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Rok wielkich wyzwań

Już po raz drugi zdecydowaliśmy się w tegorocznej edycji albumowego wydania Kapitału Dolnego Śląska, 

Kapitału Śląskiego i Kapitału Opolszczyzny zaprezentować Państwu wszystkie te trzy regiony wspólnie. Łączy je 

bowiem nie tylko więź kulturowa, ale również podobne problemy gospodarcze, a przede wszystkim związane 

ze sprawnym funkcjonowaniem samorządów wszystkich szczebli. 

Samorząd pozostaje najlepiej ocenianą częścią administracji publicznej Działa w sposób bardzo efektywny. 

Było to widoczne choćby podczas wprowadzania programu 500+. Program był trudny do realizacji jednak sa-

morządy, w rekordowo krótkim czasie, poradziły sobie z tym znakomicie.

Nie można jednak spoczywać na laurach i zapominać o różnicach, które dzielą prezentowane w naszym al-

bumowym wydawnictwie regiony. Górny Śląsk od lipca 2017 jest metropolią, co daje mu znacznie większe 

możliwości rywalizacji o  inwestorów z  największymi ośrodkami przemysłowymi w  Polsce. Stoi przed wielką 

szansą i musi ją dobrze wykorzystać. Opolskie choć jest najmniejszym województwem w Polsce również ma 

wiele atutów, a Opole – stolica regionu, zalicza się do jednych z najszybciej rozwijających się miast w Polsce.   

Przez cały rok, przygotowując kolejne wydania Kapitału Polski, Kapitału Dolnego Śląska i Kapitału Śląskiego 

byliśmy razem z samorządowcami, przedsiębiorcami, naukowcami z tych regionów, śledziliśmy ich dokonania, 

dyskutowaliśmy o możliwościach rozwoju. Zebraliśmy bogaty materiał, często trafialiśmy na wyjątkowych ludzi, 

którzy dzielili się z nami swymi dokonaniami. Rozmawialiśmy z samorządowcami, którzy doskonale zarządzali 

powiatami, czy gminami, potrafili przekształcić je w miejsca przyjazne dla mieszkańców, doskonale panować 

nad finansami, procesami inwestycyjnymi. Byliśmy również obecni na najważniejszych wydarzeniach gospodar-

czych w kraju: Forum Ekonomicznym w Krynicy, Kongresie 590, Forum Przemysłowym w Karpaczu i na wielu 

innych. Uczestniczyliśmy w obradach, dyskusjach panelowych, byliśmy obecni przy wręczeniu nagród gospo-

darczych. 

Oddajemy do Państwa rąk efekt naszej rocznej pracy i życzymy przyjemnej lektury!

Redakcja Kapitału
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Szanowni Państwo,
Korzystając z okazji do podsumowania roku 2017 chciałbym 

odwrócić perspektywę i  spojrzeć w  przyszłość. To strategia, 
która powinna być podstawą dobrze rozumianego rozwoju. 
Jako Wojewoda Dolnośląski mogę śmiało powiedzieć: inwe-
stycje i  rozwiązania, które zrealizowaliśmy, umacniają kapitał 
Dolnego Śląska. Możemy cieszyć się z osiągniętego celu, a re-
alne profity będą procentować przez lata. Będzie to zysk eko-
nomiczny i co najważniejsze – społeczny. 

To był dobry rok dla regionu w kontekście inwestycji w infra-
strukturę. Po pierwsze, na Dolnym Śląsku powstaje droga eks-
presowa S3, włączająca nasz region do kluczowej arterii mię-
dzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Prawie 3 miliardy 
złotych wsparcia rządowego to kwota, która nie tylko przekłada 
się na samą inwestycję, to impuls dla uatrakcyjnienia Pogórza 
Sudeckiego. Dolnoślązacy oczekują od nas tworzenia możli-
wości zaś takie inwestycje są kluczem do osiągnięcia sukcesu. 
Nie mogę w tym kontekście pominąć wspaniałego finału, jakim 
będzie ukończenie obwodnicy Wałbrzycha, na którą mieszkań-
cy czekają od 20 lat. Nie udałoby się tego osiągnąć bez 300 mln 
złotych przekazanych przez Rząd RP. Po drugie, istotny walor 
Dolnego Śląska – zabytki. Musimy dbać o  nasze dziedzictwo 
kulturowe. Podniesienie nakładów na prace konserwatorskie 
z  kwoty 780 tys. zł do 2 mln stanowi niepodważalny rekord. 
Mamy największą liczbę obiektów zabytkowych, odzyskując 
swoją urodę stają się wizytówką regionu i przyciągają turystów. 
Po trzecie, ukończenie budowy stopnia wodnego Malczyce. 
Z myślą o przyszłości Odry i szlaków dla żeglugi rzecznej, Rząd 
przekazał w tym celu 85 mln zł. 

Przyszłość kreuje się również poprzez ściąganie na Dol-
ny Śląsk dużych inwestorów. Wymienię fabrykę Mercedesa 
w Jaworze, fabrykę baterii do samochodów elektrycznych LG 
w  gminie Kobierzyce, inwestycję Lufthansy i  General Electric 
pod Środą Śląską. Taka przedsiębiorczość, stawiająca na nowe 
technologie jest lewarem dla edukacji specjalistów. 

Jak wspomniałem na początku – najważniejszy jest zysk spo-
łeczny. Dlatego z radością traktuję takie osiągnięcia, jak zwięk-
szenie dostępności robota chirurgicznego da Vinci dla miesz-
kańców. Operacje nowotworów będą wykonywane w szpitalu 
przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu na światowym poziomie. 
W trosce o zdrowie i dzięki milionowej dotacji rządowej prze-
prowadzony będzie remont szpitalnego oddziału ratunkowe-
go w największym szpitalu w stolicy Dolnego Śląska. Ponadto, 
kolejne karetki i sprzęt ratujący życie trafił do stacji pogotowia 
ratunkowego w regionie (w roku 2016 zakupiliśmy 16 karetek, 
a w 2017 kolejne 7).Pamiętajmy też o programie Rodzina 500+, 
aż 253 tys. dzieci z Dolnego Śląska ma lepsze życie dzięki tym 
pieniądzom. Podobna poprawa jakości nastąpiła w działaniach 
wspierających naszych najstarszych mieszkańców. Z rządowe-

go programu Darmowe leki dla seniorów 75+ skorzystało już 
ponad 170 tys. osób. 

Myśląc już o roku 2018 chciałbym powiedzieć o sprawie wiel-
kiej wagi, a niewątpliwie jest nią rocznica 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Będziemy z dumą i radością świę-
tować uzyskanie najcenniejszego skarbu - wolnego państwa. 
Jestem przekonany, że zaplanowane obchody staną się dla 
mieszkańców naszego regionu wspaniałą okazją do kultywo-
wania tradycji oraz impulsem, aby nasza przyszłość opierała się 
na stabilności i mocnym poczuciu państwowości. 

Paweł Hreniak
Wojewoda Dolnośląski

Szanowni Państwo,
Miniony 2017 rok był szczególny, bowiem dzięki ciężkiej i 

owocnej pracy zrealizowano wiele projektów, programów oraz 
pomysłów mających wpływ na rozwój województwa śląskiego 
i jego mieszkańców. Wdrażane w regionie programy rządowe: 
„Rodzina 500 +”, „Maluch +”, „Senior +”, „Za życiem”, „Mieszka-
nie +” już przynoszą pozytywne efekty. Zresztą statystyki mówią 
same za siebie: ponad 400 tys. dzieci skorzystało z programu 
„Rodzina 500 +”, a do śląskich rodzin trafiło ponad 3,8 mld zło-
tych. Powstało kolejnych pół tysiąca nowych miejsc w żłob-
kach i klubach maluchów. Starsi mieszkańcy mogą realizować 
swoje pasje i zainteresowania w nowopowstałych Dziennych 
Klubach Seniorów, które zapewniają już setki miejsc dzięki rzą-
dowemu wsparciu. 

Podsumowując minione 12 miesięcy trudno nie wspomnieć 
o budowie głównych szlaków komunikacyjnych: ostatniego 
odcinka autostrady A1 na terenie województwa oraz śląskich 
odcinków drogi ekspresowej S1. Właśnie wyłoniono wykonaw-
cę na dokończenie odcinka Tuszyn - Częstochowa, który jest 
ostatnim brakującym fragmentem autostrady A1. Po jego wy-
konaniu kierowcy będą mogli korzystać z nowoczesnego i bez-
piecznego połączenia drogowego od Trójmiasta, aż po granicę 
z Czechami. Kilka dni temu wydałem także zgodę na realizację 
inwestycji drogowej tzw. obejścia Węgierskiej Górki. To ostatni 
etap przed ogłoszeniem przetargu na budowę odcinka S1. 

Ponad 57 km dróg lokalnych wybudowano lub wyremonto-
wano w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej. Na budowę nowych odcinków przezna-
czono 1 mld 136 mln zł, a na remonty i przebudowy 305 mln zł. 

Nie sposób nie wspomnieć o drodze wodnej: 14 lipca 2 tys. 
ton miału węglowego ze śląskich kopalń załadowano na 6 ba-
rek, które przez Kanał Gliwicki popłynęły do elektrociepłowni 
we Wrocławiu. Spływ zapoczątkował zaniechany kilka lat temu 
transport rzeczny Odrzańską Drogą Wodną. Trzeba też dodać, 
iż aż 11 mld zł przewidziano w rządowych planach na odbudo-
wę sieci kolejowej w naszym województwie. 

Jednym z najważniejszych sukcesów, z którego nie ukrywam 
dumy, jest bez wątpienia powołanie Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii. To dzięki zaangażowaniu i pełnemu poparciu 
rządu Prawa i Sprawiedliwości nasz region, jako jedyny w Pol-
sce, doczekał się ustawy metropolitalnej, o którą zabiegano 
tutaj przez ponad dekadę. Powstanie metropolii, pierwszej w 
naszym kraju, to przełomowy moment, który mam nadzieję za-
początkuje nie tylko rozwój tego regionu, ale i w widoczny spo-
sób podniesie jakość życia mieszkańców. Jednym z głównym 
zadań związku metropolitalnego jest poprawa komunikacji i już 
w przyszłym roku będzie ona zauważona choćby poprzez takie 
inwestycje, jak ta podpisana kilka dni temu w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim: Tramwaje Śląskie otrzymały dofinansowanie 
unijne w wysokości ponad 393 mln zł, dzięki czemu wybudu-
ją 42 km nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i 
zakupią 45 dodatkowych niskopodłogowych tramwajów. Takie 
projekty w najbliższych latach poprawią nie tylko komfort pod-
różowania, ale również jakość powietrza. I to jest niesłychanie 
istotne z punktu widzenia mieszkańców Śląska, mieszkańców 
Zagłębia i całego naszego regionu. 

Bez wątpienia również kluczowym momentem było niedaw-
ne ogłoszenie Programu dla Śląska. Prace nad tym dokumen-
tem trwały blisko rok i uczestniczyły w nim strona rządowa, 
samorządowa, pracodawców i związkowa. Był naprawdę rze-
telnie przekonsultowany i z całą pewnością nie będzie to ko-
lejny dokument odłożony na półkę, jak wiele poprzednich. Co 
niezwykle istotne, Program ma być wykorzystany do rządowej 
Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza Mora-
wieckiego, o czym zresztą wspomniał w swoim expose. Doku-
ment zawiera kompleksowy zestaw działań zarówno inwesty-
cyjnych, jak i tzw. miękkich, finansowanych ze źródeł unijnych 
i krajowych, będących odpowiedzią rządu na zapotrzebowanie 
województwa śląskiego. Jednym z istotnych wyzwań dla Śląska 
jest podniesienie innowacyjności i produktywności gospodarki 
regionu z wykorzystaniem istniejących sektorów przemysło-
wych, a także zwiększenie konkurencyjności. Stąd Program 
koncentruje się na tych zagadnieniach. 

Myślę, że rok 2018 r. będzie równie efektywny, jak miniony 
2017, o którym mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że 
to był dobry rok.

Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski
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Szanowni Państwo,
W ostatnim rankingu „Best performing Cities. Europe 2017" -
wskazującym 20 najszybciej rozwijających się regionów Eu-

ropy, opublikowanym przez opiniotwórczy think-tank Milken 
Institute - Dolny Śląsk, wspólnie z Wrocławiem, znalazł się na 
świetnym 6 miejscu.

Na Dolnym Śląsku dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, 
tworzeniu dobrych warunków dla działalności gospodarczej 
i ciężkiej, codziennej pracy lokalnych władz bardzo dynamicz-
nie wzrastają wynagrodzenia, tworzą się nowe i dobrze płatne 
miejsca pracy, rozwija się wykwalifikowany sektor usług. Choć 
wiele jest jeszcze do zrobienia, rozwój cywilizacyjny naszego 
regionu jest faktem.

Osobiście, w  kontekście działań samorządu województwa 
w  mijającym roku, najbardziej cieszą mnie dwie rzeczy. Po 
pierwsze, w 2017 udało nam się utrzymać kurs związany z kon-
sekwentnym rozwojem komunikacji publicznej w aglomeracji 
wrocławskiej i całym regionie. To był kolejny rok bardzo szyb-
kiego rozwoju Kolei Dolnośląskich. Liczba pasażerów nasze-
go przewoźnika wzrosła o kolejne 2 miliony, wraz z wejściem 
w życie nowego rozkładu jazdy przejęliśmy obsługę kolejnych 
tras, bez komplikacji przeprowadziliśmy największą inwesty-
cję całego Regionalnego Programu Operacyjnego - zakup 11 
pięcioczłonowych, elektrycznych pociągów, które znacząco 
poprawią komfort podróżowania naszych pasażerów. Ponad 
120 milionów złotych przeznaczyliśmy także na zakup 146 ni-
skoemisyjnych autobusów dla 10 dolnośląskich gmin. Na mocy 
ostatniej, wrocławskie MPK zakupi 50 autobusów spełniających 
najnowsze normy emisji spalin Euro VI. Uważamy, że nieza-
wodny, zintegrowany transport publiczny może być wizytówką 
naszego regionu.

Po drugie, osobiście cieszę się z uchwalonej przez nas w li-
stopadzie uchwały antysmogowej. Na Dolnym Śląsku poka-
zaliśmy, że prawo miejscowe może być tworzone w  proce-
sie głębokich konsultacji między mieszkańcami, ekspertami 
i urzędnikami. Stworzyliśmy kompromisowy akt prawny, który 
jest pierwszym realnym i jednocześnie możliwym do wdrożenia 
krokiem w walce o nasze zdrowie.

Przyszły rok będzie czasem wielu ważnych przedsięwzięć. 
W samorządzie województwa skupimy się na realnych i odważ-
nych projektach podnoszących jakość życia mieszkańców. Taką 
umowę zawarliśmy z mieszkańcami w 2014 roku. Chcemy się 
z niej wywiązać.

Jerzy Michalak
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Opolskie  obejmując obszar o powierzchni 9412 kilometrów 
kwadratowych jest obecnie najmniejszym województwem 
w Polsce. Według danych z 30 czerwca 2015 r., było też woje-
wództwem z najmniejszą liczbą mieszkańców.

Mimo tego region ma ambicje szybko się rozwijać, czego 
dowodem może być charakter budżetu województwa na 2018 
rok.  Jego dochody radni województwa zaplanowali na 546 
mln złotych, a wydatki na kwotę 549 mln złotych. Prawie 46 
proc. budżetu stanowić będą wydatki majątkowe, które wynio-
są 251 mln złotych. 

Główne obszary inwestowania to: drogi - 19 inwestycji za 
kwotę 187 mln złotych oraz zakup za ponad 25 mln zł elek-
trycznych zespołów trakcyjnych, projekty realizowane w  ra-
mach programu „Opolskie dla rodziny” (opieka przedszkolna, 
szkolnictwo zawodowe, wsparcie sektora ekonomii społecz-
nej). Trzecią sferą inwestowania będą placówki naukowe, kultu-
ralne i ochrony zdrowia, które dzięki zapewnionemu wkładowi 
własnemu (samorząd na ten cel przeznaczył 30 mln złotych) 
mogą pozyskać fundusze na swój rozwój, wielokrotnie prze-
kraczający tę kwotę. 

W ocenie klubu koalicyjnego PSL, MN, PO największym wa-
lorem budżetu jest jego proinwestycyjny charakter oraz bez-
pieczny poziom długu, którego wskaźnik wyniesie 4,7 proc. 
przy dopuszczalnym 13 procentowym.

Duże ambicja ma również stolica regionu – Opole. W presti-
żowym konkursie "CEE Shared Services and Outsourcing Awar-
ds" w  kategorii "Najszybciej Rozwijającego się Miasta Roku", 
Opole pokonało Rzeszów i Szczecin. CEE Shared Services and 
Outsourcing Awards" jest nagrodą branżową przyznawaną 
w różnych kategoriach w danej dziedzinie.

Rozwój Opola dostrzegają również wielcy zagraniczni inwe-
storzy. W połowie września działalność zainaugurowała firma 
Stefanini z Brazylii. Firma działa globalnie, dostarczając bizne-
sowi kompleksowe usługi outsourcingowe IT. Analiza rynków 
– nie tylko europejskich – przeprowadzona przez Stefanini wy-
kazała, że ze względu na wysoki poziom znajomości języka nie-
mieckiego Opole jest najlepszą lokalizacją do obsługi klientów 
niemieckojęzycznych.

Na terenie województwa opolskiego bardzo prężnie działa-
ją aż trzy specjalne strefy ekonomiczne: wałbrzyska, katowicka 
oraz starachowicka. 

Najwięksi inwestorzy zagraniczni to: ZOTT, Schoeller, Bekaert 
NV, Norgips, Kludi Armaturen (budownictwo), Chaufourneries 
de Hergenrath (produkcja cementu i wapna); Nutricia,  Schoo-
ner Capital Corporation (artykuły spożywcze) i Citroen.

Największymi przedsiębiorstwami regionu są: Elektrownia 
Opole, Zakłady Azotowe Kędzierzyn - Koźle, Koksownia Zdzie-
szowice, Cementownia Górażdże.

Małe jest ambitne
Województwo Opolskie
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Rok 2017 był niezwykle intensywny i bogaty w działania, któ-
re – mam nadzieję – sprzyjać będą rozwojowi firm z naszego 
regionu. Dzięki skutecznej obsłudze inwestorów przybyło nam 
przedsiębiorstw, które zdecydowały się wybudować na tere-
nie województwa opolskiego swoje fabryki albo centra badań. 
Oznacza to nie tylko setki nowych miejsc pracy, ale też transfer 
technologii i rozwój gospodarki. Aby wyjść naprzeciw potrze-
bom firm, dotyczącym poprawy sytuacji na rynku pracy, pro-
wadziliśmy wiele działań, które mają wiązać ludzi młodych z 
lokalnym biznesem. Ogłaszane i rozstrzygane w tym roku przez 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki nabory i uruchomione 
unijne pożyczki mają być impulsem finansowym, który posłu-
ży powiększaniu i unowocześnianiu oferty firm albo realizacji 
przez nie innowacyjnych projektów.

W ostatnich 10 latach na budowę zakładów w naszym re-
gionie zdecydowały się 64 firmy, obsługiwane przez działające 
przy OCRG Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Zadekla-
rowały one utworzenie 9 tysięcy miejsc pracy. W tym roku do 
tego grona dołączyło 6 kolejnych przedsiębiorstw, które zapo-
wiedziały utworzenie łącznie ponad 420 nowych miejsc pracy. 
To nie wszystko – kolejne setki miejsc pracy już tworzą firmy 
obsługiwane przez nasze COIE, które decyzję o zainwestowa-
niu na Opolszczyźnie podjęły w ubiegłym roku, ale w tym ot-
worzyły u nas nowe zakłady. Przykłady to choćby IFA w Ujeź-
dzie, która docelowo zatrudnić ma 500 osób czy IAC w Opolu, 
które deklaruje zatrudnienie także pół tysiąca osób. To oznacza 
zapewniony byt nie tylko dla zatrudnianych, ale i ich rodzin. 

Na konta firm z naszego regionu do połowy grudnia trafiło 
ponad 45 mln złotych dotacji z Unii Europejskiej za zrealizo-
wane już projekty. Poza tym OCRG rozstrzygnęło w tym roku 
sześć naborów i do przedsiębiorstw trafi następne 122 mln zło-
tych. Przedsiębiorcy mogli się starać m.in. o dotacje na inno-
wacje czy nowe usługi i produkty w mikro, małych i średnich 
firmach na obszarach przygranicznych. Pieniądze można też 
było dostać na inwestycje w rozwój tzw. podmiotów ekonomii 
społecznej, czyli np. spółdzielni socjalnych czy zakładów pra-
cy chronionej oraz na infrastrukturę usług społecznych.  Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się uruchomione pod koniec 
września unijne pieniądze z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na pożyczki. W sumie ich pula 
wyniesie 336 mln złotych. W mijającym roku uruchomionych 
zostało za pośrednictwem BGK ponad sto mln złotych na in-
westycje w tzw. nowe usługi i produkty dla firm oraz na wpro-

wadzanie innowacji. Pożyczki te zwolnione są z opłat i prowizji, 
a u niektórych pośredników finansowych ich oprocentowanie 
wynosi nawet zero procent. 

W sumie w ramach opolskiego RPO na wsparcie przedsię-
biorców i lokalnego biznesu zarezerwowano ponad 160 mln 
euro, z tego ponad 61 mln euro na innowacje. Kolejne nabory 
będą ogłaszane już w pierwszym kwartale 2018 roku.

Andrzej Buła
Marszałek województwa opolskiego

Jesteśmy regionem
przyjaznym przedsiębiorcom Mimo że w ostatnich 12 miesiącach rząd bardzo wzmocnił 

centralizacje kraju, odbierając w kolejnych obszarach kompe-
tencje jednostkom samorządu terytorialnego, to jednak z per-
spektywy województwa śląskiego mijający rok należy oceniać 
pozytywnie. Nie mam wątpliwości, że udało nam się podejmo-
wać takie działania, by wśród ich beneficjentów znalazł się jak 
najszerszy wachlarz naszych mieszkańców. Dobrym przykła-
dem tego podejścia jest powołanie do życia Śląskiej Rady do 
spraw Seniorów oraz Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Śląskiego i stwarzanie możliwości współpracy tym gremiom.

Można w  pewnym sensie powiedzieć, że 2017 rok minął 
między innymi pod znakiem polityki senioralnej. Absolutnie 
nie mamy czego się tutaj wstydzić, raczej możemy – w  po-
równaniu z innymi regionami kraju – dumnie wypinać pierś do 
przodu. Powstała wspomniana rada, wydaliśmy tysiące Kopert 
Życia, czy Paszportów Życia. Coraz szerszy katalog usług za-
wiera Śląska Karta Seniora. Zorganizowaliśmy cieszące się sporą 
popularnością Senioralia.

Podobnie, wyróżniająco na tle kraju, należy oceniać nasze 
działania dotyczące walki o czyste powietrze. W kwietniu Sej-
mik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął, zaraz po Sej-
miku Małopolskim, uchwałę antysmogową. Był to efekt wie-
lomiesięcznych konsultacji z producentami opału węglowego 
i  kotłów, organizacjami ekologicznymi, wreszcie lekarzami 
i tymi, którzy o skutkach smogu na nasze zdrowie wiedzą naj-
więcej. Wydaliśmy specjalną broszurę informacyjną dla miesz-
kańców regionu. Uzupełniała to kampania informacyjna „Mogę 
#ZatrzymaćSMOG”.  Przeszkoliliśmy gminnych strażników, tak, 
by mogli przeprowadzać efektywne kontrole na swoich tere-
nach. Podkreślamy ciągle, że zależy nam nie na karaniu, a na 
edukacji. I w kolejnych latach będziemy to kontynuować, licząc 
na aktywność w tym względzie władzy centralnej. 

Z  pewnością najważniejszym wydarzeniem odchodzącego 
roku było długo oczekiwane otwarcie Stadionu Śląskiego. Błę-
dy konstrukcyjne opóźniły inwestycję na dobrych parę lat, ale 
to już za nami. Teraz mamy nowy Stadion Śląski, który robi nie-
samowite wrażenie. I to na samych polskich lekkoatletycznych 
mistrzach, którzy już na nie jednej arenie na świecie toczyli 
sportowe boje. Adam Kszczot, czy Anita Włodarczyk porównują 
nasz Stadion do obiektów w Londynie czy Zurychu.

Teraz Śląski czeka drugie życie. Mamy podpisaną umowę 
z  Polskim Związkiem Lekkoatletycznym. W  przyszłym roku 
dawny Kocioł Czarownic będzie gościł miedzy innymi uczest-
ników Memoriału im. Kusocińskiego, czy lekkoatletycznych 
Mistrzostw Polski. Jestem przekonany, że w bardzo niedalekiej 
przyszłości przed nami lekkoatletyczne zawody rangi świato-
wej. Planowany jest także wielki powrót żużla na Śląski,. Już na 
przyszłą wiosnę powrócić również tutaj ma na razie na mecz 
towarzyski piłkarska reprezentacja Polski. 

Oceniając 2017 r. nie można nie wspomnieć o  funduszach 
europejskich. Pamiętajmy, że Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego jest największy w kraju. Z pulą 3,5 mld 
euro stanowi aż 11 procent wszystkich środków unijnych prze-

Śląsk czeka drugie życie

znaczonych na wszystkie województwa. Tylko w 2017 r. ponad 
7 tys. wniosków o dofinansowanie złożono w  trzech instytu-
cjach zaangażowanych w nabory projektów – Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Śląskiego, Śląskim Centrum Przed-
siębiorczości oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Ich ocena jest 
realizowana na bieżąco, a  do dofinansowania Zarząd wybrał 
dotychczas 2,6 tys. projektów. Podpisanych zostało ponad 1,7 
tys. umów, których wartość dofinansowania angażuje ponad 
5,6 mld zł. To oznacza kontraktację na poziomie 36% alokacji 
i stawia nas pośrodku pozostałych regionów.

Efektem realizacji projektów infrastrukturalnych, dla których 
podpisano umowy, będzie m.in. wybudowanie 160 km nowych 
sieci kanalizacyjnych, 39 km nowych dróg oraz zakup ponad 
340 sztuk nowego taboru pasażerskiego w publicznym trans-
porcie zbiorowym komunikacji miejskiej. Utworzone zostanie 
prawie 30 tys. dodatkowych miejsc w placówkach wychowania 
przedszkolnego, a ponad 80 obiektów zostanie wyposażonych 
w nowy sprzęt do praktycznej nauki zawodu.

Wojciech Saługa
Marszałek województwa śląskiego 
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Rozmowa z Markiem Woronem, kanclerzem Loży 
Dolnośląskiej, Wiceprezesem Business Centre 
Club.

Za nami rok 2017. Jaki był to okres dla BCC?
To był rok nadziei w  kilku różnych wymiarach. Obfito-

wał w  wiele atrakcyjnych wydarzeń, nastawionych na rozwój 
przedsiębiorczości. Mam na myśli przede wszystkim firmy śred-
nie i duże, ponieważ to one stanowią zdecydowaną większość 
organizacji. Nie zapominamy jednak również o  start-upach, 
które także znajdują się w BCC i  też bardzo dobrze sobie ra-
dziły. Muszę jednak zaznaczyć, że pomimo tych dobrych wy-
ników, nie wszystkie cele biznesowe i gospodarcze udało nam 
się w  tym roku zrealizować. Pozytywne oczekiwania wobec 
otoczenia rozminęły się nieco z rzeczywistością. Chodzi mi za-
równo o otoczenie globalne, jak i krajowe. 

Na czym polegały problemy, o których Pan wspomina?
Przede wszystkim zaniechano pewnych inwestycji krajo-

wych, co miało bezpośredni związek z oceną otoczenia praw-
nego i formalnego jako niepewnego i zagrażającego pewnym 
branżom. To zaś spowodowało, że niektóre firmy podjęły decy-
zje o przeniesieniu działalności gospodarczej za granicę. Takich 
przypadków było na szczęście niewiele, jednak trudno jest zig-
norować ten fakt, dokonując gospodarczego podsumowania 
mijającego roku.

Warto wspomnieć także o  oddziaływaniu BCC na otoczenie 
biznesowe.

Tak, tworzenie dobrego otoczenia do rozwoju przedsiębior-
czości jest jednym z naszych nadrzędnych celów. Muszę jednak 
uczciwie przyznać, że mijający rok nie był pod tym względem 
najlepszy. Mam tu na myśli organizacje gospodarcze, pracow-
nicze oraz administrację rządową i samorządową. Spójrzmy na 
przykład na wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego. Tam ak-
tywność oczywiście była, jednak znacznie mniejsza niż w po-
przednich latach. Rzeczywiste kształtowanie otoczenia ocenia-
my zatem jako słabsze niż w minionym roku. 

Jakie są zatem priorytety BCC na rok 2018?
Planujemy jeszcze silniej profesjonalizować nasze działania, 

ukierunkowane na integrację firm. Naszym celem jest także wy-
korzystanie wszystkich możliwych sposobów i modeli bizneso-
wych, tak, aby przyczynić się do rozwoju firm czlonkowskich. 
Chcemy skierować ten profesjonalizm również w kierunku na-
szych partnerów społecznych po to, by móc budować propo-
zycję dla rządzących i brać udział w monitorowaniu przestrzeni 
legislacyjnej. Na bazie tych obserwacji będziemy mogli tworzyć 
konstruktywne i profesjonalne rekomendacje. 

Tworzyć dobre otoczenie 
do rozwoju biznesu

Na koniec proszę jeszcze powiedzieć, jaki był to rok dla Loży 
Dolnośląskiej.

Nasz region kojarzy się w Polsce z miejscem dobrej współpra-
cy międzyinstytucjonalnej. Uczestniczy w niej zarówno strona 
samorządowa, jak i rządowa. Można powiedzieć,że Loża Dol-
nośląska jest postrzegana w Polsce bardzo pozytywnie, w tym 
roku byliśmy wielokrotnie proszeni o wysyłanie naszych suge-
stii i  rekomendacji. Jednocześnie musimy pamiętać, że dobra 
współpraca nie oznacza braku kontroli ze strony instytucji oto-
czenia biznesu. Jest to wręcz immanentna cecha organizacji, 
której zadaniem jest służba na rzecz rozwoju przedsiębiorczo-
ści i przedsiębiorstw.

Marek Woron, 
Kanclerz Loży Dolnośląskiej,

Wiceprezes Business Centre Club

Gospodarka

Jak uruchomić 
prywatne inwestycje

W albumowym wydaniu Kapitału Dolnego Śląska, Kapitału Opolszczyzny i Kapitału Górnego 
Śląska za 2017 rok przybliżamy Państwu najważniejsze zagadnienia, problemy, ludzi i instytucje tych 
trzech województw.

W 2017 roku samorządowcy i przedsiębiorcy radzili sobie bardzo dobrze z licznymi wyzwania-
mi, ale przed nimi kolejny, jeszcze trudniejszy rok. Wzrost gospodarczy w 2018 roku może wynieść 
nawet 4,1 procent, a głównym jego motorem mają być inwestycje. Gdyby te założenia się sprawdzi-
ły, to w listopadzie przyszłego roku mogłoby nawet dojść do podwyżki stóp procentowych. Celem 
takich działań jest jak wiadomo „chłodzenie” zbytnio „rozgrzewającej” się gospodarki.

O dynamice inwestycji ma w największym stopniu decydować aktywność inwestycyjna sektora 
prywatnego. Inwestycje firm mają wyraźnie rosnąć za sprawą m.in. wysokiego wykorzystania mocy 
produkcyjnych, czy ulg inwestycyjnych na zakup maszyn. Rosnąca ma być też dynamika inwestycji 
publicznych. 

Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że rozpędzającą się gospodarkę może hamować sytuacja 
na rynku pracy. Niedobór pracowników utrudni realizację wielu przedsięwzięć gospodarczych i wy-
musi także większą dynamikę wzrostu płac, nawet do około 6 procent.   

Premier Mateusz Morawiecki w expose zapowiedział przejście od gospodarki opartej na kon-
sumpcji do gospodarki, którą rozpędzają inwestycje. Czy do rozwoju tego procesu wystarczą zapo-
wiadane ułatwienia dla przedsiębiorców, Konstytucja dla biznesu, walka z przepisami, które utrud-
niają prowadzenie działalności gospodarczej, to się dopiero okaże.  

Jedno jest pewne, bez pobudzenia wzrostu inwestycji prywatnych , które spadły do poziomu 
najniższego od połowy lat 90. nie uda się zrealizować ambitnych planów gospodarczych. Inwesty-
cje wielkich, zagranicznych firm w naszym kraju, chociaż potrzebne, już nie wystarczą. W o wiele 
większym stopniu musi być uruchomiony polski kapitał. 

Ponieważ tak się składa, że „Kapitał Polski” to nasze logo firmowe, dołożymy wszelkich starań, 
aby jak najlepiej promować tych przedsiębiorców i samorządowców, którzy potrafią najlepiej wy-
wiązywać się z tego trudnego zadania.
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W światowej i europejskiej gospodarce drgnęło, zaczęliśmy 
nadrabiać straty poniesione w minionych latach, w ramach tzw. 
„Światowego Kryzysu Gospodarczego”. To oznacza, że zwięk-
szamy produkcję i eksport oraz że zaczyna nam brakować rąk 
do pracy, pomimo że około 2 mln pracowników m.in. z Ukrai-
ny, Białorusi, Kazachstanu, Rosji i Mołdawii zasiliło lokalne rynki 
pracy.

Brak fachowców staje się coraz większym problemem przed-
siębiorców. Wprowadzanie systemu dualnego do procesu edu-
kacji na wszystkich szczeblach szkolnictwa zawodowego stało 
się obecnie niezwykle ważnym wyzwaniem.

Zmiany personalne w  Rządach Państw Unii Europejskiej 
wzbudzają nadzieję w kwestiach gospodarczych. To samo do-
tyczy sytuacji w  Polsce, gdzie wyraźnie postawiono na przy-
spieszenie rozwoju ekonomicznego, innowacyjną i nowoczes-
ną, proekologiczną gospodarkę.

Ogromnym wyzwaniem intelektualnym i  gospodarczym 
jest światowy szczyt klimatyczny, tzw. COP 24 w Katowicach 
w  grudniu 2018 roku. Nasza Izba przygotowuje się do tego 
wydarzenia opracowując m.in. program VIII Europejskiego 
Kongresu MŚP. Będzie on uwzględniał tematykę ochrony śro-
dowiska i zmian klimatu w kontekście kierunków rozwoju go-
spodarki oraz digitalizację jako czynnik głęboko wpływający na 
kształt sektorów publicznego i prywatnego.

Czujemy się upoważnieni do podejmowania tych wyjątkowo 
trudnych zagadnień, ponieważ doświadczenia dotychczaso-
wych Kongresów potwierdzają trafność i  ważność wybranej 
tematyki. Ponad sześć tysięcy uczestników siódmej edycji, 
udział delegacji zagranicznych z  niemal 40 państw to ważne 
dane statystyczne. Razem uczymy się praktycznej współpracy 
biznesu ze środowiskami nauki oraz z organami samorządu te-
rytorialnego. Budowanie i doskonalenie tego „złotego trójkąta” 
współpracy, w  tym również w  wymiarze międzynarodowym, 
jest współczesnym wyzwaniem i zadaniem.

W mijającym roku uroczyście świętowaliśmy dwudziestą pią-
tą edycję Laurów Umiejętności i Kompetencji. U podwalin dwu-
dziestu pięciu lat laurowej tradycji stoi idea honorowania i pro-
mowania autorytetów ze świata etyki, polityki, kultury, nauki, 
medycyny, mediów oraz – oczywiście – przedsiębiorczości. Jej 
owocem są podziękowania, złożone na ręce około tysiąca stu 
osób, działających na skalę lokalną, regionalną, krajową i mię-
dzynarodową. Największe emocje wzbudzają zawsze laureaci 
Diamentowych Laurów – postaci tak wybitne, jak prof. Zbi-
gniew Brzeziński, Jan Nowak Jeziorański, Wacław Hawel, Ta-
deusz Mazowiecki oraz największy autorytet, święty Jan Paweł 
II. Łącznie 30 osób.

W ten sposób powstaje nasz Śląski Panteon Ludzi Wielkiego 
Formatu, osób zasłużonych dla dobra wspólnego, dla rozwoju 
naszego regionu, kraju i Europy, czyniąc nasz region niezwy-
kłym i  wyjątkowym. Umiejętność i  potrzeba wewnętrzna po-
dziękowania takim osobom to dodatkowy wymiar tego wy-
darzenia, budowanie nowego oblicza cywilizacji, szanującej 

ludzkie dokonania i bazującej – zwłaszcza w dobie jej skoko-
wego rozwoju – na systemie odbudowanych wartości uniwer-
salnych.

Kończymy ten ważny rok, z  radością witając powołanie 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wyłoniono władze tej 
nowej, ważnej, organizacji samorządu terytorialnego. Nowo 
powołanemu Zarządowi Metropoli i  jej Przewodniczącemu, 
Kazimierzowi  Karolczakowi deklarujemy gotowość współpracy 
przy realizacji zadań ustawowych i tych, wynikających z wielo-
letnich oczekiwań społecznych.

Życzę Państwu, Czytelnikom i  Wydawcy Kapitału Dolne-
go Śląska realizacji planów i  marzeń w  Nowym 2018 Roku. 
W  okresie Świąt Bożego Narodzenia – bliskości rodziny, do-
skonalenia relacji oraz dużo odnawialnej energii, tej ducho-
wej, wynikającej z  powtarzalności narodzin Dzieciątka Jezus  
i materialnej, warunkującej godne życie.

Tadeusz Donocik, 
prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Podsumowanie 2017 rokuDla Integracji Gospodarczej
Dolnośląska Izba Gospodarcza jest jedną z najstarszych tego 

typu organizacji w Polsce. Od 1990 roku dzięki zaangażowaniu 
i pracy wielu osób, firm, podmiotów DIG wypracowała pozy-
cję jednej z najprężniejszych i  liczących się izb w Polsce. Od 
1991 roku członek Krajowej Izby Gospodarczej, w której przez 
wiele lat przedstawiciele z Wrocławia pełnili kluczowe funkcje. 
W  regionie Izba zrzesza podmioty gospodarcze, zarówno fir-
my globalne, banki, korporacje, uczelnie, ale także średni i mały 
biznes.  Jak większość organizacji tego typu reprezentuje in-
teresy przedsiębiorców wobec administracji centralnej i  lokal-
nej. Współpracuje między innymi z Urzędem Marszałkowskim, 
Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta Wrocławia, dolno-
śląskimi urzędami miast i  gmin, starostwami w  celu ochrony 
i  reprezentowania środowisk biznesowych. Szkoli, informuje, 
integruje. Od lat jest liderem pozyskiwania środków Unii Euro-
pejskiej. Dzięki realizacji projektów,  za pośrednictwem DIG do 
przedsiębiorców trafiło już ponad 9 milinów złotych. Wsparciu 
osób prowadzących działalność gospodarczą służy także Sąd 
Arbitrażowy DIG, który rozstrzyga spory między podmiotami 
i stanowi alternatywę dla sądów powszechnych. Jako jednany 
we Wrocławiu podmiot DIG legalizuje dokumenty w  obrocie 
międzynarodowym, co często jest czynnością niezbędną dla 
firm eksportowych, które na Dolnym Śląsku generują 12 %  pol-
skiego eksportu.   DIG była także inicjatorem powołania przy 
Marszałku Województwa Dolnośląskiego rady ds. współpracy 
z zagranicą, której celem jest rozwój eksportu i wsparcie eks-
pansji międzynarodowej dolnośląskich przedsiębiorstw

Kolejnym wyróżnikiem DIG są działające sekcje branżowe. 
Firmy o podobnym profilu działalności, regularnie spotykają się 
i podejmują działania na korzyść ogółu. Sekcja Motoryzacyjna 
skupia głównie kluczowe regionalne firmy dilerów samocho-
dowych i  jest reprezentatywnym podmiotem dla tego środo-
wiska. Sekcja Firm Doradczych to szerokie spektrum firm, które 
wspierają pozostałych w zakresie: prawa, finansów, inwestycji, 
zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń, rozwoju i pozyskiwa-
nia środków unijnych. Sekcja organizuje śniadania programo-
we, na których poruszane są aktualności ważne z punktu wi-
dzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Z  kolei Sekcja 
ds. biznesu, energetyki i edukacji, poprzez ogólnopolski zespół 
ekspertów działa na rzecz środowiska podmiotów zaintereso-
wanych tą tematyką. Organizuje także międzynarodowe konfe-
rencje, które stanowią przestrzeń dla dyskusji o szeroko pojętej 
ochronie środowiska. 

Na najbliższy rok zaplanowaliśmy jak zwykle intensywny cykl 
szkoleń. Wśród nich znajdują się zarówno te, które cieszą się 
dużą frekwencją: tzw. miękkie, ale również odnoszące się do 
nowych regulacji, które wkrótce zaczną obowiązywać. Przede 
wszystkim dotyczących Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego w zakresie zaostrzania przepisów ochrony danych oso-
bowych jak również nowych uregulowań prawno – finanso-
wych oraz wprowadzania procedur antykorupcyjnych.

DIG patronuje także wydarzeniom i konferencjom organizo-
wanym przez inne podmioty, ale również zaprasza na cieszące 
się dużą popularnością Kluby Biznesu, spotkania o charakterze 
mniej formalnym służące integracji i budowaniu relacji. To prze-
strzeń do poznawania ludzi i nawiązywania nowych kontaktów. 

Wszystkie wydarzenia relacjonujemy na stronie internetowej 
www.dig.wroc.pl. Tam także znajdują się zaproszenia oraz za-
powiedzi nadchodzących.

DIG zaprasza do partnerstwa wszystkie podmioty zaintereso-
wane w wymianą i współpracą na rzecz tworzenia społeczno-
ści przedsiębiorców na Dolnym Śląsku.

Zbigniew Sebastian
prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej
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Sponsorzy NFM::NFM – instytucja kultury miasta Wrocławia współprowadzona przez:

Sala Główna NFM, fot. Łukasz Rajchert

Philharmonia Orchestra

Esa-Pekka Salonen

Giuliano Carmignola

Giancarlo Guerrero

Garrick Ohlsson

Eiji Oue

Jazz at Lincoln Center Orchestra 
with Wynton Marsalis

Bu�alo Philharmonic Orchestra

Tomasz Stańko

Filharmonie Brno

Case Scaglione

Milan Pala

Joseph Swensen

Farruquito

Anne-Sophie Mutter

Andrzej Boreyko

Nemanja Radulović Paul McCreesh 

Elisabeth Leonskaja

Sezon artystyczny 2017/2018
Zaproszeni goście

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Reklama_Highlights_2017_2018_NFM_do__Kapital_186x265mm_do_DRUKU.pdf   1   2017-12-18   15:46:43

Mediacja skutecznym sposobem 
rozwiązywania konfliktów

Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy 
do sądu albo po wszczęciu postępowania na podstawie po-
stanowienia sądu. Obie strony mogą złożyć wniosek o prze-
prowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania. Istotną 
korzyścią mediacji jest poufność oraz bezpośredni wpływ na 
rezultat, co zmniejsza prawdopodobieństwo konieczności pro-
wadzenia egzekucji. Ma ona szczególne zastosowanie w tych 
sporach, w których przedsiębiorców łączą długotrwałe rela-
cje biznesowe. Rozwiązywanie konfliktów na drodze sądowej 
często wiąże się z dużym ryzykiem dotyczącym ostatecznego 
rozstrzygnięcia, często długotrwałego i kosztownego procesu. 
Warto także pamiętać, że nawet pozytywne rozwiązanie sądo-
we może okazać się niezwykle trudne do wyegzekwowania. 
Strony mogą także rozszerzyć zakres spraw wykraczających 
poza zakres pozwu i rozwiązać wszystkie wzajemne spory bez 
uszczerbku dla wizerunku firmy. Mediacja pozbawiona jest tych 
elementów procedury sądowej, które są najbardziej uciążliwe 
dla stron. Nie wymaga powoływania świadków ani biegłych. 
Dodatkową zaletą ugody zawartej przed mediatorem w trakcie 
procesu jest zwrot 3/4 wpisu sądowego. Warto przy tym pa-
miętać, że ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdze-
niu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem. 

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego od 
czerwca 2017r. umożliwia prowadzenie mediacji pomiędzy stro-
nami i organami administracji publicznej przed którymi sprawa 
się toczy, jak i pomiędzy samymi stronami postępowania.W tym 
przypadku ugoda jest jednym z mozliwych rozwiążań.

Przez ostatnie kilkanaście lat, jako stały mediator przy Sądach 
Okręgowych, przeprowadziłam kilkaset mediacji gospodar-
czych, cywilnych oraz z zakresu prawa pracy, które w przewa-
żającej mierze kończyły się ugodą. Większość prowadzonych 
przeze mnie mediacji odbywała się na zlecenie sądów, pod-
miotów gospodarczych, instytucji publicznych i osób fizycz-
nych. Dotyczyły one wielu dziedzin gospodarki: branży bu-
dowlanej, transportowej, medycznej czy energetycznej. Muszę 
przyznać, że wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowi-
skach kierowniczych zdecydowanie ułatwia prowadzenie me-
diacji w sprawach gospodarczych oraz z udziałem podmiotów 
publicznych. W wykonywanej pracy, zwłaszcza w sprawach 
prowadzonych na zlecenie klientów spoza Polski, niezwykle 
pomocna okazała się także wymiana doświadczeń z profesjo-
nalistami z całego świata podczas kilkumiesięcznego, między-
narodowego projektu dotyczącego pokojowego rozwiązywa-
nia konfliktów na Chulalongkorn University w Bangkoku.

Myślę, że najlepszym dowodem na skuteczność Kancelarii 
Mediacyjnej Jolanta Maślikowska, poza licznymi, pozytywnie 
zakończonymi mediacjami, są również przyznane nam wyróż-
nienia. Szczególną nagrodą mobilizującą do przestrzegania naj-
wyższych standardów, jest Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy 
będący znakiem wiarygodności i jakości gospodarczej, przy-
znawanym przedsiębiorcom przez województwo dolnośląskie. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu: 
kancelaria@mediacje-maslikowska.pl, tel. 603 138 491

Jolanta Maślikowska
stały mediator na listach Sądów Okręgowych

właścicielka "Kancelarii Mediacyjnej Jolanta Maślikowska"

www.mediacje-maslikowska.pl
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Zainwestują ponad
900 000 000 zł 
i nie zwalniają tempa 
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE) kończy rok z jednym z najlepszych wyników w historii 
spółki. Firmy rozpoczęły realizację 10 nowych projektów o wartości przekraczającej 907 milionów zło-
tych. Nowe inwestycje – to utworzenie co najmniej 1600 nowych miejsc pracy. Dostęp do światowej 
klasy specjalistów kształcących się i mieszkających w naszych regionie staje się decydującym czynni-
kiem prowadzącym do lokowania inwestycji w LSSE.

- 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. Świa-
towej klasy przedsiębiorstwa rozwijają się w Legnickiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej, gdyż wiedzą, że we naszym regionie 
znajdą odpowiednich pracowników – mówi Witold Lech Id-
czak, Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Doskonałym przykładem jest kolejna inwestycja firmy BASF 
Polska Sp. z o.o., której fabryka w Środzie Śląskiej jest najwięk-
szym producentem katalizatorów w Europie. Do tej pory spółka 
zainwestowała w LSSE niemal 600 milionów złotych i zatrudnia 
ponad 400 pracowników. Teraz zainwestuje kolejne 362 milio-
nów złotych i zwiększy zatrudnienie o 140 osób. 

Kolejnym strategicznym projektem w  LSSE jest rozpoczęta 
budowa centrum logistycznego H&M w Krzywej. Dzięki dzia-
łalności potentata w branży odzieżowej, utworzonych zostanie 
ponad 1000 miejsc pracy - co praktycznie wyeliminuje bezro-
bocie w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

W tym roku światowe marki wzmocniły „Dolinę automotive“ 
w LSSE. Producenci dla branży motoryzacyjnej – BASF Polska, 
VOSS Automotive Poland, TBMECA Poland, Gates Polska, Oeti-
ker Polska zainwestują łącznie ponad 620 milionów złotych, co 
stanowi 68 procent projektów realizowanych w 2017 roku. 

Rozwój LSSE to nie tylko inwestycje. Placówki oświatowe po-
łożone w granicach LSSE i będące partnerami Dolnośląskiego 

Spółka Gates Polska zainwestuje w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) ponad 125 mln złotych i stworzy 50 nowych miejsc pracy. 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 roku.

Klastra Edukacyjnego kształcą najlepsze kadry dla przemysłu. 
Szkoły branżowe, techniczne oraz uczelnie wyższe otwarte są 
na współpracę z  inwestorami i  stale dopasowują swoją ofer-
tę do potrzeb rynku pracy. To tutaj powstała idea powołania 
zawodu „technika mechatronika”, którą z  powodzeniem od 
kilkunastu lat wspiera i rozwija Volkswagen Motor Polska.  Śla-
dem koncernu poszły kolejne firmy ze Strefy, które wspólnie ze 
szkołami m.in. w Legnicy, Chocianowie i Środzie Śląskiej stwo-
rzyły już 10 klas patronackich realizujących autorskie progra-
my kształcenia. Uczniowie kształcą się w nich w zawodach, tj.: 
technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, mecha-
nik precyzyjny, monter mechatronik, technik mechanik lotni-
czy, technik transportu drogowego. Pozostałe firmy wspierają 
szkoły poprzez organizację praktycznej nauki zawodu w  rze-
czywistych warunkach pracy. 

Tylko w  2016 roku dzięki współpracy na rzecz kształcenia 
zawodowego 1382 uczniów mogło zrealizować zajęcia prak-
tyczne i praktyki w firmach strefowych. Po ukończeniu szko-
ły trafiają do zakładów pracy, które dobrze poznali w  trakcie 

Rozpoczęcie budowy inwestycji Szwajcarskiej firmy OETIKER, która zainwe-
stuje w LSSE 16 mln euro.

Kolejna edycja konferencji „Zawodowa Strefa" poświęcona szkolnictwu 
branżowemu i technicznemu. Wzięło w niej udział ponad 300 osób. Wśród 
nich m.in: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, przedstawiciele 
Ministerstwa Rozwoju, firm działających w Legnickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej S.A. (LSSE), samorządowcy, naukowcy, parlamentarzyści, 
studenci i uczniowie.

edukacji. Dolnośląski Klaster Edukacyjny łączy zatem potencjał 
gospodarczy, edukacyjny i  naukowy na rzecz kształcenia za-
wodowego dostosowanego do potrzeb gospodarki i lokalnych 
rynków pracy.

Dziś LSSE to 21 kompleksów inwestycyjnych (podstref) w 18 
gminach obejmujących ponad 1300 ha terenów inwestycyj-
nych. W firmach działających w LSSE pracuje dziś ponad 15 tys. 
osób. Dotychczasowe nakłady inwestycyjne przekroczyły 8 mi-
liardów złotych. LSSE wyróżnia strategiczne – centralne poło-
żenie 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 nale-
żą do najbardziej aktywnych, zaangażowanych w pozyskiwanie 
inwestorów i czyniących największe postępy w ich obsłudze.

Najnowszym projektem LSSE dotyczącym rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego , były warsztaty „Kolosalne znaczenie kompetencji". Pod okiem 
profesjonalistów z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (LSSE), Biura Karier PWSZ w Legnicy oraz firm będących partnerami Dolnośląskiego 
Klastra Edukacyjnego, studenci poznawali, jak połączyć wiedzę, umiejętności i postawy, żeby łatwiej, sprawniej i skuteczniej odpowiadać na oczekiwania 
pracodawców przy realizacji powierzonych zadań.
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Eldisy Polska Sp. z o.o.
Komorniki, ul. Polna 27, 55-300 Środa Śląska
tel. +48 71 397 64 02, fax +48 71 317 31 60
biuro@eldisy.pl, www.vds-polska.pl

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

Vorwerk Dichtungssysteme jest przedsiębior-
stwem o  ponad 185-letniej tradycji. Działalność 
koncernu rozpoczęła się w 1827 roku pod nazwą 
J.C. Vorwerk. Lata dynamicznego rozwoju za-
oowocowały 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 innowacyj-
ność poprzez ciągły rozwój oraz doskonalenie na 
każdej płaszczyźnie produkcji. 

Dzięki zachowaniu najwyższych standardów, fir-
ma może dostarczać uszczelki światowym koncer-
nom, 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, speł-
niające najwyż-
sze standardy 
technologiczne

•  Skuteczna od-
powiedzialność 
biznesu w trosce 
o kontrahenta i pra-
cownika

•  Innowacyjność i kreatyw-
ność

Centrum Kompetencji Druku 3D 
otwarte na współpracę 
z przemysłem i nauką
Z Piotrem Adamczewskim, dyrektorem zarządza-
jącym Materialise w Polsce, rozmawia Ryszard Ża-
biński

Firma Materialise znalazła się w  gronie tegorocznych laure-
atów nagród gospodarczych przyznanych podczas III Forum 
Przemysłowego, które odbyło się w  dniach 8-10 grudnia 
w  Karpaczu.  Dzięki jakim osiągnięciom udało się zdobyć to 
wyróżnienie?

Firma Materialise od 2014 roku sukcesywnie rozwijała dzia-
łalność polskiego oddziału. W  tym czasie zwiększyliśmy swój 
park maszynowy z trzech profesjonalnych maszyn do dwudzie-
stu. Jednak to budowa nowej siedziby i Centrum Kompetencji 
Druku 3D dla technologii SLS stało się przysłowiową kropką 
nad „i”. Zainwestowliśmy około 10 milionów euro w budynek 
i technologię, aby stworzyć komfortowe warunki do dalszego 
rozwoju technologii przyrostowej w Polsce. Do naszych sukce-
sów można także zaliczyć wsparcie Centrum Zdrowia Dziecka 
i uruchomienie laboratorium Druku 3D z wykorzystaniem na-
szego oprogramowania Materialise Mimics.

Był Pan odpowiedzialny za budowę   największego w  Euro-
pie Centrum Kompetencji Technologii Druku 3D w Bielanach 
Wrocławskich. Jak rozwija się współpraca Centrum z polskimi 
przedsiębiorstwami? W  których branżach najchętniej wyko-
rzystywane są osiągnięcia technologii druku 3D?

Budowa Centrum Kompetencji Druku 3D niewątpliwie po-
maga nam być zauważonym i rozpoznawanym. W Polsce nadal 
dominują technologie konwencjonalne oraz przeświadczenie, 
że druk 3D jest bardzo drogi i nie spełnia wymogów jakościo-
wych. Wiele osób postrzega technologię przyrostową przez 
pryzmat drukarek nabiurkowych. My oferujemy dziś w pełni 
funkcjonalne wyroby. Oczywiście jest też wielu przedsię-
biorców, którzy nam zaufali i razem z nami pogłębiają wie-
dzę. Z  naszej strony oferujemy również takie rozwiązanie 
jak Akademię 3DP, Co-engineering oraz Co-creation, które 

to pozwalają na optymalizację rozwiązań klientów. W Polsce 
technologia przyrostowa stosowana jest głównie w obszarze 
prototypowania. Ta technologia daje możliwość skrócenia cza-
su wdrażania nowych rozwiązań i  wzorów poprzez wyelimi-
nowanie produkcji narzędzi niezbędnych np. w przetwórstwie 
tworzyw sztucznych, czy odlewnictwie. Druk 3D jest dziś sto-
sowany prawie we wszystkich dziedzinach przemysłu. Naszymi 
usługami wspieramy przemysł motoryzacyjny lotniczy, prze-
twórstwo tworzyw sztucznych, medyczny, czy też AGD.  Jest 
to technologia, która może znaleźć zastosowanie w  każdej 
dziedzinie życia i przemysłu.

Ilu pracowników zatrudnia Materialise w Polsce? Jaki jest ich 
wkład  w rozwój technologii druku 3D?

Obecnie w naszym oddziale pracuje 60 osób, które przyczy-
niają się do rozwoju głównych kompetencji firmy Materialise. Od 
ponad 25 lat, w Materialise rozwijamy Druk 3D, tworzymy opro-
gramowanie oraz prowadzimy działania w  obszarze inżynierii. 
W  naszym polskim zespole mamy programistów, pracowników 
odpowiedzialnych za wytwarzanie przyrostowe oraz kadrę inży-
nieryjną. Dziś wszystkie te działy współpracują ze sobą, aby two-
rzyć jeszcze lepsze rozwiązania programistyczne, które wspierają 
naszą produkcję i sprawiają, że nasze wyroby spełniają wymogi ja-
kościowe, takie same jak w przypadku produktów wytwarzanych 
tradycyjnymi metodami. W  Dziale Rozwoju Oprogramowania 
tworzymy nowe produkty oraz rozwijamy już istniejące tj. Magics, 
Mimics, Steamics. Nasi inżynierowie wdrażają nowe produkty oraz 
procesy. Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój barwienia detali, do-
bór w walidację nowych kolorów dla naszych klientów.

Jak wygląda współpraca Centrum Kompetencji Technologii 
Druku 3D w Bielanach Wrocławskich z przedstawicielami pol-
skiej nauki? 

Nie będę ukrywać, że w tym obszarze liczyłem na dużo wię-
cej. Widać wyraźny podział pomiędzy uczelnie i przemysł w tym 
obszarze. Jednym z powodów, dla którego Materialise na swo-
ją siedzibę wybrało najpierw Wrocław, a obecnie Bielany Wroc-
ławskie, jest fakt istnienia w stolicy Dolnego Śląska olbrzymiego 
zaplecza naukowego, które chcemy zaprosić do partnerskiej 
współpracy. Dzisiaj w  Polsce brakuje kształcenia zawodowego 
oraz ukierunkowanego na innowacje. Chcielibyśmy, aby uczelnie 
czerpały z  naszego doświadczenia oraz pomagały nam szkolić 
przyszłe kadry. W  tak szybko zmieniającym się świecie, polskie 
szkolnictwo wydaje się nie nadążać za zmianami. Przemysł po-
trzebuje dobrze przygotowanych pracowników, którzy będą 
kształceni w nowoczesny sposób, spełniający oczekiwania bizne-
su. Wiele firm, w tym także Materialise, świadomych jest potrze-
by wsparcia szkolnictwa np. poprzez udostępnienie technologii 
studentom, aby mogli doświadczalnie zapoznać się z tym, czego 
dowiadują się na uczelniach. Materialise jest otwarta na współpra-
cę, bo wierzymy, że dzięki niej będziemy mogli jeszcze bardziej 
efektywnie realizować naszą misję tworzenia innowacyjnych pro-
duktów, aby świat był zdrowszym i lepszym miejscem.
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III Forum Przemysłowe w Karpaczu: 
Gospodarka potrzebuje przemysłu

III Forum Przemysłowe, które odbyło się w dniach 8-10 grud-
nia w Karpaczu, było okazją do szerokiej debaty o kluczowych 
problemach przemysłu europejskiego, takich jak: reindustria-
lizacja, gospodarka cyfrowa, rewolucja elektryczna w motory-
zacji, polityka klimatyczna, bezpieczeństwo energetyczne, no-
woczesne i tradycyjne gałęzie przemysłu oraz wszystkiego, co 
dotyczy szeroko pojętego przemysłu czasu wolnego, a więc 
m.in. turystyki, kultury, rozrywki. Hasłem przewodnim tego-
rocznej edycji konferencji były „Kierunki rozbudowy i rozwoju 
przemysłu w Europie”.  
W jaki sposób wprowadzać w życie ambitne plany europejskiej 
polityki klimatycznej i  energetycznej? Jak wzmocnić konku-
rencyjność europejskiego przemysłu? Co robić, by efektywnie 
wspierać rodzimy kapitał i  rodzinne firmy? Jakimi rozwiąza-
niami wspomagać wdrażanie innowacji w  przemyśle? Jak 
najlepiej wykorzystać popy? Odpowiedzi na te i wiele innych 
ważnych dla gospodarki pytań poszukiwało ponad 700 gości 
Forum, a  wśród nich przedstawiciele największych koncer-
nów przemysłowych, parlamentarzyści, eksperci i ekonomiści 
z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 
Podczas Forum wiceminister rozwoju, Jerzy Kwieciński oce-
tencjał intelektualny Europy, w  szczególności państw tzw. 
Nowej Euronił, że polska gospodarka ma szansę utrzymać 
tempo wzrostu w najbliższych kwartałach. Dodał też, że ana-
litycy agencji ratingowych potrzebują czasu, by ocenić, na ile 
wzmacniają się inwestycje oraz eksport. Zdaniem wiceministra 

Prawie 650 gości z branży energetycznej, górniczej, motoryzacyjnej, IT, turystycznej, a także przedstawiciele administracji 
państwowej i samorządowej, instytutów badawczych i think-thanków oraz eksperci, naukowcy i dziennikarze z kilkunastu 
krajów Europy. Za nami III Forum Przemysłowe w Karpaczu. Podczas dwóch dni obrad przeprowadzonych zostało kilkadzie-
siąt wydarzeń: debat, sesji plenarnych, prezentacji raportów i bloków tematycznych w pięciu ścieżkach: Gospodarka, Inwe-
stycje, Innowacje, Infrastruktura, Społeczeństwo. W ramach projektów „Made in Poland” oraz „Startup Session” na Forum 
Przemysłowym zaprezentowało się kilkadziesiąt polskich firm, zarówno startupów, jak i spółek z tradycją. 

to właśnie te dwa czynniki w coraz większym stopniu zaczyna-
ją decydować o wzroście gospodarczym.
W  obradach Forum wzięli udział także: wiceminister cyfry-
zacji, Marek Zagórski, wiceminister edukacji narodowej, Ma-
rzena Machałek, wiceminister infrastruktury i  budownictwa, 
Tomasz Żuchowski, były premier, Leszek Miller oraz senator 
Grzegorz Napieralski. Wśród gości zagranicznych należy za-
znaczyć obecność szefa Kancelarii Prezydenta Gruzji, Giorgia 
Abashiszwili, posła do Bundestagu, Klausa-Petera Schulze, de-
putowanej Parlamentu Macedonii, Slavici Shumanska-Mitevej, 
przewodniczącego Stowarzyszenia na rzecz Inwestycji Zagra-
nicznych Czech, Kamila Blažeka, dyrektora Agencji Promocji 
Inwestycji Zagranicznych Bośni i Hercegowiny, Gordana Mili-
nića oraz prezesa Fuel Economy Solution Limited, Tima Patter-
sona z Wielkiej Brytanii.
O swoich receptach na sukces mówili w Karpaczu przedstawi-
ciele dużych polskich spółek. 
– Musimy oferować nie tylko surowce czy półprodukty, ale 
również własne produkty finalne. Trzeba kreować ich mar-
ki – przekonywał Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN 
Orlen. – Konieczne jest również wykorzystywanie procesów 
i idei Przemysłu 4.0, czyli np. robotów cyfrowych.
Na nowe technologie stawia również Tauron Polska Energia. 
– W ramach koncernu scentralizowaliśmy budżety na badania 
i  rozwój w  spółce-matce – mówił w  Karpaczu prezes firmy, 
Filip Grzegorczyk. – To Tauron definiuje obecnie, na czym mu 

zależy i zaprasza naukowców do współpracy nad konkretnymi 
problemami.
Podczas Forum Przemysłowego została przedyskutowana 
kwestia budowania marek i  rozwijanie ich zdolności do za-
granicznej ekspansji. Uczestnicy obrad nie mieli wątpliwości, 
że choć globalizacja ma swoje ciemne strony, jest nie do po-
wstrzymania. 
– To proces nieuchronny, więc musimy w  nim uczestniczyć 
– mówiła Wioletta Krawczyk-Namyślak, dyrektor zarządzająca 
KGHM TFI. 
– Dzięki wzrostowi współzależności gospodarczych od wie-
lu lat w Europie mamy pokój – zauważył Wiesław Ogrodnik, 
prezes Zakładów Ceramicznych Bolesławiec. – A brak wojen 
działa z kolei w drugą stronę: sprzyja zdobywaniu rynków i po-
mnażaniu majątków.
Najważniejsze debaty Forum dotyczyły budowania wspólnej 
unijnej polityki przemysłowej. Były premier Rzeczypospolitej 
Polskiej, Jan Krzysztof Bielecki, zwrócił uwagę, że będzie to 
bardzo trudne zadanie. 
– W Europie poziom industrializacji jest szalenie zróżnicowa-
ny. W Wielkiej Brytanii udział przemysłu w PKB wynosi 9 proc., 
a w Niemczech 25 proc. Sądzę, że wspólnym mianownikiem 
może być wyłącznie trend określany jako Przemysł 4.0, czyli 
wykorzystywanie nowych technologii cyfrowych – przekony-
wał.
Problem w  tym, że – jak uznali uczestnicy Forum – Europa 
sama sobie utrudnia skuteczną konkurencję, np. z gospodarką 
amerykańską. 
– W wielu obszarach Unia wprowadza restrykcyjne przepisy, 
skutkujące m.in. wysokimi cenami energii – mówił były mi-
nister gospodarki Janusz Steinhoff. – Jeżeli Europa będzie 
w czołówce zmian klimatycznych, nie mając za sobą peletonu, 
nastąpi alokacja przemysłu i części miejsc pracy poza UE.
Wśród głównych tematów III Forum Przemysłowego w Karpa-
czu było także bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz na-
szego regionu. Celem wprowadzenia rynku mocy jest zapew-
nienie bezpieczeństwa energetycznego, a  budowa nowych 
mocy wytwórczych jest tylko jednym z  wielu scenariuszy – 
zgodzili się uczestnicy poświęconej tym zagadnieniom debaty. 
Zdaniem Jacka Misiejuka, dyrektora zarządzającego EnerNOC 
Polska Sp. z o.o., rynki mocy są sprawdzonym rozwiązaniem 
jeśli występują zagrożenia deficytu mocy – zarówno w okresie 
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zimowym, jak i letnim. Rynek mocy należy traktować jako uzu-
pełnienie sprawnie funkcjonującego rynku energii.
– Od kilku miesięcy obserwujemy pozytywną tendencję na 
rynku surowców energetycznych, a węgiel znów stał się su-
rowcem trendy – oświadczył podczas Forum Przemysłowego 
prezes Grupy Famur Mirosław Bendzera i dodał, że jest to jed-
nym ze stymulatorów całego sektora. 
W  Karpaczu mówiono także o  europejskiej polityce klima-
tycznej. Dr Klaus-Peter Schulze, poseł do Bundestagu zwrócił 
uwagę na to, że nie można pozwolić, by rachunek za przebu-
dowę przemysłu europejskiego na bardziej ekologiczny i no-
woczesny płaciły te regiony, dla których węgiel był dotychczas 
ważnym filarem ich gospodarek. 
– W tej kwestii Polska i Niemcy muszą współpracować i prze-
forsować w Unii Europejskiej wniosek, żeby regiony te dostały 
dodatkowe dofinansowanie na reindustrializację – przekony-
wał niemiecki polityk.
Możliwość przyciągania do Polski inwestycji zagranicznych 
było jednym z  często omawianych tematów. Maciej Badora, 
prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-
-Park" mówił, że Dolny Śląsk ma siłę przyciągania inwestorów, 
a jako przykład podał LG Chem. Według niego, sytuacja nie jest 
zła, a państwo zachęca inwestorów, którzy bez jego patronatu 
nie weszliby w potencjalnie ryzykowne przedsięwzięcia.
Zdaniem uczestników Forum, państwo musi odgrywać aktyw-
ną rolę w zagranicznej ekspansji polskich produktów. 
– Niemcy i  Francuzi od lat dyskretnie angażowali się we 
wspieranie swoich marek, a gdy przyszedł kryzys, to nawet ta 
dyskrecja zniknęła. Polskie państwo musi działać tak samo: 
zachować ostrożność, ale zawsze wspierać swoich przedsię-
biorców, bo to z  ich podatków żyjemy – przekonywał Miro-
sław Koźlakiewicz, przewodniczący rady nadzorczej Cedrobu.
Prof. Grzegorz W. Kołodko, reprezentujący Akademię Leona 
Koźmińskiego zwrócił uwagę, że trzeba wyraźnie odróżnić 
przemysł od biznesu. Dodał, że gospodarka służy temu, by 
ludzie mogli zaspokajać swoje potrzeby, lecz gospodarce jest 
potrzebny przemysł. Były wicepremier podkreślił, że zdecydo-
wana większość tego, co produkujemy, opiera się na tym, co 
już było wymyślone. 
– Nie jest to gospodarka innowacyjna lecz imitacyjna – dodał 
profesor podczas Forum Przemysłowego. 

– Tego typu forum to okazja do wymiany własnych doświad-
czeń, pomysłów, poglądów. Ważne, że ludzie chcą się po-
chwalić swoimi osiągnięciami i  słuchać doświadczeń innych 
– powiedziała z kolei w Karpaczu Barbara Dolniak, wicemar-
szałek Sejmu.
– Nasz region po prostu zasługuje na takie forum – przyznał 
Cezary Przybylski marszałek województwa dolnośląskie-
go, partnera Forum Przemysłowego. – Jeżeli popatrzymy na 
osiągnięcia Dolnego Śląska pod kątem rozwoju przemysłu, 
tworzenia miejsc pracy, wzrostu wydajności, to widać, że je-
steśmy liderem nie tylko w Polsce ale i w Europie.
– Po raz kolejny nasze miasto jest gospodarzem tego typu fo-
rum. Jestem przekonany, że to wydarzenie się będzie odby-
wało u nas cyklicznie – powiedział Radosław Jęcek, burmistrz 
Karpacza.
Podczas Forum Przemysłowego po raz pierwszy zapre-
zentowały się najciekawsze polskie startupy. W  konkursie, 
w  którym można było wygrać udział w  elitarnej „Startup 
Session” podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w  Krynicy 
w 2018 roku, wzięło udział 18 innowacyjnych firm. Nagro-
dę Komisji Eksperckiej przyznano Apzumi Spatial, a Nagrodę 
Publiczności otrzymało Runvido. Z kolei w wystawie „Made 

in Poland”, prezentującej małe i  średnie przedsiębiorstwa 
z  wysokim potencjałem eksportowym, wzięło udział 28 
firm i  instytucji z  różnych sektorów polskiej gospodarki: 
poczynając od branż kosmetycznej, spożywczej, medycz-
nej przez IT, na kosmicznej skończywszy. W  głosowaniu 
publiczności najlepszym wystawcą okazała się firma Be-
auty Face.
Pierwszy dzień Forum Przemysłowego zwieńczyła Uroczysta 
Gala, podczas której zostały wręczone nagrody w konkursie 
„Inwestycje, Inwestorzy 2017". Raport na ten temat przygoto-
wało Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych na zlecenie 
Instytutu Studiów Wschodnich, organizatora Forum Przemy-
słowego, a partnerem raportu jest PKN Orlen. Laureatami na-
gród Forum w Karpaczu zostali Wawel SA i Grupa Mlekovita. 
Producent słodyczy został laureatem w kategorii „Inwestor”. 
Mleczny potentat zwyciężył w kategorii „Inwestycja”. 
Organizatorem III Forum Przemysłowego jest Fundacja In-
stytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicz-
nego w Krynicy-Zdroju. Miastem Gospodarzem jest Karpacz, 
a  Partnerem – Województwo Dolnośląskie. Partner Strate-
giczny: KGHM Polska Miedź SA. Partner Merytoryczny: Zwią-
zek Pracodawców Polska Miedź.
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III Forum Przemysłowe w Karpaczu było wyjątkowym wy-
darzeniem. Jak podają organizatorzy, zgromadziło blisko 650 
gości m.in. z branży motoryzacyjnej, energetycznej, górniczej, 
czy IT. Podczas dwóch dni obrad odbyło się kilkadziesiąt de-
bat, sesji i bloków tematycznych o gospodarce, inwestycjach, 
innowacjach, infrastrukturze i społeczeństwie. Takie inicjatywy 
są doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń czy pre-
zentowania idei przez profesjonalistów. I tak było także tym 
razem. Gratuluję inicjatywy, dziękuję za zaproszenie do deba-
ty m.in. o znaczeniu i roli specjalnych stref ekonomicznych w 
rozwoju gospodarczym kraju i regionów. Zapraszam biznes do 
KSSE, bo takich terenów do inwestowania jak w województwie 
śląskim nie ma nigdzie indziej w Polsce. Tym bardziej cieszy 
nas zapowiedziana przez Premiera Mateusza Morawieckiego 
nowa koncepcja wsparcia inwestycji. Wraz z wejściem w życie 
rozporządzeń wykonawczych do inicjatywy polskiej strefy in-
westycji, cały region (podobnie zresztą jak cała Polska) stanie 
się wówczas strefą inwestycyjną. To duże ułatwienie i kolejny 
krok nie tylko na drodze rozwijania stref ekonomicznych, ale 
przede wszystkim możliwość przeniesienia ich pozytywnych 
efektów na inne rejony kraju. Widzę w tym wielką szansę dla 
naszego regionu. Zniknie m.in. jedna podstawowa bariera, czyli 
sposób przekazywania gruntów czy rozszerzania potencjalnej 
inwestycji na tereny poprzez zmianę granic strefy. Obecnie ta 
procedura trwa od roku do dwóch lat, co często zniechęcało 
inwestorów do Polski i w konsekwencji szukali oni dla siebie 
terenów inwestycyjnych niestety poza naszym krajem.

Jestem przekonany, że nowe przepisy będą skutecznym na-
rzędziem rozwoju regionalnego. Same strefy, w tym KSSE - lider 
programu - już na tym etapie przygotowują się do wdrożenia 
nowych rozwiązań i do faktu, że wzrośnie rola i odpowiedzial-
ność stref ekonomicznych.

Janusz Michałek 
Prezes

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
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„Victoria” oznacza zwycięstwo. 
Zwycięstwo w każdym aspekcie
Firma ze 131-letnią tradycją, należąca do najstarszych zakładów koksowniczych w kraju, uhonorowana 
tytułami  „Brylant Polskiej Gospodarki 2016" i „Gepard Biznesu 2016". To właśnie Wałbrzyskie Zakłady 
Koksownicze „Victoria” S.A.

Już w grudniu tego roku oddajemy do użytku najnowocześ-
niejszą w Europie, zaawansowaną technologicznie szóstą ba-
terię koksowniczą. Jej ukończenie zawdzięczamy staraniom 
naszych dwóch największych udziałowców – Towarzystwu Fi-
nansowemu Silesia sp. z o.o. z Katowic (58%) oraz Agencji Roz-
woju Przemysłu S.A. z Warszawy (34%).

Nowi właściciele podjęli się trudnej restrukturyzacji, postawili 
również przed Zarządem „Victorii” jako priorytet dokończenie 
budowy szóstej baterii koksowniczej, inwestycji wartej ponad 
130 mln zł. 

Najnowsza bateria oraz Zintegrowany Sys tem Zarządzania 
sklasyfikują Spółkę jesz cze wyżej w gronie liderów produkcji 
koksu odlewniczego specjalnego 1S o granulacji +100 mm na 
rynku, na którym z wieloma sukcesami działa od lat. Dzięki Cer-
tyfikatom jakości ISO 9001 i 14001 oraz Systemowi Zarządzania 
BHP zgodnemu z Polską Normą PN-N-18001 oferujemy naszym 
klientom produkty najwyższej jakości na rynku. Nasza produkcja 
w Polsce stanowi 4% krajowego eks portu koksu ogółem. Rocz-
nie produkujemy pond 500 tys. ton koksu, z czego ponad 400 
tys. ton stanowi właśnie w/w koks odlewniczy najlepszej jakości. 

Pozycję rynkową Spółki określają najwięksi europejscy liderzy 
z sektora odlewniczego, hutnictwa metali nieżelaznych i pro-
ducenci materiałów izolacyjnych. Zyskaliśmy zaufanie w Niem-
czech, Austrii, Francji czy Belgii i  oczywiście w  naszym kraju. 
A przed nami niebawem ekspansja na nowe rynki zbytu. Nowa 
bateria pozwoli zabezpieczyć bieżącą produkcję o  20% oraz 
zapasy surowców u naszych kontrahentów.

Jesteśmy także przedsiębiorstwem proekologicznym. Jednym 
z ważniejszych celów działalności Koksowni jest zrównoważone 
korzystanie ze środowiska naturalnego i  troska o dobro lokalnej 
społeczności. Na co dzień pracujemy w najwyższych standardach 
środowiska, bezpieczeństwa i jakości produktów. Sami nakładamy 
na siebie restrykcyjne normy obligujące do nieustannej poprawy 
we wszystkich obszarach swojej działalności. Celem działalności 
Spółki jest zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji odbiorcy 
z dostarczanego produktu oraz towarzyszących mu usług. Środki 
prowadzące do tego celu charakteryzuje innowacyjność rozwią-
zań w sferze produkcji i zarządzania firmą. Stosowane i wdrożone 
przez nas technologie spełniają międzynarodowe standardy. 

Równie ważne jest dla nas aktywne wspieranie społeczności 
regionu, w którym działamy. Bierzemy udział w realizacji waż-
niejszych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i  sportowych 
na Dolnym Śląsku. 

Jednak pozycja lidera, innowacyjność produkcji i  ochrony 
środowiska nie miałyby miejsca bez oddanej i wykwalifikowanej 
kadry. Ich wiedza, profesjonalizm i kreatywność są ogromnym 
potencjałem naszej Spółki. 

Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy w sta-
nie sprostać wszelkim wymaganiom naszych kontrahentów. 
W końcu nazwa Spółki nie jest przypadkowa. „Victoria” oznacza 
zwycięstwo. Przede wszystkim dla klientów.

Michał Bednarek
Prezes Zarządu WZK „Victoria” S.A.

Na zdjęciu po prawej stronie przy biało-czerwonym kominie osłonięta metalowym cieplakiem ukryta szósta bateria.
Innowacyjna bateria ponieważ:
  - Posiada instalację zmniejszającą emisję NOx,
  - Ciągła analiza spalin na pierwszym w Polsce kominie stalowym,
  - przerzut gazów obsadowych podczas obsadzania do sąsiedniej komory.

Jaka jest przyszłość branży naftowej w polsce, czy rozwój no-
wych technologii w motoryzacji, w tym rozwój produkcji sa-
mochodów elektrycznych nie spowoduje drastycznego obni-
żenia popytu na paliwa i spadku jego cen?

Przyszłość ropy naftowej zależy w pierwszym rzędzie od 
tego, jak długo jeszcze będzie ona królować w transporcie. 
Współczesny świat zużywa 96 milionów baryłek ropy nafto-
wej i paliw płynnych dziennie. Największym odbiorcą ropy jest 
transport, do którego trafia ponad połowa tego wolumenu. 
W centrum elektromobilności znajdują się samochody lekkie 
(LDV) i na nie przypada 35% globalnego zużycia ropy naftowej 
i paliw płynnych (34 mbd). Wśród nich z kolei największy seg-
ment stanowią samochody osobowe, zużywające 20% ropy 
naftowej i paliw płynnych (19 mbd). I to właśnie ten segment 
samochodów, zużywający jedną piątą globalnego wydobycia 
ropy, związany z indywidualnymi konsumentami i ich zwyczaja-
mi komunikacyjnymi, jest najbardziej podatny na „elektryfikację 
i cyfryzację". Elektryfikacja polega na zastąpieniu samochodu 
z tradycyjnym napędem spalinowym przez auto z napędem 
elektrycznym. Cyfryzacja może wzmocnić skutki tego procesu 
poprzez zmianę zachowań i zwyczajów konsumentów: rezyg-
nacja z posiadania samochodu na własność na rzecz ich wypo-
życzania i współdzielenia obniży koszty podróży samochodem 
i spowoduje wzrost popytu na te usługi.

Jednakże zmiany popytu na paliwa w najbliższych 15-20 la-
tach będą niewielkie. Flota samochodów osobowych w 2015 
roku liczyła 900 milionów samochodów. Z tego 1,2 miliona sta-
nowiły hybrydy i samochody elektryczne. Czystych samocho-
dów elektrycznych (BEV) było 680 tysięcy. Z powodu długiego 
cyklu życia samochodu osobowego (około 20 lat), co roku wy-
mienia się na nowe około 5 procent floty. Po uwzględnieniu 
przyrostu floty oraz rosnącego udziału samochodów elektrycz-
nych w sprzedaży, w latach 2030-2035 ich udział we flocie sa-
mochodowej nie jest imponujący. Według szacunków BP jest 
to około 6 procent, a redukcja popytu na ropę naftową z tego 
tytułu nie przekracza 1,2 mbd. Nie jest to jeszcze nic niepokoją-
cego. Jednak gdy spojrzymy na bardziej agresywne scenariusze 
o dłuższym horyzoncie, pokazują one, że w 2050 roku blisko 
70% globalnej floty samochodów osobowych mogą stanowić 
samochody elektryczne, a globalny popyt na ropę naftową 
może się skurczyć o ponad 24 mbd, czyli o 30% w stosunku do 
dzisiejszego poziomu. 

Co dalej z ropą naftową?

Co dalej z ropą naftową? 
Jej przyszłość nie jest zagrożona. Zamiast spalać ją w silni-

kach samochodowych, coraz więcej ropy będziemy przerabiać 
na produkty petrochemiczne i chemiczne, bez których świat 
nie może się rozwijać.

Adam Czyżewski, 
Główny Ekonomista PKN ORLEN
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Największy polski 
producent mięsa
Lider w produkcji drobiu i trzody chlewnej 
oraz uznany producent wędlin.
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Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w Polsce ma już 
piętnaście lat. Pan natomiast od dwóch kadencji, czyli od ośmiu 
lat, kieruje jedną z największych okręgowych izb inżynierów bu-
downictwa. Jest Pan również członkiem Krajowej Rady Polskiej 
Izby Inżynierów budownictwa. Jak Pan ocenia rozwój tego samo-
rządu w tym okresie? 

Jesteśmy jednym z  największych samorządów zawodowych 
w  Polsce, liczymy około 115 tysięcy członków, Dolnośląska Izba 
natomiast ma około 10 tysięcy członków. W tym, stosunkowo krót-
kim przecież okresie, wypracowaliśmy sobie mocną pozycję. Liczą 
się z nami coraz bardziej, nasz głos jest słyszalny, jesteśmy waż-
nym i  cenionym partnerem dla ustawodawcy, władz rządowych 
i samorządowych. W tych obszarach  musieliśmy szybko dogonić 
inne samorządy zawodowe, które działają znacznie dłużej niż my. 
Nie staraliśmy się jednak we wszystkim ich naśladować, mamy bo-
wiem w sobie coś co nazwałbym chorobą młodości. Nie chcemy 
iść utartymi szlakami i oprócz wykonywania swoich ustawowych 
obowiązków takich jak nadawanie uprawnień, przeprowadzanie 
egzaminów, działalności szkoleniowej i  dyscyplinarnej, chcemy 
oferować swoim członkom jeszcze coś więcej. 

Cały czas staramy się podkreślać i  uświadamiać naszym człon-
kom korzyści płynące z przynależności do samorządu zawodowego. 
Przede wszystkim, inżynierowie budownictwa mają wreszcie orga-
nizację, reprezentującą ustawowo ich interesy zawodowe. Mamy 
dla swoich członków bardzo korzystne warunki ubezpieczenia. Przy 
składce 70 złotych rocznie suma ubezpieczenia wynosi 50 tys. euro 
i można ją nawet zwiększyć do 300 tys. euro. Wiadomo przecież, że 
ryzyko działalności inżyniera budowlanego jest duże. Nasi członko-
wie mają bezpłatny dostęp do wszystkich norm polskich i europej-
skich stosowanych w naszym kraju, bogatego zasobu wiedzy, który 
oferuje Izba w postaci stacjonarnych i  internetowych szkoleń.Poza 
tym, gdzie jak nie do izb całe nasze środowisko ma zgłaszać postu-
laty dotyczące ich życia zawodowego i funkcjonowania całej branży. 

W  najbliższym czasie ma być uchwalona ustawa, która dość 
znacznie zmieni zasady działania samorządu, jak też samych inży-
nierów. W jakim kierunku idą te zmiany?

Mówimy o  przygotowywanej właśnie Ustawie o  architektach, 
inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Ustawa utrzymuje 
najważniejsze regulacje, obowiązujące od 2000 r., wprowadzając 
jednak wiele zmian, będących w dużej części odpowiedzią na po-
stulaty środowisk zawodowych. Dobrze się stało, że wzmocniona 
zostanie rola inżyniera w  procesie inwestycyjnym,choć jego od-
powiedzialność wyraźnie się zwiększy. Ustawa zakłada też  m.in. 
wprowadzenie jednej odpowiedzialności dyscyplinarnej członków 
samorządów architektów i inżynierów budownictwa wykonujących 
zawód architekta i zawód inżyniera budownictwa, w miejsce obec-
nie obowiązujących: odpowiedzialności zawodowej w  budow-
nictwie oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samo-
rządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. 
Do postępowania dyscyplinarnego ma być wprowadzona jeszcze 
jedna strona – powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru bu-
dowlanego, co naszym zdaniem może skomplikować i wydłużać 
czas trwania takich postępowań. Zgodnie nowymi rozwiązaniami, 
zwiększy się również wpływ ministra na tworzone przez samorzą-
dy wewnętrzne akty prawne jak statut, czy regulaminy organów. 
Ich treść będzie musiała być pozytywnie zaopiniowana przez mi-
nistra. Jest spory opór samorządu przed wprowadzeniem takiej 
regulacji. W  stosunku do inżynierów mają być nałożone większe 
wymagania dotyczące etyki i rzetelności wykonywania zawodu. Na 
przykład, inżynier skazany za przestępstwo umyślne, w tym rów-
nież nie dotyczące wykonywanej działalności zawodowej, będzie 
wykreślany z  listy członków samorządu, tym samym tracąc przez 
pewien czas prawo do wykonywania zawodu. Zwiększone zosta-
ną również obowiązki w zakresie podnoszenia kwalifikacji i stałego 
dokształcania się. Zadaniem samorządów będzie pilnowanie, aby 
zrzeszeni członkowie rzeczywiście podnosili kwalifikacje, uczest-
niczyli w szkoleniach. Nasz samorząd będzie zobowiązany również 
do skutecznego egzekwowania tego obowiązku. 

A jak ma być uregulowana sprawa wynagrodzeń inżynierów? Śro-
dowisko od dawna postuluje, aby pod tym względem inżynier bu-
downictwa był bardziej doceniony.

Żeby następca był lepszy

dr hab. inż. Eugeniusz Hotała,
prof. Politechniki Wrocławskiej,
przewodniczący Okręgowej Rady Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Z dr hab. inż. Eugeniuszem Hotałą, prof. Politechniki Wroc-
ławskiej, przewodniczącym Okręgowej Rady Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozmawia Ryszard 
Żabiński

Nasz, dolnośląski pomysł w tej sprawie sprowadza się m.in. do 
wprowadzenia ustawowych minimalnych stawek godzinowych za 
pracę uprawnionego inżyniera budowlanego, powiedzmy, na po-
ziomie 30-40 złotych. To nie rozwiąże definitywnie problemu, ale 
może być podstawą do kalkulowania wynagrodzeń inżynierów za 
wykonanie określonych prac. Wydaje mi się, że byłoby to dobre 
rozwiązanie i trzeba o nie się starać.

Takich autorskich pomysłów w  dolnośląskim samorządzie jest 
więcej…

Jeden z nich, z powodzeniem zastosowany w praktyce, to stwo-
rzenie Obwodowych Zespołów Członkowskich zamiast kosztow-
nych oddziałów terenowych. Jesteśmy bardzo dużym samorzą-
dem, a obwodowe zespoły pozwalają nam bardziej zbliżyć Izbę do 
inżynierów, zwłaszcza działających poza Wrocławiem. Jako Izba 
pokrywamy koszty związane z działalnością szkoleniową i organi-
zowaniem wydarzeń przez obwodowy zespół. W tym modelu uni-
kamy wysokich kosztów związanych z prowadzeniem oddziałów 
terenowych, a jednocześnie dajemy pole do aktywności dla lokal-
nych liderów naszego samorządu. Na wiele spotkań organizowa-
nych przez  obwodowe zespoły przychodzi nawet 30 - 40 proc. 
zrzeszonych tam członków. To bardzo dobry wynik. 

To już Pana ostatnia kadencja jako przewodniczącego rady w dol-
nośląskiej izbie. Jak dalej powinien rozwijać się samorząd zawo-
dowy inżynierów budownictwa?

Następcy powinni być zawsze lepsi od poprzedników, którzy 
przecież też mogą być dobrze oceniani. Co powinni jeszcze zro-
bić? Przede wszystkim, dalej cierpliwie wzmacniać pozycję naszego 
samorządu jako ważnego partnera dla władz państwowych, samo-
rządowych, ustawodawczych. Musimy być traktowani przez tych 
partnerów nie jak zamknięta korporacja, lecz organizacja działająca 
dla dobra środowiska inżynierów i całego społeczeństwa. Bardzo 
ważne jest wzmacnianie więzi pomiędzy samorządem a członkami, 
lepsze, bardziej skuteczne, docieranie do nich, w tym za pośredni-
ctwem nowoczesnych technologii. Nasza Izba może się pochwalić 
własną telewizją internetową z bardzo bogatym zasobem progra-
mów informacyjno-szkoleniowych. W  przestrzeni publicznej na-
leży bardziej skutecznie podkreślać, że inżynier budownictwa jest 
zawodem zaufania publicznego, że ciąży na nim ogromna odpo-
wiedzialność za jakość, a przede wszystkim bezpieczeństwo pro-
jektowanych i  wykonywanych obiektów budowlanych, z  których 
przecież wszyscy codziennie korzystamy. Ważne jest też, aby nasi 
członkowie mocno odczuwali potrzebę podnoszenia kwalifikacji, 
stałego doskonalenia się, aby sprostać ciągle rosnącym wyma-
ganiom technologicznym, jakościowym, etycznym. A  jeśli chodzi 
o  działaczy samorządowych, sprawujących kierownicze funkcje, 
aby w swoich działaniach kierowali się nie własnym interesem, lecz 
przede wszystkim interesem środowiska, które reprezentują, żeby 
odpowiedzialnie wypełniali swoją misją służenia inżynierom bu-
downictwa i społecznościom, w których działają.
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Nadchodzący rok 2018 to rok Jubileuszu 70-lecia 
Wrocławskiej Rady FSNT NOT

NOT promuje i wydaje 
ENGINEERING CARD - KARTĘ ZAWODOWĄ INŻYNIERA 

oraz KARTĘ EUROINŻYNIER,
o które mogą się starać studenci należący do 

Kół Młodych Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych 
oraz aktywni zawodowo technicy i inżynierowie.

W zabytkowym, z XIX wieku, gmachu Sejmu Śląskiego, mieści 
się Dom Technika Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych (WR FSNT NOT). 

WR FSNT NOT skupia 19 branżowych stowarzyszeń inżynie-
rów budownictwa, chemików, elektryków, geodetów, górni-
ków, inżynierów komunikacji, sanitarnych, leśnictwa i  drzew-
nictwa, materiałów budowlanych, mechaników, odlewników,  
naftowców, rolników, spożywców, włókienników, melioran-
tów, metali nieżelaznych i pożarnictwa, którzy są obecni w Eu-
ropejskiej Wspólnocie Badawczej, Gospodarczej i Społecznej. 

W  ramach wspierania działań młodzieży WR FSNT organi-
zuje Olimpiadę Wiedzy Technicznej, Konkurs Młody Innowator 
oraz uczestniczy w  Finałach Lokalnych zawodów EBEC, które 
są jednym z działań komitetu BEST (Board of European Students 
of Technology). Jubileusz 70lecia WRFSNT NOT świętować bę-
dzie z Krajowymi Stowarzyszeniami Inżynierskimi z Anglii, Austrii, 
Czech, Niemiec, Francji, Polski i Litwy, z którymi współpracuje nie 
tylko w ramach Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych (EFPSNT). Kończąc rok 2017 podsu-
mowano XLIII WDNiT, wręczając nagrody Laureatom Konkursu  

„Za  Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Techniki". Uroczystość 
uświetniło wręczenie Tytułu Złotego Inżyniera Mai Włoszczow-
skiej, wybitnej kolarce, absolwentce WPPT Politechniki Wroc-
ławskiej. W  nadchodzącym okresie zapraszamy wszystkich na 
wydarzenia Jubileuszowe WRFSNT NOT oraz na XLIV Dni Nauki 
i  Techniki a  Instytucje i  Przedsiębiorców zapraszamy do udzia-
łu w  kolejnych edycjach konkursów: „Za Wybitne Osiągnięcia 
w Dziedzinie Techniki”, „Dolnośląski Mistrz Techniki” oraz do kon-
kursu „Dolnośląska Nagroda Jakości”. Zaproszenia oraz wnioski 
konkursowe dla przedsiębiorców, firm, instytucji i uczelni są do-
stępne na stronie www.not.pl.

Informacje dotyczące Engineering Card oraz karty Euroengi-
neer można uzyskać na stronie https://enot.pl

K.Szcześniak, Komisja Informacji WRFSNT NOT

Laureatka I Nagrody w Konkursie „Za wybitne osiągniecia w dziedzinie
techniki” prof. Halina Podbielska 

Maja Włoszczowska z DYPLOMEM ZŁOTY INŻYNIER
w towarzystwie JM Rektora PWr Cezarego Madryasa 
oraz Prezesa WRFSNT NOT Tadeusza Nawracaja

Patroni i Goście Wrocławskich Dni Nauki i Techniki

Podziękowania przedstawicielkom Kół Naukowych UP
za prezentacje .w trakcie WDNiT

Prezentacje młodzieży
Kół Naukowych Uniwersytetu
Przyrodniczego na WDNiT

Podziękowania Prezesom SNT, 
które brały udział w XLIII WDNiT
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Pomagają
przedsiębiorcom i pracownikom 

DCF
jedyne takie kino we Wrocławiu 

  Pracowników z opolskiego Fotonu można spotkać w całym 
kraju. Firma współpracuję zarówno z mniejszymi jak i z najwięk-
szymi spółkami w Polsce praktycznie we wszystkich branżach, 
chociaż bardziej specjalizuje się w pracach, w zakładach pro-
dukcyjnych.

Foton wyróżnia przede wszystkim przejrzystość współpracy 
i rzetelne realizowanie kontraktów w bardzo krótkim czasie.  

Polska drugą ojczyzną 
- Zaczęliśmy sprowadzać pracowników z zagranicy na proś-

bę przedsiębiorców. Obecnie zatrudniamy około 1500 osób, 
głównie Ukraińców - informuje Wołodymyr Pastuszenko, pre-
zes firmy Foton. - Polska pod kątem możliwości znalezienia 
lepszej pracy to najlepszy sąsiad. Można dostać zezwolenie na 
pracę, pobyt, a nawet obywatelstwo. Polska to moja druga oj-
czyzna. Wielu z naszych pracowników ułożyło tu sobie życie. 

Prezes Pastuszenko podkreśla, że swoje osiągnięcia zawdzię-
cza  prężnemu zespołowi w opolskiej siedzibie firmy. - Żyjemy 
tu jak w rodzinie - mówi. - Każdy wie, co ma robić. Robi to su-
miennie i rzetelnie, bez zbędnego pośpiechu i stresu. 

W  Polsce mieszka i  pracuje coraz więcej Ukraińców. Jaką 
mają opinię wśród polskich pracodawców? Zdaniem prezesa 
Pastuszenki, opinię mają bardzo dobrą, rzadkie są przypadki 
nieporozumień. Na ogół są to sumienni pracownicy, którzy są 
chwaleni w swojej pracy. 

Coraz bardziej brakuje rąk do pracy
W Polsce, niedobór pracowników jest coraz bardziej odczu-

walny. Praktycznie w  każdej branży ich brakuje. Oczywiście, 
najtrudniej jest pozyskać tych z kadry kierowniczej. Najwięcej 

osób brakuje przy prostych pracach: produkcji, pakowaniu, 
sortowaniu, sprzątaniu, praniu itd. Jest także niedobór różnych 
specjalistycznych zawodów, monterów, ślusarzy, tokarzy, spa-
waczy, czy operatorów CNC. 

Osoby, które chcą znaleźć atrakcyjną pracę za pośredni-
ctwem Fotonu muszą spełnić kilka wymogów. Muszą więc po-
siadać wizę z prawem do pracy, kartę pobytu lub Kartę Polaka. 

Od 1 czerwca 2017 roku, dla Ukraińców zostały zniesione 
wizy turystyczne Schengen. Co to dla nich oznacza? Cóż, na-
dal będą mogli przyjeżdżać do Polski, ale będą mieli tylko 90 
dni, aby znaleźć i rozpocząć legalną pracę. Reszta formalności 
pozostanie raczej bez zmian, choć niektóre staną się nieco bar-
dziej skomplikowane. 

Oprócz podstawowych, wymaganych czynności, wszyst-
kim sumiennym pracownikom Foton wyrabia bezpłatnie karty 
pobytu, spełniając wszystkie wymogi, co po 5 latach skutkuje 
otrzymaniem kart stałego pobytu, a nawet obywatelstwa pol-
skiego. Gdy pojawia się potrzeba dojazdu do pracy na własną 
rękę, na każdą grupę 3-5 osób Foton daje samochód firmowy, 
także nieodpłatnie. Poza tym, jest firmą sprawdzoną, ze spo-
rym doświadczeniem i „ludzkim” podejściem do poszukujących 
pracy. 

- Filozofia naszej firmy jest prosta i jasna – podkreśla Woło-
dymyr Pastuszenko. - Każdy pracownik wie wszystko, co zwią-
zane jest z  jego pobytem, pracą i płacą. W całej historii firmy 
jeszcze nie było przypadku, żeby ktoś zgłaszał na nią skargi do 
sądu, czy urzędu. 

W uznaniu zasług,  Foton otrzymał dwukrotnie Laur Umie-
jętności i Kompetencji, w 2014 i 2016 roku. Nagrodę przyznaje 
Rada Opolskiej Izby Gospodarczej.

Agencja zatrudnienia Foton w Opolu działa na rynku pracy od 2012 roku, a już zapewniła sobie domi-
nującą pozycję w swojej branży. Firma świadczy profesjonalne usługi w zakresie doboru pracowników 
z Ukrainy oraz użyczenia ich polskim przedsiębiorstwom o każdym profilu działalności.

Wołodymyr Pastuszenko, prezes Fotonu, podczas uroczystej gali, odbiera Laur Umiejętności i Kompetencji.

Nowoczesne kino z  duszą – tak krótko o  DCF-ie 
mówią stali bywalcy. Chwalą atrakcyjny i  ambitny 
repertuar, cenią spotkania ze znanymi twórcami, 
organizowane tu festiwale czy przeglądy filmowe. 
Po 6-ciu latach od gruntownej modernizacji, DCF 
- dawne kino Warszawa – kolejny raz bije swój re-
kord frekwencyjny.

DCF ma długą i barwną historię, która swoimi korzeniami sięga 
czasów przedwojennych. Starsi pamiętają to miejsce jako kino 
„Warszawa”, najlepszy filmowy adres Wrocławia dawnych lat. 
Myli się jednak ten, kto chciałby w DCF-ie dostrzec dziś „stare 
kino”. Obiekt przeszedł gruntowną modernizację, jest wyposa-
żony w  najnowocześniejszy sprzęt projekcyjny i  nagłaśniający. 
Jakością oferowanych usług dorównuje nowoczesnym multi-
pleksom. Filmy pokazywane są tutaj w czterech salach, w bu-
dynku znajduje się galeria, sale konferencyjne i kawiarnia. Obiekt 
jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Wysoka jakość - niska cena
- DCF to kino niekomercyjne. Jest częścią samorządowej in-

stytucji kultury, a to powoduje, że zysk nie jest najważniejszym 
celem naszego działania – mówi Jarosław Perduta, dyrektor Od-
ry-Film, instytucji zarządzającej kinem – Zależy nam na tym, aby 
nasi widzowie mogli u nas obejrzeć wszystkie ważne produkcje 
filmowe, jednocześnie dbamy o to, aby ceny biletów były możli-
wie najbardziej przystępne – dodaje Perduta.

I rzeczywiście ceny biletów są tutaj nawet o kilkadziesiąt pro-
cent niższe niż u konkurencji. 

W środy na seanse w DCF-ie można wejść za 12 zł, podob-
nie zapłacą studenci, którzy zechcą skorzystać z  oferty kina 
w  czwartek. W  repertuarze nie brakuje najbardziej aktualnych 
i popularnych tytułów, ale można w nim znaleźć także ambitne 
propozycje kina polskiego i europejskiego.

Kino z klasą - bez reklam i popcornu
W odróżnieniu od innych wrocławskich kin, widz DCF-u nie 

musi przed każdym seansem obejrzeć serii reklam. Ich brak 
jest charakterystyczną cechą kina. Podobnie jest z popcornem. 
W zamian klienci mają dostęp do kinowej firmowej kafejki. Sąsiad 
z fotelu obok nie będzie zatem zakłócał seansu. DCF z założenia 
jest miejscem spotkań miłośników filmu, którzy z wizyty w kinie 
chcą uczynić nie tylko okazję do rozrywki, ale również akt do-
świadczania sztuki filmowej.

Miejsce spotkań ze sztuką filmową
Repertuar tworzy szeroki wybór światowego, europejskiego 

i  polskiego kina, oparty głównie na propozycjach „studyjnych” 
i „art-housowych”. Poza regularnymi, codziennymi seansami od-
bywają się tu również premiery, pokazy specjalne i przedpremie-
rowe, spotkania  z twórcami, jak chociażby ostatnie – z twórca-
mi najnowszego filmu Łukasza Palkowskiego „Najlepszy” - oraz 
przeglądy retrospektywne i tematyczne. Każdego roku DCF gości 
kilkanaście dużych imprez filmowych, m.in. Millennium Docs Aga-
inst Gravity - największy festiwal kina dokumentalnego w Polsce, 
Festiwal Aktorstwa Filmowego, którego współautorem jest Bogu-

sław Linda oraz Ogólnopolski Festiwal Filmów Afrykańskich Afry-
Kamera, prezentujący dorobek filmowy kinematografii afrykańskiej 
ostatnich lat. To tutaj odbyła się trzecia edycja Festiwalu Podróż-
ników, skupiającego najciekawszych globtroterów, sportowców, 
odkrywców, blogerów, fotografów i autorów książek dotyczących 
podróży. W tym roku DCF gościł również Międzynarodowy Festi-
wal Filmów Niepokalanów, czyli podsumowanie polskiego i świa-
towego dorobku w dziedzinie filmu inspirowanego wartościami 
ewangelicznymi. DCF stawia na różnorodność.  

Dyskusyjny Klub Filmowy i Filmowy Klub Seniora
DCF to nie tylko kino. To przede wszystkim miejsce spotkań 

ludzi kochających film. W każdym wieku. Filmowy Klub Seniorów 
to oferta dla starszych widzów, którzy chcą nie tylko obejrzeć 
ciekawy film, ale również dowiedzieć się o nim jak najwięcej. 

- Nasi seniorzy należą do najaktywniejszej grupy mieszkańców 
Wrocławia. Spotykają się w każdy wtorek o godz. 12.00. Reper-
tuar cotygodniowych spotkań dostosowany jest do wymagań 
i preferencji publiczności – mówi Jarosław Perduta. 

Dodatkowo, ukłonem w stronę starszych miłośników kina jest 
też odpowiednio obniżona cena – bilet kosztuje 11 zł. 

W  DCF-ie od wielu lat prowadzony jest również Dyskusyjny 
Klub Filmowy. To oferta dla widza zaangażowanego. Odbywa-
jące się co poniedziałek o godz. 20.00 spotkania rozpoczynają 
się od krótkiej prelekcji, a kończą dyskusją na temat obejrzanego 
dzieła. W cyklu prezentowane są najciekawsze pozycje świato-
wej kinematografii. 

Ofertę uzupełnia Akademia Dokumentalna. To odbywający się 
co tydzień cykl pokazów najlepszych filmów dokumentalnych 
z  towarzyszącymi prelekcjami i  dyskusjami. Akademia skiero-
wana jest głównie do studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, 
jednak uczestnikiem wydarzenia może zostać każdy. Spotkania 
akademii odbywają się w poniedziałki w godzinach 17.30-20.00.

Samorządowa instytucja kultury
Kino jest częścią Odry-Film - Instytucji Kultury Samorządu Wo-

jewództwa Dolnośląskiego. Do zadań instytucji należy prowa-
dzenie kin studyjnych na terenie Dolnego Śląska (Wrocław, Leg-
nica, Jelenia Góra, Głogów, Wałbrzych), upowszechnianie sztuki 
filmowej, wspieranie produkcji filmowej oraz promocja Dolnego 
Śląska jako miejsca produkcji filmowych. Odra-Film była kopro-
ducentem takich filmów jak “Pokot”, “Twój Vincent”, “Wołyń”, 
“Najlepszy”, “80 milionów”, “Fotograf” i “Sala samobójców”. Dzię-
ki aktywności instytucji na Dolnym Śląsko każdego roku pojawia 
się kilkadziesiąt krajowych i zagranicznych produkcji filmowych.
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Samorządy

Potrzebny jest 
zrównoważony rozwój 

Przed samorządami stoją wielkie wyzwania: utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji przy 
mniejszej dostępności środków unijnych, większe wykorzystanie nowoczesnych technologii w za-
rządzaniu miastem (tzw. inteligentne miasta, e-urzędy), dalsze inwestycje drogowe i kolejowe, in-
westowanie w jakość życia mieszkańców. Z jednej strony więc ogromna odpowiedzialność, a z dru-
giej? No właśnie, czy większe uprawnienia? Raczej mamy do czynienia z  odwrotną tendencją, 
z chęcią do centralizacji działań państwa. 

Rok 2017 obfitował w ważne dla samorządów wydarzenia. Najważniejsze z nich to utworzenie 
1 lipca 2017 r. Górnośląsko – Zagłebiowskiej Metropolii. Na powierzchni 2500 kilometrów kwa-
dratowych., w 41 największych miastach Śląska i Zagłębia mieszka ponad 2 miliony ludzi. Jest to 
także drugie co do wielkości centrum naukowe w Polsce i najlepsze miejsce do inwestycji. Podobny 
związek metropolitalny, w niemieckim Zagłębiu Ruhry, tworzył się dziesiątki lat. Dziś jednak nikt nie 
ma wątpliwości, że rozpoczęta w latach 60. głęboka restrukturyzacja regionu uczyniła z niego jeden 
z najważniejszych ośrodków metropolitalnych w Europie i na świecie. Czy tak będzie też z Górno-
śląsko - Zagłebiowską Metropolią?

Dolny Śląsk jest dzisiaj jednym z najlepiej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej. 
Ważne jest jednak to, aby ten rozwój był bardziej równomierny. Gospodarcze różnice pomiędzy 
gminami i  powiatami powinna niwelować solidarność i  wzajemne wsparcie. Dolnośląscy samo-
rządowcy doskonale to rozumieją. Marszałek województwa Cezary Przybylski podczas spotkania 
z setką samorządowców reprezentujących południowo-zachodnią część Dolnego Śląska, od Jele-
niej Góry przez Wałbrzych po Kłodzko, podpisał tzw. "Deklarację Sudecką", która będzie tworzyła 
grunt do współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów województwa. 

Pomiędzy tymi wielkimi sąsiadami znajduje się Opolskie – najmniejsze województwo w kra-
ju, ale z dużymi ambicjami i możliwościami rozwoju. Opolskie ma jedną z najlepiej rozwiniętych 
sieci drogowych w  Polsce. Dobrze rozwinięta jest także sieć kolejowa – jej gęstość dwukrotnie 
przewyższa gęstość sieci w  innych częściach kraju. Opolskie jest także coraz bardziej atrakcyjne 
dla inwestorów. Na terenie województwa znajdują się tereny należące aż do trzech wielkich spe-
cjalnych stref ekonomicznych: wałbrzyskiej, katowickiej i starachowickiej. Największa koncentracja 
tych terenów występuje w Opolu, Ujeździe, Skarbimierzu, Kluczborku i Oleśnie. Przedsiębiorcy co-
raz chętniej wybierają te lokalizacje.

Szanowni Państwo,
Dolny Śląsk to region szczególny, przestrzeń wielu szans, 

możliwości i  atrakcji. Położony w  południowo-zachodniej  
części Polski, graniczący z Niemcami i Czechami, stwarza bardzo 
korzystne warunki do pracy swoim mieszkańcom, a  gościom 
z kraju i zagranicy do wypoczynku. 

Województwo Dolnośląskie to „Europa w  pigułce”  
- zróżnicowany krajobraz przenika się z  niezwykłą atmosferą 
miast i miasteczek. 

Turystyka znacząco wpływa na funkcjonowanie naszego  
regionu, jest nie tylko jedną z  największych dziedzin gospo-
darki, ale również wyznacznikiem nowoczesności i miernikiem  
poziomu życia. 

Na południu regionu wznoszą się piękne i  wysokie góry -  
Sudety, z  najwyższym szczytem Śnieżką (1602 m n.p.m.).  
Przez centrum płynie druga co do wielkości rzeka w Polsce – 
Odra tworząc, wraz z  licznymi dopływami, malownicze mean-
dry i rozlewiska. Na zachodzie swoim pięknem i tajemniczością 
przyciągają rozległe Bory Dolnośląskie. Na wschodzie uwagę 
przykuwa, zagospodarowany już od czasów średniowiecza, ze-
spół Stawów Milickich, jako Rezerwat Przyrody Stawy Milickie 
wpisany na listę „Living Lakes” jako jeden z najcenniejszych przy-
rodniczo obszarów wód śródlądowych na Ziemi. O pięknie Dol-
nego Śląska świadczy utworzenie na jego terenie dwóch parków 
narodowych – Karkonoskiego i Gór Stołowych oraz dziewięciu 
parków krajobrazowych.

Z uwagi na warunki naturalne i krajobrazowe Dolny Śląsk jest 
wprost wymarzonym miejscem do życia, pracy i odpoczynku dla 
wszystkich ceniących sobie aktywny sposób spędzania wolnego 
czasu, tak latem jak i zimą. Tylko w Sudetach jest oznakowanych 
ponad 2000 km szlaków turystycznych, a Główny Szlak Sudecki, 
prowadzący od Paczkowa po Świeradów Zdrój liczy aż 350 km. 
Góry Izerskie wydają się wręcz stworzone do jazdy na rowerze 
dzięki łagodnym, odsłoniętym wzniesieniom i  przepięknej pa-
noramie pobliskich Karkonoszy. Ulubionym miejscem wspinaczy 
skałkowych są Rudawy Janowickie i Sokoliki. Wytrawni wspina-
cze zdobywają też strome ściany Szczelińca Wielkiego w Górach 
Stołowych, czy Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach. Swoje pasje 
realizować mogą też miłośnicy sportów lotniczych, szczególnie 
na słynącej ze sprzyjających im warunków Górze Szybowcowej 
w okolicach Jeleniej Góry. 

Do największych dolnośląskich ośrodków sportów zimowych 
należą Szklarska Poręba i Karpacz w Karkonoszach, Świeradów 
Zdrój oraz ośrodek Czarna Góra na Masywie Śnieżnika i Ziele-
niec w Górach Orlickich. Sudety oferują także wspaniałe warun-
ki dla uprawiania biegów narciarskich. Na położonej w Górach 

Zapraszam
na niepowtarzalny Dolny Śląsk

Izerskich Polanie Jakuszyckiej od ponad 30 lat odbywa się naj-
większa w Polsce impreza narciarska przyciągająca uczestników 
niemal z całego świata – Bieg Piastów. 

Dolny Śląsk znany jest ze swoich wód mineralnych już od XVIII 
i XIX wieku. Wody zdrojowe wspomagają leczenie wielu dolegli-
wości, takich jak reumatyzm, nerwobóle, choroby serca, skóry, 
układu krążenia, choroby układu trawiennego i  inne. Główne 
ośrodki to: Zespół Uzdrowisk Kłodzkich (Kudowa Zdrój, Polani-
ca Zdrój, Duszniki Zdrój), Lądek Zdrój, Cieplice Zdrój, Świeradów 
i Czerniawa Zdrój.

Baza noclegowa na Dolnym Śląsku obejmuje nie tylko obiekty 
skategoryzowane o standardzie hoteli. Żaden inny region w Pol-
sce nie może poszczycić się takim bogactwem zamków i pała-
ców. Co czwarty polski zamek i  pałac znajduje się właśnie tu, 
a  większość z  nich  oferuje miejsca noclegowe. Na szczegól-
ną uwagę w tej dziedzinie zasługuje Dolina Pałaców i Ogrodów 
w Kotlinie Jeleniogórskiej. Ponadto w  regionie funkcjonuje ok. 
610  gospodarstw agroturystycznych. Rozwój bazy noclegowej 
zdeterminowany jest przez turystów, którzy cenią sobie komfort 
oraz wygodę. 

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do skorzystania 
z szerokiej gamy ofert życia i wypoczynku, które oferuje Dolny 
Śląsk i Dolnoślązacy.

Z wyrazami szacunku
Paweł Wróblewski

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
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Powiat Wrocławski
różnorodność nas wyróżnia

Rok 2017 upłynął w  powiecie wrocławskim pod znakiem 
wielu ważnych projektów i wydarzeń, angażujących do wspól-
nych działań licznych partnerów samorządowych, społecznych  
i gospodarczych. Tradycyjnie już postawiliśmy na współpracę – 
mówi starosta Roman Potocki – a nasze działania zyskały uzna-
nie ekspertów zewnętrznych. 

Powiat wrocławski jest miejscem niezwykłym, w  którym 
przeplątają się bardzo bogata przeszłości historyczna, piękno 
natury, a przy tym dobrze rozwijająca się gospodarka. W ran-
kingu najbogatszych powiatów, opublikowanym przez Mini-
sterstwo Finansów, powiat wrocławski znalazł się na bardzo 
dobrym 16 miejscu, a  zgodnie z  obwieszczeniem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego  z września 2017 roku stopa 
bezrobocia na terenie Powiatu Wrocławskiego wynosiła 2,5% 
i była to najniższa wartość w całym województwie dolnoślą-
skim. Warto także wspomnieć o  rankingu przygotowanym 
przez Komisję Europejską, dotyczącym powiatów, w których 
żyje się najlepiej – tam zostaliśmy ujęci na wysokim dwudzie-
stym miejscu. To niewątpliwie powody do dumy i satysfakcji. 

– W  ubiegłym roku przyjęliśmy zaktualizowaną wersję 
„Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego”, tym samym do 
2020 roku wytyczyliśmy sobie nowe priorytety i  wyzwania, 
podyktowane przede wszystkim dynamicznymi przemianami 
społeczno-gospodarczymi w  powiecie w  ostatnich latach. 
Wszystkie projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środ-
ków unijnych, pokrywają się w praktyce z 5 celami strategicz-
nymi ujętymi w Strategii, a łączna wartość projektów, których 
realizację rozpoczęto w 2017 r. w ramach wsparcia unijnego 
wyniosła w sumie 42,6 mln zł. To dowód na to, że Strategia 
Rozwoju Powiatu Wrocławskiego to dokument ukierunkowa-
ny na zrównoważony rozwój powiatu i  poprawę warunków 
życia jego mieszkańców, który naprawdę jest konsekwentnie 
przez nas realizowany - mówi Starosta. 

Władze Powiatu Wrocławskiego mają w kończącym się roku 
2017 naprawdę wiele powodów do zadowolenia. W ostatnim 
czasie realizowanych było wiele inwestycji w ramach projektu 
„Bezpieczna Droga”, zakładającego współpracę i współfinan-
sowanie przez powiat oraz gminy inwestycji budowy chod-
ników - w bieżącym roku zrealizowano chodniki w 10 miej-
scowościach powiatu wrocławskiego. W  ramach unijnego 
wsparcia rozpoczęła się także teraz realizacja jednej z ważniej-
szych inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D 
na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Ki-
lianów, Piławę Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie 
połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej 
powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”. 

W  ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu od 
tego roku w fazę realizacji weszło kilka ważnych programów. 
„Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” – to projekt, 
którego założeniem jest wzrost szans na zatrudnienie kilku-
dziesięciu osób, w tym 31 osób niepełnosprawnych, zamiesz-
kujących powiat wrocławski, korzystających ze wsparcia PCPR 
we Wrocławiu. Projekt „Nowa perspektywa- lepszy start”, rea-
lizowany w partnerstwie 9 dolnośląskich samorządów, w tym 
Powiatu Wrocławskiego, w  którym biorą udział wychowan-
ki z  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w  Sobótce, 
zakładający treningi kompetencji, doradztwo zawodowe dla 
młodzieży i  wsparcie dla ich rodzin. Kolejny projekt „Piecza 
zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” - dedykowany rodzi-

nom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz 
pieczy zastępczej – wsparcie w formie szkoleń, w tym w do-
radztwa i  poradnictwa.  Zorganizowanych zostało oczywi-
ście wiele przedsięwzięć i imprez powiatowych oraz projekty 
współfinansowane ze środków budżetu państwa oraz PFRON.

Postawiliśmy także na poprawę jakości kształcenia i  szko-
lenia w  naszych placówkach oświatowych i  przy wsparciu 
środków unijnych rozpoczęliśmy w 2017 r. realizacje projektu 
„Mam zawód - mam szansę”, dopasowującego system kształ-
cenia i  szkolenia uczniów do potrzeb rynku pracy oraz pro-
jektu "Rozwój szansą na przyszłość”, który przewiduje zajęcia 
i wsparcie dla uczniów oraz kadry pedagogicznej 2 szkół spe-
cjalnych prowadzonych przez powiat wrocławski . Zrealizo-
wane zostały też cykle lekcji prawnych w szkołach. 

Z  myślą o  rozwoju infrastruktury edukacyjnej w  2017 r. 
rozpoczęła się realizacja projektu poprawiająca warunki na-
uczania w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cy-
frowych w  placówkach specjalnych Powiatu Wrocławskiego 
oraz termomodernizacja budynków i  modernizacja systemu 
grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła (z węgla kamien-
nego na gaz) w jednej z prowadzonych przez powiat szkół.

Na uwagę zasługują oczywiście także inne projekty jak 
„Platforma elektronicznych Usług Geodezyjnych”, który ma 
polepszyć dostęp do różnego rodzaju map w regionie, a tak-
że: „Zwiększenie dostępności i  jakości elektronicznych usług 
publicznych dla mieszkańców i  podmiotów  gospodarczych 
powiatu wrocławskiego oraz 8 Gmin”, wdrażający zaawanso-
wane e-usługi publiczne w  administracji oraz usprawniający 
komunikację pomiędzy urzędem, a naszymi mieszkańcami. 

Zarząd Powiatu Wrocławskiego zrealizował ponadto wie-
le zadań  publicznych w  zakresie min. podniesienia pozio-
mu świadomości prawnej i  obywatelskiej oraz aktywności 
społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osób starszych i  młodzieży. „In-
formatyka i  bezpieczeństwo cyfrowe dla seniorów Powiatu 
Wrocławskiego” czy też „Mobilny punkt wsparcia NGO” to 
tylko niektóre zadania, jakie Zarząd Powiatu Wrocławskiego 
uznał w ostatnim tylko czasie za celowe i które zostały zrea-
lizowane w 2017 r.

Wspólnie z Komendą Miejską Policji we Wrocławiu aktual-
nie prowadzone są 2 kampanie społeczne: "Człowiek nie jest 
na sprzedaż" oraz z zakresu cyberprzestępczości wśród dzieci 
i młodzieży. Na podstawie zwycięskich prac w konkursie pla-
stycznym oraz konkurs na najlepszy scenariusz filmowy po-
wstaną plakaty przybliżające młodzieży problematykę handlu 
ludźmi oraz film o  tematyce zagrożeń w  Internecie (zajęcia 
profilaktyczne oraz emisje filmu będą prowadzone na terenie 
całego Dolnego Śląska).

Mając na uwadze ilość mieszkańców powiatu wrocław-
skiego, która niebawem przekroczy 140 tys. mieszkańców 
zadbaliśmy w  tym roku o aktywizację i  integrację mieszkań-
ców powiatu, organizując różne wydarzenia jak: Kongres Ko-
biet, czy „Dzień otwarty urzędu”. W ramach tego wydarzenia, 
każdy kto przyszedł  mógł w  sobotę załatwić swoje sprawy 
w urzędzie, a ponadto zapoznać się z pracą Zarządu, czy po-
rozmawiać ze Starostą lub Przewodniczącym Rady Powia-
tu Wrocławskiego. Corocznie poszerzana jest także oferta 
imprez odbywających się na terenie powiatu, by każdy gość 
odwiedzający nasze tereny mógł znaleźć coś dla siebie. Mi-
łośnicy tradycji mogli uczestniczyć w  organizowanych na 
terenie dziewięciu gmin powiatu imprezach dożynkowych 
oraz dożynkach powiatowo – gminnych, które co roku przy-
ciągają liczne grono miłośników folkloru i  smaków lokalnie 
wytwarzanych, naturalnych produktów. W  kalendarzu im-
prez swoje stałe miejsce mają rozpoznawane w całym regio-
nie imprezy jak „Festiwal 4 Żywiołów”, Festiwal „Sami Swoi”  
w Dobrzykowicach oraz tegoroczna nowość - „Kulinarny Po-
wiat Wrocławski” - bardzo ciepło przyjęte wydarzenie, które 
zgromadziło w jednym miejscu pasjonatów smacznej kuchni 
z terenu całego powiatu– osób indywidualnych, przedstawi-
cielek Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. Zwieńczeniem 
tej imprezy było wydanie książki kucharskiej i kalendarza „Ku-
linarny Powiat Wrocławski” z przepisami startujących w kon-
kursie uczestników. Osobom aktywnym fizycznie proponuje 
się uczestnictwo w wielu imprezach sportowych, które są ce-
nione i znane w środowisku - w zawodach kolarskich „Ślężań-
ski Mnich” w Sobótce, nagradzanym w Polsce „Triatlonie Miet-
kowskim”, czy wielu w maratonach i  półmaratonach, które co 
roku zrzeszają coraz liczniejszą grupę entuzjastów. 

Podpisanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D
na odcinku od zjazdu z autostrady A4

Rozdanie nagród w konkursie „Kulinarny Powiat Wrocławski” 
podczas imprezy „Pożegnanie lata w Powiecie”

Prelekcja podczas imprezy „Dzień otwarty urzędu”

Jak co roku zadbaliśmy także o  edukację najmłodszych, 
realizując wspólnie z  Dolnośląskim Zespołem Parków Kra-
jobrazowych warsztaty ekologiczne dla dzieci ze szkół pod-
stawowych z  terenu powiatu wrocławskiego, podczas któ-
rych w naszym Ośrodku Sportów i Rekreacji w Borzygniewie 
odbyły się spotkania z edukacji ekologicznej dla prawie 1100 
dzieci. 

Ten rok, w mojej ocenie, był wyjątkowy, a recepta na sukces 
jak widać jest tylko jedna - ciężka praca i współpraca. Ciężka 
praca całego Zarządu oraz dobra współpraca Rady Powiatu 
i naszych wszystkich partnerów.  Obecna Rada Powiatu Wroc-
ławskiego - co mnie niezmiernie cieszy - jest jednomyślna 
oraz zgodna - przy realizowaniu zadań potrafi stanąć ponad 
podziałami partyjnymi i partykularnymi interesami.  To wszyst-
ko stanowi właśnie o naszym sukcesie.. i naszej wyjątkowości, 
według hasła – różnorodność nas wyróżnia!
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Gmina Długołęka
– gmina o licznych atutach

Gmina Długołęka leży w  bezpośrednim sąsiedztwie mia-
sta Wrocław. Przez jej obszar przebiega droga ekspresowa 
w  kierunku Warszawy, w  użyciu jest łącznik Autostradowej 
Obwodnicy Wrocławia, a za 3 lata powstanie węzeł obwod-
nicy Bielany – Łany – Długołęka. W powiecie wrocławskim 
gmina zajmuje pierwsze miejsce zarówno pod względem 
powierzchni (212,8 km2), jak i liczby zamieszkujących ją osób 
(niemal 29 tys. zameldowanych mieszkańców). Przez ostat-
nie lata wypracowała sobie także status jednego z najpręż-
niej rozwijających się samorządów w kraju, zajmując czoło-
we miejsca w wielu renomowanych konkursach i rankingach. 
Jest to bez wątpienia zasługą długofalowych działań re-
alizowanych przez wójta gminy Iwonę Agnieszkę Łebek, 
która piastuje to stanowisko nieprzerwanie od 2000 roku.  
Wójt może pochwalić się wieloma sukcesami indywidualny-
mi m. in. tegorocznym wyróżnieniem "Włodarz gminy wiej-
skiej" w konkursie Perły Samorządu.

Największą siłą gminy są: znakomite położenie, liczne in-
westycje oraz doskonałe połączenie komunikacyjne. Poten-
cjał gminy Długołęka dostrzegają inwestorzy, którzy stale 
otwierają na jej obszarze swoje biznesy. Przy szlaku komu-
nikacyjnym z Warszawą swoje siedziby ma wiele renomowa-
nych firm, wśród nich: BOSCH, Chassis Brakers Internatio-
nal, Clarena, Selgros Cash&Carry, Betard, czy nowo otwary 
Gigamarket Leroy Merlin – jeden z największych marketów 
budowlanych w Polsce. Wizytówką gminy jest też tzw. aleja 
salonów samochodowych zlokalizowana w Długołęce. Swo-
je salony mają tam największe marki samochodów m.in. Toy-
ota, Renault, Honda, Kia, BMW czy Infinity.

Gmina na bieżąco reaguje na stale wzrastającą liczbę 
mieszkańców. Systematycznie rozbudowywana jest kanali-
zacja sanitarna, poprawiany stan dróg oraz w dużym stopniu 
inwestuje się tu w oświatę. Na tę, co roku w budżecie gminy 
przeznaczane są największe fundusze, wydatkowane później 
na rozbudowę obiektów szkolnych. W  2015 r. oddano do 
użytku nowoczesny budynek szkoły w Kiełczowie, a w cią-

gu najbliższych dni otworzona zostanie przy tej placówce 
pełnowymiarowa hala sportowa ze ścianą wspinaczkową na 
wyposażeniu. W 2015 roku dzieci z Długołęki rozpoczęły rok 
szkolny w nowym budynku i już niebawem zyskają nową salę 
gimnastyczną. Kolejna inwestycja prowadzona jest obecnie 
w szkole podstawowej w Mirkowie, a w 2018 r. rozpoczęta 
zostanie budowa publicznego przedszkola w  Borowej. Ko-
lejną, dużą inwestycją w 2018 r. będzie pierwszy etap bu-
dowy sieci ścieżek rowerowych, które docelowo mają połą-
czyć większość gminnych miejscowości. Na przyszłoroczną 
inwestycję gminie udało się pozyskać największe w  historii  
dofinansowanie unijne w wysokości ponad 7,6 mln zł.

Na terenie gminy znajduje się wiele zabytków architekto-
nicznych oraz bezcennych walorów przyrodniczych i kultu-
rowych. W  bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji miejskiej 
można znaleźć wspaniale utrzymane stadniny koni (w gminie 
Długołęka znajduje się największe skupisko koni w powiecie 
wrocławskim i  organizowanych jest szereg imprez tema-
tycznych takich jak "Święto Konia" i  "Ogólnopolskie Zawo-
dy w  Powożeniu), piękne lasy, parki oraz interesujące szla-
ki turystyczne. Należy tu wspomnieć o  przepięknym parku 
w  Szczodrem, w  którym co roku odbywają się "Dni Gminy 
Długołęka" – gminna impreza masowa, rokrocznie groma-
dząca kilka tysięcy wielbicieli dobrej zabawy oraz goszcząca 
na swej scenie polskie i zagraniczne gwiazdy muzyki. Gmina 
Długołęka ma zresztą co roku do zaoferowania wiele atrakcji 
kulturalnych takich jak wystawy, spotkania autorskie, zawody 
sportowe, pikniki, festyny oraz imprezy cykliczne. - Zapra-
szam do gminy Długołęka - miejsca nieopodal Wrocławia, 
gdzie czas biegnie wolniej. Miejsca, w którym człowiek może 
żyć bez pośpiechu, blisko natury i cieszyć się otaczającym go 
spokojem. Warto tu przyjechać, by odkryć jej koloryt - mówi 
wójt gminy Długołęka Iwona Agnieszka Łebek.

Dobry rok
dla Gminy Miękinia
Koniec roku kalendarzowego to tradycyjnie dobry 
czas na podsumowanie minionych 12 miesięcy, 
które dla Gminy Miękinia można zaliczyć do uda-
nych.

Gmina Miękinia od kilku lat przeżywa dynamiczny rozwój wy-
różniając się na tle gmin Dolnego Śląska ze względu na dobrze 
funkcjonującą i stale poszerzaną strefę aktywności gospodarczej, 
w której zainwestowały już m.in. WAGO i Nordis, organizację re-
gionalnych wydarzeń sportowych (Bike Maraton) i kulturalnych 
(Festiwal Lata), ale przede wszystkim konsekwentnie realizowaną 
przez władze Gminy strategię rozwoju wspartą sprawnie dzia-
łającym systemem pozyskiwania środków unijnych i krajowych.

Człowiek – najlepsza inwestycja
Mawia się, że największą i najbardziej opłacalną inwestycją jest 

człowiek, a ściślej jego wiedza i umiejętności. Tę ideę potwier-
dzają działania Gminy Miękinia polegające na tworzeniu nowych 
placówek edukacyjnych.

Zaczęło się w maju 2016 r., kiedy to ruszyła budowa komplek-
su w Lutyni, w  ramach którego, obok żłobka i przedszkola dla 
setki dzieci, powstaje szkoła podstawowa wraz z salą sportową. 
Inwestycja warta prawie 20 mln zł została wsparta ze środków 
unijnych i  krajowych. W  budynku nowej szkoły w  Lutyni znaj-
dzie się miejsce dla ok.  360 uczniów w 23 salach dydaktycznych. 
W szkole będzie również stołówka, świetlica, zaplecze sanitarne 
i  szatniowe oraz pomieszczenia administracyjne. Zarówno bu-
dowa szkoły, jak i przedszkola i żłobka jest współfinansowana ze 
środków RPO WD 2014-2020. Na budowę sali sportowej Gmina 
Miękinia otrzymała wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystki.

Jesienią 2017 r. rozpoczęła się ponadto realizacja drugiej waż-
nej inwestycji edukacyjnej w gminie Miękinia – rozbudowa szko-
ły podstawowej w Pisarzowicach. Nowa szkoła ma być uzupeł-
nieniem dotychczasowego zaplecza szkolnego w Pisarzowicach 
obejmującego klasy 1-6. W budynku o pow. 636,60 m2 znajdzie 
się 10 sal lekcyjnych, jadalnia, pomieszczenia administracyjne, 
sanitarne i techniczne, kotłownia. Łącznie budynek zaprojekto-
wano dla 240 uczniów. Termin uruchomienia nowej placówki 
zaplanowano na wrzesień przyszłego roku.

Nowe placówki edukacyjne znacznie wzmocnią istniejącą na 
terenie gminy Miękinia bazę oświatową, co ma duże znaczenie 
zważywszy na dynamiczny rozwój gminy i  stale zwiększającą 
się liczbę mieszkańców. Tylko w ciągu minionych 5 lat przybyło 
Gminie ponad 1 200 mieszkańców, to wzrost o prawie 9% w po-
równaniu z rokiem 2013.

Inwestycje edukacyjne wspierane są także poprzez realizację do-
datkowych zajęć dla dzieci i młodzieży. Już na początku przyszłego 
roku ruszy unijny projekt Szkolna Akademia Umiejętności pozwala-
jący na rozwijanie zdolności i wyrównywanie szans edukacyjnych 
w obszarze języków obcych i matematyki wśród uczniów ostatnich 
klas szkół podstawowych w Miękini i Pisarzowicach.

Miękińskie drogi
Ważne miejsce w  strategii rozwoju gminy Miękinia zajmują 

inwestycje drogowe. Tylko w minionym roku w gminie Miękinia 
powstały 2 nowe drogi, a kilkanaście zostało zmodernizowanych 
Do najważniejszych tegorocznych przedsięwzięć w tym obsza-
rze zaliczyć można:
�� budowę drogi dojazdowej do budowanego kompleksu szkol-
no-przedszkolnego w Lutyni współfinansowaną ze środków 
Narodowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016 – 2019, 

�� budowę drogi transportu rolnego w Brzezinie wspartą dotacją 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
�� oraz przebudowę dróg gminnych w ośmiu miejscowościach 
na terenie gminy Miękinia.

Poprawie komunikacji drogowej służą również inwestycje 
związane z budową oświetlenia drogowego oraz budowa par-
kingów typu „Park&Ride” przy stacjach kolejowych w  Miękini, 
Mrozowie, Księginicach i Brzezince Średzkiej, współfinansowa-
na ze środków RPO WD 2014-2020, służąca ograniczeniu ru-
chu w centrum Wrocławia i zapewniająca mieszkańcom gminy 
Miękinia szybką i wygodną łączność ze stolicą Dolnego Śląska 
i innymi większymi ośrodkami, np. Legnicą. 

Zachęta dla inwestorów
Gmina Miękinia oferuje zdrowy klimat nie tylko ze względu na 

rozległe walory przyrodnicze, ale przede wszystkim w kontek-
ście otwartości na inwestorów – nowych i tych, którzy dotych-
czas już Gminie zaufali. Z myślą o nich władze Gminy podejmują 
szereg działań tworzących dogodne warunki do prowadzenie 
działalności gospodarczej przy konstruktywnym dialogu i wspar-
ciu ze strony Gminy we wszystkich kwestiach pozostających 
w kompetencji gminnego samorządu. W 2017 roku pozyskano 
dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na uzbrojenie terenów inwe-
stycyjnych poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
i drogowej. To szansa na kolejne inwestycje na obszarze 14 ha, 
a  tym samym nowe miejsca pracy i dalszy dynamiczny rozwój 
gminy.

A w nowym roku…
Gmina Miękinia nie zwolni tempa. Na realizację już czeka bu-

dowa i  przebudowa zbiorników małej retencji, budowa drogi 
gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w strefie aktywności 
gospodarczej Kadłub-Źródła” i  „Przebudowa publicznych dróg 
powiatowych nr 2052D, 2054D relacji Brzezinka Średzka - Go-
sławice – Prężyce – etap 1”, współfinansowanych ze środków 
NPRGiPID 2016-2019, kontynuacja budowy skrzyżowania drogi 
krajowej nr 94 z drogą gminną w Źródłach, dalszy etap termo-
modernizacji świetlic wiejskich, zakończenie budowy kompleksu 
w Lutyni i szkoły w Pisarzowicach oraz wiele nowych wyzwań, 
na które czekamy.

Iwona Agnieszka Łebek jest wójtem od 2000 roku

Nowoczesny urząd gminy w Długołęce
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Rosnąca rola Katowic
na rynku globalnym!
Zieleń, wydarzenia o globalnym zasięgu i nowe 
inwestycje – to wizytówka Katowic, stolicy ponad 
2-milionowej metropolii. Rozmowa z prezyden-
tem miasta – Marcinem Krupą.

Katowice przeszły w ostatnich latach zauważalną w skali Euro-
py metamorfozę. Co takiego wydarzyło się w mieście?

Krajobraz Katowic, które z  poprzemysłowego miasta stały 
się dynamicznym centrum ponad dwumilionowej metropolii 
zachwyca każdego naszego gościa z  Polski, czy różnych za-
kątków świata. Jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu niż 
10 lat temu. W Strefie Kultury, która została utworzona na te-
renach po dawnej kopalni węgla kamiennego, powstały wspa-
niałe siedziby Muzeum Śląskiego, z zabytkowym Szybem War-
szawa, z którego można podziwiać panoramę Katowic, a także 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia – z  jedną 
z  najlepszych sal koncertowych świata. Tuż obok - koło hali 
widowisko-sportowej „Spodek” - powstało Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe (MCK) - miejsce spotkań biznesu, nauki, 
kultury oraz sportu. Katowice przyciągają wielu turystów, którzy 
chętnie uczestniczą w organizowanych tutaj wydarzeniach, za-
równo w Strefie Kultury, jak również na przebudowanym Rynku.

A z czego jest Pan dumny, co udało się Katowicom osiągnąć 
w minionym roku 2017?

Naszym sukcesem na pewno jest ciągłe wzmacnianie naszej 
pozycji w ujęciu globalnym. Bardzo ważnym wydarzeniem dla Ka-
towic i całej metropolii było przyznanie nam statutu gospodarza 
przyszłorocznego Szczytu Klimatycznego COP 24. To wydarze-
nie bez precedensu w historii naszego mias ta, a informacja o tym 

Marcin Krupa - prezydent Katowic

robi wrażenie na naszych partnerach z różnych zakątków świata. 
To będzie dla nas doskonała okazja, by pokazać 20 tys. gości, jak 
zmieniły się Katowice. Poza tym w tym roku ogłoszono, że zosta-
liśmy gospodarzem Światowej Konferencji Antydopingowej, która 
odbędzie się w 2019 roku. Natomiast za nami jest WOMEX – fe-
stiwal muzyki świata, który gościliśmy październiku. Było to do-
skonałe uzupełnienie naszej oferty muzycznej, która jak przystało 
na kreatywne miasto UNESCO w  dziedzinie muzyki jest bogata 
i różnorodna. Te wszystkie wydarzenia pokazują, że nasze stara-
nia i działania są zauważalne i doceniane już nawet poza Europą. 
A najbardziej dumny jestem z naszych mieszkańców – bo to ich 
zaangażowanie pozwala nam stale ulepszać Katowice.

W  takim razie co przed nami? Co oferują Katowice w  2018 
roku?

Nie zwalniamy tempa – w 2018 roku baza rekreacyjna Katowic 
poszerzy się o dwa wodne place zabaw, tężnie solankową, ko-
lejne drogi rowerowe i stacje rowerów miejskich. Przewidziany 
jest także remont kilku parków o wartości ponad 10 mln zł. Rok 
2018 to także zaawansowane prace budowlane trzech basenów 
z halami sportowymi, które będą gotowe w 2019 roku, a także 
szereg inwestycji transportowych. To właśnie dzięki tym pracą 
w przeciągu kilku najbliższych lat zmieni się transportowe ob-
licze Katowic. Wartość inwestycji realizowanych w  przyszłym 
roku przekroczy 600 mln zł. Będą realizowane węzły przesiad-
kowe, tramwaj na południe, a także nowe rozwiązania drogowe.Fo
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Budżet na rok 2018
jest rekordowy

Mysłowice
rozmowy o biznesie

Rozmowa z  Dariuszem Chmurą, burmistrzem  
Wołowa.

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 zinte-
growanego centrum przesiadkowego w  centrum miasta. Te-
ren wokół dworca służy głównie mieszkańcom, korzystającym 
z przejazdów kolejowych, których liczba stale rośnie. Koniecz-
nością było wykonanie parkingu, przebudowa nawierzchni 
i odwodnienie terenu, zwłaszcza, że gmina Wołów przystąpi-
ła 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. Przebu-
dowaliśmy dworzec, tworząc 82 miejsca parkingowe i zatoczki 
autobusowe. Inwestycja została wykonana wraz ze zmianą or-
ganizacji ruchu wewnątrz centrum miasta i budową kolejnego 
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 szla-
ku komunikacyjnego, przebiegającego przez Wołów, czyli dro-
gi 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  Narodowe-
go 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 prze-
targowe na budowę pierwszego etapu autostrady rowerowej, 
łączącej Wołów z Lubiążem. Cały projekt wpisuje się w budowę 
Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, która połączy Wołów z Prusi-
cami, Żmigrodem, Miliczem, Obornikami Śląskimi, Wisznią Małą 
i Wrocławiem blisko 150 km trasą rowerową. 

Budżet na przyszły rok został uchwalony zdecydowaną więk-
szością głosów, ale opozycja miała pytania i wątpliwości. Miał 
Pan nadzieję ich przekonać?

Myślę, że wynik 17 głosów za budżetem przy 3 głosach 
wstrzymujących się i jednej radnej nieobecnej podczas głoso-
wania mówi sam za siebie. Radnych przekonuję zawsze, tłuma-
cząc ich wątpliwości na komisjach, czy sesjach rady miejskiej. 
Pytań jest dużo, ponieważ skala potrzeb jest również bardzo 
duża. Jako gmina wciąż nadrabiamy wieloletnie zaległości, ale 
peleton który gonimy, jest coraz bliżej. Budżet, przygotowany 
z moim zespołem ludzi, jest rekordowy w historii naszego sa-
morządu. Z prawie 124 milionów złotych, aż 47 milionów prze-
znaczymy na inwestycje. Dla porównania, w 2010 roku gmina 
przeznaczała jedynie 12, co oznacza, że w czasie moich dwóch 
kadencji zanotowaliśmy wzrost wydatków inwestycyjnych 
o 300 procent. Nie byłoby to możliwe bez szerokiej współpracy 
samorządowej, zarówno z władzami powiatu wołowskiego, jak 

i zarządem województwa. Jestem dumny z faktu, ze na 47 mi-
lionów złotych, które wydamy w przyszłym roku na inwestycje, 
aż 30 milionów stanowi finansowanie zewnętrzne.

W budżecie mowa jest m.in. o oświetleniu na terenie gminy. 
Których miejsc dotyczy ta inwestycja?

Wydział infrastruktury technicznej przygotował listę koniecz-
nych uzupełnień oświetlenia, a  także budowy nowych linii 
oświetleniowych na terenie całej gminy Wołów. W  tym mo-
mencie wartość zadań w zestawieniu przekracza 3 500 000 zł. 
W  wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczyliśmy blisko 
2 200 000 zł i chociaż jest to znaczna kwota, w porównaniu 
do dotychczas realizowanych przedsięwzięć, wciąż jest to za 
mało. Poszukujemy finansowania zewnętrznego. Liczymy, że 
gmina zostanie zakwalifikowana do pilotażowego projektu 
wymiany słupów oświetleniowych, w  ramach środków regio-
nalnego programu operacyjnego. Projekt zakłada wymianę 
istniejących lamp, na nowoczesne oświetlenie LED, w słupach 
zamontowane zostaną również routery WI-FI, czujniki smogu 
oraz kamery monitoringu miejskiego. Jeśli nie uda się pozyskać 
środków europejskich na ten cel rozważymy realizację kolej-
nego partnerstwa publiczno – prywatnego, w ramach którego 
modernizację lamp spłacać będziemy z oszczędności genero-
wanych przez mniejszy pobór energii.

To oczywiste, że rozwój miasta zależny jest od 
tego, jak dobrze czują się w  nim przedsiębior-
cy.  Ich głos jest ważny i warto dobrze się w niego 
wsłuchiwać. W  Mysłowicach doskonałą do tego 
okazją są organizowane od 2015 roku „Spotkania 
z Biznesem”. 

Na przestrzeni tych wszystkich miesięcy zmieniła się nieco 
formuła samych spotkań, a także wzrosła ich częstotliwość. - 
Na początku nie mieliśmy pewności, czy przedsiębiorcy z My-
słowic dobrze przyjmą nasz pomysł i czy będą chcieli w tych 
spotkaniach uczestniczyć – podkreśla Edward Lasok, prezydent 
Mysłowic. - Nasze obawy szybko zostały rozwiane, ale wciąż 
rozmawialiśmy i  szukaliśmy pomysłów na to, jak udoskonalić 
nasze biznesowe rozmowy – dodaje Lasok.

I  tak miasto dało możliwość zaprezentowania się firmom 
z  Mysłowic przed zgromadzonym na spotkaniu gościom. - 
Często odruchowo korzystamy z  ofert firm zlokalizowanych 
w  większych miastach, nie mając świadomości, że przedsię-
biorstwo o podobnym profilu znajduje się tuż obok nas, w na-
szym rodzinnym mieście – mówi prezydent Edward Lasok. - 
Warto je sprawdzać – dodaje. Tego rodzaju prezentacje, to nie 
tylko okazja do promocji swojej firmy, ale także do podzielenia 
się swoim doświadczeniem i pomysłami na rozwiązanie wielu 
problemów, z którymi borykają się właściciele małych i  śred-
nich przedsiębiorstw. 

Kolejna zmiana, która zrodziła się w trakcie organizacji spot-
kań i rozmów z lokalnymi przedsiębiorcami, to możliwość zgła-
szania tematyki spotkań. - Nie jesteśmy alfą i omegą i mamy 
świadomość, że to właściciele firm wiedzą najlepiej o  czym 
chcieliby porozmawiać i  w  rozwiązaniu jakich problemów 
mamy im pomóc – mówi Edward Lasok. Dzisiaj wystarczy wy-
pełnić prosty formularz dostępny na stronie miasta.

Całkiem niedawno miasto uruchomiło również fun page 
na Facebooku - „Mysłowice dla biznesu” - dedykowany właś-
nie przedsiębiorcom z terenu miasta. Plany zakładają, by było 
to miejsce, w  kórym znajdą się wszystkie informacje ważne 
z punktu widzenia prowadzenia firmy. Zmiany w prawie, dobre 
praktyki, ciekawe szkolenia, możliwość pozyskania dofinanso-
wania, nieruchomości na sprzedaż – wszystko w jednym miej-
scu.

W mijającym 2017 roku na terenie miasta odbyło się siedem 
spotkań dedykowanych przedstawicielom małych i  średnich 
przedsiębiorstw z Mysłowic. Około 300 gości, którzy mieli oka-
zję wziąć w  nich udział wysłuchało dwudziestu pięciu prele-
gentów oraz poznało jedenaście firm, które działają na terenie 
miasta. Była to niezwykła szansa na wymianę kontaktów i na-
wiązanie nowych biznesowych znajomości.

- My już dzisiaj intensywnie pracujemy nad spotkaniami, któ-
re odbędą się w  roku przyszłym. Mamy już pełen harmono-
gram i wstępny zarys tematyki, którą wraz z przedsiębiorcami 
chcielibyśmy poruszyć – zapowiada Edward Lasok, prezydent 
Mysłowic.

W  2018 roku w  Mysłowicach odbędzie się sześć „Spotkań 
z Biznesem”: 01.02, 05.04, 07.06, 06.09, 08.11, 06.12. Wszystkie 
osoby chętne do współpracy miasto zaprasza do kontaktu: 

Kancelaria Prezydenta Miasta
tel.: 32 31 71 178
mail: kancelaria@myslowice.pl
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Firmę uhonorowano ostatnio w dwóch prestiżowych gospo-
darczych konkursach. W konkursie Gwiazdy Biznesu zdobyła III 
miejsce w kategorii Firma Rodzinna, a w Plebiscycie Gospodar-
czym Muflony  - II miejsce w kategorii Najlepsza Mikro i Mała 
Firma. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rozsądne ceny. Dwór Elizy to najlepszy wybór dla każdego!

W zaciszu natury budzimy piękno...

+48 74 8120840 recepcja@dwor-elizy.comwww.dwor-elizy.pl
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Kolejne duże projekty 
w Świebodzicach

Miejsce dla seniora
Zmiana struktury wiekowej społeczeństwa i przesunięcie się 

średniej wieku sprawia, iż samorządy stają przed wyzwaniem 
efektywnego zagospodarowania przestrzeni dla rosnącej liczby 
osób w  wieku senioralnym i  zapewnienia im należytej opieki, 
zwłaszcza w przypadku osób dotkniętych chorobami. W Świe-
bodzicach tę kwestię ma rozwiązać Dom Złotego Wieku, któ-
rego realizacja zaplanowana jest w  formie partnerstwa pub-
liczno-prywatnego, czyli w formule polegającej na współpracy 
podmiotu publicznego – samorządu Świebodzic, z partnerem 
prywatnym.

W  ramach inwestycji w  Świebodzicach zaplanowano po-
wstanie nowoczesnej placówki opiekuńczej. Świebodzicki 
Dom Złotego Wieku powstaje w  ramach koncepcji adaptacji 
istniejącego budynku. Placówka mieścić się będzie w datowa-
nym na 1898 r. budynku, którego ostatnią funkcją był internat 
dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych.

Po kompleksowym remoncie i adaptacji na potrzeby działal-
ności opiekuńczo-rehabilitacyjnej, ośrodek świadczyć będzie 
swoje usługi dla 76 pensjonariuszy, którzy zamieszkiwać będą 
34 pokoje dwuosobowe i 8 pokoi jednoosobowych, wyposa-

żonych w pełny węzeł sanitarny. Dodatkowo na terenie obiektu 
znajdować się będą gabinety lekarskie, rehabilitacyjne i stoma-
tologiczne, a  całość zostanie dostosowana do potrzeb osób 
z  trudnościami w poruszaniu. Pensjonariusze będą mogli ko-
rzystać także z gabinetu fryzjerskiego i kosmetycznego, nowo-
czesnego pomieszczenia rekreacyjnego z funkcją spa&wellnes, 
jadalni i  tarasów, a  teren, okalający budynek o  łącznej po-
wierzchni 3329 m2, zagopodarowany zostanie ogrodem. Aktu-
alnie trwa postępowanie w celu wyłonienia partnera Gminy do 
realizacji inwestycji.

Turystyka, biznes, szkolenia
Od kilku lat w  mieście funkcjonuje, wpisane do ewidencji 

lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego, gminne lotnisko. Na 
obiekcie znajdującym się w  zarządzie Towarzystwa Lotnicze-
go w  Świebodzicach, mogą lądować całodobowo samoloty 
o  dopuszczalnej masie startowej do 5700 kg. Ze względu na 
bliskość największej w skali kraju strefy ekonomicznej – WSSE 
„Invest-Park” lotnisko służy celom biznesowym, a także eduka-
cyjnym oraz kulturalno-rozrywkowym, to tu organizowane są 
pikniki lotnicze. Dzięki położeniu i wynikającym z niego znako-
mitym warunkom atmosferycznym, Świebodzice są także lo-
kalnym centrum szkolenia młodych adeptów lotnictwa i istot-
nym ośrodkiem szybownictwa.

Konsekwentny rozwój infrastruktury lotniskowej w perspek-
tywie roku 2020 – wybudowanie utwardzonego pasa starto-
wego, płyty postojowej, drogi kołowania i zaplecza potrzebne-
go do obsługi ruchu lotniczego; oraz uczynienie z gminnego 
lądowiska portu lotniczego o  charakterze lokalnym, to jedno 
z priorytetowych zadań samorządu. Zwłaszcza w obliczu wy-
miernych korzyści wynikających z  faktu posiadania na swoim 
terenie w pełni funkcjonalnego obiektu tego typu.

A  lotnisko już dziś pełni szereg funkcji publicznych. To 
właśnie tu zapewnia się obsługę lotniczego pogotowia ra-
tunkowego, samolotów gaśniczych straży pożarnej i  śmi-
głowców policyjnych, wykorzystywanych np. do akcji gasze-
nia pożarów lasów czy poszukiwań zaginionych osób.

Wielokierunkowo, ale w sposób zrównoważony i zinte-
growany – taki model rozwoju konsekwentnie realizo-
wany jest w Świebodzicach. Samorząd ponad dwudzie-
stotysięcznego miasta, po realizacji złożonych zadań 
inwestycyjnych związanych z  rozbudową sieci kana-
lizacji sanitarnej i  modernizacji sieci placówek oświa-
towych oraz infrastruktury sportowej, przystępuje do 
finalizacji kolejnych, dużych przedsięwzięć – Domu 
Złotego Wieku oraz lotniska.

Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A
57-130 Przeworno
tel. 748 102 052
faks 748 102 002
sekretariat@przeworno.pl 
www.przeworno.pl

Gmina Przeworno
Gmina Przeworno znajduje się w południowo – wschodniej 

części województwa dolnośląskiego na terenie wzgórz strze-
lińskich. Pagórkowaty krajobraz wraz z zalesionymi kulminacja-
mi wzniesień objętych obszarem chronionego krajobrazu sta-
nowią doskonałą bazę wypoczynku nie tylko dla mieszkańców 
powiatu, ale także dla Aglomeracji Wrocławia. Występujące 
tutaj liczne zabytki, kamieniołomy, samo wzniesienie Gromni-
ka oraz atrakcyjne przyrodniczo, zróżnicowane i wciąż czyste 
środowisko przyciągają spore rzesze miłośników aktywnego 
wypoczynku, rekreacji, entuzjastów odkrywania ciekawostek 
historycznych i geologicznych. 

Z myślą o stale rosnącym zainteresowaniu naszą gminą pod-
jęliśmy w 2017 szereg działań inwestycyjnych, tak aby odwie-
dzający nas goście mogli skorzystać z różnorodnej oferty tury-
stycznej.– mówi Jarosław Taranek Wójt Gminy Przeworno. 

Oprócz istniejących i zróżnicowanych pod względem umie-
jętności tras rowerowych, projektowane są nowe typu „single 
track”. Amatorzy pieszych wędrówek mogą dowiedzieć się wię-
cej o miejscowej faunie i florze, przemieszczając się po wzgó-
rzach ścieżkami edukacyjnymi.

Niewątpliwie wizytówką Gminy jest kryjące w sobie wiele ta-
jemnic wzniesienie Gromnika. Miejsce to stanowi swoisty węzeł 
wszystkich szlaków turystycznych. Tutaj na polanie szczytowej 
ulokowana jest wieża widokowa, z której roztacza się wspaniała 
panorama okolicznych terenów. Obok wieży w obecnym roku 
prowadzone były prace archeologiczne oraz  zrekonstruowana 
została  m.in. rotunda i część murów średniowiecznego zamku. 
W latach następnych projektowane jest na tym terenie powsta-
nie parku linowego oraz napowietrznej ścieżki przyrodniczej. 

Wszystkie te przedsięwzięcia są elementami całościowej kon-
cepcji zagospodarowania Góry Gromnik, w myśl której ma ona 
stać się centrum turystyki i aktywnego wypoczynku.

W  2017r. dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych, przy 
równoczesnym racjonalnym                           i umiejętnym 
gospodarowaniu gminnymi środkami finansowymi, na terenie 
Gminy zrealizowano szereg inwestycji infrastrukturalnych. Zo-
stały przebudowane drogi gminne wraz z chodnikami i miej-
scami parkingowymi w  miejscowościach Przeworno i  Jegło-
wa, wykonano termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej 
w Konarach, rozbudowano oświetlenie uliczne itd. Na terenie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego powstał nowy plac zabaw, 
a uczniowie klas starszych mogli uczestniczyć w projekcie wy-
równującym szanse edukacyjne pt. ”Wiem, umiem, rozumiem”.  
Dzięki środkom unijnym w placówce tej powstała także nowo-
czesna  pracownia matematyczno-przyrodnicza. 

Wszystkie działania podejmowane są w sposób celowy i rów-
noważy. Są to przedsięwzięcia o zasięgu nie tylko lokalnym na 
poziomie miejscowości czy poszczególnych  sołectw,  ale tak-
że wykraczające poza teren gminy i powiatu.

Efektem podjętych w  2017r. kroków są zrealizowane bądź 
będące w trakcie realizacji inwestycje i programy. Dotyczą one 
infrastruktury, edukacji, kultury oraz sfery życia społecznego 
naszej gminy. Wynikały i  odpowiadały na potrzeby zgłaszane 
przez naszą lokalną społeczność. Realizowane były nie tylko 
duże przedsięwzięcia i programy, ale także pomniejsze działa-
nia we wszystkich gminnych  sołectwach – wyjaśnia Jarosław 
Taranek Wójt Gminy Przeworno. 
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Jak zaoszczędzić 
pół miliarda litrów wody w mieście? 
Wrocławskie MPWiK daje przykład firmom wodociągowym, jak dbać o środowisko naturalne. Spółka 
za pomocą nowoczesnego systemu informatycznego Smartflow walczy z awariami wodociągowymi, 
których nie widać gołym okiem. Efekt? Tylko w 2016 roku we Wrocławiu zaoszczędzono w ten sposób  
prawie pół miliarda litrów wody. MPWiK w najbliższych miesiącach planuje dalszą rozbudowę tego in-
nowacyjnego narzędzia. 

System to dzieło MPWiK stworzone wspólnie z  firmami in-
formatycznymi Microsoft i Future Processing. W ramach tego 
rozwiązania Wrocław został podzielony na kilkadziesiąt stref 
pomiarowych. System informatyczny działa na terenie kilkuna-
stu osiedli mieszkaniowych wykorzystując obecnie blisko 100 
urządzeń monitorujących ilość i ciśnienie wody przepływającej 
przez sieć wodociągową.  Dzięki temu pracownicy MPWiK ła-
two mogą zlokalizować jeden z najtrudniejszych typów awa-
rii wodociągowej, czyli tzw. „ukryty wyciek”. – System działa 
w  oparciu o  czujniki zlokalizowane w  sieci, które przez całą 
dobę dostarczają nam informację na temat dystrybucji wody. 
Najważniejsze pomiary prowadzone są głównie nocą, kiedy 
mieszkańcy praktycznie nie zużywają wody. Po wytypowaniu 
miejsca awarii nasze brygady wyszukują je precyzyjnie w opar-
ciu o rozwiązania akustyczne. Dzięki tej metodzie awarie, które 
generują straty rzędu na przykład 15 tysięcy metrów sześcien-
nych wody na dobę, udaje nam się precyzyjnie zlokalizować 
i usunąć w ciągu 72 godzin – podkreśla Tomasz Konieczny, Dy-
rektor Centrum Nowych Technologii w MPWiK S.A. 

Nasza firma odważnie stawia na nowe technologie, które są 
elementem tzw. inteligentnych miast. Sieci wodociągowe i ka-
nalizacyjne, obok sieci energetycznych i systemu drogowego, 
są podstawą infrastruktury umożliwiającej rozwój miasta. Ser-
cem SmartFlow jest stworzona przez nas sieć czujników za 
pomocą której kontrolujemy proces dystrybucji wody. Udało 
się to zrobić głównie dzięki ogromnemu doświadczeniu i ot-
wartości na innowacje naszych pracowników. Wierzymy, że te 
doświadczenia i  efekty współpracy z  inżynierami Future Pro-
cessing pomogą również doskonalić się innym firmom wodo-
ciągowym – podkreśla Witold Ziomek Prezes Zarządu MPWiK 
S.A. we Wrocławiu.

Wrocławskie wodociągi za pomocą nowoczesnych rozwią-
zań walczą z ukrytymi wyciekami od 2014 roku, kiedy to straty 
wody stawiały spółkę pod tym względem poniżej średniej eu-
ropejskiej. Rozpoczęta w   2015 roku współpraca z  Microsoft 
i  Future Processing pozwoliła  jeszcze efektywniej zwalczać 
„ukryte awarie”.  

„Kierunki  zrównoważonego rozwoju miast wyznaczają właś-
nie takie rozwiązania jak monitorowanie sieci wodociągów we 
Wrocławiu. Pokazują, że wykorzystywanie najnowszych tech-
nologii przynosi realne korzyści nie tylko dla spółek, ale i dla ca-
łej aglomeracji w postaci znacznych oszczędności, ułatwiania 
życia mieszkańcom i ochrony środowiska”. – mówi Wojciech 

Życzyński, Dyrektor Sprzedaży do Sektora Publicznego w Mic-
rosoft.

Dzięki zaangażowaniu pracowników w  walkę o  utraconą 
wodę w ciągu 3 lat udało się osiągnąć wynik, który zbliża nas 
do czołówki europejskich miast. Wrocław jest nie tylko liderem 
wśród polskich miast, które odpowiedzialnie dążą do redukcji 
poziomu strat wody, ale też  osiąga coraz lepsze wyniki wśród  
miast należących do International Water Association, globalnej 
organizacji działającej m.in. na rzecz ochrony zasobów wod-
nych. MPWiK jest pierwszą polską firmą należącą do tego grona 
ekspertów.

- Future Processing wiąże wizję lepszej przyszłości ze zrów-
noważonym rozwojem miast i  wyższą jakością życia miesz-
kańców, co przekłada się na konkretne projekty. Zarządzanie 
i analiza dostaw wody jest istotnym składnikiem inteligentnego 
miasta i stanowi jeden z elementów szeroko rozumianego Bet-
ter Future. Smart City, czyli inteligentne miasto to innowacyjne 
miasto przyszłości, które w sposób naturalny dopasowuje się 
do potrzeb mieszkańców, podnosząc poziom oraz komfort ich 
codziennego życia przy wykorzystaniu nowoczesnych narzę-
dzi. Jednym z takich narzędzi jest Smarflow, które opracowali-
śmy wspólnie z MPWiK Wrocław i firmą Microsoft – podkreśla 
Monika Brachmańska, Project Manager w firmie Future Proces-
sing.

MPWiK w  2017 roku na dokończenie rozbudowy systemu 
wykrywania awarii wydało blisko milion złotych. Inwestycje po-
zwolą zaoszczędzić tylko w ciągu najbliższych 12 miesięcy  co 
najmniej kilka milionów złotych.

Więcej informacji:
MPWiK S.A we Wrocławiu – Tomasz Jankowski, Rzecznik 
Prasowy Mob: +48 667 664 401, e-mail: tomasz.jankowski@
mpwik.wroc.pl 

Future Processing – Ewa Kieczka,  Brand Manager - Mob: +48 
796 045 041, e-mail: ekieczka@future-processing.com

Microsoft – Julia Goll – Public Marketing Manager +48 505 
191 069 e-mail: v-jukola@microsoft.com

10 lat Kolei Dolnośląskich 

Kiedy 14 grudnia 2007 roku na tory wyjechał 
pierwszy pociąg Kolei Dolnośląskich, regional-
ny przewoźnik obsługiwał tylko dwie trasy. 10 lat 
temu w  skład taboru spółki wchodziło zaledwie 
5 pociągów. Przez ostatnią dekadę w naszym re-
gionie miała miejsce prawdziwa kolejowa rewolu-
cja, a pasażerowie zdążyli się już przyzwyczaić do 
komfortu podróżowania.

Dolny Śląsk mocno stawia na transport publiczny, który 
tworzy doskonałą alternatywę dla samochodów. Dziś Koleje 
Dolnośląskie obsługują 17 linii kolejowych, w  tym 6 połączeń 
transgranicznych do Czech i  Niemiec. Tabor spółki to już 57 
w pełni klimatyzowanych pociągów, a 11 z nich to ultranowo-
czesne pięcioczłonowe pojazdy wyprodukowane przez no-
wosądecką firmę NEWAG. Każdy z nowych niskopodłogowych 
pociągów jest wyposażony w wi-fi, fotele z regulowanym opar-
ciem, gniazdka USB oraz biletomaty.

− Pojawienie się na torach Kolei Dolnośląskich całkowicie 
zmieniło krajobraz transportu szynowego w naszym regionie. 

Pasażerowie, którzy lata temu zrezygnowali z  tej formy pod-
różowania, znów wybierają kolej. Dziś mogą liczyć na coraz 
większą dostępność, wysoki komfort, bezpieczeństwo i  nie-
zawodność. To jednak nie koniec. Zarząd Województwa Dol-
nośląskiego wspólnie z regionalnym przewoźnikiem systema-
tycznie chce rozwijać siatkę połączeń zarówno w ramach kolei 
aglomeracji wrocławskiej, jak i na terenie całego regionu – za-
znacza Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa Dolno-
śląskiego.

W 2008 roku pociągi Kolei Dolnośląskich przejechały 30 ty-
sięcy kilometrów i  przewiozły niespełna 300 tysięcy pasaże-
rów. Dzięki strategii konsekwentnie realizowanej w 2017 roku 
regionalny przewoźnik obsłuży ponad 9 milionów pasażerów, 
a pociągi z herbem Dolnego Śląska przejadą prawie 7 milionów 
kilometrów.

− Stale rosnąca liczba pasażerów Kolei Dolnośląskich wyraź-
nie pokazuje, że kierunek rozwoju transportu szynowego obra-
ny przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego sprawdza się. 
Oczywiście nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i ciężkiej 
pracy całego naszego zespołu. Dzięki niemu tysiące mieszkań-
ców regionu codziennie wybiera Koleje Dolnośląskie – podkre-
śla Piotr Rachwalski, prezes zarządu spółki. 

10 lat dla transportu kolejowego to krótki okres. − Przed Ko-
lejami Dolnośląskimi stoją nowe  wyzwania. Budowa zaplecza 
technicznego dla ciągle powiększającego się taboru, zakup 
kolejnych nowoczesnych pociągów czy uruchomienie dawno 
nieczynnych linii kolejowych kiedyś pozostawały w sferze ma-
rzeń. Dziś te projekty wydają się realne jak nigdy wcześniej – 
podsumowuje marszałek Cezary Przybylski.
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Serdecznie zapraszamy do współpracy 
z wielokrotnym medalistom Mistrzostw Polski 

w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn –  
MKS Zagłębie Lubin S.A.

Dotychczasowe działania pokazują, 
że realizowane przez nas umowy 

sponsorskie są wysoko oceniane, a marki 
produktów lub samych firm są wyraźnie 

obecne w świadomości kibiców,  
jak i klientów biznesowych. 

Szczególną uwagę zwracamy na rozwój  
otoczenia biznesowego wokół Klubu 

oraz halę widowiskowo-sportową, 
które są jak najlepiej przygotowane 

do świadczenia usług na rzecz  
potencjalnych sponsorów. 

Prezes Zarządu MKS Zagłębie Lubin S.A. 

KOBIETY
Mistrzostwo Polski (1x): 2010/11

Wicemistrzostwo Polski (10x): 1994/95, 1999/00, 
2001/02, 2005/06, 2008/09, 2009/2010, 2011/2012, 

2012/2013, 2013/14, 2016/17
Brązowy medal MP (4x): 1995/96, 2000/01, 2006/07, 

2007/08
Puchar Polski (4x): 2008/09, 2010/11, 2012/13, 

2016/17

MĘŻCZYŹNI
Mistrzostwo Polski (1x): 2006/07

Wicemistrzostwo Polski (2x): 2004/05, 2007/08
Brązowy medal MP (1x): 2005/06

Puchar Polski (1x): 1992/93
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