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Drogi – katalizator rozwoju gospodarczego

Pani Minister, kolejne porozumienia „wokół 
drogi” podpisane, są powody do satysfakcji?
Raczej powiedziałabym, że przede wszystkim 
jest wielka nadzieja, że dzięki współpracy tylu 
podmiotów ożywienie gospodarcze od Białego-
stoku po Wrocław, i  to w  bliskiej perspektywie, 
jest realne. Pierwszym projektem gospodarczym, 
związanym bezpośrednio z  budową nowej drogi 
szybkiego ruchu, był projekt „S3 – Droga Wiel-
kich Możliwości”. Miałam okazję mówić o  nim 
na łamach „Kapitału Dolnego Śląska”, więc tylko 
przypomnę, że 19 lutego, w Głogowie, z inicjaty-
wy naszego resortu, specjalne strefy ekonomiczne 
i samorządy podjęły współpracę w celu stworze-
nia obszaru aktywności inwestycyjnej w  pasie 
drogi S3 Nowa Sól-Bolków (a  docelowo do Lu-
bawki). Zapowiadałam, że następne, podobne po-
rozumienia, już wkrótce i cieszę się, że dziś mogę 
zaprezentować pomysł dotyczący S8.

Tym razem siły połączyło aż pięć województw 
i cztery strefy.
To rzeczywiście duża inicjatywa, bo i S8 jest drogą 
wyjątkową. Po zakończeniu budowy wszystkich 

odcinków, a to nastąpi już niedługo, będzie mia-
ła długość 565 km i połączy potencjał rozwojowy 
kilkudziesięciu samorządów i położonych na ich 
terenie czterech stref ekonomicznych. Nie mo-
żemy jednak czekać, aż biznes tę drogę znajdzie. 
To my musimy wyjść do firm, pokazać im gminy 
i powiaty, przez które przebiega S8 i przygotować 
jak najlepszą ofertę dla inwestorów, wypromować 
doskonałe tereny specjalnych stref ekonomicz-
nych, stworzyć nowe obszary aktywności, poka-
zać potencjał regionów i ich mieszkańców.

W  tych działaniach Dolny Śląsk jest ważnym 
podmiotem? 
Bardzo ważnym. Strategicznym, jak każde z wo-
jewództw. Podkreślę to jeszcze raz, tutaj chodzi 
o współdziałanie. Oczywiście, każdy z  regionów, 
każdy z marszałków czy szefów stref chciałby, aby 
to na jego terenie inwestowali najwięksi. Ale nam 
chodzi o zrównoważony rozwój i to nie jest tylko 
hasło. Jestem przekonana, że mądrze konkurując, 
wzajemnie motywując się do działania, ucząc się 
od siebie, możemy zyskać najwięcej. Przecież, 
ostateczną stawką  do wygrania jest wzrost go-

spodarczy całego kraju. Dolny Śląsk jest bardzo 
silnym regionem, o  tym nikogo nie trzeba prze-
konywać. Jednak doskonale wiemy, że aby także 
w przyszłości było dobrze, dziś niczego nie moż-
na zaniedbać czy odpuścić. To rozumieją i prezes 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK 
Barbara Kaśnikowska i  marszałek Cezary Przy-
bylski, stąd ich aktywny udział w projekcie.

Co ma Dolny Śląsk do zaoferowania inwesto-
rom?
Odpowiedzią na to pytanie moglibyśmy wypełnić 
cały numer „Kapitału Dolnego Śląska”. Nasz re-
gion, mówię to nie tylko jako wiceminister gospo-
darki, ale i jako Dolnoślązaczka i lokalna patriot-
ka, jest wspaniały. W mojej ocenie wymarzony do 
lokowania w  nim przedsięwzięć gospodarczych. 
Doskonałe położenie, wiele dobrych powiązań 
komunikacyjnych, zachęty inwestycyjne trzech 
specjalnych stref ekonomicznych, ale także pro-
pozycje wielu samorządów, coraz lepiej przygoto-
wani pracownicy to kluczowe czynniki decydują-
ce o atrakcyjności Dolnego Śląska.

Marszałkowie pięciu województw, dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego,  wiel-
kopolskiego i  podlaskiego, oraz prezesi czterech stref Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej "INVEST-PARK”, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Warmiń-
sko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i  Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej  podpisali porozumienia o wsparciu inwestycyjnym dla MŚP wzdłuż trasy S8. 
Konferencja "S8 – INWESTYCJE NAM PO DRODZE", pod patronatem Ministerstwa 
Gospodarki, odbyła się 14 maja w Łodzi. O tym rozmawiamy z Iloną Antoniszyn-Klik, 
wiceminister gospodarki.

Obywatele Polski, obywatele Europy
Z Natalią Szczucką, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europej-
skiej w Polsce o obchodach Dnia Europy, ochronie środowiska naturalnego i Euro-
pejskim Roku na rzecz Rozwoju rozmawia Małgorzata Pawlaczek.

Obchody Dnia Europy, organizo-
wane w  Warszawie i  Wrocławiu, 
służą  tylko promocji Unii Euro-
pejskiej (UE) w  społeczeństwie 
czy mają spełnić jeszcze jakiś  cel?
Podczas obchodów Dnia Europy 
staramy się przekazać informacje 
o  UE, szerzyć wiedzę na temat jej 
funkcjonowania, w  pewien sposób 
przybliżyć Unię obywatelom. Chce-
my, by ludzie uświadomili sobie, że 
UE to nie jakiś abstrakcyjny twór 
oderwany od ich życia codziennego, 
że UE to ludzie, m.in. wrocławianie, 
którzy przez aktywny udział w róż-
nych inicjatywach kształtują Zjed-
noczoną Europę. Poza tym, Dzień 
Europy jest też zwyczajnie świetną 
okazją do radosnego świętowania 
sukcesu idei jedności europejskiej. 
W  tym roku, Dzień Europy, miał 
podwójne znaczenie. Obchodzimy 
nie tylko 65 rocznicę podpisania 
Deklaracji Schumana, ale również 
70-tą rocznicę zakończenia II wojny 
światowej, dlatego przypominaliśmy 
o  pokoju w  UE, wartości bardzo 
cennej dla wszystkich Europejczy-

ków (w 2012 Unia Europejska zosta-
ła wyróżniona Pokojową Nagrodą 
Nobla). W tym roku postanowiliśmy 
skupić się również na tematyce „eko-
logicznej" oraz „etycznej”.

W  jaki sposób zwracają państwo 
uwagę na tematykę ochrony śro-
dowiska? 
Aby zwrócić uwagę na tematykę 
zagrożenia środowiska naturalnego 
i  potrzebę wprowadzania zrówno-
ważonego transportu w  miastach, 
jako Dom Europy bierzemy udział 
w Europejskim Wyzwaniu Rowero-
wym, w  którym kręcimy kilometry 
dla Wrocławia. Przy okazji obcho-
dów Dnia Europy postanowiliśmy 
promować poruszanie się rowerem, 
środkiem transportu przyczyniają-
cym się nie tylko do naszego zdrowia 
i  czystszego środowiska, ale także 
ogromnej satysfakcji i  dobrej zaba-
wy. Zaangażowaliśmy się również 
w  promocję idei sprawiedliwego 
handlu. Dzięki współpracy z Punk-
tem Informacji UE Europe Direct 
we Wrocławiu, świętujący Dzień 

Europy mogli wziąć udział w  grze 
miejskiej „Choco Game”, która przy-
bliżyła im zagadnienia związane ze 
sprawiedliwym handlem i  Europej-
skim Rokiem na rzecz Rozwoju.

Czy my, Polacy, czujemy się obec-
nie częścią społeczności europej-
skiej, integralną częścią Europy?
Postrzeganie siebie jako obywatela 
nie tylko Polski, ale także Europy, 
wynika po prostu z  uświadomienia 
sobie, że Polska jest integralną częścią 
Europejskiej Rodziny. Coraz więcej 
Polaków zaczyna to dostrzegać, pa-
trząc na Europę już nie tylko w poję-
ciu geograficznym, ale społeczno-go-
spodarczym. Na pewno pomocne są 
w tym procesie wszystkie ułatwienia 
w  aspekcie mobilności, które stano-
wią namacalny dowód przynależno-
ści Polski do większego organizmu 
europejskiego.

2015 został ogłoszony przez UE 
Europejskim Rokiem na rzecz 
Rozwoju. Co należy rozumieć pod 
tym hasłem?

Europejski Rok na rzecz Rozwoju to 
szczególna inicjatywa. Tym razem 
uwaga Europejczyków została skie-
rowana na działania zewnętrzne UE 
oraz jej zaangażowanie w  kwestie 
globalne. Najistotniejszymi aspek-
tami poruszanymi w  ramach tego 
przedsięwzięcia są eliminacja ubó-
stwa oraz działanie na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju państw trzecich. 
Europejski Rok na rzecz Rozwoju 
ma pokazać jak w  sposób długofa-
lowy i zrównoważony pracować nad 
problemami globalnymi. Pragniemy, 
aby obywatele Europy byli świadomi 
działań UE na płaszczyźnie między-
narodowej. Dodatkowo kampania ta 
ma zachęcić społeczeństwo do zaan-
gażowania w pomoc potrzebującym 
na całym świecie. Więcej informacji 
można znaleźć na https://europa.eu/
eyd2015/pl.

dodatek informacyjno reklamowy 
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Fundusz Regionu Wałbrzyskiego napędza rozwój przedsiębiorczości 
działając na wielu płaszczyznach. Najpotężniejszym wsparciem dla firm 
są udzielane przez instytucję preferencyjne pożyczki. Czy przedsiębiorcy 
chętnie po nie sięgają?
Zdecydowanie wzrosła świadomość przedsiębiorców na temat preferencyj-
nych instrumentów zwrotnych, oferowanych w ramach programów rządo-
wych oraz współfinansowanych ze środków UE. Widać to m.in. po ilości 
udzielonych pożyczek oraz ich wartości. W ciągu ostatnich 5 lat, tylko dzię-
ki inicjatywie JEREMIE, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponował 
aż 109 mln zł pomiędzy 879 przedsiębiorstw. Coraz więcej firm aktywnie 
korzysta z  atrakcyjnego wsparcia, chociaż wciąż dominuje oczekiwanie 
dotacji, które stopniowo zostają zastępowane przez system instrumentów 
zwrotnych. Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż 
dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki. Unijne pieniądze 
wracają na rynek i  będą pracować dla polskiej gospodarki przez dziesię-
ciolecia. 

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać wsparcie finansowe Fundu-
szu Regionu Wałbrzyskiego? Czy korzystać z niego mogą wyłącznie duże 
firmy z historią kredytową?
Nasze pożyczki to szansa dla mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw. 
Dzięki nim wiele firm poprawiło swoją płynność finansową, umocniło po-
zycję rynkową oraz zwiększyło obroty, a także utworzyło nowe miejsca pra-
cy. Pożyczkę może otrzymać praktycznie każdy przedsiębiorca z Dolnego 
Śląska chcący rozwinąć swoją działalność i poczynić inwestycje. Wspieramy 
również firmy bez historii kredytowej.
 
Na jakie cele można uzyskać dofinansowanie i na jakich warunkach? 
Na finansowanie działalności, w  tym wyposażenie, inwestycje, zakup nie-
ruchomości, tworzenie miejsc pracy, wdrażanie innowacji. Udzielanie 
preferencyjnych pożyczek rozpoczęliśmy jako jedni z pierwszych i mamy 
w  tej dziedzinie ogromne doświadczenie, dlatego możemy zaoferować 
przedsiębiorcom najlepsze warunki. Jako jedyni na Dolnym Śląsku udzie-
lamy w ramach inicjatywy JEREMIE pożyczek nawet do 1 miliona złotych. 
Atutami tej pożyczki są stałe oprocentowanie roczne w wysokości 2 proc., 
brak prowizji za rozpatrzenie wniosku i indywidualne podejście do każdego 
przedsiębiorcy. 

Od pewnego czasu FRW realizuje również rządowy program „Pierwszy 
biznes – Wsparcie w starcie”. Do kogo jest on adresowany?
Wsparcie w ramach tego programu mogą otrzymać absolwenci szkół, stu-
denci i osoby bezrobotne myślące o własnym biznesie. Jest to wyciągnięcie 
ręki do młodych, ambitnych osób, które zakończyły edukację i pozostają bez 

zatrudnienia.  Pomimo braku doświadczenia otrzymują szansę na rozpo-
częcie własnej działalności. Aktualnie dzięki programowi powstało już 55 
firm, które otrzymały w  sumie ponad 3 mln zł. O pożyczkę do 78 tys. zł 
z oprocentowaniem 0,44 proc. można się ubiegać do 31 grudnia 2016r. 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego nie tylko udziela pożyczek, ale także 
organizuje szkolenia oraz zaprasza do udziału w programach, jak choćby 
zakończony już „Zostań Kobietą Sukcesu”. Do kogo skierowana jest ta 
oferta, jaka jest tematyka szkoleń i programów, na jakich zasadach moż-
na brać w nich udział? 
Organizowane przez nas szkolenia i konferencje są bezpłatne i otwarte dla 
wszystkich. Chcemy dzielić się wiedzą z  osobami myślącymi o  założeniu 
własnego biznesu, a  także z  działającymi już przedsiębiorcami. Podczas 
spotkań prezentujemy m.in. możliwości finansowania działalności gospo-
darczej. Tematyka prowadzonych przez nas szkoleń jest szeroka. Dotyczy 
m.in. kwestii prawnych, księgowych czy marketingowych. Takie działania 
są cennym źródłem informacji biznesowych.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego razem z portalem naszbiznes24.pl zor-
ganizował w tym roku po raz pierwszy Dolnośląski Plebiscyt Gospodar-
czy „Gwiazdy Biznesu”. Komu przyznawane są wyróżnienia i jakie kry-
teria trzeba spełnić? 
Naszą misją jest rozwój i promocja postaw przedsiębiorczych, dlatego też 
zorganizowaliśmy to wyjątkowe wydarzenie gospodarcze. Do udziału 
w  bezpłatnej rywalizacji w  ramach „Gwiazd Biznesu” zaprosiliśmy firmy 
z terenu całego Dolnego Śląska, a następnie spośród zgłoszonych Kapituła 
Konkursu wybrała laureatów w pięciu kategoriach: Mikro Firma, Mała Fir-
ma, Średnia Firma, Biznes Odpowiedzialny Społecznie i Pierwszy Biznes. 
Przyznana została też nagroda dla samorządu przyjaznemu biznesowi oraz 
nagrodzona osobowość roku. W uroczystej Gali Finałowej imprezy uczest-
niczyło ok. 500 gości z całego regionu.

Jakie znaczenie ma działalność Funduszu Regionu dla lokalnych przed-
siębiorców i lokalnej społeczności?
Instytucje otoczenia biznesu powinny być nie tylko źródłem finansowania 
inwestycji, ale także szeroko rozumianym wsparciem dla lokalnych firm 
i  takim właśnie wsparciem jesteśmy. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego od 
1992r. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i  potrzebom przedsiębiorców, 
dynamicznie rozwijając również siebie. Nieustanne doskonalenie oferty 
pożyczkowej oraz ulepszanie świadczonych przez nas usług owocuje nagro-
dami i wyróżnieniami, takimi jaki Muflony 2013, Nagroda BGK 2013 czy 
Anioł Hospicjum 2014.

Marcin Prynda

Pożyczki zdobyły
uznanie 
przedsiębiorców
Ponad 240 mln zł trafiło do dolnośląskich przedsię-
biorców dzięki wsparciu, jakie oferuje mikro, ma-
łym i  średnim przedsiębiorstwom Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego - instytucja finansowa działająca od 
23 lat na terenie naszego województwa. Preferencyj-
ne pożyczki na rozwój a  także założenie działalności 
gospodarczej zdobyły uznanie sektora MŚP, który jest 
dominującą siłą polskiej gospodarki. O  napędzaniu 
dolnośląskich przedsiębiorstw rozmawiamy z Rober-
tem Jagłą, Prezesem Zarządu Funduszu Regionu Wał-
brzyskiego.

Ważne miejsce w historii 
i teraźniejszości Wałbrzycha
Z  Andrzejem Warzechą, prezesem zarządu Wałbrzy-
skich Zakładów Koksowniczych Victoria SA o  lidero-
waniu, produkcji koksu odlewniczego, społecznej od-
powiedzialności biznesu i ważnej roli zakładu w życiu 
lokalnej społeczności rozmawia Małgorzata Pawlaczek.

Wałbrzyskie Zakłady Koksow-
nicze Victoria SA są w  Europie 
liderem w produkcji koksu odlew-
niczego. W jaki sposób osiąga się 
taki status?
Status lidera osiąga się poprzez wy-
znaczenie sobie celu, do którego na-
leży konsekwentnie zmierzać. Jeśli 
myśli się o  liderowaniu, trzeba so-
bie też bardzo wysoko zawiesić po-
przeczkę. I oczywiście oferować od-
powiedni produkt, który znajdzie 
nabywców nie tylko na rynku pol-
ski, ale i  europejskim. W  Europie 
pod względem ilości produkowane-
go i sprzedawanego koksu odlewni-
czego zajmujemy drugą pozycję za 
koksownią z Czech. Ale pod wzglę-
dem jakości oferowanego koksu 
jesteśmy absolutnym europejskim 
liderem. Dobrze byłoby oczywi-
ście zdobyć także rynki światowe. 
I  to jest właśnie ta nasza wysoko 
zawieszona poprzeczka. Możliwa 
do przeskoczenia, ponieważ jakość 
koksu odlewniczego produkowane-
go w  Victorii jest nieosiągalna dla 
innych koksowni. 

Co to oznacza?
Dysponujemy odpowiednimi bate-
riami i  technologią. Mamy też zna-
komitą, wykwalifikowaną załogę. 
A surowiec, co także w tym procesie 
jest najbardziej istotne istotne, pozy-
skujemy w  ramach grupy kapitało-
wej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
do której należymy. Aż 65 proc. wę-
gla używanego w  naszej koksowni 
pochodzi właśnie z  JSW. Około 20 
proc. węgla jest importowana z USA 
przez spółkę Polski Koks, która rów-
nież należy do grupy kapitałowej 
JSW. Koksik suchy kupujemy od 
Koksowni Przyjaźń, której udzia-
łowcem jest również JSW. Wszystko 
to razem, technologia, proces pro-
dukcji, wdrożenie odpowiednich, 
najwyższej klasy rozwiązań do prze-
robu surowców na koks odlewniczy 
i  idąca za tym wysoka jakość pro-

duktu finalnego, zatrudnieni ludzie, 
wreszcie uczestnictwo w  grupie ka-
pitałowej – to cała filozofia składają-
ca się na wysokie oceny jakościowe 
naszych wyrobów. 

Działalność Victorii ma ogromne 
znaczenie dla lokalnej społeczno-
ści. Jak zakład pomaga mieszkań-
com Wałbrzycha i okolic?
Victoria jest chyba jednym z  ostat-
nich przedsiębiorstw branży węglo-
wo-koksowej i  w  ogóle przemysłu 
ciężkiego w  regionie, dzięki które-
mu miasto powstało i miało możli-
wość się rozwijać. Również dlatego, 
że zakład uzyskał wysoki status 
nie tylko w Polsce, ale i w Europie, 
Victoria wciąż jest ważną częścią 
historii Wałbrzycha. Ponieważ to 
ostatnie takie przedsiębiorstwo 
w  regionie, mieszkańcy uważają, że 
trzeba o  niego dbać. Zwłaszcza że 
Victoria aktywnie angażuje się nie 
tylko w  działalność biznesową, ale 
również wspieranie lokalnej społecz-
ności. Społeczna Odpowiedzialność 
Biznesu (CSR) jest dla nas bardzo 
ważnym elementem funkcjonowa-
nia. Staramy się nie konsumować 
wyłącznie przez siebie i  grupę ka-
pitałową osiąganych przychodów 
i zysków, ale chcemy się nimi dzielić. 
Dlatego uczestniczymy we wszelkie-
go rodzaju przedsięwzięciach chary-
tatywnych, których celem jest wspo-
maganie działalności hospicjów 
czy szkół specjalnych. Pomagamy 
sfinansować wydarzenia kulturalne, 
również dlatego, że moim zdaniem 
o kulturze powinno się mówić dużo 
i  więcej do niej dokładać. Uczest-
niczymy w  przedsięwzięciach po-
dejmowanych przez miasto, wspo-
magając choćby dziecięce świetlice 
środowiskowe. Jesteśmy głównym 
sponsorem odnoszącego coraz więk-
sze sukcesy zespołu siatkarzy Victo-
ria PWSZ. Skoro drużyna nazywa się 
Victoria powinna zwyciężać i cieszy 
nas, że tak się dzieje. 

CSR to obecnie bardzo modne po-
jęcie. Ale prezes Zachodniej Izby 
Gospodarczej, Marek Pasztetnik 
w jednym z wywiadów dla Kapita-
łu Dolnego Śląska powiedział, że 
„należy pozwolić się firmom bo-
gacić, żeby mogły się dzielić swo-
im bogactwem”.
Zgadzam się z tą opinią. Tak właś-
nie jest. CSR to jest dobra strona 
biznesu i my to realizujemy. Mia-
łem nawet okazję występować na 
scenie z innymi przedstawicielami 
biznesu i  polityki w  przedstawie-
niu charytatywnym „Zbyt Czer-
wony Kapturek”, z którego dochód 
przeznaczony został na rzecz po-
trzebujących pomocy dzieci. Sta-
ramy się dobrze żyć z  mieszkań-
cami otoczenia, w  którym zakład 
funkcjonuje. Nie wywodzę się 
z  tego regionu, ale zauważyłem, 
że tu tej pomocy potrzeba bardzo 
dużo. Możliwe, że przemysł, na 
którym opierała się gospodarka 
Wałbrzycha i  okolic zlikwidowa-
no zbyt gwałtownie. Szczęśliwie 
dostrzegam wiele starań samorzą-
du, szczególnie prezydenta mia-
sta, które sprawiają, że Wałbrzych 
zaczyna odżywać. Wrażenie robi 
Centrum Sportowo-Rekreacyjne 
Aqua Zdrój, łącznie z  halą spor-
tową, w  której grają nasi siatka-
rze. To bardzo dobra inwestycja. 
Wciąż jest tam tłok. Widać także 
porządek na ulicach, drogi są co-
raz lepsze, powstaje również no-
woczesna infrastruktura miasta.

Miasto staje się przyjazne miesz-
kańcom, a 160-letnia Victoria jest 
chyba jednym z największych pra-

codawców i  zarazem firmą poko-
leniową? 
Można ją nawet nazwać firmą ro-
dzinną, bo pracują tu dziadkowie, 
rodzice i dorosłe dzieci. Załoga jest 
doświadczona, kultywuje tradycje 
zakładu i  rekomenduje do pracy 
wywodzących się ze swojej rodziny 
następców. Victoria uznawana jest 
także za zakład, do którego chce 
się przyjść pracować. Praca w kok-
sowni, w naszej również, nie należy 
do łatwych, ale jest bardzo dobrze 
wynagradzana. Dlatego codziennie 
otrzymujemy po kilka-, kilkanaście 
zgłoszeń od osób aplikujących na 
różne stanowiska. 

Pokoleniowość jest atutem dla 
przedsiębiorstwa?
Z  pewnością pozytywne jest to, że 
rodzice uczą swoje dzieci zarówno 
kultury zakładu, jak i kultury tech-
nicznej. To obecnie o tyle ważne, że 
– również za sprawą zreformowa-
nego dekadę temu systemu kształ-
cenia, który przestał kłaść nacisk 
na nauki ścisłe – coraz trudniej za-
trudnić dobrego inżyniera. W prze-
myśle właśnie zaczynamy odczuwać 
brak dobrze wykształconej, przy-
gotowanej do zawodu kadry inży-
nieryjno-technicznej. Spadł po-
ziom nauczania na politechnikach. 
Często podnoszę ten temat, bo to 
dla przyszłości gospodarki bardzo 
ważne. W  odległej perspektywie 
również dla dalszych losów Victo-
rii. Szczęśliwie na razie my tę kadrę, 
także za sprawą pokoleniowości, 
odpowiednio przygotowujemy do 
pracy w naszym zakładzie.
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Dolnośląski Salon Gospodarczy 
o strategii surowcowej kraju
Podczas drugiego w tym roku Dolnośląskiego Salonu 
Gospodarczego, który odbył się 21 kwietnia, zebrani 
debatowali o znaczeniu strategii gospodarowania su-
rowcami dla rozwoju kraju. Gościem specjalnym wy-
darzenia był dr hab. Herbert Wirth, Prezes Zarządu 
KGHM Polska Miedź SA.

Dr hab. Herbert Wirth rozpoczął od przybliżenia zebranym profilu i strategii 
firmy KGHM Polska Miedź SA, po czym przeszedł do kwestii wzrostu gospo-

darczego, który znacznie wpływa na globalne procesy urbanizacyjne. Przed-
stawił także prognozy w kwestii zapotrzebowania na zasoby strategiczne.
Według przedstawionych danych do 2030 roku zapotrzebowanie na stal 
wzrośnie o 80 proc., na nawozy o 50 proc., a wodę aż o 41 proc. – Trzeba 
jednak wziąć pod uwagę, że mimo rosnących potrzeb, podaż jest ograniczo-
na. W tym przypadku zapewnienie zbilansowanego strumienia podaży su-
rowców determinuje możliwość rozwoju gospodarczego – wyjaśniał Prezes 
Zarządu KGHM SA. 
Na dowód tej tezy prelegent omówił filary zintegrowanej strategii surow-
cowej UE, zwracając jednocześnie uwagę, że Polsce takiej strategii brakuje. 
Gdyby jednak stworzyć oraz wdrożyć w  naszym kraju optymalną politykę 
surowcową, jej efektem byłaby rozwinięta i zrównoważona gospodarka.

cywilizacji i nic nie wskazuje na zmniejszenie za-
potrzebowania w  przyszłości. Dowiedziałem się, 
że w  działalności Kombinatu (KGHM – przyp. 
red.) dylematy decyzyjne występują częściej, 
np. ochrona zasobów wody pitnej. Przykład ten 
pogłębia rozumienie mechanizmów funkcjo-
nujących w  epoce wiedzy. Po niemal stu latach 
budowy infrastruktury energetycznej opartej na 
scentralizowanym zarządzaniu potencjałem pro-
dukcyjnym, ujawnił się mechanizm długotrwałej 
erozji formuły użyteczności publicznej w  sekto-
rach infrastrukturalnych. W  aktualnej sytuacji, 
jeśli Polska gospodarka chce poprawić swoją kon-
kurencyjność, musi zastosować radykalne me-
chanizmy regulacyjne. Niestety w  zakresie obo-
wiązków regulacyjnych państwo wykazuje małą 
skuteczność, zwłaszcza w  koordynowaniu relacji 
ze strukturami samorządowymi. Należy w trybie 
pilnym upowszechnić zasoby PROSUMENCKIE. 
Włączenie aktywności użytkowników energii 
w kształtowanie jej zapotrzebowania jest podsta-

wowym warunkiem przełamania dotychczaso-
wych nawyków centralnego planowania. Instytut 
Ekonomiki Energetycznej Uniwersytetu w  Kolo-
nii przewiduje, że energetyka oparta na zasobach 
odnawialnych może zaspokoić 35 proc. zapo-
trzebowania na energię pierwotną. Opracowując 
strategię energetyczną dla Polski warto skorzystać 
z  tych doświadczeń niemieckich. Tańsze może 
okazać się domknięcie bilansu energetycznego 
kraju z  wykorzystaniem zasobów odnawialnych 
i modernizując wybraną część energetyki węglo-
wej. Błędne decyzje na długie lata nieefektywnie 
ukierunkują inwestycje energetyczne. Plany rządu 
uruchomienia dwóch elektrowni jądrowych wy-
dają się mało realne, bowiem zgodnie z regułami 
Unii Europejskiej kłopotliwe będzie uzyskanie 
kredytowania przez sektor bankowy. W tej sytu-
acji plany wprowadzenia w  Polsce przestarzałej 
technologii uranowej wymagają szerokiej dyskusji 
społecznej. Warto, ku przestrodze, przypomnieć 
choćby przestarzałą technologię Huty Katowice.

specjalności m.in. w  zakresie Geoinżynierii, Gór-
nictwa i Geologii, Budownictwa Lądowego i Inży-
nierii Środowiska. W zakresie robotyki, a w szcze-
gólności robotyki podziemnej, która związana jest 
z  wydobyciem surowców w  przyszłości – o  czym 
mówi się w  KGHM-ie – także nie będzie proble-
mów. Już obecnie studenci uczelni wrocławskich 
wygrywają międzynarodowe zawody w  tym za-
kresie na terenie USA, w  Europie czy ostatnio 
po raz kolejny zawody łazików marsjańskich. 
We Wrocławiu są rozgrywane Mistrzostwa Pol-
ski Robotów skierowane do młodzieży szkolnej 
i  studentów. Mamy zatem  uzdolnioną młodzież, 
dobre uczelnie, międzynarodowe sukcesy. Cho-
dzi o  wykorzystanie tych zasobów dla dobra 
i  rozwoju regionu, także w  zakresie wydobycia 
i  przeróbki minerałów. Absolwentów należy za-
trudniać tutaj i budować krajowe firmy, a nie do-

puszczać do wyjazdów za chlebem za granicę. Za-
grożeniem i to poważnym dla realizacji ambitnych 
planów jest jednak brak w Polsce strategii surow-
cowej. Bieżąca polityka koncentruje się na celach 
krótkoterminowych, podczas gdy strategie surow-
cowe są długofalowe, co widać na przykładzie ropy 
naftowe i OPEC, strategii chińskiej dotyczącej rud 
metali ziem rzadkich, strategii rosyjskich związa-
nych z ropą, węglem i uranem oraz amerykańskich 
dotyczących technologii łupkowych. Skrajnie li-
beralne pomysły wyprzedaży wszystkich zasobów 
w  imię doraźnych zysków rządzących ekip nie są 
najlepsze, gdyż pozwalają jedynie pokryć doraźny 
deficyt wynikający z  bieżącego nieumiejętnego 
zarządzania państwem. Brak wyraźnej strategii su-
rowcowej utrudnia dobre funkcjonowanie ważnej 
części naszej gospodarki obecnie i będzie utrudniał 
także w przyszłości. O ile nie ulegnie zmianie.

Drugie spotkanie Salonu Gospodarczego w  tym 
roku miało służyć rozpoznaniu współzależności 
pomiędzy konfliktami, ograniczeniami i  prze-
szkodami a  potencjałem do rozwoju i  bogactwa 
kraju w  obszarze gospodarki surowcowej. Kon-
centrowaliśmy się na podejściu strategicznym, 
nieodzownym dla dobrej polityki rozwoju, które 
niestety jest w Polsce unikane, deficytowe. Głów-
nie dlatego, że efekty nie pojawiają się natych-
miast. Ale przy zaniechaniu nie będzie ich też 
w przyszłości. Bez dobrych strategii nie może też 

być mowy o  naprawianiu stosunków społeczno-
-gospodarczych. Dlatego działamy razem bo tylko 
wtedy możemy uzgodnić wspólne cele, zaakcep-
tować działania i zmiany, które z natury mogą po-
czątkowo kosztować by przynieść pożytki w przy-
szłości.

Jan Bujko
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Dolnośląskiej
Rady Przedsiębiorczości i Nauki

Marek Woron
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Przedstawione podczas spotkania Salonu Go-
spodarczego problemy,  wynikające ze zróżni-
cowanych technologii produkcyjnych, którymi 
zarządza KGHM, są inspirujące. Z racji własnego 
doświadczenia zawodowego, koncentrowałem się 
na problemie zużycia przez ludzkość od początku 
swego istnienia 50 proc. znanych zasobów ener-
gii pierwotnej. A  przecież to dopiero początek 

Uczelnia, na której pracuję jest przygotowana na 
wsparcie KGHM-u w pełnym zakresie. Kompleks 
edukacyjno-badawczy GeoCentrum Politechniki 
Wrocławskiej otwarty w roku 2012 jest przygoto-
wany na to, aby wspomóc od strony badawczej, 
ale także dostarczyć inżynierów odpowiednich 

Fundusze unijne na Dolnym Śląsku dla  
przedsiębiorców – nowe zasady, nowe wyzwania
Michał Klimczak, menedżer w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce

Po wielu miesiącach oczekiwania za-
czynają pojawiać się pierwsze realne 
oznaki, że fundusze unijne dla przed-
siębiorców na Dolnym Śląsku zostaną 
uruchomione w tym roku. W grudniu 
2014 r. Komisja Europejska zatwier-
dziła Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014 – 2020 (RPO WD, Program), 
a w styczniu 2015 r. Program ten zo-
stał przyjęty przez Zarząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. W  marcu został 
powołany Komitet Monitorujący RPO 
WD, który w ostatnich dniach (8 maja 
2015 r.) przedstawił zasady ubiegania 
się o dofinansowanie oraz oceny pro-
jektów. Znany jest też wstępny harmo-
nogram naboru wniosków – pierwsze 
konkursy mają być ogłoszone jeszcze 
do końca czerwca, a  wnioski będzie 
można składać w 3 i 4 kwartale 2015 
r. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze 
w tym roku przedsiębiorcy będą mo-
gli liczyć na przyznanie pierwszych 
dotacji.

Co będą mogli dofinansować 
przedsiębiorcy
Zasadniczo obszary dofinansowania 
dla firm dzielą się na kilka podsta-
wowych grupy takich jak: badania 
i  rozwój, usługi i  infrastruktura dla 
rozwoju przedsiębiorczości, inter-
nacjonalizacja, rozwój produktów 
i  usług, szeroko rozumiana energe-
tyka i  ekologia, kadry. W  ramach 
każdej z tych grup obowiązują inne 
zasady i preferowane będą inne typy 
projektów.

Badania i rozwój
Unia Europejska w  swojej polityce 
na najbliższe lata kładzie szczegól-
ny nacisk na rozwój obszaru badań 
wśród firm. Powyższe przekłada się 
na ukierunkowanie funduszy unij-
nych dla przedsiębiorców i  dlate-
go w  ramach RPO WD planowane 
jest przyznawanie dofinansowań 
na działania jak np.: prowadzenie 
badań przemysłowych i  prac roz-
wojowych, opracowanie linii pilota-
żowych i  demonstracyjnych czy też 
pierwsze wdrożenia technologii.
Program zakłada bardzo komplekso-
we podejście do tematu - od koncep-
cji do pierwszej produkcji włącznie. 
Powyższe pozwoli innowacyjnym 
firmom uzyskać dofinansowanie 
na opracowanie i wdrożenie swoich 
pomysłów. Ciekawym rozwiązaniem 
dla firmy, które chciałyby wdrożyć 
we własnej działalności istniejące 
rozwiązania innowacyjne, będzie 

możliwość dofinansowania nabycia 
i wdrożenia patentów czy też know-
-how opracowanych przez innych.
Dodatkowo dla firm, które chcą 
prowadzić prace badawcze i  roz-
wojowe w  sposób ciągły lub obec-
nie prowadzą takie prace i  chcą się 
rozwijać w tym obszarze, pojawi się 
możliwość dofinansowania utworze-
nia lub rozwoju własnego zaplecza 
badawczo-rozwojowego.

Usługi i infrastruktura dla 
biznesu
Jedną ze zidentyfikowanych barier 
w rozwoju firm, szczególnie małych 
i  średnich, jest ograniczony dostęp 
do profesjonalnie przygotowanej in-
frastruktury biurowej, produkcyjnej, 
badawczej oraz do profesjonalnych 
usług doradczych. W  ramach RPO 
WD, pojawi się możliwość dofi-
nansowania działań zmierzających 
do przygotowania terenów inwe-
stycyjnych i  infrastruktury (w  tym 
badawczej) dla małych i  średnich 
firm. Firmy te będą miały ułatwiony 
dostęp do wytworzonej infrastruk-
tury. Małe i średnie firmy będą mo-
gły skorzystać też z profesjonalnych 
usług doradczych (na preferencyj-
nych warunkach). 

Internacjonalizacja
Jeżeli mamy już produkt, którym 
warto się pochwalić na arenie mię-
dzynarodowej, trzeba rozważyć 
w jaki sposób to zrobić i skąd wziąć 
na to środki. Tu znowu pomocne 
mogą okazać się fundusze unijne 
dostępne w  ramach Programu i  tu 
również zaprezentowano podejście 
kompleksowe. W  ramach funduszy 
unijnych w  RPO WD, można dofi-
nansować nie tylko sam wyjazd, ale 
co dużo bardziej istotne, przygo-
towanie planu i  strategii ekspansji 
na rynki zagraniczne. Dodatkowo, 
dofinansować będzie można różne 
obszary działalności firm poprzez 
zmianę modeli zarządzania i dosto-
sowane do potencjalnych rynków 
i klientów/partnerów zagranicznych. 
Rozwój produktów i usług
Dofinansowanie będzie można uzy-
skać również na inwestycje w  ma-
szyny i  urządzenia, a  także w  roz-
wiązania zmniejszające szkodliwe 
oddziaływanie na środowisko. Tak 
dobrze znany z  poprzednich lat in-
strument wraca i  zapewne tak jak 
w  poprzednich latach będzie cie-
szył się dużą popularnością. Na-
leży wskazać na kilka istotnych 

zasad odnośnie jego dostępności. 
Po pierwsze będzie skierowany tyl-
ko do małych i  średnich firm. Po 
drugie wyodrębniono instrument, 
w  którym dofinansowaniu będzie 
podlegało rozpoczęcie masowej pro-
dukcji na podstawie wyników prac 
badawczo-rozwojowych. Istotne jest 
też premiowanie ubiegania się o niż-
szą niż maksymalna dopuszczalna 
wartość dofinansowania (znane 
z poprzednich lat), a  także premio-
wanie projektów wpisujące się w in-
teligentne specjalizacje regionu (np. 
ze względu na branżę). 

Energetyka, ekologia, kadry
W  tym obszarze dofinansowaniu 
będą podlegały specyficzne projekty 
np. dotyczące modernizacji źródeł 
ciepła w  małych i  średnich firmach 
z  uwzględnieniem odnawialnych 
źródeł energii. W  obszarze doszka-
lania kadr nastąpi prawdopodobnie 
największa zmiana. Przedsiębiorcy 
i  ich pracownicy będą w większości 
odbiorcami dofinansowanych in-
strumentów rynku pracy, niż sami 
będą je kreować na własne potrzeby.

Terminy
Wstępny harmonogram został już 
ogłoszony. W tym roku powinniśmy 
spodziewać się naborów wniosków 
na projekty z  obszaru badań i  roz-
woju, internacjonalizacji oraz inwe-
stycji MSP w nowe produkty i usłu-
gi. Taki wybór pokazuje, że jeszcze 
w  tym roku zostaną zaadresowane 
najważniejsze obszary działalności 
nowych a  także istniejących i  chcą-
cych się rozwijać firm. Warto już te-
raz przygotować się do nadchodzą-
cych rund naboru wniosków.
Na co zwracać uwagę
Patrząc na doświadczenia pierw-
szych dwóch okresów dystrybucji 
funduszy unijnych w  Polsce, jak 
również na fundusze przedakcesyj-
ne, można wyciągnąć kilka wnio-
sków, które przekładają się na prak-
tyczne wskazówki:
1.  Najpierw projekt potem dofi-

nansowanie – nie jest właściwą 
strategią próba znalezienia pro-
jektów, które mogą uzyskać do-
finansowanie. Zazwyczaj kończy 
się to albo projektem, którego nie 
można rozliczyć, albo projektem 
który nie jest nam potrzebny. Naj-
pierw należy zrobić inwentaryza-
cję projektów i planów, a dopiero 
w następnym kroku rozważyć czy 
istnieje np. fundusz unijny, w ra-

mach którego można pozyskać 
wsparcie.

2.  Dokładna analiza wytycznych – 
zanim zaczniemy pisać wniosek 
należy odpowiedzieć sobie na 
pytanie: czy mamy szanse. Pozwa-
la to uniknąć sytuacji, w  której 
w trakcie sporządzania dokumen-
tacji okazuje się, że brakuje nam 
np. jakiegoś dokumentu formal-
nego.

3.  Analiza długookresowa – po-
zyskanie funduszy unijnych to 
proces długoterminowy, a  przy-
znanie dofinansowania i  podpi-
sanie umowy o  grant to dopiero 
początek drogi. Decydując się na 
dofinansowanie należy pamiętać, 
o  obowiązujących procedurach 
i wytycznych, które będziemy mu-
sieli stosować rozliczając dofinan-
sowany projekt.

4.  Wsparcie urzędników – urzędnicy 
zajmujący się funduszami unijny-
mi są po to żeby pomóc przedsię-
biorcom. Są to przeważnie osoby 
o  dużym doświadczeniu i  znajo-
mości przepisów, a  także nasta-
wione na dialog. Warto skorzystać 
z ich pomocy. 

Programy centralne, pan-
-europejskie
Poza funduszami unijnymi w  ra-
mach RPO WD, jest jeszcze szereg 
innych programów i źródeł publicz-
nego finansowania. Są to np. pro-
gramy centralne takie jak Program 
Operacyjny Inteligentny Rozwój, 
Program Operacyjny Infrastruktura 
i  Środowisko, ale także programy 
pan-europejskie, np. Horyzont 2020. 
Poza funduszami unijnymi można 
uzyskać dofinansowanie również 
w  ramach środków krajowych np. 
na badania i rozwój lub też szeroko 
pojętą ochronę środowiska. Jeże-
li nie możemy znaleźć możliwości 
dofinansowania w  RPO WD, warto 
rozważyć inne źródła.
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Ćwierć wieku gospodarczej  
samorządności na Dolnym Śląsku

Obecnie Dolnośląska Izba Gospodarcza wspiera 
też swoich członków, organizując liczne szko-
lenia i  warsztaty, pozyskując unijne dotacje na 
rozwój firm, integrując środowisko gospodarcze 
regionu oraz oferując specjalistyczne usługi

To już 25 lat
Od 1990 raku dzięki zaangażowaniu i pracy wie-
lu osób DIG pracowała na swoja pozycję. Sta-
bilność i  kompetencje obecnego kierownictwa 
Izby przyczyniły się do umocnienia jej pozycji 
w  regionie i  sprawiły, że obecnie Dolnośląska 
Izba Gospodarcza jest jedną z  najpoważniej-
szych i najbardziej liczących się organizacji sku-
piających środowiska gospodarcze i  biznesowe 
w Polsce. 

To właśnie przy Dolnośląskiej Izbie Gospodar-
czej funkcjonuje od lat Sąd Arbitrażowy, który 
służy polubownemu rozwiązywaniu sporów 
między podmiotami gospodarczymi. To także 
w  Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej eksporterzy 
mogą legalizować dokumentny tzn. uwierzy-
telniać je w obrocie międzynarodowym, co jest 
konieczne na wielu rynkach pozaeuropejskich. 
Ochrona i reprezentowanie interesów członków  
oraz inicjowanie i  nawiązywanie relacji gospo-
darczych z  polskimi i  zagranicznymi podmio-
tami, to także codzienna praktyka DIG, której 
efekty w  sposób korzystny i  bardzo wymierny 
wpływają na polepszanie kondycji i pozycji firm 
członkowskich.

Szczególnie cenną wartością są organizowane 
przez zespół Izby warsztaty i szkolenia z zakre-
su prawa gospodarczego i  podatkowego, moż-
liwości pozyskiwania unijnych środków, a także 
rozwijania wszelkiego rodzaju kompetencji za-
równo twardych, jak i tzw. miękkich związanych 
między innymi z   komunikacją, kreatywnością, 
zarządzaniem sobą, współpracą w zespole.

Jubileuszowe obchody
W roku jubileuszu Dolnośląska Izba Gospodar-
cza przygotowała kilkanaście wydarzeń o  cha-
rakterze integracyjnym, kulturalnym i  arty-
stycznym. Główny punkt obchodów XXV-lecia 
samorządu gospodarczego to uroczysta gala we 
wrocławskim Teatrze Muzycznym Capitol, na 
którą zaproszono członków i  przyjaciół Izby, 
przedstawicieli władz, reprezentantów środo-
wisk gospodarczych i  kulturalnych jak i  świat 
nauki, korpus dyplomatyczny oraz media.  

Kolejne wydarzenia to między innymi: ro-
dzinny piknik w  Łanach, Turniej Tenisowy im. 
Mirosława Wróbla, konferencja na temat bez-
pieczeństwa, a  na zakończenie roku tradycyjne 

spotkanie świąteczne. Ponadto zostanie wydana 
jubileuszowa publikacja książkowa oraz powsta-
nie okolicznościowy film.

DIG – Dla Integracji Gospodarczej
Dolnośląska Izba Gospodarcza od początku 
swojego istnienia działa na rzecz i  w  imieniu 
swoich członków. Korzyści wynikające z przyna-
leżności do Izby są oczywiste. To przede wszyst-
kim bezpieczeństwo i  świadomość, że w  razie 
wystąpienia problemów przedsiębiorca ma się 
do kogo zwrócić i  ze swoim kłopotem nie po-
zostanie sam. To także dostęp do organizowa-
nych niemal każdego tygodnia specjalistycznych 
szkoleń, warsztatów, wykładów i  konferencji 
tematycznych, w  których udział jest zazwyczaj 
bezpłatny dla członków DIG. 

Dolnośląska Izba Gospodarcza wspiera też firmy 
członkowskie w rozwijaniu ich własnego bizne-
su, dzieje się to w dużej mierze dzięki pozyski-
wanym przez Izbę środkom z Unii Europejskiej. 
Do tej pory DIG pozyskała ponad 9 milionów 
złotych i  pozostaje liderem wśród podobnych 
organizacji. Ważnym elementem działania Izby 
jest także integracja środowiska gospodarczego. 

Temu celowi służą cieszące się dużym zaintere-
sowaniem comiesięczne Kluby Biznesu DIG, na 
których członkowie organizacji spotykają się za-
wsze w ciekawych miejscach z zawsze interesu-
jącym tematem przewodnim. Dotąd gościliśmy 

miedzy innymi w Afrykarium we wrocławskim 
Ogrodzie Zoologicznym, na budowie Naro-
dowego Forum Muzyki, w  Radio Wrocław, na 
Stadionie Miejskim w  EIT +, we Wrocławskim 
Parku Technologicznym. A  tylko w  tym roku 
naszymi gośćmi byli prof. Robert Gwiazdowski, 
Dyrektor NFM Andrzej Kosendiak, przedstawi-
ciele Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.  

Przynależność do Dolnośląskiej Izby Gospodar-
czej jest też oznaką prestiżu firmy, która poprzez 
fakt członkostwa wysyła sygnał do swojego oto-
czenia, klientów i kontrahentów, że jest firmą po-
ważną, odpowiedzialną i rzetelną, i że zależy jej 
nie tylko na własnym, partykularnym interesie 
lecz na szerszej, korzystnej dla wszystkich stron 
wymianie i współpracy.

Ewa Eliasiewicz-Skoberla   
Koordynator ds. komunikacji 

Mija 25 lat od powołania we Wrocławiu gospodarczego samorządu zrzeszającego dolnośląskich przedsiębior-
ców. Główną, realizowaną do dziś ideą i celem działalności organizacji jest ochrona i reprezentowanie interesów 
zrzeszonych firm wobec administracji państwowej i lokalnej. 

„Srebrne wesele. Rodzince strzeliło 25 lat ...”
...śpiewał Jerzy Połomski. 25 lat temu 
przywrócono w  Polsce życie samo-
rządowe. Nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że samorządy ufundo-
wały wielki sukces naszego kraju. 
Jeśli mówić o wzroście poziomu cy-
wilizacyjnego nad Wisłą, Odrą i Bu-
giem, to jest on najsilniej i najmoc-
niej dziełem samorządów.

Równocześnie trzeba pamiętać, że ustrój samo-
rządowy „uszyty” jest w sposób dalece niedosko-
nały, zawiera w sobie wiele błędów, nie był „szli-
fowany”, poprawiany w mijającym ćwierćwieczu.

Te niedoskonałości to:
•  brak zróżnicowania kompetencji gmin więk-

szych i mniejszych,
•  w szczególności niedostrzeganie roli miast,
•  uparte unikanie prawnego wprowadzenia 

metropolii i  aglomeracji w  polską przestrzeń 
ustrojową,

•  stosunkowo słabe umocowanie regionów,
•  brak odwagi w stanowieniu finansowania gmin 

i regionów.

Polska jest skonstruowana jako demokracja 
przedstawicielska, co – zwłaszcza w  ostatnim 
okresie –  utrudnia zagospodarowanie energii 
społecznej. Obywatelskość jest mordowana prze-
de wszystkim na poziomie centralnym (państwo 
polskie nie przeprowadziło żadnej inicjatywy 
obywatelskiej) i medialnym. Rachunek za te za-
niedbania jest jednak głównie wystawiany samo-
rządom (owszem, obserwujemy aktualnie debatę 
dotyczącą tych spraw, prowadzoną na szczeblu 
krajowym). Samorządy zaś nie są do tego przy-
gotowane. 

Samorządy to takie społeczne ubranie, które 
krawiec skroił i  uszył inaczej. Nie w  „sznycie” 
partycypacyjnym. Jeśli dodać do tego, że krawiec 
ów dramatycznie pomniejszył rolę rad gmin-
nych i  zapomniał o  wprowadzeniu jakiegokol-
wiek sprzęgła pomiędzy wójtami, burmistrzami, 
prezydentami, a  ich radami to widać wyraźnie, 
że demokracja – w tym wypadku samorządowa 
– ma wciąż wiele wad.

Także brak powiązań między poszczególnymi 
szczeblami samorządności, np. gminami i regio-
nami, zdaje się być brakiem, a nie sukcesem.

Co rzekłszy należy natychmiast ponownie po-
wiedzieć, że polska samorządność to jednak 
wielki sukces. Głównie w zakresie kreowania lo-
kalnej tożsamości oraz ekonomicznej i inwesty-
cyjno-infrastrukturalnej sprawności.

Dzięki samorządom Polska wygląda inaczej niż 
lata temu. Dzięki samorządom (kilku samo-
rządom) mogły się w  Polsce odbyć Mistrzostw 
Europy w  Piłce Nożnej. Dzięki samorządom 
(wielu samorządom) umieliśmy w  naszym kra-
ju zagospodarować środki europejskie. Unijny 

„Plan Marshalla” wywróciłby się, gdyby nie sa-
morządy.

Przywołana tożsamość lokalna, naprawdę 
w  istotnym tego słowa znaczeniu fundowana 
przez samorządy, jest „drajwerem” rozwoju spo-
łecznego i gospodarczego.

Podobnie jak lokalna przedsiębiorczość, z którą 
samorządy naprawdę dobrze współpracują.

Kultura, edukacja i  gospodarka to trzy zakresy 
dobrej aktywności samorządów, choć ich kom-
petencje, nawet największych z polskich miast, są 
w obszarze gospodarczym bardzo ograniczone.

Miarą samorządowego sukcesu niech będą dwie 
sprawy. Po pierwsze, kiedy kilka lat temu zbada-

no w Polsce siłę marek, brandów publicznych, to 
okazało się, że w pierwszej trójce znalazły się na-
zwy dwóch miast: Krakowa i Wrocławia.

Po drugie w ciągu ostatnich kilkunastu lat (a do-
kładniej od 2004 roku, czyli roku wejścia Polski 
do UE) produkt krajowy brutto wzrastał naj-
szybciej w dużych miastach. I  tak Wrocław jest 
obok Warszawy miastem, które odnotowało naj-
szybsze tempo rozwoju, biorąc pod uwagę PKB
wytwarzane na terenie naszego miasta w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca.

Poprawmy przywoływane niedoskonałości, usta-
nówmy metropolie a będzie jeszcze, jeszcze, jesz-
cze lepiej!

Rafał Dutkiewicz
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Gmina Strzelin – przykładem na trwały 
kontakt lokalnych władz i społeczeństwa
O  zaangażowaniu społecznym mieszkańców gminy, 
wdrożeniu budżetu obywatelskiego i  inwestycjach 
z Dorotą Pawnuk, burmistrzem Strzelina rozmawiała 
Małgorzata Pawlaczek.

Gmina Strzelin jest pierwszym sa-
morządem z powiatu strzelińskie-
go, który zdecydował się na wdro-
żenie budżetu obywatelskiego. Na 
ten cel przeznaczono sporą sumę, 
bo aż 500 tys. zł. Czy złożono już 
pierwsze projekty? Jeśli tak, czy 
może Pani powiedzieć, jakich re-
alizacji dotyczą? 
Zgadza się, Gmina Strzelin jest 
pierwszym samorządem na terenie 
powiatu strzelińskiego, który zde-
cydował się na wdrożenie budżetu 
obywatelskiego. Warto podkreślić, 
że takie rozwiązanie z  powodze-
niem funkcjonuje już w  większych 
ośrodkach miejskich, takich jak 
m.in. Wrocław i  Łódź. W  ramach 
Strzelińskiego Budżetu Obywatel-
skiego to mieszkańcy zdecydują, 
na jakie projekty inwestycyjne lub 
remontowe z  zakresu zadań włas-
nych gminy przeznaczyć pieniądze. 
Wszystkie propozycje projektów 
muszą mieć ogólnodostępny cha-
rakter i  dotyczyć wyłącznie tere-
nów należących do gminy Strzelin. 
W  2016 roku do podziału jest pół 
miliona złotych. W  chwili obecnej 
strzeliński samorząd prowadzi in-
tensywną kampanię promocyjną 
w mediach społecznościowych (fa-
cebook) i  lokalnej prasie. Zaplano-
waliśmy spotkania informacyjne 
dla mieszkańców Strzelina, podczas 
których będzie można dowiedzieć 
się o zasadach składania propozycji 
projektów i  prawidłowego wypeł-
nienia formularza zgłoszeniowego. 
Mieszkańcy Strzelina oraz przedsta-
wiciele lokalnych organizacji mogą 
składać propozycje projektów do 
Strzelińskiego Budżetu Obywatel-
skiego na rok 2016 w terminie od 1 
do 30 czerwca 2015 roku.
Od 1 sierpnia do 15 września Zespół 
zweryfikuje projekty pod wzglę-
dem formalno-prawnym, sprawdzi 
możliwość ich realizacji oraz prze-
analizuje skutki finansowe. Lista 
zweryfikowanych projektów zosta-
nie upubliczniona we wrześniu na 
stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy w Strzelinie oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej. W paź-
dzierniku odbędzie się głosowanie 
w lokalu wyborczym usytuowanym 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Strzelinie. Głosować będzie moż-
na również w formie elektronicznej. 

Głosujący wskażą jeden projekt z li-
sty zweryfikowanych projektów. 
Na chwilę obecną nie mamy jesz-
cze zarejestrowanych propozycji 
projektów, natomiast jest wiele za-
pytań dotyczących składania ofert, 
tak więc możemy domniemywać, 
że w najbliższym czasie propozycje 
zaczną napływać. 

Sądzi Pani, że strzelinianie będą 
zainteresowani realizacją służą-
cych mieszkańcom przedsięwzięć, 
które zostaną sfinansowane z  bu-
dżetu obywatelskiego? To pyta-
nie również o  to, czy uważa Pani 
mieszkańców Gminy za zaangażo-
waną społeczność? Czy wyrazem 
tego zaangażowania jest choćby 
udział w organizowanym od wielu 
lat konkursie w  Konkursie "Gmi-
na Strzelin w Kwiatach i Zieleni"? 
Mieszkańcy naszej Gminy są nie-
wątpliwie społeczeństwem obywa-
telskim, mocno zaangażowanym 
we wszelkiego rodzaju projekty 
i inicjatywy, zarówno w te społecz-
ne, jak i wychodzące z magistratu. 
Jesteśmy przekonani, że strzeli-
nianie są i  będą zainteresowani 
realizacją przedsięwzięć służącym 
naszemu społeczeństwu. Budżet 
obywatelski jest kolejnym przy-
kładem na bardzo trwały i  niero-
zerwalny kontakt lokalnych władz 
i społeczeństwa.
Jak słusznie Pan zauważył wyrazem 
owego zaangażowania jest udział 
w  organizowanym od lat konkur-
sie „Gmina Strzelin w  Kwiatach 
i  Zieleni”. Nie jest to przykład od-
osobniony, kolejnym przykładem 
na obywatelski charakter naszej 
społeczności jest udział w  konkur-
sie  „Ładna fasada”. Konkurs  był 
skierowany do indywidualnych 
właścicieli oraz wspólnot mieszka-
niowych z  terenu miasta i  gminy 
Strzelin, posiadających budynki nie 
wpisane do rejestru zabytków. Nasi 
obywatele osobiście lub za pośred-
nictwem zarządców swoich nieru-
chomości zgłaszali swoje obiekty. 
Pragnę nadmienić, że zainteresowa-
nie tym projektem przerosło nasze 
najśmielsze oczekiwania. Analizu-
jąc wszystkie dotychczasowe pro-
jekty realizowane w  naszej gminie 
możemy być spokojni jeżeli chodzi 
o zaangażowanie społeczne.

Gmina uzyskała dofinansowanie 
do programu usuwania azbestu. 
Jak duży jest to wciąż problem, ilu 
budynków dotyczy, kto może skła-
dać w  tej sprawie wnioski, jakie 
procedury należy przejść, jaka jest 
wysokość dofinansowania i wyko-
nanie jakich prac obejmuje? 
Po dokonaniu inwentaryzacji wy-
robów zawierających azbest na te-
renie gminy Strzelin do usunięcia 
jest ok. 1200 Mg azbestu łącznie na 
ok. 700 obiektach. W  chwili obec-
nej usunięto ok. 150 Mg i  kolejne 
zostaną usunięte w  bieżącym roku 
w  ramach dofinansowania z  Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. 
Osoby fizyczne mogą skorzystać 
z  dofinansowania na dwa sposoby 
po pierwsze :
- w  ramach uchwały nr VII/59/11 
w  sprawie dofinansowania zadań 
z zakresu ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej realizowanych na 
terenie Miasta i Gminy Strzelin oraz 
uchwały zmieniającej nr XXVI-
II/236/12 z  dnia 26 czerwca 2012 
i  nr XXVIII/235/2012 z  dnia 26 
czerwca 2012. Uchwała wraz z  za-
łącznikami dotyczącymi dofinan-
sowania zadań proekologicznych 
dostępna jest na stronie interneto-
wej bip Strzelin w  zakładce ochro-
na środowiska pozostałe uchwały 
dostępne na stronie bip gm Strzelin 
w  zakładce uchwały rady. Zgodnie 
z  w/w  uchwałą dofinansowanie na 
azbest wynosi 100 % poniesionych 
kosztów maksymalnie 10000 zł. Do 
każdej wypłaty jeżeli jest zlokalizo-
wana na terenie na którym znajduje 
się forma ochrony przyrody przy-
znane jest 10 % dodatku. 
Drugi sposób polega na złożeniu 
przez osoby fizyczne a  także  firmy, 
które są ujęte w inwentaryzacji wnio-
sku o usunięcie azbestu do naszego 
urzędu. Następnie gmina występuje 

z  wnioskiem do  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu. Jeżeli uzyska dofinanso-
wanie, zostaje wybrana firma, któ-
ra azbest usuwa. W  tym wypadku 
wszystkie koszty ponosi gmina.

Jakie inwestycje będą realizowane 
w  Gminie w  najbliższym czasie. 
Które z nich przy udziale środków 
unijnych? Jakie jest znaczenie tych 
inwestycji dla mieszkańców i roz-
woju, przyszłości Gminy? 
W  2015 roku oddamy do użytku 
największe i  najbardziej kosztow-
ne inwestycje rozpoczęte w  roku 
ubiegłym. Jestem pewna, że nowy 
budynek socjalny przy ulicy Że-
romskiego w  Strzelinie, sala gim-
nastyczna przy Szkole Podstawo-
wej w Białym Kościele oraz remiza 
OSP w Brożcu spełnią oczekiwania 
i  będą służyć lokalnej społeczno-
ści. Budynek socjalny i sala gimna-
styczna są realizowane przy wspar-
ciu zewnętrznego dofinansowania. 
Sukcesywnie poprawiamy bezpie-
czeństwo mieszkańców, dlatego 
w  tegorocznym budżecie znalazło 
się wiele ważnych inwestycji dro-
gowych. Gmina partycypuje w  re-
alizacji inwestycjach przy drogach 
administrowanych przez woje-
wództwo dolnośląskie. Niedawno 
rozpoczęła się budowa półkilome-
trowego odcinka chodnika przy 
ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 
396 w miejscowości Ulica. Ponad-
to, zaplanowaliśmy budowę nowe-
go ronda na skrzyżowaniu ruchli-
wych dróg wojewódzkich nr 395 
i  396 (ulice – Wrocławska, Oław-
ska i  Wolności), które ma poważ-
nie usprawnić komunikację w  tej 
części miasta. Czekamy na decyzję, 
czy Województwo Dolnośląskie 
otrzyma na ten cel dofinansowa-
nie ze środków Budżetu Państwa 
w wysokości 50% wartości zadania. 

W Mieście Krzywej Wieży i Frankensteina 
każdy znajdzie coś dla siebie
O szerokich walorach miasta, w rozmowie z Marcinem Pryndą opowiada 
burmistrz Ząbkowic Śląskich, Marcin Orzeszek

Ząbkowice Śląskie starają się o nowych miesz-
kańców. Co, Pana zdaniem, może przekonać 
do zamieszkania w  "Mieście Krzywej Wieży" 
i okolicznych miejscowościach? 
Ząbkowice Śląskie stale się rozwijają – powstaje 
nowe osiedle domków jednorodzinnych, na któ-
rym sprzedaliśmy ponad 50 działek, do nabycia 
pozostanie jeszcze kilkanaście.  Jest u nas rów-
nież atrakcyjna oferta mieszkań w budynkach 
wielorodzinnych. Posiadamy również bogatą i 
atrakcyjną ofertę edukacyjną – miejsca dla każ-
dego dziecka w przedszkolach, najtańsze wyży-
wienie w regionie, 5 zł dziennie za trzy posiłki 
dla dziecka. Absolwenci naszych szkół podsta-
wowych oraz gimnazjów osiągają bardzo dobre 
wyniki na egzaminach i uczestniczą w wielu 
projektach edukacyjnych, wymianach z ucznia-
mi szkół naszych miast partnerskich. W Ząbko-
wicach Śląskich znajdują się także dwie szkoły 
ponadgimnazjalne – Liceum Ogólnokształcące, 
które co roku plasuje się na czołowych miejscach 
pod względem zdawalności matur, a także Zespół 
Szkół Zawodowych, będący – mogę to powie-
dzieć z pełną odpowiedzialnością – jedną z naj-
lepszych szkół technicznych na Dolnym Śląsku, a 
nawet w kraju. 
Ząbkowice Śląskie to również miasto pełne za-
bytków,  odbywa się u nas wiele imprez plenero-
wych, w tym dwie największe: Dni i Noce Krzy-
wej Wieży oraz Weekend z Frankensteinem,  na 
który zawsze wstęp jest bezpłatny, a występują na 
nich gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

Czy Ząbkowice Śląskie, jaki miejsce do życia, 
mają ofertę wyłącznie dla ludzi młodych, ro-
dzin, czy jest to także znakomite i  przyjazne 
miejsce, w którym spędzić można jesień życia? 
W Mieście Krzywej Wieży i Frankensteina każdy 
znajdzie coś dla siebie – to wspomniane wcześ-
niej imprezy plenerowe, oferta sportowa dla 
wszystkich, ale również duży Park Miejski im. 
Sybiraków, którego rewitalizację ukończyliśmy 
w poprzednim roku i sukcesywnie odnawiana 
starówka, będące wspaniałymi miejscami do ro-
dzinnych spacerów. Działa u nas również Ząbko-
wicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, realizujący 
wiele ciekawych projektów, aktywizujący senio-
rów. W tym roku ruszy także  Ząbkowicka Karta 
Seniora, dzięki której seniorzy będą mogli korzy-
stać w wielu sklepach i instytucjach kulturalnych 
ze specjalnych zniżek.  

Miasto stara się także pozyskać inwestorów. 
Jaką ofertę mają Ząbkowice dla przedsię-
biorstw planujących ulokować tu działalność? 
W Urzędzie Miejskim działa Biuro Wsparcia 
Przedsiębiorczości – pomaga ono tym, którzy 
już prowadzą działalność oraz tym, którzy taką 
działalność dopiero chcą uruchomić. Pracowni-
cy Biura udzielają informacji na temat dotacji, 
pożyczek, projektów, z których mogą skorzystać 
przedsiębiorcy. W Ząbkowicach Śląskich powsta-
nie także Ząbkowicki Inkubator Przedsiębiorczo-

ści, co znacznie ułatwi rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w naszej gminie. Organizujemy 
również spotkania z instytucjami zewnętrznymi, 
na temat dotacji ze środków europejskich dla 
przedsiębiorców.
Gmina posiada atrakcyjne działki pod budowni-
ctwo przemysłowo-usługowe. Podatki dla przed-
siębiorców w Gminie Ząbkowice Śląskie nie były 
podnoszone od 4 lat. 

Czy ułatwieniem w rozmowach z potencjalny-
mi inwestorami jest położenie części terenów 
w obrębie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej? 
To w  głównej mierze zależy od inwestora i  jego 
oczekiwań. Inwestycja w strefie musi mieć wartość 
przynajmniej 100 tysięcy euro, a nie każdy mały 
przedsiębiorca dysponuje takimi środkami na in-
westycje. Jesteśmy otwarci na każdego, kto będzie 
chętny do zainwestowania w naszej gminie.

Czy Ząbkowice wypracowały program ulg tak-
że dla tych firm, które już w mieście i gminie 
już funkcjonują, a  stawiają na rozwój, w  tym 
tworzenie nowych miejsc pracy? 
Przede wszystkim jest to uchwała w  sprawie 
„Programu pomocy de minimis dla przedsię-
biorców tworzących nowe miejsca pracy na te-
renie Gminy Ząbkowice Śląskie”, przyjęta w 2014 
r. przez Radę Miejską Ząbkowic Śląskich. W ra-
mach tej pomocy, przedsiębiorca tworzący nowe 
miejsca pracy – bez względu, czy tworzy nową 
firmę czy też rozszerza działalność już istniejącą, 
może uzyskać nawet 3-letnie zwolnienie z podat-
ku od nieruchomości.

Jakie ważne inwestycje i  przedsięwzięcia, 
z  punktu widzenia mieszkańców, ale tak-
że przyszłości miasta i  gminy, planowane są 
w  najbliższym czasie? Które z  nich są istotne 
Pana zdaniem?
Największą inwestycją, która dopiero przed nami, 
jest budowa Krytej Pływalni. Jest to kluczowa in-
westycja, która jest konieczna, aby wprowadzić 
nie tylko Ząbkowice Śląskie, ale i  cały powiat 
w XXI wiek. To także trwająca przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 385, będącej głównym ciągiem 
komunikacyjnym w  mieście. Przygotowujemy 
się również do rewitalizacji Ratusza, który jest 
jednym z najpiękniejszych tego typu budynków 
w województwie, niezwykle istotnym, kiedy mó-
wimy o rozwoju turystyki.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich, Marcin Orzeszek
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Gmina Czernica i zaangażowani
mieszkańcy Małej Ojczyzny
Z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica o inwestycjach, miesz-
kańcach, Małej Ojczyźnie i 25 latach samorządności w Polsce rozmawia Małgorza-
ta Pawlaczek.

Gmina podpisała porozumienie z  Legnicką Specjalną Strefą Ekono-
miczną, do której wejdą tereny inwestycyjne w Dobrzykowicach. Jakie 
korzyści z tej umowy wynikają dla potencjalnych inwestorów, a jakie dla 
gminy? 
W dniu 10 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie w siedzibie Urzędu 
Gminy Czernica z  prezesem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Rafałem Jurkowlańcem. W  jego wyniku ustalono konieczność przekaza-
nia przez gminę zestawu podstawowych doku mentów planistycznych oraz 
innych związanych ze stanem uzbrojenia projektowanego terenu w  Do-
brzykowicach w infrastrukturę techniczną (woda, ścieki, gaz, energia elek-
tryczna, drogi). Taki „zestaw startowy” został przekazany zarządowi strefy 
w dniu 20 kwietnia br. Po analizie tych dokumentów zarząd strefy podej-
mie ewentualne dalsze kroki, które być może doprowadzą do podpisania 
porozumienia z  LSSE. Teren, którym zainteresowanie wstępnie wyraził 
prezes LSSE to obszar o powierzchni ok. 120 ha w obrębie Dobrzykowic, 
przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę 
usługową, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Co to oznacza dla gospodarki gminy?
Jeżeli teren LSSE zostanie powiększony o obszar „Dobrzykowice” to w kon-
sekwencji oznaczałoby to, po jego uzbrojeniu i  pozyskaniu inwestorów, 
przede wszystkim miejsca pracy dla mieszkańców gminy. Ponadto gmina, 
na skutek ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów, 
budowli, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na 
terenie strefy przez przedsiębiorców, ma prawo do rekompensat pochodzą-
cych z budżetu państwa w formie tzw. „rekompensującej subwencji ogól-
nej” wypłacanej w następnym roku za rok poprzedni. 

Jakie tereny inwestycyjne, pod jakiego rodzaju działalność, gmina ma 
w ofercie? 
Póki co koncentrujemy się na wspomnianym obszarze inwestycyjnym w ob-
rębie Dobrzykowic. Dzięki położeniu oferowanych przez nas terenów inwe-
stycyjnych potencjalni inwestorzy mogą ulokować swoje firmy w atrakcyjnie 
i dynamicznie rozwijającej się aglomeracji wrocławskiej. Dodatkowymi atu-
tami są graniczenie z Wrocławiem i korzystny przebieg Wschodniej Obwod-
nicy Wrocławia oraz linii kolejowej, a co za tym idzie dogodne połączenie 
z  autostradą A4 i  innymi kluczowymi ciągami komunikacyjnymi naszego 
regionu, w tym nowo otwartą trasą S8 prowadzącą do  Łodzi i Warszawy.

W gminie funkcjonuje Rada Gospodarcza przy wójcie. Jaki był cel jej 
powołania? Kto wchodzi w jej skład? Jakie są jej kompetencje i zadania? 
Rada powstała z  inicjatywy przedsiębiorców prowadzących działalność go-
spodarczą na terenie gminy, i nie tylko gminy, z którymi kontaktowałem się 
w ostatnich kilku miesiącach. W trakcie rozmów i spotkań zrodził się pomysł 
wspomagania wójta w różnych obszarach funkcjonowania gminy. Siłą napędo-
wą na etapie poprzedzającym organizację pierwszego spotkania był i jest Wal-
demar Szewc. Dzięki jego pośrednictwu i staraniom na pierwszym spotkaniu 
w dniu 12 marca br.  pojawiło się wiele osób, w tym wielu przedsiębiorców, 
którzy zadeklarowali branżową pomoc w  szerokich obszarach działalności 
gminy. Byłem i  jestem pod wielkim wrażeniem ich wiedzy, doświadczenia 
i pomysłów. Już został, w ramach działalności Rady, podpisany list intencyj-
ny przez członków, a zarazem założycieli Dolnośląskiego Klastra Rzeki Odry, 
w zakresie m.in. wykorzystania sportowo-turystycznego rzeki Odry oraz roz-
woju lokalnego, społecznego i gospodarczego terenów położonych przy Odrze. 
Spotkania Rady Gospodarczej będą odbywać się raz w miesiącu. Na najbliższe 
zaplanowano omówienie szans na utworzenie na terenie gminy strefy eko-
nomicznej, budowania dobrej marki gminy, współpracy międzynarodowej 
i problemów związanych z dokumentami strategicznymi gminy.

Jak ocenia pan, z perspektywy własnych doświadczeń jako samorządow-
ca, obchodzone w tym roku 25 lat samorządności w Polsce? 

To ćwierćwiecze samorządności w Polsce doskonale pokazuje jak scentra-
lizowana dotąd władza zbliżyła się do ludzi. W oparciu o 2478 gmin, 314 
powiatów i 16 województw władza jest bliżej ludzi, ich potrzeb i proble-
mów. Poprzez bezpośredni wybór przez mieszkańców swoich przedsta-
wicieli w  organach samorządowych przepływ informacji pomiędzy nimi 
a obywatelami jest szybszy i skuteczniejszy, co prowadzi do efektywniejszej 
realizacji woli mieszkańców. Rada gminy i wójt projektując prawo są kon-
trolowani poprzez społeczność lokalną, która co 4 lata weryfikuje skutecz-
ność ich działań poprzez udzielenie im poparcia na kolejną kadencję lub 
zmienia te władze. Dzięki kadencyjności działania samorządowców są stale 
weryfikowane, co zapewnia skuteczną realizację zadań służących społecz-
ności lokalnej. Uważam, że największym sukcesem 25 lat samorządności 
w Polsce jest świadomość społeczna i zaangażowanie mieszkańców w życie 
swoich Małych Ojczyzn.

Co jest największą siłą samorządu w gminie Czernica?
Największą siłą gminy są jej mieszkańcy. Aktywni, kreatywni, z głowami 
pełnymi pomysłów. Mieszkańcy, którzy sami biorą sprawy w  swoje ręce 
i  przekładają swoje pomysły w  czyn poprzez działalność w  licznych lo-
kalnych, formalnych i  nieformalnych stowarzyszeniach. Jestem otwarty 
na pomysły mieszkańców na ich nowe inicjatywy, które mają sprawić, że 
gmina Czernica staje się doskonałym miejscem do życia. Często spotykam 
się z mieszkańcami, którzy przychodzą do mnie na spotkania pełni opty-
mizmu, uśmiechnięci, gotowi do realizowania nowych pomysłów. Wśród 
nich wyłoniło się wielu lokalnych liderów, koordynujących wspólne dzia-
łania i nadających tempo rozwojowi naszej gminy. Ludzie ci są docenia-
ni nie tylko na naszym gminnym podwórku, ale i w kraju. Doskonałymi 
przykładami są panowie Jarosław Jagielski i Ryszard Wychudzki, którzy za 
swoją działalność zostali uhonorowani tytułami Sołtysa Roku. W  każdej 
miejscowości gminy Czernica funkcjonuje minimum jedno stowarzysze-
nie zrzeszające mieszkańców. Zakres działania naszych stowarzyszeń jest 
szeroki. Choćby Koło Gospodyń Wiejskich z Chrząstawy, którego piero-
gi zostały wpisane na listę produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Inne stowarzyszenia wspomagają dzieci niepełnosprawne, 
kolejne zrzeszają sportowców, prężnie działają kluby seniorów. Stowarzy-
szenia organizują wiele imprez cyklicznych, które wpisały się na stałe do 
kalendarza imprez organizowanych w Gminie Czernica. To dzięki miesz-
kańcom nasza gmina pokazuje innym, co można osiągnąć działając razem 
i wspólnie realizując swoje marzenia.

Od początku lat 90. Polska przeszła ogromną transformację, co widoczne 
jest gołym okiem na terenie gminy Długołęka. Każda z jej 41 miejscowości 
zmieniła się nie do poznania. To w dużej mierze zasługa długoletniej polity-
ki realizowanej przez wójta gminy Iwonę Agnieszkę Łebek. – Gdy obejmo-
wałam stanowisko w 2000 r. gmina liczyła 17 tys. mieszkańców, a jej budżet 
wynosił niewiele ponad 20 mln zł. Dzisiaj, dokładnie po 15 latach mojej pra-
cy, zameldowanych jest tu już ponad 26 tys. mieszkańców, a gmina posiada 
budżet na poziomie 106 mln zł, czyli aż 5 razy większy! – porównuje wójt.

Uwaga! Gmina w budowie
Duże tempo przyrostu mieszkańców to nie tylko więcej pieniędzy w kasie 
gminy. To konieczność wielu, przeprowadzonych w szybkim tempie, inwe-
stycji. Każdy chce mieszkać w  bezpiecznej okolicy, przy porządnej ulicy, 
mieć dostęp do kanalizacji, szkół o  wysokim poziomie kształcenia i  do-
godnej komunikacji. Gmina realizuje konsekwentnie wszystkie te potrze-
by. W gminnym miesięczniku wydawanym przez urząd stworzona została 
specjalna rubryka, w której mieszkańcy informowani są o podejmowanych 
inwestycjach. Przeglądając ją można zauważyć, że w gminie stale realizuje 
się sporą ilość dużych i kompleksowych inwestycji. Rubryka co miesiąc jest 
przepełniona informacjami.

Przez ostatnich 15 lat w gminie Długołęka wybudowano wiele kilometrów 
dróg, chodników i oświetlenia. Powstała kolejna oczyszczalnia ścieków i sie-
ci kanalizacji w kilku miejscowościach. – We wrześniu 2013 r. oddaliśmy 
do użytkowania nowoczesne przedszkole i  żłobek w  Długołęce. Zaraz po 
zakończeniu tego projektu rozpoczęliśmy kolejną rozbudowę, tym razem 
szkoły w Kiełczowie. Inwestycja jest już prawie zakończona i w przyszłym 
roku szkolnym dzieci będą mogły skorzystać z obiektu. W tym roku rozpo-
czniemy również rozbudowę szkoły w Długołęce – deklaruje wójt.

Dla każdego coś dobrego
Rozbudowa gminy to nie tylko ciężkie tematy infrastrukturalne. – W swojej 
pracy ogromny nacisk kładę na równomierny rozwój gminy. Tam, gdzie nie 
rozbudowujemy aktualnie kanalizacji, bądź nie budujemy świetlicy wiejskiej 
czy boiska wielofunkcyjnego, staramy się realizować mniejsze inwestycje - 
mówi wójt. W  myśl tej zasady każda z  41 miejscowości wyposażana jest 
w siłownie napowietrzne, place zabaw, stoły rekreacyjne do gry i miejsca dla 
mieszkańców, w których będą mogli wspólnie spędzać czas. 
– Staram się nie postępować sztampowo i  wdrażać nowe, mam nadzieję, 
ciekawe rozwiązania. W  ubiegłym roku rozpoczęliśmy szeroko zakrojoną 
akcję poprawy estetyki w  naszych miejscowościach – dodaje wójt. Akcja 
prowadzona była dwutorowo. Większą część działań, takich jak sprzątanie, 
karczowanie, cięcia pielęgnacyjne, ścinki poboczy, realizowała gmina.
Do współpracy zaproszeni byli również mieszkańcy i sołtysi. Gmina zaku-
piła dla nich ponad 60 tys. sadzonek, które zostały przekazane do każdej 
wsi i  zasadzone w  zaplanowanych wcześniej miejscach i  konfiguracjach. 
W ubiegłym roku wizytówką były piękne kwiaty, w tym roku akcja, ku ucie-
sze mieszkańców, będzie kontynuowana.

Unijne wnioski nie były im straszne 
Wiele inwestycji zrealizowanych było dzięki wysokiej skuteczności w  po-
zyskiwaniu środków zewnętrznych. – Do moich priorytetów należy korzy-
stanie przez gminę z każdej, najmniejszej nawet, możliwości pozyskiwania 
zewnętrznych środków finansowych – przyznaje wójt Łebek. W ciągu 10 lat 
obecności Polski w Unii Europejskiej Długołęka pozyskała ponad 41 mln 
złotych na realizację m.in. rozbudowy kanalizacji i  oczyszczalni ścieków, 
budowy dróg, rewitalizacji terenów rekreacyjno-sportowych i wiele innych. 

 Gmina Długołęka - nie ustaje w działaniu!
Tegoroczny jubileusz 25-lecia powstania samorządu w Polsce stał się idealnym pre-
tekstem do podsumowania działań prowadzonych przez ćwierć wieku w  polskich 
samorządach. Bilans okazał się korzystny dla gminy Długołęka, która w tym czasie 
stała się nowoczesną, odnoszącą sukcesy jednostką, prowadzącą przemyślaną i dłu-
gofalową strategię rozwoju.

Dobry klimat dla przedsiębiorców 
Gmina Długołęka odnosi sukcesy w ogólnopolskich konkursach. – Jednym 
z największych wyróżnień, dla mnie i osobiście dla gminy, jest ósma już no-
minacja do dziesiątki najlepszych włodarzy w  Polsce w  plebiscycie „Wójt 
Roku”. To dowód na to, że działania podejmowane w gminie są wartościowe 
i wyróżniają się na tle innych – mówi Iwona Agnieszka Łebek. 
Pozytywne sygnały o  osiąganych sukcesach dobiegają również ze strony 
przedsiębiorców funkcjonujących w gminie. W 2000 r. było ich zarejestrowa-
nych 861. Obecnie przedsiębiorstw jest ponad 3 tys. W tym gronie znajdują 
się największe światowe marki m.in. z branży motoryzacyjnej i budowlanej. 
Jest też sporo mniejszych firm usługowych i  produkcyjnych. Uchwalone 
niedawno studium stworzyło możliwość jeszcze szybszego rozwoju. Dzię-
ki lokalizacji terenów aktywności gospodarczej przy nowych połączeniach 
komunikacyjnych zwiększyła się atrakcyjność inwestycyjna gminy. Jednym 
z takich terenów jest tzw. węzeł w Łozinie.

Anna Chomicka

Nowy budynek przedszkola i żłobka w Długołęce

Wójt odebrała wiele prestiżowych nagród, m.in. z r ak premiera Jerzego Buzka
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Twierdza Srebrna Gόra jest unikatowym obiektem w skali dziedzictwa kultu-
rowego Europy i jedną z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. W chwili 
powstania (1763-1785) należała do najnowocześniejszych tego typu fortyfi-
kacji w Europie. Największy podziw budził i nadal budzi potężny Donjon, 
jeden z najciekawszych obiektόw fortyfikacji epoki nowożytnej.
Jednak Twierdza Srebrna Gόra to w rzeczywistości nie jeden obiekt a cały 
zespół wznoszących się nad miasteczkiem fortόw. Twierdza składa się bo-
wiem aż z sześciu fortόw i kilku bastionόw. Głόwny jej trzon tworzy zespół 
bastionόw z Donjonem w środku. Obiekt ten posiadał 151 pomieszczeń for-
tecznych (kazamat) rozmieszczonych na trzech kondygnacjach. Ogromne 
magazyny, studnie, zbrojownia, kaplica, więzienie, szpital, piekarnia, browar, 
warsztaty rzemieślnicze i prochownia czynił fort całkowicie samodzielnym 
i samowystarczalnym.
W  jego wnętrzu mieściło się 3,756 żołnierzy, olbrzymie zapasy amuni-
cji, opału i  żywności. Do obrony służyły 264 działa moździerze. W  obrę-
bie twierdzy wydrążono 9 studni, w tym najgłębsza (84m) na terenie fortu 
Ostróg. Rozległość tego systemu i jego lokalizacja pozwala zaliczyć twierdzę 
do największych gόrskich założeń obronnych Europy.
W  2002 roku został powołany pierwszy w  kraju Forteczny Park Kulturo-
wy w  Srebrnej Gόrze, organizacja, która stała się kluczowym podmiotem 
w  działaniach na rzecz renowacji i  zagospodarowania fortyfikacji. Duże 
znaczenie dla promocji twierdzy miało też powołanie w  2007 roku srebr-
nogórskiej grupy rekonstrukcyjnej - Infanterie - Regiment von Alvensleben 
(nr 33) odwołującej się swoimi strojami do garnizonu, który stacjonował na 
twierdzy w okresie wojny francusko - pruskiej. Od tego czasu turystów od-
wiedzających twierdzę oprowadzają przewodnicy - żołnierze, którzy prezen-
tują w wyremontowanych pomieszczeniach twierdzy muzeum ze zbiorami 
znalezisk militarnych i  gόrniczych oraz salę projekcyjną z  nowoczesnym 
sprzętem audiowizualnym.

Zapraszamy na XI Święto Twierdzy Srebrna Góra  
i rekonstrukcję historycznej bitwy – 13 czerwca 2015 r.

Twierdza Srebrna Góra dla zwiedzających czynna codziennie
przez cały rok!
Od 1 kwietnia do 31 października w godz. 10.00 - 18.00. Weekendy wakacyj-
ne tj. od 1 lipca do 31 sierpnia (sobota i niedziela) czynne od godz. 10.00 do 
19.00. Od 1 listopada do 31 marca Twierdza Srebrna Góra  czynna od godz. 
10.00 do 16.00. 

www.stoszowice.pl  |  www.forty.pl

Atrakcyjna Gmina Jordanów Śląski
Gmina Jordanów Śląski leży w środkowej części województwa dolnośląskiego, w odległości ok. 30 km na po-
łudniowy zachód od Wrocławia. Teren gminy przecięty jest drogą  krajową nr 8, łączącą stolicę województwa 
dolnośląskiego z Republiką Czeską. 
W odległości 20 km od granic gminnych znajduje się autostrada A4, będąca łącznikiem województwa z Niemca-
mi. Około 17 km od Jordanowa Śląskiego przebiega węzeł obwodnicy autostradowej w kierunku Poznania, po-
łączony z drogą ekspresową S8, będącą kontynuacją trasy autostrady w stronę Łodzi, Warszawy i Białegostoku. 
Powierzchnia gminy, to 5662ha (57 km2), z czego 196 ha stanowi własność gminy. Gmina liczy 3126 mieszkań-
ców, a gęstość zaludnienia wynosi 58 osób na km2.

Korzystna oferta 
inwestycyjna
W  obrębie gminy znajdują się 
tereny inwestycje o  łącznej po-
wierzchni 50 ha, bardzo atrakcyjne 
pod względem położenia na tere-
nie województwa dolnośląskiego, 
ze względu na bliskie sąsiedztwo 
z aglomeracją wrocławską oraz naj-
dynamiczniej rozwijającą się gminą 
Kobierzyce. 

Głównym kompleksem ofertowym 
jest teren położony w  bezpośred-
nim sąsiedztwie krajowej drogi nr 
8, o łącznej powierzchni 33 ha. Dla 
obrębu Jordanowa Śląskiego obo-
wiązuje Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego, gdzie 
jako propozycje zagospodarowania  
wymienia się w szczególności tere-
ny aktywności gospodarczej prze-
znaczonej pod  inwestycje o  cha-
rakterze produkcyjnym, w  tym 

przetwórstwa, magazynowo-
-składowym, np. hurtowni, baz 
sprzętowych, składów materiałów 
budowlanych oraz usług wielko-
powierzchniowych i  usług specja-
listycznych, wymagających dużych 
terenów. 

Wydzielono również tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, usłu-
gowe i  mieszkaniowo-usługowe 
położone w obrębie zbiornika małej 
retencji wodnej. 

Miejsce przyjazne 
mieszkańcom i turystom
W  ostatnich latach gmina Jorda-
nów Śląski poczyniła wiele inwe-
stycji związanych z  zaspokojeniem 
najistotniejszych potrzeb naszych 
mieszkańców. Z pozyskanych przez 
nas środków finansowych, pocho-
dzących z  programów Unii Euro-
pejskiej, wybudowano kanalizację 

sanitarną wraz z  oczyszczalnią 
ścieków, zmodernizowano sieć wo-
dociągową wraz z przepompownią 
wody pitnej, wyremontowano i wy-
posażono świetlice wiejskie oraz za-
gospodarowano tereny rekreacyjne. 

W  ramach tych zadań udało nam 
się stworzyć miejsca integracji spo-
łeczności lokalnej, gdzie mieszkańcy 
mogą realizować swoje zaintere-
sowania zarówno kulturalne, jak 

i sportowe, a rodzice z dziećmi mogą 
spędzać miło czas na zabawie.

Dodatkowe walory krajobrazowo-
-przyrodnicze związane z  położe-
niem gminy w otulinie Ślężańskiego 
Parku Krajobrazowego, u  podnóża 
góry Ślęży, stanowią o  potencjal-
nych możliwościach rozwoju funk-
cji turystyczno-rekreacyjnej, a  do-
godne warunki położenia sprzyjają 
rozwojowi gospodarczemu regionu.

Gmina Żórawina
jasny punkt w cieniu wielkiego miasta
Mało jest takich miejsc w Polsce, mało w Europie. Na 
palcach jednej ręki można policzyć gminy, których lo-
kalizacja jest równie atrakcyjna. Pół godziny jazdy sa-
mochodem do wrocławskiego rynku, tyle samo czasu 
zajmuje podróż do międzynarodowego lotniska.

To właśnie tutaj spotykają się szlaki biegnące z czterech stron świata, to właś-
nie tutaj powstają duże inwestycje firm logistycznych oraz przetwórstwa rol-
nego. Wreszcie tutaj coraz chętniej osiedlają się nowi mieszkańcy skuszeni 
urokliwymi, wolnymi od zgiełku terenami oraz wzorowo rozwijającą się in-
frastrukturą.

Inwestorzy
Gmina Żórawina jest bardzo przychylna dla inwestorów i oferuje wszelką po-
moc prowadzącą do szybkiej finalizacji zawieranych kontraktów. W swoich 
zasobach posiada również wiele terenów inwestycyjnych, a informacje o nich 
dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy. Dlatego też pojawiają się nowi inwe-
storzy, którzy lokują swoje inwestycje na terenie gminy. 
Na terenie Węzła Krajkowskiego powstało centrum logistyczne, park logi-
styczno-przemysłowy pod wynajem. Centrum składa się z dwóch hal maga-
zynowo-produkcyjnych o łącznej powierzchni około 34.000 m2. Ze względu 
na duże zainteresowanie inwestorów, plany na najbliższe lata zakładają roz-
budowę kompleksu nawet do 200.000 m2 powierzchni magazynowo-produk-
cyjnych pod wynajem.

Mieszkańcy
Radością władz gminy jest to, że powstaje również wiele małych firm – we-
dług CEDIG na terenie gminy aktywnie działa ponad 700 podmiotów gospo-
darczych. Wysoki stopień zaawansowania prac nad infrastrukturą w gminie 
powoduje lawinowy wzrost budownictwa mieszkaniowego – dzięki czemu w 
ostatnich latach w Gminie Żórawina przybyło ponad półtora tysiąca nowych 
mieszkańców. 
Gmina wykorzystuje maksymalnie środki z Unii Europejskiej, remontuje 
drogi, buduje i modernizuje świetlice, buduje chodniki i place zabaw, rekon-
struuje zabytki. Za unijne fundusze zmodernizowano koryta rzek Żurawki i 
Żaliny, zbudowano boisko ze sztuczną nawierzchnią. Od 2004 r. z funduszy 
UE pozyskano ponad 14 mln zł. 

Turystyka i zabytki
Warto zaznaczyć, w Gminie Żórawina znajdują się piękne i bezcenne zabyt-
ki - Kościół Świętej Trójcy – nazywany Perłą Manieryzmu, zabytek klasy ze-
rowej oraz jedyne w Polsce Muzeum Powozów i Zaprzęgów w Galowicach, 
które mieści się na terenie dawnych dóbr rodziny von Lieres und Wilkau, 
w dawnym zespole folwarcznym w zabytkowym, szachulcowym spichlerzu 
z 1730 r. Muzeum posiada w swoich zbiorach kilkadziesiąt powozów, od sań 
śnieżnych, przez karety i bryczki, po historyczny konny wóz strażacki. 
Znajduje się tam również kolekcja siodeł kawaleryjskich i uprzęży. Cennym 
eksponatem jest bryczka, którą jeździł premier Wincenty Witos. 

Działania władz gminy są ukierunkowane na pracę dla dobra i rozwoju gmi-
ny oraz jej mieszkańców, więc każdy mieszkaniec może być pewny, że Wójt 
oraz wszyscy jego współpracownicy zawsze znajdą dla niego czas i na pewno 
zrobią wszystko, aby pomóc mu rozwiązać jego problemy i podać przyjaciel-
ską dłoń w każdej sytuacji życiowej i zawodowej.

Brama i spichlerz w Galowicach

Kościół Św. Trójcy w Żórawinie

Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski

Urząd Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina | tel. 071 31 65 157, 071 381 41 11 | Fax 071 7234900

urzad@zorawina.pl | www.zorawina.pl
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Samorządność zmienia Zgorzelec
Piękny jubileusz ćwierćwiecza odrodzenia polskiej samorządności to okazja do tego, by przypomnieć jak wie-
le pozytywnych zmian zaszło w naszym kraju, jak bardzo zmieniło się nasze życie, jego jakość. Okazja by 
przypomnieć jak my sami, Polacy, zmieniliśmy Polskę. Bo dzięki samorządom, od dwudziestu pięciu lat sami 
stanowimy o tym, co dla nas ważne. Sami, bo samorządy to przecież nic innego jak wspólnota ludzi i miejsc. 
I działania podejmowane przez lokalną społeczność i w jej imieniu oraz aktywność wszystkich, którzy z man-
datem lub bez, publicznie czy społecznie, z ramienia urzędów i firm pracują dla  rozwoju gminy i pomyślności 
jej mieszkańców. 

A działania samorządów widać wszędzie - w szkołach, w domach, w pracy. Miarą ich skuteczności są nie tylko 
kolejne metry ułożonych chodników, liczba nowych punktów świetlnych, czy wysokość wydatków poniesionych 
przez dwadzieścia pięć lat na rozwój oświaty, infrastruktury technicznej, ekologii, zdrowia, bezpieczeństwa, 
sportu i kultury, ale też umiejętność pozyskiwania funduszy zewnętrznych, o które z powodzeniem zabiegamy 
po to, aby służyły mieszkańcom naszych gmin. I choć z pewnością nie ustrzegliśmy się błędów to przecież trud-
no nie zauważyć, że samorządność idzie w parze z rozwojem. W Zgorzelcu, moim mieście, które w ostatnich 
latach bardzo zmieniło swój wizerunek, widać to coraz wyraźniej. I choć zostało jeszcze wiele do zrobienia, to 
przecież możemy być dumni z tego co już udało nam się osiągnąć. Widać to gołym okiem. 
Zapraszam do Zgorzelca ! 

           Rafał Gronicz
Burmistrz Miasta Zgorzelec

Miejski Dom Kultury

Jakuby

Park Nadnyski

Skwer Popiełuszki

PGE Turów Arena

Most Staromiejski

Plac Pocztowy i most Staromiejski

Ścieżki rowerowe
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Dolny Śląsk stawia na innowacje      i nowe technologie

W  ostatnim rankingu innowacyjności przy-
gotowywanym przez Unię Europejską, Polska 
jest określana mianem „umiarkowanego inno-
watora” i  ma przed sobą jeszcze długą drogę 
żeby dogonić unijną średnią. To oznacza także 
większą pracę dla poszczególnych regionów, 
w tym Dolnego Śląska. Czy województwo jest 
gotowe na takie wyzwanie?
Zdecydowanie tak. Budowanie odpowiednie-
go wsparcia dla przedsięwzięć innowacyjnych 
i  opartych na nowych technologiach jest dla 
Dolnego Śląsk zadaniem priorytetowym, jas-
no sformułowanym m.in. w  Strategii Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regional-
nym Programie Operacyjnym Województwa 
Dolnośląskiego. Nasza gospodarka potrzebuje 
nowoczesnych i  nowatorskich rozwiązań bazu-
jących na absorpcji wiedzy i  doświadczeń na-
uki. Żeby to się udało konieczna jest skuteczna 
współpraca przedsiębiorców i jednostek nauko-
wych przy tworzeniu innowacyjnych produktów 
i usług, stosowaniu nowoczesnych procesów czy 
wdrażaniu nieszablonowych rozwiązań. Takie 
inicjatywy planujemy szczególnie promować 
w najbliższym okresie. 

A w jaki sposób województwo osiągnąć zało-
żone cele?
Głównym instrumentem z  pomocą którego 
chcemy zwiększać innowacyjność Dolnego Ślą-
ska jest Regionalny Program Operacyjny na lata 
2014-2020. Jedną z  osi priorytetowych progra-
mu są właśnie „Przedsiębiorstwa i  innowacje”, 
na które województwo przeznaczy ponad 415 
mln euro. To najwięcej spośród wszystkich za-
dań zawartych w nowym RPO. Oś obejmuje dwa 
cele tematyczne: wzmacnianie badań nauko-
wych , rozwoju technologicznego i  innowacji 
oraz wspieranie konkurencyjności sektora MŚP. 
Zakładamy, że dzięki inicjatywom realizowanym 
w ramach programu z jednej strony poprawi się 
jakość badań, a  z  drugiej zwiększy się poziom 
ich komercjalizacji i wykorzystania w gospodar-
ce. To co wydaje się w tym kontekście dość waż-
ne, to stworzenie skutecznych mechanizmów 
współpracy przedsiębiorców z  jednostkami na-
ukowym.  

Takie mechanizmy nie funkcjonują w tej chwi-
li?
Z pewnością współpraca sektora badań i nauki 
z gospodarką jest znacznie lepsza niż jeszcze kil-
ka czy kilkanaście lat temu. Nie zapominajmy, 
że już w  poprzednim okresie programowania 
Dolny Śląsk przeznaczył ponad 440 mln euro 
na działania mające na celu zwiększenie atrak-
cyjności gospodarczej i innowacyjności regionu. 
Te środki umożliwiły wdrożenie innowacyjnych 
technologii wielu dolnośląskim firmom, a z dru-

giej strony pomogły rozbudować ofertę regional-
nych instytucji otoczenia biznesu. Dzięki nim 
dzisiaj na Dolnym Śląsku działa m.in. Centrum 
Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych 
Technologii Biomedycznych przy Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wrocławiu czy Dolnośląski 
Park Innowacji i  Nauki. Staramy się również 
dbać o  coraz lepszą atmosferę dla kontaktów 
nauki z  biznesem. Mamy za sobą także dwa 
udane pilotażowe projekty, przygotowane przez 
samorząd województwa, które pokazując dobre 
praktyki w  relacjach między przedsiębiorcami 
i ośrodkami naukowymi otworzyły nowe moż-
liwości współpracy w przyszłości. 
Na czym konkretnie polegały i jaki miały rezul-
tat?
Pierwszy z  nich „Dolnośląski Bon na Innowa-

cje” realizowany we współpracy z  Politechniką 
Wrocławską oferował łącznie 5,4 mln zł na sfi-
nansowanie proinnowacyjnych usług badaw-
czych lub wdrożeniowych. Dzięki programowi 
w ciągu niecałych dwóch lat udało się rozwinąć 
produkty bądź ulepszyć posiadane technolo-
gie w  303 firmach regionu. Ponadto, w  trakcie 
trwania projektu 289 przedsiębiorców podpisało 
lub w  najbliższej przyszłości podpisze umowy 
o dalszej współpracy z publicznymi jednostkami 
naukowymi. Drugim z programów jest kończąca 
się w maju tego roku „Dolnośląska Sieć Wzor-
nictwa Przemysłowego” , przygotowana w part-
nerstwie z  Gminą Wrocław i  Akademią Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc-
ławiu. Jej ideą było podniesienie świadomości 
na temat roli wzornictwa przemysłowego i jego 

wpływu na konkurencyjność produktu lub usług. 
W  ramach Sieci powstało Centrum Innowacji 
& Design przy ASP, którego głównym zadaniem 
jest zapewnienie przepływu informacji między 
naukowcami, przedsiębiorcami i  projektantami. 
Program zapewniał liczne warsztaty, profesjonal-
ne konsultacje, audyty technologiczne i dofinan-
sowania prototypowych prac. 
Obydwa projekty spotkały się z dużym zaintereso-
waniem wszystkich zaangażowanych środowisk, 
a ich efekty bardzo dobrze rokują na przyszłość. 

Panie Marszałku, wspomniane inicjatywy miały 
jednak charakter czasowy. A czy są realizowane 
także długofalowe działania na rzecz zwiększa-
nia liczby nowych technologii i poprawy konku-
rencyjności dolnośląskich firm?
Oczywiście. Bardzo dużą rolę w kojarzeniu przed-
siębiorczości z nauką odgrywają instytucje otocze-
nia biznesu, które często są w tym zakresie wspie-
rane przez samorząd województwa. Tego typu 
działania prowadzą  izby gospodarcze, agencje 
rozwoju regionalnego, parki technologiczne i  in-
kubatory przedsiębiorczości. Temu służą również 
powstające od jakiegoś czasu klastry. Te instytucje 
stanowią wsparcie dla firm w  procesie tworzenia, 
szkoleń, doradztwa, wdrażania projektów opar-
tych na nowoczesnych technologiach oraz usług 
B+R.  Na terenie województwa jest ich kilkadziesiąt 
i działają one w kilkunastu ośrodkach o znaczeniu 
co najmniej subregionalnym: we Wrocławiu, Leg-
nicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, a także w Świdni-
cy, Głogowie, Lubinie i Polkowicach. 
Duże osiągnięcia w  promowaniu wysoko rozwi-
niętych technologicznie inwestycji mają również 
dolnośląskie specjalne strefy ekonomiczne: Leg-
nicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Kamienno-
górska Specjalna Strefa Małej Przedsiębiorczo-
ści i  Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
Invest-Park. To na ich terenach swoje siedziby 
mają firmy z całego świata, także te, zaliczane do 
najbardziej innowacyjnych. Są to np. 3M Poland, 
IBM, Toyota czy Bosch. Dodatkowo strefy wy-
chodzą z własnymi inicjatywami, jak projekt Dol-
nośląskiego Klastra Motoryzacyjnego przy LSSE, 
który zajmuje się poszerzaniem dostępu firm do 
nowoczesnych technologii.
Ważnym aspektem budowania innowacyjności 
naszego regionu będzie dyskutowana od dłuż-
szego czasu kwestia inteligentnych specjalizacji. 
Jeszcze w tym miesiącu zakończą się konsultacje 
w tym zakresie i  taka lista branż i dziedzin, któ-
re chcielibyśmy otoczyć szczególnym wsparciem 
powstanie. Dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, żeby 
o tym mówić, ale na pewno jednym z takich do-
brych pomysłów jest próba stworzenia we Wroc-
ławiu centrum rozwoju robotyki medycznej. Tutaj 
bardzo cenne byłoby doświadczenie prof. Witkie-
wicza, który jako jedyny w Polsce pracuje z wyko-
rzystaniem robota medycznego Da Vinci. 

Wszyscy zgadzają się z  tezą, że innowacyjność 
to koło zamachowe wzrostu gospodarczego re-
gionów. Czy Dolny Śląsk obierze konkretny kie-
runek innowacji?
Pracując nad nowym RPO byliśmy zobowiązani 
do określenia wspomnianych wcześniej inteli-

gentnych specjalizacji, czyli obszarów mających 
szczególny potencjał w regionie. Wszyscy mamy 
świadomość, że dzisiaj wiodącą rolę w wojewódz-
twie odgrywa przemysł wydobywczy, w szczegól-
ności związany z  działalnością KGHM. Tutaj od 
dłuższego czasu ma miejsce intensywna współpra-
ca z ośrodkami naukowymi, w tym z Politechniką 
Wrocławską. Trudno byłoby pominąć tak ważny 
sektor. Do dobrze rokujących pod względem in-
nowacyjności należą także branże chemiczna, far-
maceutyczna i produkcji maszyn. Równie dobrze 

postrzegany jest sektor nauk medycznych i  bio-
logicznych.  Równocześnie nie chcemy pomijać 
branż wschodzących o dużym potencjale rozwo-
jowym  – przemysłu kreatywnego, produkcji no-
woczesnych materiałów, wzornictwa przemysło-
wego. Jestem przekonany, że znaczenie tych branż 
dla innowacyjności regionu będzie w przyszłości 
rosło. To perspektywiczne myślenie jest kluczem 
do ukształtowania przyszłości Dolnego Śląska. 
Chcemy być postrzegani jako region  nowoczes-
nych technologii. 
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DOŁĄCZ DO NAS!
www.up.wroc.pl

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 
to dziś jedna z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce,  
lider działań innowacyjnych. 
Studentom gwarantuje nie tylko intelektualną przygodę i rozwój pozanaukowych pasji,  
ale zapewnia także solidne wykształcenie i umiejętności cenione na rynku pracy. 
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Strefa edukacji
Dolnośląski Klaster Edukacyjny – łącząc świat nauki 
i  biznesu – odpowiada na potrzeby szkół i  przedsię-
biorców. Porozumienie o współpracy w ramach Kla-
stra podpisało ponad 50 partnerów z całego Dolnego 
Śląska. Liderem inicjatywy jest Legnicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna.

Klaster pozwoli lepiej dopasować kształcenie zawodowe do real-
nych potrzeb pracodawców. Dzięki niemu, firmy aktywnie włączą 
się w praktyczną naukę zawodu, a szkoły będą miały pewność, że 
tworzą kadry na potrzeby przemysłu i że dla tych kadr będzie pra-
ca.  List intencyjny w sprawie powołania Klastra Edukacyjnego 
podpisała Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu, przedstawiciele firm, szkół i organizacji pozarządo-
wych działających na terenie Strefy. 
Porozumienie ma za zadanie wzmacniać doradztwo zawodo-
we, zachęcać pracodawców do włączania się w rozwój kształce-
nia w szkołach zawodowych i technikach oraz angażować firmy 
w formułowanie podstaw programowych dla poszczególnych za-
wodów. 
– Dolnośląski Klaster Edukacyjny zapewni uczniom dostęp do 
praktycznej nauki zawodu oraz wesprze działania szkół i  firm 
w zakresie rozwijania klas patronackich i kształcenia dualnego. 
Nadrzędnym celem Klastra jest zbliżenie na linii absolwenci-pra-
codawcy – mówi Rafał Jurkowlaniec, prezes Legnickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. – Z jednej strony zależy nam, aby firmy 
działające na terenie naszej strefy otrzymały dobrze wykształ-
conych pracowników. Z drugiej strony chcemy, żeby uczniowie 
mieli jasną i klarowną perspektywę, że po skończeniu danej szko-
ły będą mieli pracę w wymarzonym zawodzie za całkiem przy-
zwoite pieniądze.
Przykładem skutecznej współpracy świata nauki z biznesem jest 
program klas patronackich realizowany przez inwestorów z tere-
nu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Volkswagen Mo-

tor Polska, Winkelmann, Haerter, Vorwerk to tylko niektóre fir-
my, które wspólnie ze szkołami w Legnicy, Chocianowie i Środzie 
Śląskiej realizują autorskie programy kształcenia. 
Ich absolwenci są cenionymi fachowcami i udowadniają, że szkol-
nictwo zawodowe ma sens wtedy, kiedy odpowiada na potrzeby 
rynku pracy.

Strefa
dobrych
praktyk
Rozmowa z Rafałem Jurkowlańcem, prezesem Legni-
ckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

„Zawodowcy potrzebni od zaraz”, chciałoby się powiedzieć 
patrząc na działania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Powołali Państwo kolejny klaster edukacyjny w regionie. 
Jakie cele stawiają sobie partnerzy Klastra?
Dolnośląski Klaster Edukacyjny połączył siły i możliwości po-
nad pięćdziesięciu partnerów, którzy chcą pracować na rzecz 
rozwijania kształcenia zawodowego i  dostosowania go do po-
trzeb rynku pracy. Wśród partnerów klastra są dwa minister-
stwa: gospodarki i edukacji narodowej, a także szkoły zawodowe 
i  technika, uczelnie wyższe, władze województwa, samorządy 
lokalne, firmy, urzędy pracy, związki pracodawców i oczywiście 
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. To wielka rzesza ludzi, 
którym zależy na wypracowaniu swoistej mody na szkoły zawo-
dowe i  technika, będące furtką do rozpoczęcia dobrze płatnej, 
satysfakcjonującej pracy w firmach na Dolnym Śląsku. Chcemy 
skoordynować współpracę szkół i przedsiębiorstw tak, aby już 
na etapie edukacji pracodawca mógł „zamówić” w szkole pra-
cowników o konkretnych umiejętnościach, gwarantując im po 
ukończeniu szkoły pracę w zawodzie. 

Do tej pory szkoły zawodowe były niechętnie wybierane przez 
młodych ludzi. Dlaczego?
Wynikało to m.in. z obawy przed brakiem pracy lub słabo płatną 
posadą w wyuczonym zawodzie. Pokutował także mit, że tylko 
po liceum można pójść na studia wyższe i poradzić sobie z wy-
magającym programem nauczania. Nic bardziej mylnego! Dziś 
wiemy, że w najtrudniejszej sytuacji są humaniści, masowo koń-
czący kierunki studiów niedopasowane do potrzeb rynku pracy. 
Absolwent szkoły zawodowej to cenny pracownik i konkretny 
specjalista, który z powodzeniem może kontynuować naukę na 
uczelni wyższej oraz piąć się po szczeblach zawodowej kariery. 
Taką modę na szkoły zawodowe można wypracować. Który mło-
dy człowiek nie chciałby już w szkole średniej zostać częścią tea-
mu dużej firmy, zdobywać praktyczne umiejętności i wiedzieć, 
że zaraz po otrzymaniu dyplomu czeka na niego pewna praca? 
Dobrych przykładów nie brakuje. Absolwenci z Zespołu Szkół 
w Chocianowie są jednymi z najlepszych pracowników koncer-
nu Volkswagen, wyróżnianymi w  konkursie „Best Apprentice 
Award”, organizowanym przez tę firmę. 

Dlaczego to właśnie strefy ekonomiczne stały się liderami re-
aktywacji kształcenia zawodowego?
Dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest to kontynu-
acja działań realizowanych od lat. Na terenie LSSE istnieje już 
10 klas patronackich, w których uczniowie z powodzeniem re-
alizują autorskie programy kształcenia opracowane wspólnie ze 
strefowymi firmami. To tutaj powstała idea powołania zawodu 
technika mechatronika, którą od kilkunastu lat wspiera i  roz-
wija Volkswagen Motor Polska. Dodatkowo, w  bezpośrednim 
otoczeniu naszej strefy znajduje się 26 szkół zawodowych i tech-
nicznych oraz 8 uczelni wyższych otwartych na współpracę z in-
westorami. Korzysta z  tego m.in. firma Sitech Sp. z o.o., która 
niedawno podpisała z  Politechniką Wrocławską i  Polsko-Nie-
miecką Izbą Przemysłowo-Handlową umowę, na mocy której 
wybrani studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn będą 
łączyć naukę teorii z zajęciami praktycznymi w firmie. Oprócz 
egzaminu inżynierskiego na uczelni, studenci będą też mieli 
możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego organizo-
wanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, 
a  tym samym zdobycia tytułu zawodowego projektanta tech-
nicznego. 

Do współpracy na styku nauki i biznesu zobligowane zostały 
chyba wszystkie strefy ekonomiczne w Polsce? 
Tak, jest to możliwe dzięki zmianom przepisów sprzed kilku 
miesięcy. Rozszerzony został zakres zadań, jakie może realizo-
wać strefa ekonomiczna. Należą do nich m.in. współpraca ze 
szkołami ponadgimnazjalnymi i wyższymi w celu dostosowania 
ich oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców oraz tworzenie 
klastrów branżowych i  tematycznych. Optymistyczne zmiany 
zapowiedział także ostatnio wicepremier Janusz Piechociński, 
który zaprosił firmy działające we wszystkich czternastu spe-
cjalnych strefach ekonomicznych w  kraju do współpracy, któ-
ra umożliwi odbycie ponad 30 tys. staży w firmach strefowych. 
Często będzie to  odpłatna praca wakacyjna.
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Chemeko - System Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 4 - 6

54 - 519 Wrocław
Tel. 71 338 40 87

www.chemekosystem.pl

systemy
    gospodarki

odpadami

 nowoczesne
    instalacje
 

 do przetwarzania
    odpadów

  odbiór 
     odpadów 
 komunalnych i 
przemysłowych



28 maj 2015 www.kapitaldolnoslaski.pl

Kapitał Dolnego Śląska

29

Dolnośląskie Certyfikaty Gospodarcze  
są ważnym elementem wizerunku 
przedsiębiorstwa

Jaka idea przyświecała powołaniu Dolnoślą-
skiego Certyfikatu Gospodarczego?
Ideą było wyszukiwanie firm o dużym potencja-
le gospodarczym, które mogłyby być wizytówką 
Dolnego Śląska, ambasadorami gospodarczymi 
regionu. Certyfikat, co chciałbym podkreślić, nie 
jest nagrodą i nigdy nie będzie aspirował do takiej 
formuły. Jego ideą jest i pozostanie rzetelna ocena 
standardów gospodarczych i  społecznych przed-
siębiorstwa. Kapituła konkursu ocenia, nawet do 
kilku lat wstecz, wzrost dochodu, przychodu, ros-
nące zatrudnienie, sumienne regulowanie obcią-
żeń budżetowych, wprowadzanie innowacyjnych 
rozwiązań, działalność w sferze publicznej itp. Już 
ponad 600 firm uzyskało Certyfikat, z pewnością 
są to przedsiębiorstwa, którymi Dolny Śląsk może 
się pochwalić. 

Czy DCG jest, pana zdaniem, formą budowania 
regionalnej tożsamości?
Tak, oczywiście. Te przedsiębiorstwa to wizytów-
ka Dolnego Śląska. Powstał także Klub Laureatów, 
odbywają się spotkania przedsiębiorców, których 
firmy otrzymały Certyfikaty, a  to cementuje bi-
znesowe środowisko. Konkurencja jest dobra, ale, 
jak widać, dobrze jest również współpracować ze 
sobą. 

Obserwuje pan wzmożone zainteresowanie 
przedsiębiorców uzyskaniem Dolnośląskiego 
Certyfikatu Gospodarczego?

Wśród tych firm, które rozumieją jak ważny w bi-
znesie jest wizerunek. Dolnośląski Certyfikat Go-
spodarczy jest jego potwierdzeniem, bo oznacza, 
że firma poddała się weryfikacji. Mówiąc kolo-
kwialnie, „kładziemy karty na stół” i pokazujemy, 
że nie mamy żadnych zaległości wobec pracowni-
ków, kontrahentów, urzędu skarbowego, ZUS itd. 
Nie prowadzimy jednak nachalnej akcji, bo firmy, 
z powodów biznesowych, różnie patrzą na taki sy-
stem certyfikacji. 

Z uzyskaniem DCG wiążą się opłaty?
Tak, ale tylko dla tych przedsiębiorstw, które po-
myślnie przejdą proces certyfikacji. 

O Certyfikat ubiegać mogą się tylko firmy duże?
Nie, może to być jednoosobowa działalność go-
spodarcza albo korporacja, spółka akcyjna, hol-
ding. 

Jakie są procedury?
Dotąd mieliśmy dwie edycje, wiosenną i jesienną. 
Od tego roku będzie tylko jesienna. W maju ogło-
simy, do kiedy składać można wnioski. Wniosek 
składa się według określonego wzoru, następnie 
poddawany jest ocenie specjalistów. Za każdą 
wyszczególnioną i  opisaną pozycję przyznawane 
są punkty. Żeby ubiegać się o  przyznanie DCG 
trzeba otrzymać ich wymaganą minimalną ilość. 
Zweryfikowane wnioski trafiają na posiedzenie 
składającej się z  ludzi nauki i  biznesu Kapitu-

ły, której przewodniczy Marszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Jeśli pojawi się wątpliwość 
etyczna związana z  działalnością danego przed-
siębiorstwa, Kapituła może wstrzymać nadanie 
Certyfikatu. Przejście przez całą procedurę jest 
gwarancją rzetelności przedsiębiorstwa. 

Czy gdyby prowadził pan własną firmę, zdecy-
dowałby się na przejście tej procedury i uzyska-
nie Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarcze-
go?
Jak już wspomniałem, w biznesie ważny jest wi-
zerunek. Każda możliwość pokazania, że prowa-
dzę swój biznes rzetelnie buduje ten wizerunek. 
Myślę, że to ważne dla przedsiębiorstw, które 
uzyskały Certyfikat, że mogą się takim doku-
mentem i taką statuetką pochwalić. Kontrahenci, 
decydując się na współpracę, biorą pod uwagę 
również ten element, a więc uzyskane certyfikaty 
i wyróżnienia. Poza tym DCG, w opinii naszych 
laureatów, to możliwość promocji firmy. Jednym 
słowem DCG jest jedną z form wsparcia  dobrych 
firm z Dolnego Śląska.

Z Jarosławem Kurzawą, Dyrektorem Biura Dolnośląskiego Certyfikatu 
Gospodarczego o idei przyznawania certyfikatów i promocji potencjału 
gospodarczego Dolnego Śląska rozmawia Małgorzata Pawlaczek.

Dolnośląskie Forum Polityczne i  Gospodarcze w  Krzyżowej od 15 
lat jest platformą dyskusji szerokiego grona Dolnoślązaków na te-
mat przyszłości regionu. Nowa formuła Forum realizowana będzie 
w ramach czterech Obszarów Integracji wskazanych przez Strategię 
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego: wrocławskiego, legnicko-
-głogowskiego, sudeckiego oraz zachodniego. 

Forum Obszaru Sudeckiego odbędzie się w Wałbrzychu dniach 21-22 maja 
2015. 

Forum Sudeckie skupi się na temacie „«Zielone» miejsca pracy – szansą roz-
woju obszaru sudeckiego”. Region Sudecki, jako biegun wzrostu wojewódz-
twa dolnośląskiego, posiada swoje unikalne, nietransferowalne zasoby. Prze-
wodnim motywem dyskusji organizatorzy uczynili więc góry, drewno, wiatr 
i wodę. Uczestnicy debat koncentrować się będą – poza turystyką – na „zielo-
nym” akcencie gospodarki, czyli „zielonych” miejscach pracy, odnawialnych 
źródłach energii i gospodarce odpadami.

W czasie panelu pod nazwą Sudecki Obszar Integracji paneliści Forum będą 
poszukiwali odpowiedzi m.in. na pytania o najważniejsze wyzwania stojące 
przed regionem Sudetów i  jego największymi deficytami. Tematem dysku-
sji będzie zagadnienie, czy Sudecki Obszaru Integracji w Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego 2020 – „obszaru o  wybitnych wartościach 
przyrodniczych, uzdrowiskowych i kulturowych” wyczerpuje ambicje subre-
gionu? Co zrobić, żeby z obszaru „peryferyjnego” (położenie, konsekwencje 
procesu transformacji gospodarczej) stał się biegunem wzrostu? 

Interesująco zapowiada się także panel Partnerstwo Biznesu i Regionu, który 
być może pozwoli zdiagnozować potencjał gospodarzy i społeczny regionu, 
pomoże wskazać kierunki kreowania i  wspierania współdziałania biznesu 
i  otoczenia społecznego oraz konieczne zmiany, których należy dokonać 
zarówno w regionie, jak i kooperacji między gospodarką a społeczeństwem. 

Współorganizatorem Forum jest Miasto Wałbrzych, a gospodarzem Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Patronami Forum są Minister Gospodarki, Sa-
morząd Województwa Dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gaz-System S.A., FB-
Serwis S.A., Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych oraz Cen-
trum Technologii Energetycznych, Avanta Audit oraz Kancelaria SDZLegal. 

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 
Forum Sudeckie 
21-22 maja 2015, Wałbrzych, Stara Kopalnia

Forum Sudeckie o przyszłości Obszarów Integracji

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe
Marek Wojtera 
54-613 Wrocław
ul. Krzemieniecka 48 B
wojtera@wojtera.pl
www.wojtera.pl

Dział handlowy: 
pawel.lesiak@wojtera.pl
marek.kowalski@wojtera.pl
kamil.jachacz@wojtera.pl

tel. 71 791-54-54, 71 795-41-91
tel. kom. 601-710-304

 FIRMA W PRODUKCJI KORZYSTA  
 Z NASTĘPUJĄCYCH METALI
 Stal (węglowa i nierdzewna)
 Żeliwo
 Miedź
 Mosiądz
 Aluminium

 PARK MASZYNOWY
 Frezarki
 Tokarki konwencjonalne
 Tokarki karuzelowe
 Wytaczarki 
 Wiertarki promieniowe
 Wiertarki
 Piły
 Cięcie wodą

 PRODUKTY
  Podzespoły stalowe, żeliwne, aluminiowe
 Podzespoły miedziane i mosiężne
 Podzespoły izolacyjne
 Elementy konstrukcyjne
 Części pomocnicze
 Elementy spawane i lutowane twarde
 Części do silników

Podstawowym profilem działalności istniejącego od 
1996 roku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Marek 
Wojtera jest obróbka metali i tworzyw sztucznych, która od-
bywa się w hali o powierzchni 1500 m2, składającej się z hal 
do obróbki tworzyw sztucznych i obróbki ślusarskiej.

W produkcji wykorzystujemy wyłącznie materiały certyfi-
kowane, a elementy z nich wykonywane podlegają ścisłej 
kontroli, dlatego nasze wyroby są najwyższej jakości.

PPU Marek Wojtera jest wykonawcą podzespołów do:
 generatorów
 silników morskich
 transformatorów
 silników trakcyjnych

Powstałe w PPU Marek Wojtera podzespoły znajdują zasto-
sowanie w elektrowniach. Tak istotne elementy składowe 
urządzeń i muszą być wykonywane tylko u solidnych i spraw-
dzonych partnerów. Na takie miano firma PPU Marek Wojtera 
pracowała od początku działalności.  
Posiada certyfikat ISO 9001:2008

Obecnie jest na rynku liderem w zakresie obróbki metali 
i tworzyw sztucznych.

W firmie Wojtera we Wrocławiu powstają podzespoły
do generatorów największych elektrowni na świecie
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Czy doktorat
się opłaca? 
Profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, dr hab. Jerzy 
Kochanowicz, o studiach doktoranckich.

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest jedną z pięciu polskich uczelni niepub-
licznych, które mają uprawnienia do prowadzenia studiów doktoran-
ckich. Czy może przybliżyć pan ofertę DSW?
DSW należy do niewielkiego grona niepaństwowych uczelni, które mają 
uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich. Oprócz nas taki przy-
wilej, po spełnieniu wysokich wymagań, jak np. prowadzenie badań nauko-
wych na najwyższym poziomie, intensywna współpraca międzynarodowa, 
własna wykwalifikowana kadra, dobrze wyposażona biblioteka, posiadają 
jeszcze tylko trzy uczelnie w Warszawie i jedna w Krakowie. W Dolnoślą-
skiej Szkole Wyższej prowadzimy aktualnie studia doktoranckie przygoto-
wujące do otrzymania doktoratu z nauk społecznych w dyscyplinie pedago-
gika. Oferujemy intensywny 4-letni program, w ramach którego doktoranci 
mogą pogłębić swoją wiedzę humanistyczną, zapoznać się z najnowszymi 
prądami w  filozofii, socjologii, pedagogice, ale też przygotować się prak-
tycznie do prowadzenia zajęć na wyższej uczelni, do publicznych wystą-
pień, pisania tekstów naukowych, pozyskiwania funduszy na badania, do 
współpracy międzynarodowej, a  nawet do kreowania swojego wizerunku 
i swobodnego poruszania się w etykiecie akademickiej. Prężnie działa u nas 
samorząd doktorancki, dysponujący własnym budżetem. Organizuje on 
koła naukowe, własne konferencje i spotkania z ciekawymi ludźmi, wypra-
wy w ramach sekcji górskiej.

W najbliższym czasie planujecie uruchomić bezpłatne stacjonarne stu-
dia doktoranckie. Kiedy dokładnie rozpocznie się rekrutacja, kto może 
skorzystać oferty?
Chciałbym doprecyzować, że DSW już prowadzi bezpłatne studia dokto-
ranckie, na których studiuje aktualnie ponad setka doktorantów, przygo-
towując swoje rozprawy doktorskie. Rekrutacja na kolejny rok akademicki 
rozpocznie się 15 maja 2015 i  potrwa do końca sierpnia br. Przyjęcie na 
studia dokonuje się w  drodze konkursu. Liczba miejsc jest ograniczona, 
przyjmujemy tych, którzy w  rozmowie kwalifikacyjnej przekonają komi-
sję do swojej pracowitości i przygotowania merytorycznego. Jedna trzecia 
z nich otrzyma od pierwszego miesiąca studiów specjalne stypendium dla 
najlepszych doktorantów w wysokości 830 złotych miesięcznie.

Czym podyktowana jest taka decyzja?
Uczelnia miała do wyboru: albo pobierać czesne za studia albo skorzystać 
z dotacji ministerialnej. Rektor DSW prof. Robert Kwaśnica zdecydował się 
na to drugie rozwiązanie umożliwiając w ten sposób przygotowanie dokto-
ratu osobom zdolnym i zmotywowanym do pracy, a niekoniecznie zamoż-
nym. W ten sposób również uczestnicy studiów I i II stopnia w DSW mają 
możliwość kontynuacji nauki na studiach III stopnia, czyli doktoranckich. 
Oczywiście ofertę tych studiów kierujemy do kandydatów z  całej Polski. 
Wśród naszych doktorantów mamy obecnie osoby nie tylko z Dolnego ślą-
ska, ale również z Krakowa, Łańcuta, ze Słupska, Cieszyna.

Jak ocenia pan sytuację na rynku akademickim pod kątem ilości i jakości 
programów studiów doktoranckich?

Od czasu ukazania się rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego z września 2011 programy kształcenia na studiach doktoranckich sta-
ły się o wiele bardziej intensywne niż wcześniej. Od uczelni zależy, jakimi 
treściami kształcenia wypełni ramy wyznaczone przez ministerstwo. W na-
szym programie studiów doktoranckich, oprócz zajęć prowadzonych przez 
własną doborową kadrę, na szczególną uwagę zasługują seminaria z profe-
sorami wizytującymi przyjeżdżającymi do nas z  zagranicznych ośrodków 
naukowych oraz wiodących polskich uniwersytetów. Oferujemy kilka takich 
seminariów rocznie prowadzonych przez czołowych naukowców z Europy 
i Stanów Zjednoczonych. Oprócz tego stwarzamy doktorantom możliwość 
realizowania własnych projektów badawczych, również poprzez wsparcie 
finansowe, oraz włączania się w badania prowadzone na uczelni. Co roku 
organizujemy kilkudniowe, wyjazdowe seminarium metodologiczne dla 
doktorantów. Spotykamy się w  jakimś uroczym zakątku Dolnego śląska, 
np. w pałacu w Wojanowie, w Morawie, żeby jako wspólnota akademicka 
profesorów i studentów prowadzić namysł nad wyzwaniami rzeczywistości 
społecznej, żeby dzielić się doświadczeniem naukowym i metodologicznym 
w mniej formalnej atmosferze.

Wiele mówi się, że tytuł doktora może pomóc w karierze, ale może też 
powodować opór ze strony pracodawcy przed zatrudnieniem osoby 
z wyższym od siebie wykształceniem. Czy doktorat w obecnych czasach 
się opłaca?
Osoba, która ukończy doktorat posiada formalne kompetencje odpowiada-
jące ósmemu, czyli najwyższemu, poziomowi europejskich ram kwalifika-
cji. Nie mam wątpliwości, że zrobienie doktoratu się opłaca, choć nie tylko 
dlatego, że przekłada się to na wyższe zarobki i przyspieszenie kariery, co 
potwierdzają nasi absolwenci. Przygotowanie doktoratu to długi proces, 
w którym doktorant zmaga się przede wszystkim z  samym sobą, własny-
mi ograniczeniami. Dzięki temu dojrzewa jako człowiek, uzyskuje nowy, 
pogłębiony, krytyczny ogląd rzeczywistości, widzi więcej i dalej. Zrobienie 
doktoratu na wymagającej uczelni – a za taką uważam DSW – daje też dużą 
pewność siebie, która bardzo pomaga w sterowaniu własnym życiem zawo-
dowym.

Czy śledzicie państwo ścieżki kariery absolwentów studiów doktoran-
ckich DSW? Jak odnajdują się na rynku pracy?
Na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW odbyły się dotychczas 33 pro-
mocje doktorskie. Utrzymujemy kontakt z  wszystkimi absolwentami, 
z wieloma z nich ściśle współpracujemy. Dziewiętnaście osób spośród wy-
promowanych u nas doktorów pracuje na różnych polskich uczelniach na 
stanowiskach adiunktów, dwie panie doktor pełnią już funkcje kierownicze. 
Wśród absolwentów mamy dwóch doktorów zajmujących ważne stanowi-
ska w policji, dwie panie doktor są dyrektorkami szkół we Wrocławiu, inne 
prowadzą własną działalność szkoleniowo-terapeutyczną. To grupa inte-
resujących, dobrze wykształconych i  zmotywowanych do działania osób, 
z których możemy być dumni.

Wielkie emocje, wspaniali artyści i  tysiące gitar uniesionych ku niebu! 
Wszystko to, jak głosi nazwa Thanks Jimi Festiwal, właśnie w podzięce dla 
Jimiego Hendrixa. W sumie w Rekordzie wzięło udział 5003 gitarzystów. Co 
prawda jest to słabszy wynik niż w roku ubiegłym, ale wszyscy uczestnicy 
podkreślali niezwykłą wręcz magiczną atmosferę tej imprezy. Koncertowe 
emocje na wrocławskiej Pergoli, po raz kolejny dały dowód tego, że stolica 
Dolnego Śląska jest też światową stolicą gitary.
Deszcz i wiatr na chwile przerwał koncert, ale nie przeszkodził w występie 
znakomitych gwiazd jak: genialny skrzypek – Nigel Kennedy, Uli Jon Roth 
i znakomita amerykańska gitarzystka – Malina Moye. Publiczność rozgrze-
wali również polscy muzycy, a wśród nich Alicja Janosz, Magda Piskorczyk, 
Adam Palma, Marek Napiórkowski, Wojciech Hoffmann oraz ulubieńcy pol-
skiej publiczności – zespół IRA.
- To, co się tu dzieje jest naprawdę niesamowite. Nieśmiertelny przebój Jimie-
go po raz kolejny zjednoczył tysiące fanów gitary z najróżniejszych krajów. 
Mimo niesprzyjającej pogody atmosfera wśród uczestników była naprawdę 
wspaniała. To przecież ważniejsze niż same liczby. Rekord pobijemy za rok! – 
podsumowuje Leszek Cichoński, pomysłodawca Thanks Jimi Festival.

Rzeczywiście, kiedy punktualnie o  16:00 zabrzmiała ta niemal największa 
gitarowa orkiestra świata, emocje sięgnęły zenitu. Entuzjazm nie opuścił ni-
kogo, nawet po ogłoszeniu wyników. – Przecież przyjedziemy za rok – takie 
deklaracje dało się słyszeć wśród wielu uczestników Rekordu. Thanks Jimi 
Festival nie kończy się jednak samym ogłoszeniem wyników. Wielu uczest-
ników wybrało się jeszcze na Koncert Gwiazd w  Hali Stulecia, na którym 
ponownie zagrał Nigel Kennedy, zespół IRA i grupa Nazareth, a następnie 
na otwarty koncert kultowej grupy Seven Kings, the Family of Gipsy Kings. 
Całość festiwalu zakończyła się specjalnym pokazem fontanny multimedial-
nej o godz. 22.15.
Po XIII edycji Thanks Jimi Festival przed wszystkim fanami gitary stoi cel na 
przyszły rok – pobicie Gitarowego Rekordu Guinnessa w 2016 roku, w roku, 
kiedy Wrocław będzie pełnił rolę Kulturalnej Stolicy Europy.

Ponad 5 tysięcy gitar zagrało
mimo deszczu we Wrocławiu
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1 maja już do lat jest we Wrocławiu świętem gitary. 
W tym roku już po raz trzynasty do stolicy Dolnego 
Śląska przyjechało tysiące gitarzystów, by wspólnie za-
grać kultowe „Hey Joe” Jimiego Hendrixa. Mimo hu-
raganowego wiatru i ulewnego deszczu, w orkiestrze 
pod dyrekcją Leszka Cichońskiego zagrało ponad 
5000 fanów gitary. 

Nieruchomości
na sprzedaż

Legnica
al. Rzeczypospolitej, Okrężna,  
T. Gumińskiego (dz. 1511/11)

Powierzchnia:
gruntu: 0,3468 ha, użytkowa: 3766 m2

Przeznaczenie: usługowo-mieszkaniowe
Cena: 1 050 000 zł

Przetarg: 25 maj 2015 r.

Wrocław
ul. Graniczna

(dz. 1/46, 1/57, 1/149, 2/9, 2/13, 2/14)
Powierzchnia:  0,4702 ha
Przeznaczenie: usługowe

Cena: 648 800 zł
Przetarg: czerwiec 2015 r.
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Europa na widelcu 2015 | Wrocław, Rynek
Po raz kolejny zapraszamy wszyst-
kich smakoszy na kulinarne święto 
we Wrocławiu – festiwal „Europa 
na widelcu”, podczas którego będzie 
można skosztować potraw Dolnego 
Śląska oraz różnych regionów Eu-
ropy. 

Europejska biesiada w tym roku od-
będzie się 6 czerwca, ale cały festiwal 
zacznie się dużo wcześniej i  będzie 
obfitował w atrakcje. W dniach 3–7 
czerwca na wrocławskim rynku 
stanie jarmark produktów spożyw-
czych, na którym będzie można 
zjeść coś pysznego i  zrobić zakupy, 
rozpoczną się także targi książki 

kulinarnej „Książka na widelcu”. 5 
czerwca zapraszamy wszystkich na 
dzień dolnośląski poświęcony naj-
lepszym produktom regionu, m.in. 
rybom słodkowodnym, szparagom 
i rzodkiewkom. 

Ponadto w  ramach festiwalu odbę-
dzie się konferencja na temat diet 
i festiwal piwa. Festiwalowy program 
oprócz strawy dla ciała, zapewnia 
zawsze także pokarm dla ducha. Nie 
brakuje konkursó w, koncertów czy 
zaskakujących wydarzeń na scenie. 
Stałym punktem stały się już: parada 
wrocławskich kucharzy inaugurują-
ca imprezę oraz koncert Wroclove 

Big Band Zbigniewa Czwojdy, który 
co roku stanowi kulminację obcho-
dów. Nowością są atrakcje przygoto-
wane przez wrocławskich bloggerów 
kulinarnych.

„Europa na widelcu” to jedyna tego 
typu impreza w  Polsce organizo-
wana cyklicznie na tak dużą skalę. 
Wydarzeniu patronują Piotr Bikont 
i Robert Makłowicz. Festiwal odby-
wa się w  samym sercu miasta – na 
wrocławskim rynku. Więcej na 
www.smakiwroclawia.pl

Program

3-7 czerwca 
Jarmark potraw i produktów regionalnych
Targi książki kulinarnej „Książka na widelcu”

5-6 czerwca 
Europa na widelcu

5 czerwca Dzień dolnośląski
6 czerwca Europejska biesiada 

Imprezy towarzyszące
5 czerwca  Konferencja na temat modnych diet 

w Nowym Ratuszu
6 czerwca  Podniebna restauracja na placu 

Solnym
5-6 czerwca 
Festiwal piwa w Browarze Mieszczańskim

Zapraszamy!

Z uzasadnienia uchwały wynika, że 
prokura łączna niewłaściwa jest w 
istocie dopuszczalna, ale tylko wte-
dy, gdy przewiduje ją umowa spółki 
lub statut  - tzn. wówczas, gdy w ra-
mach postanowień o sposobie repre-
zentacji spółki stwierdza się, że pro-
kurent może reprezentować spółkę 
wraz z członkiem Zarządu. SN 
wskazuje bowiem, że: „Za dopusz-
czalne na mocy art. 38 k.c. należy 
uznać określenie w umowie (statucie) 
spółki takiego sposób reprezentacji 
spółki, że oświadczenie woli w imie-
niu spółki może złożyć jeden z proku-
rentów łącznych i członek zarządu. 
Tylko taka prokura łączna mieszana 
jest dopuszczalna(…).”
Uchwała zdecydowanie podwa-
ża natomiast kształtowanie wyżej 
wskazanego sposobu reprezentacji 
w wyniku wyłącznie oświadcze-
nia woli organu zarządzającego. 

Umocowanie zarządu do działania 
nie obejmuje bowiem, zgodnie ze 
stanowiskiem Sądu Najwyższego, 
uprawnienia do kreowania nowego 
rodzaju prokury, nie przewidzianej 
w przepisach powszechnie obowią-
zujących lub w umowie spółki.
Sąd Najwyższy wystosował także 
swego rodzaju wytyczną dla sądów 
rejestrowych, wskazując, że „wpisy 
w Krajowym Rejestrze Sądowym pro-
kury jednoosobowej określanej jako 
prokura łączna z członkiem zarządu, 
powinny zostać wykreślone”. Trudno 
przewidzieć dziś, jaka będzie prak-
tyka sądów  w zakresie implementa-
cji tych zaleceń, należy jednak brać 
pod uwagę, iż będą one wykreślać z 
urzędu prokurentów ze wskazanym 
innym rodzajem prokury, niż prze-
widziana przez kodeks cywilny – tj. 
samoistna, łączna lub oddziałowa, 
którzy do tego nie są umocowani 

umową spółki (statutem) do działa-
nia łącznie z członkiem zarządu.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że 
uchwała III CZP 34/14 pozostawia 
wątpliwość odnośnie tego, jak tech-
nicznie rozwiązać wpis do KRS ro-
dzaju prokury, w przypadku proku-
renta, który na mocy umowy spółki 
(statutu) może działać jedynie łącz-
nie z członkiem zarządu, a do tego 
jest jedynym prokurentem powoła-
nym w spółce. Nie może być to bo-
wiem prokura łączna (za SN: o „Nie 
jest wobec tego prokurą łączną udzie-
lenie prokury tylko jednej osobie”), 
zaś ustanowienie prokury samoist-
nej oznaczać będzie, że prokurent 
może działać również samodzielnie 
– co wypacza intencje stojące za pro-
kurą łączną niewłaściwą. 
Nie jest też jasne, czy w przypadku 
takiego prokurenta wpis w rubryce 
„Rodzaj prokury” będzie mógł wy-

kraczać poza trzy wyżej wymienione 
rodzaje prokury, przewidziane w ko-
deksie cywilnym. 
Finalnie, niezmiernie istotny dla 
obrotu prawnego pozostaje fakt, iż 
SN potwierdził, że uchwała nie ma 
wpływu na ważność czynności do-
konywanych przed jej podjęciem 
przez prokurentów powołanych w 
sposób niezgodny z uchwałą. Czyn-
ności dokonane przez prokurentów 
działających łącznie z członkami za-
rządu pozostaną więc w mocy.

Grzegorz Rutkowski 

Putz | Skrobich Kancelaria Prawna
ul. Ofiar Oświęcimskich 17, p. II, 
50-069 Wrocław
71 780 01 75 | 516 822 671
Grzegorz.Rutkowski@ps-legal.pl
www.ps-legal.pl

Prokura łączna niewłaściwa
w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygn. III CZP 34/14) dotycząca proku-
ry niewłaściwej łącznej wreszcie doczekała się swojego uzasadnienia. Na podstawie samej tezy, 
ogłoszonej ponad 3 miesiące temu, uczestnicy obrotu prawnego mogli mieć poważne obawy, czy 
aby SN nie podważył całej instytucji prokury niewłaściwej łącznej, twierdząc enigmatycznie, że 
jej wpis do rejestru nie jest dopuszczalny. Uzasadnienie rozwiewa te wątpliwości.
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Skąd pomysł na biznes produkcji 
odzieży patriotycznej?
Marka Surge Polonia została założo-
na przez grupę przyjaciół (studentów 
i świeżych absolwentów historii i eko-
nomii), których łączyło zainteresowa-
nie historią i  patriotyczna postawa. 
Sami poszukiwaliśmy takiej odzieży 
patriotycznej na rynku, dobrze zapro-
jektowanej i  wysokiej jakości, ale ni-
gdzie nie mogliśmy jej kupić. Dlatego 
głośno myśleliśmy, żeby założyć włas-
ną markę odzieży, taką, która stawia na 
najwyższą jakość i  nowoczesne wzor-
nictwo prosto spod ręki najlepszych 
polskich projektantów. Nie ukrywamy, 
że impulsem dla nas do założenia mar-
ki było obejrzenie filmu dokumental-
nego „Honor Generała” w reżyserii Jo-
anny Pieciukiewicz, który przedstawiał 
historię generała Stanisława Sosabow-
skiego. Mocno poruszył nas ten film 
i  dał takiego „energetycznego kopa”, 
że powinniśmy wziąć sprawy w  swo-
je ręce. Nazwa marki „Surge Polonia” 
(Powstań Polsko) pochodzi właśnie 
od zawołania 1. Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej gen. Sosabowskiego, 
które znajdowało się na sztandarze 
brygady.
Czy są na świecie firmy o podobnym 
profilu? 
Na całym świecie istnieje szereg firm, 
które produkują koszulki, flagi i  inne 
gadżety w „barwach narodowych”, ale 
design i  jakość tych produktów pozo-
stawia wiele do życzenia. Surge Polonia 
jest pierwszą na świecie marką, która 
połączyła tematykę patriotyczną z naj-
nowszymi trendami w designie.
Czy Polacy są jako naród szczególnie 
wrażliwi na punkcie swej historii?
Trudno to obiektywnie ocenić. Z pew-
nością coraz więcej osób zaczyna inte-
resować się historią Polski. Świadczą 
o  tym coraz większe nakłady książek, 
liczba dodatków historycznych do 
tygodników czy też ilość grup rekon-
strukcji historycznej. Ludzie chcą wra-
cać do swoich korzeni, szukają swojej 
tożsamości i  sięgają po historię. Bar-
dzo cieszy nas ten trend. Wiele osób 
podkreśla, że przyczyniliśmy się też 
do spopularyzowania wątków z naszej 
historii wśród młodego pokolenia Po-
laków np. pamięci o Żołnierzach Wy-
klętych.
Czy można budować markę i  sukces 
na czymś tak ulotnym jak patrio-
tyzm, czy może w  wydaniu polskim 
jest to  mocny fundament do plano-
wania biznesu?
Kiedy zaczynaliśmy w  2011 roku by-
liśmy zdziwieni, że przez 22 lata nie 
powstała taka marka jak nasza. Wśród 
młodego pokolenia Polaków następuje 
odrodzenie uczuć i postaw patriotycz-
nych. Można zauważyć również trend 

promowania polskich produktów. Co-
raz więcej polskich marek w  swoim 
przekazie marketingowym podkreśla, 
że ich produkty są „Made in Poland”. 
Takie działania nie mogą się opierać na 
„ulotnym” patriotyzmie.
Czy potraficie państwo określić 
wszystkie grupy odbiorców?
Naszymi klientami są osoby wykształ-
cone, które prowadzą aktywny tryb 
życia, interesują się militariami, woj-
skowością, historią, sportem i uważają 
się za patriotów. Nie zamykamy się na 
żadną grupę docelową, ale staramy się 
docierać z  ideą nowoczesnego patrio-
tyzmu do jak najszerszego grona od-
biorców.
Czy można wykreować modę na pa-
triotyzm?
Gdy zaczynaliśmy marzyliśmy o  tym, 
że uda się wypromować modę na pa-
triotyzm. Teraz dzieje się to na naszych 
oczach. Największą satysfakcją dla nas 
jest fakt, że dołożyliśmy naszymi dzia-
łaniami swoją cegiełkę do tego dzieła.
Skąd pomysły na kreacje, jak pracują 
państwa projektanci?
Pomysły czerpiemy przede wszystkim 
z  polskiej historii, ale ostateczna for-
ma projektów i  produktów jest cał-
kowicie autorska. Byliśmy pierwszą 
firmą w  Polsce, która wprowadziła 
innowacyjne koszulki termoaktywne 
inspirowane zbroją husarską czy futu-
rystycznymi egzoszkieletami. Dużym 
wsparciem są także nasi fani, którzy są 
dla nas niewyczerpalnym źródłem in-
spiracji. Każdego dnia podsuwają nam 
nowe pomysły i  uczestniczą w  życiu 
naszej marki.
Czy państwa pracownicy są pasjona-
tami historii, czy podczas procesów 
rekrutacyjnych poruszacie państwo 
tematykę patriotyczną?
Jeden z  założycieli marki jest history-
kiem, a wielu z naszych pracowników 
interesuje się historią. Dużą wagę przy-
wiązujemy do tego, żeby nasz zespół 
kierował się wartościami, które stały 
się podstawą do powołania marki. 
Podczas każdej z  rozmów rekrutacyj-
nych pytamy kandydatów o podstawo-
we fakty z historii Polski i pytamy czy 
czują się patriotami.
W  jaki sposób promujecie państwo 
markę?
Korzystamy przede wszystkim z  me-
diów społecznościach, ale również 
z reklamy w prasie, organizujemy dużo 
akcji charytatywnych i  sponsoringo-
wych.
Jak wyglądają plany rozwoju, czy pla-
nujecie poszerzenie gamy np. o spod-
nie, czy może wzbogacenie oferty dla 
dzieci?
W  najbliższej przyszłości chcemy 
wprowadzić kolekcję dla dzieci oraz 
rozwinąć linię sportową.

Kreatorzy mody na patriotyzm
Z Mateuszem Staroniem, prezesem zarządu Surge Polonia Sp. z o.o., spółki produkującej odzież 
patriotyczną rozmawiamy o patriotyzmie i prowadzeniu biznesu w Polsce.
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odwiedź nas w:
Centrum Sztuki WRO, Widok 7
Muzeum Narodowym, Plac Powstańców Warszawy 5 
DH Renoma, Świdnicka 40
nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, Fryderyka Joliot-Curie 12

wielka wystawa sztuki najnowszej
wystawy, projekcje, 
dla najmłodszych - MAŁE WRO
dla wszystkich - WSTĘP WOLNY
do 30 czerwca, Wrocław

wro2015.wrocenter.pl

PARTNERZY STRATEGICZNI: ORGANIZATOR:

NFM –INSTYTUCJA KULTURY MIASTA WROCŁAWIA, 
WSPÓŁPROWADZONA PRZEZ MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, GMINĘ WROCŁAW, 
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE:

w w w.nf m.wro claw.p l/ le o- fest iva l

NFM Leopoldinum – Orkiestra Kameralna 
Andrzej Kosendiak – dyrektor generalny 
Ernst Kovacic – dyrektor artystyczny 

30.05–6.06.2015 

30.05 . 2015, sobota, godz. 18:00
    Zamek Topacz, Sala Balowa, Ślęza, ul. Główna 12

    PIĘĆ RZEK

1.06 . 2015, poniedziałek, godz. 19:00
   sala koncertowa Filharmonii, ul. Piłsudskiego 19

   NIE WALCZMY – TAŃCZMY

3.06 . 2015, środa, godz. 19:00
   Sala koncertowa Akademii Muzycznej 
   im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2

   NOWE POKOLENIE

6.06 . 2015, sobota, godz. 21:00
   kościół pw. św. Marii Magdaleny, katedra 
   Kościoła polskokatolickiego, ul. Szewska 10

   CISZA

V
II 
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