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Dolnośląscy samorządowcy z Domaniowa, Kondratowic, Prze-
worna, Strzelina i Wiązowa powołali Klaster Energii Odnawialnej 
Wzgórz Strzelińskich. To już czwarty tego typu klaster na Dolnym 
Śląsku. Wcześniej powołano klastry: Ziemi Łużyckiej, Wzgórz Trzeb-
nickich oraz Izerski. Dzięki nim, łatwiej będzie budować elektrownie 
fotowoltaiczne, bioelektrownie, stawiać turbiny wiatrowe. 
Chociaż z tymi ostatnimi może być poważny problem. Znowelizo-
wana ustawa o odnawialnych źródłach energii stwarza możliwość 
powstawania klastrów, ale z drugiej strony wprowadza zapisy zniechę-
cające do inwestowania, zwłaszcza w energetykę wiatrową. Według 
największych organizacji sektora odnawialnych źródeł energii, gdyby 
ustawa weszła w życie z takimi zapisami, ostatecznie doprowadziłaby 
do bankructwa większość niepublicznych operatorów OZE, w tym 
w szczególności z branży wiatrowej. Stąd apel do Prezydenta RP, aby 
zawetował tę ustawę, przyjętą, w ekspresowym tempie, przez Sejm 
i Senat.
Idea jest bardzo dobra. Klastry i spółdzielnie energetyczne, o których 
mniej się mówi, mają umożliwić zaspokajanie potrzeb energetycznych 
na małych obszarach, z lokalnych źródeł, na zasadach rynkowych. 
Zaczynamy odchodzić od scentralizowanego modelu energetyki, który 
powstał w latach 50 ubiegłego stulecia. Przechodzimy do energetyki 
rozproszonej, do OZE, inteligentnych sieci i systemów magazynowa-
nia. Mamy szansę stworzyć całkiem inny system elektroenergetyczny. 
Przy okazji pobudzimy lokalne inicjatywy i przedsiębiorczość. 
Na razie jednak będzie spore zamieszanie. Najbardziej ucierpi 
energetyka wiatrowa i jej rozwój zostanie znacznie zahamowany. 
Miejmy nadzieję, że taki los nie spotka elektrowni fotowoltaicznych, 
czy bioelektrowni. Tymczasem, branża OZE krytykuje system tzw. 
zielonych certyfikatów. Zostały one wprowadzone po to, aby wyrównać 
operatorom OZE różnice pomiędzy kosztami wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych a ceną na hurtowym rynku energii. Jeżeli ceny 
tych certyfikatów mają być na poziomie powodującym nieopłacalność 
produkcji takiej energii, to problem rzeczywiście staje się poważny. 
To tylko pokazuje jak kręte są innowacyjne ścieżki. Znowu pozostaje 
wierzyć, że jednak samorządowcy wykorzystają klastry do skutecznego 
pozyskiwania zewnętrznych funduszy i inwestowania w rozproszoną 
energetykę. W końcu jakoś trzeba walczyć ze smogiem.    
W najnowszym wydaniu Kapitału Dolnego Śląska piszemy też 
o innowacyjności w przemyśle. Pokazujemy jedną z najbardziej 
innowacyjnych firm na świecie – 3M, która z powodzeniem, od wielu 
lat, prowadzi również interesy w Polsce. Tam innowacyjność jest na 
najwyższym, światowym poziomie. Panuje tam kultura ustawiczne-
go uczenia się, która jest powiązana z tzw. „zasadą 15 proc. czasu”. 
W myśl tej idei, każdy pracownik może część czasu pracy przeznaczyć 
na zaangażowanie się w projekty, które nie są bezpośrednio związane 
z jego codziennymi obowiązkami, a którymi jest zainteresowany. 
Te możliwości całkiem często otwierają drzwi do zupełnie nowych 
ścieżek kariery. W sumie jednak procesy związane z innowacyjnością, 
zarządzaniem, są o wiele bardziej skomplikowane. Ich perfekcyjne 
opanowanie jest niezwykle trudne stąd też firm, które automatycznie 
kojarzymy z innowacyjnością nie ma aż tak wiele. 
Jedno jest wszakże bardzo pocieszające. Jak twierdzi Rafał Olej-
niczak, Dyrektor Naczelny 3M Centrum Usług Wspólnych EMEA, 
sukces 3M w Polsce był możliwy przede wszystkim dlatego, że Polacy 
doskonale rozumieją ideę innowacyjności, tak ważną w tej firmie. 
Skoro więc doskonale rozumiemy ideę innowacyjności, to jest szansa 
na to, że pokonamy wszelkie problemy związane na przykład z branżą 
OZE i budową nowego modelu rozproszonej energetyki.

Redaktor Naczelny 
Ryszard Żabiński

Coraz trudniej grać w zielone

Słowo od redakcji

dodatek informacyjno reklamowy
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Great Place to Work® w Polsce ogłosił 
Listę Najlepszych Miejsc Pracy w Pol-
sce 2017. Na liście 20 laureatów znala-
zło się 3M Centrum Usług Wspólnych 
EMEA. Jak należy zorganizować 
firmę i, co należy zapewnić pracow-
nikom, aby zdobyć tak zaszczytne 
wyróżnienie?

W celu zrealizowania długoterminowej 
wizji 3M, którą jest przyspieszenie rozwoju 
każdej firmy, ulepszenie każdego domu 
i poprawa jakości życia każdego człowieka, 
nieustannie inwestujemy w pracowników. 
Ich pasja, ciekawość i zaangażowanie 
pozwalają nam rozwiązać niektóre z naj-
trudniejszych problemów świata i pozwa-
lają naszym klientom wywiązywać się ze 
swoich obietnic.
Budowanie zróżnicowanych, niezależnych 
i osiągających wysokie wyniki zespołów 
stanowi jedną z podstawowych strategii 

biznesowych 3M. Dlatego też ogromną sa-
tysfakcję dało nam to, że te wysiłki zostały 
docenione i że nasza firma znalazła się na 
Liście Great Place to Work®w Polsce w 2017 
roku. Lista jest tworzona aż w 70 proc. 
na podstawie opinii pracowników, więc 
tym bardziej cieszy mnie, jako dyrektora 
Centrum Usług Wspólnych 3M, to, że 
nasza jednostka znalazła się w rankingu 
i to w niespełna dwa lata po jej uruchomie-
niu! Niewiele podobnych podmiotów może 
pochwalić się takim sukcesem. Jednak 
podkreślę to raz jeszcze: nasze osiągnięcia 
to w znacznej mierze rezultat zatrudniania 
i rozwoju najlepszych specjalistów.
Wierzymy, że inwestowanie w rozwój 
pracowników odgrywa ogromną rolę 
w sukcesie 3M. Kiedy pozwalamy naszym 
pracownikom się rozwijać, wzmacniamy 
i poszerzamy zdolności organizacyjne 3M, 
co umożliwia nam wspieranie naszych 

klientów w sposób elastyczny, istotny 
i zrównoważony. Warto podkreślić, 
że naszym globalnym celem z zakresu 
zrównoważonego rozwoju na 2025 rok jest 
zadbanie o to, aby 100 proc. pracowników 
3M uczestniczyło w działaniach rozwo-
jowych. Jesteśmy też zdania, że istotne 
znaczenie ma zapewnienie konkurencyj-
nego, przejrzystego i stale ewoluującego 
wynagrodzenia oraz programów korzyści 
pracowniczych, które promują zdrowie fi-
zyczne, emocjonalne i „finansowe” naszych 
pracowników.
W 3M od dawna panuje kultura usta-
wicznego uczenia się, która jest powiąza-
na z tzw. „zasadą 15 proc. czasu”, którą 
opracował William McKnight, wieloletni 
dyrektor generalny naszej firmy. W myśl 
tej idei każdy pracownik może część czasu 
pracy przeznaczyć na zaangażowanie się 
w projekty, które nie są bezpośrednio zwią-

zane z jego codziennymi obowiązkami, 
a którymi jest zainteresowany. Te możli-
wości całkiem często otwierają drzwi do 
zupełnie nowych ścieżek kariery, których 
pracownicy mogli wcześniej nie brać pod 
uwagę. Stymuluje to również innowacyj-
ność i twórcze myślenie, które przynosi ko-
rzyści zarówno 3M, jak i naszym klientom.
Kolejnym ważnym aspektem naszej kultury 
pracy jest różnorodność i integracja. Jeste-
śmy przekonani, że budowanie i wspieranie 
zróżnicowanego, sprzyjającego integracji 
środowiska zawodowego stanowi istotną 
przewagę biznesową 3M, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę geograficzny zakres naszej dzia-
łalności. Zróżnicowanie w każdej formie 
pomaga nam stymulować innowacyjne 
myślenie i kreatywność. Ilustruje to fakt, 
że bardzo mocno angażujemy się w pro-
mowanie polityki równości i różnorodno-
ści. Znaczna część, bo aż 43 proc liderów 
w Centrum Usług Wspólnych to kobiety. 
Celebrujemy więc wspólnie Międzyna-
rodowy Dzień Kobiet, nasze liderki biorą 
udział w Women Leadership Forum, a cała 
firma podpisuje się pod inicjatywą Global 
Inclusion Day – I’m in!
Te strategie zapewniają pozytywne wa-
runki dla nowych pracowników dołącza-
jących do Centrum Usług Wspólnych. 
Każda nowa osoba bierze udział w procesie 
onboardingu, gdzie w trakcie 2-dniowego 
programu poznaje wizję, strategię oraz 
plany rozwoju firmy. To sprawia, że wie, 
dokąd – od teraz wspólnie – zmierzamy, 
a dzięki temu możemy jako zespół praco-
wać skutecznie i efektywnie.
Co więcej, razem z zespołem CSR (Cor-
porate Social Responsibility)  zbieramy 
krew dla banków krwi, przygotowujemy 
Szlachetne Paczki i biegamy w imprezach 
tj. Bieg Firmowy, a w tym roku udało nam 
się nawet zebrać wśród pracowników w ra-
mach akcji charytatywnej ponad 10 000 
PLN na szczytny cel.Dlaczego? Największą 
grupę pracowników Centrum stanowią 
osoby pomiędzy 27 a 32 rokiem życia, 
dla nich danie czegoś z siebie na rzecz 
społeczeństwa jest realizacją wizji świata, 
w którym chcą żyć, a my, jako firma, ich 
w tym wspieramy.  

Firma 3M –  jedna z najbardziej roz-
poznawalnych marek w świecie i lider 
w dziedzinie naukowych rozwiązań 
zainwestował w Polsce ponad pół 
miliarda dolarów. Co Pan uważa 
za największy sukces tak potężnej 
inwestycji?

Największym sukcesem jest to, że 3M jest 
dziś jedną z najsilniej obecnych zagranicz-
nych firm w Polsce – wszystkie kluczowe 
funkcje naszej działalności są dziś tutaj 
realizowane. Zmiany, które przeszliśmy 
podporządkowane były naszej naczelnej 
zasadzie: „najważniejszy jest klient”. 
I mowa tu nie tylko o kliencie zewnętrz-
nym, ale również o kliencie wewnętrz-
nym. Bardzo dużą wagę przykładamy do 

procesów, ich jakości i udoskonalania. 
Warto podkreślić, że w naszych  zakła-
dach w Polsce produkujemy około 10 tys. 
produktów. Dziś, w naszym Centrum 
Innowacji tworzymy zupełnie nowe 
produkty, a w Centrum Badań i Rozwoju 
sprawdzamy je w praktyce. To właśnie tu 
przeprowadzone zostały największe inwe-
stycje 3M w regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej. Dzięki temu Centrum Usług 
Wspólnych3M we Wrocławiu prowadzi 
obsługę podmiotów z ponad 50 krajów, 
w 25 językach. Skala dotychczasowych 
działań oraz dalsze plany na przyszłość 
doskonale pokazują, jak ważny jest to dla 
nas rynek. Staliśmy się również rozpo-
znawalną, wartościową marką, cenioną za 
profesjonalizm, zarówno wśród klientów, 
partnerów biznesowych, jak i pracowni-
ków. Wszechstronność naszych inwestycji 
jest odpowiedzią na wyzwania rynku 
– aby być najlepszymi w branży, chcemy 
gwarantować jakościową, holistyczną 
obsługę klientów. Obecnie możemy wspie-
rać naszych klientów w aż 6 obszarach biz-
nesowych, podczas gdy inne centra usług 
wspólnych mają najczęściej 2-3 obszary 
specjalizacji.

Jakie są najważniejsze etapy rozwoju 
3M w Polsce?

Firma 3M działa już od ponad 25 lat, moż-
na więc śmiało powiedzieć, że rozwijaliśmy 
się razem z Polską. Na pewno znaczącymi 
punktami w historii firmy były budowa 
własnej siedziby w Kajetanach w 1997 roku 
oraz przejęcie kilka lat później wrocław-
skiej fabryki Viscoplast. W 2002 roku, 
również we Wrocławiu, rozpoczęliśmy 
produkcję syntetycznych unieruchomień 
Scotchcast™. W kolejnych latach zbudowa-
liśmy fabryki, a także Centrum R&D oraz 
Centrum Innowacji. Inauguracja Centrum 
Usług Wspólnych dla krajów EMEA, któ-
rym mam przyjemność kierować, również 
odegrała ogromnie ważną rolę z perspek-
tywy biznesowego rozwoju firmy oraz 
kompleksowej obsługi klientów. W ciągu 
zaledwie kilku lat utworzyliśmy w sto-
licy Dolnego Śląska tzw. superhub, czyli 
kompleks biznesowo-produkcyjny, który 
jest obecnie najszybciej rozwijającym się 
centrum 3M tego typu na świecie. 

Kilka słów na temat Globalnego 
Centrum Usług Wspólnych we Wro-
cławiu, którym Pan kieruje. W jakim 
celu powstało Centrum i jaka jest 
skala jego działalności?

Centrum Usług Wspólnych 3M jest efek-
tem dążenia firmy do wykorzystania za-
awansowanych, innowacyjnych rozwiązań 
w celu optymalizacji procesów oraz utrzy-
mania najwyższych standardów obsługi 
klienta. To jedna z naszych najważniejszych 
inwestycji ostatnich lat oraz jednostka, 
która poniekąd wyznacza trendy, zarówno 
pod względem biznesowym, jak i warun-
ków zatrudnienia. 

Skala działalności Centrum obejmu-
je łącznie aż 54 kraje z całego regionu 
EMEA: Europy, Bliskiego Wschodu 
i Afryki. Wspieramy w ten sposób zloka-
lizowane tam jednostki naszej firmy. We 
Wrocławiu realizujemy również ogromne 
spektrum działań. Nasze Centrum, jeśli 
chodzi o zakres działalności, jest abso-
lutnie unikalne w skali Polski i Europy. 
Odpowiadamy m.in.: za procesy finanso-
we, zakupowe, kadrowe czy zapewniamy 
wsparcie IT w zakresie bezpieczeństwa 
oraz zarządzania bazami danych, ale 
także obsługi klienta czy wsparcia marke-
tingowego. 
Centrum Usług Wspólnych otworzyliśmy 
niespełna dwa lata temu, a już mamy na 
swoim koncie sukcesy, m.in. wcześniej 
wspominane miejsce w rankingu Great 
Place to Work, ale też wyróżnienie organi-
zacji „The Shared Services & Outsourcing 
Network” (SSON) w kategorii „The Best 
Shared Service Team”. Wyróżnienie to 
oznacza, że jesteśmy jedną z najlepszych 
jednostek tego typu oraz zajmujemy 
miejsce w czołowej grupie 5 firm z naj-
lepszym zespołem wśród Centrum Usług 
Wspólnych w regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki 
a przecież szacuje się, że działa ich tutaj 
nawet kilka tysięcy! Otrzymaliśmy także 
nominację do nagrody ABSL Diamonds dla 
firm będących na rynku do 4 lat w kategorii 
”Business Excellence” przyznawaną przez 
Związek Liderów Sektora Usług Bizneso-
wych w Polsce.
Takie wyróżnienia naprawdę nas uskrzy-
dlają i motywują do dalszej pracy oraz roz-
wijania i poszerzania oferty naszych usług.

Marka 3M jest znana na świecie m.in. 
z innowacyjnych rozwiązań, z których 
wiele można określić mianem prze-
łomowych. W takich firmach kultura 
organizacyjna i innowacyjna są na 
bardzo wysokim poziomie. Czy udało 
się ją zaszczepić w Centrum Usług 
Wspólnych 3M we Wrocławiu?

Oczywiście! Sukces 3M w Polsce był moż-
liwy przede wszystkim dlatego, że Polacy 
doskonale rozumieją ideę innowacyjności, 
tak ważną w naszej firmie. Co więcej, wro-
cławski rynek jest bogaty w wysokiej klasy 
specjalistów, którzy z dużą siłą wpływają 
na jakość i innowacyjność świadczonych 
przez nas usług. Właśnie dzięki wspólnemu 
poszukiwaniu nowych rozwiązań, jesteśmy 
w stanie oferować naszym klientom obsłu-
gę „skrojoną na miarę”. 
W Centrum Usług Wspólnych wykorzystu-
jemy również tablice, tzw. Lean Board, na 
których każdy może zgłosić swój pomysł na 
usprawnienie pracy. Do tej pory wdrożyli-
śmy już ponad 400 takich sugestii! 
Wprowadzamy także najnowsze dostępne 
rozwiązania wspierające efektywność, 
dlatego bardzo mocno stawiamy na digita-
lizację, by ulepszać naszą pracę z różnymi 
oddziałami 3M na świecie.

Sukces 3M w Polsce był możliwy, gdyż Polacy 
doskonale rozumieją ideę innowacyjności

Rozmowa z Rafałem Olejniczakiem, Dyrektorem 
Generalnym 3M Centrum Usług Wspólnych EMEA

Temat wydania Temat wydania
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Chcę, aby mój program pisali mieszkańcy
Z prof. Alicją Chybicką, kierownikiem Katedry i Kliniki 
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej 
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu roz-
mawia Ryszard Żabiński

W ciągu niespełna dwóch lat udało się 
zbudować we Wrocławiu Klinikę onko-
logii dziecięcej  Przylądek Nadziei. Jest 
to najnowocześniejszy w Polsce dzie-
cięcy szpital onkologiczny, w którym, 
od listopada 2015 roku, leczą się mali 
pacjenci. Ten szpital jest też dowodem 
na to, że nie ma rzeczy niemożliwych, 
zwłaszcza jeśli jesteśmy uparci, potra-
fimy zorganizować zespół oddanych 
współpracowników, ludzi dobrej woli. 
Czy odbiera to Pani w ten sposób, teraz 
po niespełna dwóch latach funkcjono-
wania Przylądka Nadziei?

Jestem bardzo uparta i jeśli o coś walczę, to 
dla leczonych tu dzieci. One, jak każdy, mają 
tylko jedno życie, nie mogą czekać, muszą być 
ratowane przy użyciu najnowocześniejszych 
metod, w najlepszych warunkach. Czasem 
przegrywamy walkę z rakiem, ale nie może 
być tak, że przyczyną takiej porażki jest brak 
pieniędzy, brak dostępu do nowoczesnych 
metod leczenia, zakażenie z powodu fatalnych 
warunków szpitalnych. Walczyłam o fundu-
sze na budowę Przylądka Nadziei u wszyst-
kich ministrów zdrowia od lewej do prawej 
strony sceny politycznej. Od każdego z nich 
obrywałam, ale nie zrażało mnie to. 
Z drugiej strony, wszystko to co osiągnęłam 
zawdzięczam pracy zespołowej, oddanym 
współpracownikom, ludziom dobrej woli. 
Przylądek Nadziei jest wspaniałym ośrod-
kiem. Odczuwają to zwłaszcza rodzice małych 
pacjentów. Mają doskonałe warunki do tego, 
aby być z dziećmi podczas leczenia. Wcześniej 
klinika mieściła się w starym, poniemieckim 
budynku – ze ścian odpadał tynk, stara winda 
często się zacinała, a na sufitach stale pojawiał 
się grzyb. Dzieci spędzały długie miesiące 
w warunkach, które były dalekie od standar-
dów europejskich. A przecież szpital staje się 
dla tych maluchów często drugim domem na 
wiele miesięcy. Do tego dochodziły kłopoty 
finansowe. W 2007 roku komornik wszedł 
nam na konto, zabrał wszystkie środki. Spra-
wa trafiła do mediów, stała się bardzo głośna. 
Ówczesny minister zdrowia, prof. Zbigniew 
Religa, z którym zresztą znałam się bardzo 
dobrze, był na mnie bardzo zły, mówił, że 
przecież da mi te pieniądze. Ale ja ich potrze-
bowałam natychmiast, mali pacjenci nie mo-
gli czekać. Dostałam je po sześciu tygodniach, 
ale  na całe szczęście, dzięki ludziom dobrej 
woli udało się zebrać sumę, która umożliwiła, 
do tego czasu, przetrwanie szpitalowi.  

I w takich uwarunkowaniach podjęła 
Pani Profesor próbę budowy nowego 
szpitala.

Walczyłam o to przez długie lata. W końcu 
uznałam, że sami nie damy rady, zwróciłam się 
o pomoc do Fundacji ,,Na Ratunek Dzieciom 
z Chorobą Nowotworową”, która przez ponad 
20 lat działalności pomogła już tysiącom pod-
opiecznych, przybywających do Wrocławia na 
leczenie z całej Polski. Koszt inwestycji oszaco-
wano na około 116 milionów złotych. Zaczęli-
śmy organizować koncerty, akcje charytatyw-
ne, które spotkały się z dużym odzewem wielu 
wspaniałych ludzi. Jednak byliśmy w stanie 
zebrać tylko małą część tej ogromnej sumy. 
I wtedy, w bezpośredniej rozmowie, ówczesny 
minister zdrowia Bartosz Arłukowicz powie-
dział mi, że się zastanowi. Nie było również 
możliwe pozyskanie w tym czasie środków 
unijnych, bo wszystkie, w tamtej perspekty-
wie finansowej, zostały już rozdysponowane. 
Interweniowałem również u premiera Donalda 
Tuska. Ówczesna senator Elżbieta Bieńkowska 
obiecała mi, że zrobi wszystko, aby uzyskać 
środki unijne z puli utworzonej przez insty-
tucje, które nie były w stanie ich wykorzystać. 
W sprawę zaangażowane były osoby piastujące 
najwyższe stanowiska w państwie. Efekt był 
zaskakujący, oto po dwóch tygodniach od 
czasu rozmowy z ministrem Arłukowiczem 
otrzymałam telefon, że możliwe jest uzyskanie 
100 milionów złotych na budowę szpitala, ale 
brakujące 16 milionów będę musiała sama 
zorganizować. Z Unii Europejskiej pozyskano 
85 milionów, 15 milionów musiał dołożyć 
minister zdrowia. Nieoceniona była pomoc 
Fundacji, która bardzo nas wspierała w całym 
procesie inwestycyjnym i przekazywała na bie-
żąco brakujące środki. To był ogromny wysiłek 
wielu wspaniałych zespołów ludzi. I w końcu, 
w listopadzie 2015 roku, Przylądek Nadziei 
rozpoczął działalność. 

Była Pani Profesor senatorem, w wybo-
rach parlamentarnych w 2015 wystar-
towała Pani do Sejmu z pierwszego 
miejsca listy PO, w okręgu wrocławskim 
i została wybrana na posłankę VIII 
kadencji, otrzymując 62 211 głosów. Czy 
działalność w polityce pomogła Pani 
w osiąganiu takich celów jak np. budowa 
Przylądka Nadziei? 

Długo się zastanawiałam zanim weszłam do 
polityki. Otrzymałam propozycje od różnych 
partii, wybrałam jednak Platformę Obywa-
telską, choć nie zostałam członkiem tej partii. 
Najbardziej odpowiadał mi program tej 
partii. Często przekonywano mnie, że dzięki 
działalności politycznej będę miała większe 
możliwości w realizacji wielu projektów 
dotyczących służby zdrowia. Tak rzeczywi-
ście było.

Czy nie obawia się Pani Profesor 
kolejnego wezwania jakim może być 
kandydowanie w wyborach na prezy-
denta Wrocławia?   

To może być ogromne wyzwanie, jak wejście 
na Mont Everest, o czym zresztą prywatnie 
marzę. Mam zresztą w tej materii pewne do-
świadczenie, dwukrotnie udało mi się zdobyć 
Kilimandżaro, biegam też w maratonach. 

We wstępnych tezach programowych 
zwraca Pani miedzy innymi uwagę na 
konieczność pobudzenia lokalnej ak-
tywności, poprawę komunikacji, walkę 
ze smogiem, konieczność zapewnienia 
dzieciom lepszej opieki medycznej. Jak 
wypada konfrontacja tych założeń z opi-
niami mieszkańców Wrocławia?

Ostatnio spotkałam się mieszkańcami 
osiedla Polanowice – Poświętne -Ligota. 
Sama mieszkam  na Grabiszynku i nawet 
nie zdawałam sobie sprawy z jak wielkimi 
problemami muszą się borykać mieszkańcy 
takich peryferyjnych osiedli. Rozwija się tam 
budownictwo mieszkaniowe, ale nie nadąża 
za tym infrastruktura. Brakuje żłobków, 
szkół, przedszkoli, nawet chodników na 
ulicach. Lokalne społeczności muszą mieć 
większe uprawnienia, większy wpływ na 
swoje środowisko. Chcę, aby mój program 
pisali właśnie mieszkańcy, aby to ich proble-
my były w pierwszej kolejności załatwiane. 
Przez ostatnie lata we Wrocławiu zrobiono za 
mało, jednak najwyższy czas, aby w większym 
stopniu, skutecznie rozwiązywać podstawowe 
problemy i bolączki mieszkańców. Tak, aby 
Wrocław był miastem, które żal jest opuszczać 
i do którego chce się wracać. 

Samorząd lekarski – kapitał nie tylko społeczny
Działalność samorządów zawodowych 
kojarzy nam się głównie z wprowadzonym 
w latach 70. XX wieku przez Pierre'a Bo-
urdieu, a następnie rozpowszechnionym 
w przez Jamesa Colemana pojęciem  
kapitału społecznego, który odnosi się 
głównie do cech niematerialnych organi-
zacji i działania danej społeczności, dzięki 
którym podnosi ona sprawność i efektyw-
ność swego funkcjonowania. Tymczasem 
do takiej działalności potrzeba solidnej 
bazy materialnej. W roku 2007 Dolnośląska 
Izba Lekarska przejęła od Stowarzyszenia 
Lekarzy Dolnośląskich zabytkowy obiekt 
wrocławski: Pałac Selderów mieszczący 
się we Wrocławiu przy ulicy Kazimierza 
Wielkiego 45. To historyczne także dla 
Wrocławia i wielu Wrocławian miejsce 
od czasów powojennych związane było ze 
środowiskiem medycznym. Choć szyld 
Domu Lekarza wskazywał na jego głów-
nych użytkowników, to jednak z działającej 
tu kawiarenki i restauracji mogli korzystać 
wszyscy, a w sali widowiskowej na pierw-
szym piętrze wyświetlano ogólnie dostępne 
filmy, organizowano odczyty, występy 
artystyczne, zabawy i bale. Przez jakiś 
czas funkcjonował tu także Klub Lekarza 
i Dziennikarza. Niestety z czasem, z przy-
czyn głównie finansowych, działalność 
Klubu Lekarza i sam obiekt mocno pod-
upadły. Nowi gospodarze rozpoczęli proces 
odbudowy od najpilniejszych działań 
ratunkowych: renowacji dachu. Równolegle 
prowadzone prace projektowe umożliwiły 
rozpoczęcie już w roku 2011 kapitalnego 

remontu i rozbudowy obiektu, który miał 
zaspokoić potrzeby lokalowe Dolnośląskiej 
Izby Lekarskiej. To duże przedsięwzięcie 
zakończyło się oficjalnie 19 X 2013 roku na 
specjalnie zorganizowanej uroczystości, 
w obecności wielu zaproszonych oficjeli 
i dobroczyńców inwestycji, z prezesami 
zaprzyjaźnionych izb lekarskich, z preze-
sem Naczelnej Izby Lekarskiej Maciejem 
Hamankiewiczem, wojewodą dolnośląskim 
Aleksandrem Markiem Skorupą i wicepre-
zydentem Wrocławia Adamem Grehlem na 
czele.  Nową siedzibę poświęcił ks. biskup 
Andrzej Siemieniewski, odsłonięto pa-
miątkową tablicę, a przed wejściem powitał 
wszystkich  krasnal Eskulapek wykonany 
przez wrocławską rzeźbiarkę Beatę Zwo-
lańczyk-Hołod. W dniu 8 III 2014 roku, na 
corocznym Zjeździe Delegatów uroczyście 
wmurowano kapsułę czasu wraz z pamiąt-
kami okresu budowy i przesłaniem dla 
potomności. Wiele lat starań o przejęcie 
tego obiektu z rąk Stowarzyszenia Lekarzy 
Dolnośląskich i ponad 2 lata budowy 
zaowocowały pozyskaniem przez lekarską 
społeczność obiektu na miarę potrzeb, zaś 
Wrocław odzyskał kolejny, piękny zabytek 
na reprezentacyjnej osi Trasy W-Z.  Na 
blisko 2400 mkw. budynku mieszczą się 
między innymi nowoczesne powierzchnie 
biurowe, dwie komfortowo wyposażo-
ne sale konferencyjne, sala klubowa i, 
w podziemiach, restauracja „Recepta”. 
A to nie koniec zamierzeń inwestycyjnych 
lekarskiego samorządu. 24 stycznia 2017 
roku podpisany został akt notarialny, na 
mocy którego Dolnośląska Izba Lekarska 
wzbogaciła się o kolejną nieruchomość: 
przylegający do obecnej siedziby dawny 
pałac hrabiny Fryderyki von Proskau. Tak 
historia zatoczyła koło, ponieważ dawniej, 
w czasach największej chyba popularności 
tego miejsca, przez ponad dwie dekady obie 
kamienice były funkcjonalnie połączone: 
między innymi mniejsza sala konferencyj-
na na pierwszym piętrze kamienicy przy 
ulicy Kazimierza Wielkiego 45 stanowiła 
widownię, zaś pomieszczenia kamieni-
cy obok pełniły rolę sceny i jej zaplecza. 
Mieściła się w niej również kuchnia, która 
zaopatrywała restaurację mieszczącą się 
z kolei w dawnym Pałacu Selderów. Nowa 
inwestycja umożliwi niezbędne uzupeł-
nienie zasobu materialnego lekarskiej 
korporacji. Planowane jest zorganizowanie 
na parterze nowo zakupionej kamienicy 
restauracji, która poprzez piwnice zostanie 
połączona z obecnie funkcjonującą w bu-
dynku obok „Receptą”. Umożliwi to całko-
wite oddzielenie zaplecza restauracyjnego 
od części konferencyjno-biurowej, dzięki 
czemu  wreszcie najemca będzie mógł 
rozszerzyć swoją działalność w sposób 

umożliwiający zapewnienie odpowiedniej 
rentowności przedsięwzięcia a jednocześnie 
możliwe stanie się całkowite udostępnienie 
obiektu turystom i mieszkańcom Wrocła-
wia. Pomiędzy kamienicami powstanie 
patio, które znacznie podniesie atrakcyj-
ność także pomieszczeń Klubu Lekarza. 
Poprawią się warunki funkcjonowania 
Sądu Lekarskiego i Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej, jednego z trzech 
najważniejszych filarów funkcjonowania 
samorządu lekarskiego. Mniejsze salki klu-
bowo-seminaryjne umożliwią realizowanie 
się osobom zaangażowanym w działalność 
integracyjną: dziś spotykają się w izbie 
szachiści, organizowane są zajęcia tanecz-
ne, spotkania klubowe. Mamy nadzieję, że 
uda się nam przywrócić należną rangę tym 
dwóm zabytkowym kamienicom i znów 
staną się rozpoznawalnym miejscem nie 
tylko wśród lekarzy, ale i wszystkich bywal-
ców Wrocławia.

Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
Dr n. med. Paweł Wróblewski

Kamienice Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Uroczyste otwarcie. O trudach związanych z budo-
wą opowiada Paweł Wróblewski, odpowiedzialny 
za inwestycję

Okolicznościowy bloczek wydany przez Pocztę 
Polską z okazji otwarcia Domu Lekarza według 
projektu Pawła Wróblewskiego
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Pomagamy rozwijać biznes lokalnie i globalnie
Rozmowa z Łukaszem Wirt, dyrektorem regionalnym klubu 
Współpraca Fundamentem Sukcesu.

Dlaczego, pańskim zdaniem, współ-
praca jest fundamentem sukcesu?

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na 
rynku, zwiększającą się świadomość 
konsumentów oraz konkurencyjność, 
coraz trudniejsze staje się dla firm dotarcie 
ze swoją ofertą do określonych klientów 
lub partnerów biznesowych. Szczególnie 
często dzieje się tak w przypadku przedsię-
biorstw, które dopiero rozpoczynają swoją 
działalność i nie mają jeszcze bogatego 
portfela kontatków. WFS, tworząc kluby 
biznesowe, daje możliwość wyskalowania 
biznesu naszych partnerów, stwarzając 
jednocześnie bardzo sprzyjające warunki. 
Relacje pomiędzy partnerami WFS opierają 
się na systematyczności, długofalowości, 
zaufaniu, wzajemności oraz procesowości. 
W grupie otwartych i kreatywnych przed-
siębiorców można osiągnąć zdecydowanie 
więcej. Dlatego jestem przekonany co do 
skuteczności naszych śniadań biznesowych.

Jaka jest misja WFS? Do kogo kiero-
wane są Wasze działania?

Dążymy do tego, aby wznieść rynek 
networkingowy na wyższy poziom, dawać 

realne korzyści z naszych śniadań i rozwi-
jać biznesy naszych partnerów. Staramy sie 
odejść od stereotypowego podejścia robie-
nia biznesów i udowodnić, że współpraca 
naprawdę jest fundamentem sukcesu.
Nasze logo wskazuje, że jesteśmy pol-
ską organizacją i wychodzimy z Polski 
na świat, aby rozwijać nasze biznesy 
lokalnie i globalnie. Naszą ideą jest łą-
czenie przedsiębiorców, którzy posiadają 
wspólną płaszczyznę biznesową, ponieważ 
uważamy, że wspólnie jesteśmy w stanie 
osiągnąć o wiele więcej, niż w pojedynkę.

W jaki sposób można brać udział 
w organizowanych przez WFS wyda-
rzeniach?

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystar-
czy odnaleźć nas chociażby na portalu Fa-
cebook i skontaktować się z nami. Chętnie 
udzielimy wszelkich informacji. Można 
także zgłosić chęć uczestniczenia na spo-
tkaniu poprzez platformę www.e-event24/
wfs. Nasi partnerzy mają możliwość 
pozyskania kontaktów na śniadaniach 
biznesowych, organizowanych przez nas 
na terenie całej Polski.

Jakie korzyści wynikają z partycypa-
cji w śniadaniach networkingowych 
WFS?

Na potencjale klubu WFS korzystają przed-
siębiorcy, którzy szukają nowych możliwości 
nawiązania relacji biznesowych i są nasta-
wieni na rozwój swojej firmy oraz wspólne 

osiąganie sukcesu. Uczestniczący w naszych 
śniadaniach właściciele firm mogą łatwo 
poszerzyć portfolio swoich klientów i part-
netów biznesowych. Zyskać mogą także róż-
nego rodzaju freelancerzy i eksperci, którzy 
szukają nowych możliwości oraz przestrzeni 
do prezentacji swoich usług. Zapraszamy 
każdego, kto wierzy w wartość trwałych 
relacji oraz w to, że współpraca jest kluczem 
do osiągnięcia sukcesu. Możemy zaoferować 
nowe zlecenia, pochodzące z rekomendacji 
członków grup, trwałe relacje, budowane 
przez ekspertów w swojej branży, wsparcie 
bez konkurencji (w każdej grupie może 
znajdować się wyłącznie jeden specjalista 
z konkretnej branży), ogólnopolski zasięg 
oraz aktywny networking, na którym bazuje 
idea naszych spotkań. Uczestnicy wymie-
niają się kontaktami, nawiązują współpracę 
i realuzują wspólne projekty.

Obecnie działacie w  13 miastach, 
w tym m.in. we Wrocławiu. Czy są 
plany poszerzenia działalności o ko-
lejne miejscowości?

Tak, projekt cieszy się tak dużym zainte-
resowaniem, że we Wrocławiu, w którym 
działają obecnie dwa kluby, jeszcze w tym 
miesiącu zostanie otworzony trzeci. Do koń-
ca roku powstaną także grupy WFS w takich 
miastach jak Warszawa, Poznań, Zielona 
Góra, Rzeszów. Chcąc pomóc naszym part-
nerom w dotarciu z ich ofertą poza granice 
Polski, planujemy w tym roku otworzyć 
klub również w Berlinie. Widzimy ogromny 
potencjał w polskich przedsiębiorcach, który 
można przełożyć na rynki europejskie.

Łukasz Wirt
dyrektor regionalny WFS
T: 790 515 050
lukaszwirt@wfspolska.pl

Firmy zwiększają zatrudnienie i ostrożnie inwestują
W 1. kwartale 2017 r. liczba pracujących 
wzrosła o 269 tys. r/r, w tym kobiet o 115 
tys. Jednocześnie inwestycje przedsię-
biorstw spadły w 1. kwartale o 0,4 proc. 
- podał GUS.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-
-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfede-
racji Lewiatan:
Badania koniunktury gospodarczej prowadzo-
ne przez GUS, wskazują co miesiąc od początku 
roku, że wszystkie sektory gospodarki, poza 
firmami działającymi na rynku finansowym 
i ubezpieczeniowym, przewidują dalszy wzrost 
zatrudnienia. Przetwórstwo przemysłowe, 
budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, 
transport i gospodarka magazynowa hotele i re-
stauracje, informacja i komunikacja - wszystkie 
potrzebują pracowników. Jednocześnie we 
wszystkich tych sektorach coraz poważniejszą 
barierą rozwoju jest niedobór pracowników, 
szczególnie niedobór wykwalifikowanych 
pracowników. Także wskaźniki PMI co miesiąc 
potwierdzają zainteresowanie firm z sektora 
przemysłowego wzrostem zatrudnienia. Cały 
czas zatem utrzymuje się popyt na pracę.
Rynek na razie jeszcze na ten popyt odpo-
wiada, co cieszy. Ale za chwilę chętnych do 
pracy zacznie realnie brakować. Bez inwestycji 
gospodarka zacznie hamować, nie mówiąc 
o budowaniu potencjału wzrostu na kolejne 
lata. Co prawda w 1. kwartale 2017 r. kil-

ka branż przemysłowych silnie zwiększyło 
nakłady na inwestycje (np. producenci koksu 
i produktów rafinacji ropy naftowej - o ok. 25 
proc. r/r, producenci farmaceutyków - o ponad 
60 proc., czy producenci urządzeń elektrycz-
nych - o prawie 45 proc.), jednak inwestycje 
w sektorze przedsiębiorstw spadły łącznie o 0,4 
proc. r/r. W 2. kwartale br. nakłady inwesty-
cyjne prawdopodobnie były większe, ale mamy 
dużo do nadrobienia po 2016 r., gdy inwestycje 
przedsiębiorstw spadły o ponad 13 proc. r/r. 
I nie wiemy, czy i jak na skłonność firm do in-
westowania wpłyną zmiany w prawie dotyczące 
systemu sądownictwa.
Dane dotyczące rynku pracy i inwestycji wska-
zują, że przedsiębiorcy, nawet ci inwestujący, 
ciągle opierają swoje możliwości zwiększania 
produkcji przede wszystkim na wzroście zatrud-
nienia. W 1. kwartale 2017 r. liczba pracujących 
wzrosła o 269 tys. w stosunku do 1. kwartału 
2016 r. Z jednej strony to bardzo cieszy, bo 
aktywność zawodowa w Polsce jest ciągle bardzo 
niska - pracuje lub szuka pracy jedynie nieco 
ponad 56 proc. ludności w wieku produkcyj-
nym. Z drugiej strony wskazuje to, że wzrost 
produkcji odbywa się ciągle przede wszystkim 
metodami ekstensywnymi, czyli przez wzrost 
zatrudnienia, co już nie jest tak pozytywne.
Plusem tego „modelu" wzrostu możliwości 
produkcyjnych są naprawdę ciekawe zmiany na 
rynku pracy:
- przede wszystkim zaktywizowały się kobiety 
- w 1. kwartale 2017 r. do pracujących prawie 

7,3 mln kobiet dołączyło 115 tys. kolejnych pań 
(tych wcześniej poszukujących pracy, ale także 
tych wcześniej biernych zawodowo), 
- liczba biernych zawodowo generalnie spada, 
a w największym stopniu w grupie 45-59/64 
lata, a także w grupie niepełnosprawnych 
(o prawie 5 proc.), 
- przemysł i usługi zaczęły „wysysać" pracow-
ników z niskoefektywnego obszaru naszej 
gospodarki, czyli z rolnictwa, gdzie zatrudnie-
nie spadło (o 26 tys. osób), a prawdopodobnie 
także spośród członków rodzin pomagających 
przedsiębiorcom prowadzącym działalność 
gospodarczą (spadek niewielki, bo o 5 tys., ale 
jednak spadek), 
- zmienia się struktura zatrudnienia - zdecydo-
wanie rośnie zatrudnienie na czas nieokreślony 
(wzrost o ponad 350 tys.), a maleje zatrudnieni 
na czas określony (spadek o 111 tys.). 
To naprawdę zmiany na rynku pracy, które 
mogą cieszyć. A wszystko to dzieje się przy 
spadku liczby osób poszukujących pracy innej 
niż obecnie z powodu poszukiwania lepszych 
warunków finansowych. 

Oznacza to, że istniejące warunki finansowe, 
a zapewne także istniejące perspektywy ich 
poprawy u danego pracodawcy są dla coraz 
większej części pracowników satysfakcjonu-
jące. Jest to także sygnał, że przedsiębiorstwa 
poszukujące pracowników mogą mieć problem 
z ich „podkupowaniem" na rynku.

Konfederacja Lewiatan

Rynki: mieszkaniowy i nieruchomości biurowych 
ciągle rosną, ale jak długo?
Trwa hossa na rynku mieszkaniowym.  
Dobra koniunktura występuje również na 
rynku nieruchomości biurowych. 
 Przyszłych lokatorów, inwestorów nurtuje 
jednak pytanie: jak długo jeszcze może potrwać 
tak dobra koniunktura? O wypowiedź poprosi-
liśmy menedżerów z Vantage Development S.A. 
wiodącej firmy na obydwu tych rynkach.

Dariusz Pawlukowicz, członek zarządu Van-
tage Development S.A. we Wrocławiu 
Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości 
- i to zarówno mieszkaniowych, jak i komer-
cyjnych - jest niezwykle interesująca. Popyt 
na nowe lokale szczególnie w największych 
miastach w Polsce nie słabnie. Deweloperzy 
(w tym również nasza spółka), notują kolejne 
rekordy sprzedaży i nie należy się spodziewać, 
że do końca roku sytuacja ulegnie pogorszeniu. 
Tym bardziej, że zbliża się jesień, która jest 
okresem wzmożonej aktywności wszystkich 
uczestników rynku nieruchomości. Jedynym 
ryzykiem, które można zauważyć jest zmniej-
szająca się na niektórych rynkach oferta lokali, 
np. w Warszawie wg badań Emmerson na 
koniec czerwca w ofercie było ok. 14 tys. lokali, 
przy średniej kwartalnej sprzedaży z ostatniego 
roku na poziomie 5,3 tys. lokali. W tej sytuacji 
głównym wyznacznikiem dalszego rozwoju 
rynku mieszkaniowego w Warszawie będzie 
dostępność gruntów pod nowe inwestycje.
Na dobrą kondycję sektora nieruchomości skła-
da się bardzo wiele czynników, wśród których 

najistotniejszym są uwarunkowania markoeko-
nomiczne ,czy też ciągła niepewność związana 
ze skutkami Brexit’u, która zachęca coraz to 
nowe firmy do osiedlania się w Polsce. A nowe 
firmy to rozwój zarówno sektora nieruchomo-
ści komercyjnych, jak i mieszkaniowych. Do 
bardzo dobrych wyników sektora nieruchomo-
ści przyczynia się też, co prawda w niewielkim 
stopniu, popularność rządowych programów 
pomocowych. W ostatnim czasie (8 sierpnia) na 
rynek trafiły kolejne środki w ramach progra-
mu „Mieszkanie dla młodych”, które rozeszły 
się w…. sześć godzin.
Najbliższa perspektywa dla rynku nieru-
chomości mieszkaniowych przedstawia się 
pozytywnie, a pierwsze symptomy delikatnego 
spowolnienia pochodzą nie od strony popyto-
wej, ale raczej podażowej.

Henryk Wojciechowski, dyrektor działu 
rozwoju Vantage Development S.A. we 
Wrocławiu 
Z bardzo dobrą sytuacją mamy do czynienia 
również w segmencie inwestycji komercyj-
nych, w tym przede wszystkim biur. Na koniec 
I półrocza 2017 r podaż osiągnęła aż 9,3 mln 
m2 w całym kraju, w budowie jest kolejny 1,7 
mln m2. Dobrą kondycję na rynku biur widać 
także we wskaźniku powierzchni pozostających 
bez najemców - w Warszawie współczynnik 
pustostanów spadł z 15 proc. na koniec 2016 r. 
do 13,9 na koniec II kw. 2017. We Wrocławiu 
wskaźnik ten wynosi 8,5 procenta. 

Kondycja sektora nieruchomości komercyjnych 
jest bardzo dobra również jeśli przyglądniemy 
się dynamice najmu np. w Warszawie, czyWro-
cławiu. W I połowie 2017 r wynajętych w całym 
mieście zostało 90 tys. m2, co jest wynikiem 
o ponad 20 proc. lepszym niż w analogicznym 
okresie rok wcześniej (Vantage Development 
zawarła umowy z najemcami na łącznie ponad13 
tys. m2). Do końca roku poziom ten w skali 
miasta na pewno przebije wynik z zeszłego roku, 
kiedy to najemców znalazło 124 tys. m2 po-
wierzchni. Według prognoz, rynek wrocławski 
osiągnie pod koniec przyszłego roku 1 mln m2 
nowoczesnej powierzchni biurowej. 
Na horyzoncie nie widać symptomów spo-
wolnienia. Mamy do czynienia z wysokim 
poziomem podaży, któremu jednak towarzyszy 
równowaga ze strony popytowej. Tym bardziej, 
że do najważniejszych polskich miast wciąż 
ściągają nowe firmy i nowi pracownicy. Para-
doksalnie, korzystnym zjawiskiem dla sektora 
komercyjnego w Polsce jest Brexit - przenoszą-
ce się z Wielkiej Brytanii firmy szansę w efek-
tywnym prowadzeniu biznesu widzą w Polsce. 
Do zagrożeń należą rosnące koszty budowy 
oraz koszt i samo pozyskanie pracowników, co 
jest konsekwencją rekordowo niskiego bezro-
bocia. W odniesieniu do rynku wrocławskiego 
(i pozostałych 4 największych miast w Polsce) 
zagrożeniem będzie z pewnością dekoncentra-
cja i dynamicznym rozwój mniej popularnych 
do tej pory na rynku komercyjnym miast 
takich jak Rzeszów, Szczecin czy Katowice.

Gospodarka Gospodarka
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Rekordowy rok Kolei Dolnośląskich

Powołany 10 lat temu, a podległy marszał-
kowi województwa przewoźnik, jest jedną 
z najdynamiczniej rozwijających się spółek 
kolejowych w Polsce. W ubiegłym roku 
Koleje Dolnośląskie przewiozły ponad 
7 milionów pasażerów. Systematycznie 
zwiększa się też liczba przejechanych 
po dolnośląskich torach kilometrów - 
w pierwszym półroczu 2017 roku pociągi 
regionalnego przewoźnika pokonały 3,5 
mln km. To prawie dwa razy więcej niż 
trzy lata temu.
- Staramy się wykreować modę na kolej. 
Nasze pociągi obsługują coraz więcej tras, 
a standard podróży jaki oferują można 
śmiało nazwać europejskim. Jesteśmy szyb-
cy, punktualni i konkurencyjni. Najlepiej 
świadczy o tym fakt, że w ciągu ostatnich 
trzech lat liczba osób korzystających z Kolei 
Dolnośląskich zwiększyła się o 162% - 
mówi Cezary Przybylski, marszałek 
województwa Dolnośląskiego.

Do celu szybko i wygodnie
Koleje Dolnośląskie od kilku lat syste-
matycznie inwestują w nowe pojazdy. Do 
końca tego roku do spółki trafi jedenaście 
nowoczesnych,  pięcioczłonowych pojaz-
dów, o niespotykanej  dotąd długości bli-
sko stu metrów. Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego przeznaczy na ich zakup 
ponad 250 milionów złotych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020.
Nowe pociągi będą  dłuższe od tych do-
tychczas kursujących w regionie, a każdy 

z nich pomieści ponad pół tysiąca podróż-
nych. Wyprodukowane przez nowosądec-
ką firmę Newag IMPULSY będą klima-
tyzowane i niskopodłogowe, co ułatwi 
korzystanie z nich osobom starszym i nie-
pełnosprawnym. Dodatkowo jako jedyne 
pociągi użytkowane przez regionalnych 
przewoźników będą wyposażone w fotele 
z regulowanymi oparciami, pod którymi 
pasażerowie znajdą gniazda zasilania oraz 
porty USB umożliwiające ładowanie m.in. 
telefonów komórkowych czy tabletów. Dla 
bezpieczeństwa podróżnych tabor zosta-
nie wyposażony w monitoring, nowocze-
sne defibrylatory oraz systemy informacji 
pasażerskiej, informujące o możliwych 
przesiadkach do innych pociągów regio-
nalnych i krajowych, a nawet o możliwości 
dojazdu z dworca w określone miejsce 
z wykorzystaniem komunikacji miejskiej. 
Pociągi, które dodatkowo będą wypo-
sażone w pokładowe WiFi, będą osiągać 
prędkość nawet 160 km/h.

Na trasach w całym regionie
Nowe składy trafią na dolnośląskie tory 
już pod koniec 2017 roku. Pasażerowie 
pojadą nimi do miejscowości z całego 
regionu, m.in. z Wrocławia do Międzylesia 
(Lichkov), Węglińca, Legnicy, Lubina, 
Głogowa, Rawicza, Jelcza Laskowic. 
Przewoźnik, oferując rozbudowaną sieć 
połączeń regionalnych umożliwia szybką 
i bezpieczną komunikację  omijającą 
zatłoczone w godzinach szczytu drogi 
i ulice miast.

- Nowoczesna, punktualna kolej jest 
alternatywą dla komunikacji samocho-
dowej. Z roku na rok Koleje Dolnoślą-
skie przewożą coraz więcej pasażerów. 
Właśnie dlatego zamówiliśmy pociągi 
5-członowe, które z pewnością poprawią 
komfort podróży – mówi Jerzy Micha-
lak, członek zarządu województwa 
odpowiedzialny za kolej.
Koleje Dolnośląskie do 2022 roku planują 
zakup łącznie jeszcze 28 nowych pocią-
gów, na które przeznaczy ok. 700 mln zł. 
Wszystkie one będą kursować na ponad 
tysiącu kilometrów linii kolejowych, na 
których odbywa się ruch pasażerski. Tak 
rozbudowana liczba połączeń uczyni 
Dolny Śląsk jednym z najlepiej rozwinię-
tych regionów pod względem transportu 
kolejowego w kraju”.

Inwestycje nie tylko w pociągi
W najbliższych miesiącach w Legnicy go-
towa będzie również nowa hala serwisowa 
przeznaczona do przeglądów technicznych 
pociągów Kolei Dolnośląskich.
– Zależy nam na tym żeby pociągi Kolei 
Dolnośląskich były zawsze bezpieczne 
i gotowe do jazdy. Dzięki własnej hali więk-
szość prac serwisowych będziemy mogli 
wykonać samodzielnie, co znacząco obniży 
koszty funkcjonowania spółki – wyjaśnia 
marszałek Cezary Przybylski.

Inwestycja wyniesie ok. 14,5 mln zł i zo-
stanie sfinansowana w pełni ze środków 
własnych samorządowej spółki.

4,5 miliona pasażerów 
przewiezionych przez Koleje 
Dolnośląskie w pierwszej 
połowie tego roku to nowy 
rekord. Z usług samorządo-
wego przewoźnika skorzy-
stało o milion podróżnych 
więcej  niż w analogicznym 
okresie ubiegłego roku. 
Marszałek planuje kolejne 
inwestycje zwiększające 
potencjał spółki.

Gospodarka Gospodarka
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Niedawno firma Ritex ogłosiła 
rozpoczęcie budowy nowoczesnego 
centrum logistycznego w LSSE. Jaki 
znaczenie dla regionu niesie za sobą 
ta inwestycja?

Powoli staje się monotematyczna, ale 
musze na samym początku powiedzieć 
zdanie, które powtarzam za każdym 
razem gdy rozmawiamy o firmach takich 
jak Ritex: to w 100 proc. rodzinna, polska 
firma. Swój nieustanny rozwój opiera na 
własnym kapitale. Nie zwalnia tempa 
i nie boi się ryzyka. A w przypadku gdy 
za rozwojem przedsiębiorstwa nie stoją 
wielkie korporacje, to ryzyko jest spore. 
Lecz pamiętajmy, że to dzięki takim 
przedsiębiorstwom jak Ritex nasz kraj 
buduje swój potencjał i ma szansę stać się 
liderem zarządzania i logistyki na arenie 
europejskiego biznesu. Przechodząc już 
do konkretnej odpowiedzi na Pańskie 
pytanie. Od samego początku Ritex działa 
w naszym regionie i każda kolejna inwe-
stycja spółki jest z nim związana. Co to 
daje? Miejsca pracy, ale to oczywiste. Ritex 
idzie o krok dalej dzięki nowatorskiemu 
podejściu do logistyki. Intermodalne Cen-
trum Logistyczne podniesie atrakcyjność 
regionu i z całą pewnością przyciągnie 
firmy, które tej nowoczesnej logistyki wy-
magają. A jeśli za tym idzie pasja i uparte 
dążenie do celu - sukces jest nieunikniony.

Firma Ritex angażuje się również 
w przedsięwzięcia w LSSE.

Tak i myślę, że jednym z kluczy do sukce-
su właścicieli i pracowników Ritexu jest 
otwartość na każde nowe przedsięwzię-
cie. Ritex jest partnerem Dolnośląskiego 
Klastra Motoryzacyjnego i Dolnoślą-
skiego Klastra Lotniczego, których 
liderem jest LSSE. I zdecydowanie nie jest 
członkiem Klastrów tylko na papierze, 
ale bardzo mocno angażuje się w ich 
działalność.  Jest jednym liderów Grupa 
Logistyka DKM, w której wraz z innymi 
partnerami nadaje kieruneknrozwoju 
Klastra poprzez inicjowanie pomysłów 

i wdrażanie wspólnych projektów. Ritex 
to jeden z motorów napędzających tego 
typu przedsięwzięcia.

Kilka dni po wkopaniu kamienia 
węgielnego pod centrum logistyczne 
Ritex, zezwolenie otrzymał kolejna 
polska, rodzinna firma – producent 
okien Empol. Czy jest to swoisty 
trend, że rodzime przedsiębiorstwa 
coraz chętniej inwestują w strefie? 
Czy w przyszłości na mapie LSSE 
pojawi się kolejna firma.

Jak Pan zapewne dobrze wie jako strefa 
prowadzimy równolegle wiele projektów - 
mniej lub bardziej zaawansowane rozmowy 
toczą się z firmami zarówno z  polskim, 
jak i zagranicznym kapitałem. Niestey na 
ty etapie, ze względu na obowiązujące nas 
klauzulę poufności i praktykę biznesowa 
nie mogę dodać nic więcej. Mogą jedynie 
zapewnić, że robimy wszystko, żeby tak się 
stało. Efekty są widoczne.  W Strefie swoje 
innowacyjne projekty realizują firmy, które 
postały w naszym regionie i tu budują swój 
potencjał, jak. m.in. wspomniany Ritex 
oraz innowacyjne: NTI czy ARRA Group 
z Głogowa. Teraz zaufała nam kolejna 
znana - rodzinna marka. Obecny od 20 lat 
na rynku producent okien EMPOL w pod-
strefie Miękinia zainwestuje 20 mln zł 
i wybuduje nowoczesny zakład produkcyj-
ny. Inwestycja stanowi nowy etap rozwoju 
zasobów technicznych oraz technologii 
wykorzystywanych przez EMPOL. Kolejne 
nastawione na rozwój przedsiębiorstwo 
ze 100 proc. polskim kapitałem, które 
zainwestuje w LSSE to dla nas powód do 
dumy i impuls do jeszcze cięższej pracy nad 
pozyskiwaniem polskich inwestorów.

Kapitał polski w LSSE
Gospodarka Gospodarka
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Powiat Wrocławski stawia na niskoemisyjne źródła energii
Rozmowa z Michałem Trębaczem, członkiem Zarządu  
Powiatu Wrocławskiego.

Unia Europejska kładzie coraz większy 
nacisk na niskoemisyjność, wymuszając 
tym samym konieczność przebudowy 
polskiego systemu elektroenergetycznego. 
W jaki sposób Powiat Wrocławski stara 
się realizować ten cel?

Przede wszystkim maksymalizujemy wy-
korzystanie tzw. energii geotermalnej, czyli 
jednej z najbardziej rozwiniętych postaci 
energii odnawialnej na naszym terenie. Na 
terenie Powiatu działa obecnie pięć elektrowni 
wodnych przepływowych, wykorzystujących 
energetyczny potencjał spadku wody, a w pla-
nach jest budowa dwóch kolejnych. Wiąże się 
to jednak z pokonywaniem różnego rodzaju 
problemów organizacyjnych, wynikających 
z ograniczeń prawnych, lokalizacyjnych, 
terenowych i geomorfologicznych. Jak dotąd 
pozwolenia wodnoprawne na korzystanie 
z wód do celów energetycznych uzyskały 
miejscowości: Pełcznica na rzece Strzegomka, 
Sadowice, Skałka i Mietków na rzece Bystrzy-
ca oraz Jeszkowice na rzece Odra. Dodatko-
wo w Gminie Czernica zlokalizowana jest 
elektrownia wodna Janowice, usytuowana na 
rzece Odrze. Dzięki gruntownej modernizacji, 
której została ona poddana w latach 2009-
2011, spełnia obecnie wszelkie europejskie 
wymogi. Warto również zwrócić uwagę na 
fakt, że w Żernikach Wielkich w gminie Żóra-

wina znajduje się jedna z nielicznych w Polsce 
instalacji do wytwarzania biogazu z gnojowicy 
i odpadów biodegradowalnych, pochodzących 
z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. 
Na naszym terenie dość intensywnie rozwija 
się też proces instalacji ogniw solarnych 
i fotowoltaicznych, szczególnie w zabudowie 
jednorodzinnej. Zmianom tym sprzyja fakt, 
że duża część budynków, zlokalizowanych na 
naszym terenie, to obiekty nowe, co znacząco 
ułatwia montaż i zwiększa efektywność ogniw.

Coraz więcej urzędów w kraju decyduje 
się na instalację ogniw fotowoltaicznych 
na dachach swoich siedzib. Czy są plany 
montażu takich ogniw na budynku Staro-
stwa Powiatowego we Wrocławiu?

Tak, rozważamy tę kwestię już od dłuższego 
czasu. Zleciliśmy nawet wykonanie studium 
wykonalności tego przedswięwzięcia i okazało 
się, że technicznie jesteśmy na nie przygoto-
wani. Można zatem założyć, że fotowoltaika 
zagości wkrótce na dachu nie tylko naszej 
głównej siedziby, ale także innych nieruchomo-
ści, należących do Powiatu Wrocławskiego. 

Popularnym w Polsce rozwiązaniem, zwią-
zanym z niskoemisyjnością energetyczną, 
są tzw. farmy wiatrowe. Dlaczego nie ma 
ich na terenie Powiatu Wrocławskiego?

Lokalizacja elektrowni wiatrowych zależy od 
wielu czynników, przede wszystkim zaś od 
prędkości wiatru. Farmy wiatrowe powstają 
więc najczęściej tam, gdzie występują silne 
porywy. Najczęściej spotykane w Polsce wia-
traki pracują przy prędkościach wiatru od 3 do 
30 metrów na sekundę. Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej przeprowadził i opraco-
wał mezoskalową rejonizację kraju pod kątem 
potencjału energii wiatru, dzieląc Polskę na 
pięć stref. Powiat Wrocławski znajduje się na 
pograniczu warunków niekorzystnych oraz 
średniokorzystnych. Do tego dochodzi stopień 
zabudowania naszego powiatu oraz występo-
wanie różnorodnych form ochrony przyrody. 
Biorąc pod uwagę te czynniki, budowa farm 
wiatrowych na naszym terenie byłaby nieopła-
calna, zarówno pod kątem ekonomnicznym, 
jak i energetycznym.

Karkonoski Park Narodowy został utworzony 
w 1959 r. aby chronić wyjątkową przyrodę 
oraz wartości kulturowe Karkonoszy. Jego 
powierzchnia wynosi obecnie niemal 6 tys. ha 
obejmując swoim zasięgiem centralną i zara-
zem najcenniejszą część Karkonoszy z najwyż-
szym i szczytem – Śnieżką – 1603 m n.p.m. 
włącznie. Dzięki utworzeniu parku narodowe-
go Karkonosze stały się żywym laboratorium 
przyrody, gdzie naukowcy mogą prowadzić 
badania naukowe w naprawdę wyjątkowych 
ekosystemach, nietkniętych ręką człowieka. 
Dzięki projektom realizowanym w tych górach, 
udało się odpowiedzieć na wiele pytań dotyczą-
cych ekologii wielu rzadkich gatunków roślin 
i zwierząt czy rozszyfrować bogatą historię 
geologiczną tej części Europy. 
Karkonosze stanowią najwyższe pasmo 
Sudetów, położone są w południowo-zachod-
niej Polsce, przy granicy z Republiką Czeską. 
Rocznie przyciągają kilka milionów turystów 
z Polski, Czech, Niemiec i innych krajów. Co 
ich tu sprowadza? Jakie fenomeny przyrodnicze 
kryją te niepozorne na pierwszy rzut oka góry?
Charakterystycznymi cechami Karkonoszy są 
przede wszystkim ciekawa budowa geologicz-
na, zróżnicowana rzeźba terenu oraz bogactwo 
flory i fauny. Na niewielkim obszarze występują 
gatunki pochodzące z różnych rejonów geogra-
ficznych, w tym relikty polodowcowe, a także 
rośliny endemiczne. Uderza tutaj niezwykła 
różnorodność roślin i zwierząt, a najwięk-
szą ciekawostką jest równoległa obecność 
gatunków alpejskich, charakterystycznych dla 
gór wysokich, oraz północnych, typowych dla 
dalekiej Skandynawii. 

Karkonosze zbudowane są z mozaiki skał 
magmowych i metamorficznych, w których 
występuje wiele minerałów, zarówno kamieni 
szlachetnych jak i rud metali. Do najbardziej 
efektownych i przyciągających uwagę form 
rzeźb terenu, należą kotły polodowcowe z ma-
lowniczymi jeziorami, skałki granitowe i wierz-
chowinowe powierzchnie zrównania czyli tak 
lubiane przez wędrujących, spłaszczone szczyty 
gór. Karkonosze to również ciekawa historia 
zagospodarowania gór przez człowieka, a jej 
świadectwo stanowią m.in. ruiny średniowiecz-
nych zamków, dawne chaty górskich pasterzy 
czy sztolnie, będące pozostałością po działalno-
ści górników. 
Karkonosze to jednak nie są góry tylko dla spe-
cjalistów – ich piękno i atmosfera także urzeka-
ją zwykłych turystów. Nie trzeba wnikać w na-
ukowe zawiłości, żeby docenić ich wyjątkowość 
o różnych porach roku i dnia. Wiosenny róż 
pierwiosnki maleńkiej, szum nasyconych letnią 

zielenią buków, donośne odgłosy jesiennego 
rykowiska jeleni, tajemnicze kształty świerków 
otulonych zimową szadzią, połyskujące w świe-
tle poranku minerały starych skał, przenika-
jąca cisza karkonoskiej mgły, huczący wiatr 
zapierający dech w piersiach, setki lat historii 
przemawiające ze średniowiecznych murów… 
to tylko część atrakcji i wrażeń czekających 
na przyjeżdżających w Karkonosze tury-
stów. Duża ilość schronisk górskich, ośrodki 
edukacyjne Parku, muzea, wyremontowane 
szlaki turystyczne, punkty widokowe oraz 
pulpity informacyjne, sprawiają, że poznawanie 
i zwiedzanie tych gór to czysta przyjemność. 
Karkonosze są dla wszystkich – dla tych dużych 
i małych, starszych i młodszych, dla tych 
z kijkami, na nartach, rowerach, a nawet na 
wózkach inwalidzkich.

Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zapraszamy.

Karkonoski Park Narodowy

Jakie czynniki sprawiają, że Karko-
noski Park Narodowy cieszy się tak 
dużym zainteresowaniem ze strony 
turystów?

Karkonosze to góry wyjątkowe. Mimo że po-
siadają cechy gór wysokich, są łatwo dostępne 
dla większości osób, zarówno młodszych, 
jak i starszych. Chociaż ta dostępność jest 
pod wieloma względami pozorna i czasami 
zdradliwa, o czym wielu już zdążyło się prze-
konać. W Karkonoszach panują dość surowe 
i zmienne warunki atmosferyczne, a piętra 
klimatyczne są obniżone w stosunku do Tatr 
o ponad 400 m. Dobrze wytoczona i przygo-
towana sieć szlaków turystycznych oraz kilka 
kolejek linowych, umożliwiających dość szybki 
transport ludzi w wyższe partie gór powodu-
ją, że Karkonosze są możliwe do zwiedzania 
zarówno przez wytrawnych turystów, jak 
i tzw. wakacyjnych spacerowiczów. Dobrze 
rozwinięta sieć dróg oraz szlaków kolejowych 
powodują, że w Karkonosze można się dostać 
w 2-3 godziny. W niewielkiej odległości od 
naszych gór leży kilka dużych miast: Wrocław, 
Legnica, Praga (pamiętajmy, że dla Czechów 
są to najwyższe i najważniejsze góry), Drezno, 
a i do Berlina nie jest daleko. Dzięki wybudo-
waniu trasy S8 podróż w Karkonosze z Łodzi 
trwa tylko 3, a z Warszawy 5 godzin.

Oprócz standardowego zwiedzania 
Parku, turyści mogą również wziąć 
udział w rozmaitych inicjatywach, 
takich jak wycieczki z przyrodnikami 
z KPN, plenery malarskie czy wakacje 
w Domku Myśliwskim. Kto jest auto-
rem tych pomysłów i które z nich są 
szczególnie warte polecenia?

Edukacja ekologiczna i przyrodnicza to usta-
wowe zadania Parku, tak samo jak udostęp-
nianie go do celów turystycznych. Zależy nam 
na tym, aby turysta odwiedzał Park w sposób 
jak najbardziej świadomy. Dlatego Park orga-
nizuje wiele przedsięwzięć z zakresu edukacji, 
dla różnych odbiorców, począwszy od dzieci 
przedszkolnych, poprzez młodzież szkolną, 
studentów do seniorów włącznie. Najwięcej 
turystów odwiedza Karkonosze w miesią-
cach letnich, zatem w tym czasie staramy 
się zapewnić im wiele atrakcji o charakterze 
poznawczym. Nasza oferta skierowana jest 
zarówno dla rodzin z dziećmi, jak również do 
dzieci i młodzieży wypoczywającej w naszych 
pięknych górach. Chcemy, aby nasi „klienci” 
łączyli wypoczynek z poznawaniem przyrody. 
Nasze zajęcia łączą elementy wypoczynku, 
zabawy oraz poznawania. Z tego powodu 
wielu naszych pracowników nie bierze w tym 
czasie urlopów, tylko aktywnie uczestniczy w 
projektach edukacyjnych. Pracownicy są też 

autorami różnych zajęć, takich jak: wakacje 
z przyrodą i przygodą, karkonoskie podróże 
naukowe, wycieczki tematyczne z pracowni-
kami Parku oraz wiele innych atrakcji, o któ-
rych informujemy na naszej stronie interneto-
wej oraz profilach społecznościowych.

Które z występujących w Parku roślin 
i zwierząt są szczególnie unikatowe?

Karkonosze to góry zupełnie inne niż Tatry, 
Alpy, czy też pozostałe góry Środkowej 
Europy. Zarówno ich położenie geograficz-
ne, ukształtowanie terenu, jak i panujący 
w nich klimat sprawiają, że bliżej im do 
gór skandynawskich, niż do typowych gór 
regionu środkowoeuropejskiego. W związku 
z tym zarówno flora, jak i fauna Karkonoszy 
charakteryzują się dużą ilością tzw. gatun-
ków borealnych (gatunków, które za główne 
miejsce swojego występowania wybrały 
obszary dalekiej północy) jak chociażby ptaki: 
podróżniczek, sóweczka,włochatka, czy też 
mornel. Ze względu na surowy klimat mamy 
wiele tzw. reliktów polodowcowych, jak np. 
malina moroszka, skalnica śnieżna, wierzba 
lapońska, wierzba zielna. Ze względu na izola-
cję geograficzną Karkonoszy od podobnych 
gór o charakterze alpejskim, mamy też wiele 
gatunków endemicznych, czyli takich, które 
występują tylko u nas i nigdzie więcej, są to 
np. skalnica bazaltowa, dzwonek karkonoski, 
gnidosz sudecki.

Park, wespół ze Związkiem Gmin Kar-
konoskich, wydaje gazetę „Karkonosze. 
Czasopismo Sudetów Zachodnich”. 
Dlaczego zdecydowaliście się po latach 
reaktywować ten tytuł? Czy jego te-
matyka skupia się wyłącznie na Parku 
Karkonoskim?

Oczywiście, że nie. Czasopismo poświęcone 
jest całym Sudetom Zachodnim, a poruszane 
w nim tematy dotyczą zarówno przyrody jak 
i historii i kultury. Obszernie poruszane są 
zagadnienia dotyczące zagospodarowania 

przestrzennego w całej Kotlinie Jeleniogórskiej 
oraz promowania przykładów właściwego bu-
dowania w pięknym krajobrazie. Czasopismo 
poświęcone jest w znacznej mierze samo-
rządowcom, nauczycielom, przewodnikom 
sudeckim oraz mieszkańcom, a w szczegól-
ności miłośnikom naszego pięknego regionu. 
Reaktywacja czasopisma, które kiedyś cieszyło 
się dużą popularnością była odpowiedzią na 
zapotrzebowanie społeczne, dobrze pamiętają-
ce czasy świetności Karkonoszy.

W jaki sposób my, jako naród, po-
winniśmy dbać o pomniki historii 
i przyrody, takie jak Karkonoski Park 
Narodowy? Co może zagrażać funkcjo-
nowaniu takich miejsc?

Każdy park narodowy to „świątynia przyro-
dy”. Wszystkie polskie parki narodowe (23) 
zajmują zaledwie 1% powierzchni naszego 
kraju. Jednocześnie na ich obszarze wystę-
puje olbrzymia ilość gatunków i środowisk 
przyrodniczych, których nie znajdziemy 
już poza ich granicami. Ponadto, w parkach 
narodowych możemy śledzić wiele procesów 
naturalnych, które poza ich granicami zostały 
zaburzone prze działalność człowieka. Zatem 
stanowią niezastąpione naturalne laboratoria, 
gdzie możemy realizować badania naukowe 
oraz prowadzić monitoring przyrodniczy, 
uzyskując odpowiedzi na ważne pytania, 
dotyczące np. efektów zmian klimatycznych, 
kierunków rozwoju środowisk przyrodni-
czych, identyfikacji zbliżających się zagrożeń 
itp. Poza tym parki narodowe, ze względu na 
czyste powietrze i zdrowe środowisko przy-
rodnicze są miejscem gdzie większość z nas 
pragnie wypoczywać, edukować się i nabierać 
sił do dalszej pracy. Podobnie jak chcemy 
zachować nasze dziedzictwo historyczne, 
czy kulturowe, musimy zachować zarówno 
dla siebie jak i przyszłych pokoleń chociaż 
niewielkie fragmenty dziedzictwa przyrodni-
czego, które obecnie pozostało wyłącznie na 
terenach parków narodowych.

Chcemy, aby turyści zwiedzali Park w sposób świadomy
Rozmowa z dr inż. Andrze-
jem Rajem, dyrektorem 
Karkonoskiego Parku Naro-
dowego

Samorządy Samorządy
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Konsekwentnie i w sposób przemyślany 
edukując, wychowaliśmy nowe pokolenie
Z Witoldem Szczudłowskim, dyrektorem Związku Gmin Kar-
konoskich rozmawia Ryszard Żabiński

Związek Gmin Karkonoskich istnieje 
już 25 lat. Jak Pan ocenia działalność 
Związku w tej perspektywie czasowej, 
w jakim stopniu udało się zaspokoić 
najważniejsze cele stawiane przed tą 
instytucją?

Związek Gmin Karkonoskich założyły cztery 
gminy – dziś jest ich siedem. Kolejne do-
strzegły sens przynależności. Podstawowym 
celem ZGK było uporządkowanie gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie Kotliny 
Jeleniogórskiej. Dzikie wysypisko zastąpi-
liśmy nowoczesną instalacją przetwarzania 
odpadów, wpisaną do wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami, spełniającą wszyst-
kie wymogi wynikające z ustaw o ochronie 
środowiska naturalnego i o odpadach oraz 
utrzymaniu czystości i porządku. Udało się 
stworzyć przedsiębiorstwo zagospodarowują-
ce odpady nowocześnie i zgodnie z przepisa-
mi. Robi to na poziomie cenowym należącym 
do najniższych w Polsce! Zarazem wdraża 
technologie ograniczające składowanie, aby 
nie tworzyć kolejnych gór śmieci – balastu na 
kolejne dziesięciolecia.
Innym ważnym celem była zintegrowana 
gospodarka wodno-ściekowa. Bardzo trudny 
projekt Karkonoskiego Systemu Wodociągów 
i Kanalizacji opracował Związek i pozyskał na 
realizację dotację w wysokości 50 mln euro. 
Powstało 321 km sieci, nowe oczyszczalnie, 
stacje uzdatniania. To największa inwestycja 
w ochronę środowiska ostatnich 100 lat – od 
nieszczęsnej powodzi z 1897 r. Dziś, po kilku 
latach widać pozytywny wpływ przedsięwzię-
cia na stan środowiska naturalnego Kotliny 
Jeleniogórskiej. Te inwestycje zabezpieczyły 
region, intensywnie wykorzystywany tury-
stycznie, w dostawy wody i odprowadzanie 
tej zużytej.
Nie mniej istotnym celem była telefonizacja 
obszarów wiejskich wykonana przez ZGK 
w latach 90 XX w. Znaczącym osiągnięciem 
było uaktywnienie 5 tys. nowych numerów 
abonenckich i budowa cyfrowych central te-
lefonicznych. Do dziś mieszkańcy subregionu 
z nich korzystają, bowiem na bazie wówczas 
stworzonej infrastruktury, w toku minionego 
ćwierćwiecza unowocześnianej, powstała 
sieć cyfrowa. Na ten, wówczas duży, skok 
cywilizacyjny pozwoliła dziesięciomilionowa 
dotacja.
Czwartym wyzwaniem realizowanym przez 
Związek jest program edukacji ekologicznej. 
Od 24 lat konsekwentnie i w sposób  prze-
myślany edukując, wychowaliśmy nowe 
pokolenie. Wspiera nas Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu i jelenio-
górskie starostwo powiatowe. Ciągły proces 
edukowania ludności jest konieczny aby zwięk-
szyć poziom odzysku odpadów. Programem 
CZYSTE KARKONOSZE chcemy objąć całą 
społeczność subregionalną. Dlatego wydajemy 
na eko-edukację dużo. Licząc z inwestycjami 
proekologicznymi kwota sięga 60 mln euro, 
i wraz ze środkami własnymi Związku stanowi 
poważne odciążenie budżetów gmin.
Związek współpracuje z czeskim partnerem 
Krkonoše – svazek měst a obcí, aby stworzyć 
jedną wizję rozwoju Karkonoszy i promocji 
poza granicami subregionu jako wspólnego 
dobra, którym chcemy się podzielić. Współor-
ganizowaliśmy wyjazdy seminaryjne do Re-
publiki Czeskiej i podejmowaliśmy partnerów 
czeskich w Polsce; wspólnie wyjeżdżaliśmy na 
targi turystyczne. Pod wspólnym działaniem 
KARKONOSZE BEZ GRANIC uczymy się, 
przekonujemy i wdrażamy w życie ideę, że 
Karkonosze nas łączą, a nie dzielą, że czeska 
strona gór nie jest konkurencją dla polskiej 
i odwrotnie. Nasze oferty się uzupełniają, więc 
wraz z gminami i starostwem tworzymy jedną 
destynację turystyczną znakomicie konkurują-
cą na rynku turystycznym w całej Europie.

Jak układa się współpraca ze stowarzy-
szonymi gminami? Czy są wypracowane 
mechanizmy rozstrzygania sporów, 
godzenia różnych interesów?

Zadania Związku i decyzje o realizacji zapa-
dające w samorządach, powodują niekiedy 
konflikty. Jak w każdym podobnym gremium, 
gdzie pojawiają się różne interesy, zdarzają się 
zagadnienia wymagające szczegółowego prze-
dyskutowania. Jednakże niesłabnącą przez 25 
lat siłą ZGK jest wola do podejmowania trud-
nych rozmów i mimo niekiedy diametralnych 
różnic, znajdowania rozwiązań. Kolokwialnie 
mówiąc pchamy tematy do przodu. Mijające 
ćwierćwiecze pokazuje, że udaje się nam 
przezwyciężać kryzysy. Podtrzymuje nas 
przekonanie o potrzebie współdziałania.

Jakie przedsięwzięcia, cykliczne impre-
zy, inicjatywy uważa Pan za szczególnie 
ważne dla promocji gmin zrzeszonych 
w Związku?

Podejmujemy różne tematy o szerokim 
spektrum. Działamy wszak na obszarze wy-
jątkowym: z jednej strony o bogatej historii, 
a z drugiej atrakcyjnym turystycznie. To 
obszar gęsto zaludniony, zróżnicowany demo-
graficznie. Wychodzimy naprzeciw ocze-
kiwaniom naszych mieszkańców, zarazem 

popularyzując subregion wśród przybyszów: 
turystów i tych zamierzających tu się osiedlić.
Godnymi wyszczególnienia są cykliczne spo-
tkania pn. JESIEŃ ZE SZTUKĄ W BUKOW-
CU – W GOŚCINIE U HRABINY VON 
REDEN, w ramach których odbywa się bal 
charytatywny, koncerty muzyki klasycznej, 
głośnie czytanie literatury, itp.
Z kultury wysokiej – także MUZYCZNY 
OGRÓD LICZYRZEPY – doroczne letnie 
warsztaty wokalne oraz koncerty operowe 
w obiektach Doliny Pałaców i Ogrodów Kotli-
ny Jeleniogórskiej.
Lokalną tożsamość budują programy jak np. 
MOJA MAŁA OJCZYZNA skierowany do 
młodzieży, a także szeroka działalność nagra-
dzanej m.in. przez Radio Wrocław Regio-
nalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy 
przy ZGK: sympozja popularno-naukowe, 
wydawanie periodyku „Zeszyty Historyczne” 
i opracowań okazjonalnych, oprowadzanie 
turystów po Dolinie Pałaców i Ogrodów itp.
W siedzibie ZGK odbywa się corocznie kilka-
naście wystaw fotograficznych i plastycznych. 
Związek prezentuje subregion na targach 
turystycznych, drukuje dziesiątki publikacji 
prezentujących historię i walory, monografie 
gmin, kolportuje materiały promocyjne, 
organizuje koncerty i widowiska, wspiera kil-
kadziesiąt wydarzeń kulturalnych, edukacyj-
nych i społecznych, a nawet sportowych, np. 
wyścig kolarski Bałtyk–Karkonosze.
Historię subregionu lepiej poznajemy dzięki 
współpracy z Muzeum Śląskim i Verein zur 
Pflege schlesischer Kunst und Kultur e.V. 
z Görlitz oraz z Niemieckim Forum Kultury 
Europy Środkowej i Wschodniej z Poczdamu. 
Z PTTK SUDETY ZACHODNIE rozwijamy 
turystykę.

Godnymi wyszczególnienia są cykliczne spotkania 
pn. JESIEŃ ZE SZTUKĄ W BUKOWCU – W GOŚCINIE 
U HRABINY VON REDEN
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Opracowane i wdrażane w życie Tezy Karkonoskie podnoszą świadomość społeczną
dotyczącą zrównoważonego rozwoju regionu oraz ochrony krajobrazu.

Aktywnie w górach

Aktywnie na szlaku turystycznym
Gwarantujemy zapierające dech w piersiach widoki górskich tras 
Karkonoszy. Dla miłośników dwóch kółek czeka ponad 50 km 
szlaków rowerowych. Gmina Podgórzyn to również skałki do 
wspinaczki, szlaki do pieszych wycieczek i uprawiania nordic 
walking, ośrodki jazdy konnej, całoroczny kort tenisowy, hala 
sportowa i boiska.

Aktywnie z rodziną
Mamy świadomość, że przepiękna przyroda cieszy, kiedy ma 
się zapewniony odpowiedni standard obcowania z naturą. Na 
naszych Gości czeka bogata oferta obiektów turystycznych. Nie-
wątpliwą atrakcją dla rodzin jest kowbojskie miasteczko „Western 
City”, przenoszące nas do czasów Dzikiego Zachodu, oraz japoń-
ski ogród Siruwia. Z kolei odwiedzając tak wyjątkową atrakcję, 
jak dom na głowie, a w zasadzie na dachu, odczujemy zupełnie 
inne oddziaływanie sił grawitacji na człowieka oraz pozwolimy 
uwolnić fantazję gwarantującą świetną zabawę.

Podgórzyn to górska gmina położona w samym sercu Karkono-
szy. Różnorodne ukształtowanie terenu, urozmaicony krajobraz 
naturalny (z dużym udziałem lasów i stawów), unikalne walory 
widokowe, cisza i spokój, bogactwo atrakcji turystycznych, ofert 
kulturalnych, sportowych, liczne szlaki turystyczne o różnym 
stopniu trudności, to propozycja idealna dla każdego turysty. 

Podgórzyn to gmina przyjazna z natury. 
Serdecznie zapraszamy. 

www.podgorzyn.pl

Aktywnie z kulturą
Stwarzamy możliwość atrakcyjnego obcowania z kulturą, historią 
i sztuką. Proponujemy koncerty operowe, symfoniczne i rozryw-
kowe w otoczeniu zabytkowego założenia pałacowo-parkowego 
w ramach „Festiwalu Muzykalia Staniszowskie”. Zachęcamy do 
wycieczek szlakiem zabytków i historii, obejmujących zwiedza-
nie m.in. „Doliny Pałaców i Ogrodów”, zabytkowych kościołów 
i kaplic oraz krzyży pojednania.
Zapraszamy na wydarzenia kulturalne: „Gitarą i – borowic-
kie spotkania z poezją śpiewaną”, „Międzynarodowy Festiwal 
Ekologii Neohumanistycznej”, „Odpust przy Kaplicy św. Anny”, 
„Piknik ze sztuką przy Dziurawej Skale”, „Dożynki Gminne” 
i wiele innych.

Aktywnie ze sportem
Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą 
uczestniczyć w wielu atrakcyjnych wyda-
rzeniach sportowych. Oto niektóre z nich: 
cykliczne maratony rowerowe, rozgrywki piłki 
nożnej, rajdy samochodowe, mecze tenisowe, 
zawody w biegu na orientację, rozgrywki piłki 
plażowej, marsz na orientację z psami: „Dog 
trekking”, a także dla odważnych „Przesiecki 
Bieg Icemana” – zimowy bieg bez ubrań, oraz 
kąpiel w zimnych wodach wodospadu „Pod-
górnej”.
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Fot. Maciej Chyra

Samorządy Samorządy
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Powstaje największy projekt dotyczący turystyki 
aktywnej w historii Powiatu Trzebnickiego
Na początku lipca rozpoczęły się prace 
nad budową Północnego Centrum Ro-
werowego Dolnego Śląska, które połączy 
Wrocław z Doliną Baryczy przez trzy 
powiaty: trzebnicki, milicki i wołowski. 
Jak zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz, Lider Projektu, 
w ramach rozpoczętego pierwszego eta-
pu budowy ścieżek rowerowych powsta-
nie ich ponad 22 km na terenie Gminy 
Prusice, Żmigród, Wołów i Milicz. 
Partnerstwo pozyskało również dofi-
nansowanie na budowę kolejnych 28 km 
ścieżek rowerowych, więc do końca 2018 
roku na naszym terenie powstanie ponad 
50 km tras do jeżdżenia na rowerze. 

Gmina Prusice jako Lider Projektu najdłuższej 
ścieżki rowerowej na Dolnym Śląsku w part-
nerstwie z Gminą Żmigród, Milicz, Wołów, 
Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i Trzebnica 
realizuje przedsięwzięcie pod nazwą „Północne 
Centrum Rowerowe Dolnego Śląska”, które jest 
ściśle związane z budową najdłuższej Autostra-
dy Rowerowej liczącej ponad 150 km ścieżek 
rowerowych. 
- Nowa ścieżka połączy się z już istniejącą ścieżką 
rowerową przebiegającą wzdłuż drogi nr 5 na 
wysokości miejscowości Machnice. W okolicach 
miejscowości Będkowo zostanie skierowana 
do Trzebnicy, a następnie przez Nowy Dwór 
skieruje się na teren gminy Prusice, gdzie będzie 
przebiegać przez miejscowości Pawłów Trzebnicki  
i Wszemirów do stolicy naszej gminy – samego 
Miasta Prusice – opowiada Lider Projektu, 
Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: -  Tu 
nastąpi rozgałęzienie w kierunku Skokowej 
- obejmujące Krościnę Wielką, Piotrkowice, 
Skokowa, Brzeźno, Wilkowa Strupina, a także 
Górowo z odnogą w kierunku Gminy Wołów oraz 
Kopaszyn i Świerzów idące do Obornik Śląskich. 
Druga część przebiegnie przez Pietrowice Małe 
i Ligotkę, w kierunku Żmigrodu, a następnie do 
Milicza, gdzie połączy się z istniejącą już ścieżką 
rowerową. 
Inwestycja w głównej mierze będzie przebiegać 
wzdłuż trasy dawnej kolei wąskotorowej przez 
powiat milicki i trzebnicki, a także wzdłuż zli-
kwidowanej linii kolejowej nr 311 obsługującej 

ruch na relacji Wołów-Malczyce przez Lubiąż, 
przebiegających przez powiat wołowski.

Budowa 22 km ścieżek 
rowerowych rozpoczęta
Na początku lipca rozpoczęły się prace budow-
lane na trasie ścieżek rowerowych w Gminie 
Prusice, Żmigród i Milicz, natomiast jesienią 
rozpoczną się również na terenie Gminy Wołów. 
- Nadszedł długo oczekiwany moment dla wielbi-
cieli dwóch kółek, a także lubiących aktywny tryb 
życia – zaznacza włodarz Gminy Prusice - Udało 
nam się wyłonić Wykonawców, rozstrzygnąć 
przetarg na budowę I etapu Północnego Centrum 
Rowerowego Dolnego Śląska, podpisać umowy 
i rozpocząć prace budowlane. Jeszcze w tym roku 
powstaną ścieżki rowerowe w Gminie Prusice, 
Żmigród i Milicz, zaś na początku przyszłego 
roku po nowych ścieżka rowerowych będą jeździć 
Mieszkańcy Gminy Wołów. 
W ramach pierwszego etapu budowy Północ-
nego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska 
powstanie 22,27 km wybudowanych dróg dla ro-
werów, w tym w Gminie Wołów na trasie Wołów 
– Mojęcice, w Gminie Prusice – od Wszemirowa 
przez Prusice, Pietrowice Małe i Ligotkę do 
Dobrosławic (do granicy z Gminą Żmigród), 
a następnie przez Przedkowice - Powidzko – 
Kanclerzowice – Żmigród do Milicza.
Na terenie Gminy Prusice w ramach pierwszego 
etapu budowy ścieżek rowerowych powstanie  
ich 6,5 km. Na fragmencie ścieżki rowerowej od 
Wszemirowa powstaną również miejsca posto-
jowe, a także miejsca odpoczynku. Docelowo na 
terenie Gminy Prusice ma powstać ok. 42 km 
ścieżek rowerowych. 
Partnerstwo na tę ważną inwestycję dla naszego 
regionu pozyskało ponad 6,5 mln zł z RPO WD 
na lata 2014-2020. Docelowo kwota dofinan-
sowania wyniesie ponad 9 mln zł, a całkowita 
wartość zadania ponad 12 mln zł.

Ponad 28 km ścieżek rowerowych 
w II etapie budowy Północnego Centrum 
Rowerowego Dolnego Śląska
W ramach drugiego etapu budowy Północnego 
Centrum Rowerowego Dolnego Śląska Gmina 
Prusice wspólnie z Gminą Wołów i z Gminą 
Żmigród chce wybudować ok. 28,59 km ścieżek 
rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- W samej Gminie Prusice powstanie  6,7 km 
ścieżek rowerowych na trasie od drogi krajowej 
nr 5 przez Krościnę Małą do drogi powiatowej 
nr 1349D – drogą powiatową nr 1349D przez S5 
(nowy wiadukt) – do  Jagoszyc – przez Jagoszyce – 
od  Jagoszyc do Chodlewka i Borówka – w Bo-
rówku przechodzi z drogi powiatowej nr 1349D 
na drogę wojewódzką nr DW342 – do terenu 
zabudowanego Skokowa – opowiada Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz 
dodając: - Na terenie Gminy Żmigród powstanie 
ścieżka rowerowa o długości 12,99 km na trasie 
Przedkowice – Osiek – Żmigród, zaś w Gminie 
Wołów zaplanowano wybudowanie 8,9 km 
ścieżki na odcinku Mojęcice – Lubiąż na trasie 
rekreacyjno-turystycznej Wołów-Lubiąż. 

Trasy rowerowe mają zapewnić ciągłość ruchu 
rowerowego w Gminach, umożliwiając rowe-
rzystom dostęp do dróg publicznych, miejsc 
charakterystycznych i atrakcji turystycznych 
regionu przy jednoczesnej ochronie zasobów 
przyrodniczych i zmniejszeniu presji na obszary 
cenne przyrodniczo znajdujące się na terenach 
Gminy Prusice, Żmigród i Wołów.
Całkowita wartość budowy II etapu to 9,5 
mln zł, z czego przyznane dofinansowanie dla 
partnerstwa w wysokości 85 % to kwota  8 075 
000,01 zł.  Natomiast kwota przypadająca na 
Gminę Prusice to 2,1 mln zł, z czego otrzymane 
dofinansowanie to 1 785 000,00 zł.

Docelowo ponad 150 km nowych tras 
rowerowych 
Północne Centrum Rowerowe Dolnego Śląska 
zostanie powiększone również o sieć ścieżek 
rowerowych planowanych do wybudowania 
w Gminie Krośnice i Cieszków. Jednak, to 
nie koniec, gdyż Partnerstwo jest otwarte na 
poszerzenie grona samorządów i kolejnych 
kilometrów ścieżek rowerowych z sąsiadujących 
powiatów: górowskiego, średzkiego, oleśnickiego 
i wrocławskiego oraz rawickiego.  
- Tak ogromne przedsięwzięcie jakim jest Północ-
ne Centrum Rowerowe Dolnego Śląska to odpo-
wiedź na potrzeby mieszkańców - i to nie tylko 
społeczności lokalnej, ale przede wszystkim – tu-
rystów z całej Polski zwiedzających Dolny Śląsk, 
którzy będą mogli uprawiać turystykę rowerową. 
Pierwsze trasy będą oddane już we wrześniu tego 
roku.  – podkreśla Burmistrz Bandrowicz. 

Marszałek Cezary Przybylski wspólnie z Burmi-
strzem Igorem Bandrowiczem osobiście nadzorują 
budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy 
Prusice

Tak prezentuje się Północne Centrum Rowerowe 
Dolnego Śląska

Gmina atrakcyjna dla turystów i inwestorów
Z Witoldem Rudolfem,  
Burmistrzem Miasta  
Piechowice rozmawia  
Ryszard Żabiński

Gdy przed sześcioma laty obejmo-
wał Pan urząd burmistrza jednym 
z najważniejszych problemów gminy 
było bardzo duże zadłużenie. Jak Pan 
sobie poradził z tym problemem? 
Czy zadłużenie udało się zmniejszyć 
do bezpiecznego poziomu i w jaki 
sposób?

Pod koniec 2012 roku restrukturyzowa-
liśmy dług poprzez zaciągnięcie kredytu 
restrukturyzacyjnego z wydłużonym ter-
minem spłaty. W 2013 roku przygotowali-
śmy program naprawczy, który wcieliliśmy 
w życie w roku 2014. Program naprawczy 
miał na celu ograniczenie wydatków bieżą-
cych, uszczelnienie systemu podatkowego, 
wymuszał zastosowanie maksymalnych 
stawek podatkowych, nastąpiło też krót-
koterminowe wstrzymanie inwestycji. To 
dało rezultat. Obecnie poziom zadłużenia 
jest bezpieczny i pozwala na aplikowanie 
w działaniach z udziałem środków unij-
nych, budżetu województwa dolnośląskie-
go oraz środków rządowych na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych, gdzie wkład 
własny Gminy wynosi 20 procent.

Jakie są możliwości inwestycyjne 
gminy, które z planowanych inwesty-
cji w najbliższym czasie uważa Pan za 
najważniejsze?

W chwili obecnej aplikujemy o środki 
w projekcie rewitalizacji terenu osiedla ul. 
Szklona wraz z infrastrukturą, termo-
modernizacji budynku Urzędu Miasta, 
modernizacji kompleksu sportowego 
Stadionu Miejskiego, platformy widokowej 
wraz z parkingami osiedla Michałowice, 
single tracki. Najważniejsza dla miasta jest 
realizacja rozbudowy kanalizacji sanitar-
nej, realizowanej przez administratora, 
czyli Karkonoski System Wodociągów 
i Kanalizacji.

Piechowice są niezwykle atrakcyj-
ną turystycznie gminą, czy jednak 
promocja turystyczna gminy jest 
wystarczająca? Jakie działania są 
podejmowane w tym zakresie?

Na to pytanie trudno odpowiedzieć w spo-
sób jednoznaczny. Małe gminy, jak nasza, 
nie mają wielkich możliwości, pozwala-
jących im na skuteczną, głośną promocję. 
Uważam, że dużo lepszy jest tzw. wzór 
zachodnioeuropejski, gdzie promowane są 

nie poszczególne gminy, ale całe regiony. 
Za tę promocję odpowiedzialne są wyspe-
cjalizowane jednostki, a gminy składają się 
na ich utrzymanie. Tak pojęta promocja ma 
dużo większe szanse na dotarcie do grupy 
docelowej – czyli turystów, którzy mają do 
nas przyjechać. Liderami w naszym regionie 
są Karpacz i Szklarska Poręba. Proszę sobie 
wyobrazić, co by było, gdyby w ogólnopol-
skich kampaniach każda gmina wystę-
powała oddzielnie. Turysto, „Przyjedź do 
Piechowic”, „Przyjedź do Podgórzyna”. Jeśli 
jednak postawimy na wspólną promocję 
Karkonoszy jako regionu, pokażemy atrak-
cje wszystkich gmin i udowodnimy, że są 
one w zasięgu ręki, wystarczy tylko tu przy-
jechać, to mamy realną szansę na to, że tych 
turystów pozyskamy. Jeśli będzie ich więcej, 
to odczują to gestorzy bazy turystycznej 
w tych wiodących, ale także i w mniejszych 
gminach. Powoli dochodzimy do tego mo-
delu, a jednostką próbującą wziąć odpowie-
dzialność za te działania jest Związek Gmin 
Karkonoskich. Jest to jednym z jego zadań 
statutowych. Niestety, jest to proces dość 
mozolny, często wymagający zmian w sferze 
mentalnej, przekonania wszystkich partne-
rów, że warto występować razem.

Jakie jest znaczenie cyklicznych 
wydarzeń kulturalnych i sportowych 
dla promocji gminy, które z tych wy-
darzeń uważa Pan za bardzo ważne?

Mijający rok 2017 jest szczególny dla Pie-
chowic, gdyż jest rokiem 50-lecia nadania 
praw miejskich. W tej sytuacji skumulowa-
liśmy najważniejsze imprezy z kalendarza 
imprez wokół głównego, cyklicznego wyda-
rzenia, jakim jest Kryształowy Weekend. 
Przesunęliśmy termin tej imprezy w kalen-
darzu, z lipca na czerwiec, by nie kolidować 
z innymi wydarzeniami w regionie i by 
uniknąć świętowania w okresie wakacyj-

nym, kiedy duża liczba mieszkańców prze-
bywa na urlopach. Te działania okazały się 
strzałem w dziesiątkę. Imprezę odwiedziło, 
według różnych szacunków, między 5 a 8 
tysięcy osób. Oprócz wydarzeń o charakte-
rze lokalnym, jak konkursy plastyczne, były 
też imprezy otwarte, jak choćby Górzy-
niecka  Czasówka, w której wzięli udział 
zawodnicy z całego regionu. Nie zabrakło 
oczywiście programu artystycznego na 
scenie głównej, który niejako spinał całość 
wydarzeń w jedno. Uważam, że to bardzo 
dobry kierunek, gdyż impreza odbiła się 
szerokim echem w regionie. Zdaję sobie 
jednak sprawę, że niektórzy organizatorzy 
powrócą do swoich terminów, gdyż są one 
dogodniejsze dla ich odbiorców.

Jakie działania podejmuje samorząd 
Piechowic dla przyciągnięcia inwesto-
rów do gminy, rozwoju przedsiębior-
czości?

Cyklicznie promujemy tereny strefy eko-
nomicznej, starając się zachęcić przedsię-
biorców do zainwestowania u nas. Staramy 
się uruchomić też dodatkowe tereny pod 
inwestycje, choćby związane z rozwojem 
turystyki. Mam tu na myśli przedłużenie 
ulicy Turystycznej w kierunku Szklarskiej 
Poręby Dolnej. Pozyskaliśmy środki ze-
wnętrzne na to zadanie. Mocno wspie-
ramy nasze zakłady w rozwoju, choćby 
WEPĘ. Zakład ten w ciągu ostatnich 10 lat 
zwiększył zatrudnienie blisko trzykrotnie, 
a w czerwcu uruchomił nową maszynę 
papierniczą, jedną z najnowocześniejszych 
w Europie. Czynimy starania, by doszło 
do realizacji budowy obwodnicy centrum 
miasta, co ułatwi dostawy i odbiór towaru 
ze wspomnianego zakładu. Za budowę 
obwodnicy odpowiedzialny jest samorząd 
województwa. Tego typu drobnych działań 
jest znacznie więcej.

Samorządy Samorządy
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Powołano Klaster Energii Odnawialnej 
Wzgórz Strzelińskich
21 lipca 2017 r. w siedzibie strzelińskiego magistratu nastąpiło podpisanie porozumienia 
o ustanowieniu Klastra Energii Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich. Klaster został zawiąza-
nych w celu wspólnego i skoordynowanego równoważenia podaży oraz zapotrzebowania 
na energię lub paliwa gazowe na obszarze terytorialnym gmin: Strzelin, Przeworno, Kon-
dratowice, Domaniów, Wiązów, poprzez działalność w zakresie ich wytwarzania, dystry-
buowania i obrotu. Kordynatorem klastra będzie spółka Strzelin PS Energetyka Odnawial-
na Sp. z o.o.
Do celów Klastra należą również m.in. 
poprawa stanu środowiska na obszarze oraz 
bezpieczeństwa energetycznego, prowadze-
nie działalności edukacyjnej oraz wzmocnie-
nie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji 
wykorzystywania lokalnie dostępnych 
zasobów energetycznych, w tym zwłaszcza 
odnawialnych źródeł energii oraz innym 
działaniom proefektywnościowym. 
Działalność Klastra ma umocnić wizerunek 
obszaru jako regionu wspierającego działa-
nia proekologiczne. Tworzone będą mecha-
nizmy skutecznego pozyskiwania i wyko-
rzystania dostępnych środków publicznych 
na sfinansowanie inicjatyw podejmowanych 
w ramach Klastra. 
Powołanie Klastra ma sprawić, że tworzące 
go gminy staną się tzw. wyspami energetycz-
nymi, które uzyskają całkowitą niezależność 
energetyczną.
Dzięki naborom, dedykowanym wyłącznie 
klastrom energii odnawialnej, spółka Strze-
lin PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o., 
której udziałowcem jest Gmina Strzelin, 
będzie mogła ubiegać się o środki zewnętrz-
ne m.in. na budowę farmy fotowoltaicznej 
w Muchowcu oraz mikroinstalacji, których 
zainteresowanie montażem wykazało bardzo 
dużo mieszkańców naszej gminy. 
Cele Klastra osiągane będą w szczególności 
poprzez:
-  stworzenie platformy wymiany pomiędzy 

Partnerami informacji o potrzebach i wza-
jemnej ofercie, jak również o możliwych 
działaniach, które mogą być podejmowane 
w ramach Klastra;

-  budowę zespołów projektowych apliku-
jących o środki finansowe do funduszy 
strukturalnych, programów ramowych 

i innych potencjalnych źródeł finansowania 
badań i wdrożeń; 
-  promocję innowacyjnych rozwiązań 

w zakresie zapobiegania lub ograniczania 
emisji zanieczyszczeń oraz likwidacji ich 
negatywnych skutków;

-  prowadzenie działań edukacyjnych na po-
ziomie regionalnym i lokalnym w zakresie 
związanym z celami Klastra;

-  działalność wydawniczą, w tym pu-
blikowanie i upowszechnianie wiedzy 
o najnowszych osiągnięciach naukowych 
i technologicznych w zakresie innowacyjnej 
energetyki oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Strze-
lińskich jest czwartym tego rodzaju przed-
sięwzięciem w Polsce realizowanym przez 
samorządy. Tym samym Dolny Śląsk stał się 
krajowym centrum energetyki odnawialnej.
Utworzenie klastra to działanie wpisujące się 
w szeroko pojętą politykę proekologiczną, re-
alizowaną przez obecne władze strzelińskiego 
samorządu. Warto podkreślić, że w ostatnich 
latach gmina Strzelin niewątpliwie należy do 
ścisłej czołówki tych dolnośląskich samorzą-
dów, które inicjują i konsekwentnie wdrażają  
przyjazną dla powietrza i środowiska gospo-
darkę niskoemisyjną. W Strzelinie są termo-
modernizowane kolejne obiekty publiczne 
(szkoły, sale sportowe itp.), a w 2018 roku 
zostanie wprowadzona gminna komunikacja 

publiczna  wyposażona w pojazdy niskoemi-
syjne (m.in. elektryczne meleksy). Gmina 
Strzelin od lat konsekwentnie dofinansowuje 
inwestycje mieszkańców przyczyniające się 
do poprawy jakości powietrza i środowiska 
(dopłaty do wymiany pieców, kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła i termomoderniza-
cji, gospodarki ściekowej),  a w tym roku, jako 
jeden z pierwszych dolnośląskich samorzą-
dów, przystąpiła do Programu Priorytetowe-
go Ograniczenie Niskiej Emisji na Obszarze 
Województwa Dolnośląskiego, ogłoszonego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Celem tego programu jest poprawa jakości 
powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez 
likwidację kotłów stałopalnych starej gene-
racji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
z procesu energetycznego spalania, głównie 
pyłów PM2,5 i PM10.
Strzelin to dolnośląskie miasto, położone 37 
km na południe od Wrocławia na krawędzi 
pokrytych lasami mieszanymi Wzgórz Strze-
lińskich, które stanowi część Przedgórza 
Sudeckiego i urodzajnej Równiny Wrocław-
skiej, wchodzącej w skład Niziny Śląskiej. 
Gmina Strzelin ma charakter rolniczo-
-przemysłowy, można w niej znaleźć bardzo 
dobrej jakości gleby. Brak dużych zakładów 
przemysłowych przekłada się natomiast na 
czyste ekologicznie środowisko.

Sygnatariusze porozumienia ustanawiającego 
Klastra Energii Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich

W imieniu gminy Strzelin porozumienie podpisała burmistrz Dorota Pawnuk

Dbałość o środowisko, 
znakomite warunki dla turystyki
Z Jarosławem Tarankiem, wójtem gminy Przeworno rozma-
wia Ryszard Żabiński

Gmina Przeworno, wspólnie z Doma-
niowem, Kondratowicami, Strzelinem 
i Wiązowem powołała Klaster Energii 
Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich. Na 
jakie korzyści mogą liczyć samorząd 
i jego mieszkańcy?

Dzięki Klastrowi będą istniały możliwo-
ści stworzenia ewentualnemu inwestorowi 
warunków  do budowy  i rozwoju elektrowni 
fotowoltaicznych na naszym terenie.  Stymu-
lowany będzie także rozwój innych, odnawial-
nych źródeł energii na bazie innowacyjnych 
technologii.  
Warto zwrócić uwagę, że tego rodzaju przed-
sięwzięcia będą między innymi finansowane 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014 – 2020.  W progra-
mie tym przewidziano bardzo duże  fundusze 
tj prawie 3,5 mld euro, a Gmina Przeworno 
zamierza je także pozyskiwać na różne-
go rodzaju przedsięwzięcia o charakterze 
regionalnym i  lokalnym.  Jeżeli tylko nadarzy 
się taka możliwość prawna, to będziemy 
nie tylko realizować gminne inwestycje, ale 
także wspierać naszych mieszkańców w tym 
zakresie. Chcemy, aby aplikowali oni także 
o te środki, a my będziemy im w tym pomagać 
nie tylko proceduralnie, ale również w miarę 
możliwości i finansowo. Powinno to być ła-
twiejsze choćby z tego względu, że Gmina jako 
uczestnik Klastra będzie miała tutaj szersze 
pole działania, a tym samym większa może 
być skala wsparcia. 
Idea działalności Klastra polega między innymi 
na pobudzaniu inicjatywy w zakresie tworzenia 
odnawialnych źródeł energii właśnie w takich 
małych miejscowościach jakie znajdują się 
w naszej gminie. My chcemy w tym uczestni-
czyć i wypracować własną strategię działań na 
naszym terenie i w regionie.
Na które z odnawialnych źródeł energii w Prze-
wornie zostanie zatem położony szczególny 
nacisk?
Mam nadzieję, że do skutku dojdzie budo-
wa  pięciu turbin wiatrowych na, które jest 
już wydane pozwolenie na budowę . Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Przeworno oraz 
odpowiednie plany zagospodarowania prze-
strzennego stwarzają możliwość projektowania 
i budowy turbin także w innych lokalizacjach, 
ale to już bardziej odległa przyszłość.Budowa 
turbin będzie miała duże znaczenie dla gminy. 
Wpływy z tego tytułu (podatek od nierucho-
mości) znacznie zasilą dochody gminnego 
budżetu i zwiększą, tym samym, nasze możli-
wości inwestycyjne.

Czy nie obawia się Pan, że ostatnia nowe-
lizacja ustawy o odnawialnych źródłach 
energii, zmieniająca wzór obliczania 
opłaty zastępczej, może znacznie zniechę-
cić inwestorów?

Zmiany, o których Pan wspomniał rzeczy-
wiście zwiększają koszty inwestorom i to nie 
tylko te związane z podatkami, ale powodują 

także wzrost  wpływów dla samorządu, według 
naszych wyliczeń co najmniej dwukrotny, więc 
będzie to dla nas duży ,,zastrzyk” finansowy.

Co się wydarzy w gminie, w najbliższym 
czasie, jeśli chodzi o rozwój OZE?

Wdrażamy efektywne programy i rozwiązania 
służące poprawie środowiska naturalnego. 
Dzięki utworzeniu Klastra, możliwe będzie 
montowanie paneli fotowoltaicznych na 
budynkach użyteczności publicznej, które 
są własnością gminy, jak już wspomniałem 
wcześniej, umożliwi to również  potencjalne 
stworzenie prawdopodobnemu inwestorowi 
warunków  do budowy  i rozwoju farm fotowol-
taicznych. Zamierzony cel to magazynowanie, 
przetwarzanie, dystrybucja i wykorzystywanie 
energii, którą uda się pozyskać z odnawialnych 
źródeł. W perspektywie ma to obniżyć nasze 
koszty i pomóc mieszkańcom w wytwarzaniu 
„czystego” prądu.

Przeworno będzie więc coraz bardziej 
znane z proekologicznych działań. Jak to 
się może przełożyć na możliwości rozwo-
jowe gminy?

Będziemy stwarzać jak najlepsze warunki 
przedsiębiorcom chcącym inwestować w roz-
wój odnawialnych źródeł energii. Liczymy też 
na to, że dzięki wsparciu ze strony samorządu 
mieszkańcy będą w coraz większym zakresie 
korzystali z programów rozwoju OZE podej-
mując  przedsięwzięcia proekologiczne. Mam 
nadzieję, że dzięki tym wszystkim działaniom, 
w pewnej perspektywie czasu, osiągniemy 
znaczne dochody, a tym samym zwiększymy-
swoją siłę nabywczą. Dbając i chroniąc jeszcze 
bardziej środowisko naturalne spowodujemy, 
że nasza gmina będzie mogła zachować swój 
unikatowy charakter i stawać się jeszcze bar-
dziej atrakcyjna dla turystów. 

Czy oznacza to, że oprócz OZE, gmina 
stawia również na rozwój turystyki?

Mamy ambicje stać się znaczącym centrum 
turystyki weekendowej dla Dolnoślązaków. 
Nasza oferta dla turystów pieszych, rowe-
rzystów, pasjonatów geocachingu staje się 
coraz atrakcyjniejsza. Wykorzystując walory 
krajobrazowe związane z położeniem Gminy 
– Wzgórza Strzelińskie (trzy najwyższe ich 
wzniesienia z Gromniki (393 m), Kalinka 
(389 m) i Nowoleska Kopa (383 m) znajdują 
się na terenie Gminy Przeworno), chcemy 
oprócz istniejących już szlaków pieszych i dla 
rowerzystów rozwijać tzw. single trucki czyli 
łagodnie trasy rowerowe trawersujące po zbo-
czach wzniesień. Ich specyficzna konstrukcja 
powoduje, że są one wyjątkowo bezpieczne 
i mogą z nich korzystać nawet początkujący 
entuzjaści ,,dwóch kółek’’.W planach mamy 
też rozbudowę bazy noclegowej. Mam na myśli 
między innymi o budowę   jednego z Centrów 
Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej - Kam-
pusu w Dobroszowie, którego inwestorem jest 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglome-

racji Wrocławskiej. W miejscowości tej, już 
w przyszłym roku, powstanie ponad 50 miejsc 
noclegowych. W kampusie będą organizowane 
m.in. zielone szkoły, sympozja, szkolenia itp.
Wzgórza Strzelińskie są doskonałą bazą 
wypoczynku nie tylko  dla mieszkańców oko-
licznych powiatów, ale i odległego o niewiele 
ponad 30 km miasta Wrocławia. Wizytówką 
gminy jest wzniesienie Gromnika. Właśnie 
tam krzyżują się wszystkie szlaki turystyczne. 
W zamierzchłych czasach Gromnik mógł być 
miejscem kultu pogańskiego, podobnie jak 
góra Ślęża. Z późniejszych okresów na górze 
zachowały się ślady grodziska, a od VIII do 
V w p.n.e. znajdował się tu gród kultury łużyc-
kiej. Prowadzone od wielu lat prace arche-
ologiczne mają na celu poznanie przeszłości 
historycznej tego miejsca i udostępnienie 
jego tajemnic zwiedzającym. Podczas badań 
odkryto mury zamku rycerzy von Czirn oraz 
wiele interesujących zabytków tzw. rucho-
mych. Obok naczyń glinianych archeolodzy 
znajdowali unikatowe (nie tylko w skali 
Śląska) ozdobne kafle piecowe (tzw. kafle 
figuralne), metalowe elementy uzbrojenia, 
ozdoby, narzędzia. Ciekawymi wykopaliskami 
są także odkryte na szczycie monety, wśród 
których wiele egzemplarzy to okazy fałszywe. 
Naukowcy są przekonani, że na Gromni-
ku Opitz Czirn założył warsztat menniczy, 
w którym fałszowano monety, przede wszyst-
kim polskie denary jagiellońskie. Za taki, 
zabroniony w średniowieczu proceder, karano 
śmiercią. Wspomniane wcześniej te i inne eks-
ponaty można zobaczyć w Izbie Historycznej 
Centrum Turystycznego w Romanowie. 
Na terenie naszej gminy występują również 
bardzo rzadkie minerały, co stanowi nie 
lada atrakcję dla turystów interesujących się 
geologią. Podsumowując, odwiedzającym nas 
gościom chcemy zaoferować kompleksowy 
pakiet: znakomite warunki dla rozwoju tury-
styki pieszej i rowerowej, do tego atrakcyjne 
miejsca dla pasjonatów geologii, poszukiwa-
czy rzadkich minerałów, a także zapraszamy 
miłośników historii, archeologii i zabytków. 
Do tego oczywiście wspaniały klimat i dbałość 
o ochronę środowiska.  
Zapraszamy do odwiedzania Gminy Przewor-
no.

Samorządy Samorządy
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Domaniów: istotna część Klastra

Domaniów jest gminą wiejską, położoną we wschodniej części województwa dolnośląskie-
go, na przeciętnej wysokości wynosi 140 m n.p.m. Jest także jednym z inicjatorów Klastra 
Energii Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich.
Klaster został powołany przez samorządy 
pięciu gmin: Kondratowic, Przeworna, 
Strzelina, Wiązowa oraz właśnie Doma-
niowa. Dzięki tej decyzji mieszkańcy gmin 
będą mogli liczyć na tańszy prąd, a one 
same staną się wkrótce „wyspami ener-
getycznymi”, uzyskując pełną autonomię 
energetyczną.
W gminach, które powołały Klaster, po-
wstaną elektrownie fotowoltaiczne i bio-
elektrownie. W przypadku Domaniowa, 
farma fotowoltaiczna zostanie zlokalizo-
wana na dwóch nieużytkach, znajdujących 
się w Danielowicach i Grodziszowicach. 
Ich łączny obszar wyniesie 4,3 ha.
- Chcemy także zainstalować panele sło-
neczne na dachach budynków użyteczności 
publicznej, a z czasem wymieniać źródła 
ciepła w domach mieszkańców – zapowia-
da Wojciech Głogulski, wójt gminy.
Wchodząca w skład Powiatu Oławskie-
go gmina Domaniów graniczy z gminą 
Oławą od wschodu, gminami Wiązów 
i Strzelin od południa, gminami Borów 
i Żórawina od zachodu oraz gminą Świętą 
Katarzyną od północy. 

Gmina znajduje się na przecięciu ważnych międzynarodo-
wych szlaków komunikacyjnych:
•  autostrada A-4 Bruksela-Berlin-Wrocław-Katowice-Lwów-Kijów
•  drogi wojewódzkie: 

· Oława - Środa Śląska 
· Oława - Strzelin

Na sieć drogową gminy składają się natomiast:
•  E 1 droga krajowa - autostrada A-4,
•  E 2 drogi wojewódzkie,
•  E 14 dróg powiatowych, (66,2 km),
•  E 22 drogi gminne - publiczne (40,6 km).

Zielona energia to nasza przyszłość
Rozmowa z Wojciechem 
Bochnakiem, wójtem gminy 
Kondratowice

Dlaczego gmina zdecydowała się na 
uczestnictwo w Klastrze Energii Od-
nawialnej Wzgórz Strzelińskich?

Już czas, żebysmy pomyśleli o tym, co 
będzie w przyszłości. Zielona energia to 
przyszłość, a przystąpienie do klastra 
daje nam szanse na realizację ważnych 
inwestycji rozwojowych oraz chroniących 
środowisko.

Jakie będą główne korzyści dla 
mieszkańców gminy i przedsię-
biorców, związane z działalnością 
Klastra?

Przystąpienie do Klastra daje szansę 
gminie, mieszkańcom i przedsiębiorcom 
na pozyskanie pieniędzy na realizacje 
inwestycji związanych z zieloną energią. 
Na naszym terenie ma powstać farma 
fotowoltaiczna, a prywatny przedsiębiorca 
planuje odwiert wód geotermalnych.

Co do tej pory udało się osiągnąć 
w zakresie rozwoju energii odnawial-
nej na terenie gminy?

Od kilku lat realizowaliśmy, wspólnie 
zźprzedsiębiorcami, zadanie budowy farm 
wiatrowych, ale po ostatnich zmianach 
ustawowych zadanie raczej nie będzie już 
realizowane.

Jakie są najbliższe planowane działa-
nia w obszarze energetyki odnawial-
nej? Jak będzie wyglądało finansowa-
nie tych przedsięwzięć?

Planujemy budowę farmy fotowoltaicz-
nej. Jeśli zaś chodzi o kolejne inwestycje, 
jesteśmy w fazie wstępnej i na razie jest za 
wcześnie, żeby o tym mówić.

Samorządy Samorządy

Budowa przedszkola w Kondratowicach

Ośrodek zdrowia w Prusach nocą Sala gimnastyczna w Księginicach Wielkich

Szatnia w Księginicach Wielkich Świetlica wiejska w Wójcinie
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14. edycja Konkursu „Dolnośląski Gryf
– Nagroda Gospodarcza” szansą na dołączenie do grona 
najważniejszych firm i instytucji w regionie

Organizatorzy Konkursu: Zachodnia Izba 
Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, 
Związek Pracodawców Polska Miedź, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 
Pracodawcy RP oraz Partner Merytoryczny: 
firma PwC i Mecenas Konkursu: mBank SA 
zapraszają do udziału w 14. edycji Konkursu 
„Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” 
– wyróżnienia towarzyszącego przemianom 
gospodarczym na Dolnym Śląsku, w ramach 
którego sukcesywnie nagradzane są przedsię-
biorstwa i samorządy znacząco wpływające 
na wzrost atrakcyjności biznesowej naszego 
regionu.

Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2004 
roku. Od tamtej pory wyróżnienie to stało 
się jedną z najbardziej prestiżowych Nagród 
z dziedziny gospodarki i biznesu. Od pierwszej 
edycji w szranki konkursu stanęło blisko 1200 
dolnośląskich firm i samorządów, które pod-
dały się wnikliwej ocenie Kapituły Konkursu. 
Dotychczas wyłoniono 95 Laureatów.

„Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” 
promuje i nagradza najważniejsze osiągnię-
cia gospodarcze na Dolnym Śląsku. Docenia 
innowacyjność i zaangażowanie inwestycyjne, 
skuteczność czy atrakcyjność marki. Ponadto 
zauważa działania na rzecz odpowiedzialno-
ści społecznej (CSR), lokalnej społeczności, 
wreszcie: wnosi swój wkład w korzyści, jakie 
naszemu województwu przynosi 300 tysięcy 
dolnośląskich podmiotów gospodarczych. 
„Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza” 
to wyjątkowe podziękowanie dla tych, którzy 
tworzą gospodarczą i społeczną przyszłość 
Dolnego Śląska.

Jednocześnie z każdą edycją coraz więcej 
firm oraz instytucji decyduje się wziąć udział 
w Konkursie. Tylko w 2015 roku zanotowaliśmy 
ponad 200 zgłoszeń na Konkurs. Podsumowa-
nie pierwszego etapu Konkursu i ogłoszenie 
nominowanych do statuetek „Dolnośląskiego 
Gryfa” następuje podczas specjalnej konferen-
cji prasowej z udziałem Członków Kapituły 
Konkursu.

Tradycyjnie o wysokim poziomie Konkursu 
decyduje skład Kapituły, której Członkami 
są znamienici eksperci i specjaliści w takich 
dziecinach jak: nauka, biznes i polityka – 
w tym rektorzy najważniejszych wrocławskich 
uczelni, przedstawiciele dolnośląskich samo-
rządów oraz dyrektorzy, prezesi i właściciele 
najważniejszych przedsiębiorstw i instytucji 
Dolnego Śląska – odnoszący sukcesy na rynku 
krajowym i zagranicznym. Od 2016 roku 
Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest prof.  
dr hab. Andrzej Kaleta – Rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zwieńczeniem Konkursu jest coroczna Wielka 
Gala Biznesu, która przyciąga najważniejsze 
osobistości Dolnego Śląska ze świata biznesu, 
nauki, polityki i kultury. W latach 2015-2016 
Wielkie Gale Biznesu w Narodowym Forum 
Muzyki we Wrocławiu, będącym jedynym tego 
typu obiektem w Polsce, przyciągnęły ponad 
2000 gości.

Jednocześnie każda edycja Konkursu jest 
promowania w najważniejszych mediach 
regionalnych
i ogólnopolskich. Relacje z XII i XIII edycji 
Konkursu ukazały się m.in. w magazynie „For-
bes”, czy też „Gazecie Wrocławskiej” i „Kapitale 
Dolnego Śląska”. Retransmisja z Wielkiej Gali 
Biznesu natomiast w TVP 3 Wrocław.

Udział  w Konkursie „Dolnośląski Gryf – 
Nagroda Gospodarcza” przynosi przedsię-
biorstwom i samorządom rozmaite korzyści, 
do których można zaliczyć: Prestiż (uczestnik 
zyskuje szansę dołączenia do grona najważ-
niejszych przedsiębiorstw oraz instytucji na 

Dolnym Śląsku), Promocję (uczestnik zyskuje 
szansę na wypromowanie firmy w środowisku 
biznesowym), Kontakty (uczestnik zyskuje 
możliwość zawarcia nowych kontaktów bizne-
sowych) oraz Darmową Prezentację (uczestnik 
zyskuje okazję do zaprezentowania dotychcza-
sowych osiągnięć).
W tym roku Organizatorzy wraz z Partnerem 
Merytorycznym Konkursu: firmą PwC przewi-
dzieli osiem kategorii konkursowych. 

1.  Nagrodę za innowacyjny pomysł na biznes/
rozwój dla mikro i małych przedsiębiorstw

2.  Nagrodę za innowacyjny pomysł na biznes/
rozwój dla średnich i dużych przedsiębiorstw

3.  Nagrodę Ambasador Dolnego Śląska
4.  Nagrodę za społeczną odpowiedzialność 

firmy
5.  Nagrodę dla samorządów w tworzeniu wła-

snej, lokalnej marki
6.  Nagrodę dla Pioniera Wieku Cyfrowego
7.  Nagrodę Dolnośląski Produkt Roku
8.  Nagrodę Sukcesja z sukcesem

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem 
w Konkursie zapraszamy do wypełniania zgło-
szeń. Zgłoszenia dostępne na stronie www.gry-
fy.pl można przesyłać w formie elektronicznej 
lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora:

Zachodnia Izba Gospodarcza – 
Pracodawcy i Przedsiębiorcy
ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43
50-059 Wrocław

z dopiskiem Konkurs „Dolnośląski Gryf-Na-
groda Gospodarcza”

w terminie do 15 września 2017 roku (również 
zgłoszenia wysłane pocztą tradycyjną muszą 
trafić do biura organizatora do tego terminu).

Tegoroczna Wielka Gala Biznesu, wieńcząca 14. 
edycję Konkursu, odbędzie się 23 października 
2017 roku w Narodowym Forum Muzyki we 
Wrocławiu.

Więcej informacji o Konkursie na stronie: 
www.gryfy.pl

®

Wielka Gala Biznesu Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza” w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, 24.10. 2016 r

Samorządy Samorządy
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Płatności online

Sprawdź, który model 
określa Twoją osobowość.
Sprawdź, który model 
określa Twoją osobowość.



32 0 8 / 0 9  2 0 1 7   


