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Samorządowcy z powiatu wrocławskiego wpadli na dobry pomysł organizacji kongresu dla kobiet przedsiębiorczych. Właśnie w marcu odbyła
się II edycja tego wydarzenia. Roman Potocki, starosta, składając Paniom
życzenia z okazji ich święta, zwrócił uwagę na rolę kobiet w rozwoju gospodarczym powiatu. Zwracał się do szczególnie dobrze wybranej grupy.
Na sali bowiem były Panie, które dokonały bardzo wiele w biznesie, ale też
i w samorządzie.
O tym, że kobiety doskonale radzą sobie w biznesie, nie trzeba już chyba
nikogo przekonywać. Ale w samorządzie? Z wypowiedzi uczestniczek
spotkania, dyskusji panelowej i kuluarowych rozmów wynikało, że również jest to dla nich dobre miejsce do robienia kariery.
Postanowiliśmy jednak sięgnąć do bardziej twardych danych. W naszym magazynie często opisujemy najlepsze w Polsce samorządy. W tym
numerze przedstawiamy m.in. samorządowców, którzy zajęli wysokie
lokaty w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2017. I co
się okazuje? Wśród tych samorządowców jest wiele pań. Same podkreślają, że bardzo ważną cechą dobrego samorządowca jest umiejętność
współpracy z różnymi siłami politycznymi, partnerami społecznymi,
godzenia sprzecznych interesów, a nade wszystko umiejętność wciągnięcia
wszystkich do współpracy.
Opisujemy sukces jaki odniósł powiat kędzierzyńsko-kozielski, który
awansował z 12-go na 8 miejsce w kraju we wspomnianym rankingu.
Kieruje nim Małgorzata Tudaj, którą niedawno wyróżniono również
Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii samorządowej,
przyznanym przez Opolską Izbę Gospodarczą.
Przy okazji warto poruszyć problem rankingów, zestawień, porównań
etc. Wybierając samorządy do prezentacji, często korzystamy właśnie
z Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów, który przygotowuje
Związek Powiatów Polskich. Wybieramy z prostego powodu: jest to
ranking bezpłatny, dobrowolny i aktualny. No i najważniejsza cecha jest
obiektywny. Ranking trwa przez cały rok, a po jego zamknięciu ogłaszane
są wyniki, a następnie – z reguły przy okazji Zgromadzenia Ogólnego
ZPP – wszystkim laureatom wręczane są okolicznościowe dyplomy oraz
nagrody. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów, zgrupowanych w jedenastu grupach
tematycznych. Także mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie
swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej,
geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Dzięki
temu to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty
lokalne są rzeczywistymi uczestnikami tego rankingu. Analizując więc
różnego rodzaju zestawienia zwróćmy najpierw uwagę na metodologię.
Naszą uwagę zwrócił również I Kongres Firm Rodzinnych zorganizowany przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. Firmy rodzinne,
do niedawna jeszcze działające jakby na uboczu i mało widoczne, coraz
chętniej organizują się w różnych stowarzyszeniach. Ich rola w polskiej
gospodarce jest coraz większa. Często niesłusznie kojarzymy je z mikrofirmami lub ginącymi zakładami rzemieślniczymi. A tymczasem w tej
grupie jest coraz więcej przedsiębiorstw średniej wielkości, często nawet
dominujących w swoich branżach.
Podczas Kongresu bardzo dużo dyskutowano o sukcesji w firmach
rodzinnych. Ten temat budził największe emocje. Wbrew pozorom, nie
dotyczy on jedynie rodziców przekazujących swoim dzieciom firmę.
Warto sięgnąć do statystyk, najlepiej amerykańskich obrazujących, na
przestrzeni dziesięcioleci, losy firm rodzinnych. Okazuje się, że tylko
niewiele przedsiębiorstw „dożywa” do 3-4 pokolenia. Okazuje się również,
że firmy rodzinne najczęściej są rozwijane w trzecim pokoleniu. Dlaczego
tak się dzieje? Otóż rodzice – pionierzy tworzą firmę, ale dzieci nie mają
wystarczającej motywacji (bo i tak dobrze im się żyje) do kontynuowania
tego dzieła. Firma podupada i jeśli jeszcze coś z niej pozostaje, to ratują ją
właśnie wnuki. Od udanej sukcesji zależy los tysięcy zatrudnionych w niej
pracowników, dlatego tak ważny jest to problem.
W „Kapitale Polskim”, które oddajemy do Państwa rąk opisujemy wiele
innych, inspirujących wydarzeń gospodarczych. Zapraszam do lektury!
Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński

dodatek informacyjno reklamowy
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Zakup Fabryki Kotłów „SEFAKO”

- realizacja strategii Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.
na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
• Nowe perspektywy – innowacje w branży
energetycznej,
•
Wykorzystanie efektów synergicznych
z podmiotami rynkowymi wewnątrz i na
zewnątrz Grupy Kapitałowej,
• Plany Fabryki Kotłów „SEFAKO” na przyszłość – realizacja projektów w formule
EPC.
Towarzystwo Finansowe „Silesia”
Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się podmiotem inwestycyjnym
przyczyniającym się do wzrostu konkurencyjności oraz innowacyjności
przedsiębiorstw. Powiększanie portfela
firmy o spółki kooperujące z energetyką jest zgodne ze strategią TF Silesii,
zaangażowanej w wiele przedsięwzięć
restrukturyzacyjnych, m.in. w górnictwie poprzez objęcie udziałów w PGG,

wsparcie JSW oraz zakup strategicznego
pakietu akcji Wałbrzyskich Zakładów
Koksowniczych Victoria S.A., kolejnictwie - w spółce Torpol S.A. i hutnictwie
- Walcownia Rur Silesia S.A.
15 marca 2018 r. Towarzystwo Finansowe Silesia nabyło Fabrykę Kotłów Sefako
w Sędziszowie od Mars Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. W uroczystości
wziął udział Pan Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu, Wiceminister Energii.

Uroczystość nabycia akcji fabryki kotłów Sefako S.A. przez Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o.
Od lewej: Antoni Pietkiewicz – Prezes Zarządu SEFAKO; Jadwiga Dyktus – Prezes Towarzystwa Finansowego
Silesia Sp. z o.o.; Wacław Szarek – Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów; Monika Domańska – Wiceprezes
Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o.; Adam Mysiara – Przewodniczący Rady Miejskiej Sędziszów;
Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu, Wiceminister Energii
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- Pozytywnie oceniam nabycie Sefako przez TFS. Jest to stabilny inwestor,
który dzięki doświadczeniu obecnego
Zarządu pozwoli Spółce wykorzystać
dobre perspektywy rynkowe. TFS ma
swój udział w stabilizacji finansowej
Polimexu – Mostostal SA, Polskiej Grupy Górniczej oraz Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. W ramach budowy synergii
w Grupie Kapitałowej TFS liczę na podjęcie współpracy pomiędzy TFS, Sefako
oraz Instytutem Automatyki Systemów
Automatycznych we Wrocławiu – powiedział Tadeusz Skobel Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Energii.
- Zakup Sefako to element realizacji
naszej strategii oraz budowy synergii
w ramach spółek Grupy Kapitałowej.
Jako nowy właściciel utrzymamy profil
działania przedsiębiorstwa oraz położymy nacisk na rozwój produktowy spółki
w kierunku zwiększenia innowacyjności oferowanych rozwiązań. Aspekt innowacyjności jest jednym z kluczowych
w obecnej gospodarce i wpisuje się
w długoterminowe programy rządowe.
Widzimy też możliwość umocnienia
pozycji spółki na rynku krajowym,
jako jednego z liderów biorących udział
w realizacji programu modernizacji
elektrociepłowni – powiedziała Jadwiga
Dyktus, prezes zarządu TFS.
Przejęcie przez Silesię SEFAKO, spółki
z takim potencjałem i pozycją na rynku, tak ważnej dla Sędziszowa i regionu świętokrzyskiego to dla nas wyzwanie i duma. Rozumiemy, co oznacza
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odpowiedzialność za losy 1000 rodzin
– powiedziała Monika Domańska, wiceprezes zarządu TFS.
Sefako to wiodący producent kotłów
energetycznych w Polsce, które mają
zastosowanie w energetyce zawodowej,
przemysłowej, przetwórstwie, przemyśle ogrodniczym. Fabryka Kotłów
Sefako jest jednym z największych pracodawców w regionie świętokrzyskim,
aktualnie wraz ze spółkami zależnymi Centralnym Biurem Konstrukcji
Kotłów w Tarnowskich Górach oraz
SPEC w Sędziszowie zatrudnia blisko
tysiąc osób. Spółka istnieje na rynku
od 1974r, jest podmiotem o rozpoznawalnej marce i ugruntowanej pozycji
rynkowej, który dysponuje różnorodnym portfelem linii produktowych.
Istotnymi z punktu widzenia TFS są
efekty synergiczne z Walcownią Rur
Silesia S.A.- producentem rur zimnociągnionych. WRS realizuje aktualnie
inwestycje zwiększające potencjał tej
spółki i jej ofertę. Ponadto TFS chce zaprosić do szerszej współpracy z SEFAKO
również Polimex-Mostostal S.A. i IASE
Sp. z o.o., odpowiadając wspólną ofertą
na potrzeby krajowej energetyki cieplnej.
Dziś segment energetyczny jest tym
sektorem, w którym następują istotne
zmiany technologiczne. Fabryka Kotłów
„SEFAKO” S.A. w ostatnim dziesięcioleciu wyspecjalizowała się w produkcji
kotłów do termicznego utylizowania
odpadów oraz kotłów opalanych biomasą, stając się ich największym producen-

Podpisanie umowy nabycia akcji Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.
Od lewej strony: Adam Stolarz – MS, TFI Członek Zarządu; Leszek Milczarek – MS TFI Prezes Zarządu;
Monika Domańska – Wiceprezes TFS; Jadwiga Dyktus – Prezes TFS

tem w Europie. Zgodnie z obowiązującą
Strategią, Spółka planuje rozbudowę
łańcucha wartości poprzez realizację
projektów w formule EPC - od etapu
projektowania do etapu wybudowania
urządzeń i jej infrastruktury.
Dzisiaj 85-90% przychodów Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. generuje
z kontraktów zagranicznych. TFS chce
również tę politykę kontynuować. Ponadto, w perspektywie rysujących się
zmian w branży energetycznej, również rynek polski traktuje jako perspektywiczny.
Wyzwaniem dla SEFAKO i dla TFS jest
zaplanowany na 2018 rok wzrost przychodów o 40% w stosunku do roku
ubiegłego. TFS ufa, że przy wspólnym

P. Tadeusz Skobel Wiceminister Energii rozmawia z pracownikami produkcji
Fabryki Kotłów Sefako S.A. Od lewej: Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu,
Wiceminister Energii; Janusz Błoński – Dyrektor produkcji Sefako S.A.;
Adam Jawor – pracownik produkcji, spawacz
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działaniu z partnerami handlowymi
oraz zaangażowaniu załogi i Zarządu
spółki, ten cel jest realny i przełoży
się na wzrost zysku SEFAKO. Zakup
tej spółki dla Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. jest inwestycją
długoterminową z dobrymi perspektywami rynkowymi prowadzącymi
do wzrostu wartości spółki, jak i całej
Grupy Kapitałowej.

Zwiedzanie produkcji Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.,
Na pierwszym planie od lewej Janusz Błoński – Dyrektor Produkcji SEFAKO S.A.
oraz Jadwiga Dyktus Prezes Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o.
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Jaką drogą pójdzie Ukraina?

Dowiedz się więcej o Parlamencie Europejskim
Najlepszymi ambasadorami Parlamentu Europejskiego w Polsce są nasi europosłowie,
którzy informują wyborców o swoich działaniach. Ale Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego też spełnia ważną rolę, wspierając posłów, przybliżając Polakom ideę jedynego
na świecie parlamentu, którego członkowie reprezentują interesy ponad 500 milionów
obywateli 28 państw.

Polska i Ukraina powinny iść razem w kierunku Europy,
a naszą pomoc przedstawiciele sąsiadów uznali za niezbędną jeśli chcą spełnić swoje wielkie marzenie – integrację
z Unią Europejską. To przewodnia myśl XI Forum
Europa-Ukraina, które odbyło się w Rzeszowie-Jasionce.
W czasie dwóch dni obrad odbyły się
2 sesje plenarne i 45 paneli dyskusyjnych,
przed którymi goście obejrzeli prezentacje tematyczne i prezentacje regionów
Ukrainy. Wydarzeniami towarzyszącymi
były dwie StartUp Session, prezentacja
wystawy „Więźniowie Kremla. Nieznane
ofiary niezadeklarowanej wojny”, a także
prezentacja raportu pt. „Ukraina 20172018
– nowe realia, stare problemy” opracowanego przy współpracy z Centrum Studiów
Ekonomicznych i Politycznych im. Razumkowa z Kijowa. Ogółem w obradach wzięło
udział 1183 przedstawicieli polityki, biznesu i mediów. 301 z nich to paneliści, którzy
zastanawiali się między innymi nad tym,
jak Ukraińcy budują europejską gospodarkę, czy imigracja z Ukrainy zmieniła polski
i europejski rynek pracy, jak wielką szansą
dla rozwoju jest Nowy Jedwabny Szlak,
którego jednym z centralnych odcinków
na drodze z Chin do Europy jest Ukraina.
Wśród najważniejszych gości obecni byli:
Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński,
ministrowie: przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, infrastruktury
Andrzej Adamczyk oraz szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, a także
marszałek województwa podkarpackiego
Władysław Ortyl. Gości zagranicznych
reprezentowali: Jean-Pierre Froehly Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie (OBWE), Altai Efendiev - Sekretarz Generalny GUAM, Gordana Čomić
- Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia
Narodowego Serbii czy Vasyl Bodnar - Wiceminister Spraw Zagranicznych Ukrainy.
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Rzeszów odwiedzili przedstawiciele aż 27
krajów świata! Goście forum podkreślili,
że najważniejsze z czym musi uporać się
Ukraina to sytuacja wewnętrzna w kraju.
To nie tylko kwestia otwartego konfliktu
zbrojnego z Federacją Rosyjską, ale także
ograniczenie do minimum korupcji czy
zmianę systemu gospodarczego, w którym
wielką rolę odgrywają oligarchowie. Ważnym elementem jest wstąpienie Ukrainy
do NATO. Sprzeciwiają się temu Niemcy,
Francja i Włochy, a Polska i Węgry zgłosiły
swoje zastrzeżenia ze względu na ukraińską politykę historyczną i oświatową. Po
raz pierwszy w historii przyznana została
nagroda „Karpacka Europa Wspólnych
Wartości”. Otrzymały ją dwie osobistości polskiego i ukraińskiego kina - Jerzy
Hoffman, który poza wieloma dziełami,
ma w swoim dorobku także nakręcony
w 2008 roku film dokumentalny – „Ukraina. Narodziny narodu”. Druga statuetka
powędrowała do Olega Sentsowa. Młody
twórca w 2014 roku został aresztowany,
a rok później skazany przez sąd rosyjski na
20 lat łagru za rzekomą działalność przeciwko państwu rosyjskiemu. Przebywa tam
do dziś. Partnerem gali nagród i nagrody
„Karpacka Europa Wspólnych Wartości”
była firma TAURON Polska Energia.
Współorganizatorem gali był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Forum towarzyszyły II Targi Wschodnie.
Pojawiło się na nich 91 polski i ukraińskich
firm, w tym 9 startupów. Byli to przedstawiciele branży wojskowej, informatycznej
czy hotelarskiej, która bardzo liczy na gości

ze wschodu. Jak podkreślali przedstawiciele
ukraińskiego biznesu – ich największym
problemem jest nieznajomość polskiego
i unijnego prawa, która kończy się obawami
czy uda się funkcjonować na tych rynkach.
Pojawiały się jednak firmy z Ukrainy, które
już w tym roku otwierają swoje przedstawicielstwa nad Wisłą. Podsumowaniem
dwudniowych obrad była gala start-upów.
Nagroda publiczności powędrowała do
ASPAE. Firma produkuje małogabarytowe
turbiny wiatrowe, które w odróżnieniu od
standardowych rozwiązań nie produkują
energii elektrycznej a sprężone powietrze. Wynalazek ma pozwolić na to, aby
w przyszłości każdy człowiek mógł na
swoim dachu gromadzić energię z wiatru
w „akumulatorze”, a następnie w momencie zapotrzebowania wykorzystać ją do
swoich potrzeb zamiast konwencjonalnych
źródeł energii. Laureatem nagrody Komisji
Eksperckiej zostało WiseGlass. Firma
proponuje reklamodawcom lustra z wbudowanym inteligentnym systemem, który
dzięki czujnikom rozpoznaje płeć i wskazuje reklamę, którą powinna zobaczyć osoba
przeglądająca się w nim. Tylko Ukraińcy
mogą odpowiedzieć na kluczowe pytanie,
które w Rzeszowie padało niejednokrotnie – Jaką drogą chcą pójść w najbliższych
latach? Czy potrafią zmienić swój kraj
na tyle, żeby wejście w unijne struktury
stało się faktem? Jedno podczas obrad
wybrzmiało bardzo mocno – dopóki Polska
będzie miała coś do powiedzenia w sprawie
akcesji Ukrainy, dotąd będzie te starania
bardzo mocno wspierać.
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Biuro chce docierać do jak największej liczby
ludzi bezpośrednio i poprzez środowiska
opiniotwórcze, media, szkoły. Chce, żeby
Parlament Europejski kojarzył się nie ze
skomplikowaną, odległą instytucją, ale
z gwarancją jak najlepszego prawa unijnego,
obroną praw człowieka, obywateli, konsumentów, z forum, na którym Polacy mogą
zgłaszać swoje problemy i przekonywać
innych Europejczyków do korzystnych dla
wszystkich rozwiązań.
Celem Biura jest, aby żadne pytanie o Parlament Europejski, które dotrze przez telefon,
mailem czy na spotkaniach, nie pozostało bez
odpowiedzi. Żeby o jego istnieniu wiedziały
wszystkie środowiska opiniotwórcze w Polsce
i żeby nigdy nie odchodziły z kwitkiem, ilekroć chcą włączyć się w informowanie o Unii
Europejskiej i w debatę o Europie. Pomaga
w tym Punkt Informacyjny Unii Europejskiej,
który prowadzony jest wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
Biura informacyjne w 28 państwach
członkowskich nie są przedstawicielstwami
Parlamentu, ale wspierają europosłów w tej
roli. Warszawskie biuro powstało pod koniec 2002 roku. 1 lipca 2011 roku ówczesny
przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Jerzy Buzek uroczyście otworzył regionalne
Biuro Informacyjne PE we Wrocławiu.

Biuro Informacyjne
Parlamentu Europejskiego:

• informuje o Unii Europejskiej, a w szczególności o Parlamencie Europejskim i jego
działaniach, debatach, decyzjach, w tym
o inicjatywach polskich europosłów i zajmowanych przez nich stanowiskach;
• uczestniczy w inspirowaniu debaty o integracji europejskiej w Polsce, organizując
i wspierając konkursy, konferencje, seminaria, lekcje o UE w całej Polsce;
• pomaga mediom w informowaniu o UE
i Parlamencie Europejskim, zachęca do
produkcji programów radiowych i telewizyjnych czy wkładek tematycznych; zaprasza dziennikarzy na sesje PE w Strasburgu
czy Brukseli i na seminaria poświęcone
konkretnym problemom omawianym
przez PE;
• utrzymuje kontakty z innymi środowiskami opiniotwórczymi, w tym akademickimi,
eksperckimi, pomagając im w uzyskiwaniu
informacji i dokumentów PE i w debatach
na tematy unijne;
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• współpracuje w powyższych działaniach
z Sejmem i Senatem oraz innymi władzami
polskimi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, a także z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce;
• wspiera logistycznie oficjalne delegacje
Parlamentu Europejskiego przebywające
w Polsce i w miarę możliwości również
polskich europosłów w kraju, zwłaszcza
tych, którzy nie mają biur poselskich
w Warszawie;
• informuje Parlament Europejski o sytuacji
w Polsce, m.in. poprzez przygotowanie
codziennych przeglądów polskiej prasy.
Parlament Europejski jest ważnym forum
debaty politycznej i podejmowania decyzji
na szczeblu UE. Posłowie do Parlamentu
Europejskiego są wybierani bezpośrednio
przez wyborców we wszystkich państwach
członkowskich, aby reprezentować ich
interesy w procesie stanowienia prawa UE
i pilnować, żeby inne instytucje UE pracowały demokratycznie.
W wyniku kolejnych zmian w europejskich
traktatach Parlament z upływem lat zdobył
znaczące uprawnienia ustawodawcze i budżetowe, które umożliwiają mu – na równi
z przedstawicielami rządów państw członkowskich zasiadającymi w Radzie – określanie kierunku, w jakim zmierza europejski
projekt. W działaniach tych Parlament stara
się propagować demokrację i prawa człowieka – nie tylko w Europie, ale także na całym
świecie.

Parlament jest współustawodawcą, dzieląc
z Radą uprawnienia do przyjmowania i zmiany wniosków ustawodawczych, a także do podejmowania decyzji dotyczących budżetu UE.
Nadzoruje również prace Komisji i innych
organów UE, a także współpracuje z parlamentami narodowymi państw członkowskich
UE, aby uwzględniać ich stanowiska.
Parlament odgrywa rolę nie tylko w propagowaniu demokratycznego podejmowania
decyzji w Europie, ale także we wspieraniu
walki o demokrację, wolność wypowiedzi
i uczciwe wybory na całym świecie.
Przewodniczący jest wybierany na odnawialny okres dwóch i pół roku, to jest na połowę
kadencji Parlamentu. Przewodniczący reprezentuje Parlament Europejski wobec świata
zewnętrznego oraz w stosunkach Parlamentu z pozostałymi instytucjami UE.
Przewodniczący nadzoruje funkcjonowanie
Parlamentu i jego organów, przewodniczy
posiedzeniom plenarnym oraz czuwa nad
przestrzeganiem Regulaminu PE.
Podczas otwarcia każdego posiedzenia Rady
Europejskiej przewodniczący Parlamentu
przedstawia stanowisko i kwestie zajmujące
uwagę Parlamentu związane z punktami
porządku obrad i innymi tematami.
Po przyjęciu budżetu Unii przez Parlament
przewodniczący podpisuje budżet, umożliwiając jego wykonanie. Przewodniczący PE
i przewodniczący Rady podpisują wszystkie
akty legislacyjne przyjęte w ramach zwykłej
procedury ustawodawczej.
Źródło: www.europarl.europa.eu
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Przez jedenaście lat był Pan prezydentem Wrocławia. Jak Pan ocenia
powoli ruszającą kampanię na prezydenta Wrocławia? Który z kandydatów zwraca Pana szczególną uwagę?
Który z prezentowanych programów
wydaje się Panu najbardziej interesujący?
Patrzę wciąż na Wrocław nie przez pryzmat kandydatów, lecz wyzwań, stojących
przed nową ekipą. Prezydent oczywiście
w tej całej układance jest najważniejszy,
ale nie jedyny. Niedawno opublikowałem
dekalog zadań, podstawowych obszarów
kluczowych aktywności. Znajduje się tam
smutna refleksja nad stanem finansów
miasta, ale także konieczność rewizji m.in.
polityki komunikacyjnej.
Czy uważa Pan, że Platforma Obywatelska wystawiła dobrego kandydata
na prezydenta Wrocławia?
Zachowałem pewien dystans wobec
kandydatury pani prof. Alicji Chybickiej i także dziś wobec pomysłu, by tym
kandydatem był Kazimierz Michał Ujazdowski. Po prostu chciałbym być w 100%
przekonany do właściwego wyboru, ale
także nie zamykać drogi do szerokiego
porozumienia. Raz się nieco przybliżamy,
drugim razem oddalamy. Dla mnie ważny
jest Wrocław i interes jego mieszkańców,
silna identyfikacja społeczności miasta
z samorządowymi władzami, a dopiero
później interes takiej lub innej partii.
Jakie zmiany są Pana zdaniem niezbędne w takich obszarach jak: zadłużenie miasta, walka ze smogiem,
czy polityka komunikacyjna? A może
dotychczasowe działania w tych dziedzinach są wystarczające?
Wbrew pozorom odpowiedzi są bardzo
proste. Zadłużenie trzeba koniecznie zacząć
redukować, układ komunikacyjny wyrwać
z polityki ciągłego usztywniania, a jeśli chodzi o likwidację smogu, to przede wszystkim
wrócić do większego wykorzystania miejskiej sieci ciepłowniczej. Więcej trudności
będzie w odniesieniu do koniecznych korekt
w polityce planów miejscowych - mam tu
na myśli zbyt dużą władzę deweloperów,
przesadne zagęszczanie nowo powstających
osiedli czy też budowanie spójnej polityki
wspierania miejskiej zieleni.

Skala kryzysów i zagrożeń
mobilizuje do działania

Od 2014 roku jest Pan deputowanym Do Parlamentu Europejskiego
VIII kadencji. Czy jako europosła
nie niepokoi Pana skala kryzysów
i zagrożeń w Europie, takich jak
Grexit, Brexit, migracje uchodźców,
skuteczność propagandy rosyjskiej,
zagrożenia terrorystyczne? Czy Unia
Europejska jest właściwie przygotowana do stawienia czoła tym
zagrożeniom?
Nie tylko martwi, niepokoi, ale też
czasami mobilizuje. Wchodząc do PE,
miałem wrażenie znalezienia się w izbie
zdominowanej przez rozmaite kompromisy i wypracowane stabilności. Już
po roku mieliśmy właśnie wspomniany
i szczęśliwie niedoszły GREXIT, potem
BREXIT, zajęcie Krymu i wojnę w Donbasie, ale także powracające tematy praworządności, z Polską na czele. Dodatkowo
zamachy terrorystyczne, wzrastająca
popularność ruchów skrajnych, odśrodkowych, destrukcyjnych, a także anarchistycznych. Trzeba przyznać, że UE nie
była przygotowana na tak piorunującą
mieszankę problemów. Machina polityczna i biurokratyczna Europy przyzwyczaiła
się do luksusu posiadanego czasu i braku
konieczności reagowania natychmiastowego.

z najważniejszymi partnerami w UE.
Mamy spore straty wizerunkowe i gorsze
relacje prawie ze wszystkimi najważniejszymi sąsiadami. Bliższymi i dalszymi.
W pojedynkę czy też tylko z niepewnym
węgierskim sojusznikiem za wiele nie zyskamy. Katastrofy jednak nie przewiduję.
Chyba że koniunktura gospodarcza nagle
się skończy.

Rok 2018 jest czasem finalnych
negocjacji kolejnej perspektywy
finansowej, jak również ustalenia
jaki będzie rozkład kosztów po
Brexicie. Jak Pan ocenia te problemy
z punktu widzenia interesów Polski,
czy w mniejszym stopniu będziemy
korzystać z unijnego wsparcia?
Wielka Brytania przegra i negocjacje,
i swoją perspektywę. Zapłaci stosunkowo
wysoką cenę za opuszczenie wspólnoty
europejskich państw i dość szybko będzie
chciała wrócić. Niestety decyzja Wielkiej
Brytanii przyniesie koszty także UE. Nie
rozłożą się one równomiernie, ale nie
będą aż tak bolesne, jak szacowano to
wcześniej. Przede wszystkim ze względu
na obecną koniunkturę gospodarczą. Jeśli
chodzi natomiast o naszą sytuację, to jest
czym się martwić. Z jednej strony jesteśmy beneficjentami wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w Niemczech, z drugiej
zaniedbaliśmy, i to bardzo, stosunki

Czy Pana zdaniem mamy do czynienia z kryzysem partnerstwa wschodniego? Co należałoby zrobić, aby
poprawić sytuację w tej dziedzinie?
Czy możliwa jest większa integracja państw objętych partnerstwem
z Unią Europejską?
Kryzys tego programu jest faktem. Rosja
zaskoczyła Europę, ale także świat i to
w kilku obszarach. Przede wszystkim
niezwykle sprawną akcją zajęcia Krymu,
utrzymywania konfliktu w Donbasie, ale
także, jak się okazuje, prawdopodobnymi ingerencjami w kampanie wyborcze,
np. w USA czy też Francji. W cyberbezpieczeństwie także UE nie nadąża
za zagrożeniami. Owszem, opóźnienia
w reagowaniu nieco maleją, ale wciąż zbyt
wolno. By nie było zbyt pesymistycznie,
może na koniec dodam, że po raz pierwszy
dostrzegam zdolności mobilizacyjne
najważniejszych podmiotów UE, a Polska
wciąż jeszcze w tej grupie jest.

W ramach Unii Europejskiej powstają projekty wzmacniające bezpieczeństwo Europy i jej obywateli. Jaka
jest rola Polski jeśli chodzi o uczestnictwo w tych programach? Czy
Polska aktywnie włącza się w budowę
PESCO? Czy nie jesteśmy marginalizowani w tych obszarach?
Do PESCO weszliśmy bez przekonania
i to w ostatniej chwili. Nasza pozycja
w programach bezpieczeństwa jest niezwykle skomplikowana i niestety dość
słaba. Zrezygnowaliśmy z szans awansu
w Eurokorpusie, PESCO traktujemy
z dużą podejrzliwością, a europejskich
partnerów gospodarczych nie szanujemy
(decyzja w sprawie umowy na caracale to
jedynie przykład). Zmiany w tej materii są
konieczne i powinny zapadać jak najszybciej. Inaczej wylądujemy na marginesie
w tej kwestii.
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Fot. P.Fiuk

Rozmowa z Bogdanem Zdrojewskim
deputowanym do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji
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Nowoczesna i ekologiczna dzięki inwestycjom
Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. jest uznanym na
rynku europejskim producentem wysokojakościowego
koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego oraz produktów węglopochodnych. Wejście
w 2009 roku do Grupy Kapitałowej ZARMEN, zapewniło
Spółce dynamiczny rozwój i umożliwiło jedne z największych w kraju inwestycje w branży koksowniczej.

Koksownia Częstochowa Nowa (KCN)
jest uznanym na rynku europejskim
producentem wysokojakościowego
koksu odlewniczego, wielkopiecowego
i chemiczno-opałowego oraz produktów
węglopochodnych. Roczne zdolności
produkcyjne zakładu wynoszą ponad 850
tys. ton koksu. Koksownia Częstochowa
Nowa to nowe technologie, nowe inwestycje, wysoko wykwalifikowani pracownicy oraz polityka zarządzania ochroną
środowiska.
Od momentu wejścia spółki do Grupy
Kapitałowej Zarmen, w kwietniu 2009 r.,
KCN podwoiła zatrudnienie i realizuje
szeroki program inwestycyjny o wartości
ponad 600 mln złotych, dzięki czemu jest
dziś jednym z najnowocześniejszych i najbardziej proekologicznych przedsiębiorstw
w swojej branży.
Uruchomienie w listopadzie ub. roku
nowoczesnej baterii 4 bis dedykowanej
do produkcji koksu odlewniczego, zakończyło pierwszy, 9-letni podstawowy etap
modernizacji przedsiębiorstwa. Do końca
2018 roku planowane jest także zakończenie budowy zamkniętego składowiska
węgla zdolnego pomieścić zapas surowca
na 14 dni produkcyjnych.
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Wdrożenie nowych technologii oraz ograniczenie wpływu produkcji na środowisko
naturalne było głównym celem programu
inwestycyjnego, którego wartość przekroczyła już 600 mln złotych. Odbudowa
Koksowni jako zakładu trzy bateryjnego
z nowoczesnym oddziałem węglopochodnych plasuje ją obecnie w czołówce
najnowocześniejszych i proekologicznych
firm w swojej branży.
Jak zapewnia Józef Lis, Prezes Zarządu
Koksowni Częstochowa Nowa - wprowadzenie certyfikatu środowiskowego ISO
14001 oraz zastosowanie szeregu innowacyjnych rozwiązań technologicznych
i konstrukcyjnych w urządzeniach obsługujących baterie, znacząco ograniczyło
emisję pyłów i gazów do atmosfery.
W ostatnich latach oddano także do użytku
nowoczesną baterię koksowniczą nr 1 oraz
gruntownie zmodernizowano baterię nr
2, która obecnie spełnia wszystkie normy
ochrony środowiska. Zrealizowano także
inną, wielką inwestycję o znaczeniu proekologicznym - nowoczesną instalację oczyszczania gazu koksowniczego. Zastosowano
w niej nowatorskie w skali światowej
rozwiązania służące wyodrębnieniu produktów węglopochodnych z surowego gazu

koksowniczego do poziomu, który zapewnia
zakwalifikowanie go jako paliwa ekologicznego. Nowa instalacja wpłynęła na lepsze
oczyszczenie gazu z siarkowodoru, amoniaku, benzolu i smoły, co z kolei sprawiło, że
charakterystyczny zapach wydobywający
się z koksowni został wyraźnie ograniczony.
Dodatkowym atutem zmiany technologii
było uzyskanie czystej siarki, która jest pełnowartościowym produktem handlowym.
Dzięki wieloletniej obecności na rynku
koksowniczym, nowym inwestycjom i stale
rozszerzanej ofercie, umacniamy pozycję
naszej marki, jako producent wysokiej
jakości produktów i solidny dostawca.
Polityka firmy i szybka reakcja na zmiany
rynkowe dają nam silną pozycję w rywalizacji z innymi producentami. Dziś
jesteśmy drugim w kraju producentem
koksu odlewniczego – przekonuje Józef Lis.
Dzięki równoległemu wytwarzaniu koksu
odlewniczego i wielkopiecowego jesteśmy
w stanie oferować produkty na obu rynkach - dywersyfikując odbiorców, a nasza
produkcja w mniejszym stopniu uzależniona jest od cyklicznej zmiany koniunktury
- podsumowuje Prezes.
Źródło: Rzeczpospolita
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Europejskie ambicje Multiserwis
Rozmowa z Marianem Siwon,
Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym Multiserwis Sp. z o.o.
Nazwa firmy Multiserwis sugeruje, że
jesteście w stanie Państwo oferować
bardzo duży zakres usług w branży
serwisu przemysłowego. Czy tak jest
w rzeczywistości?
Model biznesowy Multiserwis to obecnie
branża izolacji przemysłowych, rusztowań
przemysłowych, oraz usług montażowych
w budownictwie tunelowym. Wraz z wypróbowanymi poddostawcami oferujemy
również usługi antykorozji w przemyśle
oraz elektryczne ogrzewania wspomagające. W najbliższej przyszłości przymierzamy się wraz z spółką Bilfinger Industrial
Services Polska do usługi serwisu przemysłowego, byłaby to branża mechaniczna
i elektryczna. Tak skonstruowany model
biznesowy pozwoli nam zaoferować klientom wszystkie usługi z „jednej ręki”.
Jaka jest pozycja firmy Multiserwis
na polskim rynku izolacji przemysłowej?
Obok ,,Kaefer Polska” firma Multiserwis
jest największym dostawcą usług izolacji
przemysłowej na rynku polskim.
Zbyt niskie ceny za usługi oraz konkurencja mniejszych firm lokalnych, nie
sprzyja jednak rozwojowi, gdyż duży
wzrost kosztów płacowych, nie pozwala
na wypracowanie jakichkolwiek marży.
Dlatego tak duża Spółka jak Multiserwis
widzi się na europejskim rynku, nie tylko
na krajowym.
Multiserwis jest spółką joint venture
z 80% udziałem kapitału niemieckiego. Jaki jest udział polskiego przedsiębiorstwa w innowacyjnym rozwoju
całego koncernu?
W Multiserwis udział Bilfinger SE to 80%.
Pozostałe 20 % udziałów, jako mniejszość
posiadają niektórzy pracownicy.
Dotychczas to raczej Multiserwis korzysta
i transferuje know-how z różnych spółek
koncernowych. Ale prawda jest taka,
że coraz częściej, niektóre rozwiązania
chociażby organizacyjne są przenoszone
z Multiserwis do koncernu.
W tym roku przedsiębiorstwo
zdobyło Srebrny Laur Umiejętności
i Kompetencji w kategorii "Osoba
lub instytucja wspierająca rozwój go-
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spodarki rynkowej lub edukująca na
potrzeby firm". Jakie są osiągnięcia
Multiserwis w tym obszarze?
Firma od lat mocno zajmuje się szkoleniem zawodowym. Obecnie posiadamy
dwie klasy patronackie. Wszelkiego
rodzaju rozwiązania w sferze kształcenia
w branży izolacji przemysłowej pracownicy z firmy realizują również poza przedsiębiorstwem dla całej branży w Polsce.
Nasze przedsiębiorstwo dobrze współpracuje również z Politechniką Opolską, aby
na bazie wiedzy i rozwiązań praktycznych
lepiej przygotować studentów na rynek
pracy.
Jakie są największe wyzwania w branży izolacji przemysłowych? Jak nowy
model biznesowy Multiserwis oparty
na czterech filarach usług pozwala
sprostać tym wyzwaniom?

Największe wyzwania w branży izolacji
przemysłowej to traktowanie tej branży
przez głównych wykonawców inwestycji,
czy klientów końcowych. Branża ta jest
traktowana po macoszemu jako niewielka
część całej wartości inwestycji.
A jako że izolacje realizowane są zawsze
na sam koniec, to często brak już środków, więc niska cena jaka obecnie jest na
rynku uniemożliwia firmom zarabianie
i inwestowanie chociażby w badania
i rozwój.
To że dobra izolacja daje efekty
oszczędności energii oraz prawidłową
estetykę obiektów jest ciągle istotne.
Dopóki w Polsce najistotniejsza będzie
najniższa cena branża ta nie ma szans
na rozwój.
Na szczęście są kraje w Europie gdzie
branża izolacji przemysłowych ma dużo
większe znaczenie dla inwestorów.
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- Działalność firm rodzinnych zasługuje na szacunek a wydarzenia takie, jak dzisiejszy kongres,
są potrzebne - podkreślił Jerzy Michalak, członek
Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który
otworzył kongres.
Spotkanie otworzył panel poświęcony wyzwaniom współczesnych firm rodzinnych, którego
gośćmi byli właściciele Grupy Wróbel, firmy
od 25 lat posiadającej autoryzację na sprzedaż
i serwis samochodów marki Mercedes-Benz. Ze
spadkobiercami Mirosława Wróbla Tomaszem
i Wojciechem Wróbel oraz Michałem Łuczakiem
– współwłaścicielem i Prezesem Zarządu Grupy
Wróbel rozmawiała Dagmara Szyguła-Żuchowska
członek Komitetu Firm Rodzinnych przy Krajowej
Izbie Gospodarczej z ramienia Dolnośląskiej Izby
Gospodarczej, radca prawny z Kancelarii ZPZ
Legal.
Kolejną dyskusję poświęcono sukcesji, czyli procesowi międzygeneracyjnego transferu własności,
władzy, wartości i wiedzy.
Swoimi doświadczeniami podzielili się Katarzyna
Osadkowska, Dyrektor ds. HR, Członek Zarządu
w firmie Osadkowski SA, od 26 lat dostarczającej
rozwiązania dla produkcji rolnej, Maciej Duda,
Prezes Zarządu Duda Holding i współtwórca Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA, Karol Prozner,
były Prezes Zarządu firmy rodzinnej Europart
Polska S.A.i właściciel firmy Woop Automotive,
Maciej Karczewski, współtwórca gospodarstwa
sadowniczego Maciejowy Sad działającego od 30
lat w Lutyni pod Wrocławiem. Rozmowę moderował Tadeusz Dulian, Starszy Menadżer i Doradca
Rodzinny Zespołu ds. Firm Rodzinnych z firmy
Deloitte, która była sponsorem panelu.
W trzecim panelu poruszono tematy związane
z zatrudnianiem nowych pracowników z Polski
i zagranicy oraz kwestie związane z zarządzaniem
wielokulturowymi i wielopokoleniowymi zespołami pracowników. Aktualny raport „Barometr
rynku pracy” zaprezentował Artur Rogowski,
Dyrektor Regionu Zachód w firmie Work Service
S.A.
O swoich doświadczeniach opowiedzieli Ralf
Stoffels, Prezes Zarządu BIW Isolierstoffe GmbH
firmy zarządzanej już przez trzecią generację właścicieli, Tadeusz Badura, Prezes Zarządu Zupbadura Sp. z o.o. firmy dostarczającej rozwiązania
dla branży produkcyjnej, Dorota Mroczkowska,
założycielka Manufaktury Czekolady Doti ze
Smolca pod Wrocławiem, której wyroby sprzedawane są w ponad 20 krajach na świecie oraz dr

Fot. WSB

Na Dolnym Śląsku do tej pory nie było podobnego wydarzenia,adresowanego do przedsiębiorców rodzinnych. Kongres Firm
Rodzinnych „Nowe horyzonty rozwoju” obył się 6 marca br., wzięło
w nim udział blisko dwustu przedsiębiorców z Wrocławia i okolic.
Anna Hildebrandt-Mrozek z Instytutu Talentów
Flashpoint. Rozmowę z gośćmi panelu prowadziła
Iwona Makowiecka, Dyrektor Biura Regionalnego
Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej.
Ostatni panel poświęcony został innowacjom.
O transformacji cyfrowej i jej wpływie na zarządzanie firmą i relacjach z klientami, outsourcingu
usług, automatyzacji procesów i finansowaniu
innowacji dyskutowali –Jakub Dzik, Członek
Zarządu Impel S.A., dr Cezary Zbigniew Augustynowicz, Prezes BuenaCloudSp z o.o. Poznań oraz
BuenaCloud GmbH Düsseldorf partnera firmy
Google. Gościem panelu była również Pani Edyta
Klimczak, Dyrektor Oddziału 3 we Wrocławiu
PKO Banku Polskiego SA, który był sponsorem
strategicznym wydarzenia. Z gośćmi panelu
rozmawiał Marek Pasztetnik, Prezes Zarządu
Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy
i Przedsiębiorcy.

Od Lewej: Wojciech Wróbel i prof. Krzysztof Safin.

Dobry adres dla firm rodzinnych

- Uczestnicy spotkań panelowych i warsztatowych wskazywali na te problemy, które ze
względu na ramy czasowe były słabiej eksponowane – powiedział po zakończeniu Kongresu
prof. Krzysztof Safin, Dyrektor Centrum Biznesu
Rodzinnego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. - Istotne okazują się zwłaszcza koncepcje
budowania strategii marketingowych opartych
na rodzinnym charakterze przedsiębiorstwa,
bariery w silniejszym zaangażowaniu w ekspansję
zagraniczną, czy wykorzystywanie rozwiązań
sztucznej inteligencji w działalności produkcyjnej,
czy usługowej. Te problemy będą z pewnością
istotnym elementem przyszłorocznego kongresu.
Uczestnicy zwracali uwagę na potrzebę stworzenia
na Dolnym Śląsku „dobrego adresu” dla firm rodzinnych, pod którym znajdą pomoc i doradztwo
także pomiędzy kongresami. Eksperci skupieni
w Centrum Biznesu Rodzinnego i wokół pozostałych organizatorów są z pewnością przygotowani
na takie spotkania.
- Inicjatywy, które łączą przedsiębiorców, szczególnie lokalnych, są cenne – podkreślił Jakub
Dzik, Członek Zarządu Impel S.A.- Kongres Firm
Rodzinnych pozwala spotkać się przedstawicielom
firm małych, średnich i dużych. Stanowi platformę
do wymiany doświadczeń biznesowych i nawiązywania kontaktów handlowych. Dla małych przedsiębiorstw może być wydarzeniem, które „umieszcza je na gospodarczej mapie województwa”.

- Od kilku lat uczestniczę w różnych spotkaniach
dotyczących firm rodzinnych w Polsce i zdecydowanie do tej pory brakowało tego typu inicjatywy
na Dolnym Śląsku - powiedziała Katarzyna Osadkowska, Dyrektor HR Osadkowski SA. - Dzięki
wymianie doświadczeń i wzajemnemu wsparciu
firm rodzinnych jesteśmy w stanie zwiększyć
szansę na pozytywną transformację, która odbywa
się po raz pierwszy we współczesnej historii
naszego kraju.
- Takie spotkania są bardzo potrzebne przedsiębiorcom prowadzącym firmy rodzinne – powiedział Karol Prozner, właściciel firmy Woop
Automotive.- Są też okazją do nawiązywania
i rozwijania biznesowych kontaktów. Interesującym wątkiem, poruszanym podczas kongresu była
sukcesja. Z wieloletnich danych statystycznych
dotyczących gospodarki amerykańskiej wynika
na przykład, że tylko niewielki odsetek firm rodzinnych jest w stanie dotrwać do 3 – 4 pokolenia.
Z moich obserwacji i doświadczeń wynika, że
drugie pokolenie w firmie rodzinnej może wnieść
bardzo wiele np. w poprzez upowszechnianie
nowoczesnych technologii. W przypadku naszej
rodziny udało to się bardzo dobrze, ale znam wiele
firm, które nie potrafiły wykorzystać takiej szansy.
- Organizację i przebieg Kongresu oceniam bardzo
dobrze - powiedział Tadeusz Badura, Prezes
Zarządu Zupbadura Sp. z o.o. - Interesujące były
panele tematyczne, podczas których dyskutowano
o wielu problemach dotykających firmy rodzinne.
W przyszłości należałoby również organizować
takie spotkania. Przedstawiciele kancelarii prawnych mogliby np. bardziej przybliżyć problematykę sukcesji, z podaniem i analizą (oczywiście
anonimowo) pozytywnych i negatywnych
przypadków.
- Organizatorzy postawili na różnorodność zaproszonych gości oraz prelegentów, co umożliwiło szerokie spojrzenie na aktualny obraz firm rodzinnych
oraz przedstawienie problemów z jakimi borykają
się w codziennej działalności – podkreślił Maciej
Karczewski, współtwórca gospodarstwa sadowniczego Maciejowy Sad. - Mam nadzieję, że Kongres
Firm Rodzinnych wpisze się na stałe w kalendarz
istotnych wydarzeń we Wrocławiu i kolejne spotkania, podobnie jak właśnie minione, dadzą okazję do
poszerzenia współpracy wśród przedsiębiorców.

II Kongres Kobiet Przedsiębiorczych, czyli siła jest kobietą
Powiat Wrocławski był organizatorem II Kongresu Kobiet Przedsiębiorczych Powiatu
Wrocławskiego, który odbył się 7 marca
2018 r. w Centrum Kongresowym Wrocławskiej Hali Stulecia. W wydarzeniu wzięło
udział ponad 200 pań, które reprezentowały
aktywne kobiety trzeciego sektora i biznesu
z wszystkich gmin powiatu wrocławskiego
oraz z Wrocławia.
Gośćmi honorowymi spotkania byli m.in. Jerzy
Michalak - Członek Zarządu Województwa
Dolnośląskiego i Magdalena Piasecka - Wiceprezydent Wrocławia, a całą uroczystość
poprowadziła Beata Piechrzała - Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Prawnego w Starostwie
Powiatowym we Wrocławiu.

Powiat wrocławski w czołówce

- Witam wszystkie Panie z powiatu wrocławskiego na II Kongresie Kobiet Przedsiębiorczych, życząc jednocześnie dalszych sukcesów
- powiedział Roman Potocki, starosta powiatu
wrocławskiego. - Witam w szczególnym,
2018 roku, w którym przypada setna rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości, ale też
i setna rocznica wywalczenia przez Polki praw
wyborczych i prawa do zasiadania w parlamencie.
Roman Potocki wskazał również na rolę kobiet
w rozwoju gospodarczym powiatu.
- Bez waszego zaangażowania, pracy, nasz
powiat tak bardzo by się nie rozwinął – powiedział. – Warto przytoczyć choćby takie dane
statystyczne: powiat wrocławski zajmuje 16
miejsce wśród wszystkich polskich powiatów
pod względem dochodów z podatku PIT i CIT
i szóste pod względem zdolności kredytowej.
To jest również wasza zasługa – dodał.
W imieniu Rady Powiatu Wrocławskiego
życzenia Paniom złożył również Ryszard Jaroń,
przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego.
Wskazał na ich rolę w rodzinie, na to, że wspierają w wielu działaniach mężczyzn, podziękował im za aktywność biznesową.
Wątek przedsiębiorczości kobiet, ich roli w rodzinie, społeczeństwie, barier jakie mają w działalności zawodowej przewijał się przez całe spotkanie. Mówili o tym Jerzy Michalak, wicemarszałek
województwa dolnośląskiego oraz Magdalena
Piasecka, wiceprezydent Wrocławia.
Przygotowaniem do kulminacyjnego momentu
spotkania, czyli panelu dyskusyjnego dotyczącego kobiet były wystąpienia Moniki Włodar-

czyk, dziennikarki Echo24, która mówiła o roli
kobiet w światowej i polskiej gospodarce oraz
dr Aleksandra Binsztoka, który wygłosił wykład motywacyjny „Siła jest Kobietą - 4 filary
Twojej osobistej skuteczności”.

Panel dyskusyjny – jak kobieta
może odnieść sukces?

W panelu dyskusyjnym, pn. „Rola kobiety
w gremiach zarządzających” wzięły udział
kobiety sukcesu powiatu wrocławskiego: Patricia Popławska - prezes firmy kosmetycznej
CLARENA, Dorota Mroczkowska - właścicielka firmy Doti Manufaktura, Ewelina Miśko
– Pawłowska – Radca z Kancelarii Prawnej
„Miśko- Pawłowska i Wspólnicy”, założycielka
pierwszego w Polsce portalu prawniczego „Prawo kobiet”, Ewa Kolondra – Dyrektor Centrum
Alei Bielany, Małgorzata Dreiseitel – Cieślik –
Skarbnik Powiatu Wrocławskiego oraz Iwona
Dyszkiewicz – Dyrektor Wydziału Informacji
o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz
Radna Powiatu Wrocławskiego.
Prowadząca panel Monika Włodarczyk, pytała
panie o to w jaki sposób osiągnęły sukces, jak
udało im się pogodzić życie rodzinne z obowiązkami zawodowymi, robieniem kariery
w biznesie, czy samorządzie, jakie były momenty przełomowe w ich karierze?
Ewelina Miśko – Pawłowska zwróciła uwagę, że
kobieta musi odnaleźć w sobie wielką siłę i determinację, gdyż kobietom jest o wiele trudniej
robić karierę niż mężczyznom, często spotykają
się one ze zjawiskiem szklanego sufitu, dyskryminacji. Z kolei, Ewa Kolondra zwróciła uwagę,
że w zagranicznej firmie , w której pracuje, udział
kobiet na wysokich stanowiskach menedżerskich
wynosi aż 60 proc. Patricia Popławska natomiast
wskazała, że sukces w biznesie nie zależy od płci,
lecz osobistych kompetencji i determinacji przedsiębiorcy. Dorota Mroczkowska zgodziła się z poglądem, że biznes nie ma płci, wskazała jednak iż
potrzebuje on synergii kobiety i mężczyzny. Iwona Dyszkiewicz zwróciła uwagę na ogromną rolę
najbliższych członków rodziny, którzy wspierają
kobietę w jej działalności zawodowej. O tym jak
się odnaleźć w trudnej roli samorządowca mówiła
również Małgorzata Dreiseitel – Cieślik.
Jednym z ostatnich pytań prowadzącej dyskusję
Moniki Włodarczyk było to czego powinniśmy
życzyć kobietom, czego potrzebują? Odwagi,

Dyskusja panelowa, od lewej: Marek Pasztetnik, Cezary Augustynowicz, Jakub Dzik, Edyta Klimczak

14

Kongres Firm Rodzinnych „Nowe horyzonty
rozwoju” został zorganizowany przez Centrum
Biznesu Rodzinnego Wyższej Szkoły Bankowej we
Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, Zachodnią Izbę Gospodarczą –
Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Dolnośląską Izbę
Gospodarczą, Regionalna Polsko-Niemiecką Izbę
Przemysłowo-Handlową oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. Sponsorem strategicznym wydarzenia był PKO Bank Polski. Partnerem panelu
poświęconego sukcesji była firma Deloitte.
Kongres będzie kontynuowany, planowany jest na
marzec 2019 roku.
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Kolejny kongres

fot. Starostwo Powiatu Wrocławskiego

Największe spotkanie firm rodzinnych w regionie

W panelu dyskusyjnym, pn. „Rola kobiety w gremiach zarządzających” wzięły udział kobiety sukcesu
powiatu wrocławskiego.

Kapitał POLSKI

Bez waszego zaangażowania, pracy, nasz powiat
tak bardzo by się nie rozwinął – powiedział Roman
Potocki, starosta powiatu wrocławskiego, składając życzenia paniom
własnych celów, wewnętrznej siły a także,
takich jak to, dyskusji i spotkań w przestrzeni
publicznej – odpowiadały Panie.

Kwiaty od starosty dla Pań

W czasie trwania forum można było ponadto
zapoznać się z ofertą florystyczną przygotowaną przez firmę „Dekoratornia” – Agnieszka
Gruszecka” z Żórawiny, która ufundowała
przepiękne bukiety kwiatów wręczane panelistkom. Ponadto, można było zasięgnąć porad
i skorzystać na miejscu z zabiegów wykonywanych przez zespół rehabilitantów Wrocławskiego Centrum Terapii Kręgosłupa, prowadzony
przez dr Jarosława Jawnego oraz wziąć udział
w konkursie i losowaniu voucherów na bezpłatne zabiegi wykonywane w CTK we Wrocławiu.
Bardzo miłym akcentem Kongresu było wręczenie wszystkim obecnym Paniom kwiatów
przez Starostę Powiatu Wrocławskiego - Romana Potockiego, Wicestarostę - Waldemara
Szyczkutowicza, Przewodniczącego Rady - Ryszarda Jaronia, urzędującego Członka Zarządu
Powiatu - Michała Trębacza oraz Sekretarza
- Jana Bronsia. Panowie natomiast zostali
obdarowani słodkim upominkiem - niezwykle
pięknym i smacznym tortem - przygotowanym
przez firmę "Miód i Wanilia" Renaty Wichot.
Oprawę muzyczną imprezy zapewnił Dariusz
Gadziński i zespół Marvikal z Żórawiny, który
uświetnił imprezę repertuarem własnych
kompozycji oraz znanych coverów rockowych.
Kongres zakończył uroczysty bankiet.
Spotkanie przebiegało w bardzo przyjemnej
i pełnej pozytywnych emocji atmosferze.
Jego uczestniczki z całą pewnością wyniosły
z niego olbrzymią dawkę energii i pozytywnego
myślenia, a także to niesamowite uczucie, że
przy odpowiedniej motywacji i wzajemnym
wsparciu my – kobiety możemy przenosić góry
- bo …siła jest kobietą!
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CPK szansą na rozwój
rynku nieruchomości i biznesu
Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to
inwestycja, która ma dla Polski fundamentalne znacznie, zarówno pod względem
gospodarczym, jak również prestiżowym. Szansę rozwoju w uruchomieniu
CPK dostrzega również Chopin Airport
Development (CAD). – Centralny Port
Komunikacyjny jest bezspornie inwestycją, która przyniesie korzyści Polsce
i naszej gospodarce – uważa prezes CAD,
Gheorghe Marian Cristescu. – Powstanie
CPK to dla nas dobra wiadomość i duża
szansa dla rozwoju, zarówno w przypadku
istniejących hoteli, jak i dalszych, nowych
projektów – mówi Cristescu.
W założeniach Centralny Port Komunikacyjny ma być węzłem transportowym,
opartym na zintegrowanych ze sobą
węzłach – lotniczym i kolejowym, spójnych
z układem sieci drogowej. Nowe lotnisko ma
powstać między Łodzią a Warszawą i ma
być jednym z największych przesiadkowych
portów lotniczych w Europie. Realizacja tego
wielkiego przedsięwzięcia ma wprowadzić
nasz kraj do pierwszej dziesiątki najlepszych
portów lotniczych świata i doprowadzić do
intensywnego rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego. Chodzi o zintegrowanie
ruchu lotniczego i kolejowego w jednym
węźle. W konsekwencji oznacza to, że port
lotniczy będzie się łączyć z siecią kolejową,
która ma być rozbudowywana. Kolejnym
ważnym krokiem będą także inwestycje
drogowe – założono przebudowę autostrady
A-2 oraz budowę Autostradowej Obwodnicy
Warszawy. Przewidziano także stworzenie
prawnych i infrastrukturalnych warunków
do ulokowania w otoczeniu Portu nowego
miasta, w skład którego mogłyby wchodzić
np. parki biznesu, centrum targowo-wystawiennicze i kongresowe obsługujące region
Europy Środkowej, a także inne centra
konferencyjne oraz obiekty biurowo-administracyjne.

C

M

Y

CM

25

MY

CY

CMY

kwietnia 2018

19:00

Philharmonia
Orchestra

K

Esa-Pekka Salonen – dyrygent
Program:
L. van Beethoven II Symfonia D-dur op. 36
G. Mahler I Symfonia D-dur „Tytan”

Zdaniem prezesa Chopin Airport Development procesy rozwojowe lotnisk
to rzecz, z której warto czerpać pełnymi
garściami. Beneficjentem tych zmian
będą również hotele, które CAD posiada
obecnie, co widać w modelu biznesowym
i szczegółach planu inwestycyjnego CPK.
- Jeśli chodzi o Chopin Airport Development i hotele, którymi zarządzamy, jestem
przekonany, że w przeciągu 8-10 lat, które
dzieli nas od uruchomienia Centralnego Portu Lotniczego, będziemy mieli
możliwość przeformatowania prioryte-

Partner koncertu:
Esa-Pekka Salonen, fot. Minna Hatinen
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tów w naszej działalności w taki sposób,
aby czerpać z tej potrzebnej zmiany jak
najwięcej korzyści – podkreśla Cristescu.
Przede wszystkim dlatego, że swoje szanse
rozwoju będzie miał segment kongresowy,
który może wzmocnić pozycję naszego
kraju na rynku m.in. w obrębie turystyki
biznesowej. Również i w tym zakresie
CAD dostrzega wyraźne korzyści, jakie
dają nam szczególne położenie Polski i jej
największych miast, a także znaczenie naszego kraju w europejskiej gospodarce. Te
czynniki niewątpliwie wpływają na dynamiczny rozwój segmentu kongresowego. –
Warto chociażby zwrócić uwagę, jak wiele
imprez i konferencji o międzynarodowej
randze odbywa się w Polsce. Korzystają
z tego nasze obecne hotele i będą korzystać
te, które właśnie budujemy – zaznacza
prezes spółki.
W przyszłości teren obecnego lotniska
będzie dobrym miejscem dla powstania
nowych biurowców i miejsc biznesowych. Centrum biznesowe Warszawy
będzie więc siłą rzeczy przesuwało się
na południe, a skoro Warszawa doczeka
się centrum kongresowego, hotele w jego
otoczeniu będą koniecznością. – Doskonale wiemy również, że gdy ruch na Okęciu
będzie wygaszony, pojawią się zupełnie
nowe możliwości inwestowania właśnie
w bezpośrednim sąsiedztwie warszawskiego lotniska – mówi szef spółki Chopin
Airport Development. – To zarówno dla
nas, jak i dla całej stolicy oraz pozostałych
warszawskich hoteli, a przede wszystkim
tych, do których trafiają pasażerowie linii
lotniczych, ogromna szansa na rozwój
i pozyskanie nowego segmentu gości –
dodaje.
Oprócz budowy lotniska przewidziana
jest także budowa nowoczesnej stacji
kolejowej. – Przy tak ogromnych centrach
komunikacyjnych zawsze powstają duże
centra handlowe – również w tym przypadku tak będzie. A skoro będą zatrzymywać się tam turyści ruchu tranzytowego,
lotniczego, kolejowego czy samochodowego, będą również potrzebne hotele.
Z pewnością takie, które będą obsługiwać
choćby pasażerów lotów opóźnionych. –
Zazwyczaj za tym rodzajem klientów idą
dość niskie ceny, jednak moje hotele przy
Lotnisku Chopina - oddalonym, zgodnie
z projektem, ok. 15 minut jazdy pociągiem
od CPK - będą mogły przyciągnąć większą
ilość klientów korporacyjnych, którzy

płacą więcej – zauważa Cristescu. Jego
zdaniem Centralny Port Komunikacyjny
jest bezspornie inwestycją, która przyniesie korzyści Polsce i naszej gospodarce.
– Jestem przekonany, że jest to inwestycja
porównywalna do budowy portu w Gdyni,
przy którym urosło nowe miasto, w 20-leciu międzywojennym – podkreśla prezes
CAD.
Spółka Chopin Airport Development
jest częścią Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. W portfelu CAD
znajdują się wielokrotnie nagradzany za
jakość usług hotel Courtyard by Marriott
sąsiadujący z warszawskim Lotniskiem
Chopina, dwa hotele Hampton by Hilton
w Warszawie i Gdańsku, a także znajdujący się na półwyspie Helskim, wypoczynkowo – konferencyjny Best Western
Hotel Jurata. Spółka buduje obecnie cztery
hotele przylotniskowe, z których każdy jest
wyczekiwany przez rynek, w tym flagowy
obiekt, pięciogwiazdkowy hotel Renaissance Warsaw Airport. Już niedługo Spółka
planuje otwarcie hotelu Moxy przy lotnisku
w Katowicach-Pyrzowicach. Kolejne obiekty w planach CAD to Moxy przy lotnisku
w Poznaniu-Ławicy i Holiday Inn Express
przy lotnisku w Rzeszowie-Jasionce.
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III Dolnośląskie Forum Business & Motivation nadchodzi
– zrobimy to ponownie!
Dorota Wellman, Jakub B. Bączek, Paweł Tkaczyk, MESAJAH,
targi, strefa networkingu– brzmi dobrze? Bądź z nami 28 kwietnia na jedynym takim evencie w regionie. Już teraz zajmij swoje
miejsce! Dzierżoniów znowu wypełni prawdziwa MOC.
Już ponad 1000 osób ze wszystkich stron
kraju wzięło udział w dwóch poprzednich
edycjach Dolnośląskiego Forum Business
& Motivation. Obie edycje udowodniły,
że jest to niezwykle potrzebne wydarzenie, które odbiło się szerokim echem w
całej Polsce, impreza została wielokrotnie
nagrodzona, a jej uczestnicy z pewnością
mogą potwierdzić jakość jaką reprezentuje. Najbardziej znani mówcy motywacyjni,
osoby publiczne, gwiazdy estrady – co
roku zachęcają, by uczestniczyć w wielkim
święcie biznesu i motywacji i to nie w
wielkim mieście, ale u nas w Dzierżoniowie. Już po raz trzeci Marzena Zdolska
podjęła się ogromnego wyzwania jakim
jest zorganizowanie eventu, który ma Was
zaskakiwać.
Tegoroczna edycja, będzie równie emocjo-

nująca, a program wydarzenia został tak
przygotowany, by każdy uczestnik wydarzenia dostał 100% wiedzy, 100% mocy,
100% radości, 100% biznesu.
III Dolnośląskie Forum Business & Motivation to już wydarzenie kluczowe dla
biznesu na Dolnym Śląsku. Stąd tegoroczny program będzie niezwykle atrakcyjny
dla przedsiębiorców. W partnerstwie z
kilkoma Klubami Biznesu stworzymy tego
dnia największą strefę networkingu jaką
widział Dolny Śląsk. Spotkajmy się tam i
poznajmy.
Zobacz tegoroczną zapowiedź:
https://youtu.be/kb9fg68Jra0
Na III Dolnośląskim Forum Business &
Motivation wystąpią w tym roku prawdziwe autorytety, a Kinoteatr Zbyszek
zapewne znowu będzie pękał w szwach.

Z Januszem Szczęśniakiem,
starostą chrzanowskim rozmawia Ryszard Żabiński

Na scenie w tym roku pojawią się: Dorota Wellman, Jakub B. Bączek, Paweł
Tkaczyk, Ewa Foley, Sylwia Królikowska,
Michael Curtis, Marzena Ewa Zdolska,
Anna Augustyniak, gwiazda muzyczna:
zespół MESAJAH
Nie czekaj na ostatnią chwilę i już dziś zajmij swoje miejsce na sali, bilety na event:
https://ekobilet.pl/clevermedia/iii-df-b-m-1512406328806/232735-bilety

Kto jest najlepszym samorządowcem?
Uwielbiamy rankingi, w tym samorządowe.
Dzięki nim możemy na przykład odpowiedzieć
na pytanie czy prezydent, burmistrz, wójt,
którego wybieraliśmy, dobrze zarządzają samorządem, czy robią to lepiej od swoich kolegów
z innych województw.
Najprostszy ranking bierze pod uwagę dochody
samorządu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wiemy jednak doskonale, że o tym czy ktoś
dobrze, czy źle zarządza gminą decyduje wiele
innych czynników. Wśród wielu rankingów na
uwagę zasługuje ten przygotowywany co roku
przez Związek Powiatów Polskich. Ogólnopolski
Ranking Gmin i Powiatów prowadzony jest
już od 2003 roku. Mogą w nim uczestniczyć
wszystkie samorządy gminnego i powiatowego
szczebla. Co ważne udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny. Jest jedynym w Polsce tego
rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na
bieżąco przez ekspertów w trybie online.

Punkty za konkretne dokonania

Ranking trwa przez cały rok, a po jego
zamknięciu ogłaszane są wyniki, a następnie
– z reguły przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ZPP – wszystkim laureatom wręczane są
okolicznościowe dyplomy oraz nagrody.
Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego
miejsca w Rankingu co najmniej do końca
danego roku, zgodnie z regulaminem, pozwala
na uzyskanie tytułu „Dobrego Polskiego Samorządu". Tytuł taki przysługuje tylko liderowi
rankingu na koniec danego roku.
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Ranking prowadzony jest w podziale na
sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiatów do 60 tys. mieszkańców, powiatów od 60 tys. do 120 tys.
mieszkańców, powiatów powyżej 120 tys.
mieszkańców, miast na prawach powiatu,
gmin miejskich i miejsko-wiejskich, gmin
wiejskich.

Kryteria oceny gmin i powiatów

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu
są oceniane przez ekspertów ZPP według
wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu
grupach tematycznych takich jak: działania
proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca
oraz funkcjonowania jednostki samorządu
terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy
społecznej; promocja rozwiązań z zakresu
edukacji, kultury i sportu; wspiera nie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja
rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; oraz działania promocyjne.
Kolejność w Rankingu uzależniona jest od
wyników osiąganych przez samorząd oraz
zrealizowanych projektów.

Kluczem do sukcesu
jest umiejętność prowadzenia dialogu

Kobiety sprawdzają się
w roli samorządowców

Co istotne to fakt, że także mieszkańcy mogą
wnieść swój wkład w powodzenie swojej gminy
lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie
prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych
źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy.
Dzięki temu to nie tylko jednostki samorządu
terytorialnego, ale całe wspólnoty lokalne są
rzeczywistymi uczestnikami tego rankingu.
W naszych wydaniach „Kapitału Polskiego”,
„Kapitału Dolnego Śląska”, czy „Kapitału Śląskiego” opisujemy dokonania samorządowców,
którzy zajmują wysokie pozycje w tym prestiżowym rankingu. Zauważyliśmy, że wśród nich
jest wiele kobiet, co przeczy tezie, że samorząd
terytorialny nie jest dla nich dobrym miejscem
do robienia kariery. Panie na stanowiskach
starostów czy burmistrzów odznaczają się
wielką konsekwencją w działaniu, są wrażliwe
na potrzeby mieszkańców i co chyba najważniejsze mają zdolności wciągania do współpracy przedstawicieli różnych opcji politycznych,
ugrupowań, partnerów społecznych itd.
Szczegółowe informacje dotyczące Rankingu,
w tym regulaminy dostępne są na stronie:
http://ranking.zpp.pl/

Oprac. na podstawie materiałów
Związku Powiatów Polskich
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Powiat chrzanowski znalazł się
w pierwszej „dziesiątce” Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów
za 2017 rok. Jakimi kryteriami oceny
kierowali się organizatorzy tego
rankingu?
Ranking organizuje co roku Związek Powiatów Polskich. Eksperci ZPP wydają opinię
według wielu kryteriów, ujętych w dziesięciu
grupach tematycznych takich jak: działania
proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca
oraz funkcjonowania jednostki samorządu
terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacji; promocja
rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia
i pomocy społecznej; wspieranie działań
na rzecz gospodarki rynkowej; promocja
rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Kolejność
na liście wyróżnionych uzależniona jest od
wyników osiąganych przez samorząd oraz
od zrealizowanych działań.
Jakie osiągnięcia powiatu zdecydowały o tak wysokim miejscu
w rankingu?
Jednym z największych atutów naszego samorządu jest działalność proinwestycyjna
i prorozwojowa. Udało nam się pozyskać
ok. 27 mln złotych zewnętrznych środków,
które wykorzystaliśmy na remonty i przebudowę dróg, różnego rodzaju programy
społeczne, aktywizację bezrobotnych,
doposażenie Szpitala Powiatowego i wiele
innych przedsięwzięć. Biorąc pod uwagę
wielkość budżetu powiatu, który wynosi
około 100 mln złotych, pozyskanie prawie
27 mln złotych środków zewnętrznych jest
bardzo dobrym wynikiem.
Ważnym kryterium oceny były działania
w zakresie podnoszenia jakości. W tym
obszarze działania możemy między innymi pochwalić się wdrożonym projektem
e-urzędu. To nam znakomicie ułatwia organizację pracy w samym starostwie, a jest
bardzo wygodne dla mieszkańców. Mamy
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również rozwinięty system powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS-ów
o zagrożeniach, ważnych wydarzeniach
itp. Stworzyliśmy przyjazną stronę WWW
starostwa dla osób niedowidzących.
Zaangażowaliśmy się także w przedsięwzięcia dotyczące budowy społeczeństwa
informacyjnego, co również było jednym
z kryteriów oceny powiatów. Bardzo
ważne dla nas były też działania w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
w tym realizowanie projektów profilaktycznych.
Wcześniej był Pan starostą w latach
2006-2010, w tej kadencji ponownie piastuje Pan to stanowisko. Jak
wykorzystuje Pan to wieloletnie
doświadczenie. Co jest najważniejsze
w pracy samorządowca?
Funkcje publiczne sprawuję nieprzerwanie już od 1994 roku. Pierwsza kadencja,
w której byłem starostą, z pewnością
była trudniejsza od obecnej. Mimo
wszystko jednak, w latach 2006 – 2010,
udało nam się osiągnąć wiele sukcesów,
na przykład znacznie poprawiliśmy infrastrukturę drogową. W chwili obecnej
jest już niewiele odcinków dróg, które
wymagają pełnej modernizacji. Osiągnięcie tego było możliwe m.in. dzięki
umiejętnemu pozyskiwaniu środków
zewnętrznych. Obecnie z powodzeniem
realizujemy głównie projekty dotyczące bezpieczeństwa na drogach, w tym
budowy chodników zwłaszcza w rejonie
szkół i przedszkoli, oraz sygnalizacji
świetlnej.
Recepta na to, aby być dobrym samorządowcem jest prosta, choć nie zawsze

łatwa do zrealizowania – umiejętność
współpracy i prowadzenia otwartego
dialogu z pracownikami, partnerami
społecznymi, z opozycją w samorządzie.
W naszym powiecie władzę sprawuje
Prawo i Sprawiedliwość razem ze Wspólnotą Gmin Powiatu Chrzanowskiego,
Platforma Obywatelska jest w opozycji.
Muszę jednak powiedzieć, że mamy konstruktywną opozycję, dialog prowadzony
z opozycyjnymi radnymi uważam za
pozytywny przejaw demokracji. Zawsze
uważałem, że każdej władzy potrzebna jest opozycja. Ona bowiem zmusza
rządzących do wybierania optymalnych
rozwiązań akceptowanych przez większość, nie tylko rządzących.
Przy sprawowaniu funkcji starosty bardzo
ważna jest również współpraca z gminami. W naszym powiecie utrzymuje się ona
ciągle na wysokim poziomie. Cenię sobie
konwenty z udziałem burmistrzów i wójta
gmin powiatu chrzanowskiego. Długo
na nich dyskutujemy o nurtujących nas
problemach. Na takich spotkaniach, które
mają przyjacielski charakter, możemy się
o wiele łatwiej dogadać, nawet w najtrudniejszych sprawach, niż drogą oficjalną.
Już za kilka miesięcy wybory samorządowe. Kto będzie miał największe
szanse w powiecie chrzanowskim?
Wybory samorządowe mają swoją
specyfikę, mniejsze znaczenie ma tu
przynależność partyjna. Liczą się przede
wszystkim konkretne dokonania i właśnie
za nie startujący w wyborach są rozliczani.
Jestem przekonany, że to właśnie kryterium zadecyduje i tym razem, kto będzie
sprawował władzę w naszym powiecie.
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Rok 2017 był kolejnym wyjątkowym okresem dla rozwoju
przemysłu spotkań w Katowicach. W mieście pojawili się
nowi inwestorzy z różnych sektorów gospodarki, w tym
także na rynku hotelarskim, zwiększyła się liczba odwiedzających miasto uczestników spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych. Jednym z kluczowym czynników sukcesu jest ogromny potencjał oddanego do użytku w 2015 r.
Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), który
ze Spodkiem tworzy największą przestrzeń konferencyjna
w Polsce.
W 2017 roku zorganizowano w Katowicach 6334 wydarzeń biznesowych, w tym
kolejną edycje Intel Extreme Masters
z ponad 170 tys. gości, a także Europejski
Kongres Gospodarczy, Międzynarodowe
Targi Górnictwa, Przemysłu Energetyczneo i Hutniczego czy też Targi Muzyki
Świata WOMEX. We wszystkich wydarzeniach w 2017 roku wzięło udział 826 883
uczestników.
- Ponad 826 tys. gości wydarzeń konferencyjnych i targowych przybyło do Katowic
w 2017 r. Kolejny rok z rzędu jest rekordowy!
Do Katowic w zeszłym roku przyjechało o 64
tys. więcej osób więcej niż w 2016 r. Oznacza
to 8% wzrost. To pokazuje, że sprawdza się
nasza konsekwentnie realizowana strategia
ukierunkowana na rozwój turystyki biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych
oraz rozwijanie tych, które już przyciągnęliśmy. W tym roku w Katowicach odbędzie się
Szczyt Klimatyczny ONZ, a w roku kolejny
Światowa Konferencja Antydopingowa –
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
– Za każdym razem podkreślamy, że tysiące
gości w Katowicach to realne zyski dla

ESL Helena-Kristiansson

20

04 2018

Kapitał POLSKI

miasta i naszych mieszkańców. Rozwija się
zaplecze hotelowe i konferencyjne, zarabiają
firmy cateringowe, restauratorzy, taksówkarze, czy lokalni sklepikarze. Przeciętnie
uczestnik konferencji korzystający z noclegu
„zostawia” w Katowicach blisko 628 zł, a nie
korzystający 141 zł. Co ważne, wiele osób,
które przyjeżdżają do Katowic w celach
biznesowych – chętnie tu wraca, by np.
z całą rodziną iść na koncert Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w jednej z najlepszych sal koncertowych
świata, czy też wybrać się na jeden z katowickich festiwali znanych w całej Europie.
To doskonała promocja Katowic – dodaje
prezydent Krupa.
W 2017 roku w Katowicach odbyło się
łącznie 6 334 spotkania biznesowych, przy
czym jedna czwarta z nich trwała dwa dni
lub dłużej. Warto tutaj podkreślić, że wydatki uczestników wydarzeń konferencyjnych poniesione przez nich w Katowicach
wyniosły ponad 140 mln zł. W świetle
badań uczestników spotkań konferencyjnych - Katowice są miastem, które
spełnia wymagania delegatów w zakresie

fot. Damian Kramski, LIVE

Turystyka biznesowa w Katowicach
prężnie się rozwija

Tauron Nowa Muzyka Katowice 2017 - Strefa Katowice
wydarzeń biznesowych. Wraz z rozwojem
popytu na spotkania rozwija się także
baza noclegowa w mieście, pojawiają się
nowi inwestorzy, a realizowane inwestycje
infrastrukturalne poprawiają, i tak już
dobrze ocenianą, dostępność komunikacyjną Katowic.
W MCK w Katowicach zrealizowano
największe wydarzenie biznesowe w Polsce
- międzynarodowe targi gier komputerowych i oprogramowania Intel Extreme
Masters. W ciągu trzech dni MCK odwiedziło ponad 170 tys. osób. Warto dodać, że
w 2018 roku Intel Extreme Masters z powodu olbrzymiego zainteresowania trwał po
raz kolejny aż dwa weekendy. Tegoroczna
edycja Intel Extreme Masters przyciągnęła
do Spodka i Międzynarodowego Centrum
Kongresowego 169 tys. osób. Transmisje na
żywo, materiały wideo i inne publikacje na
Twitterze i Facebooku dotyczące wydarzeń wyświetlano 187 mln razy, generując
zaangażowanie na poziomie 9,3 mln. Rekordowa pula nagród wszystkich turniejów
rozegranych na przełomie lutego i marca
w Katowicach wyniosła ponad 7 mln
złotych. Najbardziej prestiżowe zmagania
odbyły się w Dota 2, Counter-Strike: Global
Offensive i StarCrafta II. Dodatkowo
odbyły się targi IEM Expo, na których nie
zabrakło czołowych firm z branży technologicznej oraz influencerów. Na terenie
targów znalazły się cztery sceny esportowe
i strefa Intel Experience Zone, w której
odwiedzający mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami.
Turystyka biznesowa stała się istotnym
produktem miasta, który oddziałuje na
różne sfery życia gospodarczego i społecznego oraz jest istotnym elementem
promocji Katowic zarówno na rynkach
krajowych, jak i międzynarodowych.
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Gmina Długołęka kobiecym okiem
W jednym z najprężniej rozwijających
się samorządów w województwie dolnośląskim od osiemnastu lat funkcję
wójta pełni kobieta. Iwona Agnieszka
Łebek z powodzeniem zarządza gminą,
która stała się pożądanym miejscem
do życia wśród wrocławian. Zameldowanych jest tu niemal 30 tys. mieszkańców i nic nie wskazuje na to, aby
ten trend miał się zmienić.
Gmina Długołęka zarządzana jest kobiecą
ręką w sposób konsekwentny, wszechstronny
i równomierny. - Damski pierwiastek w naszym
urzędzie jest nie do pominięcia. Wśród zespołu
kierowniczego znajduje się jeden mężczyzna,
a pośród wszystkich urzędników aż 78%
stanowią panie. W radzie gminy także w ponad
50 procentach zasiadają kobiety – wylicza
Iwona Agnieszka Łebek i dodaje, że uzyskanie
takich statystyk nie było działaniem celowym.
Choć w tym przypadku ewidentnie przyniosło
pozytywne skutki.

Inwestycje = constans

Misją urzędu jest efektywna i rzetelna praca
w celu polepszanie jakości życia mieszkańców, a wypełnia się ją w głównej mierze
poprzez realizację inwestycji w infrastrukturę. Nowe drogi, chodniki, oświetlenie,
czy kanalizacja – to kwestie, które z punktu
widzenia każdego mieszkańca są najistotniejsze. - W 2018 r. w budżecie zabezpieczyliśmy
ponad 63 mln zł na wydatki majątkowe
w tym na: kontynuację budowy sieci kanalizacji sanitarnej (ponad 12 mln zł), budowę
nowych dróg i remont istniejących (13,5 mln
zł) oraz intensywne prace przy rozbudowie

Wójt Iwona Agnieszka Łebek od 18 lat promuje pofilaktykę zdrowotną wśród mieszkańców gminy

szkół wraz z powstaniem sal gimnastycznych
i budowie nowego przedszkola (ponad 15,4
mln zł) – punktuje wójt. Mimo tak wielu
zadań inwestycyjnych władze gminy nie
zapominają o innego typu działaniach.

Nie zapomnij o profilaktyce

Iwona Agnieszka Łebek od początku swojej
pracy w Długołęce duży nacisk w swoich działaniach kładzie na promocję szeroko pojętej
profilaktyki zdrowotnej. - W prywatnym życiu
stawiam na profilaktykę. Dlatego, jako wójt
i w dodatku kobieta czuję się w obowiązku
o zdrowiu nie tylko głośno mówić, ale też
wspierać działania, które przyczynią się do
polepszenia kondycji zdrowotnej mieszkańców – podkreśla wójt. W praktyce wsparcie
polega m.in. na realizacji programu darmowych szczepień z zakresu przeciwdziałania
wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz
grypie. - Szczepienia przeciwko HPV kierujemy do wszystkich dziewczynek w wieku 13
lat. W zeszłym roku skorzystało z nich aż 84
dziewcząt, a gmina wydała na ten cel ponad
42 tys. zł. Z kolei do bezpłatnych szczepień
przeciwko grypie zapraszamy co roku mieszkańców w wieku 65+ – podsumowuje.

Podczas Gminnego Dnia Kobiet zawsze można skorzystać z wielu bezpłatnych badań
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Na zdrowie pań

Na programie szczepień działania gminy
się nie kończą. Mieszkanki mogą regularnie korzystać z badań mammograficznych.
Mammobusy pojawiają z częstotliwością
nawet kilku razy w miesiącu. W gminie, nad
którą pieczę ma kobieta, wśród wydarzeń
kulturalnych nie mogło zabraknąć Gminnego Dnia Kobiet. - Wydarzenie organizuję
od kilkunastu lat. Oprócz walorów typowo
rozrywkowych zawsze pamiętam o promocji
profilaktyki chorób kobiecych. To najważniejszy cel naszej imprezy – wyjaśnia Iwona
Agnieszka Łebek. W tym roku podczas
swojego święta panie mogły skorzystać
z darmowych badań cytologicznych, zbadać
swój wzrok, wykonać pomiar ciśnienia
i cholesterolu. - Rozpoczęliśmy też szeroką
promocję dawstwa krwi, szpiku i organów –
dopowiada wójt.

W walce z rakiem

Gmina Długołęka zaangażowała się też
w inicjatywy, które służyć będą nie tylko jej
mieszkańcom, ale śmiało można powiedzieć,
że całego naszego regionu. - Decyzją rady
gminy w budżecie zabezpieczono, a następnie
przekazano 300 tys. zł na wsparcie trzech
wrocławskich szpitali specjalizujących się
w profilaktyce i leczeniu osób z chorobami
nowotworowymi – opowiada Iwona Agnieszka Łebek. W dobie stale rosnącej liczby
zachorowań na nowotwory, które nie omijają
mieszkańców gminy, wsparcie takich działań
uznano tu za bezsprzeczne. Środki przeznaczono na remont i wyposażenie pracowni
dermatoskopowej w nowo powstającym
Oddziale Nowotworó Tkanek Miękkich,
Czerniaków i Raków Skóry przy Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu,
budowę Pawilonu Szpitalnego Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komókowych
z Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu
oraz zakup narzędzi do profilaktyki i leczenia nowotworów narządu rodnego kobiet
do nowo powstającego Ośrodka Profilktyki,
Diagnostyki i Terapii Nowotworów przy
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we
Wrocławiu.
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Sukces rodzi się z pilnej potrzeby działania
Rozmowa z Małgorzatą Tudaj, starostą powiatu
kędzierzyńsko-kozielskiego
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
awansował z 12 na 8 miejsce w prestiżowym rankingu Związku Powiatów
Polskich za 2017 rok. Dzięki jakim
działaniom osiągnięto ten sukces?
Sukces to silna potrzeba działania, kreatywnego myślenia, poszukiwania nowych
rozwiązań, często niestandardowych i rzetelna, systematyczna praca. Dzięki staraniom całego zespołu ludzi, dlatego można
powiedzieć, że ten ranking to zwierciadło
pracy całego urzędu, jednostek, radnych,
zarządu powiatu. Wszyscy mieliśmy swój
wkład w ostateczny wynik. To była ciężka
praca, dlatego z dumą i satysfakcją odebraliśmy wyróżnienie podczas Walnego
Ogólnopolskiego Zgromadzenia Związku
Powiatów Polskich z udziałem samorządowców z całej Polski.

www.polanica.pl

W których kategoriach ocenianych
przez ekspertów powiat zdobył najwięcej punktów?
Eksperci Związku Powiatów Polskich
przyznali nam najwięcej punktów za
działania rozwojowe w służbie zdrowia,
poprawę jakości leczenia dzięki najnowszej aparaturze diagnostycznej, za
ilość pieniędzy pozyskanych z Unii oraz
z funduszy krajowych. Sporo punktów
otrzymaliśmy za ciekawe projekty drogowe i powstające u nas ścieżki rowerowe, dla przykładu, lada chwila oddamy
do użytku sześć kilometrów kolejnych
dróg dla jednośladów. W tym zakresie
doceniono całą konstrukcję finansowania
inwestycji, pozyskanych partnerów zewnętrznych. Zauważono nasze programy
oświatowe, dla przykładu w ramach
„L-ki” współfinansujemy kursy prawa
jazdy uczniom szkół średnich, ale mamy
też inne, dobre programy stypendialne.
Patrząc na ranking w zasadzie najwięcej
punktów otrzymaliśmy wszędzie tam,
gdzie bezpośrednio zyskują nasi mieszkańcy, są to zdrowie, drogi i oświata.
Mało tego, w niektórych obszarach
można powiedzieć, że zrobiliśmy więcej
niż trzeba, nie mamy ośrodka kultury ani
ludzi do organizacji wydarzeń plenerowych, a mimo to przygotowaliśmy szereg
imprez kulturalno-sportowych, z których
mieszkańcy byli zadowoleni, cieszyły się
też niezłą frekwencją. W tym roku przygotowujemy interesujące imprezy z okazji
20-lecia powiatu, będzie się sporo działo,
dlatego zapraszam do powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Zapraszamy na pradziwą włoską ucztę

Plac Wolności 7 | Wrocław | tel. 71 371 96 53
e-mail: rezerwacje@liberta7.com
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Wśród samorządowców na eksponowanych stanowiskach jest stosunkowo niewiele kobiet. Czy kobiecie jest
trudniej niż mężczyźnie sprawować
takie stanowisko?
Sądzę, że to nie kwestia płci, ale samego
podejścia do swojej roli, wydaje mi się, że
my kobiety zwracamy większą uwagę na
kwestie estetyczne, lubimy porządek, tak
jest w naszych domach, gdzie troszczymy
się o to, by żyło nam się dobrze, i pewnie
wiele z nas wnosi to do urzędu, patrzymy
na niego po gospodarsku, jak w domu.
Oczywiście nie da się tego przełożyć
wprost, ale myślę, że to jeden z kluczy to
sprawnego kierowania urzędem. W starostwie dobrze współpracuje mi się zarówno
z kobietami, jak i mężczyznami, którzy
w przeważającej części pełnią u nas funkcje kierownicze. Zatem, nie płeć, a indywidualne predyspozycje oraz umiejętność
pracy w zespole, to cechy nadrzędne do
sprawowania funkcji publicznej. Znam
wielu mężczyzn – starostów, którzy dobrze
sobie radzą, wzajemnie sobie kibicujemy,
zdrowo rywalizujemy, bardzo cenię sobie
tę współpracę.
W 2013 roku kiedy obejmowała Pani
stanowisko starosty, zwracała Pani
uwagę na konieczność zwiększonego
wysiłku w realizacji zadań dotyczących opieki społecznej, szpitala,
infrastruktury drogowej. Czy udało
się Pani zrealizować te zadania?
Tak, we wszystkich tych płaszczyznach
udało się przeprowadzić znaczące zmiany.
Od razu zabraliśmy się za pracę, dzięki
konstruktywnej współpracy z zarządem
powiatu oraz radnymi nasze jednostki zyskały nowy wymiar. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie dobrze współpracuje
z rodzinami zastępczymi, to już zupełnie inna jakość, widzą to także rodzice,
mówią nam o tym. Dlatego wiem, że
zmiany w tym obszarze poszły w dobrą
stronę, potwierdzeniem tego jest nagroda
dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
za konsekwentne wspieranie rozwoju
rodzinnej opieki zastępczej. To pierwsze
tak znaczące wyróżnienie, które przedstawicielom samorządu przekazał Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz przewodnicząca Koalicji na Rzecz
Rodzinnej Opieki Zastępczej. Samorząd
z Kędzierzyna-Koźla został wyróżniony
jako jeden z kilkunastu w kraju. Minister
mówiąc o powiecie kędzierzyńsko-koziel-

skim powiedział, że jest on ambasadorem
rodzicielstwa zastępczego w Polsce, który
nastawiony jest właśnie na wychowywanie
dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Nasz
szpital przeszedł kolosalną przemianę.
Zdobył duże pieniądze na modernizację,
wciąż kupuje nowy sprzęt, ma za sobą
udaną restrukturyzację. W tym obszarze
jest wciąż wiele do zrobienia, ale czuję
satysfakcję, bo to zupełnie inna placówka
niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy obejmowałam funkcję starosty remontowało się
drogi za tyle, ile miało się pieniędzy w budżecie, czasem dochodziło coś z zewnątrz,
teraz możliwości jest więcej, trzeba tylko
umiejętnie sięgać po dotacje, ale nam
chyba się to dobrze udaje.
Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed powiatemkędzierzyńsko-kozielskim w najbliższych latach?
Jedno jest pewne, nie warto zbyt daleko
planować i tworzyć wielkich strategii
oraz wizji, jestem zwolenniczką prostych
rozwiązań oraz szybkiego, dynamicznego
dopasowywania się do różnych sytuacji.
Wiem po latach, że nie da się przewidzieć
tego, co będzie za rok czy dwa. Nasz
powiat musi się dalej rozwijać, na pewno
poważnym wyzwaniem jest malejąca liczba mieszkańców, dlatego w najbliższych
latach trzeba nadal pokazywać ludziom,
jak bardzo zmieniamy się na lepsze, i trzeba będzie to robić nie tylko lokalnie, ale
także globalnie, to będzie bardzo trudne
wyzwanie, które stanie przed kolejnym,
wybranym w listopadzie zarządem powiatu oraz nowymi radnymi.
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Ofertę inwestycyjną Legnicy osobiście
wręczyłem premierowi
Rozmowa z Tadeuszem Krzakowskim, prezydentem Legnicy
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Budżet Legnicy na 2018 rok po
stronie wydatków zamyka się kwotą
535 mln złotych. W ostatnich latach
rosną wydatki na inwestycje. To
strategiczne działanie?
- Kilka tygodni temu zarekomendowałem
radzie miejskiej zwiększenie tegorocznych
wydatków na inwestycje w przekonaniu,
że jest to zbieżne z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Powiększyliśmy
nakłady na cele inwestycyjne o prawie
12 mln zł. Z około 53 milionów budżet
inwestycyjny urośnie do niemal 65. Ta
najnowsza zmiana zakłada, że dodatkowe
środki zostaną przeznaczone m.in. na
przebudowę dróg i parkingów.

Zakaczawiu rozpoczęła się latem minionego roku. Oprócz inwestycji w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji na
lata 2015–2020 na Zakaczawiu przebudowywana jest ul. Wrocławska, a także
zagospodarowywane podwórze u zbiegu
ulic Kamiennej, Kościelnej, Daszyńskiego i Wrocławskiej, a na terenie tamtejszej
szkoły powstał już nowoczesny kompleks
sportowo – rekreacyjny. Przykładamy
dużą wagę do obszarów takich jak legnickiego Zakaczawie. Dzięki skutecznemu
sięganiu po środki unijne, wiele pięknych
starych kamienic odzyskuje dawny blask.
Zmienia się otoczenie. Integrują się
mieszkańcy.

Ten dynamiczny wzrost po stronie
inwestycji to również pieniądze ze
środków zewnętrznych. 30 mln zł
unijnych pieniędzy uzyskała Legnica
na przebudowę ulicy Jaworzyńskiej,
są też spore środki na rewitalizację
Zakaczawia. Czy ta część miasta rzeczywiście zmienia swoje oblicze?
Tak, te zmiany widać – dzielnica bardzo
zmieniła się wizualnie, ale też cieszy rewitalizacja w sferze społecznej.
Obecnie blisko 2,3 mln zł. unijnego
dofinansowania otrzymaliśmy z Urzędu
Marszałkowskiego na remont kolejnych
kamienic. Rewitalizacja kamienic na

W Legnicy zainwestowało wiele
światowych koncernów. Czy ten
korzystny trend będzie utrzymany?
Co miasto robi dla przyciągnięcia
kolejnych inwestorów?
Każda kolejna inwestycja w mieście jest
argumentem, by wybrać nasze miasto na
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Stworzyliśmy projekt „Invest in
Legnica”, z którym jeździmy po Polsce.
Ofertę inwestycyjną Legnicy osobiście
wręczyłem premierowi Mateuszowi
Morawieckiemu. Jestem przekonany, że
ponad 100 ha gruntu z przyjętym planem
zagospodarowania przestrzennego, mogło
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by stać się bardzo dobrą ofertą narodową
Polski.
Legnica słynie z Satyrykonu czy
Festiwalu Srebra, ale coraz częściej
w regionie mówi się o organizowanych przez urząd Spotkaniach
Kobiet, na które przychodzą tłumy
legniczanek. Skąd pomysł na właśnie
taki event dedykowany kobietom?
Bo to świetna promocja miasta o czym
może świadczyć zainteresowanie innych
samorządów i chęć pójścia w nasze ślady.
Kiedy przymierzaliśmy się do organizacji
pierwszego Spotkania Kobiet, wydawało
się, że będzie to jednorazowe wydarzenie – kolejne z wielu w bogatej ofercie
kulturalnej miasta. Przyszło na nie tak
wiele pań, że zorganizowaliśmy kolejne.
Obecnie przygotowujemy już jedenasty
taki event. Kilka miesięcy temu, poproszono mnie o zaprezentowania idei tych
wydarzeń podczas Baltic Business Forum
w Świnoujściu – wskazując na unikatową
formę prowadzenia dialogu społecznego.
Nie spodziewaliśmy się też, że te wydarzenia, staną się miejscem promocji
kobiecej przedsiębiorczości i lokalnego
small biznesu kierowanego właśnie przez
ambitne legniczanki – często dzielące te
role z byciem mamami i żonami. Jedna
z gwizd, która u nas gościła podsumowała,
że Legnica uczy jak rozmawiać z kobietami. Myślę, że warto znać opinie każdej
grupy by móc dobrze zarządzać miastem
i mieć wiedzę dotycząca potrzeb wszystkich mieszkańców.
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Tylko pół godziny od Wrocławia
Zapraszamy do Strzelina!
Położona blisko Wrocławia Gmina Strzelin mocno
stawia na turystykę. W mieście warto zwiedzić m.in.
Rotundę św. Gotarda, wieżę ratuszową i izbę muzealną. Strzelin słynie z kopalni granitu, zaliczanej do
największych europejskich kamieniołomów. Strzelin
to również nowoczesny Aquapark Granit oraz liczne
kompleksy sportowe. Sportowo-rekreacyjną ofertę
niedawno wzbogacił kort i lodowisko, a na ziemi strzelińskiej odbywają się wydarzenia sportowe m.in. biegi
i wyścigi rowerowe.
W lecie warto skorzystać z oferty Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Stawami” w Białym Kościele. Jego
atuty to: zbiornik z niedawno wymienioną wodą, baza

noclegowa i gastronomiczna, basen dla najmłodszych,
piaszczysta plaża z profesjonalnymi ratownikami oraz
sprzęt wodny (kajaki i rowery wodne). Jeszcze w 2018
roku zostanie tam oddanych do użytku 20 nowych
domków rekreacyjnych (będą dostępne w sezonie
letnim 2019 r.) oraz nowoczesne zaplecze sanitarne
z wypożyczalnią rowerów. Ośrodek to świetna baza
wypadowa dla pasjonatów rowerowych wypraw po
pięknych Wzgórzach Strzelińskich. Latem 2018 r.
turyści będą mogli korzystać z pierwszego odcinka
singletracka o długości 3,6 km, zlokalizowanego w pobliżu jednego z najwyższych wzniesień Wzgórz Strzelińskich - Kopy Nowoleskiej (383 m n.p.m.). Docelowa
długość sieci „singletracków” to blisko 10 kilometrów!

Pomóż nam,
pomagać innym
Tak niewiele,
a czyni dobro,
Warto pomagać.
Pomóż i TY
Wesprzyj nas 1% podatku
Śląski Bank Żywności

Gmina Strzelin  ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin
Strona internetowa: www.strzelin.pl
Profil FB - www.facebook.com/GminaStrzelin/
adres e-mail: umig@strzelin.pl

KRS 0000058731
nr konta:
46 1050 1373 1000 0022 300903821
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Skuteczne technologie w służbie piękna!
Czy jesteś gotowa na sezon bikini 2018?
Piękne, gładkie i zgrabne ciało, to marzenie
wielu z nas. Kiedy nadchodzi wiosna coraz
chętniej odsłaniamy swoje ciała, które
przez wiele miesięcy w trakcie jesieni i zimy
były zakryte. Na jaw wychodzi to, że nie
dbałyśmy za bardzo o swoją skórę i sylwetkę.
Jeżeli chcemy, aby nasze ciało latem wyglądało zdrowo i ładnie to obecnie jest najlepszy czas,
żeby odwiedzić swojego kosmetologa i ustalić
plan zabiegów modelujących i ujędrniających.
Dzięki nowoczesnym technologiom dostępnym
w Kandara SPA to marzenie może się spełnić!

Bezbolesne wyszczuplanie i modelowanie

Kandara SPA oferuje ekskluzywną technologię

Endermologie® LPG, która pomaga wymodelować
sylwetkę i ujędrnić skórę. Ponad 30 letnie doświadczenie w zabiegach wyszczuplania i modelowania
sylwetki potwierdziły badania kliniczne. Dowiodły
one, że jest to jedna z najskuteczniejszych metod
walki z cellulitem, nadmiarem tkanki tłuszczowej,
wiotkością skóry ciała i twarzy oraz obrzękami.
Wskazaniem do zabiegu będzie: redukcja cellulitu,
wyszczuplenie sylwetki, ujędrnienie skóry, obrzęki
i zastoje limfatyczne, wspomaganie terapii odchudzających i odtoksyczniających oraz rozluźnienie
spiętych mięśni. Zabieg Endermologie® LPG trwa
ok. 40 minut i jest przeprowadzany początkowo dwa
razy, później raz w tygodniu. Aby uzyskać optymalne

rezultaty proponowanych jest od 10 do 20 zabiegów. Dokładna ich liczba jest uzależniona od oczekiwań pacjentki
oraz indywidualnych predyspozycji.

Gładkie ciało na lata

Oprócz zabiegów modelujących w Kandara SPA znajdziesz
też zabiegi skutecznego i trwałego usuwania owłosienia najnowocześniejszym laserem diodowym Mediostar Next Pro.
Przy pomocy wiązki światła usuwany jest jedynie mieszek
włosowy, a Twoja skóra pozostaje nietknięta. W miejscu
objętym zabiegiem nie następuje już ponowna odbudowa
struktury włosa, a skóra na zawsze staje się piękna i gładka,
taka jaką kochasz. Laser Mediostar Next Pro to jedyny laser,
który zapewnia zabiegi bezbolesnego usuwania zbędnego owłosienia. Dzięki niezwykle sprawnemu systemowi
chłodzenia jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientkom
komfort w trakcie zabiegu, nawet przy epilacji najbardziej
wrażliwych miejsc. Laser łączy w sobie dwie długości fali,
więc bardzo skutecznie usuwa nawet jasne i cienkie włosy.
Efekty zabiegu epilacji widoczne są już po pierwszym razie!
Epilację bikini oraz pach można wykonywać przez cały rok.
W tej chwili zabiegi z użyciem lasera Mediostar Next Pro
są naszymi bestsellerowymi zabiegami High-Tech. O jego
skuteczności przekonały się już dziesiątki naszych Klientek!
Nie zwlekaj i przejdź z nami swoją wiosenną przemianę, tak by w sezonie bikini móc się pochwalić zgrabną
i zadbaną sylwetką. Umów się na bezpłatną konsultację
w Kandara SPA, a nasi kosmetolodzy i fizjoterapeuci
zaplanują Twoją serię zabiegów.

Kandara SPA

TOYOTA Centrum Wrocław
Legnicka 164-168
54-206 Wrocław
T: 71 359 85 90
E: salon@toyota-centrum.pl
www.toyota-centrum.pl

Budynek OVO przy hotelu Hilton | Poziom -1, ul. Podwale 83, Wrocław
tel. +48 883 311 954 | www.kandara.pl

30

04 2018

Kapitał POLSKI

31

32

04 2018

