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AKTUALNĄ
PROMOCJĘ

Od 18 lat wyznaczamy nowe kierunki

studia podyplomowe

miejsce spotkań praktyków
• Zarządzanie jakością
• Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami
• Lean manufacturing
• Logistyka w biznesie
• Rachunkowość budżetowa

•
•
•
•
•

Studia menedżerskie
Zarzadzanie projektem
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Projektowanie i druk w 3D

ponad 70 kierunków studiów z dziedzin takich jak:
• administracja i bezpieczeństwo • finanse i rachunkowość • HR • IT • logistyka
• marketing i sprzedaż • nieruchomości i prawo • psychologia i pedagogika • zarządzanie
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Kapitał Polski

Wszyscy gonimy Europę
Już w tym miesiącu rząd ma przyjąć ostateczną wersję Strategii Odpowiedzialnego
Rozwoju. Odpowiedzialny rozwój gospodarczy, podobnie jak społeczna
odpowiedzialność biznesu na poziomie firmy, każe nam patrzeć znacznie szerzej
na biznes. Liczy się nie tylko zysk, wydajność, efektywność, ale również i to jakim
kosztem to robimy. Czy przy okazji nie niszczymy środowiska, czy w centrum naszych
działań znajduje się człowiek i jego potrzeby rozwoju? Innym i słowy, rozwijając się
i goniąc Europę mamy myśleć o środowisku, biedniejszych, słabiej rozwiniętych
regionach itd. Tylko czy z tymi wszystkimi „obciążeniami” można szybciej biec?
Obecnie poziom PKB na mieszkańca Polski wynosi
ok. 68 proc. średniej dla całej Unii. Zgodnie z założeniami Strategii, w 2020 roku zbliży się do poziomu 80 proc. średniej. Aby to było realne musimy
się szybko rozwijać. Tymczasem, w ostatnich latach tempo wzrostu gospodarczego Polski zmalało,
zmniejszył się też poziom inwestycji. To wszystko
grozi nam wpadnięciem w tzw. pułapkę średniego
dochodu.
Do tej pory nasz wzrost gospodarczy w bardzo
dużym stopniu był napędzany przez inwestycje
zagraniczne. Teraz mamy postawić na budowanie rodzimego kapitału. Jednym ze sposobów jest
proponowany przez rząd Program Budowy Kapitału. Z naszych dochodów mają być tworzone
oszczędności, które powinny być wykorzystywane
do finansowania wielu inwestycji. Innymi słowy,
musimy bardziej powiązać budowanie naszych
oszczędności ze wzrostem gospodarczym.
Jedną z jaskółek zapowiadających takie zmiany
mają być mają być m.in. fundusze inwestycyjne
typu REIT. Fundusze te, znane zresztą powszechnie
na Zachodzie inwestują w nieruchomości komercyjne i sprzedają udziały drobnym inwestorom.
Takie jednostki uczestnictwa będą doskonałą lokatą kapitału, również ze względów podatkowych,
idealnym sposobem np. na oszczędzanie na emeryturę.
Rządzący zakładają, że na realizację Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, do roku 2020,
wydanych zostanie około 1,5 biliona złotych. Pieniądze te mają pochodzić ze źródeł publicznych,
ale i prywatnych. Dzięki temu, wzrośnie stopa
inwestycji w gospodarce i to właśnie inwestycje,
a nie konsumpcja, mają mocno napędzać wzrost
gospodarczy.
Wzrost ten, zwiększanie konkurencyjności gospodarki, ma opierać się jednak na nowoczesnych towarach i usługach, a nie na słabym złotym i niskich
płacach.
Strategia ma też przynieść inną, ważną zmianę
– nowy model rozwoju to rozwój odpowiedzialny, czyli taki, który zapewnia korzyści wszystkim
grupom społecznym i odbywa się bez szkody dla
przyszłych pokoleń. Istotne jest odpowiednie
kształtowanie relacji pomiędzy konkurencyjnością
gospodarki, dbałością o środowisko oraz jakością
życia. Odpowiedzialny rozwój, to wzrost gospodarczy wykorzystujący takie walory jak przedsiębiorczość, pracowitość, zasoby i umiejętności Polaków.
Zmiany mają więc być zasadnicze, ale zagrożeń
jest bez liku: spowolnienie światowej gospodarki,
zaostrzenie problemów najważniejszych partnerów
gospodarczych Polski, mniejsze dotacje unijne,
kryzys strefy euro, starzenie się polskiego społeczeństwa, czy choćby błyskawicznie rozwijająca się
robotyzacja i automatyzacja, które już za kilka lat
mogą sprawić ogromne problemy na rynku pracy.
Pocieszające jest to, że w codziennym życiu gospodarczym odnajdujemy wiele przykładów przed-

siębiorstw, czy samorządów, które działają w myśl
tych nowych założeń. Natrafiamy na nie cały czas
przygotowując dla Państwa kolejne wydania „Kapitału Dolnego Śląska”, czy „Kapitału Polski”. Widzimy na przykład, że coraz więcej samorządów,
zwłaszcza te, które dzięki mądrej polityce gospodarczej, zdołały wzmocnić swoje budżety, działają
tak, aby coraz szersze grupy lokalnych społeczności
mogły z tego sukcesu korzystać.
Są na przykład takie gminy, do których za wszelką
cenę usiłują się przyłączyć leżące przy ich granicach
miejscowości. Liczą na lepsze warunki życia, a więc
lepsze drogi, komunikację itd. W województwie
dolnośląskim gmina taką są Kobierzyce. W tym
numerze naszego magazynu opisujemy inne takie
przykłady, np. gminę Żórawina, która mimo tego,
że ma rolniczy charakter potrafiła przyciągać bi-

Zwiększanie
konkurencyjności
gospodarki, ma opierać
się na nowoczesnych
towarach i usługach,
a nie na słabym złotym i
niskich płacach
znes i znacznie poprawić stan swojego budżetu.
Poprawiła go na tyle, że może coraz więcej inwestować w poprawę jakości życia, rozwój sportu,
profilaktyki zdrowotnej.
Opisujemy również przedsiębiorstwa, które w niekonwencjonalny, innowacyjny sposób myślą
o swoim rozwoju. KGHM TFI wspólnie z inną
spółką Skarbu Państwa – Polskim Holdingiem
Nieruchomościowym, zamierza utworzyć fundusze inwestycyjne typu REIT, które będą nowością
na naszym rynku kapitałowym. Dzięki nim będzie
można atrakcyjnie zainwestować nadwyżki finansowe na przyszłość, zapewnić dodatkowe środki po
przejściu na emeryturę.
Inna wrocławska firma NEWIND w branży informatycznej, przebojem wchodzi na rynki zagraniczne, łamiąc wszelkie książkowe modele
internacjonalizacji firmy. Pierwsze eksportowe
kontrakty zdobyła w ten sposób, że to zagraniczne
firmy, zainteresowane jakością i innowacyjnością
rozwiązań, zwróciły się do wrocławskiego przedsiębiorstwa z zapytaniem o możliwość współpracy.
Życzymy przyjemnej lektury i inspiracji do własnych niekonwencjonalnych działań w samorządach i firmach!

Ryszard Żabiński
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Innowacyjna technologia
przełomem dla budownictwa
Potrzeba chłodzenia powierzchni dachu, a co za tym idzie poprawy komfortu temperaturowego wewnątrz obiektu, jest mocno zauważalna
w wielu regionach na całym świecie, w tym także w Polsce. Jedną z implikacji negatywnego odziaływania wysokiej temperatury na powierzchnię dachu - oraz wynikające z tego niekorzystne warunki cieplne panujące w budynkach - jest wzmożona eksploatacja instalacji klimatyzacyjnej, stanowiąca do dziś najpopularniejszy sposób na niwelowanie wspomnianych zjawisk. Nie jest to jednak sposób optymalny, gdyż generuje
on dla właścicieli budynków olbrzymie koszty, które często nie przekładają się na zapewnienie pełnego komfortu temperaturowego, wymaga
natomiast ogromnych nakładów energetycznych. Na rynku pojawiła się właśnie innowacyjna technologia stanowiąca skuteczne rozwiązanie
tego problemu.

Znajdująca się w czołówce producentów
i dystrybutorów chemii budowlanej na
świecie Grupa Selena wprowadziła niedawno do swojej zdywersyfikowanej oferty
absolutnie innowacyjny produkt mający
zastosowanie w branży dekarskiej. Cool-R to wysokorefleksyjna, hydroizolacyjna
powłoka, która skutecznie obniża temperaturę dachu, wpływając jednocześnie na
znaczną redukcję temperatury w budynku,
a co za tym idzie także poprawę komfortu
wewnątrz. Produkt jest w szczególności
dedykowany do zastosowania w budynkach, w których pracują ludzie, składuje się
żywność lub leki, bądź prowadzi się procesy technologiczne, podlegające rygorom
temperaturowym. Technologia opracowana przez Grupę Selena to kolejny dowód
potencjału firmy, budowanego w oparciu
o wieloletnie doświadczenie oraz bogate zaplecze naukowe.

Oszczędności
dla właścicieli budynków

Zastosowanie powłoki Cool-R pozwala na
niemal natychmiastowe obniżenie temperatury dachu o blisko 70%, a co za tym
idzie również temperatury wewnątrz nawet do 10°C. W praktyce oznacza to znaczne
zmniejszenie nakładów związanych z koniecznością klimatyzowania wnętrz. Zaleta
ta umożliwia realne oszczędności dla właścicieli budynków, związane ze znaczną redukcją zapotrzebowania na energię. W wyniku odziaływania wysokiej temperatury, bez
efektywnej hydroizolacji, proces starzenia się
dachu i jego degradacji postępuje znacznie
szybciej, co wpływa na zwiększenie kosztów
dla właścicieli nieruchomości, którzy muszą
liczyć się z cyklicznym prowadzeniem prac
remontowych i modernizacyjnych. Ponieważ Cool-R zapewnia pełną hydroizolację
dachu, stanowi on także ochronę i niweluje
proces destrukcji samej konstrukcji. Produkt
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Seleny odznacza się przy tym bardzo długą
żywotnością i zachowuje swoje właściwości
przez ponad 10 lat.

Maksymalna skuteczność

Cool-R tworzono z myślą o uzyskaniu najwyższej wartości Solar Reflectance Index (SRI).
SRI to wypadkowa dwóch kluczowych parametrów: tzw. refleksyjności - czyli skuteczności

odbijania promieni słonecznych oraz emisyjności – zdolności do oddania nagromadzonego ciepła. Dzięki unikatowej technologii innowacyjna powłoka Cool-R posiada niezwykle
wysoki współczynnik SRI na poziomie 107.
Właśnie ta wartość obrazuje niespotykaną dla
rozwiązań dostępnych dotąd na rynku skuteczność działania. Produkt został już z powodzeniem zastosowany na wielu obiektach w kraju
i za granicą, niedawno m.in. na dachu hotelu
Marriott w Warszawie.
Rozwiązania pionierskie, takie jak Cool-R
umacniają pozycję Grupy Selena jako lidera
w dziedzinie dostarczania na rynek zaawansowanej technologii dla chemii budowlanej. Realizowana przez Grupę strategia intensywnego rozwijania zaplecza naukowo-badawczego
owocuje unikatowymi produktami – takimi jak
wspomniana powłoka dekarska - które stanowią odpowiedź na realne problemy w budownictwie.

Kapitał Polski

Siła innowacyjnego biznesu
Rozmowa z Dariuszem Gajewskim,
prezesem i założycielem firmy
NEWINDS.A. we Wrocławiu
Firma działa na rynku oprogramowania zaledwie od sześciu lat, a już może pochwalić
się znaczącymi osiągnięciami. Dysponuje
140 osobami w czterech oddziałach w Polsce,
roczne obroty ukształtowały się na poziomie
140 mln złotych, dokonano akwizycji spółki
programistycznej, udało się zrealizować wiele
projektów na całym świecie m.in. w USA, Australii, Wielkiej Brytanii, a nawet w krajach
afrykańskich. Jak udało się tego dokonać?
Od początku działania postawiliśmy najakość
i na bardzo wysokie kompetencje pracowników.
Założyliśmy, że ma nas to wyróżniać na rynku.
Zaczynaliśmy od budowy firmy o profilu integratora systemów, a na tej bazie zbudowaliśmy
dalsze kompetencje, m.in. w obszarze EPM i wytwarzania oprogramowania. Obecnie realizujemy zamówienia w trybie „pod klucz”. Działamy
na wielu rynkach, m.in. medycznym, gazowym,
energetycznym, zarówno w sektorze publicznym
jak i prywatnym. Pracujemy nad stworzeniem gotowych produktów, m.in. takich, które będziemy
oferować dla samorządów. Realizujemy bardzo
ciekawe projekty np. w obszarach: monitorowania
i zarządzania sieciami,czy też tworzenia dedykowanych rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia.
Przeprowadzamy również niezwykle interesujące
prace w obszarze Big Data. Jest to bardzo perspektywiczny obszar i już niedługo będziemy mogli
pochwalić się pierwszymi sukcesami.
A zdobywanie rynków zagranicznych?
Z praktyki biznesowej wiadomo, że jest to
trudny i wieloletni proces.
Postawiliśmy na wysokie kompetencje pracowników i na jakość rozwiązań.To dzięki temu
udało nam się przeprowadzić wiele wartościowych projektów. Dzięki wysokiej jakości pracy
zdobyliśmy renomę nie tylko w kraju, ale i poza
granicami. Pierwszy kontrakt zagraniczny pozyskaliśmy w ten sposób, że to do nas zwrócono się
z ofertą.Kolejne pojawiły się już dzięki temu, iż
nasza marka stała się rozpoznawalna- niosąca za
sobą określone wartości. Swego czasu zainwestowaliśmy również w stworzenie bardzo wydajnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Dzięki temu
możemy realizować projekty dla odbiorców
zlokalizowanych w różnych zakątkach świata,
fizycznie pozostając w Polsce. Eksport naszych
usług stanowi dla nas coraz bardziej znaczącą
cześć obrotów.Chcemy, aby w przyszłym roku
doszedł do poziomu 25-30% przychodów firmy,
a przy takiej skali działania konieczne już będzie
tworzenie zagranicznych przedstawicielstw.
Firma działa też na rynku afrykańskim.
Z pewnością są to zlecenia od działających
tam firm globalnych?
To są różni odbiorcy, nie tylko międzynarodowi
gracze. Pracujemy dla operatorów telekomunikacyjnych oraz banków, przygotowujemy się

Eksport naszych usług stanowi dla nas coraz bardziej znaczącą część obrotów – mówi Dariusz Gajewski

do wejścia na rynek RPA. Te kraje bardzo potrzebują wysokiej technologii i wsparcia w jej
obszarze.
Dokonano również akwizycji spółki programistycznej, zresztą podobnie jak NEWIND,
ulokowanej na terenie Wrocławskiego Parku
Technologicznego. Po co było to przejęcie?
Wiadomo przecież, że akwizycje firm, w wielu wypadkach, kończą się niepowodzeniem…
To była bardzo udana akwizycja. Ciągle potrzebujemy pracowników o bardzo wysokich kompetencjach. Wrocław to zagłębie firm IT, zarówno
rodzimych, jak i zagranicznych, więc konkurencja
o pracowników, zwłaszcza tych z najwyższymi
kompetencjami, jest ogromna. Z tego względu
utworzyliśmy oddziały firmy w Rzeszowie, Zielonej Górze i Warszawie, gdzie łatwiej jest nam
pozyskiwać odpowiednich pracowników. Akwizycja spółki programistycznej okazała się dla nas
korzystna, bo uzyskaliśmy bardzo dobrych ludzi,
którzy z powodzeniem zdobywają zlecenia m.in.
na rynkach amerykańskim, czy australijskim.
NEWIND szybko się rozwija m.in. dlatego,
że działa w branży w której postęp technologiczny jest ogromny i ciągle trzeba wymyślać
coś nowego. Ale z drugiej strony, jest to zagrożenie, bo nawet małe firmy mogą stworzyć
jeszcze lepsze rozwiązania…
Zdajemy sobie sprawę z tego, że konkurencja
jest bardzo silna,dlatego stawiamy na kreatywność. Nowe pomysły biorą się z monitoringu
rynku w naszym wypadku tworzą je nasi pracownicy. Staramy się stosować rozwiązania organizacyjne pobudzające innowacyjność. Każdy, kto wpadnie na interesujący pomysł może
zostać szefem projektu i zgromadzić wokół
siebie zespół. Samo uczestnictwo w ciekawych
przedsięwzięciach, nobilituje pracowników. Co
istotne, każdy członek zespołu jest indywidu-

alnie premiowany w zależności od wyników
projektu. To również wzmacnia motywację. Jeżeli więc na rynku są bardzo kreatywne osoby
z „otwartą głową”, to zawsze mogą u nas znaleźć
miejsce i szybko się rozwijać. Możemy też sobie
pozwolić na przetestowanie ciekawych pomysłów, co w wielu małych firmach, ze względu na
koszty, nie zawsze jest możliwe.
Czy jest Pan jedynym właścicielem firmy?
Jestem udziałowcem, ale udziałowcami są również pracownicy - mają oni w sumie około 50%
udziałów. Od 1 września NEWIND jest spółką
akcyjną i chcemy dalej rozwijać akcjonariat.
Fakt, że się ma udziały w firmie dodatkowo motywuje do wydajnej i kreatywnej pracy, a także
stabilizuje kadrę.
Na czym polegają innowacje w obszarach,
w których działa NEWIND?
Zrealizowaliśmy wiele bardzo ciekawych projektów w zakresie monitorowania i zarządzania
sieciami. Mamy dużą łatwość w dopasowywaniu odpowiednich rozwiązań do potrzeb
konkretnego klienta, dzięki czemu możemy
znacznie rozbudowywać obszar działania takich systemów.
Rewolucja szykuje się w rozwiązaniach z zakresu Big Data. Pilotaż takiego projektu zrealizowaliśmy dla klienta z Wielkiej Brytanii. Cały
problem polega na tym, aby w określonym czasie przetworzyć ogromną ilość danych. Zbudowanie tego typu systemu jest bardzo kosztowne
i nie zawsze istnieje gwarancja, że mimo poniesienia ogromnych nakładów uda się przetwarzać dane w określonym czasie. My stworzyliśmy inną, rozproszoną architekturę dla systemu
przetwarzania, dzięki czemu znacznie obniżyliśmy koszty przedsięwzięcia i zwiększyliśmy
jego wydajność.
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Śmiałe, realne cele i ambitne wyzwania
Z wójtem gminy Długołęka, Iwoną Agnieszką Łebek, o dynamicznym rozwoju gminy, rozmawia Ryszard Żabiński.
Ten rok jest bardzo intensywny pod względem inwestycyjnym w gminie Długołęka. Jakie dokładnie działania
są i będą realizowane?
Dysponujemy stosunkowo dużym budżetem w porównaniu do gmin ościennych. W tym roku jest to kwota
ok. 107 mln zł – jesteśmy największą gminą w powiecie wrocławskim, z 41 sołectwami. W ramach naszego budżetu 1/3 funduszy przeznaczona jest właśnie na
inwestycje, co w sumie daje prawie 29 mln zł. Naszym
priorytetem jest rozbudowa bazy edukacyjno-sportowej, w tym przygotowanie projektu nowego przedszkola, rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz drogowej,
a także budowa sieci ścieżek rowerowych. Jak zawsze skupiamy się na tym, by realizować najistotniejsze działania
z punktu widzenia każdego mieszkańca gminy.
Które z nich są priorytetowe?
Duży nacisk kładziemy na zapewnienie nowoczesnej
i profesjonalnej bazy edukacyjno-sportowej. W ubiegłym
roku oddaliśmy do użytku nowy budynek szkoły w Kieł
czowie, a w tym miesiącu dzieci rozpoczęły rok szkolny
w kolejnym nowym obiekcie w Długołęce. Warto podkreślić, że w Długołęce funkcjonuje zespół szkół, do którego
dzieci mogą uczęszczać od najmłodszych lat aż do okresu
liceum – jako jedna z nielicznych gmin w Polsce posiadamy publiczny żłobek. W tym roku planujemy wykonanie
projektu budynku kolejnego przedszkola oraz rozpoczęcie budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy jednej ze szkół. Nasze realizacje w zakresie rozwoju bazy
edukacyjno-sportowej uwzględniają nie tylko potrzeby
uczniów, ale również mieszkańców. Doskonałym potwierdzeniem na to jest chociażby hala do gry w squasha,
która powstała w nowym budynku szkoły w Kiełczowie
– mieszkańcy korzystają z niej bardzo chętnie przez cały
rok. 1 września oficjalnie otworzyliśmy drugi w gminie
stadion lekkoatletyczny, a niedawno oddaliśmy do użytku kolejne boisko wielofunkcyjne. Co roku inwestujemy
w budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych, które

znajdują się już praktycznie w każdej z 41 miejscowości.
Dzięki współpracy z Młodzieżową Radą Gminy udała
nam się także realizacja całkowicie nowego dla nas pro
jektu – streetworkoutu. Jak pokazuje życie, inwestycja
w edukację i sport naprawdę się opłaca i przynosi wymierne efekty. Świadczą o tym liczne naukowe i sportowe
sukcesy naszych mieszkańców – wielu z nich otrzymuje
stypendia wójta gminy. Kolejnym priorytetem inwestycyjnym jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Od
kilku lat na terenie całej gminy kontynuujemy ten czasochłonny i wymagający sporych nakładów finansowych
proces. W 2016 r. przeznaczymy na ten cel 1/4 budżetu
inwestycyjnego, tj. ok. 6,25 mln zł, a prace obejmą obszar
trzech miejscowości. Podjęliśmy się również budowy nowej remizy dla ochotniczej straży pożarnej. Inwestycja ta
potrwa niecały rok i dzięki niej z pewnością wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców gminy Długołęka.
Fakt, że gmina, którą Pani zarządza, dynamicznie się
rozwija jest bezsprzeczny. Jakie zatem nowe wyzwania
pojawiają się już na horyzoncie?
Nasza gmina śmiało stawia sobie ambitne cele.
Wspomniane plany inwestycyjne świadczą o tym najdobitniej. Kolejne wyzwania codziennie stawiają nam
mieszkańcy, a także sytuacja polityczno-społeczna panująca w kraju. Już niebawem będziemy musieli sprostać nowej reformie oświaty, będziemy również chcieli
jak najlepiej wykorzystać nową perspektywę unijną.
Sporym wyzwaniem jest dla nas temat utworzenia strefy aktywności gospodarczej w Łozinie, która została już
uwzględniona w studium, a obecnie jesteśmy w trakcie
opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie gotowy w przyszłym
roku. Strefa ma bardzo korzystne położenie – w pobliżu
drogi S8 i obwodnicy Wrocławia. Przy tej trasie w studium zaplanowaliśmy kolejne strefy aktywności gospodarczej. Dlatego myślę, że rozwój gospodarczy w gminie
Długołęka z pewnością nie straci na dynamice. Z dumą

Ambitne cele i wyzwania to znak rozpoznawczy wójta gminy Długołęka
zawsze podkreślam, że atuty lokalizacyjne naszej gminy
dostrzegły światowe marki. Długołęka to między innymi
zagłębie salonów samochodowych – w ostatnim czasie
to grono powiększyło się o przedstawicieli takich marek
jak Toyota, BMW, Jaguar i Signity, a być może niebawem
swój salon będzie miał tu także Mercedes. Oprócz firm
z branży motoryzacyjnej naszą gminą zainteresowane są
również sklepy wielkopowierzchniowe, firmy spedycyjne
oraz deweloperzy powierzchni magazynowych, tacy jak
np. Panattoni Europe, Leroy Merlin. Z wielką ochotą powitamy kolejnych inwestorów, zapraszam!

Zdrowe i zielone innowacje
Rozmowa z profesorem Mirosławem Millerem z wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, członkiem Panelu Ekspertów Programu
„Zielona Dolina”.
Jakie są założenia projektu „Zielona Dolina”?
Chcemy promować żywność jako środek prewencyjny na coraz powszechniejsze choroby
cywilizacyjne i zastąpić nią w znaczącym stopniu środki farmakologiczne. Pierwszą instytucją, wspierającą ten unikalny i innowacyjny
program, będzie dolnośląski Urząd Marszałkowski. Naczelnym celem jest wzmocnienie
całego sektora innowacyjnej gospodarki w regionie i w Polsce. Mamy nadzieję, że do naszej
inicjatywy przyłączą się uczelnie Wrocławia,
rolnicy, przedsiębiorcy, instytucje służby zdrowia i sanatoria i że będziemy mogli wspólnie
tworzyć ciekawe projekty oraz spółki startupowe w tym obszarze. Liczymy też na to, że szybko pojawią się inwestorzy prywatni, upatrujący
w programie opłacalnego biznesu.

Jakie zastosowanie mają te wyciągi?
Mogą służyć jako składniki zdrowej żywności,
naturalnych leków lub suplementów diety. Spożywając je, wzmacniamy różne procesy zachodzące w naszym organizmie: pracę serca, nerek,
czy wątroby. W ten sposób można zapobiegać
licznym schorzeniom, a nawet się leczyć bez
konieczności zażywania farmaceutyków chemicznych.

Jak do pomysłu nastawiony jest Rząd?
Pozytywnie. Ogromna w tym zasługa inicjatora
przedsięwzięcia, profesora Tadeusza Trziszki,
nowego rektora Uniwersytetu Przyrodniczego,
który uczynił z „Zielonej Doliny” swój sztandarowy program na najbliższą kadencją. Z jego
inicjatywy we Wrocławskim Parku Technologicznym powstał w niedawno klaster NUTRIBIOMED, zrzeszający około osiemdziesięciu

Co takie zmiany mogą oznaczać dla gospodarki?
Chcemy, żeby program stanowił modelowy
przykład włączania się uniwersytetów w rozwój
regionalnej gospodarki. Dolny Śląsk nie jest
regionem rolniczym, ale nie nastawiamy się na
wielkonakładową produkcję, tylko na innowacyjne przetwarzanie. Ten proces może się odbywać z zastosowaniem produktów importowa-

firm, działających w obszarze zdrowej żywności, dysponujący unikalną w skali Europy instalacją technologiczną. Służy ona do produkcji
wyciągów z różnego rodzaju roślin i jest dostępna dla firm. Można ją wynająć na kilka dni i na
przykład wyprodukować unikalny składnik,
oparty na własnej recepturze.

nych z innych regionów Polski. Uruchamianie
takiego programu wymaga oczywiście wsparcia
ze środków publicznych, ale w krótkim czasie
musi się on samofinansować, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz przedsiębiorstw.
Przyniesie też inne korzyści, choćby poprzez
zmniejszenie kosztów leczenia.
Rozmawiał Filip Bernat
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Agencja musi być pomocna rolnikom
Rozmowa z Danielem Obajtkiem, prezesem Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Wkrótce minie rok odkąd Polacy wybrali
nowy rząd. Co zmieniło się w polskim rolnictwie przez ten czas?
Przede wszystkim zmieniło się systemowe
podejście do wsi i rolnictwa. Po raz pierwszy sprawy rolnictwa, produkcji żywności
i rozwoju obszarów wiejskich zostały ujęte
jako zadanie o strategicznym znaczeniu dla
państwa polskiego. Bezpieczeństwo żywnościowe stało się tak samo ważne, jak np. bezpieczeństwo energetyczne i nie odpowiada
za to tylko minister rolnictwa, ale cały rząd.
Wśród szeregu konkretnych działań, które podjęto przez ten rok, wymienić trzeba
uchwalenie ustawy o ochronie ziemi. Podobne regulacje są stosowane w innych krajach
UE od wielu lat np. w Niemczech i Francji.
Wreszcie i w Polsce mamy taką władzę, dla
której ważny jest interes narodowy i mądra
zasada: tyle wolności, ile własności. Są już
też gotowe projekty ustaw o bezpośredniej
sprzedaży żywności przez rolników; przepisy wzmacniające pozycję polskich rolników
i dostawców żywności wobec wielkich sieci
handlowych, w większości zagranicznych.
Trwają prace nad wprowadzeniem powszechnych ubezpieczeń upraw i zwierząt,
przygotowywany jest „Pakt dla obszarów
wiejskich”.
Osobiście jestem zaangażowany w projekt
stworzenia w Polsce jednej rolniczej agencji
płatniczej, co wiąże się z przejęciem przez
ARiMR części zadań Agencji Rynku Rolnego. Konsolidacja przyniesie oszczędności dla
budżetu, przede wszystkim jednak ułatwi
życie rolnikom, którzy nie będą już musieli
biegać od urzędu do urzędu i w jednej agencji załatwią kilka spraw. Taką też mam wizję
działania ARiMR, według której, naszym
zadaniem jest służenie rolnikom, mieszkańcom wsi i przedsiębiorcom z terenów
wiejskich, którym należy się od nas rzetelna informacja, kompetentna obsługa spraw
i życzliwa pomoc. Od początku mojej pracy w ARiMR spotykam się z pracownikami
oddziałów regionalnych i biur powiatowych
w całej Polsce. Na tych spotkaniach zawsze
przypominam, że Agencja jest dla rolników,
a nie urzędników.
Przed nami prawdopodobnie ostatnia tak
duża pula unijnych środków dla polskiego
rolnictwa. Jak powinniśmy je wykorzystać?
Mądrze i skutecznie. Mądrze, czyli tak, by
zainwestowane środki przyniosły pozytywne, trwałe zmiany w polskim rolnictwie oraz
przyczyniły się do rozwoju obszarów wiejskich i poprawy standardu życia ich mieszkańców. Skutecznie, czyli tak, by z unijnego
budżetu na lata 2014-2020 dla polskiej wsi
wynoszącego 37,2 mld euro, nie pozostał ani
jeden niewykorzystany eurocent. Nad mą-
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drymi i skutecznymi rozwiązaniami koncentruje się nasza praca.
Po pierwsze, we współpracy z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi stworzyliśmy harmonogram wdrażania w tym roku działań
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Dzięki tej „mapie drogowej”,
w której określone zostały terminy naborów,
rolnicy i przetwórcy mogą zawczasu skompletować potrzebne dokumenty i dokładnie
przygotować się do złożenia wniosku o przyznanie pomocy. To z kolei eliminuje konieczność uzupełniania wniosku i skraca czas jego
weryfikacji. Harmonogram już okazał się
skutecznym narzędziem. W ramach tegorocznego naboru wniosków na modernizację
gospodarstw rolnych złożono ich aż 30,5 tys.,
podczas gdy w 2015 r. było ich dziesięciokrotnie mniej. Z początkiem września w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych
uruchomiliśmy punkty informacyjne. Ich
zadaniem jest udzielanie pełnej informacji
o możliwościach uzyskania pomocy finansowej, wymaganiach, jakie wnioskodawcom
stawiają przepisy prawa, terminach naborów
wniosków oraz wysokości dofinansowania.
Powołałem również specjalny zespół, który pracuje nad upraszczaniem wniosków,
tak, aby były one łatwiejsze do wypełnienia
a jednocześnie spełniały zawiłe wymagania
wynikające z unijnych rozporządzeń. Rolnik
ma dość swoich obowiązków i nie powinien
tracić czasu na wypełnianie opasłych wniosków i czytanie jeszcze grubszych instrukcji.
Kieruje Pan ARiMR od 27 listopada 2015
r. Które z podjętych przez ten czas działań
uważa Pan za swój największy sukces, a co
jeszcze pozostało do zrobienia?
Gdy przyszedłem do pracy w Agencji obiecałem rolnikom, że otrzymają dopłaty bezpośrednie za 2015 r. w ustawowym terminie.
Dotrzymałem słowa, mimo iż moi poprzednicy zostawili mi w spadku gigantyczne
problemy, zwłaszcza z niedokończoną budową nowego systemu informatycznego do
obsługi tych płatności. O dwa lata za późno
zlecono wykonanie systemu informatycznego i nie reagowano na zagrożenia wynikające z opóźnień w jego budowie. Tylko dzięki
odważnym decyzjom i determinacji mojej,
całego kierownictwa ARiMR, dzięki wielkiemu wsparciu ministra Krzysztofa Jurgiela, a także dzięki tytanicznej pracy naszych
pracowników w biurach powiatowych udało
się zapobiec „katastrofie”, jaką byłoby niewypłacenie należności rolnikom. Tymczasem
do 30 czerwca 1,35 mln rolników otrzymało należne im pieniądze, łącznie 14,2 mld zł
i spełniliśmy warunki uznania kampanii za
zakończoną. I co się okazało? Gdy kończyliśmy zadanie, Komisja Europejska wydłużyła
czas na wypłacenie dopłat, bo niektóre kraje,

Daniel Obajtek - prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

w tym Francja, nie były w stanie dotrzymać
terminu. To bez wątpienia jest nasz wielki,
ale nie jedyny sukces, którym mamy powody
by się chlubić.
Dzięki intensywnym i skutecznym negocjacjom ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela
z Komisją Europejską oraz dzięki temu, że
na czas podpisaliśmy umowę z wykonawcą systemu informatycznego, Agencja jest
już przygotowana na wypłacenie rolnikom
zaliczek płatności bezpośrednich za 2016.
Zaliczki będą wypłacane od 17 października
do 30 listopada 2016 r. Muszę wspomnieć też
o przeprowadzonej reorganizacji Centrali
ARiMR i likwidacji kilku departamentów.
W poprzednich czasach zmiany organizacyjne zazwyczaj oznaczały przyrost administracji. Zmniejszyliśmy też inne wydatki związane z funkcjonowaniem Agencji. W sumie
uzyskaliśmy wielomilionowe oszczędności,
które nie osłabiły efektywności pracy, lecz ją
wzmocniły. Z sukcesami realizujemy zadania, właśnie uruchamiane są kolejne działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, wdrażane bezpośrednio
przez nas jak i delegowane do ARR i samorządów.
Wielkie nadzieje wiążę z uruchomieniem
od października tego roku zamiejscowego
wydziału informatyki w Lublinie. Docelowo
chcemy zatrudnić w lubelskim wydziale 70
programistów i informatyków. Planujemy
bowiem posiadać także systemy informatyczne budowane własnymi siłami i stopniowo uniezależniać się od ich zewnętrznych
dostawców.
Przed nami jeszcze wiele pracy, gdyż zawsze można coś poprawić lub wprowadzić
nowe rozwiązania. Wszystko zaczyna się od
wewnętrznego nastawienia, od tego, po co
przychodzi się do pracy w Agencji. Ja i moi
współpracownicy jesteśmy tu po to, żeby pomóc i służyć polskiemu rolnikowi.
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Opłacalne inwestycje
w nieruchomości i uzdrowiska
Rozmowa z Mirosławem Stanisławskim, prezesem
zarządu, KGHM TFI we Wrocławiu
Mało kto wie, że w budowę dwóch nowoczesnych biurowców najwyższej klasy na placu Jana Pawła II we Wrocławiu jest zaangażowane właśnie KGHM TFI. Czy nie będzie problemu z pozyskaniem
najemców do obiektów o powierzchni ponad 34 tysięce metrów
kwadratowych?
Przy realizacji tej inwestycji zamierzamy współpracować z Polskim
Holdingiem Nieruchomości S.A. Cuprum Square będzie nowoczesnym kompleksem biurowo usługowym, Zamierzamy skomercjalizować powierzchnie obu budynków usługowo - biurowych. Budynek „A”
będzie miał powierzchnię ponad 10 tys. mkw. a budynek „B” - ponad
20 tys. mkw. Budynki będą miały odpowiednio 7 i 8 kondygnacji, pełniących funkcję biurowo – usługową. Pod całością zaplanowany został
również parking podziemny skomunikowany wewnętrznymi rampami zjazdowymi. Część powierzchni zostanie wykorzystana przez
spółki z grupy KGHM, nie będzie jednak w tych budynkach siedziby Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., która pozostanie w Lubinie.
Powstanie więc kompleks biurowo-usługowy w najwyższej klasie A+,
w doskonałej lokalizacji. Magnesem dla przyszłych najemców powinna być też prestiżowa marka KGHM. Będzie to projekt realizowany
w ramach KGHM IV FIZAN tj. nieruchomościowego, a w przygotowaniu są kolejne atrakcyjne projekty.
Warto też zwrócić uwagę, że partnerstwo z Polskim Holdingiem Nieruchomościowym otwiera nam możliwości realizacji dalszych przedsięwzięć na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych. Jest
to przykład wspólnego działania dwóch spółek gdzie właścicielem jest
Skarb Państwa.
Jakie perspektywy rozwoju ma rynek nieruchomości komercyjnych
w Polsce? Czy warto na nim inwestować?
Takie inwestycje jak Cuprum Square zawsze znajdą najemców. Najbardziej znane, prestiżowe firmy w danym mieście są skłonne często
nawet przenosić się do lepszych lokalizacji, jeśli takie powstają. Ponadto, warto zwrócić uwagę na zmiany jakie wkrótce nastąpią na rynku
kapitałowym. Chodzi o powstawanie funduszów inwestycyjnych typu
REIT, wspieranych przez plan wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Na Zachodzie koncepcja takich funduszy jest już znana od dawna, w Polsce dopiero zaczynamy o niej mówić. Fundusze typu REIT
inwestują w nieruchomości komercyjne i sprzedają udziały drobnym
inwestorom. Takie jednostki uczestnictwa będą doskonałą lokatą kapitału, również ze względów podatkowych, idealnym sposobem np.
na oszczędzanie na emeryturę. Proszę zobaczyć jak wielkim zainteresowaniem ze strony bogatych, indywidualnych inwestorów cieszą
się drogie nieruchomości we Wrocławiu. Jest tak, bo inwestycje takie
są obarczone małym ryzykiem i zapewniają relatywnie wysokie stopy
zwrotu. Drobny inwestor, dzięki funduszom REIT, też będzie mógł korzystać z takich inwestycji, stosownie do posiadanych środków.
Mamy zamiar współtworzyć REIT-y być może takie gdzie inwestorami
będą pracownicy z grupy KGHM, gdzie będzie można atrakcyjnie zainwestować nadwyżki finansowe na przyszłość, zapewnić dodatkowe
środki po przejściu na emeryturę.

KGHM TFI inwestuje również w branżę uzdrowisk. Mało kto chyba
wie, że właśnie marka KGHM ma blisko 11% procent rynku uzdrowisk w Polsce, co daje jej pozycję lidera w branży. Czy to są równie
obiecujące przedsięwzięcia inwestycyjne?
I mało kto chyba wie również, że na przykład za popularną wodą mineralną Staropolanka, której rozlewnia znajduje się w Polanicy Zdroju, również stoi marka KGHM. Spółki uzdrowiskowe, znajdujące się
w portfelu KGHM I FIZAN, osiągają bardzo dobre wyniki finansowe,
są rentowne. Pod koniec 2015 roku uzyskały ponad 20-oprocentową
marżę na poziomie EBITDA. Uzdrowisko Cieplice, Uzdrowisko Połczyn, Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa oraz Uzdrowiska Kłodzkie
wchodzą w skład Polskiej Grupy Uzdrowisk i cały czas utrzymują się
we trendzie dynamicznego wzrostu. A trzeba pamiętać, że jest to biznes kapitałochłonny. Musieliśmy zainwestować w odbudowę tej bazy,
podnieść poziom obsługi kuracjuszy. I to wszystko w warunkach, gdy
większość naszych klientów trafia tam ze skierowaniami z ZUS, czy
NFZ. Tym samym, nie możemy stosować wysokich, komercyjnych
cen. Nie dzielimy też naszych klientów na tych ze skierowaniami
i tych komercyjnych. Staramy się po prostu cały czas podnosić standard. W ten sposób przyciągamy kuracjuszy i skutecznie konkurujemy
z podmiotami stosującymi tylko komercyjne ceny.
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Katowice po raz kolejny goszczą Europejski
Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Katowice i Kongres MŚP to dwa, ściśle powiązane ze sobą organizmy. Rozwój zarówno samego miasta, jak i wydarzenia w ciągu
ostatnich lat są bez problemu zauważalne. Na czym polega fenomen
ich współdziałania i czy warto patrzeć na sektor małych i średnich
firm przez pryzmat lokalnego patriotyzmu, opowiada Marcin Krupa,
Prezydent Katowic.
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw po raz kolejny odbędzie się w Katowicach. Jaką rolę na mapie wydarzeń odgrywa to
największe spotkanie firm sektora MŚP?
Kongres MŚP jest jednym z kluczowych wydarzeń
dla Katowic. O jego randze świadczy rosnąca liczba
uczestników – w V edycji wydarzenia wzięło udział
6 000 osób z kraju i Europy. Nie bez znaczenia pozostaje także tematyka kongresu skupiona wokół małych i średnich przedsiębiorstw, a także – zgodnie
z głównym hasłem tegorocznego kongresu Trzy dni
inspiracji dla innowacji – wokół innowacji. Organizacja VI Europejskiego Kongresu MŚP wpisuje się
również w szereg działań promocyjnych Katowic,
których celem jest przede wszystkim pozycjonowanie wizerunku naszego miasta jako silnego ośrodka
gospodarczego, atrakcyjnego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej w innowacyjnych,
kreatywnych i opartych na wiedzy branżach.
Katowice to jedno z najszybciej rozwijających się
polskich miast. Dzieje się tak głównie za sprawą
młodych ludzi, którzy coraz częściej mają pewnego rodzaju więź z regionem, także biznesową. Co
jest źródłem tzw. lokalnego patriotyzmu? Jakie
ma to odzwierciedlenie w rozwoju miasta?
Katowice to rzeczywiście prężnie rozwijający się
ośrodek gospodarczy. Efektem tego rozwoju są liczne
wyróżnienia otrzymane w ostatnich latach. Wśród
tych prestiżowych można wymienić Miasto Kreatyw-

ne UNESCO w dziedzinie muzyki - Miasto Muzyki
(2016), 5. miejsce Katowic pod względem strategii
przyciągania zagranicznych inwestycji bezpośrednich – Ranking FDI Magazine „Financial Times"
(2016), 3. miejsce Katowic w Rankingu Bogactwo
Samorządów miesięcznika „Wspólnota” w kategorii:
zamożność per capita, (2016), 2. miejsce Katowic
w Rankingu Innowacyjnych Samorządów dziennika
„Rzeczpospolita” w kategorii miasta na prawach powiatu (2016), czy Tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego dla Katowickiej Strefy Kultury w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej (2015).
Te osiągnięcia nie byłyby możliwe, gdyby nie wspólne działania wielu osób i instytucji ukierunkowane na rozwój regionu. Miasto Katowice, oferując
przedsiębiorcom – zarówno tym strategicznym, jak
i tym z sektora MŚP – wsparcie w procesie inwestycyjnym, a także w fazie poinwestycyjnej, tworzy
przyjazne otoczenie do rozwoju ich firm. W takim
otoczeniu korzyści biznesowe są oczywiste i stanowią impuls do budowania jeszcze lepszych relacji.
Można stwierdzić, że małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon nowoczesnej gospodarki.
To one bowiem dają zatrudnienie, innowacyjne
pomysły i kształtują trendy rozwojowe dla całego
kraju. W jaki sposób miasto zamierza wspierać
małych i średnich przedsiębiorców?
W ramach pomocy inwestycyjnej w Katowicach
obowiązują trzy uchwały ułatwiające rozpoczęcie

inwestycji, a w strukturze Wydziału Obsługi Inwestorów swoje funkcjonowanie rozpoczął Referat Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który wraz
z serwisem informacyjnym dedykowanym MŚP
ułatwia przedsiębiorcom z sektora MŚP współpracę
z instytucjami otoczenia biznesu i wspiera środowiska start-up’owe. W ramach Referatu funkcjonuje również instytucja opiekuna inwestora, który
pomaga przedsiębiorcom w wyborze właściwego
miejsca na lokalizację inwestycji oraz w poszukiwaniu źródeł finansowania działalności gospodarczej. Organizujemy także liczne szkolenia i porady
prawne dla osób planujących własny biznes oraz
prowadzących już firmę. Promujemy przedsiębiorczość wśród młodych ludzi w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wspieramy liczne
inicjatywy oddolne wspierające postawy przedsiębiorcze i start-up’y.

Największe w Europie spotkanie sektora MŚP
10-12 PAŹDZIERNIKA 2016

MIĘDZYNARODOWE
CENTRUM KONGRESOWE
W KATOWICACH
UDZIAŁ BEZPŁATNY
www.ekmsp.eu
Organizator:
Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach
Gospodarz:
Miasto Katowice
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Bank w zgodzie z przedsiębiorcą
Sektor MŚP w naszym kraju może rozwijać się m.in. dzięki odpowiedniej współpracy firm z bankiem i indywidualnemu podejściu jego doradców. O wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorców opowiada
Emanuele Cacciatore, Dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego
w Banku Pekao SA.
Bank Pekao SA od paru lat jest Biznesowym Partnerem Strategicznym Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Czy warto wspierać
sektor MŚP poprzez organizację takiej imprezy?
Bardzo cieszymy się, że jesteśmy partnerem Kongresu
od samego początku, czyli od roku 2011, kiedy po raz
pierwszy przedstawiciele biznesu, administracji oraz
świata nauki spotkali się w Katowicach. W kolejnych
latach mogliśmy obserwować jak impreza się zmienia,
jak rośnie liczba uczestników, jak tematyka kolejnych
edycji Kongresu jest dostosowywana do rzeczywistych
problemów, z którymi na co dzień mierzą się właściciele małych i średnich firm. Ponad 70% pracujących
w przedsiębiorstwach to osoby zatrudnione w mikro,
małych i średnich firmach. Jeśli dodatkowo weźmie
się pod uwagę ogromne zróżnicowanie w samej grupie małych i średnich firm, tematów do dyskusji podczas obecnego i przyszłych kongresów na pewno nie
zabraknie.
Zazwyczaj słyszymy o sukcesach tych największych
firm, tymczasem małe i średnie przedsiębiorstwa
dają najwięcej miejsc pracy i są w stanie elastycznie
podchodzić do zmieniającej się sytuacji na rynku.
Jakie działania może podjąć bank mając na celu ułatwienie pracy małych i średnich przedsiębiorców?
Ze względu na duże zróżnicowanie sektora musimy stale analizować jego sytuację i dbać o to, aby

produkty bankowe oferowane firmom były jak najlepiej dopasowane do ich specyficznych potrzeb.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą od kilku lat mogą porównać usługi bankowe np.
z początku stulecia z dzisiejszymi. Dzisiaj większość
operacji bankowych wykonywanych jest w internecie. Naszym zadaniem jest stałe podnoszenie jakości oferty i obsługi firm, gdyż sukces firm – naszych
klientów – przekłada się w oczywisty sposób na
sukces banku.
Sektor MŚP w naszym kraju może rozwijać się
m.in. dzięki odpowiedniej współpracy firm
z bankiem i indywidualnemu podejściu jego doradców. Czy oferta Banku Pekao SA skierowana
do przedsiębiorców jest stała, czy też małe i średnie firmy mogą liczyć na elastyczność i jej stałą
aktualizację?
W Banku Pekao SA wprowadziliśmy w ostatnich
miesiącach wiele nowych produktów dla przedsiębiorców. Zaoferowaliśmy m.in. kartę wielowalutową, która umożliwia przedsiębiorcom dokonywanie
płatności w euro, dolarach, funtach lub frankach
bez kosztów przewalutowania czy Pożyczkę Ekspresową Biznes, dzięki której przedsiębiorcy mogą
otrzymać do 100 tys. złotych na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą bez
faktur oraz bez zabezpieczenia rzeczowego.

Jakie inne działania i priorytety dotyczące współpracy z sektorem MŚP przewidują Państwo na przyszłe lata?
Oferta bankowa dla sektora MŚP będzie się zmieniać,
dopasowując się do faktycznych potrzeb zgłaszanych
przez przedsiębiorców oraz do zmian technologicznych. Przedmiotem naszej stałej atencji jest ułatwianie
przedsiębiorcom korzystania z kredytów. Chcemy być
także dla przedsiębiorców źródłem wiedzy na temat
różnych kwestii związanych z prowadzeniem biznesu.
Ważne jest chociażby zarządzanie finansami firmy,
w tym gotówką lub alternatywnymi metodami płatności, jak przelewy lub przyjmowanie płatności kartowych za pomocą terminali POS. Szczególnie ostatnia
metoda przyczynia się do wzrostu obrotów, wzrostu
liczby Klientów i pozytywnego wizerunku firmy. Z naszej perspektywy, w sektorach handlu i usług, posiadanie terminala POS będzie tak oczywiste, jak posiadanie portfela czy rachunku firmowego w Banku.
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Interferie dobrze wykorzystują
turystyczny boom w Polsce
Rozmowa z Piotrem Sosińskim
prezesem Interferie o tym jak
najlepiej zaspokoić wakacyjne
potrzeby Polaków
Rok 2016 jest dobry dla polskiej turystyki.
Jaki udział w tym sukcesie branży mają Interferie? Czy zachęcanie Polaków do spędzania
wczasów w naszym kraju odnosi skutek?
Spółka Interferie ma jedną z największych sieci hoteli w Polsce, zarówno w górach, jak i nad
morzem. Nasza oferta jest zróżnicowana – od
czterogwiazdkowych obiektów po ośrodki
wczasowo-sanatoryjne. Dzięki temu trafiamy
w potrzeby różnych klientów. W tym roku Interferie sprzedały 90 proc. swoich usług jeszcze
przed wakacjami. Od 20 lat obsłużyliśmy już
ponad 7,5 mln klientów. Polacy coraz chętniej
spędzają wakacje w kraju, między innymi ze
względu na niestabilną sytuację poza jego granicami. Ale najskuteczniejszy jest tzw. marketing szeptany – nasi zadowoleni klienci po prostu polecają nas swoim znajomym.
Jakimi obiektami turystycznymi dysponują
Interferie? Jakie są ich najważniejsze atuty?
Pod zarządem spółki Interferie S.A.: Interferie
Sport Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie, Interferie Aqua Park Sport Hotel Malachit w Świeradowie Zdroju, Interferie Argentyt w Dąbkach,
Interferie Barbarka w Świnoujściu, Interferie
Cechsztyn w Ustroniu Morskim, Interferie
Chalkozyn w Kołobrzegu i Interferie Głogów.
Nasze obiekty ulokowane są w najpiękniejszych
regionach Polski i oferują aż 2100 miejsc noclegowych. Mamy szeroką ofertę pakietów, która
zadowoli każdego: rodziny z dziećmi, turystów
indywidualnych i grupy zorganizowane. Zapewniamy bogate zaplecze rekreacyjne m.in. pełnowymiarowy basen z zjeżdżalniami w Szklarskiej
Porębie, nowoczesny aquapark i salę do gier zespołowych w Świeradowie-Zdroju, znakomitą
kuchnię i nowoczesną bazę zabiegową i rehabilitacyjną we wszystkich obiektach. A to wszystko
w naprawdę przystępnej cenie.
Jakie tendencje występują w branży turystycznej i czy kształtowanie oferty turystycznej musi również uwzględniać zmiany, jakie
zachodzą w stylu życia Polaków?
Polacy chcą wykorzystać urlop nie tylko na odpoczynek, ale też na aktywności, na które nie
mają czasu na co dzień. Zaliczają się do nich
również sport i zdrowa dieta. Interferie już
w 2012 r. wdrożyły strategię, która wyprzedziła
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te trendy. To „Sport i zdrowie przez cały rok”.
Oferujemy masaże, dostęp do basenów, sal fitness i stref SPA. W ofercie mamy też zdrowe,
lekkie posiłki i świeżo wyciskane soki. Jednocześnie zachęcamy gości do korzystania z atutów lokalizacji, np. ścieżek rowerowych przebiegających w okolicy naszych obiektów.

Spółka Interferie
ma jedną
z największych sieci
hoteli w Polsce,
zarówno w górach,
jak i nad morzem
Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie został
w tym roku wyróżniony godłem Teraz Polska.
Dzięki jakim walorom obiektu udało się zdobyć to zaszczytne wyróżnienie?
Kapituła doceniła go jako przemyślany produkt
turystyczny. Hotel Bornit to idealne miejsce dla
osób, które z jednej strony poszukują możliwości aktywnego wypoczynku, a z drugiej chcą
go połączyć z ofertą SPA&Wellness na najwyższym poziomie. Obiekt w Szklarskiej Porębie
spełnia właśnie te funkcje. Znajdują się w nim

pomieszczenia do przechowywania sprzętu
sportowego, sala odpraw drużynowych i myjnia
dla rowerów. Z myślą o sportowcach przygotowaliśmy również specjalne łóżka XXL. Na terenie hotelu znajdują się także centrum rekreacji
z pełnowymiarowym basenem, strefa dla dzieci
ze zjeżdżalniami i atrakcjami wodnymi, sala fitness, wypożyczalnia sprzętu sportowego, strefa
rozrywki dla całych rodzin oraz baza odnowy
biologicznej z szerokim wachlarzem zabiegów.
Naszą strategię „Sport i zdrowie przez cały rok”
widać nawet w menu hotelowej restauracji, która oprócz potraw kuchni polskiej i europejskiej
serwuje dania typu fit a także przed hotelem,
gdzie stoi olbrzymi rower, służący jako okoliczna pamiątka do zdjęcia.
Czy 2017 rok będzie równie dobry dla polskiej turystyki? Jakie plany rozwoju usług
turystycznych na najbliższy rok mają Interferie?
Możemy zakładać, że rok 2017 będzie równie
dobry jak 2016, jeśli nie lepszy. Polacy coraz
częściej decydują się na odpoczynek w kraju.
Widzimy to zresztą po tym, że wielu naszych
obiektów ma już zarezerwowane miejsca na
przyszłoroczne wakacje. Interferie dbają o ciągły rozwój swojej oferty i na przyszły rok planują dalsze dostosowywanie standardu swoich
obiektów do oczekiwań klientów. Zamierzamy
również konsekwentnie realizować strategię
„Sport i zdrowie przez cały rok”, gdyż jak widać
przynosi ona zakładane efekty.

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

O nowej inwestycji oraz specyfice funkcjonowania przedsiębiorstwa rozmawiamy z jego dyrektorem operacyjnym w Polsce,
Piotrem Adamczewskim.
Powstające w Bielanach Wrocławskich centrum Materialise świadczy o mocnej pozycji
firmy na rynku?
Zdecydowanie tak. Posiadamy ponad 25 lat doświadczenia w obszarze certyfikowanego druku
3D, oferując szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie oprogramowania IT oraz usług drukowania przestrzennego. Wspólnie tworzą one trzon
branży druku 3D. Stosowane przez nas elastyczne i otwarte rozwiązania umożliwiają tworzenie
innowacyjnych aplikacji wspierających druk 3D,
które mogą sprawić, że świat będzie lepszym
i zdrowszym miejscem. Druk 3D jest obecnie
z powodzeniem wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu, uwzględniając sektor medyczny, samochodowy, lotniczy, towary ciężkie
i użytkowe, a także sztukę i projektowanie. Materialise, z siedzibą w Belgii i filiami zlokalizowanymi na całym świecie, łączy największą grupę
twórców oprogramowania w branży z jedną
z największych fabryk druku 3D na świecie. Ta
inwestycja będzie realizowana z udziałem firmy
Miastoprojekt w roli inżyniera kontraktu, a generalnym wykonawcą będzie Wielkopolskie
Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej. Za
projekt odpowiada biuro projektowe Horn Architekci.
Z jakich technologii korzysta Materialise?
Mógłby je Pan wymienić?
Stereolitografia, FDM, PolyJEt, ColorJet, odlewanie próżniowe, DMLS czyli drukowanie
z użyciem proszków metalicznych oraz – prze-

de wszystkim – technologia SLS. To właśnie ona
będzie rozwijana w naszym nowym Centrum
Kompetecyjnym.
Jak wygląda sposób funkcjonowania firmy?
Materialise umożliwia klientom korzystającym
z druku 3D, zarówno w technologii Rapid Prototyping, jak i SLS, realizację krótkich terminów
produkcji oraz zapewnienie norm jakościowych
w nawet najbardziej wymagających branżach.
Projektanci i inżynierowie działu produkcji ściśle współpracują z klientami przy tworzeniu nowych produktów i aplikacji, które w znacznym
stopniu wykorzystują druk 3D. Dwie platformy
sieciowe, Materialise OnSite do obsługi dużych
zleceń przemysłowych oraz i.materialise, dedykowana mniejszym przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym, oferują łatwy dostęp do
jednej z największych i w najlepiej wyposażonych fabryk druku 3D na świecie. Warto dodać, że certyfikowane środowisko produkcyjne
spełnia wymagania także tych klientów, którzy

działają na rynkach obłożonych szczególnie restrykcyjnymi regulacjami.
Jaką rolę będzie spełniać nowe Centrum
Kompetencyjne?
Nasz nowy zakład istotnie zwiększy znaczące już
teraz możliwości firmy w zakresie technologii
przyrostowej, obejmujące ponad 140 maszyn.
Realizują one szeroki zakres technik drukowania
przestrzennego, odpowiadając na zwiększony
popyt zarówno na certyfikowany druk 3D, jak
i szybkie prototypowanie, czyli Rapid Prototyping. Nowa lokalizacja umożliwi ponadto jeszcze lepszą współpracę pomiędzy zespołami do
spraw produkcji i rozwoju oprogramowania,
stymulując rozwój w obu tych dziedzinach. To
z kolei wzmocni rolę Materialise jako centrum
kompetencji w zakresie technologii SLS w obrębie organizacji. Gmina Kobierzyce wydaje się
doskonałym miejscem do naszego rozwoju. Jak
powiedział jej wójt, Ryszard Pacholik, jesteśmy
tutaj skazani na sukces.
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Żórawina stawia na zdrowie i sport
W podwrocławskiej gminie od wielu lat realizowany jest ogólnopolski program dotyczący zdrowego odżywiania.- Realizujemy wiele
ważnych programów promocji zdrowia – mówi Jan Żukowski, wójt
gminy Żórawina. – Największy z nich to program PURE (Population
Urban and RualEpidemiology).
Jego istotą jest zbadanie wpływu zmian środowiskowych na styl życia mieszkańców, czynniki
ryzyka i choroby układu krążenia, określenie,
co prowadzi do danego poziomu otyłości, cukrzycy oraz zapadalności na choroby układu
krążenia. Olbrzymi, wieloletni wkład samorządu żórawińskiego w program PURE, to jednocześnie bezcenny wkład w polską naukę i medycynę – dodaje Jan Żukowski.

Zapobiec chorobom serca

Samorządowcy z Żórawiny starają się dbać
o zdrowie mieszkańców również w inny sposób
– poprzez rozwój bazy sportowej. Wysiłki te zostały docenione przez Marszałka Województwa
Dolnośląskiego. Gmina Żórawina otrzymała
wyróżnienie „INWESTOR NA MEDAL” za
rozwój infrastruktury sportowej dla mieszkańców, przede wszystkim dzieci i młodzieży. Przyznano je po nominacji Marszałka w konkursie
„BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU”
organizowanym przez Klub Sportowa Polska,
w ramach programu „budujemy Sportową Polskę” i „Promujemy Polską Architekturę”.
BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU to
jedyny konkurs w Polsce, w którym kompleksowo analizuje się osiągnięcia w zakresie
rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej oraz
przyznaje wyróżnienia osobom, samorządom,
instytucjom i firmom zaangażowanym w finansowanie, projektowanie, realizację i zarządzanie/ utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych.
Gmina Żórawina miała się czym pochwalić, do
2014 roku włącznie wybudowano m.in.:boisko
do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią
w Żórawinie oraz boisko do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą oraz bieżnią biegową przy
Szkole Podstawowej w Żórawinie.
Natomiast w latach 2015-2016 oddano do użytku: boisko lekkoatletyczne w Żórawinie, Gminną Halę Sportową, a w 2017 roku planuje się
ukończyć zaplecze sportowo-szatniowe kompleksu boisk w Żórawinie.
Powyższe inwestycje zostały zgłoszone w przywołanym konkursie, znajdują się w centrum
Żórawiny, zaledwie 15 km od centrum Wrocławia, otoczone są siecią nowo wybudowanych
dróg,w sąsiedztwie gimnazjum i szkoły podstawowej, oraz zabytkowego parku, W skład kompleksu sportowego wchodzą: boisko piłkarskie
o sztucznej nawierzchni, pełnowymiarowe boisko piłkarskie o trawiastej nawierzchni, sala gimnastyczna, obiekt lekkoatletyczny z rozbiegiem
do skoku w dal, zespołem boisk do gier zespołowych, powstająca szatnia – zaplecze sanitarne.
Ze względu na brak pełnowymiarowej sali
gimnastycznej inwestycja była jedną z najważ-

Olbrzymi, wieloletni wkład samorządu żórawińskiego w program PURE, to jednocześnie
bezcenny wkład w polską naukę i medycynę –
mówi Jan Żukowski, wójt gminy Żórawina

niejszych, jakie Gmina Żórawina zrealizowała
w zakresie sportu. Z obiektu korzystają dzieci,
młodzież szkolna i dorośli.
Powstanie sali zwiększyło zainteresowanie
sportem czynnym wśród mieszkańców. Grafik
jest wypełniony zajęciami sportowymi, tanecznymi, fitness itp. Koszt budowy obiektu wyniósł
blisko 4,1 mln zł. Dotacji w wysokości 2 mln zł
na dofinansowanie "Budowy sali gimnastycznej
w Żórawinie" w ramach "Programu Rozwoju
Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego
na lata 2015-2017 udzielił Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Na pozostałe obiekty uzyskano ponad 1,2 mln zł z MSiT i UMWD.
Dzięki nowym obiektom mieszkańcy mogą też
obejrzeć wiele interesujących imprez sportowych. 18 września zorganizowano Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w JUDO.
Był to pierwszy tego typu konkurs w gminie.
Udział brało 200 zawodniczek i zawodników
w wieku 13-14 lat z czterech województw (lubuskie, wielkopolskie, opolskie i dolnośląskie)
oraz 40 sekcji i klubów Judo. Zawody przebiegały w bardzo przyjemnej atmosferze, było wiele pięknych rzutów, za które licznie zgromadzona publiczność dziękowała brawami.
Najlepiej wypadł gospodarz, MKS Juvenia
Wrocław, którego sekcja mieści się w Szkole
Podstawowej w Żórawinie. Sekcję w Żórawinie
reprezentowała Karolina Tarka, która ćwiczy od
niespełna roku, zajmując V miejsce.

Fot. Urząd Gminy Żórawina

Programem została objęta min. grupa mieszkańców gminy Żórawina, w wieku od 35 do 70
roku życia. Pacjenci są badani co 3 lata, w okresie 12 lat. Proszeni są o wypełnienie ankiet dotyczących: stanu zdrowia, aktywności fizycznej,
warunków życia, zwyczajów żywieniowych. Ponadto, jest im pobierana krew na badania biochemiczne oraz próbka moczu. Wykonywany
jest również pomiar antropometryczny, EKG
i spirometria.
Pacjent otrzymuje następujące wyniki badań:
wydolnościowego układu oddechowego (spirometrii), elektrokardiogram (EKG), pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pomiaru wzrostu i masy
ciała, pomiaru obwodu bioder, brzucha, ramienia i siły mięśniowej, pomiaru poziomu cholesterolu z lipidogramem oraz poziomu cukru.
Jak wiadomo, w krajach rozwiniętych, w drugiej połowie XX w. znacznie wzrosła długość
życia i zmalał odsetek chorób zakaźnych. Jednak coraz częstsza jest otyłość, cukrzyca, choroby serca.
- Sprawdzamy, czy choroby cywilizacyjne są
związane z urbanizacją, zmianą standardów
życia, poziomu ekonomicznego i dietą – mówi
Katarzyna Zatońska, specjalista chorób wewnętrznych, która bierze udział w programie.
- U każdego pacjenta badamy czynniki ryzyka
i uwarunkowania genetyczne.
Finansowane przez Światową Organizację Zdrowia, badania PURE prowadzone
są równocześnie w piętnastu krajach, m.in.
w Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Chile,
Chinach, Kolumbii, Indiach, RPA i Szwecji. Naukowcy wybrali państwa zróżnicowane pod względem poziomu cywilizacyjnego.
Wszędzie badani są mieszkańcy miast i wsi.

Inwestują na medal

Boisko lekkoatletyczne w Żórawinie

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w judo były pierwszym
tego typu konkursem w gminie
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Prusice zachęcają do inwestowania
i stawiają na rozwój gospodarczy!
Budowa drogi ekspresowej S5 to szansa na dalszy rozwój gospodarczy Prusic. Przez Gminę przebiega nowo budowana trasa
S5, a Burmistrz Igor Bandrowicz już dziś zaprasza inwestorów chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenach inwestycyjnych w tej części Dolnego Śląska.

Dlaczego warto właśnie zainwestować w Gminie Prusice rozmawiamy z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem.
Prusice to gmina niewielka, ale urocza, która ze
względu na korzystny klimat i dogodne położenie staje się miejscem niezwykle atrakcyjnym
zarówno do zamieszkania, jak i do inwestowania. Gmina Prusice położona jest w północnej
części województwa dolnośląskiego, w powiecie trzebnickim w sąsiedztwie aglomeracji
wrocławskiej. Obszar rzeczywiście jest bardzo
atrakcyjny turystycznie, ale planując rozwój
gminy stawiamy na równowagę, musimy zadbać zarówno o pozyskanie inwestorów, turystów jak i wsparcie rolników.
Dla Prusic niezmiernie ważną sprawą – i to
nie tylko pod względem ekonomicznym i inwestycyjnym – jest trasa szybkiego ruchu?
Tak, i gdy powstanie już ten odcinek trasy S5,
to Prusice bez wątpienia staną się niezmiernie
atrakcyjnym miejscem nie tylko do inwestowania, ale również pod względem osadniczym. Już
rozmawiamy z Agencją Nieruchomości Rolnych i
właścicielami ziemi wokół węzła autostradowego,
aby przygotować te tereny pod strefę aktywności
gospodarczej oraz pod budowę domków jednorodzinnych. Zmniejszy się też ruch tranzytowy
przez miasto, co oznacza czystsze powietrze,
mniejszy hałas oraz mniejsze korki. Bliskość tras
tranzytowych sprzyja lokalizowaniu nowych firm,
powstawaniu miejsc pracy. Dzięki „ekspresówce”
mieszkańcy zyskają szybszy dojazd do Wrocławia
i do Poznania. Warto też podkreślić, że dzisiaj
ceny nieruchomości na terenie naszej gminy nie
są jeszcze zbyt wysokie w porównaniu do cen
działek w Trzebnicy czy Wiszni Małej, ale to się
może diametralnie zmienić po wybudowaniu trasy szybkiego ruchu S5 pod koniec 2017 roku.
Czy wtedy też zdynamizuje się jeszcze bardziej rozwój gminy Prusice?

Bardzo na to liczymy. Właśnie przygotowujemy
projekt uzbrojenia terenu pod działalność gospodarczą, w podstrefie SSE w Prusicach – we
Wszemirowie (SSE w Kamiennej Górze). Zakres inwestycji obejmuje budowę komunikacji
wewnętrznej w podstrefie, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, sieci energetycznej,
oświetlenia ulicznego. Inwestorom oferujemy
wszelkie niezbędne wsparcie na każdym etapie
inwestycji. Jesteśmy otwarci m.in. na propozycje budowy hal produkcyjno-magazynowych
pod wynajem. Prowadzimy rozmowy z nowym
inwestorem, który chce kupić grunt w SSEMP.
Zakładam, że będzie to początek dynamicznego rozwoju naszej strefy ekonomicznej i ściągnie do nas kolejnych inwestorów. To właśnie z
myślą o obecnych i przyszłych mieszkańcach
naszej gminy opracowano nową koncepcję poszerzenia Strefy. Przeznaczono na ten cel teren
położony bezpośrednio przy budowanej aktualnie drodze ekspresowej S5 oraz obecnej drodze krajowej nr 5. Umiejscowiony pomiędzy
dwoma ruchliwymi ciągami komunikacyjnymi
obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła „Prusice”, będącego integralną częścią S5 oraz miasta, to bardzo dogodne miejsce
do prowadzenia działalności gospodarczej na
większą skalę. Lokalizacja sprawia, że nie będzie ona uciążliwa dla mieszkańców. Inwestorzy, którzy tworzą nowe i utrzymują istniejące
miejsca pracy to pakiet korzyści zarówno dla
mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, jak i
władz samorządowych. Mieszkańcy korzystając z oferty zatrudnienia na lokalnym rynku
pracy unikają straty czasu i kosztów przeznaczonych na dojazdy. Długofalowe planowanie
inwestycyjne jest zachętą dla przyszłych inwestorów. Gmina musi być pewna swoich zalet i

korzystnych warunków do inwestowania. Musi
umieć się dobrze sprzedać. Wtedy może myśleć
o zrównoważonym rozwoju i swoich szansach
na przyszłość.
Na terenie gminy działa Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości. Czy pomaga to w pozyskiwaniu inwestorów?
W gminie wyznaczona została strefa przemysłowa pod potrzeby przedsiębiorców - przygotowane zostały działki o powierzchni prawie
50 hektarów. Część tych terenów wchodzi w
skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej
Przedsiębiorczości. Korzystne położenie strefy
w bliskości aglomeracji wrocławskiej i tylko
30 minutowy dojazd do międzynarodowego
lotniska we Wrocławiu podnosi walory strefy.
Teren położony jest przy drodze krajowej nr
5 i budowanej trasie S5 z węzłem komunikacyjnym „Prusice” w korzystnej odległości od
ważniejszych punktów/miast: Wrocław – 30
km, Poznań – 130 km, Berlin – 360 km, oraz 10
km do stacji kolejowej w Trzebnicy na linii 326
i stacji kolejowej w Skokowej na linii E59. Tereny w strefie zostały przeznaczone dla obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów. Firmy,
takie jak: ZPB Kaczmarek, Cargil, Grupa PIEPRZYK, Osadkowski, MED-ORT, Borghi s.p.a,
ISA SHAVER WZD Sp. z o.o. , MTS Sp. z o.o.,
ZAEL Energo, ZPM Pałys, FH Justyna, NIKOLIN już zainwestowały w naszej gminie i prężnie działają.
Prusice to jaka Gmina?
Gmina Prusice to Gmina Przyjazna Mieszkańcom, ale także Gmina inwestująca w sport oraz
Miejsce na Twoje Inwestycje, dlatego warto
Przyjechać, Zobaczyć, Zostać i Zamieszkać tutaj. Jeśli ktoś kocha sport, niech osiedla się w
Gminie Prusice! Ktoś, kto chce znaleźć pracę na
miejscu, niech osiedla się w Gminie Prusice! I
ktoś, kto chce dojechać do Wrocławia w piętnaście minut, niech – po wybudowaniu drogi
S5 – też osiedli się w Gminie Prusice!
Dziękujemy za rozmowę!
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Legnicka Specjalna Strefa
wspierają szkolnictwo zawod
Konferencja „Zawodowa Strefa” zorganizowana przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (LSSE)
we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy udowodniła, że Strefa nie tylko zajmuje się pozyskiwaniem inwestorów, ale wspiera również rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie.
Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że 41 proc. absolwentów szkół
zawodowych nie znajduje zatrudnienia. Odnoszę wrażenie, że akurat naszego regionu to
nie dotyczy. U nas uczniowie tą szansę mają.
Projekt Zawodowej Strefa zorganizowany
przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny to przede wszystkim współpraca. Współpraca szkół,
uczelni, firm i instytucji otoczenia biznesu –
powiedział w wystąpieniu inaugurującym
uroczystą galę Prezes Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Witold Lech Idczak.Nie byłoby pełnego sukcesu bez udziału władz
państwowych, skromnego wsparcie Strefy, ale
przede wszystkim determinacji firm działających w Strefie, które oddolnie rozpoczęły rozwój kształcenia zawodowego i dualnego w regionie –stwierdził Witold Lech Idczak.
W kraju działa obecnie 18 specjalnych stref
ekonomicznych, ale to legnicka jest liderem
jeśli chodzi o wspieranie szkolnictwa zawodowego.
Wszystko zaczęło się kilka lat temu od utworzenia klas patronackich w Zespole Szkół
w Chocianowie. Dziś w bezpośrednim otoczeniu Strefy znajduje się blisko 30 szkół zawodowych i technicznych oraz kilka uczelni
wyższych otwartych na współpracę z inwestorami.
To tu powstała idea powołania zawodu
„technika mechatronika”, którą z powodzeniem od kilkunastu lat wspiera i rozwija
Volkswagen Motor Polska, Sitech i Voss Automotive.
Za tym idą klasy patronackie – podstawa
nowoczesnego szkolnictwa zawodowego.
W Chocianowie Volkswagen objął swoją
opieką aż 11 klas patronackich, w których
kształci się w zawodzie: monter mechatronik, technik mechatronik, ponad 200 uczniów – większość z nich ma dużą szansę na
pracę w koncernie i rozwój kariery zawodowej.
Śladem koncernu podążają kolejne firmy.
Winkelmann, Sitech, Voss Automotive Polska. Wspólnie ze szkołami m.in. w Legnicy
i Środzie Śląskiej tworzą kolejne klasy. Łącznie działa obecnie 26 klas patronackich,
w których kształci się kilkuset uczniów.
To dlatego podczas Zawodowej Strefy, nagrody za wspieranie szkolnictwa zawodo-
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wego otrzymały firmy z LSSE. Wyróżnione
zostały: Voss Automotive Polska Sp. z o.o.,
WalsroderCasings Polska S.A., Lear Corporation Poland Sp. z o.o., Haerter Technika
Wytłaczania Sp. z o.o, Gates Sp. z o.o., Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o., Wezi-tec

Obudowa szkolnictwa
zawodowego to jeden
z głównych celów
ogłoszonej niedawno
reformy systemu
oświaty
Sp. z o.o., Eldisy Polska Sp. z o.o., Faurecia
Legnica S.A., Volkswagen Motor Polska Sp.
z o. o.
Nieocenioną rolę zakładów pracy w rozwoju
szkolnictwa zawodowego i wprowadzaniu
kształcenia dualnego podkreśliła podczas
konferencji Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy dr
Helena Babiuch. - Oprócz wiedzy merytorycznej studentom zapewniamy praktyki zawodowe organizowane w odpowiednio dobra-

nych zakładach pracy. Naszych absolwentów
przygotowujemy do wykonywania wyuczonego zawodu na odpowiednio wysokim poziomie. W wypracowaniu praktycznego modelu
kształcenia w wyższej uczelni typu zawodowego pomogły nam firmy z najbliższego otoczenia a w szczególności z LSSE – powiedziała.
Obudowa szkolnictwa zawodowego to jeden
z głównych celów ogłoszonej niedawno reformy systemu oświaty. Stąd udział w konferencji przedstawicieli rządu, m.in. Elżbiety
Witek, szefa Gabinetu Politycznego Premiera, czy Teresy Wargockiej, sekretarza stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Organizatorzy podkreślają, że sukces nie
byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie
uczniów i nauczycieli. Najlepsi, podczas gali,
otrzymali cenne nagrody od Prezesa LSSE
oraz przedstawicieli firm.
Projekt Zawodowa Strefa to nie tylko uroczysta gala i liczne debaty, ale przede wszystkim warsztaty branżowe dla uczniów szkół
zawodowych i technicznych.
Przez dwa dni 550 uczniów zwiedzało zakłady produkcyjne największych koncernów
działających w LSSE, jak Vossautomotive, Sitech, Volkswagen, czy Gates. Ponadto, zapoznawali się ze ścieżkami karier w przedsiębiorstwach i co najważniejsze, wzięli udział
warsztatach, podczas których mogli wykorzystać zdobyte umiejętności i wiedzę.

Legnicka Specjalna
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Ekonomiczna i wielkie firmy
dowe

Prezes LSSE Witold Lech Idczak, Wiceprezes LSSE Krzysztof Sadowski

Od lewej: Teresa Wargocka, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Elżbieta Witek Minister - członek Rady Ministrów, Prezes LSSE Witold
Lech Idczak

Elżbieta Witek Minister - członek Rady Ministrów

Wiceprezes LSSE Krzysztof Sadowski

Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ w Legnicy dr Helena Babiuch.

Nagrodzeni uczniowie

Strefa Ekonomiczna

www.kapitalpolski.pl
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Kamiennogórska Specjalna Strefa
Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości
(KSSEMP) z siedzibą w Kamiennej
Górze posiada 16 podstref z
atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi
o łącznej powierzchni 373,83 ha.
Obszary strefy usytuowane są głównie
na terenie województwa dolnośląskiego
blisko granicy z Czechami i Niemcami.
W szczególności zachęcamy do
zapoznania się z ofertą podstrefy
Kamienna Góra – Krzeszów dostępną
na naszej stronie internetowej:

TBAI

www.ssemp.pl
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Podstrefa

Wolny obszar
do zagospodarowania

Kamienna Góra

19,79 ha

Krzeszów

31,66 ha

Lubawka

5,38 ha

Bolków

14,14 ha

Janowice Wielkie

4,43 ha

Jelenia Góra

3,74 ha

Mirsk

5,79 ha

Nowogrodziec

25,75 ha

Lubań

7,22 ha

Jawor

8,92 ha

Prusice

7,61 ha

Żmigród

7,70 ha

Ostrów Wlkp.

3,57 ha

Gryfów Śląski

2,24 ha

Zgorzelec

9,91 ha

Ogółem:

157,85 ha
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Pochwalić się innowacyjnością
Rozmowa z Jarosławem Kurzawą, przewodniczącym Rady ds Współpracy z Zagranicą.
Wraz z Dolnośląską Agencją Współpracy
Gospodarczej przygotowaliście nowy projekt. Jakie są jego cele i założenia?
Podstawowym celem jest otrzymanie wiedzy o produktach innowacyjnych z naszego
regionu. Nie chodzi nam tylko o takie na
miarę nagrody Nobla, ale również te, które mają jedynie cechy innowacyjności, ale
także usprawniają nasze życie. Podstawowe
założenie programu to stworzenie katalogu produktów, który ma trafić do wydziałów promocji i handlu naszych placówek
dyplomatycznych, regionów partnerskich
oraz różnego rodzaju podmiotów, funkcjonujących w otoczeniu biznesu. Katalog ma
być materiałem promocyjnym gospodarki dolnośląskiej. Wiele odbywających się
konferencji gospodarczych nie do końca
satysfakcjonuje uczestniczące w nich firmy, z bardzo prozaicznego powodu: nie do
końca wiedzą, z jakim produktem i ofertą
się spotkają. Chcemy to zmienić. Niemniej
ważnym celem jest edukacja wewnętrzna
dla nas, samych Dolnoślązaków. Wiedza
o potencjale naszego województwa, zdobyta
przez mieszkańców i przekazana za pośred-

nictwem tak zwanego marketingu szeptanego poza granice nie tylko naszego regionu,
ale przede wszystkim Polski, może stanowić
niebagatelny potencjał reklamowy. Jest też
bardziej istotna kwestia, dotycząca braku
wewnętrznej komunikacji. Wielokrotnie
poszukujemy partnerów biznesowych poza
naszymi granicami, nie wiedząc, że po drugiej stronie ulicy jest firma, której oferta
biznesowa może rozwiązać nasze problemy,
a wspólnie podjęte działania mogą wykreować nowy, bardziej atrakcyjny produkt rynkowy. Adresatem naszego projektu są małe
i średnie firmy, którym chcemy pomóc na
rynkach zewnętrznych. Jeżeli zaś chodzi
o przedsiębiorstwa o dużym potencjale, dla
których tego typu działania, z racji ich wielkości i kapitału, są zbędne, to chcielibyśmy
jedynie pochwalić się ich innowacyjnością.
Przecież one również budują nasz potencjał
gospodarczy.
Kiedy projekt wystartuje?
Prace już trwają, wkrótce oficjalnie ogłosimy go razem z nazwą. Zwróciliśmy się już
do instytucji skupiających firmy na Dolnym

Śląsku, takich jak izby gospodarcze, parki
technologiczne, klastry czy specjalne strefy
ekonomiczne, aby pomogły nam uzyskać
od działających na ich terenie podmiotów
informacje o oferowanych przez nie produktach. Większość przedsiębiorstw znajduje się jednak poza wszelkiego rodzaju
zrzeszeniami. To właśnie do nich musimy
teraz dotrzeć.

S&L Logistic
ul. Gniewomierska 39 | 59-220 Legnica
Tel. +48 606 71 67 41 | Tel. +48 602 13 39 34
Fax. +48 76 854 61 55

e-mail: biuro@sl-logistic.com
www.sl-logistic.com
Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się firmy z sektorów
transportu drobnicowego oraz paletowego. Nasza firma powstała
na fundamentach jednego z liderów transportu międzynarodowego
jakim jest Stacpol Lines z Legnicy istniejący nieprzerwanie od ponad
12 lat.

Co nas wyróżnia:
Kompleksowa obsługa kontrahentów we
wszystkich kierunkach międzynarodowych
i krajowych

Dzięki doświadczeniu osób pracujących w naszej firmie oraz ich zaangażowaniu, S&L Logistic, stał się jedną z wiodących firm transportowych na rynku krajowym.

Pełny kompleks usług wygoda współpracy
z jedną firmą

Wielkość oraz różnorodność naszego taboru, pozwala nam na realizowanie każdego zlecenia transportu krajowego, opierającego się
na euro-paletach czy paletach niestandardowych.

Przewóz dowolnych ładunków

Proponujemy transporty, Just in Time, Door to Door 24 h, co odróżnia nas od innych firm transportowo-kurierskich.

Indywidualne podejście do każdego klienta
Opracowywanie optymalnych rozwiązań
logistycznych

www.kapitalpolski.pl
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JEREMIE zasila przedsiębiorstwa
Pulą 28,5 mln zł dysponuje Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach Inicjatywy JEREMIE, którą od niedawna realizuje na terenie województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Ponad 22 mln zł z tych
środków trafi do przedsiębiorstw z Wielkopolski, prawie 6,5 mln zł zostanie rozdysponowane na terenie
województwa zachodniopomorskiego. Pieniądze trafią do przedsiębiorców pod postacią unijnych pożyczek JEREMIE. To kolejne przedsięwzięcie fundacji z Dolnego Śląska, realizowane na rzecz zwiększenia
konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wzrostu inwestycji w sektorze mikro, małych i średnich firm.
Skąd decyzja FRW o realizacji programu JEREMIE w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim?
JEREMIE jest zdecydowanie trafioną
formą pozadotacyjnego wsparcia, która
zdobyła uznanie przedsiębiorców oraz
ogromną popularność. W ciągu ostatnich 5 lat, dzięki temu programowi rozdysponowaliśmy aż 113 mln zł pomiędzy
947 przedsiębiorstw. Wciąż istnieje duże
zapotrzebowanie na preferencyjne instrumenty zwrotne wśród polskich firm,
a pomaganie przedsiębiorcom w rozwoju dostarcza nam ogromnej satysfakcji.
Zdecydowaliśmy się na zwiększenie zasięgu naszego działania, ponieważ chcemy się rozwijać i mieć coraz większy
wpływ na polską gospodarkę. Już teraz
wiemy, że była to dobra decyzja. Rośnie
w nas poczucie dumy, kiedy widzimy jak
dynamicznie, przy naszej pomocy, rozwijają się polskie przedsiębiorstwa.
Czy wkraczając na nowy rynek nie myśleliście o zmianie nazwy instytucji?
Oczywiście zastanawialiśmy się nad zmianą nazwy. Obawialiśmy się, że aktualna
będzie wprowadzała przedsiębiorców
w dezorientację. Rozwiązaliśmy ten problem w inny sposób. Na terenie tych dwóch
województw, przy działaniach promocyjno - informacyjnych Inicjatywy JEREMIE,
posługujemy się skrótem „FRW fundusze
JEREMIE”. Okazało się, że przedsiębiorcom w dotarciu do nas i naszego produktu
zupełnie nic nie przeszkadza. Przyciąga ich
nasza oferta, która jest bezkonkurencyjna
m.in. ze względu na oprocentowanie pożyczki na poziomie 0%.
Na co firmy mogą przeznaczyć fundusze pochodzące z JEREMIE?
Przedsiębiorstwa mogły pozyskać nawet
1 000 000 zł na finansowanie inwestycji
polegających m.in. na zakupie, budowie
lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych, tworzenie
nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, czy zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia i środki transportu.
Przedsiębiorcy tak chętnie sięgają po
środki, że musieliśmy obniżyć kwoty pożyczek do 500 tys. dla woj. zachodnio-

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

pomorskiego oraz do 300 tys. zł dla woj.
wielkopolskiego. Na spłatę zobowiązania
firmy mają 5 lat, przy czym korzystają
często z 6 miesięcznego okresu karencji.
Czym wyróżnia się JEREMIE wśród innych form pomocy, pożyczek i dotacji?
Przede wszystkim daje szansę nowym
przedsiębiorstwom (start-upom), nieposiadającym historii kredytowej oraz
zabezpieczeń o wystarczającej wartości,
którym ciężko jest otrzymać kredyt komercyjny. Program JEREMIE jest dla

nich wspaniałą okazją do rozwinięcia
skrzydeł. Zapewnia zrozumiałe i przejrzyste zasady, niskie oprocentowanie oraz
łatwy dostęp do środków. Inicjatywa JEREMIE jest jedną z najkorzystniejszych
form zewnętrznego finansowania działalności gospodarczych wykorzystywaną
przez przedsiębiorców z sektora MŚP. Ma
ogromny wpływ na dynamiczny rozwój
polskiej gospodarki i tempo wzrostu PKB.
Dziękuję za rozmowę.
Marcin Prynda
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Najważniejszy jest zrównoważony rozwój
Z wojewodą dolnośląskim, Pawłem Hreniakiem, o powstającym
w Czernicy multimodalnym porcie oraz potencjale Wrocławia rozmawia Filip Bernat.
Niebawem minie rok, odkąd został Pan wojewodą.
Co przez ten czas udało się osiągnąć?
Dolnośląski Urząd Wojewódzki to duża struktura,
choć na co dzień przeciętny obywatel nie ma z nim
kontaktu. Jeśli już, to głównie poprzez Wydział
Spraw Obywatelskich. Dlatego planujemy remonty,
które mają usprawnić obsługę. Zainwestujemy też
w informatyzację. Rozwijamy współpracę z delegaturami w innych miastach, ponieważ nie wszystkie
sprawy muszą być załatwiane we Wrocławiu. Myślę,
że to rozwiązanie jest korzystane dla mieszkańców
Dolnego Śląska. Kolejne, duże wyzwanie, to cudzoziemcy i wnioski związane z legalizacją zatrudnienia.
O ile w poprzednim roku mieliśmy ich około 4,5 tysiąca, to teraz, tylko do końca tegorocznych wakacji,
było ich ponad 6 tysięcy. Dlatego podzieliliśmy oddział operacyjny na 3 części, uruchomiliśmy infolinię i zwiększamy rolę delegatur. Mimo lawinowego
wzrostu liczby wniosków, otrzymaliśmy pierwsze
sygnały, że czas obsługi uległ skróceniu. Ponadto
odpowiadałem za przekazanie środków pieniężnych
dla samorządów w ramach Programu Rodzina 500+
i zrobiliśmy wszystko, aby realizacja tego zadania
przebiegła sprawnie i bez komplikacji. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania projektu Mieszkanie+, który ma być kontynuacją programu 500+.
Ministerstwo poprosiło o stworzenie katalogu gruntów – sporządzają je starostwa, Agencja Mienia Wojskowego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych. Na
Dolnym Śląsku wskazano 241 ha, z czego 189 ha na
terenie Wrocławia. To są pierwsze informacje, któ-

re zostały już przekazane do Warszawy, oczywiście
będą one jeszcze aktualizowane.
W kwietniu gościł Pan w Czernicy, gdzie miał Pan
okazję przyjrzeć się terenom, na którym budowany
jest multimodalny port. Jak ocenia Pan tę inwestycję, jakie korzyści może ona przynieść dla Dolnego
Śląska?
Zrobiłem wszystko, aby samorząd w Czernicy mógł
przeprowadzić bardzo poważne rozmowy na temat
tej inwestycji. Kibicuję tym planom. Dla mnie kluczowa jest Odrzańska Droga Wodna, a to projekt
wykraczający daleko poza granice Wrocławia i Polski.
Jego celem jest budowa łącznika Morza Bałtyckiego
z Adriatykiem i Morzem Czarnym przez kanał Odra-Łaba-Dunaj. Tworzymy nową jakość, o czym świadczy choćby zainteresowanie ze strony Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W ostatnim czasie przenieśliśmy też siedzibę Urzędu Żeglugi
Śródlądowej do budynku Urzędu Wojewódzkiego.
Kolejną sprawą jest reaktywacja szkoły lub klasy żeglugi we Wrocławiu, mamy na to zielone światło od Ministerstwa Edukacji. To ostatni dzwonek, aby to zrobić.
Cieszę się, że środowisko odrzańskie się konsoliduje.
Od stycznia pracuje ze mną zespół fachowców, którzy
doradzają mi w kwestiach z nim związanych.
Wrocław przeżywa bardzo dobry okres: jest Europejską Stolicą Kultury 2016, niedawno współorganizował EURO 2012. Czy Pańskim zdaniem zainteresowanie, którym miasto cieszy się wśród polskich

i zagranicznych turystów oraz inwestorów, utrzyma
się w kolejnych latach?
Za politykę miasta odpowiada samorząd Wrocławia, ale trzeba też pamiętać, że wiele z wydarzeń czy
inicjatyw odbywa się również przy wsparciu finansowym z ministerstw, czyli za pieniądze rządowe.
Tak jest chociażby w przypadku Europejskiej Stolicy
Kultury i Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej. To miejsce i wydarzenia, które podniosły
rangę stolicy Dolnego Śląska. Jeśli chodzi o Wrocław,
to istotne będzie zachowanie równowagi finansowej
miasta, bez zwiększania zadłużenia oraz prowadzenie
polityki zrównoważonego rozwoju. Ta równowaga jest
ważna, ponieważ miasto nastawione tylko na wybrane
grupy, przestaje pełnić swoją zasadniczą rolę – miejsca przyjaznego dla tych, którzy stanowią jego esencję,
czyli zwykłych mieszkańców, każdego dnia korzystających z komunikacji miejskiej, ponoszących opłaty
związane z podatkami i tym podobne.

Strzegom – tu warto inwestować
Gmina Strzegom posiada uzbrojone w media
tereny inwestycyjne i stwarza preferencje dla
przedsiębiorców. Samorząd lokalny jest otwarty
na pomoc w realizowaniu i funkcjonowaniu inwestycji.
W Podstrefie Strzegom Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej znajduje się ponad 6 ha
uzbrojonych terenów inwestycyjnych, częściowo klasy IV, co nie podlega wyłączeniu gruntów
z produkcji rolniczej. Do strefy przylega ponad

14 ha terenów inwestycyjnych nie wchodzących
w Podstrefę Strzegom, które gmina może uzbroić dla konkretnego inwestora. Gmina Strzegom
jako jedna z niewielu w Polsce zwalnia z podatku
od nieruchomości nowo wybudowane hale produkcyjne - w strefie i poza nią - na okres 6 lat.
W gminie obowiązuje najniższa stawka podatku
od środków transportu ciężarowego.
Strzegom usytuowany jest pomiędzy Wrocławiem, Wałbrzychem i Legnicą, przy drodze

krajowej nr 5, w odległości 15 km od autostrady
A-4. Znany jest z bogatych złóż granitu i prężnie
rozwijającej się branży kamieniarskiej.
Może poszczycić się zabytkami, które przyciągają turystów z całej Polski oraz spoza jej granic,
a także organizowanymi imprezami kulturalnymi i sportowymi o charakterze międzynarodowym.
Strzegom to gmina przyjazna inwestorom.
Strzegom – tu warto inwestować.

Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38, 58-150 Strzegom | tel. 0048 74 85-60-599 | fax.0048 74 85-60-516 | e-mail: strzegom@strzegom.pl

Burmistrz Strzegomia | Zbigniew Suchyta – tel. 0048 74 8560-500
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Port na odrze w Czernicy
Z Wójtem Czernicy Włodzimierzem Chleboszem, o porcie rozmawia
Marcin Prynda
Panie Wójcie coraz głośniej mówi się o planie wybudowania w Gminie Czernica portu na rzece Odrze.
Tak, chcemy wykorzystać nasze doskonałe położenie. Największym atutem Gminy Czernicy
jest posiadanie wręcz idealnego miejsca do wybudowania portu. W najbliższym sąsiedztwie
terenu gdzie chcemy zlokalizować port, przebiega linia kolejowa oraz droga wojewódzka
nr 455, w pobliżu znajduje się Wschodnia Obwodnica Wrocławia. Stwarza to idealne warunki do powstania u nas multimodalnego portu.
Port ten ma być centrum przeładunkowo-logistycznym dla firm transportujących swoje
towary rzeką Odrą. Przedsiębiorcy i zakłady
przemysłowe mogliby w Czernickim porcie
składować i dystrybuować swoje towary.
Budowa portu wiąże się z pracami nad przywróceniem żeglugowości na rzece Odrze?

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej koordynuje pracami związanymi z przywróceniem żeglugowości na rzece
Odrze. Dzięki czemu będzie można wykorzystywać wodną drogę do transportowania towarów przewożonych Morzem Bałtyckim do
portów w głąb kraju i dalej na południe Europy.
Budowa portu to wielka szansa rozwoju dla
Gminy Czernica dlatego w tym roku kilkukrotnie spotykałem się z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Markiem Gróbarczykiem – 11 kwietnia br.
gościłem Pana Ministra wraz z Wojewodą
Dolnośląskim Pawłem Hreniakiem w Czernicy, gdzie wspólnie z Radą Kapitanów Żeglugi Śródlądowej pokazywaliśmy zalew
rzeki Odry, który jest idealnym miejscem do
zlokalizowania portu.
3 sierpnia br. braliśmy udział w konferencji pt. „Górna Odra dla Gospodarki Kraju”.

Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przybył: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Marek Gróbarczyk, Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Jerzy Materna, Minister Skarbu Państwa
Dawid Jackiewicz i Wiceminister Energii
Grzegorz Tobiszowski. Było to spotkanie
poświęcone rządowym planom przywrócenia żeglowności na Odrze i możliwości
wykorzystania rzeki przez przedsiębiorców. Wśród gości, oprócz Ministrów, byli
też szefowie stref ekonomicznych, spółek
skarbu państwa, przewoźników i samorządowców. Wojewoda mówił w czasie konferencji o konieczności rozmowy z przedsiębiorcami na temat przyszłości Odrzańskiej
Drogi Wodnej. Na spotkaniu zaprezentowaliśmy wizualizację pokazującą, w jaki
sposób można wykorzystać nasze tereny
do wybudowania tam portu. Portu, który
stworzy warunki dla rozwoju Gminy Czernica jak i całego regionu.

www.kapitalpolski.pl
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Zielony Wołów atrakcyjny
dla dużych i małych inwestorów
Rozmowa z Dariuszem Chmurą, burmistrzem Wołowa
Jak dużym budżetem dysponuje Wołów?
- Obecnie osiągnął już poziom blisko 80 mln
złotych, a jeszcze w 2010 roku wynosił 55 milionów złotych. Udało się więc go w ciągu kilku
lat znacznie zwiększyć. W 2010 roku wydatki
inwestycyjne budżetu wynosiły 12 mln złotych,
teraz doszliśmy już do 20 mln złotych.
Dzięki czemu udało osiągnąć tak znaczące
przyrosty?
Dzięki bardzo dobrej załodze naszego Urzędu,
samorządowcom, z którymi współpracuję. Jeżeli urzędnik samorządowy, radny, jest przekonany do tego co robi, to można naprawdę wiele
osiągnąć. Pozyskujemy nowych inwestorów,
mieszkańcy zarabiają coraz lepiej to przekłada
się na większe dochody. Poszukujemy też zewnętrznego finansowania inwestycji – staramy
się o środki europejskie, czy realizujemy zadania w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. Ważny jest tez polityczny spokój w radzie.
U nas udało się coś takiego osiągnąć. Sam byłem radnym i doskonale wiem jak trzeba z nimi
rozmawiać. Wiele osób podchodzi do swoich
obowiązków z pasją i zaangażowaniem.
A jedną z przykładowych takich pasji jest…
Na przykład, stworzenie „Zielonego Wołowa”.
Czterdzieści procent powierzchni gminy pokrywają lasy. To są piękne tereny, które chcemy
jeszcze bardziej udostępnić naszym mieszkańcom i turystom. Realizujemy duży program
budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy.
Wiele pięknych tras rowerowych jest już gotowych. Odcinek w ramach Polderu Zalewowego,
w rejonie miejscowości Tarchalice – Domaszków ma na przykład 36 kilometrów długości.
Do remontu przewidziana jest trasa: Wołów
– Rudno - Dębno - Polder Zalewowy - Wrzosy – Wołów. Ale chcemy też budować nowe
trasy na przykład: na odcinku Lubiąż – Wołów
o długości 13,1 kilometrów, odcinki na terenie
Wołowa o długości 8,7 km, czy odcinek Uskorz
Wielki – Górowo. W sumie, chcemy jeszcze wybudować około 30 kilometrów tras rowerowych
kosztem 15,5 mln złotych. Ten projekt realizujemy wspólnie z innymi gminami – Miliczem
i Żmigrodem, jak również z Nadleśnictwem
Wołów. Chodzi o to aby turysta, który przyjedzie w te rejony mógł tu przebywać przez dwa
- trzy dni przemierzając na rowerze te piękne
szlaki. Chcemy więc zmienić dotychczasowy
model, który polegał na krótkich, jednodniowych wypadach turystów do naszej gminy
Na trasie rowerowej turysta ma bardzo ciekawe obiekty, jak chociażby klasztor w Lubiążu…
Zespół Pałacowo – Klasztorny w Lubiążu to
drugi największy obiekt sakralny na świecie.
Piękne, barkowe wnętrza przyciągają wielu
turystów, a zarządzająca budynkiem fundacja
udostępnia do zwiedzania kolejne pomiesz-

czenia. Warto się tam również pojawić podczas
imprez kulturalnych – Slot Art Festiwal, czy
Oblężenia Klasztoru, jednej z największych
rekonstrukcji historycznych w naszym rejonie.
Warto również zwrócić uwagą na unikatowy
w skali Europy Środkowo Wschodniej obiekt
jakim jest Polder Zalewowy. Jego budowa polegała na odsunięciu wału przeciwpowodziowego od brzegów Odry pomiędzy Domaszkowem
i Tarchalicami. W wyniku budowy nowego
wału powstał teren zalewowy o powierzchni
około 600 hektarów. Tym samym, nastąpiła odbudowa typowych dla doliny rzeki Odry siedlisk, poprzez odtworzenie naturalnego charakteru zalewów. Nastąpiło bowiem przywrócenie
wylewów rzeki na dawny obszar zalewowy, co
ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania
obszaru Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie”. Całe
przedsięwzięcie kosztowało 20 mln złotych
i zostało zrealizowane z funduszy zewnętrznych. Powstał bardzo ciekawy rejon również
pod względem turystycznym i stąd pomysł, aby
udostępnić go też turystom poruszającym się
na rowerach.
Jednak początki „Zielonego Wołowa” były
skromne?
Pamiętam, jak kilka lat temu, gdy objąłem
funkcję burmistrza Wołowa, na inwestycje
w budżecie było zaledwie 12 mln złotych. Zastanawiałem się, na co najpierw przeznaczyć
niewielkie wówczas kwoty. Postanowiłem najpierw wziąć się za sprzątanie miasta, czyszczenie przydrożnych rowów i wiele innych tego
typu przedsięwzięć. I to się mieszkańcom bardzo spodobało. Tą ideą „Zielonego Wołowa”
zaraziło się wielu moich współpracowników.
Budujemy drogi, chodniki, ale też planujemy
równolegle rozwój terenów zielonych, dbamy
o tzw. małą architekturę. Inwestycje, które z początku wydają się mniej ważne potem okazuje
się, że cieszą się wielkim uznaniem. Tak było
np. z budową bieżni sportowej. Wydawało się,
że jest to mniej potrzebny wydatek, ale potem
zdziwiłem się, jak wielu mieszkańców Wołowa
korzysta z tego obiektu i jak bardzo bieganie
stało się popularne.
Ale, jak w każdej gminie, najważniejsze są
chyba drogi?
Oczywiście, inwestycje w infrastrukturę drogową są naszym priorytetem. Realizujemy np.
budowę tzw. małej obwodnicy Wołowa. Lada
dzień ruszamy z przebudową głównego szlaku komunikacyjnego przebiegającego przez
miasto – drogi wojewódzkiej nr 338. Dzięki
realizacji inwestycji w ramach programu dróg
dojazdowych do gruntów rolnych czy dróg
poscaleniowych zmienia się oblicze wołowskiej wsi. Przymierzamy się to realizacji dużego programu dotyczącego kanalizacji, tak, aby
ten temat w ciągu kilku lat ostatecznie załatwić
na terenie gminy. Kluczowa w takich przedsię-

wzięciach jest bardzo dobra współpraca z władzami powiatu i województwa.
Gmina Wołów jest atrakcyjna turystycznie,
ma coraz lepsze drogi, ale przecież nie jest to,
jak choćby sąsiedni Brzeg Dolny, teren przemysłowy, więc ludzie muszą pewnie jeździć
za pracą do innych miast?
Proszę sobie wyobrazić, że to właśnie Wołów
ma coraz większe problemy ze znalezieniem
rąk do pracy. A szykują nam się kolejne duże
inwestycje przemysłowe. Do Wołowa wchodzi
duży inwestor m z Niemiec, z branży meblarskiej. Sto osób jest już zatrudnionych, docelowo
potrzeba będzie 400 pracowników. Dwie kolejne firmy również chcą u nas inwestować, trwają
właśnie ostatnie rozmowy. Pozyskanie tak dużych inwestorów wcale nie było łatwe. Ale teraz
możemy być zadowoleni.
Dzięki budowie ekspresowej drogi S-5 gmina
Wołów znacznie zyska na atrakcyjności dla
inwestorów…
Skróci się znacznie czas dojazdu, na przykład
do Wrocławia. To dla nas będzie wielki atut
i warto myśleć już teraz jak go wykorzystać.
Niedawno zdecydowałem się na to, aby przyspieszyć proces przekształceń gruntów rolnych
na budowlane. Obawiałem się, czy w ślad za
tym pójdą inwestycje indywidualnych inwestorów budujących mieszkania. Okazało się, że
jest bardzo duże zainteresowanie takimi inwestycjami. Budują nasi mieszkańcy, ale również,
w coraz większym stopniu, osoby spoza gminy.
Ceny gruntów są bardzo atrakcyjne, a infrastruktura drogowa, jak już wspomniałem, szybko się poprawia. To jest też sposób na rozwój
gminy i zwiększanie przychodów budżetowych
samorządu.
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TERENY INWESTYCYJNE
POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Jeśli szukasz terenu pod inwestycje - wybierz Powiat Wrocławski.
Współpraca z nami to gwarancja twojego sukcesu!
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą inwestycyjną Powiatu Wrocławskiego

GMINA KOBIERZYCE
Miejscowość KRZYŻOWICE-WIERZBICA/MAŁUSZÓW
TEREN POD AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZĄ WŁĄCZONY W GRANICE WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
ORAZ TEREN W SĄSIEDZTWIE GRANIC WSSE

Teren obejmuje 10 działek gruntu o łącznej pow. 83,7 ha, włączonych w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
oraz 5 działek gruntu o łącznej powierzchni 34,7 ha sąsiadujących
z WSSE. Z drogą krajową nr 35 skomunikowany jest poprzez ul.
Krzyżowicką oraz w dalszej kolejności ul. Energetyczną. Usytuowany jest na południe od TSSE „Euro-Park Wisłosan” w odległości około 4 km od autostrady A4 oraz w bliskim sąsiedztwie
(około 0,5 km) drogi krajowej nr 35. Należy podkreślić, że została opracowana koncepcja włączenia terenów inwestycyjnych do
drogi krajowej nr 35.
Nieruchomość inwestycyjną podzielono na działki o dogodnych
powierzchniach, mniejszych około 3 ha do 6 ha oraz większych
od 7 ha do 14 ha.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod aktywność gospodarczą, obejmującą
m.in. produkcję, usługi, bazy obsługi transportu i logistyki w tym
składy, magazyny, stacje paliw.

Więcej informacji: www.powiatwroclawski.pl | www.wrosip.pl
Kontakt: malgorzata.przybylska@powiatwroclawski.pl | tel. 71 722 17 54
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GMINA DŁUGOŁĘKA

Miejscowość: NOWINY

Miejscowość PASIKUROWICE

38 piętnastoarowych działek budowlanych; poszczególne działki
znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 1MN – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
przeznaczenie uzupełniające – usługi z zakresu handlu detalicznego,
gastronomii, finansów, obsługi firm, zdrowia i opieki społecznej, niepublicznych usług oświaty.
Teren atrakcyjnie położony z widokiem na las, w niewielkiej odległości od Wrocławia (około 10 km) oraz od Kobierzyc (około 3 km).
Bezpośrednio sąsiaduje z drogą powiatową (nr 1950) oraz drogą
gminną (ul. Słoneczna). Miejsce zaciszne, spokojne. Może stać się
alternatywą dla miejskiego zgiełku. Docelowo może również stanowić „sypialnię” dla potencjalnych pracowników na terenach objętych Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Działka gruntu nr 665 o powierzchni 33,8 ha; w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako teren specjalny
- były poligon wojskowy; w SUiKZP przeznaczona pod aktywność
gospodarczą z wykluczeniem inwestycji uciążliwych; z uwagi na niskie wartości bonitacyjne, inwestor nie ponosi kosztów odrolnienia
gruntu.
Administracyjnie nieruchomość graniczy bezpośrednio w miastem
Wrocław. Jest również skomunikowana z drogą krajową nr 8 w dalszej kolejności z autostradą A8, poprzez bezpośrednie sąsiedztwo jej
granic z ul. Wrocławską oraz ul. Pawłowicką.
Od strony wschodniej na odcinku 500 m sąsiaduje bezpośrednio
z czynną linią kolejową. Daje to możliwość wybudowania bocznicy
kolejowej.
Brana jest pod uwagę możliwość zmiany przeznaczenia w/w terenu
- pod mieszkalnictwo wielorodzinne, w zależności od zainteresowania terenem potencjalnych inwestorów.

Więcej informacji: www.powiatwroclawski.pl | www.wrosip.pl
Kontakt: malgorzata.przybylska@powiatwroclawski.pl | tel. 71 722 17 54
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Samorządowcy Dolnego Śląska
- Musimy być przygotowani na każdą sytuację
i w razie zagrożenia odpowiednio zareagować –
mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa.
A to oznacza konieczność finansowego wsparcia
ze strony samorządu dla policji, pograniczników,
straży, antyterrorystów, ratowników medycznych,
górskich. Dzięki temu mogli oni zwiększyć zakupy
specjalistycznego sprzętu i zorganizować dodatkowe szkolenia.
- W ostatnich pięciu latach przekazaliśmy GOPR kwotę 3,3 mln złotych
– mówi marszałek Cezary Przybylski. - Te pieniądze pozwoliły na zakup
specjalistycznego sprzętu do ratowania życia, a także pozwoliły dodatkowo
szkolić ratowników. W tym roku przekazaliśmy ratownikom górskim kolejne
700 tys. złotych. Dzięki nim zakupione zostaną quady, samochód terenowy,
specjalistyczne nosze i komputer pozwalający lokalizować osoby zaginione
– dodaje marszałek.
Na wsparcie mogą liczyć również ratownicy wodni. W latach 2012-2015
dolnośląski samorząd przekazał łącznie WOPR-owi niemal 700 tys. złotych. Dzięki dotacji przeprowadzono szkolenia dla ratowników i zakupiono samochód ratowniczy, zestaw do ratownictwa lodowego, łódź ratowniczą i skuter z platformą ratowniczą. Dodatkowo doposażona została
dyspozytornia oraz zakupiono system numeru alarmowego 984.
Nietrzeźwi kierowcy oraz ci prowadzący pojazdy pod wpływem narkotyków to plaga, z którą walczą policjanci i strażacy odpowiedzialni za usuwanie skutków wypadków drogowych. Dlatego właśnie samorządowych
dotacji nie mogło zabraknąć również dla nich. Komenda Wojewódzka
Policji za otrzymane w ostatnich latach niemal 2 mln złotych sfinansowała
szereg ważnych zakupów.
- Alkomaty, urządzenia do wykrywania dopalaczy czy dodatkowe patrole
rowerowe – dzięki tym inwestycjom realnie poprawiamy poziom bezpieczeństwa na drogach i w miastach - wylicza Cezary Przybylski. Dodatkowo za
pieniądze od samorządu policjanci kupili ultralekki samolot z kamerą, poduszkowiec i wyposażyli laboratorium kryminalistyczne.
Strażacy za ponad 700 tys. złotych z budżetu województwa kupili urządzenia do lokalizacji osób zasypanych, samochody pożarnicze, kamery
termowizyjne i skokochrony – poduszki amortyzujące skok i zabezpieczające przed obrażeniami ludzi wyskakujących z wysokości.
W dobie zagrożeń terrorystycznych ważne jest, aby służby szkoliły się w
umiejętnościach neutralizacji również tego typu niebezpieczeństw. Służą
temu m.in. łączone ćwiczenia policji, pograniczników, straży, antyterro-
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rystów i ratowników medycznych. Ostatnie takie manewry odbyły się w
ubiegłym roku na wrocławskim rynku pod hasłem VIP 2015. Ćwiczenia
obejmowały m.in. opanowanie zamieszek, neutralizowanie napastników z
bronią palną czy ewakuację związaną z podłożeniem ładunku wybuchowego.
- Musimy być przygotowani na każdą sytuację i w razie zagrożenia być
pewni, że potrafimy odpowiednio zareagować – podsumowuje marszałek
Cezary Przybylski.
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To tylko pół godziny od Wrocławia…
Inwestorzy i nowi mieszkańcy – mile widziani
Strzelin to nowoczesne i dynamiczne dolnośląskie miasto otwarte na nowych mieszkańców, turystów i inwestorów. Doskonałe położenie oraz konsekwentny rozwój sprawiły, że
jest to idealne miejsce zarówno do inwestowania, jak i zamieszkania.
Gmina Strzelin leży na pograniczu Równiny Wrocławskiej i malowniczych Wzgórz Strzelińskich.
Położony nad rzeką Oławą, ponad 12-tysięczny
Strzelin dzieli od Wrocławia niespełna 40 km. Do
najbliższego zjazdu autostrady A4 jest zaledwie 14
km. Przez Strzelin przebiega linia kolejowa łącząca
nasz kraj z pobliskimi Czechami. Atutem pokrytych lasami mieszanymi Wzgórz Strzelińskich jest
rozbudowana sieć pieszych i rowerowych szlaków
turystycznych. W południowo-zachodniej części

gminy Strzelin drzemie duży potencjał turystyczny, a obecnie modernizowany Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Białym Kościele przyciąga
w sezonie letnim wielu gości.

Südzucker czy Silesia Plastic (producent podzespołów samochodowych). Najbardziej znanym
strzelińskim zakładem jest kopalnia granitu, która
słynie z kamienia doskonałej jakości.

Warto tu inwestować…

…I zamieszkać

Na obrzeżach miasta funkcjonuje Podstrefa Strzelin WSSE „Invest Park”. Działają w niej zakłady
- Lowara Xylem Polska, (producent pomp i sprężarek) oraz Inoxveneta (producent urządzeń
metalowych dla przemysłu AGD ). W podstrefie
powstanie wkrótce fabryka Nysa Zakład Pojazdów
(producent nadwozi pojazdów dostawczych i ciężarowych).
Na terenie gminy zainwestowały też takie międzynarodowe koncerny jak m.in. McCain Poland
(światowy lider w produkcji frytek), Cukrownia

Strzeliński samorząd oferuje atrakcyjne działki pod
budownictwo mieszkaniowe. Ceny są przystępne, a w ofercie są zarówno działki zlokalizowane
w Strzelinie, jak i na terenach podmiejskich. Zainteresowani nabyciem działek w Strzelinie mają do
wyboru m.in. nieruchomości zlokalizowane na terenie malowniczego i zacisznego „Osiedla na Skarpie”. Dla tych, którzy zamierzają osiedlić się na
terenach wiejskich gmina również przygotowała
ciekawą propozycję. Na nabywców czekają działki
budowlane w Białym Kościele i Bierzynie. Atutem gminy Strzelin jest nie tylko świetne położenie, ale także znakomicie rozwinięta infrastruktura
komunalna, sportowa, kulturalna i edukacyjna.

Szczegółowe informacje dotyczące terenów
inwestycyjnych i mieszkaniowych można
uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Urbanistyki i Rolnictwa oraz pod nr tel. 071/ 39
21 971 wew. 142, 143
Informacje o nieruchomościach w Gminie
Strzelin można też znaleźć na stronie nieruchomosci.strzelin.pl
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Zapraszamy do drukarni internetowej

www.drukexpress.pl
ul. Wschodnia 17a, D³ugo³êka tel. 71 345.60.16
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NAPĘDZAMY E-COMMERCE

Nasza infrastruktura
Potężne
powierzchnie
magazynowe
Optymalne
warunki dla solidnej
pracy magazynu

oraz w pełni zautomatyzowana logistyka
na terenie Polski i Europy
Strefa regałów paletowych o pojemności
25.000 miejsc.
Staranne pakowanie produktów gabarytowych.

Pojemna antresola z 55.000 lokacjami.

3LP
SAszafy
to jedno
największych
centrów logistycznych w Polsce, oferujące
Efektywne
Lena-Liftzz 35.000
lokacjami.
zautomatyzowany outsourcing usług logistycznych podmiotom z sektora
e-handlu. Zapewniamy kompleksową pomoc z zakresu dystrybucji,
zoptymalizowanego magazynowania i transportu 24h.
Antresola z przenośnikami obsługująca

40.000 m2

35.000
aż 13.000 wydań linii dziennie.

powierzchni magazynowej

lokacji szaf Lean-Lift

55.000

lokacji na zautomatyzowanej antresolii

Nowoczesny system zarządzania
magazynem WMS pozwala na osiągnięcie
najwyższej efektywności oraz świadczenia usług
na konkurencyjnym poziomie cenowym.

Układnica kablowa liczy 1200 lokacji paletowych.

Dokładne zabezpieczanie produktów wrażliwych.

www.3lp.eu

Kontakt
Marek Czapliński
Dyrektor Handlowy 3LP SA
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m.czaplinski@3lp.eu
tel. +48 502 255 714
www.3lp.eu

