolejne. Tym 
samym prawie w  każdej miejscowości można 
korzystać z siłowni na dworze – chwali się wójt.

Oswajamy zabytki
Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom 
mieszkańców w  zakresie udostępniania miejsc 
do aktywnego wypoczynku i atrakcyjnego spę-
dzania wolnego czasu, gmina rozpoczęła prace 
projektowe dla urządzenia terenu zabytkowego 
parku w  Szczodrem. - Park to nasza gminna 
perełka. To właśnie tam co roku organizujemy 
liczne wydarzenia kulturalne w tym nasze naj-
większe święto – Dni Gminy Długołęka - opo-
wiada Anna Chomicka z  wydziału promocji.  
Projekt, o  którym mowa obejmować będzie 
wszystkie obszary zagospodarowania terenu, od 
stworzenia siatki dróg i  ścieżek spacerowych, 
rowerowych oraz biegowych, przez nasadzenia 
roślinności, aż do budowy obiektów umożli-
wiających rekreację. Ze względu na zakres prac 
i konieczność konsultowania ich na każdym eta-
pie z  konserwatorem zabytków, proces z  pew-
nością będzie długi. Otrzymania kompleksowej 
dokumentacji spodziewamy się w  przyszłym 
roku. - Moim marzeniem jest przywrócić blask 
parkowi i  stworzyć miejsce, o  którym mówić 
będzie cała Polska – dodaje z uśmiechem wójt.

Przez gminę na dwóch kółkach
Na tym gmina nie poprzestaje i  swoją uwagę 
skupia na rozwoju infrastruktury i  turystyki 
rowerowej, która jest zresztą jednym z najwięk-
szych atutów gminy. - W  tym roku planujemy 
organizację III Gminnego Rajdu Rowerowego, 

który z roku na rok zyskuje coraz więcej fanów 
– mówi Chomicka z  wydziału promocji. A  co 
w  tym zakresie robi gmina? Urzędnicy opra-
cowują właśnie dokumentację projektową dla 
budowy pierwszych kompleksowych połączeń 
rowerowych na terenie gminy Długołęka. Obec-
nie przygotowywany jest projekt dla budowy 
drogi rowerowej łączącej centrum gminy z  są-
siednimi gminami – Oleśnicą i  Wrocławiem. 
Ma ona przebiegać wzdłuż dawnej DK8 od Dłu-
gołęki, przez Byków, Borową do granic z gmi-
ną Oleśnica oraz wzdłuż dróg powiatowych od 
Długołęki przez Szczodre, Domaszczyn aż do 
granic z  gminą Wrocław. - Budowę tych dróg 
planujemy w  latach 2017-2018, po otrzymaniu 
zewnętrznych środków finansowych, o  które 
aplikujemy – wyjaśnia Iwona Agnieszka Łebek. 
W  trakcie przygotowania jest także procedura 
dla zawarcia kolejnej umowy na opracowanie 
projektu dla dróg rowerowych uzupełniają-
cych wspomnianą siatkę połączeń, tym razem 
poprzez połączenie centrum gminy z  miejsco-
wościami położnymi w  jej południowej części 
(Długołęka – Kamień – Piecowice – Bielawa – 
Raków – Borowa). - Kolejne projekty realizowa-
ne będą sukcesywnie, w miarę możliwości po-
zyskiwania środków zewnętrznych i możliwości 
budżetu gminy. Naszym celem jest zamknięcie 
całej gminy siatką tych połączeń, by umożliwić 
komfortowy ruch rowerowy, zarówno w obrębie 
naszej gminy, jak i gmin sąsiednich – podsumo-
wuje wójt Iwona Agnieszka Łebek. - My z kolei 
nie możemy się doczekać, kiedy nasz rajd ro-
werowy będzie mógł zostać zorganizowany na  
nowych trasach – kończy pracownik wydziału 
promocji.

Dzień rodziny

Pierwszy rajd rowerowy okazał się sukcesem Do placu zabaw w Stępinie dołączą niedługo kolejneStreet workout w gminie Długołęka - wizualizacja
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Zgorzelec i Görlitz. 25 lat przyjaźni
Zgorzelec to dynamiczne, otwarte na zmiany miasto, z wielu względów warte polecenia uwadze 
turystów i amatorów czynnego wypoczynku, ale też przedsiębiorców poszukujących nowych przestrzeni 
dla rozwoju swoich firm. Świetnie położone i skomunikowane ma za sąsiada saksońskie Görlitz – perłę 
architektury, z którym od 1998 roku tworzy jedyne w swoim rodzaju Europa – Miasto Zgorzelec/Görlitz.

Lata codziennych, przyjacielskich kontak-
tów z  sąsiednim Görlitz, ugruntowane umo-
wą o  partnerskiej współpracy między oboma 
miastami zawartą w 1991 roku, składają się na 
bogate doświadczenie zgorzeleckiego samorzą-
du w  prowadzeniu współpracy zagranicznej. 
Intensywność i  złożoność partnerskich relacji 
sprawiają, że tutejsze polsko-niemieckie relacje 
cechuje otwartość, elastyczność i  umiejętność 
patrzenia z  szerszej niż tylko zgorzelecka, czy 
görlitzka perspektywy. Wymownym symbolem 
dobrego sąsiedztwa jest proklamowane w 1998 
roku, jedyne w swoim rodzaju, wspólne, polsko-
-niemieckie Europa–Miasto Zgorzelec/Görlitz, 
którego rozwój w  wielu obszarach planowany 
jest w  oparciu o  Wspólną Strategię Rozwoju 
Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz. W  tym wy-
jątkowym, dwunarodowym mieście polska ser-
deczność, przedsiębiorczość i  spontaniczność 
przeplata się z  saksońskim spokojem, opano-
waniem oraz zamiłowaniem do sztuki i tradycji. 
Właśnie dlatego Zgorzelec i  Görlitz warto wy-
brać na miejsce do życia, prowadzenia biznesu 
lub odwiedzin. Z pewnością jednak trzeba po-
znać je z każdej strony. 
Dzięki wyjątkowej lokalizacji w  sercu Europy, 
świetnemu skomunikowaniu drogowemu, ko-
lejowemu a  nawet lotniczemu, łatwo tu dotrzeć 
i  zachwycić się czy to unikalnym dziedzictwem 
architektonicznym obejmującym pięknie zacho-
wane i odrestaurowane budowle od gotyku, przez 
renesans i  barok, po secesję, czy to energetycz-
ną mieszanką kultur i  tradycji nadających rytm 
życiu tutejszego wielonarodowego pogranicza, 
gdzie obok siebie żyją Polacy, Niemcy, Czesi, 
Grecy oraz inni, mniej lub bardziej egzotyczni 
przybysze z różnych stron świata, którzy właśnie 
ten niezwykły zakątek Europy wybrali na swoją 
Małą Ojczyznę. Europa-Miasto to także idealny 
cel podróży dla amatorów wypraw śladami histo-
rii, sztuki i tradycji, ale też fanów aktywnego wy-
poczynku, na których czeka tu niezwykłe jezioro 
Berzdorf, piękna przyroda Borów Dolnośląskich, 
szlaki piesze i  bogactwo tras rowerowych, licz-

ne obiekty sportowe oraz piękne tereny zielone. 
Wszystko to czyni z Europa – Miasta idealny cel 
weekendowych i wakacyjnych podróży o każdej 
porze roku. Albo… najlepsze miejsce do zamiesz-
kania lub prowadzenia biznesu. 
W najbliższym czasie szczególnej Państwa uwa-
dze polecamy lipcowe: Międzynarodowy Fe-

stiwal Teatrów Ulicznych ViaThea /7-9 lipca/ 
i Śląski Jarmark Garncarski  /16-17 lipca/, sierp-
niowe: Jakuby/Altstadtfest /26-28 sierpnia/ oraz 
wrześniowy Dzień Otwartych Zabytków. 

Pełną ofertę kulturalną i  inwestycyjną Zgo-
rzelca znajdą Państwo na www.zgorzelec.eu

Jakuby - święto starego miasta / Altstadtfest  Zgorzelec-Görlitz, 26-28 sierpnia 2016, www.jakuby.pl

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych  ViaThea Görlitz-Zgorzelec, 
7-9 lipca 2016,  www.viathea.de Zagroda tybetańska w Naszym Zoo 

Most Staromiejski  
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Burmistrz Igor Bandrowicz wśród 10. najlepszych włodarzy
Miło nam poinformować, że Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz zajął 7.miejsce 
w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Perły Samorządu 2016” w kategorii Najlepszy Włodarz 
w podkategorii: gmina miejsko-wiejska. Włodarz prusicki to miejsce dzieli ex æquo z Burmistrzem 
Janowa Lubelskiego. Warto dodać, że Burmistrz Prusic w tym Rankingu jest jedynym laureatem 
z terenu powiatu trzebnickiego.

Dziennik Gazeta Prawna już po raz czwarty roz-
strzygnął Ogólnopolski Ranking „Perły Samo-
rządu”. Ranking został stworzony na podstawie 
danych przesłanych przez samorządy w  formie 
uzupełnionej ankiety elektronicznej, na pyta-
nia otwarte i  zamknięte z  wcześniej przyjętymi 
kryteriami. Wśród pytań, na które było trzeba 
odpowiedzieć w Rankingu znalazły się zagadnie-
nia związane z  organizacjami pozarządowymi, 
z ochroną środowiska, z działalnością gospodar-
czą, nieruchomościami, edukacją i  zdrowiem. 
Oceny zostały dokonane w podziale na następu-

jące obszary: sprawność strategiczną, sprawność 
operacyjną, wsparcie potencjału społecznego oraz 
jakość życia.
Redakcja gazety wskazała najlepsze samorządy 
i  najlepszych włodarzy w  czterech kategoriach: 
miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, miasta do 
100 tys. mieszkańców, gminy miejsko-wiejskie 
oraz gminy wiejskie. Warto podkreślić, że Ranking 
Gazety Prawnej to rzetelny plebiscyt, w  którym 
zwycięzcy wyłaniani są na podstawie wypełnia-
nych ankiet i analizy ekspertów.
- Szczególnie zwracaliśmy uwagę na sposób pojmo-
wania sukcesu przez włodarzy – czy jest nim uzy-
skanie rożnych wyróżnień i  nagród, zakończenie 
istotnych dla gminy inwestycji, a może osiągnięcie 
zamierzonych celów w zakresie zwiększenia wyko-
rzystania alternatywnych źródeł energii. Połączenie 
wyników ankiet oraz pracy kapituły pozwoliło na 
wyłonienie najlepszych prezydentów, burmistrzów 
i wójtów. W niektórych przypadkach zostały wska-
zane miejsca ex aequo ze względu na bardzo zbliżo-
ny wynik – tak członkowie Kapituły podsumowali 
Plebiscyt.
Do kategorii gmin miejsko – wiejskich w  części 
„Najlepszy włodarz” został zgłoszony Burmistrz 
Miasta i  Gminy Prusice Igor Bandrowicz, który 
znalazł się w „10” najlepszych włodarzy zajmując 
7. Miejsce ex æquo z Burmistrzem Janowa Lubel-
skiego Krzysztofem Kołtysiem. 
Uroczyste wręczenie tytułów i wyróżnień odbyło 

się we wtorek 24 maja 2016 roku w Teatrze Kamie-
nica w  Warszawie. Wyróżnienie dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza ode-
brał Doradca BMiG Prusice Wiktor Lubieniecki. 
- Bardzo cieszę się z tego wyróżnienia, gdyż to kolej-
ny mój sukces w tym roku. W kwietniu w Krakowie 
odebrałem tytuł Lidera Samorządu, a  teraz zna-
lazłem się w gronie najlepszych włodarzy w Polsce 
w Rankingu Dziennika Gazeta Prawna. To również 
kolejny sukces Gminy w  Rankingach Dziennika 
Gazeta Prawna, który pokazuje jaki ogrom pracy 
wkładamy w rozwój naszej małej ojczyzny – pod-
kreśla Burmistrz Igor Bandrowicz. 
Warto dodać, że włodarz Gminy Prusice Bur-
mistrz Igor Bandrowicz, to jedyny włodarz z tere-
nu powiatu trzebnickiego, który znalazł się w gro-
nie Najlepszych Włodarzy w Polsce. 

Dorota Leń

Burmistrz Igor Bandrowicz Liderem Samorządu
Miło nam poinformować, że Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz został Liderem 
Samorządu 2015 i triumfował w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie w Rankingu organi-
zowanym przez dziennik Rzeczpospolita oraz Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Burmistrz 
znalazł się w gronie trzech najlepszych włodarzy w Polsce obok Prezydenta Gdańska Pawła Ada-
mowicza i wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka. Szef prusickiego samorządu dyplom i sta-
tuetkę odebrał we wtorek 5 kwietnia 2016 roku podczas uroczystej gali w Krakowie w Centrum 
Kongresowym ICE w trakcie II Europejskiego Kongresu Samorządu.

W Krakowie w dniach 5-6 kwietnia 2016 roku 
odbywał się II Europejski Kongres Samorządów, 
który zgromadził ponad 1500 przedstawicieli 
przede wszystkim samorządów i biznesu z Pol-
ski i zagranicy, w tym  m.in. Paryża, Budapesz-
tu, Sofii, Kijowa, Frankfurtu, Liverpoolu, Lyonu, 
Strasburga, Bordeaux, Tours, Nancy, Konstan-
cji, Bergen i Lwowa.
- Europejski Kongres Samorządów to platforma 
wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów 
samorządowych, elit regionalnych z  przedstawi-
cielami administracji państwowej, organizacji 
pozarządowych i biznesu – zaznacza Burmistrz 
Miasta i  Gminy Prusice Igor Bandrowicz  do-
dając: - Bardzo merytoryczne spotkania, które 
otwierają nowe pomysły na rozwój naszej Gmi-
ny, w tym szansę dla Gminy Prusice aby jeszcze 
bardziej zwiększyć efektywność wykorzystywania 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Zwieńczeniem pierwszego dnia Europejskiego 
Kongresu Samorządów w  Krakowie była uro-
czysta gala „Lider Samorządu 2015”, w  której 
nagrodzono najlepszych samorządowców 2015 
roku w trzech kategoriach: gmina wiejska, gmi-

na miejska i  miejsko-wiejska oraz miasto na 
prawach powiatu. 
Na początku gali Paweł Jabłoński, zastępca re-
daktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita” 
powiedział: - W zeszłym roku wręczyliśmy lokal-
nym włodarzom szczególne wyróżnienia z okazji 
25-lecia samorządów. W tym roku takiej okazji 
już nie ma, ale oceniliśmy osiągnięcia wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast przez ostatnich 
dziesięć lat. Po analizie obiektywnych danych do-
tyczących wszystkich gmin i miast wyłuskaliśmy 
te, które mogą się pochwalić m.in. największą dy-
namiką dochodów, inwestycji, a  także najwięk-
szym wzrostem liczby ludności i wysokim pozio-
mem wykorzystania funduszy unijnych. 
W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich 
triumfował Burmistrz Miasta i  Gminy Prusice 
Igor Bandrowicz otrzymując Lidera Samorządu 
2015 roku, który podczas swojego przemówie-
nia podziękował swoim współpracownikom, 
którym – jak powiedział – nie trzeba tłumaczyć 
dlaczego warto ciężko pracować dla rozwoju 
swojej małej ojczyzny. W  gronie najlepszych 
znaleźli się także: w kategorii gmina wiejska To-

masz Stolarczyk – wójt , gminy Rząśnia, poło-
żonej w województwie łódzkim, w powiecie pa-
jęczańskim oraz w kategorii miast na Prawach 
Powiatu nagroda powędrowała w  ręce Pawła 
Adamowicza, prezydenta Gdańska.
- Lider Samorządu 2015 roku to dla mnie jest 
wielki sukces, który wymagał bardzo ciężkiej 
i jak widać docenionej pracy zespołu ludzi, z któ-
rymi na co dzień pracuję – podkreśla Laureat 
Igor Bandrowicz, dodając: - Bardzo cieszymy się 
z tego wyróżnienia, gdyż to kolejny sukces Gminy 
Prusice, który pokazuje jaki ogrom pracy wkła-
damy w rozwój naszej małej ojczyzny. Pokazuje 
on również, że nasz samorząd jest zauważalny 
nie tylko na terenie województwa dolnośląskiego, 
ale również w całej Polsce.

Dorota Leń
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 w Miękini 13-14 sierpniaFESTIWAL LATA 2016

MIG

ZA-NO-ZA

NEONÓWKA

LOKA

IRA

20:30 IRA
22:00 Dyskoteka

Sobota  13 sierpnia

19:00 Kabaret NEONÓWKA18:00 Wręczenie nagród za najpiękniejszy 

            wieniec i stoisko 

17:00 LOKA

14:00 Msza Św.

15:15  Obrzęd dożynkowy

16:00 Występ zespołów biesiadnych 

         - Senior i Lutynianie

16:30 Występy zespołu ludowego Radośni

22:00 Dyskoteka

Niedziela  14 sierpnia

19:00 MIG
17:45 ZA-NO-ZA

20:30 CLASSIC

16:00 Blok atrakcji dla dzieci 

17:15  Aleksandra Dziepak, Wiktoria 

          Tomkowicz i Łucja Łach 

21:45 Pokaz pirotechniczny

CLASSIC

Pełnia lata to przede wszystkim 
czas odpoczynku, dobrej zabawy 
i  relaksu. Wzorem lat ubiegłym 
chciałbym zatem zaprosić Wszyst-
kich pasjonatów dobrej muzyki, 
kabaretu i  przedniej zabawy do 
Miękini na kolejną odsłonę Festi-
walu Lata.

Przygotowujemy imprezę dwu-
dniową. 13  sierpnia na scenie 
w Miękini będziemy gościć rockan-
drollową grupę, łączącą taneczne 
rytmy z przebojowymi melodiami 
czyli zespół LOKA, znany i lubiany 
Kabaret NEONÓWKA, a gwiazdą 
wieczoru będzie IRA, której niko-
mu przedstawiać nie trzeba.

14 sierpnia ma odmienne brzmie-
nie. Stawiamy na popularną mu-
zykę taneczną, czyli disco polo. 
Posłuchamy zespołów Za-No-Za, 
MIG oraz CLASSIC. Całość Festi-
walu zakończy pokaz sztucznych 
ogni oraz dyskoteka do białego 
rana.

Te dwa dni, to dla nas ogromny 
zaszczyt, ale też wyzwanie. Zapew-
niam jednak, że 13-14 sierpnia cała 

gmina będzie do Waszej dyspozy-
cji, dołożymy wszelkich starań, aby 
te dwa dni dostarczyły Wam nieza-
pomnianych wrażeń. W  Miękini, 
oprócz atrakcji których dostarczą 
artyści sceniczni, przez dwa dni 
Festiwalu na uczestników czekać 
będzie autodrom, karuzele, zamek 
strachów, dmuchańce, kolejka, 
euro bangi, stoiska wiejskie, grille, 
sztuczna plaża z  leżakami i  wiele, 
wiele innych. 

Życzę Wszystkim miło spędzonych 
chwil w Miękini,  wspaniałej zaba-
wy, radości i uśmiechu.

Jan Marian Grzegorczyn 
Wójt Gminy Miękinia

www.miekinia.pl
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