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Wielki potencjał trzech województw

Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk albumowe wydanie Kapitału Dolnego Śląska, Kapitału Opolszczy-
zny i Kapitału Górnego Śląska za 2016 rok. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na przedstawienie najważniej-
szych zagadnień, problemów, ludzi i instytucji tych trzech województw w jednym wydaniu.

Te trzy województwa dają w sumie aż około 23 procent Produktu Krajowego Brutto całej Polski. Województwo 
śląskie najbardziej kojarzy się z wydobyciem węgla kamiennego i przemysłem ciężkim, problemami z ochroną 
środowiska. Jest drugim po Warszawie centrum gospodarczym Polski, najbardziej zurbanizowanym i uprzemy-
słowionym województwem. W ostatnich latach jednak bardzo wiele tu się zmieniło. Branża górnicza i przemysł 
ciężki znacznie ograniczyły swoją działalność, a w zamian za to postawiono na przemysł motoryzacyjny. Samo-
chody produkują tam m.in. takie koncerny jak General Motors i Fiat.

Na motoryzację postawiono również na Dolnym Śląsku. Region ten określą się nawet mianem zagłębia moto-
ryzacyjnego. Jego powstanie zapoczątkowała Toyota budując fabryki w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej. Potem przyszli inni giganci motoryzacji, m.in. Volkswagen, a ostatnio Mercedes.  Dolny Śląsk postawił 
również na branże AGD i informatyczną i w tych obszarach odnosi spore sukcesy.  

 Z kolei, Opolskie jest najmniejszym województwem w Polsce. Ma jednak duże możliwości rozwoju. Sprzyja 
mu bardzo dobra infrastruktura drogowa (autostrada a4) oraz kolejowa. Na terenie województwa znajdują się 
tereny należące aż do trzech wielkich specjalnych stref ekonomicznych: wałbrzyskiej, katowickiej i starachowi-
ckiej. Największa koncentracja tych terenów występuje w Opolu, Ujeździe, Skarbimierzu, Kluczborku i Oleśnie. 
Przedsiębiorcy coraz chętniej wybierają te lokalizacje. 

Przez cały rok byliśmy razem z samorządowcami, przedsiębiorcami, naukowcami z tych regionów, śledziliśmy 
ich dokonania, dyskutowaliśmy o możliwościach rozwoju. 

Zebraliśmy bardzo bogaty materiał, często trafialiśmy na wyjątkowych ludzi, którzy dzielili się z nami swymi 
dokonaniami. Rozmawialiśmy z samorządowcami, którzy doskonale zarządzali powiatami, czy gminami, potrafili 
przekształcić je w miejsca przyjazne dla mieszkańców, doskonale panować nad finansami, procesami inwesty-
cyjnymi. Trafialiśmy na firmy, które o dziwo nie były zbyt znane w swoich regionach, a doskonale radziły sobie 
na zagranicznych rynkach.

Staraliśmy się odnotować najważniejsze biznesowe wydarzenia w tych trzech regionach. Obszernie relacjo-
nowaliśmy uroczystości związane z wręczaniem nagród gospodarczych miejscowym firmom i samorządom. 
Opisywaliśmy dokonania laureatów. Uczestnictwo w tych wydarzeniach zawsze było dla nas niezwykle inspi-
rujące. Dzięki niemu mogliśmy śledzić trendy, które rodziły się w różnych obszarach biznesu. Zauważyliśmy na 
przykład, że w gronie laureatów gospodarczych nagród coraz mniej było tzw. starych, zasłużonych firm, a coraz 
więcej zaczęło się pojawiać przedsiębiorstw młodych, które dopiero zaczynały przygodę z biznesem, a już za-
częły odnotowywać bardzo duże sukcesy. Mowa tu m.in. o urodzonych globalistach a więc firmach, które już od 
początku swojej działalności zakładają zagraniczną ekspansję. Życzmy sobie, aby takich firm było jak najwięcej.  

Redakcja Kapitału
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- To był dynamiczny rok w  całym regionie. Dla nas wszyst-
kich bardzo ważny, przede wszystkim ze względu na ogromną 
pracę związaną z  realizacją Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W maju 
ubiegłego roku ogłosiliśmy pierwszy nabór wniosków do RPO, 
a do grudnia tego roku odbyło się tych naborów  już  67, na 
łączną kwotę ponad 2 mld złotych. To oznacza, że zagospoda-
rowaliśmy już 53 proc. funduszy unijnych przyznanych samo-
rządowi województwa w ramach RPO. Na rok przyszły planuje-
my kolejne 44 nabory na kwotę 1,4 mld złotych.

Do zainwestowania w  ludzi mamy 4 miliardy złotych 
i wszystko co robimy, staramy się robić z myślą o korzyściach, 
jakie mogą otrzymać mieszkańcy naszego regionu. Te liczby 
są ogromne, pobudzają wyobraźnię, ale nie o liczby tu chodzi, 
a o ludzi, którzy mogą z naszej pomocy skorzystać. Z tą myślą 
realizujemy program „Opolskie dla rodziny”, w którym staramy 
się pomóc, wesprzeć, doinwestować nasze społeczeństwo.

Mamy świadomość, że nie będzie rozwoju regionu bez roz-
woju przedsiębiorczości, dlatego cieszy nas duża aktywność 
firm w  konkursach i  staraniach o  pieniądze unijne. Opolscy 
przedsiębiorcy od września ubiegłego roku złożyli w  pięciu 
naborach niemal 370 wniosków. Dofinansowanie otrzymały 
92 z nich – w sumie na łączną kwotę 178 mln złotych. Ale to 
nie wszystko -  wartość realizowanych przez nich projektów 
to 371,5 mln złotych, co oznacza, że niemal 200 mln złotych 
przedsiębiorcy dołożyli z budżetów własnych. Ważne też jest 
i to, że większość projektów (o wartości ponad 203 mln zł) mia-
ła charakter innowacyjny. 

Atrakcyjna, dobrze płatna praca, to jeden z  warunków, by 
zatrzymać u  nas młodych ludzi, bo to oni będą decydować 
o przyszłości tego regionu. Dlatego tak duży nacisk, i co za tym 
idzie, pieniądze przekazujemy na wsparcie edukacji, uczniów, 
nauczycieli. To także z myślą o nich i ich przyszłości inwestuje-
my setki milionów złotych w infrastrukturę. Z impetem ruszyły 
inwestycje drogowe - tegoroczny budżet na ten cel to około 
150 mln złotych. Powstaje obwodnica Czarnowąsów ułatwiają-
ca m.in. dojazd do Elektrowni Opole, lada moment rozpocznie 
się budowa obwodnic Malni i Choruli nieopodal cementowni 
Górażdże. Dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa pasażerów 
kupiliśmy w tym roku cztery nowoczesne i bezpieczne IMPULSy 
– Opolskie to pierwszy region, w którym ten pociąg pojawił się 
na torach. Wkrótce pojawią się trzy kolejne - łącznie na zakup 
tych pociągów wydamy ponad 88 mln zł.

W szczególny sposób dbamy o najmłodszych i najstarszych 
mieszkańców. Programem poprawy opieki nad matką i  dzie-
ckiem obejmiemy około 20 tysięcy osób, rozpoczęliśmy rea-
lizację programu zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym, 

Szanowni Państwo,

zwłaszcza nadwadze, otyłości i  cukrzycy, w  którym badania 
obejmą 130 tysięcy osób. Kompleksową opieką wspieramy 
osoby starsze, m.in. tworząc nowe, przyjazne miejsca opieki.

Wszystkie nasze działania służą ludziom – i  to jest dla nas 
najważniejsze.

Andrzej Buła
 Marszałek województwa opolskiego 

Dolina Krzemowa w USA, Silicon Wadi w Izraelu, czy region 
Hischu na Tajwanie – to obszary, które na całym świecie słyną 
z przemysłu wysokich technologii i świetnych warunków dla 
rozwoju innowacyjności. Czy Dolny Śląsk ma szanse dołączyć 
do tego grona i stać się doliną innowacji Europy Środkowej? 
Tworzy się do tego coraz lepszy klimat. Właśnie ruszył pro-
gram Lower Silesia – Innovation Valley, który ma promować 
rodzimych przedsiębiorców i ich nowoczesne produkty.

Nasz region posiada ogromny potencjał intelektualny miesz-
kańców, istotne osiągnięcia naukowe, dynamicznie rozwijający 
się sektor MŚP oraz znaczące międzynarodowe korporacje. 

- Mamy wszystko, co potrzebne do przeniesienia się gospo-
darczo na wyższy poziom. Teraz chcemy połączyć ze sobą 
wszystkie te składniki i  dodać trochę naszej pomocy. Projekt 
Lower Silesia – Innovation Valley to długofalowe działania 
związane z  promocją innowacyjnych produktów, technologii 
i  usług, a  także innych rozwiązań mogących mieć wpływ na 
przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego 
Śląska – informuje Cezary Przybylski, marszałek województwa 
dolnośląskiego.

W programie jest już 50 innowacyjnych firm
Program przygotowany został przez samorząd województwa 

oraz samorządowe instytucje - Dolnośląski Fundusz Rozwoju 
oraz Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej. Już w tej 
chwili do projektu przyłączyło się blisko pięćdziesiąt firm z re-
gionu, które prezentują wysoki poziom innowacyjności m.in. 
z branż spożywczej, budowlanej, kosmetyczno-farmaceutycz-
nej i IT. 

W  ramach programu Lower Silesia – Innovation Valley po-
wstanie wirtualny katalog innowacyjnych produktów i  usług 
tworzonych przez dolnośląskich przedsiębiorców. Będą one 
także reklamowane podczas najważniejszych targów mię-
dzynarodowych oraz poprzez partnerów, takich jak rządowy 
Wydział Promocji Handlu i  Inwestycji, polskie ambasady oraz 
zagraniczne izby handlowe i gospodarcze. Oprócz tego, firmy 
biorące udział w projekcie mogą liczyć na wsparcie finansowe 
dopasowane do ich potrzeb rozwojowych. Planowane są różne 
instrumenty, od atrakcyjnych pożyczek po np. wejścia kapita-
łowe. 

Zaproszenie dla inwestorów
Raz w roku najciekawsze i najbardziej zaawansowane tech-

nologicznie produkty i usługi zostaną wyróżnione nagrodą Lo-
wer Silesia Innovation Product Valley. W kapitule konkursu obok 
marszałka Cezarego Przybylskiego zasiądą m.in. rektor Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Tadeusz Trziszka, 
prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej Piotr Wrzecioniarz oraz 
Marek Woron z Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki.

Poza wsparciem już działających przedsiębiorców program 
dolnośląskiej doliny innowacji zakłada również zaproszenie no-
wych firm do inwestowania w naszym regionie i przygotowanie 
dla nich atrakcyjnej oferty gospodarczej.  

- Inwestycje oparte na innowacyjnych produktach, proce-
sach i usługach będą w najbliższych latach motorem napędo-
wym naszej gospodarki. Będą też kluczem do utrzymania wy-
sokiej pozycji w gronie najbardziej rozwiniętych gospodarczo 
regionów. Chcemy skorzystać z  tej szansy i  pokazać, że nasi 
przedsiębiorcy mogą konkurować z najlepszymi – dodaje mar-
szałek Przybylski.

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Właśnie ruszył wyjątkowy projekt Lower Silesia – Innovation Valley

Dolny Śląsk ma szansę być
doliną innowacji Europy Środkowej
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Gospodarka

Wskaźniki
to nie jest bożek

W  tej części naszego albumu przedstawiamy przedstawicieli samorządów gospodarczych, 
przedsiębiorców z trzech województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Rok 2016 mogli oni 
zaliczyć do udanych. Nikt jednak nie zamierza spoczywać na laurach, przed nimi trudny 2017 rok. 

Sporym wyzwaniem dla biznesu będzie osiągniecie zakładanego przez rząd przyrostu PKB na 
poziomie 3,6 procent. Będzie to trudne zwłaszcza, że w III kwartale 2016 roku wzrost gospodarczy 
dość nieoczekiwanie obniżył się do poziomu 2,5 procent. 

Wprawdzie pojawiają się opinie, że same wskaźniki nie są takie ważne, że bardziej istotna jest 
jakość tego wzrostu, to jednak nie można zapominać, że kalkulowane na przyszły rok budżetowe 
wydatki oparte są właśnie o tempo przyrostu PKB. A przecież, w III kwartale 2016 roku wyniósł on 
2,5 proc. przy czym popyt krajowy zwiększył się o 2,9 proc., a  inwestycje spadły o 7,7 proc. Jest 
oczywiste , że jeśli chcemy sprostać budżetowym wyzwaniom, to PKB musi rosnąć w zakładanym 
tempie, a najważniejszą sprawą jest odbudowanie tempa wzrostu inwestycji. To już jednak w dużej 
mierze zależy od indywidualnych decyzji przedsiębiorców. 

Firma decyduje się na inwestycje, jeśli spodziewa się, że uzyska z niej odpowiedni zwrot. Przed-
siębiorca musi więc mieć przekonanie, że sytuacja w gospodarce jest na tyle stabilna, że można 
ryzykować angażowanie kapitału w różne przedsięwzięcia. Pod koniec 2016 roku, indeks PMI, mie-
rzący takie nastroje wśród przedsiębiorców, zwiększył się na szczęście z 50,2 do 51,9 pkt. Krzepią-
ca również była podana przez Główny Urząd Statystyczny informacja, że w listopadzie 2016 roku  
liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach wzrosła, w ujęciu rocznym, o 3,1 proc. do 5791 tys., zaś 
wynagrodzenie było wyższe o 4 proc. Listopad 2016 roku, był pod tym względem, jednym z najlep-
szych w ostatnich kilku latach.

Jak uważa prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i  wykładowca UW, 
w najbliższym czasie możemy mieć do czynienia z dalszym przyspieszeniem wynagrodzeń. Od 1 
stycznia 2017 r. podniesiona zostanie płaca minimalna do 2 tys. zł, minimalna stawka godzinowa. 
Pojawi się też w presja na wzrost płac ze strony pracowników, którą już teraz obserwujemy w nie-
których branżach. Spora grupa zatrudnionych odczuje to pozytywnie w swoich portfelach.

Śląskie jest najbardziej atrakcyjnym pod względem inwesty-
cyjnym regionem w Polsce, pod tym względem należy również 
do liderów na świecie. Ogromną role odegrała tu Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), która w ciągu 18 lat dzia-
łania przyciągnęła bezpośrednie inwestycje o  wartości około 
21,5 mld zł, tworząc ponad 53 tys. nowych miejsc pracy. 

Potwierdzeniem tych wyników jest 2. miejsce w Europie i 11. 
na świecie w rankingu stref ekonomicznych przeprowadzonym 
przez fDi Intelligence (centrum badawcze Financial Times).

Jest to jeden z najsilniejszych gospodarczo (niemal 12,7 proc. 
PKB) i demograficznie (prawie 4,6 mln osób) regionów w Pol-
sce. To największy zurbanizowany obszar w  Europie środko-
wo-wschodniej, mający najwyższą średnią krajową gęstość 
zaludnienia oraz wskaźnik ludności miejskiej – ponad 77%. In-
westorów wspiera wiele instytucji otoczenia biznesu.

Najgęstsza w kraju sieć kolejowa i autostrad
Województwo jest również dobrym miejscem dla inwestycji 

ze względu rozwinięty rynek pracy. Ludzie od pokoleń pracu-
ją tu w przemyśle, wśród nowych technologii, to także region 
innowacji i kreatywnych kadr. Niemal 3 miliony osób w wieku 
produkcyjnym i ponad 136 tys. studentów zapewnia ogromne 
i  różnorodne zasoby pracy oraz wielkość i  chłonność rynku 
zbytu.

Dla rozwoju biznesu wielkie znaczenie ma dobra infrastruk-
tura. Pod tym względem Śląskie nie ma sobie równych w Pol-
sce. Ma najgęstszą w kraju sieć dróg ekspresowych i autostrad. 
Realizowanych jest tu 50 procent krajowych przewozów kole-
jowych cargo. Przez teren województwa śląskiego przebiegają 
trzy szlaki kolejowe, zaliczane do międzynarodowej sieci AGC: 
E90, E59, E65. Istotne miejsce na mapie światowej infrastruk-
tury kolejowej zajmuje Euroterminal w Sławkowie. Stanowi on 
najbardziej wysunięty na zachód punkt kolei szerokotorowej, 
łącząc Śląskie z systemem transportowym Azji.

Blisko jest stąd do Czech i Słowacji. W promieniu 600 km od 
Katowic znajduje się 6 europejskich stolic: Warszawa, Berlin, 
Praga, Budapeszt, Wiedeń i Bratysława. Lotnisko Katowice jest 
liderem w ruchu cargo w kraju wśród lotnisk regionalnych.

Region jest ważnym ośrodkiem wystawienniczo-targowym 
i  konferencyjnym. Corocznie organizowany jest Europejski 
Kongres Gospodarczy w  Katowicach. Jest to największa im-
preza biznesowa w  Europie Centralnej, tworząca przestrzeń 
do wymiany opinii elit politycznych, biznesowych, naukowych 
i ekonomicznych.

Stabilne finanse regionu
W budżecie województwa śląskiego na rok 2017  największe 

środki przeznaczono na transport i  łączność (ok. 781 mln zł), 
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (150 mln zł), oświa-
tę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (126,6 
mln zł), kulturę fizyczną (91,5 mln zł) oraz ochronę zdrowia (ok. 
75,7 mln zł).

Na organizację pasażerskich przewozów kolejowych w 2017 
roku Województwo Śląskie planuje przeznaczyć ok. 185,7 mln 
zł. Z tej kwoty ok. 140 mln zł mają otrzymać Koleje Śląskie, a ok. 
35 mln zł Przewozy Regionalne.

Ponad 5 mln zł będzie przeznaczone na remont taboru ko-
lejowego PR. Środki na ten cel zostaną przekazane do budżetu 
Województwa z Funduszu Kolejowego.

Przed przyjęciem budżetu przyjęto również Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową na lata 2017-2030. W  tym okresie wydatki 
bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie do-
chodów bieżących, a  zatem Wieloletnia Prognoza Finansowa 
spełnia wymóg równowagi wewnętrznej. Również rzeczywisty, 
indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia utrzymuje się poniżej 
dopuszczalnych limitów wartości.

Źródło: www.slaskie.pl

Śląskie
wyjątkowe miejsce dla rozwoju biznesu
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Na mocy znowelizowanej w 2015 roku Ustawy o Radzie Dia-
logu Społecznego i  innych instytucjach dialogu społecznego 
reprezentatywne organizacje pracodawców i  reprezentatyw-
ne organizacje związkowe - partnerzy społeczni - wystąpili 
w  grudniu 2015 roku do Marszałka Województwa Dolnoślą-
skiego z wnioskiem o powołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego. Marszałek powołał Wojewódzką Radę Dialogu 
Społecznego 7 grudnia 2015 r. Jej pierwsze posiedzenie odbyło 
się 18 grudnia  2015 r. Rozpoczynaliśmy pracę w zmodyfikowa-
nej formule dialogu społecznego. Rada Dialogu Społecznego 
zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. 
W regionach działalność rozpoczynały wojewódzkie rady dia-
logu społecznego. W  myśl zapisów nowej ustawy kadencja 
przewodniczącego trwa rok i jest on wybierany spośród człon-
ków Prezydium, w  skład którego wchodzą przedstawiciele 
wszystkich stron dialogu. Miałem zaszczyt kierować pracami 
Rady w bieżącym roku, właśnie kończę swoją kadencję i przy-
znaję, że był to czas niezwykle intensywnej pracy. 

W  2016 roku odbyło się łącznie 40 posiedzeń Prezydium, 
Rady i  jej zespołów roboczych. Bardzo dbaliśmy o  to, aby 
spotykać się przynajmniej raz na miesiąc w gronie Prezydium 
i  dzięki temu na bieżąco monitorować sytuację społeczno-
-gospodarczą regionu i  odpowiednio wcześnie reagować na 
potencjalne konflikty. Interweniowaliśmy w  sprawie szpitala 
powiatowego w  Trzebnicy. Członkowie powołanego zespołu 
doraźnego zaangażowali się w  łagodzenie konfliktu wynika-
jącego z  konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji pla-
cówki. Przyjęte w konsensusie przez Radę stanowiska wpłynęły 
na modyfikację decyzji rządowych dotyczących Ustawy pra-
wo wodne czy budowy drogi S3 – tak istotnej dla zachodnich 
województw inwestycji infrastrukturalnej. Nasze stanowisko 
w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego wypracowane 
po długich negocjacjach stron dialogu zostało uznane za mo-
delowy przykład współpracy strony samorządowej i społecznej 
w Radzie. 

Aktywność formalna ustępuje jednakże w  tym przypadku 
licznym wartościom leżącym w jej kontekście. Wszyscy człon-
kowie Rady charakteryzują się wysoką świadomością swojej 
podmiotowości i  choć pozostają z  poczuciem związku z  or-
ganizacją, którą reprezentują, to jednak partykularne zapędy 
ustępują zaangażowaniu na rzecz spraw łączących środowiska. 
Na dobre efekty pracy dialogowego gremium w naszym woje-
wództwie wpływa jej styl, który przypomina zarządzanie pro-
cesami. Wszyscy jesteśmy świadomi, że role członków grupy 
się przeplatają. Liderskie, kierownicze czy wykonawcze funk-
cje mogą się zmieniać w zależności od realizowanego tema-
tu, zadania. Naturalna rywalizacja przeplata się harmonijnie ze 
współpracą, a ambicje indywidualne – choć jako protwórcze są 
bardzo potrzebne, zdołaliśmy spożytkować w budowaniu zbio-
rowej tożsamości opartej na zaufaniu i szacunku.

Dzięki odpowiedniemu nastawieniu wszystkich członków 
Rady możemy się pochwalić konkretnym dorobkiem i jak cza-
sem słyszę, fenomenem twórczej współpracy związków za-
wodowych i organizacji pracodawców. Okazuje się, że można 
osiągnąć coś więcej niż tradycyjne boje związków zawodo-
wych o prawa pracownicze i wynagrodzenia, a pracodawców 

Dialog społeczny na Dolnym Śląsku 
(pierwsza rocznica WRDS WD)

- o liberalizację prawa pracy i deregulację sprzyjającą efektyw-
ności ekonomicznej.  

Taka narracja jest zazwyczaj wygodna dla rządzących jako 
władzy. W  rzeczywistości rzeczowa argumentacja za swoimi 
tezami nie ma nic wspólnego z  deprecjonowaniem struktury 
społecznej i lekceważeniem społeczeństwa, a z drugiej strony 
z chęcią degradowania gospodarki i utrącania szans na jej roz-
wój. Zbudowaliśmy w regionie fundamenty i strukturę dialogu 
społecznego, wypełniamy ją treścią w  endogennym procesie 
z czysto społecznikowską pasją. Mamy przy tym świadomość, 
że celem wyższego rzędu jest budowanie kapitału społeczne-
go, bez obecności którego nie rozkwitnie żadna gospodarka.

W roku 2017 organizacyjne stery WRDS WD przejmie Marsza-
łek Województwa Dolnośląskiego. Życząc Panu Marszałkowi 
powodzenia w sprawowaniu tej funkcji, liczymy na dalszą życz-
liwą współpracę oraz wzmacnianie Partnerów Społecznych dla 
dobra regionu.

Marek Woron, 
Kanclerz Loży Dolnośląskiej, Wiceprezes Business Centre Club

Najważniejszym tegorocznym wydarzeniem w  Loży Opol-
skiej BCC był Jubileuszowy XX Koncert Dobroczynny „PRZED-
SIĘBIORCY DZIECIOM” w ramach Opolskiej Gali BCC podczas 
którego obchodziliśmy  Jubileusz XX lecia Loży.

Wiele z tegorocznych spotkań Loży Opolskiej podporządko-
waliśmy zmianom przepisów z  dziedziny życia gospodarcze-
go. Loża zorganizowała spotkania  z szefostwem PIP, Urzędów 
i Izby Skarbowej oraz UKS, ZUS. Spotykały się nasze zespoły dla 
kadry managerskiej: HR, dyr. finansowych i CSR. W ramach tego 
ostatniego zespołu odbyły się warsztaty nt. Społecznej Odpo-
wiedzialności Biznesu,  a w 2017 r. zrealizujemy wspólny projekt 
CSR.

Tradycyjnie spotykamy się w  firmach członkowskich gdzie 
wspieramy się wiedzą i doświadczeniem. W Cyklu „Liderzy Bi-
znesu" mówiliśmy jak skutecznie zarządzać firmą oraz podzieli-
liśmy się doświadczeniami na temat przejęć firm.

W samej Loży nie zabrakło pomysłów na wspólne spotkania 
integracyjne i na wypoczynek. Jedną z takich inicjatyw był po-
byt w Osadzie Śnieżka k. Karpacza razem z członkami innych 
lóż z Polski.

We wrześniu Kanclerz Loży podpisał porozumienie o współ-
pracy z  Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego razem 
z  szefami Opolskiej Izby Gospodarczej i  Izby Gospodarczej 
Śląsk. Nasza Loża zgłosiła już trzy pomysły do wspólnej realiza-
cji, m.in. budowania klas patronackich oraz wsparcia start upów 
poprzez  mentoring.

Loża organizuje również cykliczne szkolenia z udziałem zna-
komitych trenerów biznesu, jak chociażby nowy cykl szkolenia 
pn. Coaching transformacyjny.

Plany na 2017 to obok dotychczasowych projektów nowy 
Cykl „Liderzy Przemian" i „Jak zbudowałem swoją firmę".  Pla-
nujemy kolejne wspólne przedsięwzięcia z  udziałem innych 
lóż BCC w  kraju, wspólne projekty w  ramach porozumienia 
z OCRG oraz nowe cykle szkoleń dla szefów firm oraz kadry 
zarządzającej.

Jako BCC jesteśmy członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialo-
gu Społecznego, gdzie możemy zgłaszać i nagłaśniać aktualne 
problemy i tematy dotyczące biznesu. Jesteśmy obecni w kilku 
innych ważnych gremiach, gdzie nasi członkowie mogą wnosić 
nie tylko nowe inicjatywy, ale również opiniować ważne plano-
wane przedsięwzięcia dotyczące miasta i regionu.

Obok Rady Loży, która opiniuje i zatwierdza plany dotyczące 
strategii Loży i działań Klubu w Regionie w Loży powstała grupa 
inicjatywna złożona z najmłodszych managerów, która reaguje 
na nowe wyzwania, tak by tempo zmiany pokoleniowej i tech-
nologicznej było z nami, a nie przeciwko nam.

Dzielenie się wiedzą to największy kapitał Loży opolskiej BCC, 
w  który teraz inwestujemy. Tam jest odpowiedź na stawiane 
przez naszych członków coraz częściej pytania o  to w  jakim 
kierunku zmierzamy i jak przygotować się do coraz bardziej dy-
namicznych zmian.

Dzielenie się wiedzą 
to nasz największy kapitał

Andrzej Lepich, 
Kanclerz Loży Opolskiej BCC, Wiceprezes Business Centre Club,

W Opolskiej Loży BCC

powstała grupa inicjatywna 

złożona z najmłodszych managerów,

która reaguje na nowe wyzwania
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Dwanaście miesięcy intensywnej pracy na rzecz Członków, 
którzy przez ten czas licznie uczestniczyli w  wydarzeniach 
Zachodniej Izby Gospodarczej pozwalają wierzyć, że nadcho-
dzący rok 2017 będzie obfitował w  jeszcze więcej spotkań, 
pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy przedsię-
biorcami z Wrocławia i Dolnego Śląska.  

Przede wszystkim cieszy nas rosnąca ilość naszych Człon-
ków, którzy również i w  tym roku postanowili zaufać naszym 
działaniom, dzięki czemu Zachodnia Izba Gospodarcza utrzy-
mała pozycję lidera wśród samorządów gospodarczych w re-
gionie, o czym może świadczyć także fakt ponownej organi-
zacji dwóch największych wydarzeń dla przedsiębiorców na 
Dolnym Śląsku: Wrocławskiego Forum Kobiet, które ponownie 
przyciągnęło setki aktywnych zawodowo kobiet oraz Konkur-
su „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza” – nazywanego 
„Biznesowymi Oskarami”, ponieważ po raz drugi Wielka Gala 
Biznesu wieńcząca Konkurs odbyła się w Narodowym Forum 
Muzyki we Wrocławiu – miejscu, gdzie w tym roku wręczono 
Europejskie Nagrody Filmowe.

Organizacja wspomnianych imprez cieszących się coraz 
większym zainteresowaniem oraz popularnością całego środo-
wiska biznesowego regionu, wliczając w to najważniejsze wła-
dze samorządowe, nie tylko umożliwia nawiązanie ściślejszej 
współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, lecz pozosta-
je zachętą do planowania kolejnych edycji. Dlatego już teraz 
pragnę zaprosić wszystkich na przyszłoroczne V Wrocławskie 
Forum Kobiet i 14. edycję Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda 
Gospodarcza” – jako że w świecie tak szybko zmieniającym się, 
te dwie rzeczy pozostają niezmienne.

Mijający rok 2016 był również okazją do goszczenia w naszej 
siedzibie wielu ekspertów z takich dziedzin jak: podatki, finanse, 
gospodarka czy bankowość. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszył się cykl spotkań z  ekspertami: z  udziałem Dyrektora 
Wykonawczego J.P Morgan na Europę Środkową i Wschodnią 
–  Panem Georgiem Juscsakiem oraz Piotrem Kuczyńskim – 
Głównym Analitykiem Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. 
Jednocześnie po raz pierwszy Zachodnia Izba Gospodarcza 
zorganizowała Dolnośląski Dzień Przedsiębiorczości, którego 
celem było przedstawienie możliwości pozyskania funduszy na 
rozwój firm oraz środków na zatrudnienie nowych pracowni-
ków. To wydarzenie również przyciągnęło wielu przedsiębior-
ców, którzy wkrótce wprowadzili swoje firmy w poczet Człon-
ków ZIG.

 
Jednocześnie koniec roku oznaczał poważną zmianę 

w  funkcjonowaniu Izby, której zwieńczeniem jest nowa na-
zwa organizacji: Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy 
i Przedsiębiorcy. Dzięki rozpoczęciu działalności na podstawie 
dwóch ustaw jednocześnie – o Izbach Gospodarczych i Związ-
kach Pracodawców uzyskamy nowe uprawnienia i  narzędzia 
umożliwiające wpływanie na procesy legislacyjne z  korzyścią 
dla wspomnianych pracodawców oraz przedsiębiorców. Po-
nadto nowe otwarcie w historii ZIG podyktowane jest chęcią 

Mijający 2016 rok był trudnym okresem dla polskiej gospo-
darki, w tym również dla województwa śląskiego. Do głównych 
przyczyn sytuacji  w naszym regionie należały problemy bran-
ży budowlanej i trudna sytuacja górnictwa. Spadek nakładów 
inwestycyjnych odnotowujemy nie tylko ze strony firm, ale 
również samorządów. Naprzeciw negatywnym tendencjom w 
naszym regionie wychodzi Katowicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna S.A., która od początku bieżącego roku pozyskała łącz-
nie 17 projektów inwestycyjnych, w tym wydała 15 zezwoleń na 
prowadzenie działalności na jej terenie. Jak wynika z dostęp-
nych danych, wartość nakładów inwestycyjnych w KSSE dekla-
rowanych przez firmy wyniesie ponad 1,3 mld złotych, co wiąże 
się z utworzeniem co najmniej 1161 nowych miejsc pracy. 

Bezrobocie stale maleje, a kształtujący się rynek pracownika 
zwiększa możliwości i daje nowe szanse rozwoju zawodowe-
go  szczególnie w przemyśle, logistyce i usługach. Jak wskazu-
ją statystyki, stopa bezrobocia w województwie śląskim wynosi 
6,8%, czyli prawie dwa punkty procentowe mniej niż średnia 
krajowa. 

Województwo Śląskie to, prócz bogatego kapitału intelek-
tualnego i atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, nowoczes-
ny ośrodek kultury, centrum spotkań biznesowych oraz coraz 
częściej obierany kierunek turystyczny. Rok 2016 pokazał, jak 
efektywnie można wykorzystać to, co oferuje nasz region. 
Dzięki nowoczesnym obiektom Strefy Kultury Katowic możliwa 
była organizacja konferencji, kongresów i wydarzeń kultural-
nych na światowym poziomie. Nawiązane dzięki temu kontakty 
biznesowe i międzynarodowe w przyszłości zaowocują z pew-
nością wieloma ciekawymi projektami. Regionalna Izba Gospo-
darcza w Katowicach z powodzeniem korzysta z tych atutów, 
organizując w regionie swoje kluczowe przedsięwzięcia, m.in. 
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, skupia-
jący corocznie kilka tysięcy uczestników z kraju i z zagranicy, 
czy też Gale Laurów Umiejętności i Kompetencji, gromadzącą 
wybitne postaci regionu i całej Polski.

Śląsk systematycznie buduje również swój innowacyjny po-
tencjał. Sprawnie działające ośrodki kształcenia oraz współ-
praca nauki z praktyką gospodarczą, sprzyjają powstawaniu 
coraz większej liczby start-upów, nowych wynalazków i orga-
nizacyjnych, innowacyjnych rozwiązań. Województwo Śląskie 
wyróżnia także bogaty potencjał eksportowy. Motorem roz-
woju eksportu w coraz częściej stają się właśnie innowacje i 
nowoczesne usługi, w tym: zielone technologie, rozwiązania 
informacyjne i telekomunikacyjne czy progresywne technolo-
gie medyczne. Dzięki temu możliwym będzie zmiana tradycyj-
nie rozumianego, przemysłowego wizerunku naszego regionu 
na przestrzeń sprzyjającą powstawaniu najnowszych rozwiązań 
technologicznych, również w obszarze bioinżynierii medycz-
nej, robotyki czy materiałów nowych generacji oraz nanotech-
nologii.

To było dwanaście miesięcy
intensywnej pracy

Podsumowanie 2016 r.

nawiązania kolejnych kontaktów biznesowych, również mię-
dzynarodowych, i uczestniczenia w projektach, które dotych-
czas, z przyczyn statutowych, były dla nas niedostępne. Mam 
więc nadzieję, że rok 2017 przyniesie dużo dobrego pod kątem 
działań na rzecz regionalnego biznesu.

Przedsiębiorczość na Dolnym Śląsku stoi na dobrym po-
ziomie. Jednak naszym zadaniem jest sprawiać, aby każdy 
rok przynosił zmiany na lepsze. Dlatego już teraz zamierzamy 
uczynić wszystko, by tę tradycję w najbliższych 12 miesiącach 
kultywować.

Marek Pasztetnik
Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej 

- Pracodawcy i Przedsiębiorcy

W nowym 2017 roku życzę Państwu realizacji wszystkich, 
czekających nas wyzwań, którym będą towarzyszyły pozytyw-
na energia, optymizm, a w rezultacie ogromna satysfakcja. 

Tadeusz Donocik
Prezes RIG w Katowicach
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Rok rozwoju
i umiędzynarodowiania

Mijający rok w  Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej był rokiem 
wytężonej pracy, dzięki której wzrosła jakość usług jakie 
świadczymy oraz pojawiły się nowe. Izba coraz mocniej i le-
piej jest w stanie wspierać dolnośląskich przedsiębiorców. 

Dolnośląska Izba Gospodarcza już od ponad 25 lat wspiera 
firmy w  obszarach ich aktywności biznesowej, a  także działa 
na rzecz integracji środowiska przedsiębiorców. Reprezentuje 
interesy podmiotów gospodarczych wobec władz i  instytucji 
państwowych oraz  samorządowych. Z firmami członkowskimi 
dzielimy się naszym doświadczeniem, kapitałem wiedzy i siecią 
kontaktów.

Jak zwykle Izba już od stycznia organizowała szkolenia, do-
tyczące tematów aktualnych i  ważnych dla przedsiębiorców. 
Przez cały rok nie zwalnialiśmy tempa, a nasze szkolenia, dzięki 
badaniu potrzeb szkoleniowych odpowiadały na aktualne za-
potrzebowanie firm. W  ciągu minionego roku zorganizowali-
śmy wiele spotkań networkingowych, śniadań biznesowych 
i  klubów biznesu. Mieliśmy okazję spotykać się z  przedsię-
biorcami w takich miejscach jak Afrykarium, Technologicznym 
Centrum 3M , Stacji Dizajn, Browarze Stu Mostów czy siedzibie 
lokalnej telewizji Echo24. 

Rok 2016 był ważnym rokiem dla Izby pod względem roz-
wijania kontaktów międzynarodowych. Stale współpracujemy 
z najbliższymi sąsiadami, organizujemy spotkania i konferencje 

gospodarcze oraz wymieniamy się informacjami.  Jesteśmy 
również członkiem Unii Izb Odry i Łaby.  W 2016 roku nawiąza-
liśmy współpracę z białoruską Strefą Ekonomiczną w Brześciu. 
Ważnym kierunkiem stała się także Afryka, która dzięki dużym 
możliwościom inwestycyjnym staje się niezwykle atrakcyjnym 
rynkiem dla polskich przedsiębiorców. Dlatego przy DIG po-
wstała sekcja, której głównym celem jest wsparcie firm w zdo-
bywaniu tych rynków. W 2017 planowana jest duża konferen-
cja gospodarcza z udziałem przedstawicieli kilkunastu państw 
afrykańskich.

Kontynuujemy działalność statutową. Także szkolimy, in-
formujemy a przede wszystkim łączymy firmy . Nowością jest 
przygotowana we współpracy z liderami rynku, dobra oferta dla  
branży IT oraz start-up’ów. Wciąż ważną usługą, którą świad-
czymy jako jedyny podmiot we Wrocławiu, pozostaje legaliza-
cja dokumentów w obrocie międzynarodowym. Co roku rośnie 
liczba firm, które korzystają z  tej możliwości. Przy DIG działa 
również Sąd Arbitrażowy, który jest alternatywą dla sądów po-
wszechnych w  rozstrzyganiu sporów pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi.

Z optymizmem wchodzimy w kolejny rok działalności z ocze-
kiwaniem, że 2017 będzie bardzo dobrym rokiem dla przedsię-
biorców.

Zbigniew Sebastian
Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Gospodarczej

Jakie korzyści wynikają z korzystania z usług mediatora? 
Mediator jest neutralną osobą wspierającą  w  dobrowolnym i poufnym  
procesie rozwiązania sporu. Ma on za zadanie pomóc stronom konfliktu 
w  znalezieniu satysfakcjonujących rozwiązań. Korzystanie z  usług 
mediatora daje szansę na szybsze i znacznie tańsze rozwiązanie sporu, 
a  w  konsekwencji znaczące obniżenie jego kosztów. Rozwiązywanie 
konfliktów na drodze sądowej wiąże się ze sporym ryzykiem, dotyczącym 
ostatecznego rozstrzygnięcia czy długotrwałego, kosztownego 
procesu. Warto pamiętać, że nawet pozytywne rozstrzygnięcie procesu 
sądowego okazuje się często trudne do wyegzekwowania. Istotną 
korzyścią wynikającą z  mediacji jest również bezpośredni wpływ na 
rezultat postępowania, co zmniejsza prawdopodobieństwo konieczności 
prowadzenia egzekucji. Mediacja pozbawiona jest tych elementów 
procedury sądowej, które są najbardziej uciążliwe dla stron: nie wymaga 
powoływania świadków ani biegłych. Dodatkową zaletą w przypadku 
zawarcia ugody przed mediatorem w trakcie procesu jest zwrot wpisu 
sądowego o czym nie wszyscy wiedzą. Ponadto strony mogą rozszerzyć 
zakres spraw wykraczając poza granice pozwu i  rozwiązać wszelkie 
wzajemne spory bez uszczerbku dla wizerunku firmy. 

Kiedy zachodzi potrzeba skorzystania z usług mediatora? 
Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu albo 
po wszczęciu postępowania na podstawie postanowienia sądu. Obie 
strony mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym 
etapie postępowania sądowego. Ma ona zastosowanie zwłaszcza 
w tych sporach, w których przedsiębiorców łączą długotrwałe relacje 
biznesowe. Może być dobrym pomysłem również w  przypadku 
należności bezspornych, kiedy proces windykacyjny okazuje się zbyt 
długi i nieskuteczny. Mediacja pozwala na polubowne odzyskanie tych 
należności, ale może przynieść także wymierną korzyść dłużnikowi. 
Dzięki mediacji możliwe jest wypracowanie rozsądnego kompromisu 
z wierzycielem dzięki któremu harmonogram i wysokość zobowiązań 
są akceptowalne przez każdą ze stron. Warto pamiętać, że zatwierdzona 
przez sąd ugoda, zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody 
zawartej przed sądem. 

Czy przedsiębiorcy często korzystają z pomocy mediatorów?
W  obecnej sytuacji gospodarczej mediacja staje się coraz bardziej 
popularna. Między przedsiębiorcami często dochodzi do sporów 
związanych przede wszystkim z  roszczeniami dotyczącymi 
nieterminowej spłaty należności czy niedotrzymaniem zobowiązań 
wynikających z  zawartych kontraktów. Chodzi najczęściej o  takie 
obszary jak profesjonalne usługi, umowy handlowe, czy prawa 
autorskie. Coraz więcej przedsiębiorców uświadamia sobie korzyści 
wynikające ze zlecenia sprawy do mediacji. Długotrwała sytuacja 
konfliktowa w firmie wiąże się często z dużymi kosztami i obniżeniem 
wiarygodności firmy. 

Jakie cechy powinien spełniać dobry mediator? 
Przede wszystkim powinien posiadać przygotowanie merytoryczne 
oraz doświadczenie zawodowe. Spośród wielu cech profesjonalnego 
mediatora  należy wyliczyć: umiejętność diagnozowania konfliktów, 
przewidywania skutków oraz zachowania bezstronności i poufności. 
Wytrwałość i konsekwencja są równie istotne. Ponadto mediator 
powinien działać zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi 
oraz wymogami Ministerstwa Sprawiedliwości.

W jaki sposób dokonywany jest wybór osoby mediatora? 
Mediatora wspólnie wybierają strony albo wyznacza go sąd 
w przypadku sprawy sądowej biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności 
osobę z  listy stałych mediatorów. Sądy Okręgowe dysponują listami 
specjalistów, rekomendowanych przez różnego rodzaju organizacje 
i  stowarzyszenia. Wybierając mediatora warto pamiętać, że strony 
mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie 
postępowania sądowego, a także zanim sprawa trafi do sądu. 

W jakich sprawach najczęściej bierze Pani udział? Czy doświadczenie 
na stanowisku wicedyrektora departamentu w  Urzędzie 
Marszałkowskim oraz dyrektora Biura Polityki Mieszkaniowej 
w Urzędzie Miasta ułatwia pracę w tym zawodzie? 
Przez ostatnie kilkanaście lat przeprowadziłam kilkaset mediacji 
gospodarczych, cywilnych oraz z zakresu prawa pracy w dużej mierze 
zakończonych ugodą. Większość prowadzonych mediacji odbywała 
się na zlecenie sądów, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. 
Dotyczyły one wielu dziedzin gospodarki: w  szeregu przypadków 
branży budowlanej, transportowej, medycznej, energetycznej, 
meblowej oraz hotelarskiej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe 
w  różnych obszarach gospodarki zdecydowanie ułatwia pracę, 
zwłaszcza w  sprawach gospodarczych oraz z  udziałem podmiotów 
publicznych.

Ukończyła Pani, jako pierwsza Polka, studia dotyczące pokojowego 
rozwiązywania konfliktów w Bangkoku i Nepalu. Czy to doświadczenie 
jest pomocne w prowadzeniu mediacji o zasięgu międzynarodowym? 
Miałam przyjemność zakwalifikować się do projektu wraz 
z  dwudziestoma osobami z  całego świata. Wśród tych osób zaledwie 
trzy osoby były z Europy.  Muszę przyznać, że udział w kilkumiesięcznym, 
międzynarodowym projekcie na Chulalongkorn University w  Bangkoku 
był niezwykłym doświadczeniem. Była to również okazja do wymiany 
doświadczeń z  profesjonalistami z  całego świata, specjalizującymi się 
w  różnych formach transformacji konfliktu. Prezentowana przez nich 
filozofia podejścia do problematyki konfliktu wykorzystuje możliwości 
tkwiące po obu stronach transformując go w satysfakcjonujące rozwiązania. 
Kancelaria pracuje również na zlecenie klientów spoza naszego kraju. 
Udział w międzynarodowym projekcie w Azji pozwala szerzej spojrzeć na 
potencjalne możliwości w przypadku sytuacji konfliktowej.

W  czerwcu 2013 r. "Kancelaria Mediacyjna Jolanta Maślikowska" 
została wyróżniona Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym. Jakie 
znaczenie ma dla Pani ta nagroda?
Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy jest znakiem wiarygodności i  jakości 
gospodarczej, przyznawanym przedsiębiorcom przez województwo 
dolnośląskie. To jedno z  najbardziej prestiżowych wyróżnień w  naszym 
kraju. Taka nagroda mobilizuje do przestrzegania najwyższych standardów 
jakości, rzetelności i  dbałości o  wiarygodność gospodarczą. Więcej 
informacji odnośnie możliwości oraz korzyści płynących z zastosowania 
mediacji można uzyskać odwiedzając naszą stronę internetową  
www.mediacje-maslikowska.pl, kierując pytania na adres mailowy: 
kancelaria@mediacje-maslikowska.pl, telefon: 603 138 491

rozmawiał Filip Bernat

Przedsiębiorcy coraz chętniej 
korzystają z mediacji
Rozmowa z Jolantą Maślikowską mediatorem 
na liście Prezesa Sądu Okręgowego, właścicielką 
"Kancelarii Mediacyjnej Jolanta Maślikowska"
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Chemeko-System jest wiodącą na terenie Dolnego Śląska firmą świadczącą usługi odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych i przemysłowych. Posiadając status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komu-
nalnych RIPOK, mamy możliwość kompleksowego zagospodarowania odbieranych odpadów przy użyciu wła-
snych, nowoczesnych instalacji.

Nasze działania mają na celu świadczenie usług najwyższej jakości przy jednoczesnym dbaniu o środowisko natu-
ralne zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz systemem ISO 9001, ISO 14001.

Chemeko-System is the leading company  providing municipal and industrial waste collection and disposal servic-
es in Lower Silesia. Having the status of a regional municipal waste processing plant, we can treat collected waste 
comprehensively by means of our own modern plants.

Our aim is to provide top-quality services while at the same time taking care of the natural environment in accord-
ance with legal requirements and ISO 9001 and ISO 14001 standards.

Oferujemy pełen zakres usług związanych z zago-
spodarowaniem odpadów w procesach odzysku  
i unieszkodliwiania wraz z obsługą logistyczną – pod-
stawianiem, załadunkiem i transportem kontenerów 
i pojemników.

Opierając swoją działalność na zasadach uczciwej  
i rzetelnej konkurencji rynkowej, chcemy stać się dla 
Państwa solidnym i niezawodnym partnerem w no-
woczesnej gospodarce odpadami. Zapraszamy do 
współpracy!

We offer a full range of waste development services 
in waste recovery and neutralisation processes along 
with logistic service: the delivery, loading and trans-
port of containers.

Acting in accordance with the principles of fair trade 
and honest competition, we would like to be your 
solid and reliable partner in modern waste manage-
ment. Let’s work together!

SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI
SYSTEMS OF WASTE MANAGEMENT

Chemeko-System Sp. z o.o. 
54 -519 Wrocław, ul. Jerzmanowska 4–6 

tel. 71 338 40 87, e-mail: biuro@chemekosystem.pl 

w w w . c h e m e k o s y s t e m . p l
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Skazani na sukces
Firma Materialise NV, wiodący dostawca oprogramowania dla produkcji technologii przyrostowej oraz komplek-
sowych rozwiązań w zakresie druku 3D na rynku medycznym, poinformował we wrześniu o planowanej ekspansji 
w Bielanach Wrocławskich na terenie Gminy Kobierzyce. Nowa lokalizacja, o powierzchni około 10 000 m kw., 
będzie związana z przełomowymi inwestycjami oraz nowymi możliwościami zatrudnienia w regionie wrocław-
skim. Szacuje się, że po ukończeniu budowy w 2017 roku, powstanie minimum 50 nowych etatów do obsadzenia. 

Powstające w  Bielanach Wrocławskich centrum Materialise 
świadczy o mocnej pozycji firmy na rynku?
Zdecydowanie tak. Posiadamy ponad 25 lat doświadczenia 
w  obszarze certyfikowanego druku 3D, oferując szeroki wa-
chlarz rozwiązań w  zakresie oprogramowania IT oraz usług 
drukowania przestrzennego. Wspólnie tworzą one trzon branży 
druku 3D. Stosowane przez nas elastyczne i  otwarte rozwią-
zania umożliwiają tworzenie innowacyjnych aplikacji wspiera-
jących druk 3D, które mogą sprawić, że świat będzie lepszym 
i zdrowszym miejscem. Druk 3D jest obecnie z powodzeniem 
wykorzystywany w  wielu gałęziach przemysłu, uwzględnia-
jąc sektor medyczny, motoryzacyjny, lotniczy, towary ciężkie 
i  użytkowe, a  także sztukę i  projektowanie. Materialise, z  sie-
dzibą w Belgii i filiami zlokalizowanymi na całym świecie, łączy 
największą grupę twórców oprogramowania w branży z jedną 
z największych fabryk druku 3D na świecie. Ta inwestycja bę-
dzie realizowana z udziałem firmy Miastoprojekt w roli inżynie-
ra kontraktu, a  generalnym wykonawcą będzie Wielkopolskie 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej. Za projekt odpowia-
da biuro projektowe Horn Architekci.

Z  jakich technologii korzysta Materialise? Mógłby je Pan wy-
mienić?
Stereolitografia, FDM, PolyJEt, ColorJet, odlewanie próżniowe, 
DMLS czyli drukowanie z użyciem proszków metalicznych oraz 
– przede wszystkim – technologia SLS. To właśnie ona będzie 
rozwijana w naszym nowym Centrum Kompetecyjnym.

Jak wygląda sposób funkcjonowania firmy?
Materialise umożliwia klientom korzystającym z druku 3D, za-
równo w  technologii Rapid Prototyping, jak i  SLS, realizację 
krótkich terminów produkcji oraz zapewnienie norm jakościo-
wych w nawet najbardziej wymagających branżach. Projektanci 
i  inżynierowie działu produkcji ściśle współpracują z klientami 
przy tworzeniu nowych produktów i aplikacji, które w znacz-
nym stopniu wykorzystują druk 3D. Dwie platformy sieciowe, 
Materialise OnSite do obsługi dużych zleceń przemysłowych 
oraz i.materialise, dedykowana mniejszym przedsiębiorstwom 

i klientom indywidualnym, oferują łatwy dostęp do jednej z naj-
większych i w najlepiej wyposażonych fabryk druku 3D na świe-
cie. Warto dodać, że certyfikowane środowisko produkcyjne 
spełnia wymagania także tych klientów, którzy działają na ryn-
kach obłożonych szczególnie restrykcyjnymi regulacjami. 

Jaką rolę będzie spełniać nowe Centrum Kompetencyjne? 
Nasz nowy zakład istotnie zwiększy znaczące już teraz możli-
wości firmy w  zakresie technologii przyrostowej, obejmujące 
ponad 140 maszyn. Realizują one szeroki zakres technik dru-
kowania przestrzennego, odpowiadając na zwiększony popyt 
zarówno na certyfikowany druk 3D, jak i szybkie prototypowa-
nie, czyli Rapid Prototyping. Nowa lokalizacja umożliwi ponad-
to jeszcze lepszą współpracę pomiędzy zespołami do spraw 
produkcji i rozwoju oprogramowania, stymulując rozwój w obu 
tych dziedzinach. To z kolei wzmocni rolę Materialise jako cen-
trum kompetencji w zakresie technologii SLS w obrębie orga-
nizacji. Gmina Kobierzyce wydaje się doskonałym miejscem do 
naszego rozwoju. Jak powiedział jej wójt, Ryszard Pacholik, je-
steśmy tutaj skazani na sukces.

O nowej inwestycji oraz specyfice funkcjonowania 
przedsiębiorstwa rozmawiamy z jego dyrektorem 
operacyjnym w Polsce, Piotrem Adamczewskim. 

Jedno z największych centrów
przetwarzania danych w Europie Środkowej

Zapraszamy do współpracy:
Medyczne Centrum Przetwarzania Danych ItQ Data Center

Wrocław, ul. Borowska 283b
www.itqdatacenter.pl    |    www.datatechnopark.pl

(NOC)
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Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Wydarzenie roku 2016: XXV KTP i III ŚZIP
Dokonania XXV Kongresu Techników Polskich (KTP) i III Świa-

towego Zjazdu Inżynierów Polskich (ŚZIP) są przedmiotem 
wielu publikacji, te najobszerniejsze znaleźć można w Biulety-
nie Informacyjnym NOT (BI nr 6, czerwiec 2016), w kolejnych 
numerach Przeglądu Technicznego oraz w Biuletynie WR FSNT 
NOT. 

Na sukces KTP pracowali reprezentanci władz krajowych 
i  wojewódzkich, szeroka reprezentacja uczelni technicznych, 
instytutów badawczych, instytucji gospodarczych oraz człon-
kowie ruchu stowarzyszeniowego Europejskiej Federacji Polo-
nijnych Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych.

We wprowadzeniu do Kongresu, przemawiający podkreślali 
znaczenie humanizacji techniki „gdy już wszystko zostanie zcy-
fryzowane i zinformatyzmowane”. Ciekawie też połączono in-
żyniera (on) z innowacją (ona) jako „dobraną parę”. W wykładzie 
inauguracyjnym „Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki” Jerzy 
Buzek w szerokim planie ujął „Rolę Inżynierów w Gospodarce” 
na fundamencie trzech wielkich pojęć: Demokracji- Wolne-
go Rynku- Postępu Technicznego, podając definicję cywiliza-
cji Euroatlantyckiej, w  której żyjemy (tekst wystąpienia w  PT 
nr  24,2016). 

W Przesłaniu XXVKTP I II ŚZIP wyrażono nadzieję, że priory-
tetami działania państwa będzie tworzenie warunków do inwe-
stowania w naukę i rozwój techniczny w powiązaniu z praktyką 
przemysłowa i wykorzystaniem z ogromnego potencjału oraz 
doświadczenia polskich inżynierów z kraju i z zagranicy.

Hymn RP rozpoczął XXV KTP we Wrocławskim Domu Technika 
na pierwszym planie z prawej J. Buzek, E. Mańkiewicz-Cudny

Zdjęcia z obrad i dyskusji K. Mazur

W trakcie Kongresu wręczano wyróżnienia i medale, m. in-
nymi Medale im. inż. Piotra Drzewieckiego wręczyła Prezes 
NOT E. Mańkiewicz- Cudny. Medal otrzymali (na zdj. od lewej) 
J. Suchy, E. Mańkiewicz -Cudny, T. Więckowski-JM Rektor 
Politechniki Wrocławskiej, A. Tombinski- Konsul Honorowy 
Austrii, Wiceprezydent Stowarzyszenia Polskich Inżynierów 
i  Techników w Austrii, Z. Piasek- Sekretarz Generalny Mię-
dzynarodowego Kongresu Światowego Dziedzictwa Kulturo-
wego Polonii USA, C. Madryas- Prorektor ds.Rozwoju PWr, 
H. Krawczyk- JM Rektor Politechniki Gdańskiej, T. Nawracaj- 
Prezes WRFSNT NOT oraz J. Walendziewski – Prorektor PWr.

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

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

Eldisy Polska Sp. z o.o. to polski oddział globalnej 
grupy, której celem jest dostarczanie nowoczesnych 
uszczelek dla przemysłu samochodowego, branży 
AGD oraz budowlanej. Firma rozpoczęła działalność 
w Polsce w 2005 roku jako Vorwerk Dichtungssysteme 
Polska, lokalizując swoją fabrykę na terenie Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE). 

Vorwerk Dichtungssysteme jest przedsiębiorstwem 
o ponad 185-letniej tradycji. Działalność koncernu 
rozpoczęła się w 1827 roku pod nazwą J.C. Vorwerk. 
Lata dynamicznego rozwoju zaoowocowały wzro-
stem konkurencyjności firmy, dzięki któremu stała się 
ona częścią grupy Eldisy, rozpoczynającej działalność 
w ramach koncernu Vorwerk. 

Polski oddział grupy obchodził w tym roku 10-lecie 
funkcjonowania na terenie LSSE. Podczas uroczysto-
ści zaprezentowano nowy branding zakładu, związany 
z dokonaną dzień wcześniej oficjalną zmianą nazwy 
spółki z Vorverk Dichtungssysteme Polska na Eldisy 
Polska.

- Jesteśmy pod skrzydłami grupy Eldisy już od 2010 
roku. Dotychczas nie było czasu na taką zmianę, a ju-

bileusz był świetnym momentem na to – tłumaczył 
dyrektor zakładu, Eugen Kostewicz i zapewniał, że 
marka Eldisy jest bardziej znana branży gumowej niż 
Vorwerk.

Wśród klientów firmy znajdują się takie marki jak 
Mercedes, Audi, Porsche, Rolls-Royce, Miele czy 
BSH. Strategia jej działalności zakłada innowacyjność 
poprzez ciągły rozwój oraz doskonalenie na każdej 
płaszczyźnie produkcji. 

Dzięki zachowaniu najwyższych standardów, firma 
może dostarczać uszczelki światowym koncernom, 
a jakość oferowanych przez nią materiałów potwier-
dzają liczne certyfikaty, takie jak ISO TS169449:2009.

Misja firmy
  Silna i trwała pozycja wśród światowych liderów 

w branży
  Bezpieczne produkty, spełniające najwyższe 

standardy technologiczne
  Skuteczna odpowiedzialność biznesu w trosce 

o kontrahenta i pracownika
  Innowacyjność i kreatywność
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Osiągamy coraz lepsze wyniki

Jakie inwestycje udało się zrealizować w 2016 roku?
Naszym najważniejszym projektem jest Centrum Symulacji Me-
dycznej, prace budowlane zostaną zakończone prawdopodob-
nie na początku 2017 roku. Otrzymaliśmy na ten cel prawie 20 
milionów złotych z  Ministerstwa Zdrowia, przekazanych nam 
w ramach wsparcia unijnego. Cały czas doposażamy także na-
sze Centrum Naukowej Informacji Medycznej, które otworzyli-
śmy w 2015 roku, a którego budowa wyniosła ponad 60 milio-
nów złotych. Staramy się sukcesywnie je rozwijać, co wymaga 
dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

Na jakim etapie jest budowa Centrum Symulacji Medycznej?
Obecnie prowadzimy remont budynku, w którym będzie ono 
funkcjonowało. Prace powinny się zakończyć w  połowie 
2017 roku. Mamy niewielkie opóźnienie, wynikające z odkry-
wanych podczas remontu różnic w  dokumentacji budow-
lanej. Okazuje się, że w  specyfikacji przedwojennej funk-
cjonowały inne rodzaje stropów, niż obecnie. Trzeba więc 
je wymienić. Piwnice budynku miały mieć zabezpieczenie 
odwadniające, tymczasem okazało się, że nie mają. To tylko 
przykłady przeszkód, na jakie natrafiamy podczas remontu. 
Mam nadzieję, że uda nam się nadrobić opóźnienia, tym bar-
dziej, że zima póki co jest stosunkowo łagodna i prace cały 
czas trwają.

Jak ocenia Pan mijający rok pod kątem dydaktycznym?
Bardzo pozytywnie, co roku osiągamy coraz lepsze wyniki. Wy-
rażają się one zarówno na polu przeddyplomowej dydaktyki, jak 
i w takich obszarach jak działalność Studenckiego Towarzystwa 
Naukowego, innowacyjnych projektach, które zgłaszają nasi 
doktoranci czy też prestiżowych, międzynarodowych nagro-
dach przyznawanych naszym studentom.  Także działalność 
różnego rodzaju organizacji studenckich oraz samorządu stoi 
na bardzo wysokim poziomie. Od wielu lat nie było z ich strony 
tak dużej aktywności, w  tak wielu obszarach. Zaangażowanie 
studentów w pracę społeczną jest znaczące.

Z czego to wynika?
To zależy od liderów, zarówno nauczycieli, jak i  kierowników 
katedr, dziekanów, rektorów czy samych studentów. Jeśli sa-
morząd potrafi inspirować i  aktywizować, studenci chętnie 
włączają się w  różnego rodzaju inicjatywy. Jeśli liderów brak, 
aktywność naturalnie spada.

Do kadry zarządzającej Uniwersytetem dołączył w  tym roku 
profesor Piotr Ponikowski, czyli jeden z  najczęściej cytowa-
nych naukowców na świecie. Jak ocenia Pan efekty jego pra-
cy?
Profesor Piotr Ponikowski został pierwszym zastępcą rek-
tora i  uważam, że wywiązuje się z  tej roli bardzo dobrze. 
Ma wiele innowacyjnych pomysłów i  patrzy na niektóre 
rzeczy z innej perspektywy niż reszta kadry. Zaproponował 
także nowe sposoby zdobywania środków na badania na-
ukowe, co jest niezwykle istotne dla każdej uczelni. Jako 
jeden z najbardziej znanych polskich naukowców, profesor 
Ponikowski chce zaszczepić u  nas metody działań, które 
sam przez lata z powodzeniem stosował. Mamy już więc na 
przykład pomysł na powiększenie naszego budżetu nauko-
wego, poprzez nawiązywanie kooperacji z  przedsiębior-
stwami, chcącymi zaangażować się na przykład w progra-
my prozdrowotne.

Jakie cele wyznacza Pan sobie na rok 2017?
Przede wszystkim zakończenie budowy wspomnianego już 
Centrum Symulacji Medycznej Innym celem jest wprowa-
dzenie pełnej informatyzacji w obiegu uczelni. Programy in-
formatyczne są już zakupione, pojawiły się jednak problemy 
w  ich wdrożeniu. Kolejną rzeczą jest indywidualizacja toku 
studiów. Chcemy wprowadzić zdecydowanie więcej studiów 
indywidualnych, które oznaczać będą odpowiedzialność jed-
nego nauczyciela akademickiego za kształcenie jednego stu-
denta. Zamiast tradycyjnych ćwiczeń grupowych, odbywać 
się będą zajęcia przypisane do poszczególnych asystentów 
z poszczególnych katedr. Student wyrabiał będzie taką samą 
ilość godzin, ale jego dostęp do pacjenta i  asystenta będzie 
znacznie większy. To o  wiele lepsza metoda kształcenia niż 
ta tradycyjna. Warto wspomnieć także o  programach na-
ukowych, sformułowanych przez profesora Ponikowskie-
go, z  których najważniejszym dla społeczeństwa wydaje się 
„Zdrowe starzenie się”. Chcemy zrobić z  tego inicjatywę co 
najmniej ogólnopolską, a być może nawet międzynarodową. 
Jej celem będzie zdefiniowanie i zebranie danych, które po-
zwolą wydłużyć i  poprawić komfort naszego życia. Przygo-
towujemy się także do połączenia Uniwersyteckiego Szpitalu 
Klinicznego z  Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicz-
nym numer 1. Operacja ta, jeśli faktycznie dojdzie do skutku, 
zostanie przeprowadzona w 2017 roku.

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 
profesor Marek Ziętek, podsumowuje działalność 
uczelni w 2016 roku i zdradza cele instytucji na 
najbliższe miesiące.
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Fachowa pomoc i serce dla pacjenta
BetaMed S.A. jest największą w Polsce firmą me-
dyczną zajmującą się opieką domową i stacjonar-
ną nad osobami przewlekle chorymi i starszymi. 
Rozmawiamy o tym jak udało się osiągnąć taką 
pozycję na rynku

Jakie były początki BetaMed SA?
BetaMed SA istnieje na rynku od 15 lat, zatrudnia ok. 3 tys. osób 
i realizuje swoją działalność w ramach 84 filii w 11 wojewódz-
twach. Spółka jest największą firmą medyczną w Polsce zajmu-
jącą się opieką domową i stacjonarną nad osobami przewlekle 
chorymi i starszymi.
Świadczymy usługi dla ponad 5 tys. pacjentów w zakresie pie-
lęgniarskiej opieki długoterminowej i wentylacji mechanicznej 
w domu w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Od początku istnienia firmy wiedzieliśmy, że w naszej działal-
ności najważniejsze jest dawanie serca drugiemu człowiekowi 
i ukierunkowanie się na jego potrzeby, to właśnie z takim na-
stawieniem pracujemy. Z biegiem lat zgłaszało się do nas coraz 
więcej osób potrzebujących opieki, w związku z tym powsta-
wały kolejne filie.
W lipcu 2014 r. uruchomiliśmy Clinicę BetaMed Medical Active 
Care w Chorzowie,dzięki której możemy zaoferować pacjen-
tom jeszcze szerszy wachlarz usług, który oczywiście będzie się 
sukcesywnie powiększał w miarę potrzeb.

Co jest najważniejsze w funkcjonowaniu takiej firmy jak Beta-
Med SA?
BetaMed SA od początku działalności stawia na wysoką ja-
kość świadczonych usług medycznych oraz najwyższą tro-
skę o  zdrowie pacjenta. Potwierdzeniem tego są listy od 
pacjentów,podziękowania od członków ich rodzin,w  których 
piszą oni, jak wspaniałe są nasze pielęgniarki, lekarze, rehabili-
tanci. W naszej pracy chodzi o jakość usługi, to znaczy staran-
ność, uwagę i zrozumienie, z jaką podchodzi personel medycz-
ny do pacjenta, bo to najbardziej się dla nas liczy. Miłe jest to, 
że również inni, patrząc na nas z boku, oceniają nas tak samo 
wysoko, czego potwierdzeniem są przyznawane nagrody i cer-
tyfikaty. System zarządzania jakością stanowi nierozerwalną ca-
łość z systemem zarządzania naszej organizacji. Jest wdrażany, 
by realizować zarówno cele dotyczące spełniania wymagań 
i oczekiwań pacjentów, ale także by usprawnić funkcjonowa-
nie procesów zachodzących w organizacji. Dbamy o to, by na-
sze usługi były na jak najwyższym poziomie, a nasi pracownicy 
podchodzili do każdego pacjenta z  sercem. BetaMed SA po-
siada certyfikat ISO 9001:2000 oraz Certyfikat Systemu Zarzą-
dzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z ISO 27001:2013.

Czym zajmuje się BetaMed SA?
Poza opieką długoterminową w domu pacjenta oferujemy wie-
le usług medycznych w stacjonarnej placówce w Chorzowie. 

Jeszcze przed założeniem zakładu opiekuńczo leczniczego 
wiedziałam,jak ważne jest, aby chore osoby w miarę możliwości 
nie przebywały stale w łóżkach. Należy zachęcać pacjentów do 
aktywnego trybu życia, oczywiście w zależności od ich stanu fi-
zycznego. Mamy wspaniały personel medyczny, w tym rehabi-
litantów, którzy aktywizują przebywające u nas osoby. Medical 
ActiveCare powstał dlatego, że stawiałam na aktywność i pro-
filaktykę. Oferujemy szeroki wachlarz usług, na przykład pobyty 
dla osób starszych – dzienne, godzinowe,kilkudniowe, mie-
sięczne lub nawet na stałe. W zależności od potrzeby. Ponadto 
kładziemy ogromny nacisk na aktywizację osób starszych - or-
ganizujemy im wiele atrakcji. Przyjeżdżają do nas chóry, szkoły 
z  występami, organizujemy przedstawienia teatralne, pokazy 
taneczne, muzykoterapię,prowadzimy terapie zajęciowe, ćwi-
czenia dobierane do każdej osoby i  jej sprawności.W  chwili 
obecnej oprócz wszystkich atrakcji i udogodnień nasi pacjenci 
mają dostęp do lekarzy specjalistów, a  także do lekarzy pod-
stawowej opieki zdrowotnej w  jednym miejscu i  pod jednym 
dachem. Najważniejsze jest to, że BetaMed SA oferuje swo-
im pacjentom kompleksowe świadczenia medyczne, czego 
dowodem jest pełna diagnostyka oraz fakt, że nie muszą oni 
martwić się o  dostępność potrzebnych im lekarzy specjali-
stów. Dzięki holistycznemu podejściu BetaMed SA jest centrum 
medycznym na miarę XXI wieku. To miejsce, które dzięki swej 
kompleksowości daje poczucie bezpieczeństwa oraz troski 
o indywidualne potrzeby i wymagania osób chorych. Oczywi-
ście ważne jest to, by centrum medyczne mieściło się w pięk-
nym budynku z innowacyjnym, pozbawionym barier wnętrzem 
oraz nowoczesnym sprzętem medycznym. Jednakże zarówno 
dla pacjentów, jak i dla personelu najważniejsze jest to, aby za-
trudniać ludzi o  pięknych sercach. Mnie udało się to właśnie 
połączyć, z czego jestem bardzo zadowolona.

Beata Drzazga, Prezes Zarządu BetaMed

Nasza misja: „Twoje Zdrowie naszą sprawą. Zadowolony pacjent to dla nas najlepsza reklama.”
Jesteśmy, funkcjonującym od ponad 20 lat na rynku usług medycznych, niepublicznym podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą, usytuowanym w odległości niespełna 80 km od stolicy Dolnego 
Śląska – Wrocławia.
Specjalizujemy się w:
 chorobach wewnętrznych,  kardiologii,
 diabetologii,  gastroenterologii,
 otolaryngologii,  okulistyce.
 onkologii.
Na terenie Lubina usytuowany jest Szpital z Oddziałami: Kardiologicznym, Intensywnej Terapii, Reha-
bilitacji Kardiologicznej, Chorób Wewnętrznych, Okulistycznym, Otolaryngologicznym, Onkologicz-
nym, Diabetologicznym i Gastroenterologicznym.
Szpital, jeden z najlepszych na Dolnym Śląsku, dysponuje doskonale wyposażoną, nowoczesną bazą 
diagnostyczną: laboratoryjną i obrazową, a oddane w ostatnim czasie do użytku  Bloki Operacyjne 
spełniają najwyższe standardy światowe, m.in. z powodu zainstalowanego tam wyposażenia z ele-
mentami miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Poza Blokami Operacyjnymi, w sprzęt z powierzchniami 
dotykowymi z miedzią przeciwdrobnoustrojową wyposażonych jest także 6 Oddziałów. 
W Lubinie zlokalizowany jest również Zakład Diagnostyki Obrazowej i Laboratoryjnej, Miedziowe 
Centrum Rehabilitacji, Miedziowe Centrum Medycyny Pracy, Miedziowe Centrum Badań Psycholo-
gicznych oraz Przychodnia Specjalistyczna i Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Nasze 
pozostałe Przychodnie znajdują się w: Głogowie, Legnicy, Rudnej i Chobieni.
Zatrudniamy kadry medyczne-lekarskie i pielęgniarskie - posiadające wysokie kwalifikacje zawodo-
we, potwierdzone stopniami specjalizacji zawodowej i stopniami naukowymi. Działalność medyczną 
opieramy także o współpracę z akademickimi ośrodkami medycznymi.
Liczne certyfikaty i nagrody potwierdzają, że „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. to jeden z nie-
kwestionowanych liderów na dolnośląskim rynku usług medycznych w zakresie opieki ambulatoryj-
nej i szpitalnej. 
Legitymujemy się:
  najwyższymi lokatami wśród dolnośląskich szpitali oraz czołowymi miejscami w Polsce w najbar-

dziej prestiżowym rankingu jednostek ochrony zdrowia pn. „Bezpieczny Szpital”.
  Certyfikatem potwierdzającym spełnianie standardów akredytacyjnych w lecznictwie szpitalnym,  

przyznawanym przez Ministerstwo Zdrowia.
  Certyfikatem jakości „Czyste Leczenie – Czysty Szpital” zaświadczającym, że w organizacji 

przestrzegane są szczegółowe wytyczne dotyczące skutecznego zapobiegania przenoszeniu się 
zakażeń szpitalnych.
  ISO 9001:2008 (System zarządzania jakością), 
  ISO 14001:2004 (System zarządzania środowiskowego), 
  PN-N 18001:2004 (System zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy)

„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie

ul. M. Skłodowskiej-Curie 66
59-301 Lubin
tel.: +48 76 84 60 300
fax: +48 76 84 60 100
e-mail : mcz@mcz.pl 
www.mcz.pl
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Lufthansa i General Electric
zainwestują w Legnickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej 250 mln euro
XEOS - spółka joint venture gigantów branży lotniczej - GE Aviation i Lufthansy – wybrała teren Leg-
nickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Środzie Śląskiej na budowę supernowoczesnego centrum 
serwisowania silników lotniczych. 20 grudnia 2016 r. podczas konferencji prasowej Prezes Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Witold Lech Idczak wręczył Thomasowi Böttgerowi Dyrektorowi Za-
rządzającemu XEOS zezwolenie na prowadzenie działalności w LSSE

Władzę Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uważają, 
że XEOS to nowy rozdział w  historii rozwoju nie tylko bran-
ży lotniczej w Polsce, ale i  całego regionu. - Wybranie przez 
GE i Lufthansę  Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jako 
miejsca, w którym ulokuje kluczową dla rozwoju polskiej go-
spodarki inwestycję pokazuje, że nasz region jest gotowy i ot-
warty na innowacje oraz najnowocześniejsze technologie – 
uważa Witold Lech Idczak, Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.   

Lufthansa i GE wybrali teren LSSE jako najbardziej odpowiedni 
region ze względu dostęp do kadry wykwalifikowanych specja-
listów oraz bardzo dobre warunki infrastrukturalne m.in.  rozbu-
dowana sieć dróg,  autostradę, lotnisko we Wrocławiu. - Mamy 
nadzieję, że nazwa XEOS  stanie się synonimem branży lotni-
czej w  Polsce. To historyczna inwestycja, która może wywo-
łać efekt domina - w  postaci kolejnych supernowoczesnych, 
zaawansowanych technologicznie inwestycji - a my jako LSSE 
chcemy tworzyć jak najlepszy klimat dla inwestorów zapewnia 
Witold Lech Idczak. 

Inwestor już zapowiedział, że stworzy jak najlepsze warunki 
dla pracowników. Zatrudnienie znajdą zarówno inżynierowie, 
jak i pracownicy administracyjni oraz fizyczni. Aż 15 mln euro 
z inwestycji wartej 250 mln, XEOS zamierza wydać na szkolenia 
i treningi załogi. –

Zadowolenie w wyboru terenów inwestycyjnych w LSSE nie 
kryje Thomas Böttger, Dyrektor Zarządzający i członek zarzą-
du XEOS -  Wybraliśmy Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną 
jako najlepszy region dla naszej inwestycji ze względu na do-
stępność szerokiej i wykwalifikowanej kadry, ale również bar-
dzo dobre warunki infrastrukturalne. I to się potwierdza. Każde-
go dnia dostajemy CV od kolejnych kandydatów. Wielu z nich 
to doskonale wykwalifikowani specjaliści – mówi. 

Na decyzję inwestora miał również wpływ fakt, że kluczowe 
elementy silników, które mają być serwisowane w  zakładach 
w Środzie Śląskiej, zaprojektowali polscy inżynierowie  z Engi-
neering Design Center w Warszawie - joint venture GE Aviation 
z polskim Instytutem Lotnictwa.

W  kolejnych latach spółka XEOS planuje ściśle współpra-
cować z  Politechniką Wrocławską oraz lokalnymi szkołami 
i uczelniami technicznymi, w których wykształcenie zdobędzie 
nowe pokolenie specjalistów.

Krzysztofa Sadowskiego wiceprezesa LSSE nie dziwi fakt, 
że to właśnie na Dolnym Śląsku giganci branży lotniczej chcą 
inwestować w  rozwój najnowocześniejszych technologii. 
- Przewagą naszego regiony są chętni do pracy, młodzi lu-
dzie kształcący się w  szkołach i  uczelniach technicznych. Ta 

inwestycja to nieoceniona szansa dla rozwoju ich kariery za-
wodowej – stwierdza. Sadowski zauważa, że takie inwestycje 
jak XEOS ściągną talenty nie tylko z regionu, ale także z całego 
kraju. – Dzięki temu nasz region może stać się jednym z naj-
ważniejszych centrów innowacji. Dlatego to dla nas ogromy 
zaszczyt, że jako LSSE możemy uczestniczyć w tym przedsię-
wzięciu – mówi. 

20 grudnia 2016 r. podczas konferencji prasowej w Legnicy 
Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Witold Lech 
Idczak wręczył Thomasowi  Böttgerowi Dyrektorowi Zarządza-
jącemu XEOS zezwolenie na prowadzenie działalności w LSSE. 

Legnicka Specjalna   Strefa Ekonomiczna

Po raz pierwszy wybór lokalizacji pod inwestycję ogło-
sili w  5 grudnia 2016 na wspólnej konferencji prasowej Bill 
Millhaem, Wiceprezes w  GE Aviation i  Bernhard Krueger-
-Sprengel, Wiceprezes Engine Services Lufthansa Technik, 
w obecności Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera, Mini-

stra Rozwoju i  Finansów. Zdaniem Wicepremiera Morawie-
ckiego ta inwestycja będzie miała bardzo istotny wpływ na 
wzmacnianie sektora, który już dziś poprzez najwyższej klasy 
specjalistów – inżynierów i techników lotniczych - staje się 
polską specjalnością.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod zakład XEOS w Śro-
dzie Śląskiej planowane jest na marzec 2017 roku, natomiast 
zakład ma ruszyć już we wrześniu 2018 roku.

Serwisowania dla najnowocześniejszych
silników lotniczych

Głównym przeznaczeniem zakładu będzie serwisowanie 
silników typu GEnx-2B, a  w  kolejnych latach również typu 
GE9X. Aktualnie w  komercyjnym użyciu przez 18 operato-
rów lotniczych na całym świecie jest prawie 500 silników 
GEnx-2B, które wylatały już w sumie 5 mln godzin, osiąga-
jąc świetne wyniki eksploatacyjne. Ich technologiczne za-
awansowanie sprawia, że w porównaniu z modelem GECF6, 
gwarantują niższe zużycie paliwa oraz mniejszą o 15% emisję 
CO2. 

Silniki GE9X, które do zakładu będą trafiać od 2021 roku, są 
natomiast najnowocześniejszymi silnikami lotniczymi w  swo-
jej klasie. I choć formalny proces ich certyfikacji zakończy się 
w  2018 roku, to już ponad 700 sztuk zostało zamówionych 
przez operatorów na całym świecie. Silniki GE9X są kontynua-
cją rozwoju technologii lotniczej w kierunku większej wydajno-
ści przy jednoczesnym mniejszym spalaniu paliwa, co oznacza 
mniejszą emisję gazów do atmosfery.
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PUBLIKACJA JUBILEUSZOWA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ18

Jubileusz 20-lecia nastraja do podsumowań. Jak 
zmieniająca się rzeczywistość polityczna i gospodar-
cza wpływała na rolę związku?

Związek Pracodawców Polska Miedź, którym mam za-
szczyt kierować wspólnie z Marcinem Białkowskim jako 
wiceprezesem, jest prężnie działającą organizacją praco-
dawców reprezentującą ich interesy na forum krajowym 
i zagranicznym. W chwili powstania związek był zdecydo-
wanie bliższy strukturze branżowej, co wiązało się z zało-
życielską rolą KGHM i jego oddziałów. Dzisiaj nasz związek, 
choć miedziowy z nazwy, reprezentuje ponad stu praco-
dawców zatrudniających ponad 30 tysięcy pracowników. 
Nie mamy charakteru branżowego ani terytorialnego, ale 
wśród naszych członków przeważają firmy z Dolnego Ślą-
ska. Podstawowa rola związku pozostała niezmienna, na-
szą misją jest działanie na rzecz pracodawców i wspoma-
ganie rozwoju gospodarczego poprzez dialog społeczny 
oraz szerzenie dobrych praktyk zarządzania.

Można odnieść wrażenie, że w ostatnich latach rola 
związków pracodawców uległa zmarginalizowaniu. 
Czy tak jest rzeczywiście?

Na pewno w  krzykliwej polityce informacyjnej współcze-
snych mediów nastawionych na sensację trudno znaleźć 

WARTO DZIAŁAĆ RAZEM
Rozmowa z Beatą Staszków, prezesem zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

miejsce na debatę o  trójstronnym porządku demokracji 
składającym się z  rządu, związków zawodowych i  repre-
zentacji pracodawców. A jeżeli o czymś nie słyszymy w te-
lewizji, to wydaje się, że tego nie ma. Pracodawcy jednak 
są, a rolą organizacji związkowych jest ich reprezentowanie. 
Pojedynczy pracodawca nie ma i nie może mieć wpływu na 
kształtowanie gospodarczego porządku prawnego. I w tym 
momencie pojawia się niezwykle istotna rola organizacji 
pracodawców, w tym ZPPM. Jesteśmy aktywnym i cennym 
merytorycznie partnerem przy konsultacjach aktów praw-
nych związanych z  branżą wydobywczą, ochroną środo-
wiska, energetyką, polityką klimatyczną, ochroną zdrowia 
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i życia pracowników, jak również z podatkami oraz innymi 
obciążeniami finansowymi. Wpływamy na przepisy prawa 
poprzez obecność naszych członków i  ekspertów w gre-
miach doradczych przy poszczególnych ministerstwach, 
agendach rządowych i organizacjach europejskich.

Czy odnieśliście jakieś znaczące sukcesy w  kwestii 
legislacyjnej?

Aktywnie monitorujemy i  bierzemy udział w  pracach nad 
projektami aktów prawnych Unii Europejskiej z zakresu pra-
wa geologicznego i górniczego oraz ochrony środowiska. 
Niezwykle ważny był nasz udział w pracach nad projektem 
dyrektywy UE w sprawie gospodarowania odpadami po-
chodzącymi z  przemysłu wydobywczego oraz projektem 
ustawy o odpadach wydobywczych. Równie istotne były 
prace związane z projektem ustawy o emeryturach pomo-
stowych.

Wasza działalność nie ogranicza się jednak do legi-
slacji?

Oczywiście. Bardzo istotna jest edukacja i  działalność 
szkoleniowa. Nasz związek jest chyba jedyną organizacją 
pracodawców, która oferuje swoim członkom bezpłatne 
szkolenia. W  latach 2013 – 2015 zorganizowaliśmy oko-
ło 30 dwudniowych sesji szkoleniowych oraz seminariów 
z zakresu m.in finansów, controlingu, organizacji i prowa-
dzenia spotkań biznesowych, prawa pracy, umiejętności 
interpersonalnych. Wiedzę zdobywało w ten sposób około 
1000 osób. Organizujemy też liczne konferencje, semina-
ria, współtworzyliśmy kolejne edycje Międzynarodowego 
Kongresu Górnictwa Rud Miedzi.

Planujecie nowe formuły wspierania edukacji?

Tak, zdecydowanie. Są już pierwsze efekty tych planów – 
4 sierpnia bieżącego roku podpisaliśmy umowę z Wyższą 
Szkołą Bankową we Wrocławiu. To porozumienie umożliwia 
naszym członkom oraz ich rodzinom korzystanie z oferty 
studiów licencjackich, podyplomowych oraz szkoleń na 
bardzo korzystnych, preferencyjnych warunkach.

Jakie wyzwania stoją przed związkiem w najbliższej 
przyszłości?

Szczególnym wyzwaniem dla ZPPM jest zachęcenie lokal-
nych pracodawców do zrzeszania się. Do tego koniecz-
ne jest budowanie świadomości – poprzez uczestnictwo 
w  tworzeniu prawa mamy szansę na to, że będzie nam 
ono lepiej służyło. Z drugiej strony pragniemy jeszcze lepiej 
upowszechniać dobre praktyki zarządzania. Eksploatowa-
nie pracowników czy nieinwestowanie w  ich rozwój jest 
w dłuższej perspektywie nieopłacalne dla firm. Większość 
naszych pracodawców systematycznie szkoli swoich pra-
cowników, buduje strategie rozwoju swoich firm, zdobywa 
prestiżowe nagrody gospodarcze i dzieli się swoją wiedzą. 
Planujemy więcej korzystnych aliansów z uczelniami wyż-
szymi pozwalającymi naszym członkom na pozyskanie 
pracowników dobrze przygotowanych do wyzwań współ-
czesnego rynku pracy.

Współpraca, budowanie świadomości – czy dzisiaj 
wymagają one nowego sposobu podejścia?

Wymagają przede wszystkim ciągłej, konsekwentnej ko-
munikacji, która obecnie przechodzi prawdziwą rewolucję. 
Ludzie porozumiewają się za pomocą Facebooka, Tweete-
ra, o poczcie elektronicznej już nie wspominając. Chcemy 
unowocześnić obecność ZPPM w sieci internetowej, mó-
wić jasnym językiem, dostosowanym do szybkości współ-
czesnego życia.

Zespół Związku Pracodawców Polska Miedź. Od lewej: 
wiceprezes Marcin Białkowski, pracownicy: Izabela 
Kłapkowska, Tomasz Kuydowicz, Rafał Szkop, Barbara 
Baszczyk-Stelmach, prezes Beata Staszków.
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HYDRAULIKA
SIŁOWA

PNEUMATYKA

AUTOMATYKA

BIURO PROJEKTOWE
AUDYTY / SERWIS

INSTALACJE SPRĘŻONEGO

POWIETRZA

PRODUCENT
ZASILACZY
HYDRAULICZNYCH

AMET to wrocławska firma zajmująca się kompleksowo usługami 
z zakresu pneumatyki i hydrauliki siłowej, istniejąca na rynku 
polskim nieprzerwalnie od 1989 roku.

Firma AMET stawia na fachowość oraz profesjonalne doradztwo 
poparte wieloletnim doświadczeniem w branży. Ciągły rozwój 
technologii pozwala na zaoferowanie klientom produkty i usługi 
na najna najwyższym poziomie.

Analiza rzeczywistych potrzeb klienta pozwala z inżynierską 
solidnością projektować układy oraz modyfikować istniejące 
instalacje, tak aby zminimalizować zużycie oraz straty energii.

Stosowany przez firmę system zarządzania jakością spełnia 
wymagania ISO 9001:2009 w zakresie projektowania, doradztwa, 
wykonawstwa oraz serwisu instalacji, urządzeń pneumatycznych 
i i hydraulicznych.

AMET
ul. OBORNICKA 86 B
51-114 WROCŁAW
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Samorządy

Czy burmistrzowie
mogą zmienić świat?

Takie prowokacyjne pytanie padło m.in. podczas II Europejskiego Kongresu Samorządów, który 
5-6 kwietnia 2016 r. odbył się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Oczywiście, mogą zmienić 
świat pod warunkiem, że będą mieli więcej swobody. Samorządy powinny decydować o  jak naj-
większej liczbie spraw, tymczasem mamy raczej tendencję odwrotną, chęć do centralizacji. I to jest 
jeden z wielkich problemów stojących przed lokalnymi włodarzami.

Czego jeszcze najbardziej brakuje samorządom? Włodarze powiatów i gmin, ale i sami miesz-
kańcy są tu zgodni – większej partycypacji społecznej, większego wykorzystania nowoczesnych 
technologii w zarządzaniu miastem (tzw. inteligentne miasta, e-urzędy) dalszych inwestycji drogo-
wych i kolejowych. Na ich niski poziom narzekają zwłaszcza przedstawiciele peryferyjnych woje-
wództw. 

Nie brakuje innych, równie wielkich wyzwań – utrzymania wysokiego tempa inwestycji przy 
mniejszej dostępności środków unijnych, czy dostosowania się samorządów do reform oświaty. 

Bardzo często odwiedzaliśmy włodarzy regionów, powiatów, gmin w województwach dolno-
śląskim, opolskim i śląskim. Ci którzy najlepiej radzili sobie z tymi i innymi problemami coraz bar-
dziej stawiają na partycypację społeczną i inwestowanie w jakość życia mieszkańców. Wielu z nich 
korzysta z tzw. renty położenia – bliskości aglomeracji, tranzytowych szlaków komunikacyjnych. 
Tam z kolei powstaje inny problem, jak radzić sobie z napływem mieszkańców, właśnie z dużych 
miast, jak zapewnić im lepsze warunki życia. Z drugiej strony, samorządowcy doskonale wiedzą, że 
spychanie problemów na „górę” niewiele daje, najczęściej trzeba je rozwiązywać samemu. Chodzi 
tylko o to, aby „góra” stwarzała możliwe dobre warunki do realizacji tego celu. Tylko wtedy właśnie, 
poprzez jeszcze większe zaangażowanie lokalnych społeczności można będzie zmieniać Europę 
i świat.

Szanowni Państwo,
z  wielką przyjemnością patronuję kolejnej edycji publikacji, 
prezentującej Województwo Dolnośląskie, miejsce wyjątko-
we ze względu na swoje walory przyrodniczo-turystyczne, 
gościnność mieszkańców oraz życzliwość władz lokalnych, 
zainteresowanych stałym rozwojem regionu.

Dolny Śląsk to malownicze i atrakcyjne pod wieloma wzglę-
dami miejsce: obszar wspaniałych lasów, rozlewisk rzek oraz 
pięknych krajobrazów górskich, historycznych miast ze wspa-
niałymi zabytkami i  nowoczesnymi obiektami. Tutaj ciekawie 
spędzają czas zarówno ludzie aktywni, lubiący atmosferę du-
żych miast, jak i spragnieni spokoju i wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Tutaj można bowiem zanurzyć się w historii, zwie-
dzać historyczne zamki i  miasta, by chwilę później wdychać 
czyste leśne powietrze i  podziwiać góry lub malownicze do-
liny rzek z ich niepowtarzalną fauną. Dolny Śląsk to także zna-
ne i cenione w Europie uzdrowiska z drogocennymi źródłami 
i zbawiennym dla zdrowia mikroklimatem.

Burzliwa, skomplikowana, wielowiekowa i wielonarodowa hi-
storia pozostawiła tu wiele różnorodnych pamiątek - wspaniałe 
zamki, warownie, pałace, kościoły i kompleksy klasztorne, ale 
to dzięki tym wszystkim wydarzeniom ukształtowała się dzisiej-
sza otwarta na świat, innowacyjna i przedsiębiorcza społecz-
ność, świadoma swego europejskiego dziedzictwa.

To właśnie różnorodność sprawia, że na Dolnym Śląsku „od-
najdzie siebie” prawie każdy.

Paweł Wróblewski
Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego

DOLNOŚLĄSKIE
silny region europejski
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Tylko w  tym roku w  naszym województwie zlokalizowało 
swój kapitał kilkadziesiąt podmiotów, zarówno globalnych gra-
czy, jak i mniejszych inwestorów. W samej stolicy Dolnego Ślą-
ska powstało ponad 2,5 tysiąca nowych miejsc pracy, a nakłady 
inwestycyjne przekroczyły 200 mln euro. W pozostałych mia-
stach regionu wartość nowych inwestycji wstępnie szacuje się 
na około 1 mld 300 mln euro i ponad 5 tys. etatów.

- Ostatni rok był bardzo dobrym dla gospodarki Dolnego Ślą-
ska pod względem inwestycji. Pojawili się kolejni wielcy inwe-
storzy np. Daimler w Jaworze, LG Chem w Biskupicach Pod-
górnych ze swoją pierwszą w tej części świata fabryką baterii do 
samochodów elektrycznych czy kolejne fabryki Toyoty dedy-
kowane sektorowi auto-moto. To również wygrana przez nasz 
region batalia o koncern Lufthansy i General  Electric w Śro-
dzie Śląskiej, gdzie budowana będzie największa w  tej części 
Europu baza serwisująca silniki lotnicze m.in. do najnowszych 
Boeingów używanych przez Lufthansę. To wszystko pokazuje, 
że Dolny Śląsk wciąż ma ogromny potencjał i wciąż jest jednym 
z  najważniejszych graczy– podkreśla Cezary Przybylski, mar-
szałek województwa dolnośląskiego. 

- Wiele z tych inwestycji wprowadza nas w nowy rozdział go-
spodarki - mówi Iwona Krawczyk, wicemarszałek wojewódz-
twa dolnośląskiego. - W fabryce Xeos w Środzie Śląskiej praco-
wać będą inżynierowie oraz specjaliści rozwijający technologie 
lotniczą. W Bielanach Wrocławskich za kilka miesięcy będzie-
my mieli najnowocześniejszą i największą w Europie, a nawet 
świecie fabrykę produkującą w 3d wraz z centrum badawczo 
- rozwojowym, w  Biskupicach najważniejszego światowego 

inwestora wyznaczającego trendy w  nowych technologiach- 
LG, a w samym Wrocławiu nowe centra B&R. To bardzo moc-
no pozycjonuje nasz region jako idealne miejsce dla inwestycji, 
zwłaszcza tych związanych z nowymi technologiami.

DOLNY ŚLĄSK WIE JAK OBSŁUGIWAĆ INWESTORÓW
Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera spół-

ki DAWG znalazło się na drugim miejscu w Polsce. Tak zdecy-
dowała Polska Agencja Informacji i  Inwestycji Zagranicznych, 
która co trzy lata przeprowadza certyfikację Regionalnych 
Centrów Obsługi Inwestorów ze wszystkich województw. Za 
najlepsze w Polsce uznane zostały Centrum Obsługi Inwestora 
w woj. zachodniopomorskim i opolskim (ex aequo I miejsce). 
O wynikach oceny pracy Centrów poinformowano w Warsza-
wie podczas uroczystości z udziałem  przedstawicieli COI, sa-
morządów wojewódzkich oraz Specjalnych Stref Ekonomicz-
nych.

 
- To dla nas ogromne wyróżnienie. Ciężko pracowaliśmy, 

a efekt tej pracy to przede wszystkim liczba i  jakość inwesto-
rów, których udaje nam się pozyskać dla regionu - mówi Ma-
riusz Sinior, szef Dolnośląskiego Centrum Obsługi Inwestora 
i Eksportera, które działa w strukturach Dolnośląskiej Agencji 
Współpracy Gospodarczej. - Jesteśmy pierwszym ogniwem 
w  kontakcie z  inwestorem i  to na nas spoczywa ciężar zain-
teresowania go terenami inwestycyjnymi jakie mamy na Dol-
nym Śląsku, przygotowania wszystkich niezbędnych dla niego 
danych, informacji, analiz, atrakcyjnego i merytorycznego za-
prezentowania najdogodniejszych lokalizacji - dodaje Mariusz 
Sinior.

- Jestem zadowolony z rezultatów i dumny z pracy tego ze-
społu, ale oczywiście nie spoczywamy na laurach. To wyróżnie-
nie to również efekt dobrej współpracy z samorządami w na-
szym województwie oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi 
- podkreśla Andrzej Jamrozik, prezes DAWG sp. z o.o.

W spółce Centrum Obsługi Inwestora tylko w tym roku ob-
służyło ok. 40 inwestorów, przyczyniając się m.in do powstania 
takich inwestycji jak Daimler w Jaworze, Materialise (największa 
na świecie fabryka wytwarzania przyrostowego) w  Kobierzy-
cach czy Lufthansa w Środzie Śląskiej.

 
PAIiIZ co trzy lata weryfikuje Regionalne Centra Obsługi In-

westorów pod względem poziomu przygotowania pracowni-
ków do pozyskiwania oraz obsługi inwestorów zagranicznych. 
Proces certyfikacji jest trzystopniowy, a ocenie PAIiIZ podlega 
m.in. współpraca przy projektach inwestycyjnych, aktualizacji 
bazy i audytu terenów inwestycyjnych, obsługa projektów in-
westycyjnych czy jakość przygotowanej oferty inwestycyjnej. 
Uzyskane certyfikaty potwierdzają partnerstwo (przedstawiciel-
stwo PAIiIZ w danym regionie) i uprawniają do posługiwania się 
logo „Invest in”. 

- To był bardzo dobry rok dla inwestycji. Wiele z  tych, któ-
re obsługiwała PAIiIZ przechodziło przez Państwa ręce. Przy 
współpracy tak profesjonalnych instytucji w terenie będziemy 
mogli zaoferować inwestorom doskonałe warunki – powie-
dział prezes PAIiZ Tomasz Pisula.

MERCEDES-BENZ, LG CHEM ORAZ 3M
WŚRÓD NAJLEPSZYCH INWESTORÓW 2016 roku

Rywalizacja o nagrodę dla inwestycji o największej wartości 
była w  tym roku wyjątkowo zacięta. Wśród nominowanych 
znaleźli się: polski producent płyt drewnopochodnych TANNE, 
wytwórca lotniczych łopatek turbinowych Safran Transmission 
Systems Poland, prowadzący gigantyczne projekty o wartości 
przekraczającej 1 mld euro LG Chem Wrocław Energy oraz 
Mercedes, który ostatecznie zwyciężył w tej kategorii. Nagrodę 
z rąk wiceministra rozwoju Tadeusza Kościńskiego odebrał pre-
zes Mercedes-Benz Manufacturing Polska, Andreas Schenkel, 

podczas jubileuszowej, dziesiątej gali Polskiej Agencji Informa-
cji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie 

LG Chem - koreański gigant, który wybrał Dolny Śląsk aby tu 
produkować baterie  i komponenty do aut przyszłości - zwy-
ciężył w kategorii inwestorów wyróżniających się implementa-
cją nowoczesnych technologii. O tę nagrodę rywalizował tak-
że brytyjski inwestor Red Embedded Cosulting, który realizuje 
w Polsce projekt z obszaru B+R dla sektora telewizji cyfrowej.

- Bardzo mnie cieszy ta nagroda. Chcemy by fabryka na Dol-
nym Śląsku stała się główną bazą produkcyjną baterii do sa-
mochodów elektrycznych na cały świat– powiedział UB Lee, 
Prezes Spółki Energy Solutions, LG Chem.

– Z satysfakcją przyjmujemy takie inwestycje w naszym re-
gionie - mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa 
dolnośląskiego. - To pierwsza fabryka masowej produkcji ba-
terii litowych do samochodów elektrycznych w Europie. Rynek 
motoryzacyjny jest perspektywiczny, dlatego tworzymy odpo-
wiednie warunki dla tej branży.

Branża motoryzacyjna jest jedną z najbardziej dochodowych 
gałęzi polskiej gospodarki, generuje najwyższe przychody ze 
sprzedaży za granicą, odpowiadając za 16% eksportu. Jej roz-
wój przekłada się jednocześnie na powstanie nowych miejsc 
pracy, ekspansję lokalnego rynku usług i rozwój regionu.

- Powstanie dużego zakładu przemysłu motoryzacyjnego 
przyczynia do znaczącego wzrostu dochodów lokalnych pro-
ducentów i poddostawców. Każde miejsce pracy u głównego 
producenta to od trzech do pięciu miejsc pracy u dostawców 
– podkreśla Mariusz Sinior, szef Dolnosląskiego centrum Ob-
sługi Inwestora i Eksportera spółki DAWG. 

Wyróżnienie za całokształt działalności w Polsce w 2016 roku 
otrzymała firma 3M Poland, która towarzyszy naszemu krajowi 
praktycznie od momentu transformacji. Dziś, zatrudnia już 2,9 
tys. pracowników w kilku polskich miastach, w tym we Wroc-
ławiu, gdzie działa największe centrum produkcyjne na świecie 
tej korporacji.

Dolny Śląsk 
drugim najbardziej rozwiniętym     gospodarczo regionem w Polsce!
W najnowszym raporcie dotyczącym atrakcyjności inwestycyjnej województw w 2016 roku, nasz region 
awansował z trzeciej pozycji na drugą, plasując się tuż za województwem mazowieckim, a przed śląskim 
i małopolskim. Raport przygotowany został przez SGH w Warszawie na zlecenie PAIiIZ. „Atrakcyjność 
inwestycyjna województwa wykazuje duży związek z poziomem jego rozwoju gospodarczego”- czytamy 
w nim. 
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Opole to kompaktowe miasto, w którym wszędzie jest blisko. 
A  jednocześnie na tyle duże, żeby mieć co zaoferować 
mieszkańcom. Za nami dynamiczny i  pełen ważnych 
wydarzeń 2016 rok, a  przed nami ekscytujący czas urodzin 
miasta. Będzie się działo kulturalnie, sportowo, społecznie, 
naukowo, ale też, a może przede wszystkim, gospodarczo.

W  roku jubileuszu 800-lecia miasta, Opole powiększa 
granice o 12 ościennych sołectw. W ten sposób wzmacniamy 
swój potencjał i  dajemy przestrzeń do rozwoju oraz dostęp 
do zasobów, które do tej pory były poza zasięgiem stolicy 
województwa. Miasto cały czas skutecznie przyciąga 
inwestorów, m.in. z  Chin, Dani, Niemiec, Belgii, Francji, 
czy USA. Zadbaliśmy o  nowe tereny inwestycyjne, między 
innymi w  bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4. To daje 
miastu znakomitą wizję nie tylko na najbliższy rok, ale kolejne 
dziesięciolecia. Wizję, której nie zmarnujemy.

Doceniamy, dbamy i  wspieramy oświatę w  Opolu. 
W  2016 roku zainwestowaliśmy milion złotych w  edukację 
najmłodszych w  ramach programu „Dobry Start”. Bo dzieci 
są najważniejsze! Ściśle współpracujemy z uczelniami, a perłą 
w  naukowej koronie minionego roku jest wywalczenie przez 
nas kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. Już od 
tego roku zaczniemy kształcić lekarzy, rysuje się więc przed 
miastem kolejna ciekawa perspektywa. Oczywiście będziemy ją 
wspierać z każdej możliwej strony, także finansowo.

Jesteśmy miastem innowacyjnym, co szczególnie 
obserwujemy poprzez działalność Parku Naukowo 
Technologicznego, w  którym stale rośnie liczba patentów. 
Opolskie startupy oraz inkubatory odnoszą coraz większe 
sukcesy, wprowadzając swoje pomysły na rynek. Dobry przykład 
dla innych? Jedną z  aplikacji opolanina, która monitoruje 
tankowanie i  spalanie benzyny w  aucie zainteresował się 
inwestor z zagranicy, a liczba jej pobrań idzie w miliony. Efekt 
dobrego klimatu dla pomysłów na miarę XXI wieku działa.

Inwestujemy w  nowe technologie i  stawiamy na 
zrównoważony transport, a co za tym idzie czystsze powietrze. 
To już pewne, że w najbliższych latach wydamy 114 mln zł(!), na 
61 niskoemisyjnych autobusów, biletomaty, tablice informacji 
pasażerskiej, zmodernizowana zostanie zajezdnia autobusowa. 
To prawdziwa rewolucja, bo powstaną też centra przesiadkowe 
oraz centrum zarządzania ruchem dla ponad 40 skrzyżowań.

Inżynierowie Politechniki Opolskiej pracują nad 
nowoczesnymi projektami w  nowopowstających firmach na 
wzór tych, które już mamy – IFM, Polaris, PWC, GSS. W Opolu 
powstanie nowe centrum biznesowe na terenie byłej fabryki 
FSO.  Pierwsza – miejska – inwestycja na tym terenie, to 
Centrum Usług Publicznych, które skupi administrację rządową 
i samorządową. Powstanie osiedle mieszkań czynszowych, aby 
młodzi, świetnie wykształceni ludzie mieli nie tylko pracę, ale 
także mieszkanie za przystępne pieniądze.

Opole już jest ładnym miastem, ale będzie jeszcze piękniejsze 
i  jeszcze bardziej zielone z  funkcjonalnie i  nowocześnie 
zagospodarowaną oraz zrewitalizowaną przestrzenią publiczną. 
Świetnie skomunikowane z nowym mostem przez Odrę oraz 
z nową obwodnicą. Jesteśmy miastem kulturalnym, ale jeszcze 
bardziej festiwalowym, bo kto w  Polsce nie zna Krajowego 
Festiwalu Piosenki Polskiej?! Jestem dumny, że doczekaliśmy 
się otwarcia Muzeum Polskiej Piosenki. Nie można o  nim 
opowiedzieć. Trzeba je odwiedzić. Jest wyjątkowe w  skali 
światowej!

Zapraszam do Opola.

Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Miasta Opola

Mam pomysł na Opole!Dolny Śląsk
potrzebuje dialogu
Rozmowa z Tadeuszem Krzakowskim,
prezydentem Legnicy.

Brał Pan niedawno udział w II Dolnośląskim Kongresie Sa-
morządów. Jak Pan ocenia zasadność takich spotkań? Jakie 
efekty mogą przynieść dla edukacji i  gospodarki Dolnego 
Śląska?
Dolny Śląsk potrzebuje dialogu. Szczególnie jest on nam 
dziś potrzebny w kontekście planowanych przez rząd zmian 
w sferze edukacji. Jeśli chodzi o reformę oświaty, mamy wię-
cej pytań, niż odpowiedzi, a przecież samorządom przyjdzie 
zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem wprowadzenia zmian, 
do których, nie ukrywajmy, nie jesteśmy przekonani. Zatem 
każda okazja do podzielenia się wiedzą, także swoimi wątpli-
wościami i obawami, jest bezcenna i bezwzględnie potrzeb-
na.

Dolny Śląsk rozwija się bardzo dynamicznie. Co zrobić, żeby 
jeszcze efektywniej wykorzystywać jego potencjał?
Integracja polityk miejskich to moim zdaniem kluczowe za-
danie dla Dolnego Śląska. Dynamiczny rozwój województwa 
wynika z dynamicznego rozwoju największych dolnośląskich 
miast. Dziś te z  nich, które postawiły na wdrażanie nowo-
czesnych systemów (chociażby tych związanych z  trans-
portem i mobilnością), stoją na czele rankingów, są wzorem 
w swoich regionach i przecierają szlaki dla pozostałych miast. 
Gdyby dziś założyć, że należy zintegrować te działania i na-
dać im pewne strategiczne znaczenie – Dolny Śląsk na pew-
no dużo by zyskał.

Legnica cieszy się coraz większym zainteresowaniem tury-
stów i  inwestorów. W jaki sposób miasto stara się wpierać 
gospodarkę i zachęcać do inwestowania?
W Legnicy zapadły właśnie decyzje, które mogą mieć znacze-
nie nie tylko dla rozwoju miasta, ale też całego województwa. 
Przyjęto bowiem plan zagospodarowania dla dawnego lot-
niska, a  to oznacza, że mamy obecnie doskonale położony 
teren na inwestycje o powierzchni niemal 150 ha. Jest to ob-
szar świetnie skomunikowany, który ma szansę stać się ofertą 
narodową, ale przede wszystkim będzie też ofertą Dolnego 
Śląska - regionu dynamicznego, innowacyjnego, przedsię-
biorczego i silnego wykwalifikowaną kadrą.

Urząd Miasta Legnicy
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica
tel. 76 72 12 199, fax 76 72 12 115
kancelaria@legnica.eu 
www.legnica.eu
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Powiat Wrocławski
Rok ważnych inwestycji i   projektów społecznych

Poprawa stanu technicznego dróg
 W 2016 roku  rozpoczęła się realizacja programu „Bezpieczna 

droga”, regulującego szczegółowo zasady współpracy z gminami 
w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych w la-
tach 2016-2018. Powiat Wrocławski na ten cel zaplanował doce-
lowo środki finansowe w wysokości 8,1 mln złotych, co oznacza, 
iż przy równym stopniu współfinansowania realizacji chodników 
przez powiat i gminy nakłady przekroczą łącznie 16 mln złotych 
w ciągu trzech lat. Oprócz budowy chodników w powiecie wroc-
ławskim wykonano również wiele robót remontowych i  innych 
zadań inwestycyjnych. W efekcie przeprowadzonych prac znacz-
nie poprawił się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo na drogach 
powiatu wrocławskiego. Powiat Wrocławski może pochwalić się 
również dużą skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych na infrastrukturę drogową. W 2016 r. udało się pozyskać na 
ten cel środki zewnętrzne na łączną kwotę ponad 19 mln, na którą 
złożyły się dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych oraz z RPO WD.

- Rok 2015  upłynął w powiecie wrocławskim pod znakiem wielu ważnych projektów, zwią-
zanych z szerokorozumianym rozwojem naszego obszaru – mówi starosta Roman Poto-
cki. – Jak zawsze postawiliśmy na współpracę, angażując do wspólnych działań licznych 
partnerów samorządowych, społecznych i  gospodarczych. Nasze działania w  tym ob-
szarze zyskały uznanie ekspertów zewnętrznych. Za sukcesy we współpracy z biznesem 
dostaliśmy w tym roku nominację do ”Dolnośląskich Gryfów”, a za projekt „Studium spój-
ności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”, którego byliśmy liderem 
– nagrodę im. Jerzego Regulskiego – wylicza starosta.

Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego

Pomoc najbardziej potrzebujących
Realizując ustawowe zadania w obszarze społecznym, rów-

nież w 2016 r. Powiat nie zapomniał o najbardziej potrzebują-
cych mieszkańcach powiatu, otaczając swoją opieką  zwłaszcza 
rodziny zastępcze i niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu 
Wrocławskiego. Zorganizowano dla nich wiele przedsięwzięć 
i  imprez powiatowych, wśród nich Przegląd Kolęd i  Pastora-
łek, Piknik Rodzinny i Zabawa Mikołajkowa dla rodzin zastęp-
czych, Piknik dla osób niepełnosprawnych. We współpracy 
ze Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizo-
wano również konkurs „Złota gala dobrych praktyk dla  osób 
i firm działających na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców 
Powiatu Wrocławskiego”, którego laureaci odebrali specjalne 
nagrody i wyróżnienia podczas uroczystej gali w Galowicach. 
Dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zrealizowa-
no wiele projektów współfinansowanych ze środków budżetu 
państwa oraz PFRON, które zwiększyły szanse na ich rozwój. 
Ponadto od dwóch lat Powiat realizuje  Program korekcyjno 
– edukacyjny dla sprawców przemocy, równolegle proponu-
jąc wsparcie w  ramach Dyżurnego Punktu Konsultacyjnego 
dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, działającego 
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. 

Otwarcie wyremontowanej drogi w Stępiniu – grudzień 2016 

Piknik rodzinny w Zabrodziu – czerwiec 2016

Lepsze warunki nauki
W ramach poprawy bezpieczeństwa i komfortu nauki Powiat 

przeprowadził szereg niezbędnych prac remontowo-budow-
lanych w  swoich placówkach oświatowych.  W  Powiatowym 
Zespole Szkół Nr 1 w  Krzyżowicach po przeprowadzonej już 
renowacji zabytkowego pałacu rozpoczęto kompleksowy re-
mont internatu.

Podjęte zostały również starania na rzecz pozyskania środ-
ków z UE na rozwój placówek oświatowych, wychowawczych 
i specjalnych. Mowa o czterech projektach o łącznej wartości 
ponad 9 mln zł, dotyczących infrastruktury, kształcenia i zaku-
pu wyposażenia, na które zostało już przyznane dofinansowa-
nie z RPO WD. Wzorem lat ubiegłych również w 2016 r. pod-
jęto szereg działań na rzecz optymalizacji efektów związanych 

z kształceniem zawodowym. W szkołach ponadgimnazjalnych 
zadbano  o dobór  takich kierunków kształcenia, które pozwolą 
absolwentom na znalezienie pracy.  

Rozwój edukacji prawnej
W ramach  edukacji prawnej Powiat zainicjował w tym roku 

na swoim obszarze cykl lekcji prawnych w szkołach. Podczas 
lekcji uczniowie zapoznawali się m.in. z pracą prawnika,  pra-
wami i obowiązkami obywatelskimi oraz możliwościami dostę-
pu do nieodpłatnej pomocy prawnej, która w tym roku zafunk-
cjonowała w 5 punktach na terenie powiatu wrocławskiego.  

PZS nr 1 w Krzyżowicach po remoncie

W trosce o środowisko
Sztandarowym produktem edukacyjnym powiatu, który wpi-

suje się w  szerokorozumianą edukację ekologiczną są war-
sztaty ekologiczne organizowane już od 4 lat we współpracy 
z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych w Ośrodku 
Sportów Wodnych i  Rekreacji w  Borzygniewie. W  2016 roku 
zorganizowano kolejny cykl warsztatów ekologicznych, w któ-
rych uczestniczyło ok. 1000 uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z terenu powiatu. W tym roku odbyła się  rów-
nież czwarta edycja  konkursu przyrodniczego dla uczniów 5 
klas szkół podstawowych, w którym uczestniczyło ponad 1000  
młodych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. 

Lekcje prawne w PZS nr 3 w Sobótce – marzec 2016

Współpraca u podstaw
Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, które jest jednym 

z  priorytetowych celów strategicznych władz Powiatu Wroc-
ławskiego, nie byłoby możliwe bez współpracy z  sołtysami. 
Temu celowi służył zainicjowany w 2016 r. cykl spotkań z soł-
tysami i Forum Sołtysów, poświęcone m.in. edukacji prawnej, 
prawom konsumenckim, bezpieczeństwu obywateli  i ochro-
nie zwierząt. Spotkania były realizowane m.in. we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe są 
od wielu lat bezpośrednim beneficjentem wsparcia finansowe-
go udzielanego przez Powiat w  obszarze sportu, kultury, czy 
ochrony środowiska. Łącznie w 2016 r.  Powiat Wrocławski wy-
datkował na ten cel ponad 150 tys. zł. Na kwotę tę złożyły się 
dofinansowania do imprez, konferencji, projektów wydawni-
czych i wielu działań edukacyjnych. 

Warsztaty ekologiczne w OSWiRPW w Borzygniewie – kwiecień 2016 

Forum Sołtysów Powiatu Wrocławskiego w Kątach Wr., listopad 2016

Z myślą o inwestorach
Udanym przykładem partnerstwa jest również współpraca 

z instytucjami otoczenia biznesu przy organizacji Forum Inwe-
stycyjnego Powiatu Wrocławskiego. W roku 2016  zorganizo-
wana została trzecia edycja Forum, które zyskało ponadlokalną 
renomę, stając się miejscem konstruktywnej debaty i  dialogu 
środowisk samorządowych, gospodarczych i  naukowych  na 
tematy związane z gospodarką, kształceniem i rynkiem pracy. 

Strategicznie o przyszłości
W 2016 r. została opracowana zaktualizowana  wersja Stra-

tegii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego. W nowym dokumencie  
do 2020 roku zostały wytyczone nowe priorytety i wyzwania, 
podyktowane przede wszystkim dynamicznymi przemianami 
gospodarczymi i społecznymi w powiecie w ostatnich latach. 
Wzrost liczby ludności w powiecie, napływ nowych inwesto-
rów choć są bez wątpienia korzystnymi zjawiskami, to stawiają 
przed władzami samorządowym nowe cele i zadania w zakre-
sie infrastruktury czy chociażby  oferty społecznej. Z tymi i wie-
loma innymi wyzwaniami będą musiały zmierzyć się w najbliż-
szej przyszłości władze Powiatu Wrocławskiego.

III Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego w Ślęzie – październik 2016
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Gmina wielu możliwości

Urząd Gminy Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków

tel. 71 323 02 03, fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl 

www.gmina.dlugoleka.pl
www.facebook.com/wdlugolece

Gmina Długołęka leży w  północno-wschodniej części woje-
wództwa dolnośląskiego, w  bliskim sąsiedztwie Wrocławia. 
Przez jej obszar przebiega droga ekspresowa w kierunku War-
szawy, w użyciu jest łącznik Autostradowej Obwodnicy Wroc-
ławia, a  w  najbliższym czasie powstanie węzeł obwodnicy 
Bielany-Łany-Długołęka. Nie mniej ważne są istniejące połą-
czenia kolejowe oraz stosunkowo bliska odległość od przejść 
granicznych. Mieszka tu prawie 28 tys. osób, dla których gmina 
stale się rozwija i  tym samym pretenduje do miana idealnego 
miejsca do życia. Świadczy o  tym wysoki przyrost mieszkań-
ców – od kilku lat kształtuje się on na poziomie 1 tys. nowo za-
meldowanych osób. Swoje siedziby mają tu także renomowane 
firmy z Polski i z zagranicy. Gmina Długołęka słynie z dużej ilo-
ści salonów samochodowych – znajdują się tu przedstawiciele 
prawie wszystkich ogólnoświatowych marek aut. Dynamiczny 
rozwój gospodarczy idzie jednak w parze z dbałością o walory 
krajoznawczo-turystyczne. 

Na łonie natury
Przyroda to jeden ze znaków rozpoznawczych gminy Długo-
łęka. Jej bogactwem są zarybione stawy, jeziora, malownicze 
lasy i  parki. Podczas pieszych i  rowerowych wędrówek moż-
na spotkać tu przeróżne gatunki ptaków i  rzadkich roślin. Na 
obszarze gminy znajdują się cenne ekosystemy, objęte praw-
nymi formami ochrony przyrody Natura 2000. Na łącznej po-
wierzchni 212,8 km2. znaleźć można imponujące zabytki, in-
teresujące szlaki turystyczne a  także liczne stadniny koni. Co 
roku odbywają się tutaj imprezy hodowlano-jeździeckie, wśród 
których do najważniejszych zaliczyć należy wystawę hodowla-
ną „Święto Konia” oraz „Ogólnopolskie Zawody w Powożeniu”. 
Ceniącym sobie wypoczynek na świeżym powietrzu poleca-
my spędzenie czasu w wyjątkowych parkach: w Godzieszowej 
i w Szczodrem. W tym pierwszym rosną unikatowe drzewa tu-
lipanowca amerykańskiego i wydzielone jest mini zoo. W dru-
gim, oprócz tras rowerowych i ścieżek biegowych, można sko-
rzystać z odbywających się tam imprez: Dni Gminy Długołęka, 
kina plenerowego, Turnieju Siatkówki na Piasku oraz Gminnego 
Dnia Rodziny.

Bogaci w historię
Na terenie gminy intensywnie rozwijają się różne formy tury-
styki weekendowej. Olbrzymią popularnością cieszą się wy-
cieczki rowerowe – zwolennicy tej formy aktywności mają 
do swojej dyspozycji pięć tras rowerowych, które zostaną 
wkrótce rozbudowane. Prawdziwym magnesem przyciąga-
jącym turystów są zabytki. Niewątpliwie do najważniejszych 
zaliczyć należy pozostałości neogotyckiego pałacu Sybil-
li w  Szczodrem, określanego w  okresie świetności mianem 
śląskiego Windsoru. Zainteresowanie wzbudzają również 
liczne zabytki sakralne. Na uwagę zasługują kościoły w Brze-
ziej Łące i Długołęce oraz sanktuarium w Łozinie. Warto też 
odwiedzić Pasikurowice, gdzie znajdują się krzyże pokutne 
oraz Raków, który w swoich lasach skrywa tajemnicze mau-
zoleum.

Idealne miejsce do życia i inwestowania
Liczba mieszkańców 41 gminnych miejscowości stale rośnie. 
To dla nich rozbudowywane są drogi, kanalizacja, infrastruktura 
sportowa i  szkoły. Jeśli przez idealne miejsce do życia rozu-
miemy takie, które zapewnia bezpieczeństwo, edukację, roz-
wój infrastruktury oraz ochronę zdrowia, to gmina Długołęka 
w ten kanon wpisuje się doskonale. Sporym wyzwaniem jest dla 
nas utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Łozinie. Jest 
ona uwzględniona w studium, a my jesteśmy w trakcie opra-
cowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – mówi wójt Iwona Agnieszka Łebek. - Stre-
fa ma bardzo korzystne położenie – w pobliżu drogi S8 i ob-
wodnicy Wrocławia. Atuty lokalizacyjne gminy zostały już do-
strzeżone przez wiele znaczących światowych marek. Oprócz 
firm z branży motoryzacyjnej gminą Długołęka zainteresowane 
są również sklepy wielkopowierzchniowe, firmy spedycyjne 
oraz deweloperzy powierzchni magazynowych. - Zapraszam 
wszystkich uciekających od zgiełku do wizyty w  gminie Dłu-
gołęka. To przyjazne miejsce do spędzania wolnego czasu i do 
zamieszkania a także dające wiele możliwości rozwoju zawo-
dowego – puentuje wójt.

W 2015 roku wójt (na zdj. w środku) otworzyła kolejną, nową świetlicę 
w gminie - tym razem w Stępniu

Gmina Długołęka uruchomiła Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych, 
dzięki któremu sprawy urzędowe można załatwić zdalnie 

fo
t.
 A

g
n

ie
sz

ka
 B

o
ru

ta

fo
t.
 A

rc
h

iw
u

m
 U

G
 D

łu
g

o
łę

ka

ZGORZELEC.
Twoje miejsce w Europie. Po prostu.

Zgorzelec jest 32-tysięcznym, dolnośląskim miastem w  połu-
dniowo-zachodniej Polsce. Położony na tak zwanym trójstyku, 
u  zbiegu granic polskiej, czeskiej i  niemieckiej, sąsiaduje bezpo-
średnio z niemieckim Görlitz, z  którym od 1998 r. tworzy jedyne 
w swoim rodzaju Europa–Miasto Zgorzelec/Görlitz.

Doskonałe położenie, przy europejskiej trasie E-40 łączącej 
Wschód i Zachód Europy i drodze DW352 łączącej się z drogami 
biegnącymi z północy na południe kontynentu, sprawia, że Zgo-
rzelec to jedna z najciekawszych w Polsce lokalizacji dla biznesu. 
Miasto posiada także połączenie z siecią kolei niemieckich, a do-
brze skomunikowane z miastem lotniska międzynarodowe w Ber-
linie, Dreźnie, Pradze i  Wrocławiu to jego dodatkowy atut komu-
nikacyjny. 

Zgorzelec dla biznesu 
To właśnie dzięki swojemu położeniu w centrum Europy, w miej-

scu krzyżowania się ważnych szlaków handlowych i  transporto-
wych, Zgorzelec stanowi dziś jedną z  najciekawszych w  Polsce 
lokalizacji dla biznesu. Na przedsiębiorców czekają tu atrakcyj-
ne tereny inwestycyjne, w  tym także obszary przeznaczone pod 
działalność produkcyjno – usługową, wytyczone w  południowej 
i wschodniej części miasta. 16 ha tych terenów zostało włączone 
do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przed-
siębiorczości jako Podstrefa Zgorzelec. 

To pierwsza z  dwóch zgorzeleckich podstref ekonomicznych. 
Drugą, należącą do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(LSSE), tworzą położone w granicach miasta grunty Agencji Nie-
ruchomości Rolnych o  łącznej powierzchni wynoszącej przeszło 
70 ha. Jej największe atuty to duża powierzchnia i dobre skomuni-
kowanie z ważnym międzynarodowym szlakiem komunikacyjnym 
- europejską trasą E40. Włączone do LSSE stanowią ważny punkt 
w ofercie inwestycyjnej przygranicznego miasta. 

Tereny przemysłowe i korzystne warunki inwestowania nie wy-
czerpują jednak atutów Zgorzelca jako lokalizacji dla biznesu. Siłę 
miasta stanowi bowiem także, nie do końca jeszcze wykorzystany, 
potencjał turystyczny trójnarodowego pogranicza. Dzięki niemu 
Zgorzelec poleca się również uwadze przedsiębiorców działają-
cych w branży turystyczno-hotelarskiej, czy gastronomicznej. 

Zgorzelec dla turysty, melomana i kibica
Bo Zgorzelec, to także doskonała baza wypadowa dla miłośni-

ków zabytków, historii oraz aktywnego wypoczynku. Do najwięk-
szych turystycznych atutów miasta należą m.in.: urokliwe Przed-
mieście Nyskie z restauracjami, kawiarniami i pensjonatami, liczne 
zabytki sąsiedniego Görlitz, trasy rowerowe. Miasto dysponuje też 
nowoczesnymi obiektami sportowymi i bardzo atrakcyjnymi, peł-
nymi zieleni terenami rekreacyjnymi. Bliskość Izerów, Karkonoszy, 
Gór Żytawskich, pobliski zalew Witka czy niemieckie jezioro Be-
rzdorf dają szanse na wypoczynek na łonie natury. 

Z  roku na rok, coraz więcej osób przyciąga do Zgorzelca także 
atrakcyjna oferta kulturalno-rozrywkowa. Do rangi  najatrakcyjniej-
szego miejskiego, ale też regionalnego wydarzenia urosło w  ostat-
nich latach święto starego miasta - ,,Jakuby”, organizowane zawsze 
w  ostatni weekend sierpnia równocześnie z  görlitzkim 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 znajdzie tu coś dla siebie… 

*  inwestowanie w KSSE MP i LSSE 
oraz pełna oferta inwestycyjna miasta na stronach: 
www.inwestycje.zgorzelec.eu  |  www.360.zgorzelec.eu

    oferta kulturalna i turystyczna oraz zapowiedzi  
najciekawszych wydarzeń:  www.zgorzelec.eu 

Inwestujący w  podstrefach przedsiębior-

cy mogą liczyć na atrakcyjne warunki in-

westowania oraz na pomoc administracji 

rządowej i samorządowej. Z myślą o przed-

siębiorcach władze Zgorzelca oferują też 

regionalną pomoc inwestycyjną. 

Przedmieście Nyskie ul. Daszyńskiego w Zgorzelcu

Tereny nowej Podstrefy Zgorzelec LSSE(2)
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W Bytomiu warto inwestować. Po latach zastoju miasto ła-
pie drugi oddech. Wkrótce rozpocznie się tu unikalny w ska-
li kraju proces miejskiej rewitalizacji, której budżet przekroczy 
miliard złotych. Zwiastunem trendu było uznanie jurorów Pol-
skiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, którzy jeden 
z bytomskich terenów inwestycyjnych włączyli do grona sześ-
ciu najlepszych lokalizacji na Śląsku w ramach konkursu „Grun-
tu na medal”. 

Bytomskie tereny inwestycyjne maja w  sobie wszystko to, 
czego inwestorzy najczęściej poszukują: zwartą, zwykle pro-
stokątną formę, dobre uzbrojenie, doskonałe połączenie dro-
gowe oraz przynależność do Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, co gwarantuje rozbudowany system ulg podat-
kowych. Co prawda zgodnie ze starym porzekadłem doradców 
inwestycyjnych najważniejsza jest lokalizacja, ale skoro lokali-
zacja dobra a dodatkowo można jeszcze zaoszczędzić na po-
datkach, to czemu nie?  

Główne atuty:
•  4 lotniska w promieniu 190 kilometrów, najbliższe w odległo-

ści zaledwie 25 kilometrów
•  Bliskie sąsiedztwo dwóch autostrad: północ-południe 

i wschód zachód, które krzyżują się w odległości 25 kilome-
trów od miasta

•  Ogromny rynek odbiorców - ponad milionowa populacja 
w promieniu 50 kilometrów

•  duży potencjał pracowniczy o  wykształceniu technicznym 
(ogółem 102 tysiące populacji w wieku produkcyjnym) . 

•  uregulowany status geodezyjny i prawny oferowanych tere-
nów.

W Bytomiu panuje przyjazny klimat dla biznesu. Władze mia-
sta, właściwe wydziały urzędu miejskiego oraz Bytomska Agen-
cja Rozwoju Inwestycji wspierają inwestorów na każdym etapie 
procesu inwestycyjnego. Pomogą dopasować teren do indy-
widualnych potrzeb inwestora, przeprowadzą przez procedury 
administracyjno-prawne, zapewnią opiekę po-inwestycyjną.                                                                                                                

Inwestuj w Bytomiu

Zalety inwestowania w Bytomiu:
Nieruchomości atrakcyjnie położone w pobliżu 
dróg krajowych i autostrad:
•  DK 88  (Bytom – Gliwice - Strzelce Opolskie)
•  Autostrada A4 (Granica RP - Kraków - Kato-

wice - Wrocław - Granica RP)
•  Autostrada A1 (Gorzyczki - Łódź – Gdańsk):
•  Dwa węzły autostrady A1: 

- Węzeł „Bytom” 
- Węzeł „Piekary Śląskie”

Nieruchomości oddalone są od:
Warszawy  280 km
Gdańska   533 km
Poznania   305 km
Wrocławia  180 km 
Krakowa     98 km
Ostrawy  177 km

•  Doskonała lokalizacja w centralnej części 
Województwa

•  Gęsta i sprawna sieć połączeń lokalnych

•  Atrakcyjne położenie nieruchomości bez-
pośrednio przy węzłach komunikacyjnych 
autostrady A1 oraz bytomskim odcinku Ob-
wodnicy Północnej

•  Dynamicznie rozwijające się i otwarte na 
współpracę otoczenie biznesowe

•  Duży potencjał kapitału ludzkiego o wy-
kształceniu technicznym

•  Ponad milion mieszkańców w zasięgu 45 
minut jazdy samochodem

Wybrane oferty:

Ulica Magdaleny 15,6730 ha
Ponad piętnastohektarowa nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położo-

na w północnej części miasta w dzielnicy Stroszek – Dąbrowa Miejska, przy gra-
nicy z gminą Radzionków. Otoczenie nieruchomości stanowią obiekty usługowo 
– handlowe, zabudowa mieszkaniowa, centrum handlowe M1, tereny poprzemy-
słowe i oczyszczalnia ścieków.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony 
pod produkcję i usługi. Nieruchomość położona na terenie górniczym „Bytom 
– Centrum 1”, na części nieruchomości prowadzona jest eksploatacja hałdy na 
podstawie decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Śląskiego. Nierucho-
mość usytuowana w pobliżu węzła autostrady A1 (ok. 0,5 km) oraz drogi krajowej 
DK 11. Teren zostanie skomunikowany poprzez planowaną inwestycję drogową 
klasy lokalnej. Infrastruktura techniczna w postaci sieci elektrycznej, gazowej, wo-
dociągowej i kanalizacyjnej dostępna w ul. Magdaleny, ul. Strzelców Bytomskich 
oraz wzdłuż drogi dojazdowej do Centrum Handlowego M1.

Nieruchomość położona na terenie po-górniczym „Bytom – Centrum 1”.

Tereny po byłej kopalni Powstańców Śląskich
Na terenach po byłej kopalni potencjalni inwestorzy mają do dyspozycji peł-

ną infrastrukturę: sieć elektryczną, sieć wodociągową, kanalizację deszczową, 
sanitarną, teletechniczną, gazociąg, sieć cieplną, oświetlenie terenu oraz drogi 
dojazdowe wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi i drogami rowerowy-
mi. Nic w tym dziwnego albowiem na zagospodarowanie tych terenów wydano 
ponad 21 milionów złotych. Innym, równie ważnym atutem lokalizacji po byłej 
kopalni Powstańców Śląskich jest znakomite skomunikowanie, tuż przy wjeździe 
na autostradę A-1 i drodze krajowej DK 11. Zgodnie z zapisami miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego  teren przeznaczony jest pod zabudowę 
produkcyjną. Na terenie pojawił się już pierwszy inwestor. Sprzedano pierwszą z 
dziewięciu oferowanych działek. Teren wchodzi w skład Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej (BSAG) Obszar III
Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej (BSAG) to flagowy teren inwestycyj-

ny miasta. Proinwestycyjne nastawienie władz miejskich ujawnia się już w cenie 
czynszu dzierżawy oferowanego gruntu, która wynosi 10 groszy za metr kwa-

dratowy. Pozostałe warunki są równie korzystne. Wśród nich znajdziemy między 
innymi możliwość wcześniejszego wykupu inwestycji, po okresie dzierżawy w 
trybie bezprzetargowym, zwolnienie z podatku od nieruchomości, obniżony po-
datek od środków transportu. Ponad dwuhektarowa nieruchomość gruntowa po-
łożona jest w bliskim sąsiedztwie obwodnicy wschodniej miasta, która prowadzi 
do autostrady A1 oraz jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta DK-11. 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona zosta-
ła pod zabudowę usługową, w tym obiekty handlu wielkopowierzchniowego, 
obiekty sportowe, obiekty produkcyjne nowoczesnych technologii, obiekty usług 
kultury, obiekty usług publicznych, oraz usługi publiczne, tj. administracja, biura, 
banki, szkolnictwo, dopuszczone są inne usługi zintegrowane z funkcją podsta-
wową terenu. Podstawowe media znajdują się w ul. Kilara (sieć elektryczna, wo-
dociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz ciepłownicza). 

Pola Szombierskie
Kolejna oferta dotyczy nieruchomości gruntowej przy ulicy Zabrzańskiej 112, 

tak zwanych „Pól Szombierskich”. Pola to niezabudowany teren o powierzchni 
ponad dwudziestu hektarów, częściowo ogrodzony z dobrym dojazdem drogą 
utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. Teren nie posiada jeszcze miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym istnieje możliwość 
lokalizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usług komercyjnych 
czy zabudowy usług publicznych. W rejonie pobliskich ulic Kosynierów i Zabrzań-
skiej znajdują się podstawowe media. Przedmiotowa nieruchomość leży poza 
terenem górniczym.

Ulica Elektrownia i Ulica Racjonalizatorów 26,7 ha
Zaletą tego ponad dwudziestosześciohektarowego terenu jest bliskie sąsiedz-

two drogi krajowej DK88, obwodnicy Bytomia oraz bytomskiego węzła autostra-
dy A1. Teren jest niezabudowana, o nieregularnym kształcie. Zgodnie z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest 
pod działanośc usługowo-produkcyjny; składowo-produkcyjną; teren zieleni 
urządzonej, teren zieleni nieurządzonej.

Teren posiada bogatą Infrastrukturę techniczną. W granicach nieruchomości 
dostępna sieci energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Sieć gazowa i tele-
techniczna dostępna w bliskiej odległości od obszaru. Teren jest dobrze skomu-
nikowany od ul. Elektrownia oraz ul. Racjonalizatorów. Nieruchomość znajduje 
się na terenie po-górniczym. 
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Perła manieryzmu
– kościół pw. Trójcy Świętej w Żórawinie

www.zorawina.pl

Historia kościoła sięga XIV wieku. Na początku XVII stulecia 
świątynia została gruntownie przebudowana w stylu manie-
rystycznym. Swój obecny kształt, wystrój i wyposażenie za-
wdzięcza przede wszystkim osobie Adama von Hanniwaldt, 
którego rodzina panowała w Żórawinie w latach 1618-1648.

Do dziś nie ma w promieniu wielu kilometrów drugiego, tak 
wybitnego oraz ważnego dla sztuki i  historii Dolnego Śląska 
obiektu. Skromna bryła nie zapowiada bogactwa wnętrza kryją-
cego niezwykły skarb.

Kościół Świętej Trójcy w Żurawinie jest świątynią orientowa-
ną, jednonawową z wyodrębnionym, dwuprzęsłowym prezbi-
terium. Do trójprzęsłowej nawy od strony zachodniej przylega 
kwadratowa wieża. Od strony południowej do nawy przylega 
prostokątna kruchta, od północnej zaś trzy prostokątne anek-
sy o  różnorodnej wielkości; do wieży przylega aneks z  klatką 
schodową, do nawy kruchta, do prezbiterium dwukondygna-
cyjny aneks mieszczący zakrystię oraz powyżej dwuprzęsłową 
emporę – lożę konsystorską.

Kościół posiada typowe cechy budowli obronnej, tj. grube 
mury, małe okna. Przy południowej ścianie zachowały się jedy-
ne na Dolnym Śląsku „kuny” do przykuwania grzeszników od-
bywających karę pokuty.

Kamienne i  ceglane ściany są w  większości pokryte tynkiem, 
za wyjątkiem aneksu mieszczącego klatkę schodową, który jest 
w całości ceglany. Zarówno na zewnątrz i od wewnątrz zacho-
wały się niewielkie fragmenty gotyckiego kościoła – ostrołukowe 
okna prezbiterium oraz przypory wspierające ściany prezbiterium. 
Prezbiterium i nawę nakrywa wysoki dwuspadowy dach. Przylega-
jące do niego niższe dachy poprzeczne nakrywają dwa dodatkowe 
pomieszczenia na poddaszu usytuowane naprzeciwlegle powyżej 
zachodniej części nawy. Do wnętrza kościoła prowadzą dwa wej-
ścia – zachodnie przez kruchtę mieszczącą się w przyziemiu wie-
ży oraz południowe przez odrębną dobudowaną na początku XVII 
wieku kruchtę. Najstarszy jest portal wejścia zachodniego,

który ma kształt ostrego łuku obramionego dekoracją liścia-
stą. Portal klatki schodowej ma cechy renesansowe, jest w for-
mie prostokąta z wpisaną półkoliście zamkniętą arkadą. Zdobi 
go boniowanie oraz belkowanie i gzyms wieńczący.

Wewnątrz, na sklepieniach zachowała się częściowo manie-
rystyczna polichromia datowana na lata 1600-1615, przypisy-

wana nieznanym artystom, wykształconym najprawdopodob-
niej we Wrocławiu. W prezbiterium znajduje się przedstawienie 
Trójcy Świętej w  asyście Czterech Ewangelistów. Na sklepie-
niach nawy głównej – przedstawienie m.in. zmartwychwstania 
umarłych, Sądu Ostatecznego oraz wizerunki Panien Mądrych 
i Głupich. Dopełnieniem dla scen i postaci jest bogata dekora-
cja ornamentalna wypełniająca sklepienia i ściany.

Ołtarz główny składa się z dwóch części. Na zachowanej in 
situ piaskowcowej mensie, stała drewniana nastawa (obecnie 
w zbiorach Muzeum Narodowym we Wrocławiu). Po jej bokach 
umieszczono dwa płaskorzeźbione orły, a  wewnątrz Trójcę 
Świętą. W zwieńczeniu ołtarza w dekoracyjnej oprawie wznosi 
się Archanioł Michał oraz anioły trzymające arma Christi, któ-
re symbolizują Mękę Pańską. Natomiast orły i Archanioł Michał 
symbolizują triumf Chrystusa.

Z  początku XVII wieku pochodzi empora mieszcząca lożę 
konsystorską, która podczas nabożeństw była zarezerwowana 
dla właścicieli Żórawiny, o czym świadczą znajdujące się na po-
lichromii herby rodziny Hanniwaldtów oraz von Schweidinge-
rów. Na balustradzie empor możemy podziwiać cykl obrazów 
olejnych poświęconych Pasji Chrystusa.

Od kilkunastu już lat trwa akcja ratowania tego wyjątkowego
zabytku sztuki.
Kościół posiadał bogaty w dzieła sztuki manierystycznej wy-

strój wnętrza, obecnie znajdujące się w muzeach w Warszawie 
i Wrocławiu. Muzeum Narodowe we Wrocławiu część zabyt-
ków przekazało do depozytu do muzeum w  Brzegu. Istniały 
plany przekazania kościoła Muzeum Narodowemu we Wroc-
ławiu jako jego oddział, ostatecznie przejęła go gmina i parafia 
św. Józefa.

Obecnie świątynia przechodzi remont i gruntowne badania na-
ukowe. Zwiedzać ją możemy w każdą niedzielę. Zapraszamy, bo 
drugiej takiej perełki nie znajdziemy na Dolnym Śląsku.
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Firmę uhonorowano ostatnio w dwóch prestiżowych gospo-
darczych konkursach. W konkursie Gwiazdy Biznesu zdobyła III 
miejsce w kategorii Firma Rodzinna, a w Plebiscycie Gospodar-
czym Muflony  - II miejsce w kategorii Najlepsza Mikro i Mała 
Firma. 

Firma  prowadzona jest przez Elżbietę Szumską, która jest 
właścicielem oraz przez jej dwie córki : Martę Adamiak – za-
rządzającą Średniowieczną Osadą Górniczą oraz Małgorzatę 
Szumską – zarządzającą pensjonatem Złoty Jar. Przedsiębior-
stwo zatrudnia też innych członków rodziny – łącznie 8 osób. 
W sezonie letnim do obsługi turystów zatrudnianych jest około 
100 osób. Trudno się temu dziwić, bo atrakcje Złotego Stoku 
przyciągają rocznie ponad 250 tys. turystów. Liczba odwiedza-
jących zwiększa się co roku o około 10 procent.      

Jedyna taka atrakcja w Europie
Główną ideą firmy jest zaspokojenie potrzeb turysty i dostar-

czenie mu atrakcji przez cały dzień. A największymi atrakcjami 
są: Kopalnia Złota z jedynym w Polsce podziemnym wodospa-
dem oraz Średniowieczna Osada Górnicza, która jest jedyna 
taką atrakcją w  Europie. Ala na turystów czeka jeszcze wiele 
innych niespodzianek: bezpłatne zwiedzanie Muzeum Minera-
łów i  Izby Pamięci, pływanie łodzią podziemnym korytarzem, 
płukanie złota, wybijanie złotej monety, odlewanie sztabek zło-
ta, diamentowe pole, papier czerpany, ścianka wspinaczkowa, 
strzelanie z łuków, paintball, przejażdżka repliką czołgu Leonar-
da da Vinci, średniowieczny plac zabaw, wybijanie Du-Kata.

Główną grupą docelową firmy są turyści indywidualni oraz 
grupy szkolne. Na terenie  obiektu turyści mają do dyspozycji 
pełną gastronomię, miejsca noclegowe na 100 osób. „Gorączka 
Złota w branży turystycznej” - to ich firmowe hasło. Formuła 3E 
- education, entertainment, excitement  jest przez nich w pełni 
realizowana. Stawiają na jakość, bezpieczeństwo i komfort.

Wypracowali strategię, która polega  m.in. na corocznym 
poszerzaniu oferty skierowanej dla turysty. Przede wszystkim 
chodzi o rozbudowę obiektów i infrastruktury. W planach mają 
zaadoptowanie nowych sztolni. W budynku tzw. Łamacz w se-
zonie 2016 powstają  Escape Roomy oraz centrum sportów 
ekstremalnych: strzelnica, ścianka wspinaczkowa, hala paint-
ballowa. Planują uruchomienie drezyny. Mają zamiar utworzyć 
lokalny browar i warzyć złotostockie piwo. 

Chcą, aby Złoty Stok cieszył się mianem miasteczka tury-
stycznego, w którym tury sta ma zapewnione wszystkie potrze-
by. Będą brać udział we wszystkich nowych przedsięwzięciach 
dotyczących promowania  produktu turystycznego, miasta oraz 
regionu.

Zobaczmy, co nas czeka
Zwiedzanie Kopalni Złota rozpoczynamy od Sztolni Gertrudy. 

Udostępniono jej półkilometrowy odcinek  W tej części można 
zobaczyć: bogatą ekspozycję map i  planów kopalni z  okresu 
od XVIII do XX wieku (w  tym tajemniczą mapę Sztolni Czar-
nej); w gablotach dawne narzędzia górnicze i hutnicze , mine-
rały , wystawę lamp górniczych; piec muflowy, laboratoryjny 
piec, w  którym wytapiano złoto; osiemnasto wieczny wózek 
do transportu rudy. Dużą atrakcja cieszy się udostępniony do 
zwiedzania skarbiec. To tutaj można zobaczyć 1066 „złotych” 
sztabek odpowiadających 16 tonom złota uzyskanym w ciągu 
całego czasu pracy kopalni tj przez ok. 1000 lat.

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

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

Co kultura 
ma wspólnego 
z biznesem?

Prezentowane przez nasz regiony: śląski, opolski i dolnośląski są również niezwykle interesu-
jące pod względem dziedzictwa kulturowego. Śląsk na przykład jest obszarem wielokulturowym 
ukształtowanym przez wpływy ludności pochodzenia polskiego, niemieckiego, czeskiego oraz ży-
dowskiego. Samorządowcy ze Śląska przyjęli, że podstawą przedsięwzięć z zakresu kultury są cztery 
cele strategiczne: wzmocnienie środowisk twórczych, edukacja do kultury, zwiększenie uczestni-
ctwa mieszkańców w kulturze oraz zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego. Zróżnicowa-
ny kulturowo jest również Śląsk Opolski. Stanowił on typowy teren pogranicza, na którym stykały 
się różne narodowości.  

Władze państwowe i administracyjne wspierają rozwój kultury. Ale tę działalność lepiej lub go-
rzej wzmacniają przedsiębiorcy. Jak uważa Grzegorz Dzik, Prezes Zarządu Impel S.A, Przewodniczą-
cy Rady Zachodniej Izby Gospodarczej, Wiceprzewodniczący Rady Związku Pracodawców Polska 
Miedź, w działaniach z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility) firmy często wspierają osoby 
aktywne, z pasją, które nie mają wystarczających środków, aby rozwijać swoje talenty. Poprzez takie 
działania występuje symbioza biznesu z otoczeniem. Tak jak biznes potrzebuje nowoczesnej infra-
struktury, np. autostrad, tak potrzebuje również kreatywnego, rozwijającego się otoczenia. 

Warto tu przypomnieć słynną koncepcję klasy kreatywnej, której autorem jest amerykański pro-
fesor Richard Florida. Zdaniem Floridy, klasa kreatywna to klasa pracowników, których zadaniem 
jest tworzenie nowych, znaczących form. W jej skład wchodzą zarówno naukowcy i inżynierowie, 
kadry akademickie, poeci i architekci, jak również „ludzie pracujący w szkolnictwie i rozrywce, ar-
tyści i muzycy, czyli ludzie, których funkcją ekonomiczną jest tworzenie nowych idei i pomysłów, 
nowych technologii i nowych treści kreatywnych. 

Spójrzmy pod tym kątem na województwa, powiaty, czy miasta. W  jakim stopniu miejscowy 
biznes wspiera kulturę i czy jest związek pomiędzy jej rozwojem i  rozwojem przedsiębiorczości? 
Obserwujemy, że działania przedsiębiorstw w zakresie CSR stają się coraz bardziej przemyślane, 
powiązane ze strategią działania firm. Dzięki biznesowi ta działalność staje się coraz lepiej zorgani-
zowana i profesjonalnie zarządzana. To znacznie zwiększa szansę powodzenia takich przedsięwzięć 
i trwałych, pozytywnych zmian w otoczeniu.
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I n f o r m a c j e  I  r e z e r w a c j e  m I e j s c : 

Opera Śląska w Bytomiu, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom 
Kasa Biletowa Opery Śląskiej tel. 32/39 66 815, 32/39 66 877 / kasa@opera-slaska.pl 

Dział Imprez i Reklamy Opery Śląskiej tel. 32/39 66 808, 39 66 853 / bow@opera-slaska.pl

w w w . o p e r a - s l a s k a . p l

operA
blisko Ciebie OPERA ŚLĄSKA w BYTOMIU – najstarszy teatr operowy 

w powojennej Polsce. Ponad 70 lat tradycji wykonawczej. 
Wyśmienici soliści, znani realizatorzy. Bogaty repertuar – 
przedstawienia operowe, operetkowe i musicalowe, balety, 

koncerty, projekty edukacyjne. Jedyny teatr operowy na Górnym Śląsku, jedna z najważniejszych instytucji 
kultury południowej Polski, odnosząca sukcesy w kraju i za granicą.
Miejsce wielkich objawień artystycznych, pamiętnych kreacji, wspaniałych debiutów, z którą związane 
są początki karier wybitnych śpiewaków i tancerzy. Opera Śląska w Bytomiu od ponad 70. lat stanowi 
dumę śląskiego społeczeństwa. Siedzibą bytomskiej Opery jest zabytkowy, ponad 110-letni gmach teatru 
miejskiego, zbudowany według projektu berlińskiego architekta Aleksandra Böhma w latach 1899-1901, 
w stylu neoklasycystycznym, który od swojej inauguracji, tj. 1 października 1901 roku, służy sztuce teatralnej. 
Obiekt ten wiąże w bryle dwa, wcześniej osobne, gmachy. Od roku 1977 uznany za zabytkowy.
Za datę rozpoczynającą działalność Opery Śląskiej przyjmuje się 14 czerwca 1945 roku, datę wystawienia 
„Halki” Stanisława Moniuszki – pierwszego przedstawienia operowego w powojennej Polsce – którą zapre- 
zentował zespół utworzony i kierowany przez światowej sławy artystę Adama Didura.
Dorobek bytomskiej Opery to ponad 260 premier i prapremier oper, operetek i baletów. W bieżącym repertuarze 
utrzymuje się ok. 30 tytułów w tym, m. in. opery: „Ubu Król” K. Pendereckiego, „Tannhäuser” R. Wagnera, 
„Borys Godunow” M. Musorgskiego,  „Carmen” G. Bizeta, „Orfeusz i Eurydyka” Ch. W. Glucka, „Straszny dwór”, 
„Halka” St. Moniuszki, „Łucja z Lammermoor”, „Maria Stuarda” G. Donizettiego, „Don Giovanni” W. A. Mozarta, 
„Cyrulik sewilski” G. Rossiniego, „Madama Butterfly”, „Cyganeria”,  „Tosca” G. Pucciniego, „Eugeniusz Oniegin” 
P. Czajkowskiego, „Aida”, „Nabucco”, „Traviata”, „Don Carlos” G. Verdiego, „Manru” I. J. Paderewskiego; 
kantata sceniczna „Carmina burana” C. Orffa; balety:  „Romeo i Julia” H. Berlioza, „Kopciuszek” S. Prokofiewa, 
„Pan Twardowski” L. Różyckiego, „Królewna Śnieżka”,Kot w butach” B. Pawłowskiego, „Dziadek do orzechów”  
P. Czajkowskiego; musicale: „Phantom” M. Yestona, „My Fair Lady” F. Loewe’go, „Zaczarowany bal” K. Gaertner  
i T. Kijonki; operetki: „Księżniczka czardasza” I. Kalmana, „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański” J. Straussa, 
„Wesoła wdówka” F. Lehara. 

Serdecznie zapraszam

    p.o. Dyrektor opery ŚlĄskiej

Łukasz Goik
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STANDARDOWY ZESTAW ZNAKÓW GRAFICZNYCH
Dla wszystkich projektów finansowanych ze środków Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, 
Wieloletniego Programu Rządowego i Narodowego Forum Muzyki

STANDARDOWY ZESTAW ZNAKÓW GRAFICZNYCH
Dla wszystkich projektów finansowanych ze środków Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, 
Wieloletniego Programu Rządowego i Narodowego Forum Muzyki

Dzięki Krajowemu Festiwalowi Piosenki Polskiej w Opolu 

amfiteatr stał się wizytówką Opola już przeszło 50 lat temu. 

Miano Stolicy Polskiej Piosenki zobowiązuje, dlatego Narodowe 

Centrum Polskiej Piosenki stara się, aby amfiteatr był 

miejscem, w którym muzyka nie przestaje grać nawet na chwilę. 

Latem scenę zapełniają nie tylko największe gwiazdy polskiej 

muzyki, ale także teatry, opery oraz cenieni artyści zagraniczni. 

Dodatkowo w letnie wieczory i poranki, dzięki największemu 

plenerowemu ekranowi w Polsce, NCPP zamienia się w jedyną 

w swoim rodzaju „salę kinową” pod gołym niebem. Dodatkowo, 

dzięki nowemu tarasowi widokowemu możliwe stało się 

podziwianie nie tylko tego, co dzieje się na scenie, ale także 

malowniczej okolicy. Istnieje możliwość wynajęcia tarasu na 

zorganizowanie imprez plenerowych.

Jednak Narodowe Centrum Polskiej Piosenki to nie tylko letnie 

koncerty i imprezy plenerowe, bowiem przez cały rok, w 

mieszczącej 500 osób Sali Kameralnej, organizowanych jest 

kilkadziesiąt koncertów najlepszych polskich artystów. Tym 

samym, w okresie jesienno-zimowo-wiosennym Narodowe 

Centrum Polskiej Piosenki zamienia się jeden z 

najważniejszych klubów na koncertowej mapie Polski. Folk, 

jazz, elektronika, piosenka aktorska, rap, reggae czy rock? 

Gatunek nie ma żadnego znaczenia, wierzymy bowiem, że jeśli 

już jakikolwiek podział muzyki istnieje, to co najwyżej na tę 

dobrą i tę niekoniecznie najlepszą. Na naszej klubowej scenie 

występowali między innymi Katarzyna Nosowska i Hey, Kult, 

Acid Drinkers, Świetliki, Jamal, Maria Peszek, Dawid 

Podsiadło, Katarzyna Groniec oraz Wojtek Mazolewski Quintet, 

Brygada Kryzys, Voo Voo, O.S.T.R. czy donGuralesko, Lao Che, 

Pink Freud i Marek Dyjak. 

Potocznie nazywane amfiteatrem Narodowe Centrum Polskiej Piosenki to jedyne w Opolu 
miejsce, w którym koncerty odbywają się przez cały rok. Bez względu na aurę, przez 
dwanaście miesięcy w roku, ze scen NCPP rozbrzmiewa muzyka niemal każdego rodzaju. 
Niezmiennie najlepszego gatunku.    

WWW.NCPP.OPOLE.PL

Fot. Kamil Pieśniewski

Fot. Beata Marciniak-Wieczorek Fot. Katarzyna Mach

Zapraszamy na stronę

NARODOWE CENTRUM
POLSKIEJ PIOSENKI

Flow – fot. Dunvael Photography Parada Jazzowa – fot. Dunvael Photography

Hala Stulecia – Niebo – fot. Filip Basara

Letnia Rezydencja Pawilon Cztererch Kopuł – fot. Filip Basara

Zapomniane Miasto NFM Szewska,
Rafał Łuco – fot. Filip Basara

Przebudzenie – final – fot. Miłosz Poloch
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Narodowa  
Orkiestra  
Symfoniczna  
Polskiego Radia 
zaprasza na koncerty

NOSPR  
współfinansują

Sponsor NOSPR  
i projektu akustyki sali koncertowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska  � www.pois.gov.pl

Partner  
motoryzacyjny
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W Dworze Elizy na gości czeka 51 luksusowo urządzonych pokoi oraz eleganckie apartamenty. 
Doskonałe warunki i niezwykle urocza lokalizacja hotelu w Kotlinie Kłodzkiej sprawią, że Dwór 

Elizy zapisze się w Państwa pamięci jako hotel, do którego warto wracać.

W Dworze Elizy dokładamy wszelkich starań, aby poczuli się tutaj Państwo rozpieszczani. Dlate-
go oferujemy szeroką gamę usług: Centrum Profesjonalnej Odnowy Biologicznej i Profilaktyki 

Chorób Cywilizacyjnych (Centrum SPA, Centrum Kosmetyczne, Centrum Rehabilitacyjne), basen, 
sauny, restaurację, w której serwujemy wykwintne dania kuchni europejskiej oraz kawi-

arnię-cukiernię, która osłodzi Państwu pobyt wytwarzanymi na miejscu łakociami.

Zespołowi SPA Medical Dwór Elizy przyświeca troska o spełnianie pragnień gości. Zapewniamy 
spokojną atmosferę, piękne krajobrazy okolicy, pełen pakiet usług, dobre samopoczucie i 

rozsądne ceny. Dwór Elizy to najlepszy wybór dla każdego!

W zaciszu natury budzimy piękno...

+48 74 8120840 recepcja@dwor-elizy.comwww.dwor-elizy.pl
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fot. Janusz Krzeszowski


