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Promujemy przedsiębiorczość i integrujemy środowisko 
biznesowe, ponieważ uważamy, że innowacyjność w mi-
kro, małych i średnich przedsiębiorstwach jest głównym 

punktem strategii rozwoju biznesu na Dolnym Śląsku. 
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dodatek informacyjno reklamowy 

Zasługujemy na więcej
Od wielu miesięcy trwały spekulacje gdzie indyjski koncern Tata Motors zbuduje nową fabrykę Jaguara Land 
Rovera. Atmosferę podgrzewali sami inwestorzy sugerując, że spośród dwóch ostatecznie rozważanych lokali-
zacji: w Polsce i na Słowacji raczej wybiorą nasz kraj. Niektórzy twierdzą, że był to tylko element strategii nego-
cjacyjnej zachęcającej Słowaków do dodatkowego wsparcia. Jak było w rzeczywistości zapewne się nie dowiemy. 
Fakty są takie, że fabryka powstanie u naszych południowych sąsiadów. Koncern deklarował inwestycje rzędu 
7,5 mld zł i stworzenie blisko 4000 miejsc pracy. Jest czego żałować? O tym w rozmowie z Iloną Antoniszyn- 
Klik, wiceminister gospodarki.

Pani minister przez moment wydawało się, że jesteśmy blisko wygranej, 
choć wicepremier Piechociński na konferencji we Wrocławiu tonował entu-
zjazm, czego zabrakło?
Z naszej strony zawsze robimy wszystko co możliwe, aby potencjalni inwestorzy 
przekonali się, że jesteśmy dobrym partnerem. Krajem o  wielkim potencjale 
inwestycyjnym, z dobrze przygotowanymi, atrakcyjnymi gruntami, znakomicie 
wykształconą kadrą, stabilną sytuacją ekonomiczną. Ale czasami atuty stają się 
przeszkodą. Nas już nie interesują inwestycje za wszelką cenę. Firmy, które chcą 
ulokować swoje przedsięwzięcia w Polsce mogą liczyć na wsparcie finansowe 
i  logistyczne. Jesteśmy z  nimi od chwili poszukiwania terenów poprzez cały 
proces inwestycyjny, aż do współpracy w okresie już prowadzonej produkcji. 
I  to firmy doceniają. Np. za obsługę inwestorską Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna otrzymała wyróżnienie prestiżowego fDi Magazine. Jednak nic 
nie dzieje się samo. Za każdym nowym zakładem, nieważne, czy zatrudniają-
cym 5 czy 500 osób, stoją miesiące ciężkiej pracy dziesiątek, a może nawet setek 
osób m. in. z Ministerstwa Gospodarki, rządowych agencji takich jak Polska 
Agencja Informacji i  Inwestycji Zagranicznych czy Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, pracowników stref ekonomicznych, samorządów. To jest 
sztab ludzi, wiele poświęconego czasu i  środków. W zamian oczekujemy po-
ważnego traktowania i stabilnych, dobrych inwestycji. Polska bardzo się zmie-
niła przez ostatnich 25 lat. Wbrew zdaniu niektórych polityków nie jesteśmy 
krajem w ruinie. Wiele osiągnęliśmy. To oznacza także, że bardziej się cenimy 
i stawiamy warunki.

Czyli nie jesteśmy źródłem taniej siły roboczej i wielkich subwencji dla in-
westorów?
Dokładnie tak. I nie mówię tego w kontekście tej konkretnej inwestycji, to uni-
wersalna zasada. Dziś Polacy nie będą pracować za każde pieniądze i w każ-
dych warunkach. Mamy najniższe bezrobocie od lat i  tendencja wskazuje, że 
w wielu regionach może spaść poniżej 10 proc., zwłaszcza że Ministerstwo Pra-
cy wprowadza kolejne rozwiązania wspierające stabilność zatrudnienia i wzrost 
wynagrodzenia. Trudno więc, abyśmy zagranicznym inwestorom obiecywali: 
„otwierajcie firmy, znajdziecie pracowników za najniższą pensję”, bo tak nie bę-
dzie. Taką mam przynajmniej nadzieję. Zasługujemy na więcej. Prowadzimy 
szereg działań zmieniających szkolnictwo zawodowe, po to, aby młodzi ludzie 
byli lepiej wykształceni i  mogli dyktować pracodawcom warunki. O  tym już 
mówią eksperci, w Polsce rynek pracodawcy zastępuje rynek pracownika. I bar-
dzo wiele, właściwie większość firm, także prowadzących działalność w strefach 
ekonomicznych, to rozumie i docenia. Dlatego przedsiębiorcy chętnie przystę-
pują do strefowych Klastrów Edukacyjnych, będących platformą współpracy bi-
znesu, szkół, samorządów i stref na rzecz jak najlepszego, najefektywniejszego 
kształcenia. Chcą mieć dobrych pracowników bo to jest wartość dodana każdej 
działalności.

Chcemy więcej, a proponujemy więcej?
Proponujemy uczciwie. Pomoc publiczna ma przynieść efekty. To nie jest dzia-
łalność charytatywna, ale nasza inwestycja w  przyszłość. Każda wydana zło-
tówka, każdy procent obniżonego podatku ma „pracować” w Polsce. Warunki 
muszą być z góry określone, jasne i takie same dla wszystkich. Nie możemy i nie 
będziemy przygotowywać specjalnych rozwiązań pod konkretnego inwestora. 
Wsparcie rządowe czy samorządowe jest duże, w mojej ocenie wystarczające. 
Świadczy o tym ilość wydawanych zezwoleń na rozpoczęcie działalności w stre-
fach. Tylko w dolnośląskich SSE w pierwszym półroczu 2015 pozyskano kilku-
nastu inwestorów co oznacza w przyszłości co najmniej kilkaset nowych miejsc 
pracy. I, co chciałabym podkreślić, są wśród nich także polskie małe i średnie 
firmy. Powiem, że nareszcie. Bardzo mi zależało, aby także nasi przedsiębiorcy 
korzystali z możliwości rozwoju stwarzanych przez państwo.

Czy to znaczy, że nie szkoda Pani utraty potencjalnie dużej fabryki?
Przede wszystkim stracić można coś co się ma. A w trakcie negocjacji wszystko 
może się zdarzyć i trzeba być przygotowanym także na to, że zakończą się fia-
skiem. Oczywiście, żałuję, jeżeli się nie uda, ale my pracujemy dalej. Jeszcze raz 
powtarzam, nic za wszelką cenę. To, że nie będziemy mieli tej spektakularnej 
inwestycji nie oznacza, iż stoimy w  miejscu. Suma mniejszych przedsięwzięć 
daje często lepszy, bezpieczniejszy efekt niż jedna olbrzymia. Chociaż przypo-
mnę, że akurat w branży motoryzacyjnej jesteśmy bardzo silni. Już w przyszłym 

roku otwarta zostanie fabryka Volkswagena Craftera we Wrześni uznawana 
za największą inwestycję ostatniej dekady w Europie. W zakładzie znaleźć ma 
zatrudnienie około 3000 osób. Wokół fabryki skoncentrują się kolejne firmy 
produkcyjno-usługowe związane z  motoryzacją. Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK” buduje tam halę pod wynajem o powierzchni 
5000 m. kw. I już jest pierwszy inwestor poważnie zainteresowany uruchomie-
niem tam produkcji. Szacuje się, że w wyniku inwestycji Volkswagena zatrud-
nienie znajdzie docelowo około 10 tys. osób. 
Cały sektor motoryzacyjny w Polsce to około 900 firm. 16 z ok. 40 fabryk auto-
motive w tej części Europy jest w Polsce. Większość z 30 największych świato-
wych producentów części i akcesoriów ma zakłady w Polsce. Jesteśmy najwięk-
szym skupiskiem poddostawców motoryzacyjnych. W zeszłym roku wielkość 
produkcji tego sektora wyniosła ponad 113 miliardów złotych, wysokość inwe-
stycji w branży motoryzacyjnej przekroczył 8 miliardów euro.

Pomimo tej potęgi jest Pani przeciwnikiem koncentrowania się na jednaj 
branży dlaczego?
To pragmatyzm i względy bezpieczeństwa. Musimy dywersyfikować przemysł, 
aby w razie załamania jednej gałęzi móc się oprzeć na innej. Monokultura nie 
sprawdza się ani w rolnictwie, ani w biznesie. Wiedzą o tym doskonale przed-
siębiorcy. Poza tym musimy zadbać o zróżnicowane miejsca pracy, bo nie każdy 
może i chce pracować w fabryce samochodów. Dlatego np. rozwijamy Dolno-
śląski Klaster Lotniczy, niezwykle przyszłościową, rozwojową i  innowacyjną 
branżę. Mamy także silny przemysł AGD, chemiczny, farmaceutyczny, spo-
żywczy. Bardzo zależy nam na branżach nowoczesnych, zapewniających postęp 
technologiczny. Wspieramy sektor Badania + Rozwój, między innymi poprzez 
instrumenty Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”, do którego pierw-
szy nabór właśnie rusza. 

I wciąż magnesem przyciągającym inwestycje mają być specjalne strefy eko-
nomiczne, chociaż jeszcze dwa lata temu wydawało się, że ich kres jest bliski?
To prawda. Strefy i oferowana w ich ramach pomoc publiczna jest dla naszego 
kraju niezbędna i strefy działać będą jeszcze co najmniej do 2026 roku. Kryty-
kom ich działalności przypomnę, że to nie jest Święty Mikołaj rozdający prezen-
ty zagranicznym inwestorom. Zasady są proste. Firmy inwestują, a kiedy zaczną 
zarabiać, część inwestycji odbierają w  postaci ulg podatkowych. Więc muszą 
tak pracować, aby mieć zyski, zatrudniając minimum deklarowaną w zezwo-
leniu ilość pracowników i ponosząc planowane nakłady. To jest czysty układ 
biznesowy. Jeżeli ten argument nie wystarczy to przypomnę, że łączna wartość 
zrealizowanych w 14 SSE projektów, przekroczyła 100
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O tegorocznej formule i celach Forum rozmawiamy z Ro-
manem Potockim, starostą Powiatu Wrocławskiego i jedno-
cześnie pomysłodawcą Forum.

Panie starosto, zeszłoroczna, pierwsza edycja Forum Inwestycyjnego 
odbiła się pozytywnym  echem w  środowisku samorządowym oraz 
w  branży inwestorskiej. Czy sukces zeszłorocznej edycji zdecydował 
o jej kontynuacji również w tym roku?
Z pewnością tak. Po Forum spotkałem się z wieloma przychylnymi opiniami 
zarówno w  zakresie oceny organizacyjnej jak i merytorycznej przedsięwzięcia. 
Spodobała się formuła Forum, w której obok prezentacji ofert inwestycyjnych 
znalazło się również miejsce na merytoryczną dyskusję na temat budowania 
optymalnych warunków dla rozwoju gospodarczego naszego obszaru. Dzięki 
obecności przedstawicieli różnych środowisk działających na rynku nieru-
chomości ta dyskusja miała bardzo wielostronny i  tym samym obiektywny 
charakter. Wypowiadali się przedstawiciele samorządów, instytucji rządowych 
odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy, reprezentanci instytucji otoczenia 
biznesu i  wreszcie sami inwestorzy, których głos był szczególnie cenny dla 
określenia potrzeb niezbędnych do przygotowania profesjonalnej oferty in-
westycyjnej naszego obszaru. Chcemy podobną formułę dialogu opartego na 
współpracy powtórzyć również w tegorocznej edycji Forum.

Jakie nowości czekają na uczestników II Forum Inwestycyjnego Powia-
tu Wrocławskiego?
Przede wszystkim chcemy wzbogacić tematykę Forum o nowe tematy do 
dyskusji. W programie pojawią się m.in. prezentacje dotyczące kształcenia 
zawodowego, możliwości kooperacyjnych pomiędzy inwestorami i  MŚP. 
Będzie również akcent międzynarodowy w postaci prelekcji nt. firm ro-
dzinnych funkcjonujących w  Niemczech, którą zaprezentuje przedsta-
wiciel Powiatu Borken, niemieckiego partnera Powiatu Wrocławskiego. 
Spora część programu będzie poświęcona także prezentacji możliwości fi-
nansowego wsparcia dla lokalnego biznesu oraz zrównoważonego rozwo-
ju gospodarczego. Nie zabraknie również wystąpień samych inwestorów, 
wśród nich przedstawiciela Amazon Fulfillment Poland Sp. z  o.o., który 
opowie o atutach naszego regionu, które zdecydowały o uruchomieniu tej 
ważnej inwestycji właśnie w powiecie wrocławskim.

Program wydarzenia zapowiada się zatem bardzo interesująco. Nie 
pozostaje zatem nic innego jak życzyć Panu dużej frekwencji podczas 
Forum oraz kolejnego sukcesu organizacyjnego.

Współpraca dla rozwoju 
gospodarczego
II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego
Już 14 września 2015 r.  na Zamku Topacz w Ślęzie na wspólnej debacie o inwestycjach w naszym regionie spot-
kają się przedstawiciele samorządów, instytucji, inwestorów i pozostałych  podmiotów uczestniczących w rynku 
sprzedaży nieruchomości w kraju i za granicą. Okazją do spotkania jest II Forum Inwestycyjne Powiatu Wroc-
ławskiego, którego organizatorem jest Powiat Wrocławski, a partnerami wrocławskie oddziały Agencji Mienia 
Wojskowego i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.

ORGANIZATOR
Powiat Wrocławski

PATRON MEDIALNY
Kapitał Dolnego Śląska

PATRONAT HONOROWY
Minister Gospodarki | Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych | Marszałek Województwa Dolnoślaskiego

PARTNERZY
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział we Wrocławiu | Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu  | Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.

www.umwd.pl

II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego
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Potencjał Siechnic tworzą inwestorzy
i przedsiębiorczy mieszkańcy

Urząd Miejski w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, Telefon: (71) 786 09 01, fax: (71) 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, www.facebook.com/UMSiechnice, e-mail:biuro@umsiechnice.pl

Z Milanem Ušákiem, Burmistrzem Siechnic o inwestycjach, inwestorach 
i przedsiębiorczych mieszkańcach rozmawia Małgorzata Pawlaczek.

Jakimi terenami inwestycyjnymi dysponuje 
obecnie Gmina Siechnice?
Od kilku lat w  ofercie sprzedaży posiadamy 
już nieduży zasób nieruchomości komunal-
nych pod działalność gospodarczą, ponieważ 
większość terenów została sprzedana inwesto-
rom w  latach 2002-2010. Ten obszar to głów-
nie Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej 
w Siechnicach, która w niemal 50 proc. jest już 
zabudowana. Wciąż powstają tam nowe zakła-
dy, a niektóre spośród działających od wielu lat 
w  Strefie planują rozbudowę. Jak choćby TIM 
SA, Hasco Lek czy Parker Hannifin. Poza du-
żymi zakładami działa oczywiście także szereg 
firm z sektora MŚP. Bogata jest za to oferta pry-
watnych nieruchomości przeznaczonych pod 
działalność gospodarczą. Gmina ma pełne po-
krycie obowiązującymi planami miejscowymi.

Przydałby się taki inwestor jak Amazon?
Niestety, nie mamy oferty dla tak dużego inwe-
stora, więc skupiliśmy się na małych i  średnich 
przedsiębiorstwach. To był dobry ruch, obecnie 
obserwujemy wyraźną tendencję do przenoszenia 
się poza miasto firm z Wrocławia. Wspomniałem 
o Hasco Lek czy TIM SA, ale inwestują u nas tak-
że mniejsi przedsiębiorcy np. Avenir Medical Sp. 
z o.o., która wcześniej działała na Brochowie czy 
Tools Sp. z o.o. Nasza Gminna Strefa Aktywno-
ści Gospodarczej wciąż się rozwija, a gmina, jak 
wspomniałem, jest gotowa do uzbrojenia wciąż 
niezasiedlonych działek oraz budowy infrastruk-
tury drogowej. W ramach programu tzw. Schety-
nówek, wybudowaliśmy ostatnią ważną w Gmin-
nej Strefie Gospodarczej drogę, ulicę Grabskiego, 
która umożliwiła dojazd do kilkunastu hektarów 
terenów inwestycyjnych, a tym samym zwiększyła 
zainteresowanie nimi. 

Czy Wschodnia Obwodnica Wrocławia sty-
muluje rozwój gospodarczy Gminy?

Zdecydowanie. Od jej powstania sprzedali-
śmy kilka działek inwestycyjnych, w  tym jed-
ną właśnie w pobliżu nowo otwartego odcinka 
Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Pojawiają 
się tam już pierwsze przedsiębiorstwa, również 
na terenach prywatnych, np. Bodycote Poland 
Sp. z  o.o. Na inwestorów czeka również teren 
ponad 100 ha – będących własnością różnych 
prywatnych właścicieli – między Siechnicami 
a  Radwanicami, wzdłuż drogi krajowej nr 94 
i przy skrzyżowaniu ze Wschodnią Obwodnicą 
Wrocławia. Także w  pobliżu drogi na Strzelin 
swoją działalność lokuje coraz więcej przed-
siębiorców. Powstaje tam między innymi pry-
watna klinika leczenia nowotworów, (co po-
zwala nam przypuszczać, że po niej lokować się 
tam będą kolejne placówki medyczne) i firma 
Microdis Sp. z o.o. Przy drodze krajowej nr 94 
w Siechnicach (przy skrzyżowaniu ze Wschod-
nią Obwodnica Wrocławia) jest też spory, liczą-
cy w sumie 20 ha teren po byłej Hucie Siech-
nice. Wymaga wprawdzie uporządkowania 
i rekultywacji, bo wciąż znajduje się tam hałda 
pohutnicza, ale w przyszłości będzie to obszar 
aktywnego rozwoju gospodarczego, właśnie ze 
względu na doskonałe położenie i pełne uzbro-
jenie.

Sporo jest w  Siechnicach pozostałości po 
dawnym przemyśle?
Tak, ale najważniejsze, że one dość szybko znaj-
dowały nabywców, którzy nadawali im nowe 
funkcje lub je modernizowali. Przykładowo 
teren Ogrodnictwa Siechnice został kupiony 
cztery lata temu przez firmę Citronex, która 
wymienia szklarnie, wprowadziła do produk-
cji nowoczesne technologie, a  obecnie także 
inwestuje w kompleks hal magazynowych pod 
wynajem i stację paliw.

Przybywa inwestorów, którzy decydują o po-
tencjale gospodarczym Gminy?
Tylko w samej Strefie w Siechnicach przybywają 
około dwie firmy rocznie. Ale jeśli chodzi o roz-
wój gospodarczy optymizmem napawa nas stały 
wzrost liczby przedsiębiorców, wywodzących się 
spośród mieszkańców Gminy. Nasz samorząd 
znalazł się nawet na szóstym miejscu w ogól-
nopolskim rankingu Miast Atrakcyjnych dla 
Biznesu, opracowanym przez redakcję miesięcz-
nika Forbes. Głównym wskaźnikiem była liczba 
nowo rejestrowanych spółek w 2014 roku.

Co Pana zdaniem o tym decyduje?
Siechnice zyskały na tym, że stworzyły inwe-
storom bardzo dobre warunki do prowadzenia 

działalności i  potrafiły ich zainteresować swoją 
ofertą. W naszej gminie, podobnie jak w całym 
powiecie wrocławskim, bezrobocie jest bardzo 
niskie. Zakładów pracy jest dużo, a komunikacja 
z Wrocławiem dobra, więc osiedlają się u nas lu-
dzie młodzi, którzy dopiero wchodzą w dorosłe 
życie. Najczęściej jest to młodzież, która przy-
jechała do Wrocławia na studia. Mieszkania za-
równo w samych Siechnicach, jak i okolicznych 
miejscowościach są tańsze niż w stolicy Dolne-
go Śląska. Władze gminy kładą duży nacisk na 
budowę, rozbudowę i dotowanie infrastruktury 
społecznej, a  więc żłobków, przedszkoli, szkół, 
obiektów kulturalnych i  sportowych. W  Siech-
nicach będziemy za rok budować sztandarową 
inwestycję, nową szkołę podstawową, będzie to 
budynek niskoemisyjny. W  Świętej Katarzynie 
i  Żernikach planowana jest rozbudowa placó-
wek edukacyjnych. To wszystko decyduje o tym, 
że Siechnice stanowią ewenement i  wyjątek na 
mapie kraju pod względem napływu i przyrost 
demograficznego. W  samym miasteczku przy-
bywa rocznie około 400-500 osób, a w całej gmi-
nie spodziewamy się zameldowania w tym roku 
nawet 950 nowych mieszkańców. 

Ci młodzi ludzie chyba również, jak Pan 
wspomniał, tworzą miejsca pracy?
Pamiętamy o  tym, dlatego mamy w  Urzędzie 
nie tylko odpowiednio przygotowane wydziały 
do obsługi inwestorów, ale prowadzimy również 
nieodpłatne konsultacje i doradztwo dla miesz-
kańców zainteresowanych pozyskiwaniem 
funduszy zewnętrznych. Mamy tego efekty. Ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
powstał m.in. bardzo potrzebny i  cieszący się 
świetną renomą punkt przedszkolny. Okres do-
finansowania był krótki, bo zaledwie dwuletni, 
ale zagwarantowaliśmy udostępnienie lokalu 
na preferencyjnych warunkach również w ko-
lejnych latach. Takich przykładów jest oczywi-
ście więcej, bo mieszkańcy Gminy Siechnice są 
wyjątkowo przedsiębiorczy.

Zainwestuj w gminie Długołęka

Po pierwsze – lokalizacja
Gmina Długołęka jest największą gminą powiatu wrocławskiego. 
Na terenie 41 miejscowości mieszka ponad 26 tys. osób, a ich liczba 
stale rośnie. Gmina Długołęka jest atrakcyjnym miejscem do życia, 
przekonuje się o  tym coraz więcej osób (tylko w 2014 r. w gminie 
zameldowało się ponad tysiąc osób), ale też dynamicznie rozwijają-
cym się centrum gospodarczym.
Gmina należy do aglomeracji wrocławskiej, jednego z najważniej-
szych ośrodków gospodarczych w Polsce. Przez jej obszar przebiega 
droga ekspresowa w kierunku Warszawy, w użyciu jest łącznik Auto-
stradowej Obwodnicy Wrocławia, a w najbliższym czasie powstanie 
tu węzeł obwodnicy Bielany-Łany-Długołęka. Nie mniej ważne są 
istniejące połączenia kolejowe oraz stosunkowo bliska odległość od 
przejść granicznych. 
Od 2014 r. obowiązuje tu nowe studium zagospodarowania prze-
strzennego, w którym wyznaczono bardzo atrakcyjne tereny inwe-
stycyjne. Potwierdza to Katarzyna Frach z  wydziału planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, która jest przeko-
nana, że atrakcyjność inwestycyjna gminy wzrosła dzięki usytuowa-
niu terenów aktywności gospodarczej nieopodal nowych połączeń 
komunikacyjnych. – Jednym z takich miejsc jest tzw. węzeł w Łozi-
nie – mówi urzędniczka.

Po drugie – dobry klimat do inwestowania
Atutem gminy Długołęka jest kompleksowa i kompetentna pomoc 
oferowana przez pracowników urzędu. Zawsze służą inwestorom 
wsparciem i  doświadczeniem, co procentuje w  relacjach na linii 
gmina-biznes. O przedsiębiorcach myśli się na wielu płaszczyznach, 
od trzech lat nie wzrosły tu stawki podatkowe. – Również w ten spo-
sób wspieramy naszych lokalnych i potencjalnych przedsiębiorców 
– tłumaczy wójt Iwona Agnieszka Łebek. 
Obecnie na terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 3 tys. pod-
miotów gospodarczych, wśród których są największe światowe 
marki, m.in. z  branży motoryzacyjnej i  budowlanej oraz mniejsze 
firmy usługowe i produkcyjne. Swoje oddziały mają tu np: Selgros 
Cash&Carry, Volvo Truck Bus Service, BOSH Układy Hamulcowe, 
Chassis Brakes International, Betard, Honda, Toyota, Renault, Land 
Rover czy Kia. 

Te firmy zaufały gminie i  z  powodzeniem, od wielu lat, prowadzą 
tu swój biznes. Co najważniejsze, dołączają do nich kolejni gracze 
biznesowi. – Panattoni Europe wybuduje u nas centrum logistyczne 
– Katarzyna Frach zdradza plany najmłodszego inwestora w gminie 
Długołęka

Po trzecie – wartości dodane
Gmina Długołęka, oprócz niezaprzeczalnych walorów gospodar-
czych, ma do zaoferowania o  wiele więcej. Anna Chomicka z  wy-
działu promocji, która na co dzień ma kontakt z mieszkańcami gmi-
ny, wie, że są oni wyjątkowi. – Potrafią wspólnie działać, zrobić coś 
pożytecznego i twórczego, aby w gminie żyło się lepiej i atrakcyjniej 
– zapewnia w oparciu o swoje doświadczenia. Potwierdzeniem tych 
słów jest fakt, że dzięki inicjatywom podejmowanym przez miesz-
kańców, wójt i radni zdecydowali się na realizację m.in. programu 
budowy nowych świetlic wiejskich.
Dynamiczny rozwój gospodarczy idzie tu w parze z dbałością o wa-
lory krajoznawczo-turystyczne. W bezpośrednim sąsiedztwie aglo-
meracji miejskiej znajdują się liczne stadniny koni, imponujące 
zabytki oraz interesujące szlaki turystyczne. Gmina Długołęka jest 
także inicjatorem wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych i rozryw-
kowych, które rokrocznie przyciągają tysiące uczestników. 
Działania gminy Długołęka na rzecz rozwoju gospodarczego wie-
lokrotnie znajdowały uznanie jury prestiżowych konkursów, takich 
jak np.: Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza (2009 r.), Regio-
nalny Lider Innowacji i Rozwoju 2012, Markowy Samorząd 2014 itp. 
– To jeden z dowodów na to, że podejmowane w gminie inicjatywy 
są wartościowe i wyróżniają się na tle innych samorządów – komen-
tuje wójt Iwona Agnieszka Łebek.

Gmina Długołęka jest idealnym miejscem do uloko-
wania inwestycji. Przemawia za tym szereg argumen-
tów, potwierdzonych zresztą przez przedsiębiorców, 
którzy już prowadzą tu swój biznes.

Wojt Iwona Agnieszka Łebek stawia na rozwój gospodarczy gminy

Na terenie gminy znajdują się jedne z najpiekniejszych zabytków Dol-
nego Śląska

Świetna lokalizacja ułatwiająca tranport - to duży atut gminy

II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego
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Zadowolony inwestor to najlepsza rekomendacja
Antoni Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wroc-
ławskie w rozmowie z Małgorzatą Pawlaczek.

Kąty Wrocławskie w  plebiscycie tygodnika Wprost zajęły II miejsce 
w kategorii Gmina Przyjazna Biznesowi. Jak osiąga się taki status?
To długi, rozłożony na lata proces. My rozpoczęliśmy go 20 lat temu. Chcę 
przy tej okazji podziękować mieszkańcom, że dali mi szansę na jego budo-
wę i pozwolili doczekać czasów, kiedy efekty naszej wspólnej pracy zaczy-
nają być widoczne. W 1996 roku, jako pierwsza gmina na Dolnym Śląsku, 
uchwaliliśmy plan zagospodarowania przestrzennego, który stanowił pod-
waliny rozwoju gospodarczego Kątów Wrocławskich i  który obowiązuje 
również dziś. To pozwoliło nam na planowy rozwój gminy, bez chaotycz-
nych decyzji. W efekcie zaoferowaliśmy potencjalnym inwestorom 700 ha 
gruntów pod różnego rodzaju działalność. 

Jakie warunki Gmina stworzyła inwestorom?
Nie chcieliśmy sprowadzać zachęt tylko do ulg podatkowych, ponieważ 
każdy przedsiębiorca wie, że mniejsze obciążenia na rok czy dwa nieko-
niecznie decydują o  sukcesie przedsięwzięcia gospodarczego. Dla wielu 
inwestorów ważne jest maksymalne skrócenie czasu od podjęcia decy-
zji o  inwestowaniu do chwili uruchomienia produkcji. Skupiamy więc 
na tym, żeby potencjalnemu inwestorowi pomóc, niemal przeprowadzić 
za rękę przez wszystkie procedury, wspierając w  sprawnym załatwianiu 
wszystkich niezbędnych formalności. Zadowolony inwestor jest najsku-
teczniejszym nośnikiem reklamy terenów inwestycyjnych gminy i zachęca 
do zainwestowania swoich kontrahentów. 

Co decyduje o atrakcyjności oferty inwestycyjnej Kątów Wrocławskich?
W  zainteresowaniu naszą ofertą pomaga nam niewątpliwie położenie 
geograficzne, ale tylko pomaga, bo i tak wszystko zależy od tego, jak i czy 
w ogóle się ten walor wykorzysta. Inwestujemy w infrastrukturę, zarówno 
podziemną jak i drogową. Działka inwestycyjna powinna być uzbrojona, 
żeby nie wymagała dodatkowych nakładów. Wprawdzie nierzadko inwe-
stor na własny koszt wykonuje przyłącza czy też część trasy wodociągo-
wej i  kanalizacyjnej, ale gmina musi być przygotowana na to, by podać 
odpowiednią ilość wody i przyjąć odpowiednią ilość ścieków. Inwestorzy 
poszukują też miejsc, gdzie jest możliwy duży pobór energii elektrycznej. 

Jak mieszkańcy odnoszą się do lokowania działalności przez firmy, czy 
nie budzi to protestów społecznych?
Zależy nam na zrównoważonym rozwoju gminy, a więc na stworzeniu wa-
runków zarówno do powstawania nowych przedsiębiorstw, a tym samym 
miejsc pracy, jak i obszarów, gdzie można spokojnie mieszkać i aktywnie 
wypoczywać. Starannie rozdzielamy te funkcje. Nie oferujemy terenów 
mieszkaniowych tam, gdzie jest fabryka ani inwestycyjnych tam, gdzie ich 
przeznaczeniem jest budownictwo mieszkaniowe. 

Jakie tereny inwestycyjne obecnie gmina ma w swojej ofercie i  jakich 
inwestorów poszukuje? 
Dbamy o to, by nasza oferta inwestycyjna niemal nigdy się nie wyczerpała. 
Co roku uchwalamy kilkanaście planów zagospodarowania przestrzenne-
go i uzupełniamy tę naszą ofertę inwestycyjną, głównie w miejscach, gdzie 
wyczerpały się dotychczasowe możliwości, albo tam, gdzie  jest potrze-

ba społeczna lub dopytują o dany teren inwestorzy. Na południu gminy, 
w okolicy Gniechowic przy drodze krajowej prowadzącej do Wałbrzycha 
chcemy najpierw przygotować teren, a później ulokować specjalną strefę 
ekonomiczną, która poprawi dostępność nowych miejsc pracy. Prowadzi-
my także rozmowy z trzema inwestorami, których nazw jeszcze nie mogę 
podać, ale są to  poważne przedsiębiorstwa, które być może – jeśli roz-
mowy zakończą się pozytywnie – zatrudnią kilkuset mieszkańców gminy.

Przy tak niskim bezrobociu wciąż potrzebne są nowe miejsca pracy?
Ze względu na strukturę bezrobocia, tak. Potrzeba dobrze płatnej pracy 
dla ludzi młodych, wykształconych, którzy ukończyli studia. Druga grupa 
pracowników to kobiety po 50. roku życia, często o niewysokich kwalifi-
kacjach, bez znajomości języków, ale z umiejętnościami pracy przy liniach 
produkcyjnych.

Forum Inwestycyjne jest dobrym miejscem do promowania oferty 
Gminy?
Tak, władze powiatu wrocławskiego zawsze były bardzo aktywne. To co 
wyróżnia nasz powiat to współdziałanie z gminami. W starostwie rozu-
mieją, jak ważne jest skrócenie i  usprawnienie wszystkich procedur ad-
ministracyjnych, pozwalających nam na obsłużenie inwestora. Jako go-
spodarz gminy Kąty Wrocławskie jestem zadowolony z tej współpracy, bo 
starostwo w efekcie pomaga mi realizować moją wizję rozwoju gminy. 

Uczta 5 zmysłów w 
Uroczysku Siedmiu Stawów Luxury Hotel

Na początku wzrok przykuwa wyjątkowy pejzaż - bujnych lasów 
i rozległych pól, wśród których ukryte jest Uroczysko Siedmiu 
Stawów. To renesansowy zamek, we wnętrzach którego znajduje 
się nowoczesny hotel oraz SPA by L’Occitane, w którym goście 
mogą skorzystać z szerokiej oferty zróżnicowanych zabiegów na 
twarz i ciało. Wizyta w tym magicznym miejscu będzie doskona-
łą propozycją dla osób, które chcą zaznać komfortowego relaksu 
na najwyższym poziomie. Na terenie obiektu znajdują się: basen, 
jacuzzi, sale do treningu personalnego i cardio oraz studio masa-
żu zdrowotnego.

Niezapomniane wrażenia zapewnią nam: wyjątkowe otocze-
nie, wystrój wnętrz, każdy detal architektoniczny, ale również 
pierwsze SPA by L’Occitane w Polsce oraz doskonała kuchnia, 
bazująca na naturalnych produktach. Słowem - prawdziwa uczta 
dla wszystkich zmysłów! Uroczysko Siedmiu Stawów - to eks-
kluzywny hotel ze SPA, położony w Goli Dzierżoniowskiej, nie-
daleko Wrocławia. Jego usytuowanie jest wyjątkowe. Położony 
jest on bowiem na terenie objętym ochroną przyrody (program 
Natura 2000), którego celem jest zachowanie określonych typów 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt. Uroczysko roz-
ciąga się na ponad 100 hektarach terenu, obok 12-hektarowego 
parku. Na gości czekają: ścieżki rowerowe, trasy do nordic wal-
king oraz joggingu.

Gola Dzierżoniowska 21,
58-217 Niemcza, Polska
tel.+48 88 55 44 100, +48 71 75 09 100
uroczysko@uroczysko7stawow.com
www.uroczysko7stawow.pl

Dobry klimat do inwestowania
Z Ryszardem Pacholikiem, Wójtem Gminy Kobierzyce 
o  inwestycjach, inwestorach i inwestowaniu w mieszkań-
ców rozmawia Małgorzata Pawlaczek.

Gmina Kobierzyce wciąż dysponuje gruntami pod inwe-
stycje?
Tak, mamy przygotowane tereny inwestycyjne, zarówno 
wchodzące w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej INVEST-PARK i  Tarnobrzeskiej SSE, jak i  poza 
strefami. Oczywiście z  aktualnymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego, pełnym uzbrojeniem i  niezbędną 
infrastrukturą. 

Gmina wciąż poszukuje nowych inwestorów?
Pod tym względem możliwości rozwojowe gminy nadal są 
dość duże. Obecnie prowadzimy rozmowy z  dwoma po-
ważnymi inwestorami, ale o szczegółach na razie nie mogę 
mówić. Oczywiście cieszą nas także sukcesy obecnych inwe-
storów. Wydarzeniem będzie otwarcie największego w Pol-
sce centrum handlowo-usługowego. W zmodernizowanym 
Parku Handlowym Bielany znajdzie się około 200 sklepów, 
punktów usługowych, będą dwa poziomy handlowe i dodat-
kowy z kinem oraz parking podziemny. W Bielanach Wroc-
ławskich można także korzystać z  uroków wyjątkowego 
trzygwiazdkowego nowo otwartego hotelu.

Czy w oparciu o doświadczenia w rozmowach z inwesto-
rami, potrafi Pan określić, oczywiście bardzo ogólniko-
wo, jakie są oczekiwania przedsiębiorców zainteresowa-
nych ulokowaniem swojej działalności w danej gminie?
Inwestorzy oczekują przede wszystkim dobrego klimatu. 
Sprawdzają to, pytając tych, którzy już w  danej lokaliza-
cji zainwestowali. Chcą wiedzieć, jak tu się pracuje, jak się 
żyje, czy gmina jest skłonna pomóc przedsiębiorcy zarówno 
w trakcie, jak i po zrealizowaniu inwestycji. 

Państwo prowadzicie inwestora za rękę?
Zasadą w naszym urzędzie gminy jest traktowanie każdego 
inwestora tak samo, niezależnie, czy przychodzi z kapitałem 
polskim, czy zagranicznym, czy to potężny koncern, czy 
mała lub średnia firma. Pomagamy w załatwianiu wszelkich 
formalności, również gdy przedsiębiorstwo już rozpoczęło 
działalność albo od wielu lat ją u nas prowadzi.

Co decyduje o atrakcyjności oferty inwestycyjnej Kobie-
rzyc?
Ulgi podatkowe i podatki niższe niż w gminach ościennych. 
Mimo że mamy cały teren gminy objęty zatwierdzonymi 
planami zagospodarowania przestrzennego, skłonni jeste-
śmy je zmienić, żeby spełnić oczekiwania inwestora. Natu-
ralnie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 

Gmina, co widać na każdym kroku, bardzo mocno inwe-
stuje również w infrastrukturę społeczną.  
Takie jest zapotrzebowanie i  ono stale rośnie. Szczególnie 
mnie cieszy, że w  naszej gminie osiedla się coraz więcej 
młodych ludzi. Kiedyś bardzo popularne były Kobierzy-
ce i  miejscowości na północy gminy, obecnie również 
w  Wierzbicach, Królikowicach, Pełczycach i  wielu innych 
miejscowościach powstaje dom za domem. Aż 80 proc. 
mieszkańców gminy ma możliwość podłączenia się do sie-
ci kanalizacyjnej, a w planach jest doprowadzenie do tego, 
aby gmina była w stu procentach skanalizowana. Budujemy 
i  remontujemy  drogi, oświetlone ulice, chodniki i  ścieżki 
rowerowe. W  ubiegłym roku otworzyliśmy duży Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym. Obecnie w Wyso-
kiej budujemy jeszcze większy kompleks, w którym mieś-
cić się będzie żłobek, przedszkole, szkoła i  świetlica. Obie 
te inwestycje uzupełniliśmy zapleczem sportowym, a więc 
dużymi halami sportowymi, boiskami, parkingami, pełną 
sportową infrastrukturą. W  Pustkowie Żurawskim rozbu-
dowaliśmy budynek szkoły podstawowej. Szkoła została 
powiększona o oddział przedszkolny oraz przeszła kapitalny 
remont. Dzieci zyskały doskonałe warunki do nauki i roz-
woju swoich zainteresowań. W planach jest również budowa 
nowego przedszkola w Kobierzycach, a jeszcze w tym roku 
rozpoczniemy realizację nowego ośrodka zdrowia. Kończy-
my też remont takiej placówki w Tyńcu Małym.

Na jakim etapie jest program budowy świetlic?
To duży program, ale jest już na ukończeniu. W tym roku 
taki obiekt powstał w Racławicach Wielkich i Cieszycach. 
W  trakcie budowy są świetlice w  Tyńcu nad Ślęzą, Jaszo-

wicach i  Wysokiej. Projektujemy kolejne trzy w  miejsco-
wościach, gdzie istnieją, ale są albo za małe, albo wspólne 
z  innymi obiektami. Zostały nam cztery świetlice do wy-
budowania i  to zakończy program ich budowy w  każdej 
miejscowości. Od zaangażowania mieszkańców będzie 
zależało, jak zostaną wykorzystane. Im większa aktywność 
rady i sołtysa, tym lepsze ich zagospodarowanie. Warto do-
dać, że w każdej ze świetlic prowadzone są zajęcia dla dzieci 
i młodzieży, spędzają tam czas pod fachową opieką. Prężnie 
działa Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, w którym prowa-
dzonych jest szereg sekcji, zarówno sportowych, jak i arty-
stycznych. Dzieci są dowożone autobusami do Kobierzyc, 
więc rodzice nie muszą się o to martwić. 

Kobierzyce postrzegane są jako gmina, która odniosła 
ogromny sukces. Jak Pan ocenia te osiągnięcia?
Władze gminy wybierane są po to, by przede wszystkim sta-
le poprawiać warunki życia mieszkańców. Wyszedłem z za-
łożenia, że jeśli jest zagwarantowana praca, stworzona dobra 
infrastruktura drogowa i  świetnie działająca komunikacja 
publiczna, pozwalająca dotrzeć do najmniejszej nawet miej-
scowości, gmina będzie się rozwijać. I to działa. To przyciąga 
inwestorów, ale też ludzi, którzy chcą się tu osiedlać.
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Jakie tereny inwestycyjne są obecnie w posiadaniu Gminy? 
Mamy bardzo duży kompleks terenów inwestycyjnych przy nowo budo-
wanej Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, która w najbliższych latach ma 
połączyć Łany z Długołęką. Blisko 60 ha należy do gminy, a drugie tyle do 
Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. To 
znakomita lokalizacja, tuż przy granicy ze stolicą Dolnego Śląska i przy tra-
sie kolejowej prowadzącej do Jelcza Laskowic, która ma być rewitalizowa-
na. Sądzę, że to ważna informacja dla potencjalnych inwestorów, ponieważ 
w  ten sposób zwiększają się możliwości transportowe. Na terenie gminy 
w rękach prywatnych są także tereny pod przemysł i usługi w Nadolicach 
Wielkich oraz Ratowicach na granicy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekono-
miczną INVEST-PARK, która funkcjonuje w Jelczu Laskowicach. 

Jakich inwestorów poszukuje gmina?
W gminie wciąż nie ma tak dużych przedsiębiorstw jak w Kobierzycach 
czy Długołęce, więc w zasadzie otwarte są wszystkie możliwości dla po-
tencjalnych inwestorów. Jesteśmy po rozmowach z  Legnicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną oraz Wałbrzyską SSE INVEST-PARK, które również 
chcemy zainteresować naszym potencjałem inwestycyjnym. Przystąpili-
śmy do przygotowywania terenów dla sektora MŚP. Kilkanaście hektarów 
w okolicach Dobrzykowic chcemy podzielić na mniejsze działki i zaintere-
sować nimi małe i średnie firmy. Nie będzie problemu z chętnymi na nie, 
bo to właściwie odpowiedź na postulaty lokalnych przedsiębiorców i tych 
mieszkańców gminy, którzy dopiero zamierzają otworzyć swój biznes. 

Skoro rozmawiamy o mieszkańcach, lokowanie działalności często spotyka się 
z protestami społecznymi. Ludzie, co zrozumiałe, nie chcą w pobliżu domów 
przedsiębiorstw, zwłaszcza uciążliwych. Nie obawia się Pan takich reakcji 
mieszkańców?
Każdy samorządowiec musi wyważyć sferę społeczną oraz ekonomiczną 
i znaleźć złoty środek. Nasze grunty inwestycyjne nie powinny prowadzić 

do konfliktów interesów, ponieważ są zlokalizowane na obrzeżach gmi-
ny, albo przy Wrocławiu, albo przy Jelczu Laskowicach. Większość osiedli 
mieszkaniowych skupionych jest w środku gminy, wygląda więc na to, że 
jakiekolwiek inwestycje powstaną, nie będą uciążliwe dla mieszkańców. 

Czy są jakieś branże, które szczególnie chciałby Pan zainteresować 
ofertą inwestycyjną gminy?
Rozmawiamy z przedstawicielami wielu  branż, ale raczej nie chciałbym, 
by powstał kolejny kompleks handlowy. Dobrym kierunkiem jest MŚP. 
Ponieważ mamy także tereny zlokalizowane w bardzo malowniczych za-
kątkach gminy, wśród lasów i nad wodą, pojawił się pomysł otworzenia 
domu opieki dla osób starszych. Jesteśmy po pierwszych spotkaniach z in-
westorem. 

Aktywnie szukają Państwo inwestorów?
Sporo czasu spędzam na rozmowach z ludźmi, których poznałem w cza-
sie swojej kariery zawodowej. Staram się ich zainteresować naszą ofertą, 
proszę o jej rozpowszechnienie wśród ich kontrahentów. Chcę dla gminy 
pozyskać możliwie najlepszych inwestorów. 

Szukam dla gminy najlepszych inwestorów

Tereny inwestycyjne

Z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem Gminy 
Czernica o inwestorach i terenach inwestycyjnych roz-
mawia Małgorzata Pawlaczek.

Kontakt i więcej informacji:
Arkadiusz Drajczyk   |   Urząd Gminy Czernica   |   ul. Kolejowa 3   |   55-003 Czernica

tel. 071 381 39 44   |   a.drajczyk@czernica.pl   |   www.czernica.pl

OBSZAR NR 1
REJON DOBRZYKOWICE

Charakter:  niezabudowana, 
120 ha

Funkcja:  tereny zabudowy 
usługowej, obiektów 
produkcyjnych, skła-
dów i magazynów

Plan zagospodarowania: TAK

OBSZAR NR 2
REJON DOBRZYKOWICE

Charakter:  niezabudowana
Funkcja:  tereny zabudowy 

usługowej, obiektów 
produkcyjnych, skła-
dów i magazynów

Plan zagospodarowania: TAK

OBSZAR NR 3
REJON KAMIENIEC 
WROCŁAWSKI

Charakter:  niezabudowana
Funkcja:  tereny sportu  

i rekreacji
Plan zagospodarowania: TAK

OBSZAR NR 4
REJON WOJNOWICE

Charakter:  niezabudowana
Funkcja:  tereny sportu  

i rekreacji
Plan zagospodarowania: TAK

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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Dla Integracji Gospodarczej
Dolnośląska Izba Gospodarcza jest jedną z najstarszych tego typu organizacji w Polsce. Od 1990 roku, 
dzięki zaangażowaniu i pracy wielu osób, firm, instytucji oraz innych podmiotów DIG wypracowała 
pozycję jednej z najprężniejszych i liczących się izb w Polsce.

Od 1991 roku jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, w której 
przez wiele lat przedstawiciele z Wrocławia pełnili kluczowe funkcje. 
W regionie Izba zrzesza podmioty gospodarcze, zarówno firmy glo-
balne, banki, korporacje, uczelnie, ale także średni i mały biznes. Jak 
większość organizacji tego typu, reprezentuje interesy przedsiębior-
ców wobec administracji centralnej i lokalnej. Współpracuje między 
innymi z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Urzę-
dem Miasta Wrocławia, dolnośląskimi urzędami miast i gmin, staro-
stwami w celu ochrony i reprezentowania środowisk biznesowych. 

Szkoli, informuje, integruje. Od lat jest liderem pozyskiwania środków 
z  Unii Europejskiej. Dzięki realizacji projektów, za pośrednictwem 
DIG do przedsiębiorców trafiło już ponad 9 milinów złotych. Wspar-
ciu osób prowadzących działalność gospodarczą służy także Sąd Ar-
bitrażowy DIG, który rozstrzyga spory między podmiotami i stanowi 
alternatywę dla sądów powszechnych. 

Wsparcie dla regionalnych przedsiębiorstw
Jako jedyny we Wrocławiu podmiot DIG legalizuje dokumenty 
w  obrocie międzynarodowym, co często jest czynnością niezbędną 
dla firm eksportowych, które na Dolnym Śląsku generują 12 proc. 
polskiego eksportu. DIG była także inicjatorem powołania przy Mar-
szałku Województwa Dolnośląskiego rady ds. współpracy z zagranicą, 
której celem jest rozwój eksportu i wsparcie ekspansji międzynarodo-
wej dolnośląskich przedsiębiorstw

Kolejnym wyróżnikiem DIG są prężnie działające w izbie sekcje bran-
żowe. Firmy o podobnym profilu działalności regularnie spotykają się 
i  podejmują realizacji przedsięwzięć służących ogółowi. Sekcja Mo-
toryzacyjna skupia głównie kluczowych regionalnych dilerów samo-
chodowych i jest reprezentatywnym podmiotem dla tego środowiska. 
Sekcja Firm Doradczych to szerokie spektrum przedsiębiorstw, które 
wspierają pozostałych w zakresie prawa, finansów, inwestycji, zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, szkoleń, rozwoju i pozyskiwania środków 
unijnych. Sekcja organizuje śniadania programowe, na których poru-
szane są aktualne problemy, ważne z punktu widzenia prowadzenia 
działalności gospodarczej. Członkowie sekcji udzielają także informa-
cji na temat m.in. okresu programowania środków z Unii Europejskiej 
i uczestniczą w pracach Komitetu Monitorującego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. 

Z  kolei Sekcja ds. Termicznych Instalacji Przetwarzania Odpadów, 
Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami Komunalny-
mi, poprzez ogólnopolski zespół ekspertów działa na rzecz środo-
wiska podmiotów zainteresowanych tą tematyką. Organizuje także 
międzynarodowe konferencje, które stanowią przestrzeń dla dyskusji 
o szeroko pojętej ochronie środowiska. 

To tylko część działalności statutowej DIG
Do końca 2015 zaplanowano jeszcze szereg wydarzeń. Przede wszyst-
kim cykl szkoleń dotyczących ogłaszanych konkursów na dotacje ze 
środków UE. Ważne jest, aby firmy uzyskiwały rzetelną i komplekso-

wą informację, pozwalającą na skuteczne aplikowanie o te środki. 
Wśród szkoleń znajdują się zarówno te, które zawsze cieszą się dużą 
frekwencją, tzw. miękkie, ale także z  zakresu nowych uregulowań 
w sprawie ochrony danych osobowych czy prawa pracy. Dzięki współ-
pracy z  jednym z  banków przygotowywane jest duże spotkanie dla 
eksporterów dotyczące rynków azjatyckich. 

We wrześniu w Pradze odbędzie się posiedzenie Izb Odry i Łaby (Die 
Kammerunion Elbe/Oder), międzynarodowej organizacji, której za-
daniem jest trójstronna współpraca (Polska, Niemcy, Czechy) na rzecz 
rozwoju gospodarczego tego regionu. Prezes DIG, Zbigniew Sebastian 
pełnił w latach 2009-2011 funkcję Prezesa KEO, a obecnie jest jej Wi-
ceprezesem. W październiku naszym gościem będzie również Amba-
sador Angoli w Polsce, Domingos Culolo, który spotka się z przedsta-
wicielami dolnośląskich firm. 

Nie tylko Klub Biznesu
DIG patronuje także wydarzeniom i  konferencjom organizowanym 
przez inne podmioty, ale również zaprasza na cieszące się dużą popu-
larnością Kluby Biznesu, spotkania o  charakterze mniej formalnym 
służące integracji i budowaniu relacji. We wrześniu klub zagości w Sky 
Tower, a kolejne zaplanowane są między innymi w Centrum Poznaw-
czym 3M czy we wrocławskim oddziale Telewizji Polskiej. 

Ten rok poświęcony jest obchodom 25-lecia działalności Dolnoślą-
skiej Izby Gospodarczej. Służy podsumowaniu i podkreśleniu dorob-
ku dolnośląskich przedsiębiorców. Czerwcowa Gala Jubileuszowa we 
wrocławskim Teatrze Muzycznym Capital zgromadzała kwiat dolno-
śląskiego biznesu i była prawdziwym świętem tego środowiska. 

Organizowane przez nas wydarzenia szeroko relacjonujemy na stro-
nie internetowej www.dig.wroc.pl. Tam także znajdują się zaproszenia 
oraz zapowiedzi nadchodzących inicjatyw, jak również szereg innych 
informacji, przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.
DIG zaprasza do partnerstwa wszystkie podmioty zainteresowa-
ne w  wymianą i  współpracą na rzecz środowiska przedsiębiorców 
i przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. 

Nie jestem spokojny 
o przyszłość Dolnego Śląska
Z Bogdanem Zdrojewskim, deputowanym do Parla-
mentu Europejskiego rozmawia Marcin Prynda.

Co, w Pana opinii, stanowi największy kapitał Dolnego Śląska?
KGHM, czyli złoża miedzi i  srebra, dwie niezwykle istotne granice, 
z Niemcami i Czechami, sam Wrocław, a także warunki geograficzne: zie-
leń, góry, stawy milickie, przepiękne zabytki oraz ludzie. Uważam bowiem 
Dolnoślązaków za niezwykle otwartą, gościnną, mobilną i  interesującą 
z powodów historycznych społeczność. 

Czy ten potencjał jest w ogóle wykorzystywany, a jeśli jest, czy jest do-
brze pożytkowany, a przede wszystkim pomnażany ? 
Nie, ale na szczęście nie jest też marnowany. Lekceważymy wciąż znacze-
nie granicy z Czechami. De facto nie mamy z naszym południowym są-
siadem ani dobrych połączeń, ani też spektakularnych kontaktów. Granica 
z Niemcami służy do coraz łatwiejszego „przekraczania”, ale nie budowa-
nia trwałych, intensywnych politycznie i gospodarczo relacji. KGHM ra-
dzi sobie nieźle. Problem polega na budowaniu gwarancji na dekady, a nie 
pojedyncze lata. Czas błędów tej najważniejszej spółki na Dolnym Śląsku 
mamy dawno za sobą. Ale gwarancji na powrót kłopotów już nie. 

Z jakich inwestycji mieszkańcy regionu mogą być dumni, a jakich in-
westycji wciąż jeszcze Dolny Śląsk potrzebuje? 
Obwodnica Autostradowa Wrocławia to inwestycja numer jeden. Walka 
o jej przebieg zabrała mi prawie dziesięć lat pracy. To były konsultacje do-
tyczące samego jej przebiegu, liczne spory sądowe, starcia z pseudoekolo-
gami, analizy powiązań komunikacyjnych, np. z lotniskiem, walka o liczne 
zjazdy w samym Wrocławiu i możliwość wykorzystania przebiegu obwod-
nicy na rozmaite aktywności gospodarcze. W finale, gdy byłem już prze-
wodniczącym klubu PO, w dużej grupie posłów trzeba było pozyskać do-
datkowe środki na realizację głównej przeprawy mostowej. Inwestycjami 
numer dwa są obecne aktywności KGHM. Te sprzed wielu lat, przykłado-
wo w Kongo, zakończyły się porażką, ale już choćby kopalnia w Chile jest 
niezwykle obiecującym przedsięwzięciem. Patrzę także na politykę korekt 
strategii tej najważniejszej dolnośląskiej spółki i  dostrzegam sporo ko-
rzystnych dla jej kondycji zmian. Trzecim projektem, który bym wyróżnił, 
jest kierunek, jakość i konsekwencja zmian na Politechnice Wrocławskiej. 
To, co się udało obecnemu rektorowi, prof. Tadeuszowi Więckowskiemu, 
zasługuje na najwyższe uznanie. Na koniec pochwał dodam: cieszę się z ja-
kości, tempa realizacji, logistyki, projektu i samego wykonawstwa wroc-
ławskiego lotniska. Ta rządowa inwestycja przynosi nam chlubę, splendor 
i wymierne korzyści. 

A czego w takim razie wciąż potrzebujemy?
Trasy życia, a nie śmierci z Wrocławia przez Kłodzko do granicy z Czecha-
mi, ukończonej autostrady do Berlina, czyli tej brakującej drogi powrot-
nej z Olszyny, poważnych zmian w inwestycjach służby zdrowia, ale także 
bardziej atrakcyjnych inwestycji, z  ofertami dla dobrze wykształconych 
młodych ludzi, kończących studia właśnie w naszym regionie. Poza tym 
wciąż kroczymy za Czechami, wziąwszy pod uwagę wykorzystanie atutów 
krajobrazowych. Ważne też, by Wrocław wreszcie się bardziej zaktywizo-
wał i rzeczywiście wypełniał zadanie intelektualnej stolicy Dolnego Śląska. 

Skoro mowa o  wykorzystaniu atutów krajobrazowych, które tereny 
Dolnego Śląska szczególnie wymagają doinwestowania? W jaki sposób 
należałoby tym najbardziej zaniedbanym, ale jednocześnie atrakcyj-
nym przyrodniczo i  turystycznie, miastom, gminom, powiatom po-
móc? 
Po pierwsze, nie można rozpraszać środków. Zasada: każdej gminie po 
troszeczku jest drogą donikąd! Po drugie, postawiłbym dziś na Kotlinę 
Kłodzką, Wałbrzych i Jelenią Górę z okolicami. Ponieważ to są kluczowe 
punkty, które będą pracować także dla gmin w całym regionie. Nie sztuką 
być dziś burmistrzem Lubina czy Polkowic. Wyzwaniem jest zarządzanie 
Wałbrzychem, Kłodzkiem, Górą, Dzierżoniowem, Strzelinem czy Ząbko-
wicami. Tam, gdzie jest pracodawca, gwarancja dochodów budżetowych, 

zewnętrzna pomoc jest wręcz niewskazana. Tam, gdzie bez winy władz, 
społeczności lokalnej źle się dzieje, musi interweniować państwo.  Dodam 
również, że tam, gdzie nie docenia się małych, często rodzinnych firm 
i podmiotów gospodarczych, powinno dojść do ingerencji wręcz politycz-
nej. Kapitał Dolnego Śląska to kilkanaście wielkich firm i kilkaset tysięcy 
tych, które budują wciąż niedoceniany, ale rzeczywisty kapitał Dolnego 
Śląska. 

Co może stanowić inteligentną specjalizację Dolnego Śląska?
Wolę brak specjalizacji, ale wysoką mobilność i elastyczność. W najbliż-
szej dekadzie nie możemy ścigać się z takimi potęgami jak USA, Japonia 
czy Niemcy. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy wpadać w kompleksy 
i nie szukać własnych szans. Dziś na świecie zaledwie kilka procent aktyw-
nych zawodowo rzeczywiście prowadzi z sukcesem swój biznes. W Polsce 
chętnych do aktywności na własny rachunek jest dwa, a nawet trzy razy 
więcej. Trzeba im ułatwiać start. Jeśli na Dolnym Śląsku, zwłaszcza we 
Wrocławiu, wreszcie dostrzeże się ten potencjał, będziemy mieć sukces. 

Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej mogą być szansą 
rozwojową dla Dolnego Śląska?
Ułatwienia w  prowadzeniu działalności gospodarczej mają wymiar lo-
kalny i  ogólnokrajowy. Ulgi podatkowe również. EIT+ we Wrocławiu 
wreszcie odbiło się od dna i może stać się inkubatorem dla całego regionu. 
Mamy ostatnie cztery lata gigantycznej pomocy z Unii Europejskiej. Nie 
wolno nam tego zmarnować. Dziś jesteśmy spokojni o to, że wydamy te 
środki, że potrafimy je dystrybuować, ale największe wyzwanie dotyczy... 
jakości. Każde euro wydane w obecnej perspektywie finansowej powinno 
pracować na kolejne dochody, już bez pomocy unijnej. To muszą być in-
westycje, a nie jedynie wydatki. 

Biorąc powyższe pod uwagę, możemy być chyba spokojni o rozwój re-
gionu?
Nie jestem spokojny o przyszłość naszego regionu. Zmiana pokoleniowa, 
do której właśnie dochodzi, ma poważną lukę kompetencyjną. Brakuje 
liderów z dobrą etyką zawodową, autorytetów w polityce biznesowej, kre-
atorów i wręcz wizjonerów. Jestem bardzo wrażliwy na sprawy Dolnego 
Śląska, nie mogę przejść obojętnie wobec żadnego incydentu, który jest 
świadectwem naszej lepszej lub gorszej kondycji. Raz się martwię, rzadziej 
cieszę. Uważam jednak nadal, że lepszych wiadomości jest wciąż więcej 
niż tych gorszych.

PARLAMENT EUROPEJSKI
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Udane dwa dni dyskusji
o elektronicznej dokumentacji medycznej 
Spółka Data Techno Park, w dniach 6-7 sierpnia 2015 roku, w ramach projektu wsparcia sektora MŚP „Roz-
wój ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”, zaprosiła gości z Polski i zagranicy na międzynarodową konferencję 
„Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w Polsce i Europie”. Podczas spotkania prelegentów i słuchaczy, wśród 
których byli naukowcy, lekarze i menadżerowie sektora ochrony zdrowia, zaprezentowano korzyści z wymiany 
doświadczeń między jednostkami naukowymi, medycznymi oraz branżą IT. 

Malownicze otoczenie dla dyskusji o postępach w rozwoju technologii 
informacyjnych, narzędziach wsparcia procesów wymiany informacji 
oraz innowacjach w obszarze e-Zdrowia stanowił Zamek Topacz w Ślęzy. 

Znaczenie i możliwości współpracy
Konferencję w  czwartek, 6 sierpnia otworzył profesor Marek Ziętek, 
Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który podkreślał, że 
nowoczesna medycyna w coraz większym stopniu opiera się na nowo-
czesnych technologiach, a w szczególności na rozwiązaniach, wykorzy-
stujących zasoby oferowane przez sektor ICT. – Właśnie w oparciu o tę 
przesłankę Uniwersytet Medyczny z  otwartością rozważa każdą możli-
wość współpracy z biznesem – podkreślił rektor. 
Marek Girek, Prezes Spółki Data Techno Park, a jednocześnie koordyna-
tor instytucjonalny Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie, witając uczest-
ników wskazał na potrzebę rozwoju Klastra, jako platformy innowacji 
produktowej dla sektora ochrony zdrowia. – Należy docenić znaczenie 
inicjatyw klastrowych, szczególnie w  projektach ochrony zdrowia, które 
bezpośrednio wpisują się w misję spółki jako instytucji otoczenia biznesu, 
wspierającej technologie informatyczne w medycynie – powiedział. 
Dorota Nahrebecka-Sobota, Wicedyrektor Departamentu Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
opisała mapę mechanizmu wsparcia publicznego dla sektora B+R, kła-
dąc nacisk na możliwości, jakie przed przedsiębiorcami otwiera nowa 
perspektywa finansowa na lata 2014-2020. – We wrześniu ogłoszony zo-
stanie konkurs w ramach którego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
na wsparcie firm MŚP działających w obszarze innowacji i nowych tech-
nologii przeznaczono aż 220 ml zł. To szansa zarówno dla start-upów, 
jak i konsorcjów przedsiębiorców z instytucjami naukowymi – zaznaczyła. 

Przykłady z Polski i zagranicy przy pełnej frekwencji 
Doktor Mikołaj Pawlak, neurolog, specjalista neuroobrazowania i pra-
cownik naukowego Uniwersytetu Medycznego w  Poznaniu, w  swo-
im wykładzie opisał podstawowe różnice między uczelniami polskimi 
a amerykańskimi w procesie transferu wiedzy od klinicysty do biznes-
mena. O  systemie „Emy”, konsolidującym działania wszystkich służb 
ratunkowych na Łotwie opowiadał Sergejs Skusovs, Dyrektor ds. Pro-
duktów Kluczowych i Członek Zarządu spółki Meditec. 
Podczas konferencji wystąpili również członkowie Ogólnopolskiego 
Klastra e-Zdrowie. Mateusz Flis (IVES-system Sp. z  o. o.) prezento-
wał platformę do konsylium i wymiany badań obrazowych, InVisium. 
Krzysztof Kulesza (eR Ltd) opisał rozwiązanie oparte na idei elektronicz-
nego archiwum danych, przeznaczonego do przechowywania dokumen-
tacji medycznej.
W  dwudniowej konferencji wzięło udział ponad stu przedstawicieli 
branży informatycznej, ochrony zdrowia oraz środowiska akademickie-
go i mediów. Zaproszeni na konferencję prelegenci z Europy i Stanów 
Zjednoczonych reprezentowali wiodące firmy technologiczne, związa-
ne z e-Zdrowiem. To w większości autorzy lub współautorzy innowacji 
w zakresie technologii informatycznych w medycynie. 
O randze konferencji świadczy udział takich prelegentów jak choćby dr 
Terje Solvoll z Norweskiego Centrum Telemedycyny (NCT) przy Szpita-
lu Uniwersyteckim w Norwegii Północnej i Partner Zarządzający spółki 
CallMeSmart oraz spin-off ’a  NCT, czy Sanjay Gokhake, Dyrektor De-
partamentu Rozwoju Ekonomicznego w  Technologiach Zdrowotnych 
przy MassTech w stanie Massachusetts. W konferencji wziął udział także 
Tomaz Gornik, właściciel i członek zarządu słoweńskiej spółki Marand, 
a jednocześnie Prezydent Fundacji openEHR, która od wielu lat aktyw-
nie wspiera proliferację otwartego modelu wymiany medycznych. 

Korzyści ze współpracy
– Tylko dzięki wymianie doświadczeń jesteśmy w stanie wspierać człon-
ków naszego Klastra, szukając optymalnych ścieżek komercjalizacji dla 
produktów ICT dla sektora ochrony zdrowia – podsumowuje wydarze-

nie Romuald Litwin, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju DTP, Koordynator 
Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie, a za razem inicjator konferencji. 
Koniec roku będzie obfitował w  działania podobne do tych, których 
świadkami byliśmy przy okazji zorganizowanej przez OkeZ konferencji. 
– Na przełomie września i października dla wszystkich członków Klastra 
oraz związanych z nim środowisk naukowych, medycznych oraz sektora 
publicznego wyjdziemy z ofertą serii warsztatów, szkoleń i konferencji, po-
święconych rozwojowi e-Zdrowia i narzędzi wsparcia tego nurtu w Polsce 
i na Świecie. Już dziś na nie zapraszam – dodaje Romuald Litwin.
– Konferencja była pretekstem do prezentacji rozwiązań i  korzyści pły-
nących ze współpracy branż IT, sektora medycznego oraz jednostek na-
ukowo-badawczych w dziedzinie e-Zdrowia – mówi o konferencji Marek 
Girek, Prezes DTP. – I  ta wymiana doświadczeń, prezentacja  dobrych 
praktyk na arenie krajowej i międzynarodowej oraz wzmocnienie współ-
pracy podmiotów skupionych wokół Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie 
to cel, niezwykle ważny dla branży, który to wydarzenie osiągnęło w stu 
procentach. – podkreśla.
Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie to porozumienie partnerów z  obsza-
ru świata nauki i   biznesu, w  skład którego wchodzą także podmioty 
świadczące usługi medyczne. Jednym z  celów projektu realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 
5.1, jest stworzenie sieci powiązań gospodarczych, wspartej wiedzą i do-
świadczeniem członków Klastra, opartej o  infrastrukturę teleinforma-
tyczną oraz oprogramowanie niezbędne do wytworzenia innowacyjnych 
usług przez członków Klastra.
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Nowoczesne Centrum Logistyczne AB S.A. 
otwarte w Magnicach k/Wrocławia

Nowe centrum logistyczne spółki AB, które powstało w Magnicach pod Wroc-
ławiem, można by porównać pod względem kubatury do Hali Stulecia. Z  tym 
zastrzeżeniem, że jest ono dwukrotnie większe niż sławne dzieło Maxa Berga. 
A wewnątrz nowej siedziby wrocławskiego dystrybutora RTV/AGD/IT oraz za-

bawek, zamiast trybun i parkietu, znajdują się najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu techniki magazynowania 
i logistyki. To właśnie one stawiają nowo oddaną inwestycję w ścisłej czołówce w regionie pod względem rozwiązań 
magazynowych. Na wyróżnienie zasługuje WMS, z ang. warehouse management system, czyli system zarządzania 
magazynem, który został wdrożony przez specjalistów z AB. We wnętrzach centrum logistycznego zamontowano 
także 5 km przenośników, do dyspozycji są cztery pomosty magazynowe, a na zewnątrz imponująco prezentuje się 19 
doków przeładunkowych dla samochodów dostawczych. 
- Dzięki uruchomieniu nowego Centrum Logistycznego kilkukrotnie zwiększymy ilość wysyłek dziennych oraz 
mamy możliwość podwojenia liczby indeksów produktowych. Zastosowane zaawansowane rozwiązania stawiają 
również centrum w ścisłej czołówce w tej części Europy, dając nam przewagę rynkową w logistyce. A to dla firmy 
dystrybucyjnej jest niezwykle istotne. Jednak podstawową korzyścią z tej inwestycji jest gwarancja dalszego rozwoju. 
Bez nowego centrum logistycznego, przy obecnej dynamice naszych wzrostów, nie byłoby to możliwe. Jak widać po 
stale rosnącej skali naszej działalności – za ostatnie raportowane 4 kwartały nasze przychody zbliżyły się już do 7 mld 
zł – skutecznie umacniamy się na pozycji numer 1 w regionie. Nowe centrum logistyczne da nam jeszcze większe 
przewagi biznesowe – mówi Andrzej Przybyło, prezes zarządu AB S.A.
Na inwestycję wartą ok. 100 mln złotych spółka AB uzyskała dotację w kwocie ponad 24 mln złotych z Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

20 lat Wrocławskiego Rynku Hurtowego
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego 
S.A. to ponadregionalny rynek hurtowy i jednocześ-
nie jedna z największych giełd kwiatowych w Polsce, 
znana – nie tylko w kraju – z bardzo szerokiego asor-
tymentu kwiatów oraz akcesoriów dekoracyjnych. 

Dominującą działalnością obecnej na rynku już od dwudziestu lat Spółki, zwa-
nej także Wrocławskim Rynkiem Hurtowym, jest organizacja rynku hurtowego 
w zakresie obrotu artykułami rolno-spożywczymi i kwiatami. 
– Wśród kupujących największym zainteresowaniem cieszą się: kwiaty cięte jak 
i doniczkowe, rośliny rabatowe, materiały szkółkarskie, produkty ogrodnicze oraz 
produkty dekoracyjne. Nasi klienci to nie tylko mieszkańcy Dolnego Śląska, ale 
także mieszkańcy innych regionów Polski, Niemiec i Czech. Wiosną, kiedy roz-
poczyna się sezon na rośliny rabatowe odnotowujemy miesięcznie nawet 16 tys. 
wjazdów – mówi Bartosz Horodyski Prezes Zarządu Spółki.

Nowoczesna infrastruktura magazynowo-handlowa
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. zajmuje się wynajmem 
powierzchni pod działalność handlową. Spółka dysponuje łącznie 42 tysiącami 
metrów kwadratowych powierzchni magazynowo- handlowych ze znakomicie 
rozbudowaną siecią dróg wewnętrznych i parkingów. Na tę nowoczesną infra-
strukturę składają się m.in. w pełni klimatyzowana hala do sprzedaży kwiatów, 
hale do sprzedaży akcesoriów kwiatowych, hale magazynowe z rampami roz-
ładunkowymi i zapleczem socjalno-biurowym, hala zaopatrzeniowa w artykuły 
ogrodnicze, chłodnie do przechowywania i  sprzedaży artykułów rolno-spo-
żywczych, magazyny do przechowywania produktów mleczarskich oraz inne 
powierzchnie zadaszone, przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej z  około 
dwustu stanowiskami. 
– W pierwszym kwartale 2015 roku został oddany do użytku nowy plac liczący 
110 stanowisk handlowych przeznaczony dla ogrodników prowadzących sprzedaż 
roślin rabatowych i materiału szkółkarskiego – podkreśla z dumą Prezes Spółki, 
której głównymi klientami są operatorzy dzierżawiący powierzchnię handlową, 
klienci hurtowi oraz klienci detaliczni. Na jej terenie działa blisko 500 firm, 
w tym hurtownicy, importerzy oraz producenci branży ogrodniczej, florystycz-
nej i spożywczej.

Obiekty magazynowe i tereny inwestycyjne
Poza szeroką ofertą powierzchni magazynowych i handlowych Spółka oferu-
je również tereny inwestycyjne. – Zachęcamy do podjęcia z  nami współpracy 
w zakresie realizacji planowych inwestycji m. in. budowy nowoczesnych i funk-
cjonalnych obiektów magazynowych – mówi Bartosz Horodyski. Teren Dolno-
śląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A., liczący 37 hektarów, jest 
w większości ogrodzony i monitorowany. Niewątpliwym atutem, dzięki położe-
niu w pobliżu AOW, jest dogodne skomunikowanie z centrum miasta, Portem 
Lotniczym, autostradą A4 i trasami wylotowymi w kierunku Berlina, Katowic 
i Krakowa, Pragi, Poznania, Łodzi i Warszawy. 
Założone w 1995 roku Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. 
nie zamierza po dwudziestu latach sukcesów spocząć na laurach. W planach 
ma zrealizowanie przyjętej strategii rozwoju, zgodnie którą przewidywany jest 
dalszy wynajem powierzchni handlowych i  magazynowych oraz pozyskanie 
nowych klientów z zagranicy.
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Investment opportunities 
�Brownfields
�Greenfields with project documentation, permits 
for office and industrial buildings 
�Logistics and industrial halls to rent, lease or buy
�Perfect location in the heart of Europe
�Modern transport infrastructure: transit and 
local road networks, rail, passenger and cargo 
international airport
�Tax incentives, investment support and post-
investment care
�High accessibility to qualified human resources

Awards and recognition
�1st place for Tarnobrzeg Special Economic Zone in 
2014 KPMG’s investor survey 
�3rd place for Wrocław in FDi’s “Polish cities of the 
future 2015/2016” ranking
�5th place for Kobierzyce in FDi’s “Polish cities of 
the future 2015/2016” ranking as one of the small 
cities with the biggest economic potential

Key investors:
LG Electronics, LG Display, Compal, Linde, Lapp 
Kabel, Amazon, UPM Raflatac

Industrial Development Agency JSC 
Tarnobrzeg Special Economic Zone 
EURO-PARK WISŁOSAN  
Wrocław-Kobierzyce Subzone  
ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, Poland 
e-mail: martyna.nawrocka@arp.pl, 
tel.: (+48 71) 360 07 44, (+48) 603 383 329, 
www.tsse.arp.pl

TARNOBRZEG SPECIAL 
ECONOMIC ZONE
Wrocław-Kobierzyce 
Subzone
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STREFY EKONOMICZNE

Andrzej Przybyło,
prezes zarządu AB S.A.
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Dolnośląska Strefa 
Aktywności Gospodarczej 
szansą na rozwój regionu

Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej powstaje przy budowanej 
drodze ekspresowej S3, będącej korytarzem z północy na południe Polski. 
Połączy ona porty w Szczecinie i Świnoujściu z granicą z Czechami w Lu-
bawce. Obszarem, który jest szczególnym beneficjentem położenia przy 
tej trasie jest Jawor, który wraz z gminą Męcinka dysponuje atrakcyjnymi 
terenami inwestycyjnymi. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspól-
nie z lokalnymi samorządami wytypowała ponad 460 ha, na których ma 
powstać Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej. Miejsce idealne 
dla przyszłych inwestorów. 

Najlepsze grunty dla rozwoju biznesu 
Najwięcej, bo ok. 424 ha chce przyłączyć do LSSE Jawor. Wraz z 36 ha, 
którymi dysponuje gmina Męcinka, obszar ten ma szansę stać się jednym 
z największych i najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w kra-
ju. Władze Jawora i  Męcinki podjęły już stosowne uchwały, w  których 
wyraziły zgodę na włączenie gruntów w obręb LSSE. Ostateczna decyzja 
w tej sprawie będzie należała do Ministerstwa Gospodarki. Obszar ten ma 

funkcjonować jako podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

- Na tym terenie inwestorzy znajdą wszystko czego potrzebują do rozwijania 
swojego biznesu. DSAG będzie miał własny zjazd z nowej trasy S3 prowa-
dzący bezpośrednio na działki. Dodatkowo strefa będzie świetnie skomuni-
kowana kolejowo. Jawor posiada bezpośrednie połączenie kolejowe łączące 
Legnicę z Jaworzyną Śląską. – podkreśla Rafał Jurkowlaniec, prezes Legni-
ckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej to odpowiedź na zapotrze-
bowanie inwestorów na świetnie skomunikowane i dobrze przygotowane 
tereny inwestycyjne. DSAG ma na celu aktywizację regionu w  zakresie 
zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego, zwiększenie atrak-
cyjności inwestycyjnej tej części województwa dolnośląskiego, przyciąg-
nięcie inwestorów, a tym samym stworzenie nowych miejsc pracy, w tym 
dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Jeden z największych i najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w Polsce powstaje na Dolnym Śląsku. 
Obszar o powierzchni ponad 460 ha, zlokalizowany na terenie Jawora i Męcinki, ma stać się Dolnośląską Strefą 
Aktywności Gospodarczej (DSAG) i magnesem dla firm chcących ulokować swój biznes na świetnie skomuni-
kowanym obszarze. 

Kompleks świetnie skomunikowanych działek w okolicach Jawora i Męcinki ma przyciągnąć inwestorów i zagwarantować nowe miejsca pracy dla miesz-
kańców tej części Dolnego Śląska. 

Pomysł utworzenia Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wspierają m.in. trzy resorty – gospodarki, infrastruktury i rozwoju oraz spraw zagranicznych. 

Komunikacja podstawą inwestycji 
Na rzecz powstania DSAG-u  i  wykorzystania potencjału inwestycyjnego 
tego miejsca pracuje wiele podmiotów. Budowa drogi S3 także nabiera tem-
pa na odcinku z Legnicy do Bolkowa. W sierpniu poznaliśmy firmy, które 
chcą wybudować ten fragment trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i  Autostrad poinformowała, że otwarte zostały oferty w  przetargu na za-
projektowanie i  wybudowanie drogi, a  zainteresowanie przetargiem było 
ogromne. Aż 15 firm przedstawiło swoje oferty. Zadanie zostało podzielone 
na dwa odcinki: z Legnicy do Jawora i z Jawora do Bolkowa. Najtańszą ofer-
tę na budowę pierwszego fragmentu trasy złożyło konsorcjum firm Eurovia 
i  Warbud (ok. 295,5 mln zł), a  w  przypadku drogi z  Jawora do Bolkowa 
była to firma Mota-Engil (323 mln zł). Termin realizacji budowy fragmentu 
trasy S3 z Jawora do Bolkowa to 30-33 miesiące od daty podpisania umowy 
(z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). Zakończe-
nie prac budowlanych planowane jest na koniec 2018 roku.

Dobre wiadomości płyną też z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Sto-
jąca na czele resortu minister Maria Wasiak, podczas swojej wizyty w Jawo-
rze poinformowała, że na rzecz budowy trasy współpracuje nie tylko strona 
polska, ale też partnerzy z Czech. 

– Do końca roku Polska złoży wspólnie z Czechami wniosek o finansowanie 
ostatniego, prowadzącego do Lubawki, dolnośląskiego odcinka drogi S3 z pro-
gramu UE CEF „Łącząc Europę” – mówiła  minister infrastruktury i rozwoju 
Maria Wasiak.

Projekt utworzenia Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zyskał 
też aprobatę Grzegorza Schetyny, ministra spraw zagranicznych, który od-
wiedził w sierpniu teren przyszłej podstrefy LSSE. – Budowa trasy S3 ma 
ogromne znaczenie dla tej części Dolnego Śląska. Rozwój terenów inwestycyj-
nych i powstanie strefy aktywności gospodarczej to gwarancja nowych miejsc 
pracy. Dzięki drodze S3 mieszkańcy Jawora i okolic będą mogli znaleźć za-
trudnienie w firmach działających w strefie i szybko do nich dojechać – pod-
kreślał w trakcie wizyty Grzegorz Schetyna, minister spraw zagranicznych. 

Partnerzy DSAG-u  szacują, że prace nad utworzeniem strefy aktywności 
gospodarczej mogą zakończyć się jesienią bieżącego roku

Powołanie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wpisuje się w realizację 
projektu "S3-Droga Wielkich Możliwości", który Legnicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna zainicjowała w lutym br. Zakłada on m.in. stworzenie na terenach położo-
nych wzdłuż trasy S3 kompleksowej oferty dla inwestorów. Najważniejszym zada-
niem partnerów projektu, w  tym Ministerstwa Gospodarki, stref ekonomicznych 
Polski Zachodniej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Agencji Nieru-
chomości Rolnych, będzie przygotowanie atrakcyjnych  działek inwestycyjnych wy-
posażonych m.in. w gotowe hale pod wynajem. Dodatkowo, wspólnie z samorządami 
lokalnymi, strefy stworzą infrastrukturę towarzyszącą w tym m.in. drogi, uzbrojenie 
oraz sieci.

STREFY EKONOMICZNE
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Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Kształcenie dla gospodarki 
Ponad 200 milionów złotych przeznaczonych zostanie 
na wsparcie szkolnictwa zawodowego, w ramach pro-
jektu koordynowanego przez Ministerstwo Gospodar-
ki. Partnerami wspierającymi działanie będą specjalne 
strefy ekonomiczne, które pozostają w  ciągłym kon-
takcie z przedsiębiorcami oraz szkołami.

Ilona Antoniszyn – Klik, wiceminister gospodarki podkreśla, że po raz 
pierwszy resort tak mocno zaangażował się w reformę szkolnictwa zawo-
dowego.
- Od kilku lat pracujemy na rzecz wypracowania takiego systemu eduka-
cji, który młodym ludziom zapewni pożądany na rynku zawód, a w kon-
sekwencji stabilną i dobrze płatną pracę. Z drugiej strony jest to reakcja na 
oczekiwania przedsiębiorców, którzy potrzebują odpowiednio wykwalifiko-
wanych pracowników, znających najnowsze technologie – tłumaczy wice-
minister Ilona Antoniszyn-Klik.
Ministerstwo Gospodarki w ubiegłym roku doprowadziło do nowelizacji 
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Zgodnie z nowelą wspiera-
nie szkolnictwa zawodowego jest teraz jednym z zadań SSE. Z inicjatywy 
Ministerstwa Gospodarki zawarte zostało porozumienie między Mini-
sterstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecz-
nej oraz Ministerstwem Skarbu Państwa, dotyczące współpracy w zakre-
sie kształcenia zawodowego. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna  

„INVEST-PARK” powołała Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”, do 
którego przystąpiło już prawie 80 podmiotów. Jego głównym zadaniem 
jest prognozowanie zapotrzebowania rynku pracy na konkretne umiejęt-
ności i zawody oraz zwiększenie dostępu do praktyk i staży. 
- Dzięki takiej współpracy uczniowie mogą szkolić się podczas praktycznych 
zajęć w firmach, pracując na najnowszych urządzeniach. Zwiększa to ich 
konkurencyjność na rynku pracy. Przedsiębiorcom zapewnia z  kolei naj-
lepiej wyszkolone kadry - wyjaśnia Barbara Kaśnikowska, prezes WSSE 
„INVEST-PARK”.
Przewodniczącym Klastra został Piotr Krzywda, dyrektor Zespołu Szkół 
nr 5 w  Wałbrzychu. To właśnie w  tej placówce powstaje klasa patrona-
cka prowadzona przez firmę Segepo–Refa ze Świebodzic. Od września 
uczniowie kierunku „operator obrabiarek skrawających” zostaną objęci 
wsparciem firmy. Dla młodzieży przewidziano praktyki w zakładzie, płat-
ne staże wakacyjne, zwrot kosztów za podręczniki oraz zakup odzieży 
ochronnej.

W lutym tego roku powołano Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”. Obecnie należy do niego prawie 80 podmiotów, głównie szkoły zawodowe i technicz-
ne oraz przedsiębiorstwa działające w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej  

W ramach działań Klastra Edukacyjnego odbyły się dwie edycje konferencji „Mądrzej. Czyli jak kształcić dla gospodarki”. Podczas uroczystości Ministerstwo 
Gospodarki oraz wałbrzyska strefa nagrodzili uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców za pozytywne przykłady współpracy

- Działania klastra przyczynią się do rozwoju kształcenia dualnego i  spowo-
dują, że szkoła zawodowa, zwłaszcza na poziomie technikum, stanie się szkołą 
pozytywnego wyboru - podkreśla Piotr Krzywda, dyrektor Zespołu Szkół nr 5 
w Wałbrzychu oraz przewodniczący klastra.
Klasa o identycznym profilu powstaje także w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Oleśnicy. Od nowego roku szkolnego uczniowie będą wpierani 
przez firmę GKN Driveline, brytyjskiego producenta podzespołów motory-
zacyjnych. Absolwenci kierunku mają szanse na zatrudnienie w nowoczes-
nym zakładzie.
Współpraca szkół i przedsiębiorców ma stać się jeszcze efektywniejsza. Mini-
sterstwo Gospodarki koordynuje program finansowany z funduszy europej-
skich. Ponad 204 mln złotych zostaną przeznaczone na wsparcie szkolnictwa 
zawodowego.  
- Działanie realizowane będzie za pośrednictwem Regionalnych Programów 
Operacyjnych. Będą też dodatkowe środki w gestii ministerstwa. Zachęcam  dy-
rektorów szkół do kontaktu ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Chcemy 
wspólnie wypracować najlepszy model edukacji zawodowej, zapewniający ucz-
niom praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy - zachęca Ilona Antoni-
szyn–Klik, wiceminister gospodarki. 
Rolą klastra jest również promowanie kształcenia zawodowego i  technicz-
nego. W tym celu organizowane są dni otwarte w placówkach edukacyjnych 
oraz wizyty w  nowoczesnych zakładach. Powstał również film promujący 
szkolnictwo zawodowe. Materiał skierowany jest do młodzieży i ma za za-
danie zainteresować ją zajęciami technicznymi i wskazać różne ścieżki ka-
riery. Od lat Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna prowadzi również 
program sponsorski. W  pierwszym półroczu 2015 roku wsparciem objęto 
32 inicjatywy. Tylko na projekty edukacyjne przeznaczono kwotę blisko 40 
tys. złotych. 9-go października, w ramach Klastra Edukacyjnego „INVEST in 
EDU” zostaną zorganizowane Targi Zawodów Przyszłości, Innowacji i Eks-
portu. Podczas spotkania w Jeleniej Górze swoją ofertę zaprezentują szkoły, 
przedsiębiorcy, urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy oraz centra kształcenia 
ustawicznego.

STREFY EKONOMICZNE



22 sierpień 2015 www.kapitaldolnoslaski.pl

Kapitał Dolnego Śląska

23

Na czym aktualnie skupia się Fundusz Regionu Wałbrzyskiego?
Na realizowaniu misji, którą jest promocja przedsiębiorczości. Podejmu-
jemy szereg działań, które mają na celu wspieranie przedsiębiorców za-
równo finansowo jak i merytorycznie. Dzielimy się wiedzą, doradzamy, 
a od tego roku także nagradzamy tych najlepszych. Oczywiście naszą wio-
dącą usługą jest udzielanie preferencyjnych pożyczek  w ramach progra-
mów rządowych oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
Chodzi tu przede wszystkim o inicjatywę JEREMIE oraz „Pierwszy Biznes 
– Wsparcie w starcie”. 

Jak duże jest zapotrzebowanie na preferencyjne instrumenty zwrotne 
wśród dolnośląskich przedsiębiorców?
Efektywność realizowanych przez nas programów można łatwo podsu-
mować w liczbach. W ciągu ostatnich 5 lat, dzięki inicjatywie JEREMIE, 
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponował aż 112,9 mln zł pomię-
dzy 930 przedsiębiorstw. W ramach rządowego programu „Pierwszy Bi-
znes – Wsparcie w starcie” w przeciągu siedmiu miesięcy powstało na-
tomiast 90 firm. Do nowo utworzonych przedsiębiorstw trafiło prawie 6 
milionów złotych. Bardzo nas cieszy widok nowo powstających w regio-
nie inwestycji oraz miejsc pracy dzięki tym środkom.

Liczby faktycznie są imponujące. Budujący jest też fakt, że środki te 
rozdysponowane zostały w  naszym regionie i  to dla niego będą pra-
cowały. A w  jaki sposób Fundusz premiuje najbardziej przedsiębior-
czych? 
Mówiąc o  nagradzaniu miałem na myśli organizowany przez Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego i  Portal naszbiznes24.pl Plebiscyt Gospodarczy 
„Gwiazdy Biznesu”. W  tym roku do rywalizacji o  statuetki wykonane 
przez Dorotę Dziekiewicz-Pilich, artystkę-rzeźbiarkę, autorkę m.in. pre-
stiżowego Fryderyka, stanęło aż 60 firm. Podmioty ubiegały się o  zwy-
cięstwo w kategoriach: Mikro Firma, Mała Firma, Średnia Firma, Biznes 
Odpowiedzialny Społecznie, Samorząd Przyjazny Biznesowi i  Pierwszy 
Biznes. Jedyną kategorią, do której nominowała tylko Kapituła była Oso-
bowość. Laureaci, oprócz statuetek, otrzymali czeki rozwojowe na szko-
lenia i promocję. W uroczystej Gali Finałowej imprezy uczestniczyło ok. 
500 gości z całego regionu.

To było niewątpliwie jedno z ważniejszych w tym roku wydarzeń go-
spodarczych na Dolnym Śląsku. Istotny wkład w życie biznesu wnosi 
również portal naszbiznes24.pl. Skąd wziął się pomysł na jego urucho-
mienie?
W ubiegłym roku Fundusz Regionu Wałbrzyskiego powołał do życia spół-
kę FRW Media Group, która prowadzi innowacyjny portal gospodarczy 
oraz zajmuje się szkoleniami i promocją gospodarki na Dolnym Śląsku. 
Naszbiznes24.pl został stworzony po to, by zebrać wszystkie informacje 
biznesowe w jednym miejscu. Tam możemy informować przedsiębiorców 
o  wydarzeniach, relacjonować i  mobilizować do działania. Dolny Śląsk 
potrzebuje takich miejsc w sieci. 

Wyraźnie FRW odgrywa coraz większą rolę w rozwoju Dolnego Śląska. 
Jak prowadzona jest ta działalność i kto może liczyć na promocję oraz 
wsparcie za państwa pośrednictwem?
Promujemy przedsiębiorczość i  integrujemy środowisko biznesowe, po-
nieważ uważamy, że innowacyjność w mikro, małych i średnich przedsię-

biorstwach jest głównym punktem strategii rozwoju biznesu na Dolnym 
Śląsku. Dzięki naszej działalności wiele przedsiębiorstw poprawiło swoją 
płynność finansową, umocniło pozycję rynkową oraz zwiększyło obroty. 
Wspierając rozwój przedsiębiorczości, koncentrujemy się także na pomo-
cy w  tworzeniu nowych miejsc pracy. Jesteśmy równie instytucją zaan-
gażowaną społecznie. Dofinansowujemy stowarzyszenia, kluby sportowe 
i organizacje pożytku publicznego. Udzielamy bezzwrotnego wsparcia dla 
inicjatyw obywatelskich, oświatowych, kulturalnych, sportowych, ochro-
ny zdrowia i środowiska. Angażujemy się w promocję cennych inicjatyw 
społecznych. Dzięki naszym dotacjom udało się zrealizować wiele przed-
sięwzięć, na których skorzystali mieszkańcy całego regionu. Wśród tych, 
którym pomagamy realizować pasje i rozwijać skrzydła, są przedstawicie-
le wielu dyscyplin sportowych, organizatorzy licznych akcji charytatyw-
nych i kampanii służących wspólnemu dobru.

Jakie Fundusz Regionu Wałbrzyskiego ma plany na przyszłość?
-Planów mamy sporo. Z całą pewnością będziemy rozwijać rozpoczęte już 
działania, ale także ruszamy z zupełnie nowymi projektami. W najbliż-
szym czasie planujemy uruchomić dwa Centra Wsparcia Biznesu  - 
w Wałbrzychu i w Świdnicy, gdzie każdy, kto prowadzi działalność gospo-
darczą lub zamierza ją otworzyć, będzie mógł zasięgnąć porad prawnych, 
finansowych, a  także uzyska pomoc m.in. w  przygotowaniu wniosków 
o  dofinansowanie unijne, rządowe czy społecznościowe. Będą to punk-
ty doradcze, które będą służyły realnym wsparciem albo będą kontak-
towały przedsiębiorców z  odpowiednimi instytucjami bądź ekspertami. 
Wczesną jesienią ruszamy także z  cyklem spotkań dla przedsiębiorców, 
poświęconych środkom unijnym z nowego rozdania. Skupimy się przede 
wszystkim na dotacjach z  Regionalnego Programu Operacyjnego. Będą 
to praktyczne wskazówki jak sięgać po unijne pieniądze. W organizacji 
tych bezpłatnych konferencji będą nas wspierać kluczowe w tym zakresie 
instytucje oraz samorządy. 

Z FRW biznes sięga po „Gwiazdy”
Prężnie działający portal gospodarczy naszbiznes24.pl, 
plebiscyt „Gwiazdy Biznesu” wyróżniający przedsiębior-
ców z terenu Dolnego Śląska, bezpłatne konferencje bi-
znesowe i szkolenia to tylko część działań, jakie Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego realizuje napędzając przedsię-
biorczość. O wspieraniu dolnośląskich przedsiębiorców 
z Robertem Jagłą, Prezesem Zarządu Funduszu Regionu 
Wałbrzyskiego rozmawia Marcin Prynda.

Raporty KPMG
Perspektywiczne sąsiedztwo. Polsko-niemieckie relacje gospodarcze

Raport został przygotowany przez KPMG w Polsce we współpracy z Polsko-Niemiecką 
Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) z okazji 20-lecia jej działalności. W publikacji 
zaprezentowano analizę makroekonomiczną polsko-niemieckich relacji gospodarczych, w tym 
analizy dotyczące wymiany handlowej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Poruszony 
został temat perspektywicznych obszarów współpracy obu krajów: kształcenia zawodowego 
oraz energii odnawialnej. Przedstawiono także dogłębną ocenę atrakcyjności inwestycyjnej 
Polski. Raport został oparty na najnowszych dostępnych danych makroekonomicznych 
oraz badaniu przeprowadzonym wśród firm członkowskich niemieckich izb przemysłowo-
handlowych z Europy Środkowo-Wschodniej. Badanie przeprowadzone było metodą wywiadów 
internetowych (CAWI) w marcu 2015 roku. 

Rynek luksusowych nieruchomości w Polsce

Raport powstał we współpracy KPMG w Polsce z firmą REAS. Jego celem było przedstawienie 
syntetycznej analizy sytuacji na rynku luksusowych nieruchomości, ze szczególnym 
uwzględnieniem segmentu luksusowych apartamentów. Pierwsza część badania przedstawia 
sytuację na rynku luksusowych nieruchomości w 5 polskich aglomeracjach (Warszawie, 
Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście) w oparciu o dane REAS zebrane podczas 
trwającego od 2000 roku stałego monitoringu rynku mieszkaniowego w Polsce. Druga część 
analizy koncentruje się na nabywcach luksusowych nieruchomości w Polsce. Bazuje ona na 
badaniu wśród zamożnych i bogatych Polaków, które zostało przeprowadzone we wrześniu 
i październiku 2014 roku, a którego wyniki wykorzystano po raz pierwszy w raporcie KPMG 
pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014”.

Branża motoryzacyjna,  Edycja Q3/2015

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, edycja Q3/2015 należy 
do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży 
motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja 
przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne 
dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem 
Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

Bądź na bieżąco – chcesz otrzymywać informacje o publikacjach i wydarzeniach KPMG?  
Zarejestruj się na stronie kpmg.com/pl/subskrypcje i subskrybuj interesujące Cię tematy. 
Pełne wersje raportów KPMG dostępne są na stronie kpmg.com/pl/raporty 

GOSPODARKA
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Centrum Naukowej Informacji Medycznej 
we Wrocławiu
Niemal 14 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, 6 przestronnych kondygnacji, 10 km półek na książki – 
a wszystko w nowoczesnych, wypełnionych światłem przestrzeniach – tak w skrócie opisać można najnowszą 
inwestycję Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Centrum Naukowej Informacji Medycznej zostanie oficjalnie otwarte 
w  dniu inauguracji nowego roku akademickiego na uczelni, jednak ze 
zbiorów czytelni i biblioteki korzystać można już od lipca. Przeprowadzka 
z  zabytkowego XIX-wiecznego pałacyku przy ul. Parkowej była sporym 
wyzwaniem logistycznym, ale też swego rodzaju podróżą w  przyszłość. 
Nowe wnętrza wyposażone są tak, by maksymalnie sprzyjać pracy nauko-
wej – jest i ładnie, i komfortowo.  Nie brak sal do pracy cichej – zarówno 
indywidualnej, jak i grupowej. Przy regałach ustawione są stoliki z wygod-
nymi fotelami lub siedziskami. Pomieszczenia przystosowane są zgodnie 
z wszelkimi wymogami dla osób niepełnosprawnych. Do użytku są sale 
wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. Pomyślano też o dużej 
sali wykładowej na 280 miejsc, którą, w zależności od potrzeb, podzielić 
można na dwie mniejsze. Zgromadzone przez lata zasoby, poza tradycyj-
nymi książkami, podręcznikami czy czasopismami; zawierają też rękopisy, 
starodruki i atlasy anatomiczne. Przeznaczono dla nich oddzielną czytel-
nię, w której będzie można podziwiać najcenniejsze zbiory biblioteki me-
dycznej. Co ważne z  jej zasobów skorzystać mogą nie tylko pracownicy 
i  studenci związani z Uniwersytetem Medycznym, ale wszyscy zaintere-
sowani tematyką.

Pomyślano o wielu ułatwieniach dla odwiedzających – na samym dole, tuż 
przy wejściu,  zamontowano urządzenie do zwrotu książek, tak, by zabie-
gany student czy pracownik naukowy nie musiał marnować czasu na ko-
lejki w sytuacji, gdy chce jedynie książki oddać. Nowoczesny sorter gwa-
rantuje, że pozycje trafią na odpowiednie miejsca. Projektanci przewidzieli 
też pomieszczenie przeznaczone na bar, by odwiedzający centrum mogli 
zaplanować spędzenie tam długiego czasu bez konieczności opuszczania 

budynku. W planach jest też księgarnia naukowa, w której na miejscu za-
opatrzyć się będzie można w książki i podręczniki. Nie zabrakło podziem-
nego parkingu na 70 miejsc i stanowisk rowerowych przed budynkiem.

Poza częścią biblioteczną w budynku centrum przewidziano też miejsce 
dla pracowników administracji Uniwersytetu Medycznego. Przenoszą się 
tam kolejne działy – docelowo w  tym właśnie budynku pracować będą 
kanclerz i kwestor uczelni, tu umiejscowiony został Dział Organizacyjny, 
Projektów Europejskich czy Zespół ds. Zamówień Publicznych.

Warto podkreślić, że władze Uniwersytetu Medycznego sfinansowały in-
westycję bez udziału środków europejskich. Udało się pozyskać dofinan-
sowanie z Ministerstwa Zdrowia w wysokości ponad 37 milionów złotych. 
Resztę, wartego niemal 80 milionów projektu, uczelnia wygospodarowała 
sama, głównie dzięki zyskom ze sprzedanych w minionych latach nieru-
chomości.

Realizacja projektu Centrum Naukowej Informacji Medycznej to przykład 
udanego kolażu funkcjonalności i estetyki. Budynek kryje wiele detali ar-
chitektonicznych – połączenie szkła, metalu i drewnianych zdobień przy-
nosi niezwykły efekt. Pomieszczenia są przestronne i jasne. Okna zajmują 
sporą powierzchnię – widok na odremontowaną część starego kampusu 
uczelni, jest dodatkową atrakcją pomieszczeń. Mimo nowoczesnej bryły 
gmach doskonale wpasował się w  otaczające go zabytkowe kamienice. 
Zbieg wrocławskich ulic Marcinkowskiego, Chałubińskiego i Mikulicza-
-Radeckiego stał się miejscem interesującym nie tylko dla ludzi medycyny, 
ale też architektów.
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Szansa na rozwój kariery zawodowej, niższe czesne i skró-
cenie czasu studiów.
Rewolucyjność PEU polega na tym, że to czego nauczyliśmy się 
z własnego doświadczenia  może być wpisane w nasze CV, wyko-
rzystane do awansu zawodowego, zdobywania pracy i wzmacniania 
pozycji na rynku pracy, gdyż efekty uczenia się szkolnego i ustawicz-
nego często nie nadążają za potrzebami pracodawców. Potwierdze-
nie efektów uczenia się, to formalny proces przeprowadzany przez 
uprawnioną instytucję, polegający na rozpoznaniu oraz weryfikacji 
wiedzy, umiejętności i kompetencji kandydata zdobytych poza syste-
mem studiów w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej, czyli 
stwierdzenie przez uprawniony organ, że dana osoba osiągnęła efekty 
uczenia się zgodne z odpowiednimi wymaganiami. W szczególno-
ści weryfikacji podlegają praktyki zdobywane w pracy zawodowej, 
działalność społeczna, wolontariat oraz kompetencje osiągane 
w ramach kursów i szkoleń. Dokumentami pozwalającymi zwery-
fikować i ocenić wiedzę, umiejętności, doświadczenie i kompetencje 
społeczne nabyte przez kandydata poza formalnym systemem kształ-
cenia są w szczególności: wszelkie świadectwa, dyplomy i certyfikaty, 
świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające: wolontariat, udział 
w  praktykach i  stażach, udział w  pracach badawczych, referencje, 
opinie, certyfikaty językowe, wytwory pracy zawodowej, naukowej, 
społecznej lub hobbystycznej oraz inne dokumenty potwierdzają-
ce uzyskanie efektów uczenia się tożsamych z efektami kształcenia, 
o które się ubiega. Stwierdzenie zbieżności rozpoznanych i zweryfi-
kowanych efektów z  zakładanymi efektami określonymi w  progra-
mie kształcenia danego kierunku, prowadzi do przyznania punktów 
ECTS,   odpowiadają za określone moduły w trakcie studiów. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu kandydaci mają szansę na obniżenie kosztów 
dalszej edukacji, skrócenia czasu zdobywania dyplomu, dopasowania 
do swoich indywidualnych potrzeb procesu dalszego kształcenia i co 
najważniejsze certyfikacji tego, czego nauczyli się w codziennym ży-
ciu społecznym i zawodowym.

Dolnośląska Szkoła Wyższa potwierdza efekty uczenia się w zakre-
sie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w  programach 
kształcenia danego kierunku studiów oraz profilu i poziomu kształce-

nia. Uczelnia umożliwia zrealizowanie procesu PEU na kierunkach 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Administracja, Bezpieczeń-
stwo narodowe, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Psychologia stoso-
wana, Geodezja i  kartografia. Cała procedura opisana jest na stro-
nie DSW: www.dlakandydata.dsw.edu.pl w zakładce „Potwierdzanie 
efektów uczenia się”. Ponadto oceny uzyskane w procesie PEU zali-
czane są do średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie stu-
diów, a to oznacza, że stanowią podstawę do ubiegania się o stypen-
dium na zasadach określonych w Regulaminie pomocy materialnej 
dla studentów i doktorantów.

Nawet co piąty student może ubiegać się o potwierdzenie 
efektów uczenia się.
Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na studia w wyniku potwier-
dzania efektów uczenia się nie może być większa niż 20% ogólnej 
liczby studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 
Kandydat po uzyskaniu decyzji Uczelnianej Komisji ds. PEU może 
jednak podjąć studia w dowolnym momencie. Warto pamiętać, że im 
szybciej zdecyduje się na ich podjęcie, tym większe prawdopodobień-
stwo niewystąpienia dodatkowych różnic programowych. Ważne jest 
również to, że kandydat po uzyskaniu decyzji komisji ds. PEU może 
podjąć studia tylko w uczelni, w której uzyskał potwierdzanie efek-
tów uczenia się. Wynika to z różnic i niepowtarzalności programów 
kształcenia danej uczelni.

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest liderem 
międzynarodowego projektu EDUPRO
Potwierdzanie efektów uczenia się jest najważniejszym filarem w rea-
lizacji idei „uniwersytetu uczenia się przez całe życie”. . Od 2014 roku 
Dolnośląska Szkoła Wyższa jest liderem międzynarodowego projek-
tu EDUPRO (www.edupro.dsw.edu.pl), którego celem jest zbadanie 
efektów wprowadzonych rozwiązań w zakresie PEU w dwóch uczel-
niach w Polsce tj. Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Uniwersytecie 
Gdańskim. Partnerami w projekcie są uczelnie z krajów, które w ran-
kingach europejskich są liderami w zakresie wdrażania RPL i ucze-
nia się przez całe życie (portugalski Uniwersytet Algarve i  brytyjski 
Uniwersytet Warwick).

Rewolucja w kształceniu?
Praktyka zawodowa, działalność społeczna i doświadczenia 
życiowe mogą stać się przepustką na studia
Uczelnie wyższe zostały zobowiązane przez ustawo-
dawcę do opracowania i wdrożenia procedur ma-
jących na celu potwierdzanie efektów uczenia się 
zdobytych poza szkołą w praktyce zawodowej, dzia-
łalności społecznej, artystycznej i innych doświadczeniach życiowych kandydatów na studia. Czy tzw. PEU 
– potwierdzanie efektów uczenia się (ang. Recognition of Prior Learning) zrewolucjonizuje rynek pracy 
i szkolnictwo wyższe?

Centrum Rekrutacyjne DSW we Wrocławiu

ul. Strzegomska 55, pok. nr 14 (parter budynku)
tel.: (71) 356 15 31, (71) 356 15 32, (71) 356 15 73 (71) 358 27 43, (71) 358 27 72
e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

NAUKA
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Luksus dla biznesu w centrum Wrocławia
U zbiegu ulic Św. Mikołaja i Nowy Świat we Wrocławiu wyrósł, wpisu-
jąc się w panoramę miasta, nowoczesny biurowiec wysokiej klasy o żel-
betowym szkielecie i elewacji o wyjątkowym wzornictwie. 

Budynek Nicolas Business Center liczy sześć kondygnacji i  składa się 
z dwóch brył. Wyższa rozszerza się od narożnika ulic i biegnie wzdłuż ulicy 
Św. Mikołaja. Niższa nawiązuje do bloku mieszkalnego przy Nowym Świe-
cie. Rozróżnienie kolorystyczne sprawia wrażenie, że budowla składa się 
z dwóch obiektów. W ten sposób projektanci z jednej strony wkomponowali 
Nicolas Business Center w architektoniczne otoczenie, a z drugiej, nawiązali 
do rozpoznawalnych budynków Wrocławia, jak Renoma i Kameleon.

Troska o architektoniczną spuściznę i urbanistyczny ład nie jest przypad-
kowa. Nicolas Business Center powstaje bowiem w miejscu dawnego Kina 
Pokój, którego budynek wyburzono w 1999 roku. 

Inwestor, spółka GLOBAL 2016 planuje oddanie biurowca do eksploatacji 
w pierwszym kwartale przyszłego roku. Obiekt jest już w części skomer-
cjalizowany, nie dziwi, że szybko znajdują się najemcy zainteresowani ulo-
kowaniem tu swojej działalności. Biurowiec klasy A, a takim jest Nicolas 
Business Center, spełnia wyśrubowane kryteria dotyczące tego standardu: 
wykończenie wnętrz, infrastruktura, podłogi techniczne, kontrola dostę-
pu, komfortowy parking oraz szereg udogodnień. Jednym zdaniem, taki 
obiekt spełnić musi najbardziej wyrafinowane wymagania najemcy i – po-
zostawiając mu pełną swobodę w aranżacji wnętrza – zapewnić jednocześ-
nie pełen serwis techniczny, ułatwiający pracę i codzienne funkcjonowa-
nie pracowników. Nie bez powodu do NBC już teraz przylgnął przydomek 
„prestiżowy”. Imponujące przeszklone atrium w holu biurowca, widokowa 
fasada budynku wysunięta w stronę Rynku oferują luksus.

Biurowiec położony jest 250 metrów od Rynku. Dogodny dojazd, zarów-
no komunikacją miejską, jak i prywatnymi środkami transportu, możliwy 

jest z  trzech stron, od ulic św. Mikołaja, A. Cieszyńskiego i Wszystkich 
Świętych. Duży, podziemny parking zapewni użytkownikom biurowca 
i ich klientom swobodę korzystania z własnych pojazdów. W bryle budyn-
ku NBC zaprojektowano dwupoziomowy parking na 114 miejsc. Parter 
przeznaczony jest na lokale usługowe, w tym sklepy i restauracje. 

Lokalizacja w centrum miasta pozwala na szybki dojazd do dworca PKP, 
PKS, na lotnisko, a także trasy wylotowe z miasta w każdym kierunku. 
Do NBC jest zewsząd blisko. Znakomita lokalizacja zapewnia najemcom 
wygodny dostęp do komunikacji publicznej, restauracji, sklepów, hoteli, 
urzędów i instytucji. 

GLOBAL 2016 Sp. z o.o. Sp. k 
ul. Dmowskiego 17 B, 50-203 Wrocław, Poland
tel. +48 885 998 889; +48 669 771 551
biuro@gc-nbc.pl | www.gc-nbc.pl

Nicolas Business Center w liczbach

14.000 m2 powierzchni całkowitej
1850 m2 powierzchni typowego piętra
800 m2 lokali usługowych
10.000 m2 powierzchni biurowej
156-1850 m2 na kondygnacji

Nowoczesna przestrzeń biurowa z możliwością  
aranżacji wg własnych potrzeb z podziałem  
na gabinety lub jako „open space”
•  Reprezentacyjny hol wejściowy, otwarty na wszystkie 

kondygnacje, ze szklaną fasadą i doświetleniem
•  Dwa tarasy widokowe na 4 kondygnacji budynku
•  Lunch bar na poziomie 0
•  4 komfortowe windy osobowe, każda o udźwigu 

1000 kg
•  Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Nieruchomości na sprzedaż

WROCŁAW, Kępa Mieszczańska
(dz. 3/32, 3/16, 3/52, 3/48, 3/50, 3/55)

n POWIERZCHNIA:  0,4064 ha

n PRZEZNACZENIE: mieszkaniowo-usługowe

n CENA: 3 800 000 zł

n PRZETARG: 28 września 2015 r.

OLEŚNICA, Cieśle
(dz. 57/12)

n POWIERZCHNIA:  23,1613 ha

n PRZEZNACZENIE: produkcyjno-magazynowe

n CENA: 2 900 000 zł

n PRZETARG: 16 października 2015 r.

LEGNICA, al. Rzeczypospolitej, Okrężna,  
T. Gumińskiego (dz. 1511/10)

n POWIERZCHNIA:   0,5850 ha, 
użytkowa: 4408 m2

n PRZEZNACZENIE: usługowo-mieszkaniowe

n CENA: 2 480 000 zł

n PRZETARG: 23 października 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI
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ZGORZELEC Twoje miejsce w Europie

Samochodem, samolotem, pociągiem…
Zgorzelec leży przy europejskiej trasie E-40 łączącej Wschód i Zachód 
Europy i drodze DW352 łączącej się z drogami biegnącymi z północy 
na południe kontynentu. Miasto posiada także połączenie z siecią kolei 
niemieckich, a blisko położone lotniska międzynarodowe w Berlinie (2 
h), Dreźnie (1,5 h), Pradze (2,5 h) i  Wrocławiu (1,5 h) zapewniają ko-
munikację lotniczą.

Zgorzelec dla biznesu 
Doskonałe położenie sprawia, że Zgorzelec to jedna z najciekawszych 
w  Polsce lokalizacji dla biznesu. Miasto posiada blisko 100 ha atrak-
cyjnych terenów inwestycyjnych, w tym tereny przeznaczone pod dzia-
łalność produkcyjno – usługową wytyczone w południowej dzielnicy 
miasta. Na 16 ha z nich ustanowiono Podstrefę Zgorzelec należącą do 
Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestujący w pod-
strefie przedsiębiorcy mogą liczyć na atrakcyjne warunki inwestowania 
oraz na pomoc administracji samorządowej i rządowej. 
Aby podnieść atrakcyjność inwestycyjną, pozyskać inwestorów i wes-
przeć rozwój gospodarczy miasta, władze Zgorzelca podjęły starania 
o objęcie granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE), 
należących do Skarbu Państwa a  położonych w  granicach gminy te-
renów Agencji Nieruchomości Rolnych. Grunty, których łączna po-
wierzchnia wynosi blisko 90 ha, leżą przy strategicznym międzynaro-
dowym, szlaku komunikacyjnym - europejskiej trasie E40. To jednak 
nie wszystko, bo potencjał turystyczny trójnarodowego pogranicza 
sprawia, że Zgorzelec warto także polecić uwadze przedsiębiorców 
z branży turystyczno-hotelarskiej. 

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze w Zgorzelcu
Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza od lat przynosi dobre efek-
ty. Niemcy to dla Polski nie tylko główny partner handlowy, ale też nie-
zwykle ważny kierunek eksportowy. Bo choć to właśnie od zachodnich 

sąsiadów zza Odry importujemy najwięcej, to równocześnie właśnie do 
Niemiec trafiają w  pierwszej kolejności polskie towary.  W  ubiegłym 
roku Polska awansowała na 8 miejsce jako partner handlowy Niemiec.  
Wymiana handlowa to jednak nie wszystko.  Niemieckie firmy od lat 
chętnie i z powodzeniem lokują swoje biznesy w Polsce, m.in. na tere-
nie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie zainwestowały już 
prawie 5 mld zł. Co więcej, dla niemieckich przedsiębiorców, Polska 
zajmuje pierwsze miejsce na liście państw ocenianych jako atrakcyjne 
inwestycyjnie. 
I to właśnie z myślą o jeszcze lepszej dynamice współpracy gospodar-
czej, ale też po to, aby lepiej poznać oczekiwania, doświadczenia i wy-
zwania, przed którymi stoją polscy oraz niemieccy przedsiębiorcy, Mi-
nisterstwo Gospodarki RP, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
Miasto Zgorzelec oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Dreźnie, or-
ganizują Polsko - Niemieckie Forum Gospodarcze połączone z jubileu-
szową, 10. Konferencją Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej w Dreźnie. Na uczestników tego podwójnego wydarzenia czekają 
spotkania z  wybitnymi ekspertami, politykami i  praktykami w  dzie-
dzinie gospodarki, dyskusje panelowe i warsztaty dla przedsiębiorców  
w zakresie współpracy przemysłowej, technologicznej i inwestycyjnej.  

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze odbędzie się 
w środę 23 września 2015 r. w godz. 10:30-16:00 

w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu przy ul. Parkowej

Zainteresowanych udziałem w  spotkaniu zapraszamy zapoznania się 
z programem Forum oraz do skorzystania z formularza rejestracyjnego 
dostępnych w załącznikach na stronie www.zgorzelec.eu. Liczba miejsc 
ograniczona.

Zgorzelec to 32-tysięczne dolnośląskie miasto w południowo.-zachodniej Polsce, położone na granicy z Niemcami 
i w pobliżu granicy z Czechami.  Bezpośrednio sąsiaduje z niemieckim GÖrlitz, z którym od 1998 r. tworzy jedyne 
w swoim rodzaju Europa–Miasto Zgorzelec/GÖrlitz, proklamowane dla podkreślenia  partnerskich stosunków.

Zgorzelec dla turysty, melomana i kibica

Zgorzelec, to także doskonała baza wypadowa dla miłośników zabyt-
ków, historii oraz aktywnego wypoczynku. Do największych tury-
stycznych atutów miasta należą m.in.: urokliwe Przedmieście Nyskie z 
restauracjami i kawiarniami, liczne zabytki sąsiedniego GÖrlitz, trasy 
rowerowe i nowoczesne obiekty sportowe. Bliskość Izerów, Karkonoszy, 
Gór Żytawskich, pobliski zalew Witka czy niemieckie jezioro Berzdorf 
to szansa na wypoczynek na łonie natury. 
Z roku na rok, coraz więcej osób przyciąga do Zgorzelca także atrakcyj-
na oferta kulturalno-rozrywkowa. Do rangi  najatrakcyjniejszego miej-
skiego wydarzenia urosło w ostatnich latach święto starego miasta - ,,Ja-
kuby”, organizowane zawsze w ostatni weekend sierpnia równolegle do 
görlitzkiego Altstadtfest. To podwójne staromiejskie święto odwiedzają 
tysiące gości z całego świata, ale wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i 
sportowe odbywają się tutaj przez cały rok, sprawiając, że każdy znaj-
dzie tu coś dla siebie… 

We wrześniu zapraszamy do Zgorzelca na:
•  pierwszą w historii galę Amateur Fighting Championship, w ramach 

profesjonalnej ligi MMA – 12.09.2015 r. godz. 19.00
•  Symfonię TURANGALILA Oliviera Messiaena – 26.09.2015 r., godz. 

19.30 

Obydwa wydarzenia odbędą się w hali sportowo-widowiskowej PGE 
Turów Arena w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 

*  inwestowanie w KSSE MP i pełna oferta inwestycyjna miasta na: 
www.inwestycje.zgorzelec.eu

oferta kulturalna i turystyczna oraz najciekawsze wydarzenia  na: 
www.zgorzelec.eu 

Wrześniowe wydarzenia w Zgorzelcu

PGE Turów ArEnA ZGorZElEc
s o b . ,  2 6 . 0 9. 2 0 1 5 ,  g o d z . 1 9 : 3 0

music@themusicpoint.net

Nicholas Rimmer, fortepian | Thomas Bloch, fale Martenota
Dyrektor muzyczny Andrea Sanguineti, dyrygent

Nowa Filharmonia Łuzycka

MeSSiAeN
w PGe TURÓW AReNA

.

PrZEdsPrZEdAż bilETów: www.abilet.pl
cEnTrum sPorTowo-rEkrEAcyjnE | ul. maratońska 2, Zgorzelec | 
godz. otwarcia: 08.00-20.00 | nr tel.: (0048) 75 649 27 06
miEjski dom kulTury | ul. Parkowa 1, Zgorzelec 
godz. otwarcia: 08.00-20.00 | nr tel.: (0048) 75 77 52 415

TURANGAlÎlA
Oliviera Messiaen

Symfonia na wielka orkiestre,  fortepian i  fale Martenota- -

SAMORZĄDY
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Oborniki Śląskie - tu mi się podoba!
Co stanowi potencjał Gminy Oborniki Śląskie?
Zdecydowanie największym potencjałem Gminy Oborniki Śląskie jest jej 
położenie oraz walory przyrodnicze i turystyczne. Bliskość dużej aglome-
racji jaką stanowi Wrocław oraz bardzo dobre połączenie komunikacyjne 
(zarówno drogowe, jak i kolejowe) sprawia, że Gmina Oborniki Śląskie jest 
coraz częściej wybieranym miejscem na budowę domów jednorodzinnych 
dla osób, które chcą wyrwać się z zatłoczonego miasta i poczuć bliski kon-
takt z naturą. Przyroda, lasy oraz piękne krajobrazy to bez wątpienia jeden 
z najważniejszych atutów Naszej Gminy.  Należy zaznaczyć, iż jesteśmy jed-
ną z najbardziej zalesionych Gmin na terenie Województwa Dolnośląskie-
go.  Przy okazji nie można nie wspomnieć o mieszkańcach Gminy Oborniki 
Śląskie, którzy są najważniejszym jej zasobem i na ich aktywności Gmina 
opiera swój rozwój oraz buduje ofertę dla turystów i osób odwiedzających 
te przepiękne okolice. Wyżej wspomniane atuty sprzyjają rozwojowi Gminy 
Oborniki Śląskie, która stawia na mieszkańców, rozwój turystyki weeken-
dowej oraz usługi i nieuciążliwy przemysł.

Jakie atrakcje oferuje zwiedzającym ten piękny region Dolnego Śląska?
Jeśli mówimy o atrakcjach turystycznych, to jest ich bardzo dużo. Rozwinię-
ta sieć szlaków turystycznych: pieszych oraz rowerowych sprawia, że z roku 
na rok przybywa turystów uprawiających turystykę weekendową. W ostat-
nich latach mocno rozwinęła się u nas także turystyka konna. Powstało wie-
le bardzo dobrze wyposażonych stadnin oraz klubów jeździeckich połączo-
nych ze sobą nowym szlakiem konnym. Dla miłośników sportów wodnych 
gratką będą atrakcje oferowane przez Port Uraz, gdzie organizowanych jest 
wiele imprez o tematyce żeglarskiej.
Warto też wspomnieć, że miasto Oborniki Śląskie stanowiło niegdyś jeden 
z  najważniejszych na Dolnym Śląsku ośrodków sanatoryjnych leczenia 
chorób płuc. Do tej pory spacerując ulicami Obornik Śląskich zauważy-
my piękne budynki willowe, stanowiące charakter tego uzdrowiskowego 
miasta. W miejscowościach na terenie Gminy odnajdziemy wiele cieka-
wych zabytków architektonicznych np. kompleks pałacowy w  Bagnie, 
gdzie obecnie mieści się Seminarium Duchowne, pałac w Wielkiej Lipie, 
czy pałac w Siemianicach. Gmina Oborniki Śląskie to raj do uprawiania 
turystyki pieszej, rowerowej i konnej, dlatego w ostatnim czasie na tere-
nie Gminy powstało wiele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów 
świadczących usługi turystyczne. Pasjonaci geocachingu – czyli zabawy 
terenowej polegającej na poszukiwaniu przy pomocy urządzeń GPS skry-
tek umieszczonych przez innych uczestników zabawy w wielu ciekawych 
i interesujących miejscach nie będą się u Nas nudzić! Na terenie Gminy 
na odkrywców czeka ponad 20 skrytek, podczas szukania których można 
poznać region, jednocześnie dobrze się bawiąc. W celu promocji Gminy 
Oborniki Śląskie i  rozwijania przedsiębiorczości na terenach wiejskich 
opracowana została wspólna oferta turystyczna regionu oparta na wa-
lorach turystycznych i gościnności mieszkańców. Wioski Tematyczne to 
sieć miejscowości, na terenie których zorganizowane grupy szkolne, ro-
dziny z dziećmi,  indywidualni mieszkańcy oraz turyści spędzą w atrak-
cyjny sposób czas wolny. Na terenie Gminy Oborniki Śląskie stworzonych 
zostało 8 ofert pobytowych w  ramach sieci Wsi Tematycznych, z  czego 
trzy są jeszcze na etapie wdrażania.

Jakie istotne dla mieszkańców inwestycje zrealizowano w  Gminie 
w ostatnich latach, a jakie są planowane?
W okresie perspektywy unijnej przypadającej na lata 2007-2013 zrealizo-
wanych zostało wiele ważnych inwestycji oraz przedsięwzięć, które wpły-

nęły na wizerunek zewnętrzny Gminy Oborniki Śląskie oraz poziom życia 
mieszkańców. Do najważniejszych zadań, które miały wpływ na na rozwój 
Gminy Oborniki Śląskie należy zaliczyć budowę targowiska stałego "Mój 
Rynek" w Obornikach Śląskich oraz rewitalizację parku miejskiego w Obor-
nikach Śląskich wraz z budową placu zabaw dla dzieci. Jednak najważniejszą 
inwestycją dla Gminy była  budowa kanalizacji na terenie miasta Oborniki 
Śląskie - Projekt pn. "Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie". W ciągu 
najbliższych lat Gmina Oborniki Śląskie nie zamierza stracić ani jednej 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację kluczowych 
zadań dla dalszego rozwoju gminy i poprawy jakości życia mieszkańców. 
Inwestycje, które są priorytetem dla Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiu-
sza Poprawy to remont hali sportowej i basenu odkrytego przy Ośrodku 
Sportu i  Rekreacji w  Obornikach Śląskich, budowa ścieżek rowerowych 
i parkingów przy dworcach PKP oraz zagospodarowanie Wzgórza Grzybek 
na cele rekreacji, usług i turystyki. Realizować będziemy również zadania 
drogowe, budować świetlice wiejskie, place zabaw, boiska sportowe oraz 
kontynuować budowę kanalizacji i informatyzację Gminy. 

Jakim miejscem do pracy i życia jest Gmina Oborniki Śląskie?
„Oborniki Śląskie - tu mi się podoba!” tym hasłem chcielibyśmy zachęcić 
wszystkich Państwa do odwiedzenia Naszej Gminy i „zakochania” się w baj-
kowych krajobrazach, dziewiczej roślinności i w gościnności naszych miesz-
kańców. Oborniki Śląskie to idealne miejsce dla rodzin z małymi dziećmi, 
osób starszych, aktywnych i wykształconych młodych ludzi. Tu każdy znaj-
dzie spokój, ciszę oraz bogatą ofertę spędzania wolnego czasu w sposób ak-
tywny ze sportem i kulturą „na Ty”. Na terenie Gminy funkcjonuje dużo 
zakładów pracy, w których można znaleźć atrakcyjne zatrudnienie. Jednak 
najważniejszą zaletą Obornik Śląskich są tereny inwestycyjne przeznaczone 
pod mieszkalnictwo jednorodzinne, usługi i przemysł nieuciążliwy. Gmina 
Oborniki Śląskie nie stoi w miejscu, dlatego zgodnie z obowiązującym tren-
dem stawia na innowacje, również w rekreacji i turystyce. 

Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa

Budynek Dworca PKP oraz Bibliotek Publiczna w Obornikach ŚląskichTargowisko "Mój Rynek" - impreza plenerowa Dni Obornik Śląskich

Człowiek – najlepsza inwestycja

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

Lider Projektu: Gmina Prusice

Partnerzy projektu:

Gmina Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Zawonia, Gmina Wisznia Mała, 
Gmina Dobroszyce, Gmina Prochowice, Powiat Trzebnicki, firma Maculewicz 
Consulting z Pruszkowa

Cel główny:

Poprawa standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych 
w 8 Jednostkach Samorządu Terytorialnego w województwie dolnośląskim 
poprzez wdrożenie i modernizację systemu informatycznego, wzrost 
kwalifikacji u pracowników samorządowych i wzrost świadomości 
obywateli w obszarze e-usług publicznych. 

Okres realizacji projektu: 03.2014 – 09.2015

Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                    
 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji 

samorządowej. Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

MIESZKAŃCU ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY NA
WWW.EPUAP.GOV.PL!!!

MIESZKAŃCU KORZYSTAJ Z USŁUG
ELEKTRONICZNYCH W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ!!!

SAMORZĄDY
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Dożynki Gminy Stoszowice – Rudnica 2015

Tradycja dożynkowa jest głęboko zakorzeniona w kulturze słowiańskiej, 
z której wynikają główne obrzędy święta plonów, takie jak: uroczystości 
wieńcowe, poświęcenie chleba wypieczonego z mąki z tegorocznych zia-
ren, dzielenie się chlebem itd. Współcześnie dożynki, poza charakterem 
ludowym, coraz częściej stają się wydarzeniem kulturalnym na skalę 
znacznie wykraczającą poza kręgi środowisk rolniczych. 
W tym roku dożynki Gminy Stoszowice odbywały się w czwartą niedzielę 
lipca w sołectwie Rudnica. 
Uroczystości rozpoczęły się w miejscowej świątyni, gdzie sprawowano 
uroczystą Mszę Świętą, po czym w dożynkowym korowodzie wszyscy ze-
brani udali się na pobliskie boisko sportowe. Tam odbyła się druga część 
rolniczego święta. 
Tegoroczne dożynki gminne swoją obecnością uświetnili dostojni goście z 
Wojewodą Dolnośląskim, Panem Tomaszem Smolarzem i Wicewojewodą, 
Panią Joanną Bronowicką na czele. Był także Starosta Ząbkowicki, burmi-
strzowie i wójtowie sąsiednich gmin, radni, poczynając od województwa 

przez powiat po gminę, sołtysi oraz dyrektorzy i kierownicy różnych in-
stytucji. 
Ta część dożynek, która odbywał się na stadionie, miała bez wątpienia dwa 
centralne punkty: „Traktor off road racing” czyli wyścig ciągników rolni-
czych oraz koncert zespołu After Party. Te dwie atrakcje w połączeniu z 
występami zespołów ludowych oraz konkursami dla uczestników stano-
wiły ciekawy program z atrakcjami dla widzów w każdym wieku. Staranne 
przygotowanie oraz szeroko zakrojona promocja tegorocznych dożynek 
spowodowały, że Rudnica przeżyła prawdziwy szturm, który przeszedł 
najśmielsze oczekiwania gospodarzy. 
W kulminacyjnym momencie cała płyta boiska była całkowicie zapełniona 
widzami, a parkingi oraz pobocza w całej miejscowości szczelnie zastawiły 
samochody. Nawet starsi mieszkańcy wsi z podziwem mówili, że nie pa-
miętają takich tłumów. Natomiast młodsi mieszkańcy, zachwyceni pozio-
mem tegorocznych dożynek, wybiegając w przyszłość pytali Wójta Gminy 
Stoszowice Pawła Gancarza, jakie atrakcje planowane są na przyszłoroczne 
święto plonów. A to przecież dopiero za rok.

Okres żniwny tradycyjnie kończą uroczystości dożyn-
kowe, zwane również świętem plonów, które są wyra-
zem dziękczynienia wszystkich rolników za doroczne 
zbiory. 

Prezentacja dzieł sztuki zakupionych 
do zbiorów Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu w 2015 r.
dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

2-27 września 2015

PATRONI MEDIALNI:

MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu • pl. Powstańców Warszawy 5 • www.mnwr.art.pl

Edmund Witecki 
poprzez 

fotografie

23 września - 25 października 2015

MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu 
ZAPRASZA na wystawy czasowe

Nabytki 2015
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