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Za nami 14 już edycja Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”.
Z niecierpliwością czekamy na 15 jubileuszową edycję, za rok. Zapowiedziano
bowiem zmiany w formule Konkursu i powołanie nowej, dodatkowej Nagrody
– Gryfa Akademickiego. Brakuje nam chyba większej rywalizacji w świecie
nauki, zwłaszcza na polu współpracy z biznesem, który to obszar ciągle mamy
wypełniony głównie teorią, że trzeba współpracować, biznes nie może się obyć
bez nauki i tak dalej. W rzeczywistości jednak nadal są to dwa odrębne światy
i tylko poważne zmiany systemowe oraz przekonanie, że taka współpraca jest
korzystna i niezbędna dla obu stron mogą to zmienić.
Jak zwykle, pouczająca jest lista laureatów. Zwracają uwagę firmy nagrodzone
za innowacyjność – Browar Stu Mostów, DFME, Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji, Korbank. Na pierwszy rzut oka nie kojarzą się nam
one z innowacjami. Pamiętajmy jednak, że innowacje to również nieszablonowe, pionierskie działania, czy też umiejętność wykorzystywania najnowszych
technologii do gruntownej zmiany funkcjonowania firmy.
Nie musimy się jednak martwić o niedobór innowacyjnych firm we Wrocławiu czy na całym Dolnym Śląsku. Dolonośląski Gryf pokazał po raz kolejny, że
coraz więcej mamy tak zwanych urodzonych globalistów czyli przedsiębiorców,
którzy wykorzystując najnowsze technologie od razu się internacjonalizują, czyli
wchodzą na rynki zagraniczne, czasem nawet z pominięciem polskiego rynku.
Warto zwrócić uwagę na nową kategorię nagrody – „Sukcesja z sukcesem”.
Otrzymał ją Pneumat System – ogólnopolski lider na rynku urządzeń pneumatycznych. Rozwojowi firmy wcale nie zaszkodziła sukcesja, czyli przejęcie steru
władzy przez synów właściciela i założyciela Pneumat System. Firmy rodzinne
w Polsce to fenomen – jest ich bardzo dużo i wiele z nich osiągnęło znaczącą
pozycję rynkową. Z drugiej strony, sukcesja, która obecnie występuje, może
być dla nich zagrożeniem. Czy dzieci będą chciały i umiały prowadzić firmy
drogą wytyczoną przez rodziców? Los wielu przedsiębiorstw od tego zależy,
stąd też warto zwracać uwagę na problem i doceniać tych, którym się to udało.
Tymczasem w Katowicach odbył się Europejski Kongres Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Trzy dni trwały debaty, warsztaty i spotkania z ekspertami. Poruszano bardzo ważne tematy dotyczące funkcjonowania wspólnego rynku europejskiego. Gdzie on się zaczyna i gdzie kończy? Czy grozi nam ograniczenie swobód
przepływu kapitału, towarów, usług i pracy? Co buduje siłę Unii Europejskiej
– konkurencja czy współpraca? Pytania niezwykle ważne, okazuje się bowiem, że
przewidywalny i dojrzały rynek europejski wcale nie jest taki bezpieczny jakby się
mogło wydawać. Zagraża mu protekcjonizm, nieoczekiwane zmiany prawne, jak
choćby próba wprowadzenia zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych.
Może ona zagrozić całej, świetnie rozwijającej się branży transportowej w Polsce,
która może przestać być konkurencyjna na europejskich rynkach.
„Uwolnić biznes" – to było główne hasło wspomnianego kongresu. Mówiono
więc o zagrożeniach w makrootoczeniu polityczno prawnym na rynkach UE,
ale nie zapominano również o krajowym podwórku. Mimo pozytywnych zmian
w gospodarce, małe i średnie firmy, w codziennej działalności ciągle napotykają
na wiele utrudnień. Warto je usuwać bowiem firmy z tego sektora wytwarzają aż
połowę Produktu Krajowego Brutto i tworzą prawie 70 proc. miejsc pracy.
O innym motorze napędowym polskiej gospodarki mówiono też podczas VII
edycji Dni Dewelopera we Wrocławiu. Organizatorami tej jednej z najważniejszych konferencji branżowych w kraju byli: Wrocławski Oddział Polskiego
Związku Firm Deweloperskich oraz Zachodnia Izba Gospodarcza. Dyskutowano
między innymi o wyzwaniach finansowych dla budownictwa w zakresie energooszczędności, a także o wymogach związanych z proponowanymi zmianami
w Kodeksie Budowlanym. Interesujący był wątek dotyczący prognoz cenowych
na tym rynku. Zwrócono uwagę, że skurczył się gwałtownie rynek terenów pod
budownictwo mieszkaniowe. Nie można ich kupić od agencji nieruchomości
rolnych i innych państwowych instytucji. Zamroziły one sprzedaż z uwagi na
rozwijający się rządowy program Mieszkanie Plus. Przy silnej presji deweloperów
na zakup gruntów może to doprowadzić do szybkiego wzrostu ich cen i w konsekwencji - mieszkań. Są też dobre wiadomości, w tym roku prawdopodobnie
padnie rekord 11 tysięcy sprzedanych mieszkań we Wrocławiu. A przecież były
lata, w których sprzedawano zaledwie około 4 tysięcy mieszkań rocznie.
W Kapitale Dolnośląskim znajdziecie Państwo wiele innych przykładów pokazujących jak bić rekordy na trudnych rynkach. Zapraszam do lektury.

Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński

dodatek informacyjno reklamowy
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Ośmiu Laureatów Konkursu i jeden Gryf Specjalny

Po raz 14. rozstrzygnięto Konkurs „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”
Motyw sensacyjny towarzyszył Wielkiej Gali Biznesu, będącej uroczystym
rozstrzygnięciem 14. edycji Konkursu
„Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”. 23 października 2017 roku już po
raz trzeci w Narodowym Forum Muzyki
we Wrocławiu przyznano statuetki Gryfa
najlepszym firmom i samorządom na
Dolnym Śląsku. Jednocześnie przyznano Gryfa Specjalnego dla Osobowości
Dolnego Śląska, którego Laureatem został
Radosław Ratajszczak – Prezes Zarządu
ZOO Wrocław Sp. z o.o. Laudację wygłosił
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu – prof. dr hab. Tadeusz
Trziszka.
Organizatorami Konkursu byli: Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy
i Przedsiębiorcy, Związek Pracodawców
Polska Miedź, Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego oraz Pracodawcy RP. Mecenasem Konkursu: mBank
SA, natomiast Partnerem Merytorycznym
– firma PwC.
Uroczystego otwarcia Wielkiej Gali Biznesu, którą poprowadził Konrad Imiela
dokonali: Grzegorz Dzik – Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej
– Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Konsul
Honorowy Ukrainy we Wrocławiu, Prezes
Impel SA, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Paweł
Hreniak – Wojewoda Dolnośląski oraz
Maciej Bluj – Wiceprezydent Wrocławia.
Galę uświetnił połączony koncert Hadriana Tabęckiego oraz Orkiestry Narodowego Forum Muzyki pod dyrekcją Radosława Labachua. W trakcie Gali wykonano
najbardziej znane piosenki i motywy filmo-

we z takich klasyków kina jak: James Bond,
Mission: Impossible, Różowa Pantera,
Gwiezdne Wojny, Piraci z Karaibów, Janosik
czy Jak rozpętałem drugą wojnę światową.
Gościem Specjalnym tegorocznej Gali
była Kasia Cerekwicka – znana i ceniona
piosenkarka oraz autorka tekstów. Dla
blisko 1000 gości obecnych w Narodowym
Forum Muzyki zaśpiewała piosenki: Now
We Are Free z filmu Gladiator oraz Skyfall
z serii filmów o Jamesie Bondzie.
Na koniec oficjalnej części Gali głos zabrał
Przewodniczący Kapituły – prof. dr hab.
Andrzej Kaleta – Rektor Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, który
podziękował Członkom Kapituły za
zaangażowanie w wyłonienie najlepszych

firm i samorządów w bieżącym roku
kalendarzowym, jak również – podobnie
jak Grzegorz Dzik – Przewodniczący
Rady ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy,
zapowiedział przy okazji Jubileuszowej
15. edycji zmiany w formule Konkursu
i powołanie nowej, dodatkowej Nagrody –
Gryfa Akademickiego.
Tegoroczna Wielka Gala Biznesu zakończyła się uroczystym bankietem oraz
zyskała miano najlepszej w dotychczasowej historii Konkursu, o czym świadczą
dwukrotne brawa na stojąco od naszych
gości. Dlatego już teraz pragniemy zaprosić wszystkich przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów do udziału w kolejnej
Jubileuszowej 15. edycji Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”.

Laureaci 14. edycji Konkursu „Dolnośląski Gryf -Nagroda Gospodarcza”
1. Nagroda za innowacyjny pomysł na
biznes/ rozwój dla mikro i małych
przedsiębiorstw:
Browar Stu Mostów Sp. z o.o.
2. N
 agroda za innowacyjny pomysł na
biznes/ rozwój dla średnich i dużych
przedsiębiorstw:
DFME sp. z o.o.
3. A
 mbasador Dolnego Śląska:
Zakłady Porcelany Stołowej
„Karolina” sp. z o.o.
4. Nagroda za społeczną odpowiedzialność firmy:
SITECH Sp. z o.o.
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5. N
 agroda dla samorządów za sukces w
tworzeniu własnej, lokalnej marki:
Gmina Polanica-Zdrój
6. N
 agroda dla Pioniera Wieku Cyfrowego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
7. D
 olnośląski Produkt Roku:
KORBANK S.A.
8. S ukcesja z sukcesem:
Pneumat System Sp. z o.o.

Jerzy Terlecki, Burmistrz Polanicy-Zdroju
o nagrodzie Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza
Nie dość, że jest to setny Gryf, przyznany przez Kapitułę konkursu, to w
dodatku drugi, który trafia do Polanicy-Zdroju. Bardzo mi miło, że mam
możliwość odbioru tej prestiżowej
nagrody w tak doborowym towarzystwie. Pan prezes, Grzegorz Dzik, bardzo trafnie porównał funkcjonowanie

Dolnego Śląska do wielobranżowego
przedsiębiorstwa. Polanica-Zdrój również jest w mojej opinii taką prężną
i wszechstronną firmą, a promując
ją, działamy na rzecz naszych mieszkańców. Serdecznie dziękuję za to
wyróżnienie.

Polanica-Zdrój to miejscowość łącząca w sobie urok
górskiego miasta z bogatą ofertą uzdrowiskowo-wypoczynkową, będąca znaczącym ośrodkiem turystycznym Dolnego Śląska, położona wśród lasów Gór Stołowych i Bystrzyckich. Dzięki łagodnemu klimatowi,
ten kurort Hrabstwa Kłodzkiego, przez cały rok gości
u siebie turystów z całego świata. To miejsce szczególne
- skupia tych, którzy pragną aktywnie spędzić czas lub
nabrać dystansu do pędzącego świata, a także pozostaje
otwarte na biznesmenów i inwestorów. Dzięki wsparciu
środków zewnętrznych miasto rozwija się niezmiernie
dynamicznie. Powstaje tu infrastruktura o najwyższym
standardzie. Wybudowane w ostatnich latach obiekty
hotelowe, już dziś uznane za jedne z najlepszych w kraju, zwyciężają w branżowych rankingach. Liczne, doskonałe restauracje są liderami dynamicznego rozwoju
gastroturystyki całego regionu.
Bliskość licznych atrakcji Kotliny Kłodzkiej
oraz pogranicza czeskiego sprawia,
że weekend czy urlop w Polanicy-Zdroju
jest zawsze doskonałym wyborem.
Zajmujący obszar blisko 15 ha Park Zdrojowy, pełen
starodrzewia, wiekowych rododendronów, magicznych
zakątków i alei, został w ostatnich latach zmodernizowany za kwotę blisko 20 mln zł. Znajdujący się w pobliżu Teatr Zdrojowy oferuje mieszkańcom i turystom
bogatą ofertę kulturalną, stanowi jednocześnie doskonałe centrum dla biznesu. Ten zabytkowy obiekt, po
kapitalnej renowacji, stał się wielofunkcyjnym miejscem goszczącym międzynarodowe sympozja i liczne
konferencje branżowe.

Gryf Specjalny: Osobowość Dolnego Śląska 2017 – Radosław Ratajszczak – Prezes
Zarządu ZOO Wrocław Sp. z o.o.
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Temat wydania

Nowi inwestorzy oznaczają większy budżet

Nie zapominamy
o lokalnym rynku

Gmina Długołęka kończy w tym roku 45
lat. Co według Pani stanowi jej największy
sukces, który udało się osiągnąć w tym
czasie?
Jestem dumna, że będę miała szansę kolejny raz
świętować jubileusz gminy, zwłaszcza że zawodowo związana jestem z nią od ponad 17 lat. Ciężko
określić, który sukces był tym największym,
w przeciągu 45 lat gmina odnotowała ich wiele.
Na pewno ogromną wartością jest stworzenie
rozpoznawalnej i wyrazistej marki – nowoczesnej, szybko rozwijającej się, będącej dobrym
miejscem do życia i inwestowania gminy. Dowodem na to jest ogromny wzrost liczby mieszkańców. W 1972 r. było ich niecałe 11 tys., obecnie
zameldowanych jest prawie 29 tys. osób, dzięki
czemu jesteśmy największą gminą w powiecie
wrocławskim. Również ilość przedsiębiorstw, które powstały przez tych kilkadziesiąt lat, wzrosła.
Na pewno miały na to wpływ zmiany ustrojowe
lat 90., jednak to teraz odnotowujemy duży przyrost nowo otwartych działalności gospodarczych.

O nominacji do Gryfa-Nagrody
Dolnośląskiej oraz zagranicznej
ekspansji wrocławskiej firmy Hicron
opowiada Remigiusz Efinowicz, Managing Partner i Executive Director
Internetional Sales.

Co oznacza dla Was nominacja
do Gryfa-Nagrody Dolnośląskiej?
Śledził Pan poprzednie edycje
konkursu?
Owszem, śledzimy wydarzenia związane
z biznesem we Wrocławiu i województwie dolnośląskim. Gryfy także nie
umknęły naszej uwadze. Cieszy nas, że
zostaliśmy nominowani do otrzymania
statuetki w tym roku. Bardzo doceniamy
zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości takich organizacji jak Zachodnia
Izba Gospodarcza czy Urząd Marszałkowski. Wynika to z faktu, że bardzo
aktywnie uczestniczymy na lokalnym
rynku jako pracodawca. Województwo dolnośląskie oraz władze miejskie
Wrocławia umożliwiają nam szerokie
dotarcie do potencjalnych pracowników.
Pojawienie się wśród grupy przedsiębiorstw, nominowanych do Dolnośląskich Gryfów, jest więc kolejnym
wyróżnieniem, na które spoglądają nasi
ewentualni współpracownicy oraz klienci. Cały czas rozszerzamy naszą bazę
kontrahentów. Działamy wprawdzie na
rynkach międzynarodowych, nie zapominamy jednak o lokalnym i cieszymy
się, że w ostatnich latach udało nam się
rozbudować współpracę z organizacjami
z Dolnego Śląska. Staramy się dokony-
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wać transferu strategicznych innowacji,
pozyskanych na całym świecie, klientom
w całej Polsce. Cieszymy się, że możemy
również w ten sposób wspierać nasze
lokalne przedsiębiorstwa.
Choć Hicron oparty jest na rodzimym kapitale, Polska, jak sam
Pan wspomniał, to tylko jeden
z rynków, na których działacie.
W jaki sposób rozpoczęła się
Wasza ekspansja międzynarodowa
i na których regionach świata się
skupiacie?
Od samego początku naszej działalności
funkcjonowaliśmy na rynkach międzynarodowych. W momencie powstania
było to nasze główne założenie i cel.
Większość naszych przychodów pochodzi
z rynków zagranicznych. Mogę śmiało
powiedzieć, że jest to przede wszystkim
Europa Zachodnia, w tym Niemcy i kraje
Beneluksu, z rosnącym udziałem Zjednoczonego Królestwa. Odnotowujemy
także istotny wzrost w obszarze MENA
(Bliski Wschód i północna Afryka), gdzie
planujemy dynamiczny rozwój. Jednym
z naszych celów jest też rozwój w regionie Azji południowowschodniej oraz
Oceanii, czego przykładem są projekty
realizowane przez Hicron w Australii.

Na czym polega przewaga Hicron
nad liczną konkurencją na rynku
IT? Dlaczego warto skorzystać
z Waszych usług?
Bardzo cenimy sobie naszą konkurencję.
W wielu przedsięwzięciach współpracujemy na zasadach partnerskich z firmami, z którymi w innych obszarach
rywalizujemy. To jedna z cech rynku
usług IT. Wyróżnia nas koncentracja na
oferowaniu usług wysokopoziomowych.
To znaczy, że oprócz programowania
i bieżącej obsługi systemów, dostarczamy również usługi konsultingowe,
związane z implementacją całościowej
strategii digitalizacji przedsiębiorstw
oraz wsparcie procesów transformacji
biznesowej. W ramach tych działań
zapewniamy takie usługi jak Greenfield
implementation, czyli kompleksową
obsługę przedsiębiorstw i realizację ich
działań na globalnych rynkach. Przykładowo, dla jednego z wiodących klientów
z branży motoryzacyjnej wdrażamy
rozwiązanie z zakresu finansów i controllingu, które będzie multiplikowane
i powielane w blisko dwudziestu krajach
na świecie.
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Przejeżdżając przez gminę Długołęka gołym okiem widać rozwijającą się gospodarkę przemysłowo – usługową.
Zgadza się. W Mirkowie na ukończeniu jest
budowa giga marketu budowlanego – jednego
z największych w Polsce. W Długołęce mówi się
już o powstaniu alei salonów samochodowych,
wśród których znajdują się także marki samochodów luksusowych. Wzdłuż Autostradowej
Obwodnicy Wrocławia powstają firmy oferujące
duże powierzchnie magazynowe. Nowi inwestorzy oznaczają duże wpływy do budżetu. Według
tegorocznych planów nasze dochody wyniosą
ponad 146 mln zł, a w przyszłym roku powinny
przekroczyć 151 mln zł. Pozwoli nam to na realizację kolejnych inwestycji, których przybywa ze
względu na ogromne tempo rozwoju gminy.
Jakie inwestycje będą priorytetem w najbliższym czasie?
W gminie Długołęka stawiamy przede wszystkim na inwestycje zaspokajające podstawowe
potrzeby i oczekiwania mieszkańców. I tak stale
rozbudowujemy kanalizację sanitarną. Ukończyliśmy właśnie budowę sieci w trzech kolejnych
miejscowościach, na co przeznaczyliśmy ponad
24 mln zł, rozpoczęliśmy też prace w zakresie
optymalizacji istniejącej oczyszczalni ścieków
w Mirkowie. W tym roku wydamy także ponad
8 mln zł na kompleksową budowę nowych dróg
i ponad 5 mln zł na ich modernizację. W ramach
rozbudowy dróg kompatybilnie rozbudowujemy
punkty oświetleniowe, co w 2017 r. kosztować
będzie ok. 2,5 mln zł.
Jak gmina Długołęka poradziła sobie
z wyzwaniem, które przyniosła reforma
edukacji?
Muszę przyznać, że w toku wdrażania reformy
pojawiło się wiele trudnych decyzji, które należało
podjąć w ekspresowym tempie. Jako wójt mam

autor. E. Anisimowicz

Rozmowa z Iwoną
Agnieszką Łebek, wójtem
gminy Długołęka

Wójt współpracuje z Młodzieżową Radą Gminą - powstanie placu do streetworoutu jest efektem wspólnych
działań
ogromne wsparcie w przedstawicielach związków zawodowych, dyrekcji szkół i radzie gminy.
Wspólnie udało nam się wypracować rozwiązania,
które są korzystne zarówno dla nauczycieli, jak
i uczniów i ich rodziców. Udało nam się też zachować niezmieniony stan zatrudnienia w szkołach,
co uznaję za duży sukces. Nie tylko reforma zrodziła konieczność podjęcia strategicznych decyzji
w zakresie oświaty. Wbrew doniesieniom, iż spada
liczba urodzeń, w gminie Długołęka maluchów
przybywa z roku na rok. Dlatego, mimo subwencji,
musimy co roku angażować bardzo duże sumy
z budżetu gminy, aby szkolnictwo rozwijało się
na najwyższym poziomie. Na samą rozbudowę
szkół i infrastrukturę jej towarzyszącą dla zadań
już realizowanych (inwestycje wieloletnie, których
zakończenia przypadają na lata 2018/2019) wydamy ponad 20 mln zł. W przyszłym roku czeka nas
rozpoczęcie kolejnej wielomilionowej inwestycji budowa następnego, nowego przedszkola.
Czego jeszcze możemy oczekiwać w przyszłości?
O tym szczegółowo będziemy mogli rozmawiać
w styczniu, po uchwaleniu budżetu. To co pewne,
to realizacja projektu budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Długołęka. Będzie to
złożone działanie zakładające budowę ścieżek
od granicy naszej gminy z gminą Oleśnica, aż do
granicy z gminą Wrocław. Na działanie udało
nam się pozyskać największe w historii dofinansowanie unijne w wysokości ponad 7,6 mln zł.
Już tylko dni dzielą nas od zakończenia budowy
nowej świetlicy wiejskiej w Oleśniczce. To trzeci
taki obiekt wybudowany w przeciągu trzech
ostatnich lat, który jest ukłonem w stronę prężnie
działających miejscowości, w których funkcjonują
m.in. koła gospodyń wiejskich. W ostatnim czasie
stanęliśmy też przed problemem ograniczeń lokalowych ośrodka pomocy społecznej i biblioteki,
w związku z czym już w roku bieżącym przystąpiliśmy do wykonania projektu nowego budynku.
Będzie gotowy w przyszłym roku.
Jak działania realizowane przez Panią
i Pani pracowników oceniane są przez
zewnętrznych odbiorców?
Najważniejsze dla mnie jest to, jak odbierają je
mieszkańcy. Zdaję sobie sprawę, że zwłaszcza
nowo przybyli mieszkańcy chcieliby, aby inwestycje realizowane były jeszcze szybciej. I jest to
absolutnie zrozumiałe, jednak budżet gminy jest
ograniczony. Staramy się więc, aby inwestycje
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w gminie realizowane były równomiernie. Nie
zapominamy o żadnej miejscowości. Tam gdzie
nie są prowadzone wielomilionowe działania,
staramy się wykonywać drobniejsze projekty –
budujemy i doposażamy place zabaw, siłownie
zewnętrzne, boiska, tworzymy miejsca spotkań
dla mieszkańców i wiele innych. To sprawia, że
każda miejscowość, a zaznaczę, że mamy ich aż
41, zmienia się z roku na rok na lepsze. Gmina
oceniana jest również na podstawie zewnętrznych, niezależnych rankingów. W niedawno
opublikowanym zestawieniu wydatków inwestycyjnych samorządów 2014-2016 przygotowanym
przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego
nasza gmina uplasowała się na 118. pozycji wśród
1559 gmin wiejskich. Takie dane liczbowe cieszą
i pokazują, że idziemy w dobrym kierunku.
Czy w ostatnim czasie gmina otrzymała
jeszcze jakieś wyróżnienia?
Gmina zdobyła 3. miejsce w kategorii gmina
wiejska w konkursie Perły Samorządu organizowanym przez wydawcę Dziennika Gazety
Prawnej we współpracy z Deloitte Consulting.
Jako wójt mogę pochwalić się natomiast wyróżnieniem w kategorii włodarz gminy wiejskiej.
Kilka dni temu nasza impreza plenerowa Dni
Gminy Długołęka, którą organizujemy już
od 16 lat, zajęła 1. miejsce w kategorii Święto
Miasta/Gminy w konkursie „Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska”. Chwalę się tą nagrodą,
gdyż o zwycięstwie zadecydowały głosy oddane
przez mieszkańców gminy. Za wszystkie bardzo dziękuję.
Wspominała Pani o rankingach. Według
jednego z nich gmina Długołęka jest na
15. miejscu pod względem ilości kobiet
w organach stanowiących i wykonawczych
samorządów. Czy kobiecie na stanowisku
wójta jest trudniej sprawować swój urząd?
Stanowisko wójta jest tak samo odpowiedzialne i pełne wyzwań, zarówno gdy sprawuje
je kobieta, jak i mężczyzna. Najważniejsze
w tym przypadku są kompetencje, umiejętności i doświadczenie a nie płeć. Wójtem jestem
od 17 lat i sprawuję tę funkcję z powołania.
Swoją pracę traktuję jako służbę społeczeństwu
w myśl uczciwości, przejrzystości, sumienności
i odpowiedzialności. Myślę, że to jest swego
rodzaju „przepis” na radzenie sobie z problemami, których przy sprawowaniu władzy nie da się
uniknąć.
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Rynek deweloperski napędza gospodarkę
Rozmowa z Dorotą Jarodzką- Śródką, prezesem Archicomu
we Wrocławiu
Wrocławski oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich, którego jest
Pani prezesem, wspólnie z Zachodnią
Izba Gospodarczą zorganizował we
Wrocławiu VII Dni Dewelopera. Jak
Pani może podsumować to wydarzenie?
Mieliśmy ponad 500 gości z całego kraju,
przeszło 40 wybitnych prelegentów, ekspertów branżowych. Gościliśmy prezesów
największych firm deweloperskich, szefów
banków i ekspertów dostarczających nowatorskich rozwiązań dla rynku mieszkaniowego. W panelach i debatach wystąpili
m.in.: Tomasz Żuchowski – wiceminister
Infrastruktury i Budownictwa, prof.
Witold Orłowski – członek Narodowej
Rady Rozwoju, prezydent Wrocławia Rafał
Dutkiewicz, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, a także dr
Robert Sobiech z Instytutu Polityk Publicznych Collegium Civitas. Dyskutowaliśmy
m.in. o roli, jaką spełnia rynek mieszkaniowy w rozwoju gospodarki, o tendencjach
dotyczących migracji ludności, o wpływie
zmian demograficznych na rozwój Polski
i Wrocławia. Prof. Witold Orłowski i Marcin Sawicki z PwC wskazali, że spadek
liczby ludności to poważny sygnał dla
każdego miasta i należy mu wyprzedzająco
przeciwdziałać. Ważne jest więc świadome
planowanie przestrzeni miejskiej w sposób
gwarantujący komfort życia mieszkańców
oraz dostęp do niezbędnej infrastruktury.
Raport PwC wskazuje na fakt, że firmy
deweloperskie działają stymulująco na
lokalną ekonomię, a ich inwestycje są jednym z ważniejszych bodźców rozwoju dla
miasta i regionu. Z kolei, według raportu
REAS, zaprezentowanego przez Prezesa
REAS Kazimierza Kirejczyka wynika, że
pomimo wzrostu cen mieszkań, popyt
na nie stale rośnie i w najbliższym czasie
może osiągnąć rekordową wartość.W tym
roku, we Wrocławiu może paść rekord 11
tysięcy oddanych do użytku mieszkań.
Dyskutowaliśmy również o konieczności
planowania obszarów miejskich w sposób
zwarty, w którym rozwój infrastruktury
będzie nadążał za nowopowstającymi osiedlami, o nowym Kodeksie Urbanistyczno-Budowlanym, problemach energooszczędności w budownictwie mieszkaniowym,
systemach finansowania potrzeb klientów.
Poruszyliśmy tematykę transakcji gotówkowych oraz finansowania działalności
deweloperskiej. Ostatnim tematem panelu
były programy wspierające mieszkalnictwo
w Polsce.

10

11 2017

Jaka jest rola Archicomu na wrocławskim rynku mieszkaniowym? Co
wyróżnia firmę na tym rynku?
Jest kilka takich wyróżników. Archicom
jest jednym z największych i najdłużej
działających deweloperów na dolnośląskim rynku nieruchomości. To również
jedyna wrocławska firma z własnym
biurem architektonicznym, pionem
realizacji inwestycji i działem obsługi
klienta, oferująca mieszkania, apartamenty, lofty i biura. Grupa Archicom to 30
lat doświadczeń, 180 specjalistów i 150
zrealizowanych inwestycji.
To także blisko 4000 sprzedanych i wybudowanych mieszkań, 18 - procentowy
udział we wrocławskim rynku sprzedaży powierzchni biurowej i 50 nagród
branżowych oraz ministerialnych (w tym
tytuł Najbardziej Przyjaznego Dewelopera
w Polsce).
Staramy się tak projektować osiedla, aby
były one jak najbardziej przyjazne dla
mieszkańców, aby chcieli oni żyć w takiej
przestrzeni. Pamiętam jeszcze w latach 90.
ludzie nie przykładali do tego zbyt wielkiej
wagi. Interesował ich przede wszystkim
sposób zaplanowania przyszłego mieszkania, a nie to, jak będzie wyglądało osiedle.
Teraz sytuacja się zmieniła, chcemy nie
tylko dobrze zaprojektowanych mieszkań,
ale również bardzo dobrze zaplanowanego
osiedla z pełną infrastrukturą, z zielenią,
małą architekturą.
Jedna z naszych ostatnich inwestycji,
prezentowana przeze mnie w ostatnich
dniach na Międzynarodowym Biennale
Architektury w Krakowie to Spirala Czasu– kwartał mieszkaniowy na modelowym osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu.
Zlokalizowany w samym centrum nowopowstającej dzielnicy miasta, w pobliżu
planowanego Domu Kultury, terenów
zielonych z oczkiem wodnym i bazarkiem.
Do dyspozycji mieszkańców oddaliśmy
zielony taras rekreacyjny, słoneczne patio,
sąsiedzki warzywniak, a także doskonale
wyposażony klub fitness. W parterze budynku znajdować się będą lokale usługowe
i żłobek. Nasza inwestycja realizuje też
bardzo mocno proekologiczne założenia
modelowego osiedla. Panele fotowoltaiczne zasilą oświetlenie części wspólnych,
pojawiły się zielone dachy. Jako projektanci zadbaliśmy również o rowerzystów, dla
których przygotowano zamykaną rowerownię i stojaki na powietrzu – w sumie 70
różnych miejsc na zabezpieczenie dwóch
kółek.
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W 2016 Archicom zadebiutował na
Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie pozyskując z emisji
akcji ponad 72 mln złotych. Co firmie
dało wejście na rynek kapitałowy?
Wejście na giełdę umożliwiło firmie dostęp
do kapitału, co przełożyło się na szybszą
ekspansję. Dokonaliśmy między innymi
udanego przejęcia mLocum, ogólnopolskiego dewelopera realizującego projekty
w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście,
Poznaniu i Łodzi. Zakup akcji mLocum był
dla nas otwarciem kolejnego, bardzo ważnego rozdziału w ponad 30-letniej historii.
Wejście na rynek ogólnopolski oznacza
przyspieszenie rozwoju Spółki i szansę na
skokowe zwiększenie skali działalności.
Zwiększenie oferty będzie miało pozytywny wpływ na nasze wyniki sprzedażowe,
a obecność na nowych rynkach przełoży
się w przyszłości na zwiększenie wartości
firmy.
Jest Pani prezesem wrocławskiego
oddziału Polskiego Związku Firm
Deweloperskich. Jak działalność
Związku przyczynia się do rozwoju
rynku deweloperskiego?
Pamiętam batalię firm deweloperskich,
przed kilkunastu laty, w sprawie podatku
VAT. Uważaliśmy, że wprowadzenie obciążenia według pełnej stawki znacznie ograniczyłoby możliwości nabywcze przyszłych
lokatorów i byłoby ze szkodą dla budżetu
państwa. Nasze działania zakończyły się
sukcesem, a firmy deweloperskie, które
w niej uczestniczyły -poznały się bliżej
i doszliśmy do wniosku, że trzeba stworzyć związek firm deweloperskich, który
wspólnie z administracją będzie współtworzył standardy dopiero powstającej branży.
Dziś Związek działa w skali ogólnopolskiej,
liczy około 150 członków i jest liczącym
się partnerem dla organów rządowych, jak
i samorządowych.
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Jesteśmy silną, rozwijającą się firmą

Eldisy Polska Sp. z o.o. to polski oddział globalnej
grupy, której celem jest dostarczanie nowoczesnych
uszczelek dla przemysłu samochodowego,
branży AGD oraz budowlanej. Firma rozpoczęła
działalność w Polsce w 2005 roku jako Vorwerk
Dichtungssysteme Polska, lokalizując swoją
fabrykę na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (LSSE).
Vorwerk Dichtungssysteme jest przedsiębiorstwem
o ponad 185-letniej tradycji. Działalność
koncernu rozpoczęła się w 1827 roku pod
nazwą J.C. Vorwerk. Lata dynamicznego rozwoju
zaoowocowały wzrostem konkurencyjności firmy,
dzięki któremu stała się ona częścią grupy Eldisy,
rozpoczynającej działalność w ramach koncernu
Vorwerk.

Wśród klientów firmy znajdują się takie marki
jak Mercedes, Audi, Porsche, Rolls-Royce, Miele
czy BSH. Strategia jej działalności zakłada
innowacyjność poprzez ciągły rozwój oraz
doskonalenie na każdej płaszczyźnie produkcji.
Dzięki zachowaniu najwyższych standardów, firma
może dostarczać uszczelki światowym koncernom,
a jakość oferowanych przez nią materiałów
potwierdzają liczne certyfikaty, takie
jak ISO TS169449:2009.
Misja firmy
• Silna i trwała pozycja
wśród światowych
liderów w branży
• Bezpieczne
produkty,
spełniające
najwyższe
standardy
technologiczne
• Skuteczna
odpowiedzialność
biznesu w trosce
o kontrahenta
i pracownika
• Innowacyjność i kreatywność

Eldisy Polska Sp. z o.o.
Komorniki, ul. Polna 27, 55-300 Środa Śląska
tel. +48 71 397 64 02, fax +48 71 317 31 60
biuro@eldisy.pl, www.vds-polska.pl
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W firmie EBS Ink-Jest Systems doszło do istotnych zmian.
Odchodzącego na emeryturę Mariana Semika zastąpił Janusz Kosicki. Nowy prezes zapowiada, że Pan Semik pozostanie konsultantem, ponieważ zdobyta przez 34 lata wiedza jest bezcenna. Prezes Kosicki przez wiele lat związany
był z przemysłem medycznym, a dzisiaj swoją wiedzę o zaawansowanym technologicznie sprzęcie i doświadczenie
w zarządzaniu wykorzystuje we wrocławskiej firmie EBS.
Spółka przechodzi duże zmiany związane nie tylko z funkcją
prezesa, ale także z polityką sprzedaży drukarek.
Zaczynamy tradycyjnie – proszę
w kilku zdaniach opowiedzieć o swoim doświadczeniu zawodowym.
Przez wiele lat pracowałem na Politechnice Warszawskiej, jako pracownik
naukowo-dydaktyczny. Kolejnym etapem
mojej kariery zawodowej była własna
działalność gospodarcza, w ramach której
zajmowałem się wyposażaniem szpitali
w wysoko zaawansowany technologicznie
sprzęt medyczny. Później zostałem dyrektorem generalnym dużej firmy medycznej
– Medtronic Poland. Nie zaprzestałem
pracy dydaktycznej – swoim doświadczeniem dzieliłem się ze studentami Wyższej
Szkoły Handlowej, w tym jako wykładowca MBA. Niedawno podjąłem nowe
wyzwanie i jestem prezesem firmy EBS
Ink-Jet Systems Poland we Wrocławiu.
Po tym, co Pan powiedział, nasuwa
się pytanie: skąd zmiana branży? Po
tylu latach doświadczenia w branży
medycznej, wejście na rynek typowo
przemysłowy to chyba spore wyzwanie?
Doświadczenie w biznesie pomogło mi
prowadzić praktyczne zajęcia na uczelni,
co z kolei sprawiło, że znowu chciałem
sprawdzić się w nowej dziedzinie. Sprzęt
medyczny i drukarki przemysłowe typu
ink-jet mają wiele cech wspólnych – są
wysoko zaawansowane technologicznie, muszą być niezawodne, wymagają
szybkiego i sprawnego serwisowania,
a duża konkurencja wymusza ciągłe udoskonalanie produktów. Nieprawidłowe
działanie sprzętu medycznego może być
zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego, natomiast wadliwe funkcjonowanie
drukarek przemysłowych może przynieść
ogromne straty i zatrzymanie produkcji.
Niezawodność w obu przypadkach jest
zatem kluczowa, a zarządzanie jest takie
samo, niezależnie od branży.

Odchodzący na emeryturę prezes
Semik pracował w EBS 34 lata – jaką
firmę Panu przekazał?
Pan Marian Semik zarządzał firmą
od samego początku, czyli od 34 lat.
Jako inżynier, był także konstruktorem
pierwszych drukarek. EBS Ink-Jet Systems jest jedną z największych w Polsce
firm oferujących przemysłowe drukarki
atramentowe. Prezes Semik zbudował
silną, ciągle rozwijającą się spółkę,
w której udało się zachować zalety firmy
rodzinnej. EBS był wielokrotnie nagrodzony medalami na Międzynarodowych
Targach Poznańskich za innowacyjne
produkty, a w tym roku także na targach
PAKFOOD. Takiej wiedzy i doświadczenia nie zabiera się na emeryturę, dlatego
Pan Marian nadal jest z nami, już jako
konsultant, a jego pomoc i wsparcie są
bezcenne.
EBS to jedyny polski producent
atramentowych drukarek przemysłowych typu ink jet. Firma z wieloletnią tradycją, szerokim wachlarzem
produktów. Czy jest taki, z którego
jesteście wyjątkowo dumni?
Jesteśmy dumni z każdej drukarki, bo
są one dziełem naszych konstruktorów. Wymienię jednak dwa produkty:
drukarkę typu HANDJET oraz EBS
6600. Pierwsza z nich jest unikalnym
produktem, umożliwiającym ręczne
znakowanie na różnych powierzchniach,
a EBS jest jedynym na świecie producentem tego typu drukarki. Druga to
drukarka małego pisma, nagrodzona
w tym roku na targach PAKFOOD. Jej
głównymi zaletami są zintegrowany
system utrzymujący niezawodną pracę
(nawet przy zaniku zasilania sieciowego)
oraz zapobiegający zasychaniu atramentu i łatwy w użyciu zintegrowany system
atramentowy iModule ®.

Kapitał DOLNOŚLĄSKI ŚLĄSKI

Wiemy, że ostatni kwartał tego roku
przebiegać będzie pod znakiem
istotnych zmian w firmie, których
wdrażanie rozpoczęło się już kilka
tygodni temu. Czy może Pan opowiedzieć o najistotniejszych?
Od początku istnienia firma projektuje
nowe produkty we własnym dziale badawczo-rozwojowym, a wszystkie drukarki
produkowane są w naszej siedzibie we
Wrocławiu. Dotąd produkty EBS-u były
w Polsce rozprowadzane przez dystrybutora, co powodowało, że brakowało nam
bezpośredniego dostępu do klienta, który
najlepiej wie, co należałoby usprawnić
i jaką funkcjonalność dodać. Dlatego
postanowiliśmy zorganizować sprzedaż
bezpośrednią, a co za tym idzie serwis na
terenie całego kraju. Zatrudniliśmy już
kilkunastu serwisantów i przedstawicieli
handlowych, zorganizowaliśmy też dział
sprzedaży i serwisu w naszej siedzibie przy
ul. Tarnogajskiej we Wrocławiu. Wszystko po to, aby lepiej obsługiwać naszych
klientów.
Czego życzyć więc na najbliższą przyszłość: Panu na nowej funkcji i firmie
w „nowym wydaniu”?
Firmie EBS należy życzyć tego, co każdemu dobrze prosperującemu przedsiębiorstwu – jeszcze większej ilości nowoczesnych produktów, zadowolonych klientów
i pracowników oraz bardzo dobrych
wyników działalności. Doskonale wiemy,
że odpowiednio zainwestowane zyski
procentują w jeszcze lepszych produktach,
które doceniają nasi klienci. Mnie należy
życzyć sprawdzenia się jako liderowi –
żebym wyznaczał trafne cele i potrafił
przekonać pracowników do ich wspólnej
realizacji.
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III Forum Przemysłowe

Managerowie szukają inspiracji w SPA

– w poszukiwaniu najlepszego modelu
rozwoju gospodarczego w Polsce i Europie

Rozmowa z Agatą Wendzonką, właścicielką Kandara SPA
- najlepszego Day Spa w Polsce według prestiżowego plebiscytu Spa Prestige Awards 2017.

Kierunki odbudowy i rozwoju przemysłu w Europie – pod takim hasłem trwać będzie od 8
do 10 grudnia III Forum Przemysłowe w Karpaczu. Najważniejsi przedstawicieli polskiego
i europejskiego przemysłu wezmą udział w kilkudziesięciu debatach, sesjach plenarnych,
prezentacjach raportów i blokach tematycznych.

W jaki sposób wprowadzać w życie ambitne
plany europejskiej polityki klimatycznej
i energetycznej? W jaki sposób wzmocnić
konkurencyjność europejskiego przemysłu?
Jak wspierać rodzimy kapitał i rodzinne
firmy? Jakimi rozwiązaniami wspierać
wdrażanie innowacji w przemyśle? Jak
najlepiej wykorzystać potencjał intelektualny
Europy, w szczególności państw tzw. Nowej
Europy? Odpowiedzi na te i wiele innych
ważnych dla gospodarki pytań poszukiwać
będzie ponad 700 gości Forum, a wśród nich
przedstawiciele największych koncernów
przemysłowych, parlamentarzyści, eksperci
i ekonomiści z krajów Europy Środkowej
i Wschodniej.
Eksperci debatować będą w ramach kilku
grup tematycznych, m.in. Gospodarka,
Innowacje, Społeczeństwo.
Pod względem potencjału Polska jest szóstym krajem Unii Europejskiej, ale struktura gospodarki czyni ją zależną od obcego
kapitału – ponad połowę polskiego eksportu
wypracowują spółki z kapitałem zagranicznym. Ale to nie tylko problem Polski.
W Europie Zachodniej rosną w siłę partie
narodowe, wzywające do protekcjonizmu
gospodarczego. Jakich zmian należy się spodziewać? Dyskutować o tym będą eksperci
panelu „Kapitał ma narodowość. Czy czeka
nas deglobalizacja?”.
Natomiast podczas debaty „Bezpieczeństwo
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energetyczne jako wyzwanie dla przemysłu
europejskiego” poruszony zostanie temat
dostępu do energii jako warunku koniecznego dla rozwoju przemysłu. Czy TANAP,
TAP oraz Baltic Pipe są w stanie zagwarantować ciągłe dostawy gazu? Jakie wyzwania
stoją przed firmami, które realizują projekty
z zakresu połączeń gazowych, naftowych
i energetycznych?
Nowoczesna i dynamicznie zmieniająca się
gospodarka stawia nowe wyzwania energetyce. Postępująca rewolucja w dziedzinie
elektromobilności sprawi, że ropa naftowa,
czy gaz ziemny jako nośnik energii mogą
stracić na znaczeniu na rzecz energii elektrycznej. Te zagadnienia zostaną przedyskutowane podczas panelu „Miks energetyczny
przyszłości – czyli jak odpowiedzieć na
potrzeby nowej gospodarki”.
Natomiast podczas dyskusji „Potencjał
przemysłu miast” prelegenci rozmawiać będą
o tym, że przemysł nie rozwija się wyłącznie
w aglomeracjach. Mniejsze ośrodki ze względu
na uwarunkowania historyczne, lokalizację,
czy dobre zarządzanie przyciągają nowych
inwestorów mogą poprawić również warunki
życia. Jak zatem zarządzać, aby przemysłowe
miasto było również miastem sukcesu?
W Karpaczu nie zabraknie też tematów
związanych z innowacjami w ochronie
środowiska. Analizy naukowe wykazują, że
największe rezerwy energii tkwią w zasobach

słonecznych. Jak przezwyciężyć dominację
konwencjonalnych źródeł energii, uporać się
z dwustopniową regulacją rynku energetycznego i umocnić na nim pozycję energetyki
solarnej, mimo jej sezonowości i kosztowności instalacji systemów fotowoltaicznych?
Na ten temat dyskutować w Karpaczu będą
uczestnicy panelu „Czeka nas słoneczna
przyszłość? Perspektywy rozwoju rynku
energii solarnej”.
To już trzeci raz, kiedy Forum Przemysłowe organizowane jest w Karpaczu. W 2016
roku wzięło w nim udział blisko 600 gości
– przedstawicieli firm z branż: energetyki,
budownictwa, górnictwa i sektora wydobywczego, motoryzacji, transportu, IT, chemii,
FMCG, farmacji, ochrony środowiska, turystyki, a także przedstawicieli administracji
państwowej i samorządowej, instytutów badawczych i think-thanków oraz ekspertów,
a także dziennikarzy z Polski i z zagranicy.
Gościem Specjalnym II Forum Przemysłowego był wicepremier Mateusz Morawiecki, minister rozwoju i finansów. – Takie
spotkania są niezwykle cenne, ponieważ
służą szukaniu najlepszego modelu rozwoju
gospodarczego w Polsce – mówił Morawiecki
rok temu w Karpaczu.
Organizatorem Forum Przemysłowego
jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego
w Krynicy-Zdroju. Miastem Gospodarzem
jest Karpacz, a Partnerem – Województwo
Dolnośląskie.

Prowadzi Pani Salon Kandara
SPA - najlepsze Day Spa w Polsce.
To miejsce chętnie odwiedzane
zarówno przez wrocławian jak
i przyjezdnych. Jest jednak jeszcze
jedna grupa klientów, która stale
się powiększa?
Rzeczywiście coraz częściej gościmy
w naszym salonie tzw. klientów biznesowych. Zazwyczaj są to firmy i korporacje z Wrocławia oraz z Dolnego Śląska.
Koniec roku to okres szczególnego zainteresowania naszymi usługami ze strony
managerów szukających oryginalnego
sposobu by docenić zaangażowanie
pracowników oraz dodać im motywacji
do kolejnych wyzwań.
Czyli jest to inwestycja w pracownika?
Myślę, że tak. Z jednej strony mamy
dziś rynek pracownika, na którym
funkcjonują, co najmniej trzy pokolenia
określane mianem X, Y, Z. Każde z nich
reprezentuje nieco inny system wartości i odmienne oczekiwania względem
pracodawcy. Z drugiej strony wiele firm
np. z sektora IT, boryka się ze sporymi
problemami z pozyskaniem wykwalifikowanych specjalistów. Nic dziwnego, iż
pracodawcy starają się zadbać o pra-

cownika najlepiej jak to tylko możliwe.
Dodatkowe świadczenia takie jak karty
sportowe czy opieka medyczna są dziś
standardem. Budowanie wizerunku
pracodawcy z wyboru wymaga działań
ponad standardowych.
Na przykład zaproszeń do SPA?
Tak, ten pomysł doskonale się sprawdza.
Specjalnie z myślą o ofercie pracowniczej przygotowaliśmy trzy pakiety
wyjątkowych zabiegów: BeCreative,
StayMotivated oraz GetEnergy. To
wyjątkowa forma relaksu i wyciszenia
przywracająca wewnętrzną równowagę
oraz dająca energię do dalszego działania. Na specjalne życzenie naszych partnerów tworzymy również dedykowane
rytuały, których nazwy korespondują
z misja, celem, wartościami czy działalnością firmy. Tak naprawdę tworzymy
zabiegi na miarę potrzeb. Naszym standardem są działania niestandardowe.
No właśnie, słyszałem o voucherach do SPA dla pracowników i ich
rodzin?
Rzeczywiście jeden z naszych klientów
po zakończeniu ważnego projektu postanowił wynagrodzić nadgodziny spędzone w pracy również bliskim swoich

pracowników. Wspólnie przygotowaliśmy dla nich wyjątkowe zaproszenia na
wieczór w Spa dla dwojga. Pomysł spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem.
Spa kojarzy się raczej z ofertą dla
pań. Czy panowie równie chętnie
korzystają z usług Kandara SPA?
Jak najbardziej! W chwili obecnej ponad
30% naszych klientów stanowią mężczyźni. Jeśli chodzi o klientów biznesowych jest to nawet 50%. Wiele branż,
na przykład wspomniany sektor IT, jest
zdominowanych przez mężczyzn. Nie
ma co ukrywać, że to właśnie IT przoduje w działaniach employer brandingowych. Spora część mężczyzn, która
za sprawą pracodawcy po raz pierwszy
trafia do SPA, wraca do nas.
Kandara w sanskrycie oznacza
świątynię, miejsce wyjątkowe..?
Miejsce wyjątkowe, w którym odzyskujemy harmonię miedzy fizis a psyche
osiągając stan głębokiej relaksacji.
A wszystko to w sercu Wrocławia. Serdecznie zapraszam do Kandara SPA.
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Nieustanny rozwój

Wyjątkowa galeria na 70-lecie Termetu

Rozmowa z Tomaszem Myca, Doradcą Finansowym w Domu
Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.
Jakiego rodzaju usługi świadczy Dom
Inwestycyjny Xelion?
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. świadczy
usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów
uczestnictwa, wykonywania zleceń nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych na
rachunek dającego zlecenie oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów
finansowych (w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków
pieniężnych), oferowania instrumentów
finansowych, doradztwa inwestycyjnego,
a także sporządzania analiz inwestycyjnych,
finansowych oraz innego rodzaju rekomendacji o charakterze ogólnym, dotyczących
transakcji w zakresie instrumentów finansowych. Krótko mówiąc, Dom Inwestycyjny
Xelion sp. z o.o. jest domem maklerskim,
którego głównym celem jest zapewnienie
klientom komfortu podejmowanych przez
nich decyzji dotyczących ich pieniędzy poprzez szeroki zakres świadczonych usług.

Jak powiedział kiedyś Warren Buffet: „Ryzyko
bierze się z nieświadomości swoich poczynań”. Oczywiście, każda decyzja inwestycyjna
wiąże się z ryzykiem poniesienia, mniejszych
bądź większych, strat. Można przyjąć, że jedną z podstaw satysfakcji z inwestycji jest znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy
akceptowalnym przez nas poziomem ryzyka
a apetytem na zysk. Bo, niestety, zazwyczaj
jest tak, że mniejsze ryzyko wiąże się z potencjalnie mniejszym zyskiem. I na odwrót.

Do kogo skierowana jest oferta DI
Xelion? Kto może zostać klientem DI
Xelion i w jaki sposób?
Oferta DI Xelion kierowana jest zarówno do
klientów indywidualnych, którzy dysponują
wolnymi środkami na inwestycje, ale również
– w zakresie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących tytułów uczestnictwa - do podmiotów instytucjonalnych,
w tym fundacji czy stowarzyszeń. W przypadku niektórych rozwiązań inwestycyjnych
komfortowo jest dysponować kapitałem na
poziomie kilkuset tysięcy złotych, np. zakup
certyfikatów inwestycyjnych niepublicznych
funduszy zamkniętych jest możliwy przy
jednorazowej inwestycji w kwocie ok. 200
tysięcy złotych.
Aby zostać klientem Xelion, wystarczy skontaktować się z Doradcą Finansowym Xelion
lub odwiedzić jeden z Punktów Obsługi
Klienta i zawrzeć stosowną umowę o świadczenie usług maklerskich.
Wielu ludziom inwestowanie nadal kojarzy
się z wielkim ryzykiem...

Jakie jest zainteresowanie Polaków
inwestowaniem? Widać tendencję
wzrostową w odniesieniu do kilku
ostatnich lat, czy może wręcz przeciwnie? Od czego to może zależeć?
Na podstawie najnowszych opracowań
można stwierdzić, że zainteresowanie
Polaków inwestycjami wciąż rośnie. Zgodnie
z danymi opublikowanymi przez analizy.pl
sierpniowe saldo wpłat i wypłat do detalicznych funduszy inwestycyjnych na rynku
wyniosło niemal 2,0 mld zł. To najwięcej od
ponad dwóch lat. Bezsprzecznie, sprzyjają
temu między innymi rekordowo niskie stopy
procentowe oraz polepszająca się koniunktura w polskiej gospodarce.

Dlaczego w ogóle warto inwestować?
Nie lepiej odłożyć pieniądze na bezpiecznej lokacie bankowej?
Jedną z głównych przesłanek lokowania
środków w instrumenty finansowe jest
właśnie możliwość osiągnięcia stopy zwrotu
wyższej niż na lokacie bankowej. Oczywiście
jest to nierozerwalnie połączone z ryzykiem
inwestycyjnym poniesienia straty, ale też
z szansą na uzyskanie bardziej zadowalającego wyniku.

Jak, Pana zdaniem, wygląda potencjał
inwestycyjny Dolnego Śląska w porównaniu z resztą kraju?
W regionie Wrocławia istnieje, w mojej ocenie, wciąż bardzo duży potencjał dla rozwoju
usług inwestycyjnych. Można przypuszczać,
że znaczna część inwestorów wciąż nie wie,

Termet S.A. to polski producent urządzeń grzewczych. To również jedna z wiodących firm
w sektorze branży grzewczej o mocno ugruntowanej pozycji rynkowej. Przedsiębiorstwo,
które swoją działalność prowadzi już przeszło 70 lat.

że tuż obok ich banku, można skorzystać
z usług instytucji działającej wyłącznie
w obszarze maklerskim, DI Xelion, który
udostępnia swoim klientom niezwykle
szeroki wybór produktów finansowych renomowanych polskich i zagranicznych instytucji finansowych oraz rachunek maklerski
umożliwiający bezpośrednie inwestowanie
w instrumenty finansowe notowane na
GPW. Osobiście wyznaje zasadę, że zaufanie
ma się jedno, i w tym duchu współpracujemy
z klientami DI Xelion, co – wierzę – ma duże
znaczenie również dla inwestorów z Dolnego
Śląska.
Jak ocenia Pan mijający, 2017 rok, pod
kątem działalności DI Xelion?
Miarą sukcesu DI Xelion jest wysoki poziom
satysfakcji i zadowolenia Klientów ze współpracy ze Spółką, czego wyraz znajdujemy
między innymi w stale zwiększającym się
udziale DI Xelion w rynku dystrybucji
funduszy inwestycyjnych oraz powiększającej się wartości aktywów lokowanych przez
Klientów za pośrednictwem Spółki. Tę tendencję udało się DI Xelion utrzymać w 2017
roku i wierzę, że uda się to kontynuować
w latach kolejnych. Zmieniające się otoczenie
rynkowe, technologiczne i prawne motywuje
DI Xelion do nieustannego wprowadzania
kolejnych rozwiązań, aby korzystanie z usług
było coraz łatwiejsze i przystępniejsze dla inwestorów o zróżnicowanym doświadczeniu.

Jubileusz 70-lecia funkcjonowania firma
obchodziła w roku ubiegłym, aby jednak
podkreślić rangę rocznicy, w siedzibie
przedsiębiorstwa w Świebodzicach stworzona została Galeria Historyczna. Na
wystawie prezentowane są liczne pamiątki, nagrody, archiwalna dokumentacja,
fotografie, a nawet zabytkowe urządzenia
i inne eksponaty, obrazujące działalność
firmy na przestrzeni minionych lat. Wystawa mieści się w Holu głównego budynku, w którym również oddano do użytku
nowoczesne Centrum Szkoleniowe.
Oficjalne otwarcie Sali Szkoleniowej oraz
Galerii odbyło się podczas uroczystego
spotkania organizowanego przy współ-

udziale Business Centre Club. Wydarzenie miało miejsce w Świebodzicach 26
października br. Gościli na nim m.in.
Marek Woron - wiceprezes zarządu BCC,
kanclerz Loży Dolnośląskiej, Krzysztof
Mojzych - dyrektor Loży Dolnośląskiej
oraz firmy członkowskie Klubu - głównie
z obszaru Dolnego Śląska, jak również
przedstawiciele wielu zaprzyjaźnionych
przedsiębiorstw z regionu.
Symbolicznego aktu otwarcia, jakim było
przecięcie wstęgi, dokonali: Marek Woron,
Bogdan Kożuchowicz - burmistrz Miasta
Świebodzice oraz Ryszard Satyła - prezes
zarządu Termet S.A.
Można śmiało powiedzieć, że nowo otwarte Centrum Szkoleniowe, jest jednym

z najlepiej przygotowanych oraz w pełni
wyposażonych miejsc kształcenia specjalistów z branży – Autoryzowanych Serwisantów oraz Instalatorów w kraju. Obecnie
Termet S.A. posiada 11 Ośrodków Szkoleniowych w Polsce oraz kilkanaście poza
granicami kraju, jednak to Centrum Szkoleniowe w siedzibie jest wizytówką firmy
i świadczy o profesjonalnym podejściu do
tematu przygotowania wyspecjalizowanej
kadry serwisowo-instalacyjnej.
Podczas spotkania goście mieli możliwość
zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami i rozwiązaniami produktowymi
firmy. Dla uczestników była to również
świetna okazja do dyskusji oraz wymiany
doświadczeń.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa, KRS 0000061809, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 60 050 000 zł, NIP 725-14-09-492.
Publikacja handlowa. Niniejsza informacja została opracowana przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Spółka”) i ma charakter wyłącznie reklamowo-promocyjny oraz nie może stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wymagane przepisami prawa informacje o Spółce, świadczonych usługach oraz ryzyku związanym z inwestowaniem udostępniane są na stronie www.xelion.pl lub w formie
papierowej przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Informacje nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do skorzystania z usług oferowanych przez Spółkę lub
do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Tomasz Myca, Doradca Finansowy
Punkt Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 (I p.), 50-059 Wrocław
tel. +48 695-333-795, e-mail:tomasz.myca@xelion.pl

16

11 2017

Kapitał DOLNOŚLĄSKI ŚLĄSKI

17

Samorządy

Samorządy

Rozmawiali o przyszłości samorządu w Polsce

stania ze środków publicznych w dzisiejszej Polsce. Dyskusję poprowadził
profesor Jan Hartman, filozof, publicysta
i komentator polityczny, a udział wzięli
w niej Marta Lempart z Ogólnopolskiego
Strajku Kobiet, politolog dr Marek Migalski, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Jerzy Stępień oraz dyrektor
Fundacji im. Stefana Batorego, Ewa
Kulik-Bielińska.
O wyzwaniach, które czekają samorządowców w 2018 roku, rozmawiali podczas
trzeciej debaty Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy, Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego, Cezary
Przybylski, marszałek województwa
dolnośląskiego, Piotr Lech, burmistrz
Milicza oraz Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy. Podczas panelu Cezary
Przybylski poinformował, że według
danych Eurostatu województwo dolnośląskie w ciągu ostatniej dekady zano-

fot.materiały prasowe

Celem zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą konferencji była wymiana opinii
i doświadczeń na temat działań i przyszłości samorządów lokalnych oraz ruchów
obywatelskich na rok przed wyborami
samorządowymi.
Wykład inauguracyjny wygłosił były prezydent RP, Bronisław Komorowski, który
wspominał lata 90. jako budującą drogę do
przywrócenia normalności w kraju.
Podczas pierwszej debaty „Czy samorządy
obronią demokrację liberalną?”, w której
wzięli udział prezydent Wrocławia, Rafał
Dutkiewicz, prezydent Poznania, Jacek
Jaśkowiak, prezydent Sopotu, Jacek Karnowski oraz Jerzy Michalak z zarządu województwa dolnośląskiego, dyskutowano
przede wszystkim o sytuacji samorządów
oraz aktywności obywateli pod rządami
Prawa i Sprawiedliwości.
Uczestnicy drugiego panelu konferencji
zastanawiali się nad problemem korzy-

Z Jerzym Michalakiem, wicemarszałkiem województwa
dolnośląskiego, rozmawiamy między innymi o zagrożeniach
dla samorządności w Polsce, problemie smogu oraz wyzwaniach, które stoją przed Wrocławiem.
fot.materiały prasowe

13 października we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbyła się konferencja „Samorządy – Obywatele – Demokracja”, podczas której marszałkowie
województw, prezydenci i burmistrzowie
miast, przedstawiciele środowisk obywatelskich oraz eksperci dyskutowali o roli
samorządów i społeczeństwie obywatelskim. Gościem specjalnym wydarzenia
był Bronisław Komorowski, były prezydent RP, a w debatach wzięli udział także
m.in. marszałek województwa dolnośląskiego, Cezary Przybylski, prezydent
Wrocławia, Rafał Dutkiewicz czy Jacek
Karnowski – prezydent Sopotu.
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Inicjatywy mieszkańców są fundamentem
społeczeństwa obywatelskiego

towało największy wzrost zatrudnienia
spośród wszystkich 276 regionów Unii
Europejskiej.
- Ponosimy odpowiedzialność za podejmowane decyzje, musimy więc mieć możliwość
realizacji własnych pomysłów – przekonywał marszałek. - Choć jest oczywistym, że
nikt nie jest ekspertem we wszystkich dziedzinach. Dlatego zgadzam się, że ważnym
jest, byśmy potrafili ze sobą rozmawiać
i współpracować.
Jak wynika z danych europejskiego urzędu
statystycznego, w 2016 roku na Dolnym
Śląsku pracowało zawodowo 70% osób
w wieku 20-64 lata. Zaledwie dziesięć
lat wcześniej odsetek ten wynosił tylko
57,5%. W tym samym czasie zatrudnienie
w Polsce wzrosło o 9,2 punkty procentowe
do poziomu 69,3%. W całej Unii osiągnęło
zaś poziom 71,1%.
W czołówce rankingu, oprócz Dolnego
Śląska, znalazło się także województwo
pomorskie oraz Berlin. Powodem dobrych
wyników polskich regionów jest niewielki wpływ ogólnoświatowego kryzysu na
gospodarkę Polski i Niemiec. Jak mówią eksperci, w Polsce nie odnotowano
nawet klasycznej recesji – stopa wzrostu
zmniejszyła się, ale nie stała się negatywna i możliwa była kontynuacja wzrostu
gospodarczego.
Cezary Przybylski zwrócił jednak uwagę
na fakt, że tak dobry wynik województwa
spowodowany jest także efektywną i skrupulatną działalnością Dolnośląskiej Agencji
Współpracy Gospodarczej, której 100%
udziałów należy do Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Celem Agencji jest
wspieranie dolnośląskiej przedsiębiorczości
oraz pobudzanie innowacyjności regionu,
a także poprawa konkurencyjności firm
z sektora MŚP i kreowanie pozytywnego
wizerunku województwa za granicą.
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Uczestniczył Pan w Konferencji
Samorządy – Obywatele - Demokracja, która odbyła się w połowie
października we Wrocławiu. Jakie
wnioski płyną z tej konferencji? Jak
Pan widzi przyszłość samorządów
lokalnych i ruchów obywatelskich?
Czy nastąpi zwiększenie ich roli,
czy też przeciwnie, zwycięży tendencja do centralizacji i większego
wpływu państwa na funkcjonowanie społeczeństw lokalnych?
Czy można mówić o zagrożeniu
demokracji?
Rzeczywiście, w ostatnich dwóch latach
na pewno można mówić o pewnych
tendencjach centralizacyjnych w działaniach rządu, które ja, podobnie jak całe
środowisko samorządowe, z którego się
wywodzę, oceniam jako niedobre dla
rozwoju państwa. Reforma, która wyposażyła samorządy w konkretne kompetencje i autonomię, jest jedną z najlepiej
ocenianych ustrojowych reform, która
napędziła rozwój cywilizacyjny naszego
kraju. Z konferencji, w której braliśmy
udział, płynie kilka wniosków. Po pierwsze, szczególnie w dużych miastach, organizacje pozarządowe, ruchy miejskie
i różnego rodzaju mniej lub bardziej
sformalizowane inicjatywy mieszkańców, są fundamentem społeczeństwa
obywatelskiego, które wciąż rozwija się
i buduje w naszym kraju. Nam, samorządowcom, powinno zależeć na mocnej
i konstruktywnej roli tego sektora
w recenzowaniu naszych działań. Po
drugie – i to starałem się w czasie konferencji wyartykułować bardzo mocno
– na zmianę nastrojów społecznych,
którą odnotowujemy w naszym kraju od
dwóch lat, musimy zareagować jeszcze
mocniejszą „pracą u podstaw”. W dyskusji przed przyszłorocznymi wyborami
trzeba, jak zauważył prezydent Karnowski, po prostu założyć wygodne buty,
wyjść z domu i rozmawiać z ludźmi,
przekonywać ich do tego, że właśnie
w samorządzie, w naszych gminach,
powiatach i województwach, dzieją się
rzeczy bezpośrednio związane z jakością
życia.

Gdyby został Pan prezydentem
Wrocławia, jakich zmian dokonałby
Pan w funkcjonowaniu samorządu,
sposobie zarządzania miastem?
Wrocławianie z roku na rok dysponują coraz większą wiedzą na temat polityki miejskiej. Wykorzystanie tej wiedzy będzie
jednym z kluczowych wyzwań dla władz
samorządowych. W ostatnich kilku latach
dużo udało się zrobić, jeśli chodzi o zwiększenie udziału mieszkańców w podejmowaniu ważnych dla miasta decyzji. Wpływ
miał na to chociażby Wrocławski Budżet
Obywatelski czy regularnie organizowane konsultacje z mieszkańcami w takich
kwestiach jak wytyczanie nowych linii
tramwajowych czy zmiana strefy płatnego parkowania. Po latach niezbędnego
zarządzania miastem w sposób scentralizowany, dzisiaj widać coraz większą aktywność mieszkańców skoncentrowanych
w różnych grupach inicjatywnych czy
radach osiedla. Tak jak mówiłem, trzeba
tę energię w sposób maksymalny i jednocześnie racjonalny wykorzystać. Myśląc
o jak najefektywniejszym funkcjonowaniu
samorządu miejskiego, trzeba będzie też
poważnie przemyśleć charakter relacji
między prezydentem a radą miasta.
Jakie są największe wyzwania stojące
przed Wrocławiem?
Po latach wielu niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych, dzisiaj przychodzi czas
na uporządkowanie przestrzeni miasta,
na tworzenie Wrocławia kompaktowego
i zwartego, takiego który nie „rozlewa
się” i nie wyklucza swoich mieszkańców
z życia społecznego przez brak odpowiedniej komunikacji zbiorowej czy lokalnych
ośrodków kultury. Oprócz zmian w podejściu do planowania przestrzennego
miasta, musimy skupić się na rozwoju
komunikacji publicznej. Będziemy chcieli
wkrótce pokazać konkretny, rozłożony na
lata program jej rozwoju, uwzględniający budowę nowych linii tramwajowych,
parkingów Park&Ride, jej zintegrowanie
z rozwijającym się systemem kolei aglomeracyjnej i nowymi propozycjami w taryfie
biletowej. Rzeczą niezbędną, którą musi
„wziąć na swoje barki” Urząd Miasta, jest
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walka ze smogiem. Dzisiaj, jako samorząd
województwa, jesteśmy już na ostatnim
etapie prac nad uchwałą antysmogową.
Jeden z jej wariantów będzie bezpośrednio
dedykowany Wrocławiowi.
W jaki sposób należałoby rozwiązać problem smogu we Wrocławiu?
Na jakie działania powinny pójść
w pierwszej kolejności fundusze
przeznaczone na walkę ze smogiem?
Uchwała antysmogowa będzie pierwszym
krokiem. Główną przyczyną zanieczyszczeń powietrza w naszym mieście są
stare piece węglowe, usytuowane głównie
w Śródmieściu. Nie powiem nic odkrywczego stwierdzając, że trzeba je zlikwidować, zapewniając gorzej sytuowanym
mieszkańcom środki zarówno na ich
wymianę, jak i późniejszą eksploatację nowych, droższych źródeł ciepła. W dyskusji
o uchwale antysmogowej, w której wzięło
udział kilka tysięcy wrocławian, staraliśmy się pokazać, że problem smogu jest
problemem nie tylko samorządu województwa i gminy. Szkoda, że
na poziomie centralnym zrezygnowano
z finansowania kilku bardzo użytecznych
programów, takich jak: Kawka, Ryś czy
Prosument. Program antysmogowy, który
w ostatnim czasie pokazał prezydent Dutkiewicz i który zakłada wymianę starych
pieców w ciągu 10 lat, jest konkretny i realny. Jeśli będzie konsekwentnie wdrażany
i dodatkowo wzmocniony programami
edukacyjnymi i odważnym, priorytetowym potraktowaniem rozwoju ekologicznej komunikacji publicznej, myślę, że
będziemy mogli za kilka lat powiedzieć, że
poradziliśmy sobie z problemem zanieczyszczenia powietrza we Wrocławiu.
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Kolej na rower!

Cały czas inwestujemy
w infrastrukturę i turystykę

Każdy z nas wie, że Ziemia Milicka to tysiące hektarów stawów, otoczonych lasami. To tereny objęte ścisłymi rezerwatami przyrody, to
Natura 2000, to unikat przyrodniczy, nawet na skalę światową, którym należy się chwalić, który trzeba koniecznie zobaczyć. Jednak nie
wszędzie da się, wolno i należy dojechać samochodem, natomiast
rowerem tak, dlatego władze gminy Milicz zdecydowały się postawić
właśnie na turystykę rowerową, a możliwości realizacji tego zamysłu
stworzyły środki unijne.

Z Dariuszem Chmurą, burmistrzem Wołowa, o minionej
konferencji „Samorządy
– Obywatele – Demokracja”, efektywnej segregacji
śmieci oraz realizowanych
przez gminę inwestycjach
rozmawia Marcin Prynda.
Za nami konferencja „Samorządy –
Obywatele – Demokracja”. Jak ocenia
Pan to wydarzenie oraz zasadność
organizowania tego typu debat?
Każda wymiana myśli i opinii w tak
doświadczonym i pełnym wiedzy
gronie samorządowców oraz polityków
przynosi wymierne korzyści. Problemy,
o których dyskutowaliśmy, są często
tożsame dla poszczególnych gmin
i dla naszych mieszkańców. Słychać to
było w głosach panelistów tej debaty,
ale podobne opinie wyrażają również
wójtowie i burmistrzowie Konwentu
Subregionu Wrocławskiego, któremu
przewodniczę.
Jednym z największych problemów,
z jakim borykają się polskie samorządy, jest efektywna segregacja
śmieci. Jakie działania podejmuje
w tej kwestii Wołów?
Kilka dni temu otrzymaliśmy pozytywną
informację z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego o przyznaniu środków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na budowę
Subregionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów. Projekt wart jest blisko 30
milionów złotych, z czego dofinansowanie to prawie 14 milionów złotych,
a w jego realizację, oprócz gminy Wołów,
zaangażowały się także Oborniki Śląskie, Żmigród, Prusice, Wisznia Mała
i Dobroszyce. Chcemy nie tylko obniżać
koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych w naszych
gminach, inwestycja przyczyni się również do poprawy ochrony środowiska,
a w przyszłości będzie przynosić zyski dla
naszych samorządów.
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Które ze zrealizowanych w 2017 roku
inwestycji uważa Pan za najważniejsze dla usprawnienia życia mieszkańców Wołowa?
Zakończyliśmy właśnie realizację dwóch
dużych inwestycji: przebudowy terenu wokół dworca PKP oraz budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego w centrum
miasta. Teren wokół dworca służy głównie
mieszkańcom, korzystającym z przejazdów
kolejowych, których liczba stale rośnie.
Koniecznością było wykonanie parkingu,
przebudowa nawierzchni i odwodnienie terenu, zwłaszcza, że gmina Wołów przystąpiła do projektu Kolei Aglomeracyjnej i liczba
połączeń, a co za tym idzie podróżnych,
będzie jeszcze większa. Skorzystaliśmy z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego,
pozyskując 1,9 mln złotych na realizację
wartej 3,3 mln złotych inwestycji. Zintegrowane centrum przesiadkowe rozwiązuje za
to problem komunikacyjny w centrum miasta. Dworzec PKS, znajdujący się tuż obok
budynku ratusza i Zamku Piastowskiego,
będącego siedzibą starostwa, był niewykorzystany od wielu lat. Przebudowaliśmy
dworzec, tworząc 82 miejsca parkingowe
i zatoczki autobusowe. Inwestycja została
wykonana wraz ze zmianą organizacji ruchu
wewnątrz centrum miasta i budową kolej-

nego parkingu, tym razem na 40 stanowisk
przy ul. Wrocławskiej.
Jakie są priorytety wołowskiego
samorządu na rok 2018?
Przede wszystkim będziemy inwestować
w infrastrukturę drogową. W 2018 roku
czeka nas przebudowa głównego szlaku
komunikacyjnego, przebiegającego przez
Wołów, czyli drogi wojewódzkiej nr 338.
To inwestycja warta blisko 20 milionów
złotych, która zakłada nie tylko wymianę
nawierzchni drogi, ale i przebudowę skrzyżowań, ciągów pieszo-rowerowych oraz
budowę kanalizacji deszczowej i częściowo
sanitarnej. Na tę drugą pozyskaliśmy bisko
14 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i na przełomie
2018/2019 roku uda się nam doprowadzić
do podniesienia skanalizowania aglomeracji miejskiej z 89 do 99 procent. Stawiamy
również na turystykę, rozstrzygnęliśmy
już pierwsze postępowanie przetargowe na
budowę pierwszego etapu autostrady rowerowej, łączącej Wołów z Lubiążem. Cały
projekt wpisuje się w budowę Dolnośląskiej
Krainy Rowerowej, która połączy Wołów
z Prusicami, Żmigrodem, Miliczem, Obornikami Śląskimi, Wisznią Małą i Wrocławiem blisko 150 km trasą rowerową.
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To, że gmina Milicz, postawiła na
rowery, jest zauważane nie tylko u nas,
ale już i w całej Polsce, stąd wyróżnienie
przyznane przez Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze na kieleckich
targach Bike Expo ‘2017 r. Od tego roku
Milicz może szczycić się tytułem „Gmina
przyjazna rowerzystom”.

o promocji. Poza ciekawym hasłem Milicz
ogłosił się również Rowerową stolicą
Dolnego Śląska.
2016 i 2017 to lata, w których wspólnie
z innymi samorządami północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego

gmina Milicz skutecznie wnioskowała
o środki europejskie na budowę liczącej
150 km „autostrady” rowerowej, która
połączy Milicz, Żmigród, Wołów, Prusice
i Trzebnicę z Wrocławiem. Część tej trasy
przebiegać będzie trasą dawnej wąskotorówki, która kiedyś łączyła nasze tereny ze
stolicą Dolnego Śląska. Obecnie trwa już
jej budowa. Gmina pomyślnie zawnioskowała także o budowę tzw. rowerowej
obwodnicy Milicza.
Nie tylko inwestycje rowerowe zadecydowały o wyróżnieniu, ale także działania,
które można określić jako „okołorowerowe”. Wspólnie z sąsiednim Żmigrodem
i Dolnośląskim Związkiem Kolarskim
co roku organizujemy międzynarodowy wyścig kolarski „Grand Prix Doliny
Baryczy”, promujemy turystykę rowerową,
m.in. poprzez wspieranie corocznego
Rajdu Druha Bolka, huczne otwieranie sezonu rowerowego każdego 1 maja, którym
towarzyszą rajdy, pokazy i inne imprezy
rowerowe.
Tak więc KOLEJ NA ROWER!

Przyczyny tego sukcesu to profesjonalna,
powstała za środki unijne, ścieżka rowerowa, biegnąca po dawnym torowisku kolei
wąskotorowej, która przez sto lat tędy
jeździła. Pod hasłem „Kolej na Rower”
wybudowano ponad 20 km ścieżki, której
towarzyszy mała infrastruktura turystyczna, nawiązująca do designu kolejowego.
Są więc m.in. małe stacyjki jako miejsca
postojowe, znaki kolejowe, ławki i stoły
z podkładów kolejowych itp. oraz trzy ekspozycje taboru kolejowego oraz parkingi.
Na terenie gminy jest ponadto wytyczonych 100 km szlaków rowerowych, a przy
nowo budowanych ulicach nie zapomina
się o ścieżkach rowerowych, stojakach na
rowery, tablicach informacyjnych itp. oraz
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Trwają XLIII Wrocławskie Dni Nauki i Techniki
we Wrocławskim Domu Technika NOT

Zainwestuj w Gminie Prusice
– Gminie Przyjaznej Inwestorom!

W pierwszych dniach października br. INAUGURACJĘ XLIII Wrocławskich Dni Nauki i Techniki, które odbywają się pod hasłem „Nauka,
Osiągnięcia, Technika”, połączono z uroczystościami DNIA GEODEZJI.

Dlaczego warto inwestować w Gminie Prusice? Odpowiedź jest bardzo
prosta. Jak zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz
w Prusicach są nie tylko wartościowe tereny inwestycyjne, ale również
niskie stawki podatków i opłat lokalnych, a także bliskość do autostrad,
bliskość do lotniska oraz aktywna pomoc przy realizacji inwestycji.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów samorząd prusicki
zarządzany przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza
przygotowuje plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące również
grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą.

NOT promuje i wydaje EUROENGINEERING CARD https://enot.pl
Licznie przybyłych członków SNT, gości oraz
studentów kierunków geodezyjnych, zainteresowano prezentacjami nie tylko z zakresu
działalności SGP. Miedzy innymi Józef Górny,
autor opracowań z dziedziny odlewnictwa
i metalurgii, przedstawił esej o znaczeniu
odlewnictwa w rozwoju cywilizacji w duchu
historycznego humanizmu. Bliższe geodetom
były kolejne prezentacje Jarosława Wajsa, który
przedstawił „Zastosowanie zobrazowań pochodzących z bezzałogowego systemu latającego
(DRON)” oraz Wojciecha Sowy prezentującego wykorzystanie geodezyjnego systemu
monitoringu strukturalnego na Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu.
Równolegle z Inauguracją WDNiT, Komisja
Młodej Kadry Technicznej WR FSNT NOT,
brała udział w 28 edycji Akademickich Targów
Pracy na Politechnice Wrocławskiej. W ramach
wspierania działań młodzieży, WR FSNT
uczestniczy Targach Pracy, w Finałach Lokalnych zawodów EBEC, które są jednym z działań
komitetu BEST (Board of European Students
of Technology). BEST wchodzi w skład FEANI,
której członkiem są krajowe stowarzyszenia
i federacje inżynierskie, w tym NOT. W trakcie
Targów Pracy promowano Engineering Card,
informując o możliwościach, które ta karta
daje. Wydawane przez NOT karty ENGINEERING CARD to legitymacje zawodowe
inżyniera. Są one pierwszym, powszechnie
akceptowanym we wszystkich 33 europejskich
krajach członkowskich FEANI dokumentem,
który potwierdza, że mający ją inżynier posiada
dyplom akredytowanego uniwersytetu lub
technicznej szkoły wyższej.
XLIII WDNiT trwają do grudnia br. Odbędą się
kolejne wydarzenia, miedzy innymi prezentacje
dokonań Zespołów, które otrzymały nagrody
w Konkursie WR FSNT NOT „Za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie techniki” zrealizowane
w roku 2016.
W bieżącej edycji nagrody I stopnia otrzymały
następujące opracowania: „Innowacyjna metoda
identyfikacji bakterii oparta na zjawisku dyfrak-

cji światła na koloniach bakteryjnych” autorstwa
Igora Buzalewicza i Haliny Podbielskiej oraz
interdyscyplinarne opracowanie „Funkcjonalizowany stent wewnątrznaczyniowy do zastosowania w kardiologii interwencyjnej”, którego
autorami są: Emil Płowiecki, Łukasz Wasyluk,
Małgorzata Truszewska-Raczyńska, Marta
Kopaczyńska, Halina Podbielska, Agnieszka
Ulatowska-Jarża, Magdalena Wawrzyńska,
Dariusz Biały i Beata Sobieszczańska z Wydziału
Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Przyznano też drugie nagrody
i wyróżnienia a wszystkich laureatów Konkursu WR FSNT NOT „Za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie techniki” zrealizowane w roku
2016 przedstawimy na zakończenie WDNiT.
Kolejne działania SNT w ramach XLIII Dni
Nauki i Techniki, miedzy innymi związane ze
zdrową żywnością, nowymi technologiami, czy
bezpieczeństwem przeciwpowodziowym, można
śledzić na stronie www.not.pl.
W ramach współpracy z zagranicą delegacja
WRFSNT NOT w październiku br. świętowała
Jubileusz 100- lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (SITPF),
gratulując i życząc kolejnych skutecznych
działań wraz z plakietką Wrocławskiego Domu
Technika. Z okazji Jubileuszu SITPF wybiło
pamiątkowy medal, który otrzymali uczestnicy,
w tym goście z WR FSNT NOT.
Integralną częścią Jubileuszu SITPF, w którym
uczestniczyły Stowarzyszenia Inżynierów
Polskich z Anglii, Austrii, Niemiec, Litwy, Polski

Uczestnicy Inauguracji XLIII WDNiT w auli Domu
Technika

Prezes SITPF Lucjan Sobkowiak prezentuje medal
100- lecia SITPF

22

Inauguracja XLIII WDNiT przez Prezesa T. Nawracaja
i USA było seminarium poświęcone reindustrializacji, czyli czwartej „rewolucji przemysłowej”
Industry 4.0.
Wyzwania „reindustrializacji” której filarami
są „Internet rzeczy” i „Inteligencja maszyn”, to
wyzwania dla aktualnych branż technicznych. Na
Jubileuszowym seminarium, w trakcie dyskusji
przedstawiono dokonania Jana Czochralskiego,
jako inżyniera polskiego, który swoimi badaniami stworzył podwaliny Industry 4.0. Jubileuszową
wystawę dokonań SITPF w Bibliotece Polskiej
w Paryżu, można oglądać przez kolejne miesiące.
W nadchodzącym okresie zapraszamy wszystkich do Wrocławskiego Domu Technika na
wydarzenia XLIII Dni Nauki i Techniki. Na
11 grudnia na godz. 14tą zapraszamy na podsumowanie tych wydarzeń, które połączone
będzie z nadaniem tytułu „Złoty Inżynier”.
Instytucje i Przedsiębiorców zapraszamy do
udziału w kolejnych edycjach konkursów: „Za
Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Techniki”,
„Dolnośląski Mistrz Techniki” oraz do konkursu „Dolnośląska Nagroda Jakości”. Zaproszenia
oraz wnioski konkursowe dla przedsiębiorców,
firm, instytucji i uczelni do są dostępne na
stronie www.not.pl.
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- Tam, gdzie to możliwe, dokonywane są zmiany istniejących planów
zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu zwiększają się obszary
pod inwestycje gospodarcze – opowiada włodarz Prusic, dodając:
- Ważnym elementem wpływającym na atrakcyjność naszych terenów
są niewątpliwie liczne inwestycje gminne, poprawiające komunikację
i uzbrojenie gruntów.
Ostatnim dużym przedsięwzięciem w tej dziedzinie jest budowa S5. Inwestycja ta przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności miasta Prusice,
a szczególnie terenów położonych przy nowobudowanej drodze, w tym
obszarów przeznaczonych pod działalność gospodarczą.
Na chwilę obecną przedstawiamy Państwu dwie oferty:

Działki inwestycyjne w Podstrefie Prusice
Tereny inwestycyjne położone między drogą krajową DK5, a budowaną
drogą szybkiego ruchu S5. Są to działki o powierzchni 6,8811 hektara
– własność Gminy, które mieszczą się w Kamiennogórskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. 10 działek o powierzchni około 0,7 ha. Teren ten jest objęty planem z przeznaczeniem na cele
przemysłu i usług produkcyjnych.
Korzystne położenie strefy w bliskości aglomeracji wrocławskiej i tylko
30 minutowy dojazd do międzynarodowego lotniska we Wrocławiu podnosi walory strefy.
Teren położony jest przy drodze krajowej nr 5 i budowanej trasie S5
z węzłem komunikacyjnym „Prusice” w korzystnej odległości odważniejszych punktów/miast: Wrocław – 30 km, Poznań – 130 km, Berlin
– 360 km oraz 10 km do stacji Kolejowej w Trzebnicy na linii 326 i Stacji
kolejowej w Skokowej na linii E59. Tereny w strefie zostały przeznaczone
dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
Stan przyłączy na dzień dzisiejszy wygląda następująco: woda w drodze
gminnej – około 500 metrów od granicy działki, kanalizacja w drodze
gminnej – około 30 metrów, prąd w drodze gminnej, nie ma przyłącza
gazu. Światłowód w drodze DK5. Dojazd do strefy częściowo wyłożony kostką brukową, częściowo droga utwardzona. Celem projektu jest
uzbrojenie terenu w granicach działek.
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Działki inwestycyjne przy DK5
Tereny inwestycyjne bezpośrednio przy drodze krajowej
DK5, z wydzielonymi trzema zjazdami. Cztery działki
o łącznej powierzchni 12,2342 hektara. Teren ten nie jest
objęty planem, w studium jest to strefa inwestycyjno-mieszkaniowa. Sieć wodociągowa jest po przeciwnej stronie drogi,
w niewielkiej odległości (do 200 metrów) prąd i kanalizacja.
Przy drodze biegnie też światłowód.
W Prusicach znajduje się Szkoła Podstawowa z kompleksem
sportowym, kino, nowoczesne Prusickie Centrum Fitness
oraz innowacyjna Biblioteka - Multiteka.
Na terenie Gminy Prusice znajduje się Pałac Brzeźno z 40
stylowymi pokojami i apartamentami, dwiema restauracjami ze zdrową kuchnią, strefą SPA & Wellness oraz malowniczym 18 dołkowym polu golfowym.
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Firmy zainwestują ponad 900 000 000 złotych
W 2017 roku, firmy rozpoczęły na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
realizację 10 nowych projektów o wartości przekraczającej 907 milionów złotych. To jeden
z najlepszych wyników w 20 - letniej historii LSSE. Nowe inwestycje – to utworzenie co
najmniej 1600 nowych miejsc pracy.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Prezes LSSE Witold Lech Idczak wręczyli nagrody m.in. dla
firm zaangażowanych w rozwój kształcenia dualnego
W poniedziałek 23 października w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.
Witelona podczas Konferencji „Zawodowa
Strefa 2017” - poświęconej szkolnictwu
branżowemu i technicznemu - . Prezes
LSSE Witold Lech Idczak uroczyście
wręczył zezwolenia na działalność w LSSE
czterem najnowszym inwestorom. Są nimi
BASF Polska Sp. z o.o., HURAS – Konstrukcja i Budowa Maszyn Specjalnych Sp.
z o.o., DINO POŁUDNIE Sp. z o.o. i APINEX TECHNIKA TWORZYW SZTUCZNYCH Sp. z o.o., które łącznie zainwestują
w LSSE co najmniej 437 milionów złotych
i utworzą co najmniej 440 nowych miejsc
pracy.

Kadry to magnes przyciągający
inwestorów

„Zawodowa Strefa 2017” to jedno z najważniejszych spotkań poruszających
zagadnienie kształcenia dualnego oraz
szkolnictwa branżowego i technicznego
na Dolnym Śląsku. Gromadzi kluczowe
szkoły, firmy i instytucje mające wpływ na
rozwój gospodarczy regionu. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób. Wśród
nich m.in: Minister Edukacji Narodowej
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Anna Zalewska, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, firm działających w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
S.A. (LSSE), samorządowcy, naukowcy,
parlamentarzyści, studenci i uczniowie.
- Dostęp do światowej klasy specjalistów
kształcących się i mieszkających w naszych
regionie staje się decydującym czynnikiem
prowadzącym do lokowania inwestycji
w LSSE. 2017 rok jest jednym z najlepszych od początku funkcjonowania LSSE
– to ponad 900 milionów złotych zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych
i co najmniej 1600 nowych miejsc pracy
– informuje Witold Lech Idczak, Prezes
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S.A.
Wśród strategicznych dla LSSE inwestycji
Witold Lech Idczak wymienia firmę BASF
Polska, której fabryka w Środzie Śląskiej
jest największym producentem katalizatorów w Europie. Do tej pory spółka zainwestowała w LSSE niemal 600 milionów
złotych i zatrudnia ponad 400 pracowników. Teraz zainwestuje kolejne 362 milionów złotych i zwiększy zatrudnienie o 140
osób. Kolejnym strategicznym projektem
w LSSE jest rozpoczęta budowa centrum
logistycznego H&M w Krzywej. Dzięki
działalności potentata w branży odzie-

żowej, utworzonych zostanie ponad 1000
miejsc pracy - co praktycznie wyeliminuje
bezrobocie w promieniu kilkudziesięciu
kilometrów. Swiatowe marki wzmocniły
też naszą „Dolinę automotive“. Producenci
dla branży motoryzacyjnej – BASF Polska,
VOSS Automotive Poland, TBMECA
Poland, Gates Polska, Oetiker Polska
zainwestują łącznie ponad 620 milionów
złotych, co stanowi 68 procent projektów
realizowanych w 2017 r. - Inwestorzy
wiedzą, że wyróżnia nas współpraca instytucji otoczenia biznesu, firm, jednostek
badawczo-rozwojowych, szkół technicznych
i branżowych oraz Klastrów działających
przy LSSE: Edukacyjnego, Motoryzacyjnego i Lotniczego. Bliskość uczelni wyższych,
szkół technicznych i branżowych, kształcących przyszłych: inżynierów i specjalistów
okazuje się głównym czynnikiem decydującym o lokowaniu inwestycji w Legnickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej – dodaje
Prezes Idczak.

Uczniowie szkół branżowych i technicznych przyszłością stref
Celem konferencji „Zawodowa Strefa”
jest zacieśnianie współpracy pomiędzy
przedsiębiorcami, szkołami technicznymi
i branżowymi, uczelniami wyższymi,
jednostkami naukowo – badawczymi,
jednostkami samorządu terytorialnego
oraz wszystkimi osobami i instytucjami
zainteresowanymi rozwojem kształcenia
dualnego oraz szkolnictwa branżowego
i technicznego. Podczas konferencji głos
zabrała Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska. – Zawodowa Strefa to
doskonała okazja, aby z bliska przyjrzeć
się szkolnictwu zawodowemu. Wdrażana obecnie reforma edukacji to nie tylko
zmiana ustroju szkolnego, ale również
nowe rozwiązania w szkolnictwie zawodowym silnie powiązanym z rynkiem pracy
– powiedziała. Anna Zalewska podkreśliła, że szkolnictwo zawodowe bez ścisłej
współpracy z pracodawcami w obecnym
świecie jest niemożliwe, a na zmiany od
dawna oczekiwali pracodawcy oraz właściciele dużych i małych przedsiębiorstw.
- Bez dobrze wykształconych i przygotowanych do zawodu młodych ludzi nie będzie
rozwoju Polski. To od nas wszystkich zależy
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wzmocnienie szkolnictwa zawodowego,
które obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla naszej krajowej gospodarki.
Młody człowiek, a także jego rodzice muszą
być świadomi, że dobry zawód to przede
wszystkim prestiż, wysoka pozycja społeczna i powód do stałego podnoszenia swoich
kwalifikacji – podsumowała Minister
Zalewska.
Część z rozwiązań, które planuje wprowadzić resort Edukacji, jest już realizowanych w LSSE od kilku lat. Uczelnie,
szkoły branżowe, techniczne położone
w granicach LSSE i będące partnerami
Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego
otwarte są na współpracę z inwestorami
i stale dopasowują swoją ofertę do potrzeb
rynku pracy i kształcą najlepsze kadry dla
przemysłu. Jednym z najlepszych prykłądów jest działalność Państwowej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Uczelnia prowadzi kształcenie studentów
na kierunkach o profilach praktycznych.
Wysoka jakoś takich studiów to dla nas
priorytet. Rozwijamy je przede wszystkim
poprzez stałe konsultacje z partnerami
m.in. firmami działającymi w Legnickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pozwala
to na w doskonalenie nowych programów
nauczania i dostosowanie systemu praktyk
do potrzeb rynku i rozwijającej się gospodarki regionu. Przykładowo tematykę prac
dyplomowych dostosowujemy do konkretnych zagadnień związanych z przedsiębiorstwami i rozwiązywaniem problemów
jakie w nich występują. Dzięki temu nasi
absolwenci są cenionymi na rynku pracy
specjalistami – mówi dr Helena Babiuch,
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów
legnickiej uczelni.

Zawodowa Strefa dla uczniów

Przed rozpoczęciem konferencji odbyła
się seria spotkań uczniów szkół branżowych i technicznych ze studentami
Politechniki Wrocławskiej oraz PWSZ
w Legnicy. Przyszli inżynierowie przekazywali swoim młodszym kolegom zdobytą
wiedzę i umiejętności oraz inspirowali do

Studenci Politechniki Wrocławskiej przeprowadzili
warsztaty dla uczniów

Panel dyskusyjny dotyczący przyszłości szkolnictwa branżowego i technicznego
kontynuowania nauki na uczelniach technicznych, które w przyszłości zapewnią im
pewne miejsce na ryku pracy.
Kolejny punkt programu stanowiła
„Debata młodych”. Wzięli w niej udział
uczniowie szkól należących do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, którego
liderem jest LSSE. - Dzięki praktykom
poznaję i jednocześnie weryfikuję moje predyspozycje zawodowe, nauka w technikum
daje szansę na lepszą przyszłość i zdobycie
zawodu. Cieszę się, że mogę odbywać praktyki w nowoczesnych firmach. Moim zdaniem po zakończeniu nauki bez problemu
znajdę dobrze płatna pracę – uczniowie
wyliczali zalety nauki w szkołach branżowych i technicznych.
Placówki oświatowe położone w granicach
LSSE i będące partnerami Dolnośląskiego
Klastra Edukacyjnego kształcą najlepsze
kadry dla przemysłu. Szkoły branżowe,
techniczne oraz uczelnie wyższe otwarte
są na współpracę z inwestorami i stale
dopasowują swoją ofertę do potrzeb rynku
pracy. To tutaj powstała idea powołania
zawodu „technika mechatronika”, którą
z powodzeniem od kilkunastu lat wspiera
i rozwija Volkswagen Motor Polska.
Śladem koncernu poszły kolejne firmy ze
Strefy, które wspólnie ze szkołami m.in.
w Legnicy, Chocianowie i Środzie Śląskiej
stworzyły
już 10 klas patronackich realizujących autorskie programy kształcenia. Uczniowie
kształcą się w nich
w zawodach, tj.: technik elektryk, technik
elektronik, technik mechanik, mechanik
precyzyjny, monter mechatronik, technik
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mechanik lotniczy, technik transportu
drogowego. Pozostałe firmy wspierają
szkoły poprzez organizację praktycznej
nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy.
W 2016 roku dzięki współpracy na rzecz
kształcenia zawodowego 1382 uczniów
mogło zrealizować zajęcia praktyczne
i praktyki w firmach strefowych. Po ukończeniu szkoły trafiają do zakładów pracy,
które dobrze poznali w trakcie edukacji.
Dolnośląski Klaster Edukacyjny łączy
zatem potencjał gospodarczy, edukacyjny
i naukowy na rzecz kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb gospodarki
i lokalnych rynków pracy.

Inwestorzy wybierają LSSE

Dziś LSSE to 21 kompleksów inwestycyjnych (podstref) w 18 gminach
obejmujących ponad 1300 ha terenów
inwestycyjnych. W firmach działających
w LSSE pracuje dziś ponad 15 tys. osób.
Dotychczasowe nakłady inwestycyjne przekroczyły 8 miliardów złotych.
LSSE wyróżnia strategiczne – centralne
położenie w Europie. Tu przecinają się
główne szlaki komunikacyjne – drogi S3
i A4. Ogromne znaczenie ma dogodne
położenie na styku granicy niemieckiej
i czeskiej: 280 km od Berlina, 198 km
od Drezna i 228 km od Pragi. Ponadto
gminy w regionie należą do najbardziej
aktywnych,zaangażowanych w pozyskiwanie inwestorów i czyniących największe postępy w ich obsłudze.
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Kampania „Dopal cenę swojej śmierci”
Mysłowice nie są tu żadnym ewenementem i tak jak w wielu
innych miastach w Polsce tzw. dopalacze sprzedawane były
w działających na terenie miasta punktach. Działających, bo
dzisiaj żaden z nich już nie istnieje.
Skonfrontowanie młodzieży z ludźmi, którzy na co dzień mają styczność ze śmiercią
miało na celu uświadomienie uczniom, jak
bliska i szybka może być droga do śmierci
po dopalaczach. Zaangażowani do akcji
aktorzy, którzy towarzyszyli pracownikom
zakładów pogrzebowych, przekazywali
uczniom materiały informacyjne i podejmowali dyskusję. Po ich wyjściu wyświetlany był młodzieży film przygotowany przez
mysłowicki magistrat, którego bohaterami
byli młodzi ludzie, którzy do dziś ponoszą
konsekwencje zażycia dopalaczy. Swoją
wiedzą dzielili się również psychiatra i pracownik sanepidu, którzy uświadamiali jak
wiele złego mogą wyrządzić w organizmie
dopalacze i jak trudna jest walka o życie
zatrutego tą trucizną człowieka.

happeningu zorganizowanego na ul. Grunwaldzkiej. Lokalizacja nie była oczywiście
przypadkowa, bo to właśnie tutaj działały
niegdyś dwa punkty, w których sprzedawano tzw. dopalacze. Miasto apelowało
do mieszkańców, by nie wynajmowali
swoich lokali na tego rodzaju działalność,
by byli czujni i zwracali uwagę na wszystkie sytuacje, które mogą mieć związek
z dopalaczami. Kilkukrotnie podkreślano,
że tylko wspólne działania mogą przynieść
pożądane efekty. O szczególną wrażliwość
zwracano się również do rodziców.

Rewolucja komunikacyjna w Katowicach
Rozmowa z Marcinem Krupą, prezydentem Katowic.
W Katowicach w ostatnich latach
widać sporą zmianę w spojrzeniu na
komunikację. Wiele zmian, inwestycji i projektów jest już realizowanych.
Jakie skutki będą tych działań?
Na kwestię komunikacji patrzymy
kompleksowo i kładziemy nacisk na tzw.
transport zrównoważony, którego zasadą
jest dbanie o interesy wszystkich uczestników ruchu - pieszych, rowerzystów, osób
korzystających z komunikacji publicznej,
ale także kierowców. Zrealizowanie zaplanowanych działań w perspektywie najbliższych kilku lat przyniesie odczuwalną
poprawę jakości życia poprzez możliwość
bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po mieście z wykorzystaniem
różnych rodzajów transportu, wzajemnie
zintegrowanych i tworzących jednolity
zrównoważony system.

- Wiedzieliśmy, że tylko wywołanie emocji
może skłonić młodych ludzi do rozmowy, do
tego, by spojrzeli na ten problem z właściwą
powagą. Dzisiaj wiemy, że to się udało –
zaznacza Edward Lasok.

To może po kolei, co się zadzieje
w interesie wszystkich tych, którzy
korzystają z transportu publicznego
w Katowicach?
Z jednej strony zupełnie nowe inwestycje – węzły przesiadkowe, których do tej
pory nie było w naszym mieście. Planujemy aż osiem takich inwestycji. Pierwszy w Ligocie jest już w trakcie budowy
i w przyszłym roku będą mogli skorzystać
z niego pierwsi podróżni. Ponadto podobne inwestycje planujemy w Brynowie,
Zawodziu, które będą gotowe w 2019 roku
oraz Podlesiu, Piotrowicach, Kostuchnie,
a także przy ulicach św. Jana oraz Sądowej.
Ten ostatni będzie dedykowany kursom
dalekobieżnym, w tym międzynarodowym. Ich budowa oznacza szereg korzyści
dla podróżnych. Najważniejsza z nich to
możliwość szybkiego dojazdu do centrum
miasta i zaoszczędzenia czasu oraz mniejsze koszty paliwa. Dodatkowo, węzły przesiadkowe staną się zachętą do korzystania
z komunikacji publicznej, a co niemniej
ważne, przyczyniają się do ograniczenia
liczby pojazdów na drogach, co zmniejszy
hałas i emisję spalin oraz korki.

Akcja rozpoczęła się w Mysłowicach od
standardowej dystrybucji materiałów informacyjnych – plakatów i ulotek, które znalazły się w przestrzeni miejskiej. Umieszczone na nich grafika i hasła nie były już
jednak standardowe. Na plakacie obok
młodej dziewczyny z tabletką w ustach
widniał napis „Bierzesz dopalacze? Zgłoś
się po promocję! 50%. Zakłady pogrzebowe
polecają się fanom dopalaczy”. Drugim
etapem kampanii była wizyta w szkołach...
pracowników zakładów pogrzebowych.

Natomiast, aby zachęcić do korzystania z komunikacji publicznej ważne
są odpowiednie połączenia. Czy są
planowane jakieś nowe rozwiązania?
Oczywiście, równorzędnie z inwestycjami
infrastrukturalnymi prowadzone są te,
które pozwolą wprowadzić nowe rozwiązania, np. tramwaj na południe. Aktualnie
jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargu
na przygotowanie dokumentacji projektowej, którego wartość to 1,8 mln zł. Na
przygotowanie projektu wykonawczego

- Moglibyśmy powiedzieć, że problemu już
nie ma, bo przecież zamknęliśmy te sklepy.
To byłoby proste, nie wymagałoby od nas
żadnego wysiłku – mówi Edward Lasok,
prezydent miasta Mysłowice. Nie będziemy
jednak udawać, bo wiemy, że za chwilę
mogą sprzedawać tę truciznę w innym miejscu, nie wspominając ile jest tego w Internecie – podkreśla prezydent Lasok.
Mysłowicki samorząd zdecydował się na
odważną i nieszablonową kampanię, którą
skierował do klas gimnazjalnych szkół
podstawowych i wszystkich klas szkół
ponadpodstawowych. Tym samym objął
nią ok. 2000 uczniów. Postawiono przede
wszystkim na edukację, na dostarczenie
młodzieży wiedzy o tym czym są dopalacze
i jakie konsekwencje może nieść ze sobą ich
zażycie.
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Zaskoczenie, emocje wywołane skojarzeniem ze śmiercią i autentyczne historie
bohaterów filmu były zapalnikiem do
rozpoczęcia rozmów wśród uczniów mysłowickich szkół i uzmysłowienia sobie, jak
realne jest zagrożenie.
– Myślę, że to wywołało na nas taką reakcję,
że rzeczywiście zaczęliśmy się zastanawiać,
czy warto umierać. Bo to jest jedna chwila,
raz coś weźmiemy i może nas nie być – powiedziała Wiktoria, jedna z uczennic.
Wszystkie działania prowadzone przez
Mysłowice podsumowane zostały podczas

Do mysłowickiego magistratu wciąż
wpływają ankiety, które wypełniane były
przez uczniów po wizycie aktorów. Mimo
że jeszcze nie wszystkie przeanalizowano,
jest już jasne, że młodzież doceniła pomysł
miasta na akcję skierowaną przeciwko
dopalaczom, a jednocześnie przekazała, że
ich świadomość na temat dopalaczy wciąż
jest niska.
- Chciałbym, by dzięki takim akcjom młody
człowiek trzy razy się zastanowił zanim
weźmie od znajomego na imprezie lizaka
czy żelka. Tylko świadomość, że dopalacze
mogą być wszędzie, może spowodować, że
zapali się komuś czerwona lampka – podkreśla prezydent Lasok.
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oraz na oszacowanie kosztów budowy
nowej linii tramwajowej i przygotowanie kompletnej dokumentacji zwycięzca
przetargu ma czas do końca 2018 roku.
Oznacza to, że ruszył już zegar, odmierzający czas do realizacji linii tramwajowej,
prowadzącej na południe Katowic, którą
Miasto wraz ze spółką Tramwaje Śląskie
planuje uruchomić w 2020 roku. Ponadto
w planach jest także tramwajowy łącznik
ulic Gliwickiej i Chorzowskiej wzdłuż
ulicy Grundmana, który także znacząco
poprawi komunikację w mieście.

Węzeł Ligota
W Katowicach czeka nas prawdziwa rewolucja komunikacyjna. Chodź w trakcie
wprowadzania zmian należy liczyć się ze
zmianami w organizacji ruchu, to jestem
przekonany, że po zakończeniu prac
wszyscy mieszkańcy odczują ogromną
pozytywną zmianę. Kładziemy duży
nacisk na rozwój i promowanie transportu
publicznego. Rozpoczęliśmy prace nad
centrum przesiadkowym w Ligocie, trwają
przetargi na inwestycje na Zawodziu
i w Brynowie, a w planach mamy łącznie
aż osiem takich inwestycji. Kolejną dobrą
wiadomością jest pozyskanie środków na
węzeł Sądowa, który będzie dedykowany
wszystkim mieszkańcom metropolii,
którzy będą udawać się w dłuższe podróże
– zarówno w kraju, jak i zagranicą. Realizacja tych inwestycji, a także tworzenie
nowych dróg rowerowych wraz z rozbudową systemu wypożyczalni rowerów, czy
kupno nowoczesnych autobusów, zmieni
transportowe oblicze miasta – ruch pojazdów będzie płynniejszy, zwiększy się ilość
mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej i jednośladów. Korzyścią dla
mieszkańców będzie m.in. zaoszczędzony
czas i paliwo, a także zmniejszenie hałasu.

Panie Prezydencie, a co z taborem.
Ikarusy co prawda zakończyły karierę w mieście, natomiast technologia
poszła mocno do przodu.
Stawiamy na nowoczesne rozwiązania.
Pod koniec ubiegłego roku na ulice miasta
wjechało 30 nowoczesnych Solarisów,
które są wyposażone w ładowarki USB,
darmową sieć WiFi, a także ogrzewanie,
klimatyzację i szereg innych udogodnień
dla pasażerów. W tym roku kolejnych
25 nowych autobusów wjeżdża na ulice
miasta, a w przyszłym roku w Katowicach
będziemy tabor poszerzać o autobusy
elektryczne. Do 2018 roku będziemy mieli
takich pojazdów aż 20.
A co z kierowcami – przecież nie
każdy ma możliwość zamiany samochodu na komunikację miejską,
zresztą autobusy także korzystają
z infrastruktury drogowej.
Trwają przetargi na przebudowę dwóch
ważnych miejsc na trasie DK 81 na drogowej mapie Katowic. Te inwestycje o wartości ponad pół miliarda złotych są ważnym
krokiem w udoskonalaniu transportu
w regionie. Co ważne – na ich realizację pozyskaliśmy aż 450 mln zł dofinansowania
– dzięki czemu więcej środków pozostanie
w kasie miasta na inne zadania. Realizacja
tych inwestycji niesie ze sobą szereg korzyści i ułatwień. Chcemy osiągnąć dwa cele.
Po pierwsze, oddzielimy ruch wewnętrzny
od tranzytowego, a po drugie upłynnimy
ruch w dwóch wąskich gardłach komunikacyjnych Katowic, z których jedno jest
zlokalizowane na skrzyżowaniu autostrady
A4 i DK 86 – a więc węźle o największym
natężeniu ruchu samochodowego w Polsce.
Płynny ruch pojazdów jest bardziej przyjazny środowisku, bo pozwala ograniczyć
emisję spalin oraz hałas, a także pozwala
zaoszczędzić czas kierowców.
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Czyli w skrócie czeka nas dużo pozytywnych zmian?

fot. Marian Drygas

Potrzebny był impuls do podjęcia dyskusji

Węzeł Murckowska
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Dobre emocje w biznesie - jak to robimy, że jesteśmy 20 lat na rynku

5–7.01.2018

"Jedną z najważniejszych zasad, która przyświeca naszemu
biznesowi jest to, że wykorzystujemy metody, których uczymy.
Skoro szkolimy z dobrej komunikacji, pozytywnego wywierania
wpływu, pokazujemy jak ważne w sprzedaży czy w zarządzaniu
są dobre relacje, to jak mogłybyśmy tego nie stosować w naszym codziennym życiu?" – o tym istotna jest autentyczność i
emocje w prowadzaniu biznesu mówi Agnieszka Lipka z firmy
OPTA DOBRY TRENER

Czy zawsze jest nam łatwo i przyjemnie? Nie.
Czasem jest trudno i obawiamy się przyszłości.
Ale brak strachu to głupota. Odwaga to działanie
pomimo obaw. Nasz biznes jest na tym oparty.
Tak samo jak biznesy naszych klientów.

Rozwijamy się razem z naszymi klientami – szukamy sposobów jak lepiej radzić sobie ze stresem
i potem dzielimy się rozwiązaniami. Sami się
szkolimy, dokładamy do tego nasze doświadczenia i wypracowujemy sposoby na budowanie
pozytywnego wywierania wpływu.
Patrzymy jak zmienia się sposób zarządzania,
analizujemy na przykład badania nad budową
mózgu pod kątem emocji i ich wpływu na podejmowane decyzje, a potem szukamy najlepszej
formy, by przekazać tę treść w sposób najbardziej
przekonywujący i… dostarczający emocji, uczestnikom naszych szkoleń.
Przez wiele lat pracowaliśmy z naszym zespołem
trenerskim narzędziowo. Uczyliśmy technik
sprzedaży, taktyk negocjacyjnych, dobrych praktyk menedżerskich. Wydaje nam się że robiliśmy
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Andrzej Kosendiak – dyrektor generalny / general director
Bassem Akiki – dyrektor artystyczny / artistic director

3.
Festiwal
Noworoczny

to dobrze – nie tylko dlatego, że nasi klienci do
nas wracają, ale także dlatego, że prowadząc
długofalowe projekty, widzimy jak ludzie się
zmieniają.
Jednak stwierdziliśmy, wspólnie z całym zespołem trenerskim, że to nie jest wystarczający plan
na kolejne 20 lat.

Andrzej Kosendiak - dyrektor naczelny
Bassem akiki - dyrektor artystyczny

"Teraz chcemy zrobić coś więcej. Nasz plan dobrze oddaje
hasło – Biznesujemy emocje
(i emocjonujemy biznes)."

C

M

Emocje to ciągle niedoceniany element biznesu.
A nawet mocniej – jeśli chce się kogoś zdewaluować w biznesie, to mówi się o nim– On
podejmuje emocjonalne decyzje! A to jak istotne
są emocje w biznesie podkreślają nawet nagrody
Nobla z dziedziny ekonomii. Khaneman (2002)
i Thaler (2017) w swoich pracach wskazują jak
często podejmujemy nieracjonalne decyzje.

6 – 8.01.2017
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3rd NFM New Year Festival
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Im mniejszą mamy świadomość naszych emocji,
tym bardziej one nami rządzą. I jeszcze żeby to
były przyjemne emocje jak radość czy zaangażowanie. Niestety, z racji ewolucji, bardziej jesteśmy
podatni na emocje tzw. trudne. Nie lubimy ich
nazywać negatywnymi, bo negatywne to często
nieprzydatne. A tymczasem złość, smutek,
strach są nam bardzo przydatne. Złość zwiększa
energię. Smutek sprzyja refleksji a strach, no
sami wiecie… Więc odziedziczyliśmy po naszych
przodkach skłonność do szybkiego dostrzegania
rzeczy negatywnych (przekazali nam swoje geny
przodkowie, którzy raczej dostrzegali tygrysa tam
gdzie go nie było, niż ci, którzy zbyt optymistycznie stwierdzali, że ten ruch w krzakach to lekki
wiatr, a nie żaden drapieżnik…).
Świat się jednak zmienił. Nasze mózgi nie. Dziś
reagujemy nadmiernym stresem na rzeczy które
tak naprawdę nie zagrażają naszemu życiu. Szef,
krytykujący naszą ostatnią prezentację, nie jest
tak niebezpieczny jak tygrys, ale nasz mózg
reaguje takim samym stresem!
Chyba, że … Chyba że będziemy bardziej świadomi swoich emocji. Naszych automatycznych reakcji i reakcji przemyślanych. I że możemy zmieniać
nasze nawyki. Tego emocjonalnie chcemy uczyć.
I chcemy uczyć tego ludzi pracujących w biznesie.
Nie tylko by byli bardziej efektywni w pracy. Ale
też by byli bardziej, nie bójmy się tego słowa –
szczęśliwi. Także w domu.
Agnieszka Lipka

NFM
Zainspirowany Wiedeń – Wiedeń inspiracją
3-9.01.2016

Y

Zapraszamy do wspólnej podróży w czasie
wypełnionej wielkimi dziełami minionych wieków!
Join us for a journey to past centuries ﬁlled with great works!
Bilety dostępne w kasach Narodowego Forum Muzyki oraz online pod adresem
/ Tickets are available at the National Music Forum's box oﬃce and online at:

www.nfm.wroclaw.pl

Organizator / Presenter:

Mój syn zapytał mnie kiedyś – Mamo, a jak to
jest gdy spotykacie się z ludźmi, których nie
lubicie? (chodziło mu o spotkania towarzyskie
). Popatrzyliśmy na siebie z mężem i niemal
równocześnie odpowiedzieliśmy – Ale my się nie
spotykamy z ludźmi, których nie lubimy!
Z pewnym zaskoczeniem stwierdziłyśmy ze
wspólniczką Lilianą WIeliczko, że ta sama zasada
dotyczy naszego życia biznesowego. Mamy
wyłącznie klientów, których lubimy! Kiedy startowałyśmy w programie telewizyjnym Firmowe
Ewolucje eksperci zarzucili nam, że udajemy – że
nasze zadowolenie ze współpracy, realizowanego
biznesu, musi być grą na rzecz telewizji. Prawie
się z nimi wtedy pokłóciłyśmy! A to dlatego, że
jedną z najważniejszych zasad, która przyświeca
naszemu biznesowi jest to, że wykorzystujemy
metody, których uczymy. Skoro szkolimy z dobrej
komunikacji, pozytywnego wywierania wpływu,
pokazujemy jak ważne w sprzedaży czy w zarządzaniu są dobre relacje, to jak mogłybyśmy tego
nie stosować w naszym codziennym życiu?

Między nami / Between me and you

NFM – instytucja kultury miasta Wrocławia współprowadzona przez
/ NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Sponsorzy NFM / NFM Sponsors:

www.dobrytrener.pl
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Samorządy

Powiat wrocławski hucznie pożegnał lato
30 września w Zielonej Osadzie w Kiełczowie odbyło się „Pożegnanie
lata w Powiecie”, podczas którego przeprowadzony i rozstrzygnięty
został konkurs pn. „Kulinarny Powiat Wrocławski”. Wydarzeniu towarzyszyły również inne atrakcje dla dzieci i dorosłych, m.in. prezentacja musztry paradnej, występy muzyczne i artystyczny pokaz mody.
Przybyłych gości powitali Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego i Ryszard Jaroń,
przewodniczący rady, którzy życzyli powodzenia uczestnikom konkursu, a pozostałym
uczestnikom - świetnej zabawy. Pierwsza część
wydarzenia była prawdziwym spektaklem
kulinarnym, podczas którego feria smaków
i zapachów podbiła zmysły nie tylko Komisji
konkursowej, ale również zgromadzonej publiczności. Łącznie do konkursu przystąpiło 24
uczestników, którzy w sumie zaprezentowali 20
dań głównych i 19 deserów. Wszystkie potrawy
zaskakiwały smakiem, formą i wyglądem, jednak kluczowym kryterium było nawiązanie do
tradycji. Po zakończeniu degustacji i wnikliwej
analizie serwowanych potraw, Komisji, pod
przewodnictwem Julki Cymbaluk, 10 – letniej
zwyciężczyni II edycji Masterchef Junior, udało
się wyłonić zwycięzców.
W trakcie obrad Komisji na scenie trwały
występy muzyczne. Zgromadzonej publiczności zaprezentowały się Nikoletta Żmuda i Ola
Gajewska, mieszkanki powiatu wrocławskiego,
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które przygotowały znane covery. Ola wykonała także swój autorski utwór.
Uczestnicy mieli również okazję obejrzeć
występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk
Lądowych z Wrocławia. Koncert wzbudził
ogromne emocje i zaangażował publiczność,
która z wielką chęcią włączyła się do zabawy,
m.in. dyrygując grupą.
Kolejnym punktem programu był występ zespołu ludowego Dyszkant, który wywodzi się z gminy Kąty Wrocławskie i pierwotnie występowali
w nim wyłącznie sołtysi. Grupa zaprezentowała
piosenki rozrywkowe: ludowe i biesiadne, które
porwały publiczność do tańca.
Sporym zainteresowaniem cieszył się także
artystyczny pokaz mody, przygotowany przez
Liliannę Borowską Pona. Kreacje wykonane
przez plastyczkę prezentowały całą gamę kolorów i materiałów. Począwszy od kolorowych
strojów z tzw. epoki, po oryginalne instalacje ze
szkła czy suszonych kwiatów.
Następnie na scenie pojawiła się grupa muzyczna z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Starosta Roman Potocki podczas wręczania certyfikatów
uczestnictwa
w Sobótce, która zagrała dwa utwory muzyczne
z repertuaru polskich gwiazd muzyki: Mieczysława Szczęśniaka i Gabrieli Łabaczewskiej.
Później wystąpił zespół Marvikal, czyli grupa
młodych, niezwykle uzdolnionych uczniów
z gminy Żórawina.
Po ponad półgodzinnym, energetycznym występie, swój popisowy numer zaprezentowała
grupa Teatr Ognia FIRE MIME z Powiatowego
Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, która
swoją zręcznością, połączoną z wyczuciem
rytmu, dała zapierający dech w piersiach pokaz
ognia. Na koniec imprezy wystąpił zespół
COINCIDENCE, którego niezwykle charyzmatyczne wokalistki, porwały do tańca, tych,
którzy zostali do końca. Zespół wykonał covery
hitów największych światowych gwiazd muzyki
pop, funk, jazz i rocka.
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www.hybrydowa-toyota.pl
TOYOTA CENTRUM WROCŁAW
Legnicka 164-168, Wrocław
T: 71 359 85 90
E: salon@toyota-centrum.pl
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