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LEXUS RX

LEXUS WROCŁAW
ul. Legnicka 164
54-206 Wrocław

Lexus RX L – zużycie paliwa i emisja CO2 w cyklu mieszanym odpowiednio: 5,3 do 7,9l/100 km oraz 122 do 184 g/km (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 
715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi), w zależności od rodzaju napędu i wersji wyposażenia. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach 
drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, 
natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu 

samochodsamochodów wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.
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Słowo od redakcji

dodatek informacyjno reklamowy

W wydaniu „Kapitału Polskiego, który oddajemy do Państwa rąk 
bardzo dużo piszemy o inwestycjach, zdobywaniu rynków zagra-
nicznych. Warto przypomnieć dwa ważne wydarzenia gospodarcze, 
w których uczestniczyliśmy. Chodzi o Europejski Kongres Gospodar-
czy w Katowicach (14-16 maja) oraz konferencję WallStreet w Karpaczu  
25-27 maja. 
Podczas EKG w Katowicach mówiono o największych programach 
inwestycyjnych Polski w nadchodzących latach. Wcale nie jest nim 
budowa Centralnego Portu Lotniczego pomiędzy Warszawą i Łodzią 
(koszt 30 – 35 mld złotych). Do 2023 roku, wielokrotnie więcej, bo aż 
135 mld złotych, zamierzamy wydać na budowę 3,3 tysiąca kilometrów 
dróg,  250 kilometrów autostrad i na obwodnice miast. Drugie miejsce 
w tym zestawieniu, z kwotą 66 mld złotych, zajmuje, modernizacja po-
nad 9 tys. km torów w ramach Krajowego Programu Kolejowego.  Ma 
ona być przeprowadzona do roku 2023. Dopiero na trzecim miejscu 
plasuje się CPK.  Warto również zwrócić uwagę na kluczową inwesty-
cję polskiej chemii. Otóż, Polimery Police wydadzą aż 25 mld złotych 
na budowę kompleksu produkcyjnego (polipropylen i propylen) wraz 
z portem, bazą zbiorników i logistyką. Uruchomienie już w 2022 roku.  
Nie można też pominąć, silnie obecnego na EKG, wątku ekspansji 
zagranicznej polskiego biznesu. Naszą uwagę zwróciła dyskusja doty-
cząca możliwości jakie stwarza ogromny rynek indyjski. W kraju tym 
zmieniono m.in. system podatkowy wprowadzając podatek od towa-
rów i usług. W ogóle, polityka podatkowa jest teraz tak skonstruowana, 
aby maksymalnie zachęcać inwestorów. Widoczne było na kongresie, 
że polski biznes bardzo interesuje się tym rynkiem i możliwościami 
jakie tam się otwierają. 
Bardzo dużo piszemy o konferencji WallStreet w Karpaczu. Było 
to wyjątkowe spotkanie wielkich i mniejszych uczestników rynku 
kapitałowego. Przedstawiciele lidera polskiej chemii – Grupy CIECH, 
spółki notowanej na warszawskiej giełdzie od 13 lat, a od przeszło 
roku – również na trzeciej co do wielkości giełdzie w Europie – BÖrse 
Frankfurt – powiedzieli nam, że  nawet najlepiej zarządzana spółka nie 
ma szans na realizację swojego potencjału giełdowego bez efektywnej 
komunikacji z inwestorami – zarówno tymi instytucjonalnymi, jak 
i indywidualnymi. Menedżerowie CIECHU-u za priorytet uznali 
równy dostęp do informacji dla jednych i dla drugich, stąd też ich 
aktywność na Konferencji. 
Gościem konferencji byli również przedstawiciele UNIMOT S.A. 
Spółka znana jest z tworzenia w Polsce nowej sieci stacji paliw pod 
marką AVIA. Do końca bieżącego roku ma ich być 50, a na koniec 2020 
r., już 100. Jako jedyna sieć w naszym kraju dopuszcza możliwość tzw. 
dualnego brandingu, czyli obok logo marki AVIA na wiacie i pylonie 
stacji może się znaleźć marka współpracującego z firmą przedsiębiorcy, 
znana na lokalnym rynku.
W „Kapitale Polskim” pokazujemy, że czas greenfieldów, czyli 
wielkich inwestycji od podstaw, wcale się nie skończył. Są one równie 
ważne jak kilkanaście lat temu, gdy w naszym kraju szalało bezrobocie, 
choć zmieniły się oczywiście warunki, przede wszystkim na rynku 
pracy. Gdy pierwsi, wielcy inwestorzy zaczęli pojawiać się w specjal-
nych strefach ekonomicznych, zatrudniający się u nich pracownicy 
mieli inną siłę przetargową niż teraz. Wówczas bezrobocie wynosiło 
ok. 20 proc., teraz w rejonie w stref ekonomicznych i w wielkich mia-
stach praktycznie go nie ma. 
Grenfieldy są również szansą dla wielu małych i średnich polskich 
firm, które mogą być kooperantami takich inwestorów. Przedstawi-
ciele globalnych koncernów, kt óre u nas inwestują zapowiadają zresztą 
taką współpracę. Problem jednak w tym, że o takich kooperantów za-
czyna być równie trudno jak o pracowników. Wiele lokalnych małych 
i średnich firmie nie potrafi sprostać wymogom i standardom dużych 
koncernów. To jest spore wyzwanie dla naszych przedsiębiorców. 
Byłoby szkoda, gdyby boom inwestycyjny w strefach nie przełożył się 
na pomyślność wielu małych, rodzimych firm.
Zapraszamy do lektury „Kapitału Polskiego”!

Redaktor Naczelny 
Ryszard Żabiński

Greenfieldy mają się dobrze
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Jak rośnie największa w Europie 
fabryka baterii do aut elektrycznych
Co dziewiąty samochód elektryczny w Europie będzie wyposażony w baterię wyprodukowa-
ną w naszym kraju. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki, wówczas jeszcze wicepremier, 
gdy Ministerstwo Rozwoju udzieliło LG Chem Wrocław Energy, spółce koreańskiego koncer-
nu LG, zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie podstrefy Wrocław-Kobierzyce 
w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Informacje dotyczące skali rocznej pro-
dukcji, wartości inwestycji, jak również 
planowanego zatrudnienia cały czas 
się zmieniały, oczywiście z tendencją 
wzrostową.  Trudno się temu dziwić wszak 
branża, w którą zainwestował koreański 
koncern ma ogromny potencjał rozwo-
ju. Obecnie LG Chem Wrocław Energy 
zatrudnia ok. 600 osób, w planie jest 
5 tysięcy, choć z pewnością będzie ona 
jeszcze większa. 
Koreańczycy inwestując w tak ogromne 
przedsięwzięcie pod Wrocławiem, poza 
historią inwestycji Grupy LG na terenie 
gminy Kobierzyce mieli na względzie 
sąsiedztwo Niemiec, które są ogromnym 
rynkiem zbytu dla motoryzacji. Ponadto, 
blisko jest stąd do siedzib wielu europej-
skich koncernów motoryzacyjnych. Bate-
rie spod Wrocławia trafiać będą praktycz-
nie do wszystkich krajów Europy.  
Inwestycja LG Chem pod Wrocławiem, 
pod względem wartości, jest największą 
w naszym kraju od roku 2001, jest kamie-
niem milowym w rozwoju elektromobil-
ności w Polsce, stanie się też ona głównym 
ośrodkiem produkcji baterii litowo-jo-
nowych dla przemysłu samochodowego 

w Europie. Jest to w pełni inteligentna 
fabryka, na terenie której istnieje możli-
wość utworzenia centrum badawczo-roz-
wojowego.   

Rekrutacja trwa cały czas
Obecnie LG Chem Wrocław Energy 
zatrudnia około 600 osób i cały czas trwa 
rekrutacja. Potrzeba pracowników pro-
dukcyjnych, ale też inżynierów różnych 
specjalności. Spółka oferuje konkuren-
cyjne warunki wynagrodzenia, pakiet 
motywacyjny, przejrzyste zasady awansu 
i wynagradzania, szkolenia, w tym w za-
granicznych zakładach firmy w USA, czy 
Korei Południowej. 
– W LG Chem Wrocław Energy pracuję 
dopiero od czterech miesięcy – mówi pani 
Kasia. – Zostałam przyjęta na stanowisko 
starszego inżyniera jakości. Wcześniej, 
przez cztery lata pracowałam w branży 
automotive. Zaproponowano mi tam ana-
logiczne stanowisko do tego, które otrzyma-
łam teraz w LG. Zdecydowałam się jednak 
na koreańską spółkę. Przeważył argument, 
że LG Chem Energy niesłychanie szybko 
się rozwija. Przechodziłam dwustopniową 

rekrutację – pierwszy etap był we wrześniu 
ub. roku, drugi w styczniu. Już na początku 
wysłano mnie na czterotygodniowe szko-
lenie do fabryki LG w USA. Podpisano ze 
mną dwuletnią umowę bez żadnego okresu 
próbnego. Zainwestowano we mnie sporo 
i obdarzono dużym zaufaniem. To jest też 
spełnienie moich oczekiwań wobec nowego 
pracodawcy. W poprzednim miejscu pracy 
długo trzeba było udowadniać, że jest się 
dobrym pracownikiem. Dział, w którym 
pracuję cały czas się rozwija, powstają 
nowe pododdziały, stanowiska – młodszy 
inżynier jakości, starszy inżynier jakości, 
menedżer ds. jakości itd. Jest też określona 
ścieżka kariery, wyznaczona droga awan-
su, jasno określone zasady awansowania, 
wymagania i ślad za tym systemy moty-
wacyjne. Po prostu, wiem czego się mogę 
w swojej karierze zawodowej spodziewać, 
gdzie dojść i jakie muszę spełnić warunki. 
To bardzo mobilizuje do stałego doskonale-
nia się i rozwoju. W moim dziale pracu-
jemy nad zorganizowaniem laboratorium 
badawczego od podstaw. Projektujemy je 
tak, aby było ergonomiczne, jak najlepiej 
dostosowane do potrzeb firmy i ludzi, 
którzy będą tam pracować.  

Czujemy się trochę jak na wyspie
Dużym problemem jest bardzo słabo 
rozwinięta komunikacja publiczna. 
Pracownicy, jak sami mówią, czują się tu 
trochę jak na wyspie. Właściwie niemal 
cały transport ludzi do zakładu spoczywa 
na barkach firmy. W spółce zwrócono mi 
uwagę, że na przykład inwestorzy uloko-
wani w północnej części Wrocławia, jak 
choćby Volvo, nie mają takiego problemu, 
gdyż komunikacja publiczna jest w tym 
rejonie rozwinięta. Koreańska spółka 
sporo więc musi inwestować w komuni-
kację autobusową, a nawet w niektórych 
sytuacjach w taksówki, jeśli jest potrzeba 
odwiezienia pracowników do domu, 
w wypadku pracy w nadgodzinach. 
Nie dziwi zatem apel władz spółki 
o wsparcie władz na szczeblu zarówno 
centralnym jak i lokalnym. Przecież tak 
ogromna inwestycja bez stałej komunika-
cji nie mogłaby zrealizować planu zatrud-
nienia w odpowiednim czasie.
– Przyjmujemy bardzo wiele osób do 
pracy – mówi pani Małgosia pracująca 
w dziale koordynującym sprawy spółki. 
– Komunikacja jest problemem, z którym 
mierzymy się na co dzień. Nie nastawiamy 
się na to, aby szukać pracowników w od-
ległych rejonach Dolnego Śląska. Z pew-
nością dużym wsparciem byłby rozwój 
lokalnego transportu zbiorowego w opar-
ciu o istniejącą już, a także powstającą 
infrastrukturę. 
Pani Justyna pracuje w LG Chem Wrocław 
Energy od roku. Może uważać się za pio-
niera, firma zatrudniała wówczas 20 osób, 
teraz pracuje ich 600.
– Jestem pracownikiem Grupy LG.  
– mówi pani Małgosia. – Przed rokiem 

dano mi możliwość wyboru: albo pozosta-
ję na dotychczasowym stanowisku, albo 
przechodzę do LG Chem Wrocław Energy. 
Wybrałam to drugie rozwiązanie właśnie 
dlatego, że firma cały czas się rozwija. Bio-
rąc pod uwagę perspektywę tej branży, sto-
sowane technologie, nasze wieloletnie plany, 
to już widzę, że ten dynamiczny rozwój 
będzie trwał cały czas. Obalamy powszech-
nie utarty mit o korporacjach jako miejscu, 
w którym wszystko jest już poukładane, 
zaszufladkowane, młody człowiek zostaje 
specjalistą od bardzo wąskiego odcinka 
działalności, nie ma możliwości kreatyw-
ności i rozwoju. Natomiast w naszej firmie 
ogromny nacisk kładzie się na szkolenia, 
ciągłe doskonalenie umiejętności.

Źródła coraz większych motywacji
– Tworzenie czegoś od podstaw, to dosko-
nała okazja do nabywania coraz to nowych 
umiejętności – dodaje pani Kasia. – Pra-
cujemy w wielonarodowym środowisku, to 
również motywuje do rozwoju no i oczywi-
ście zmusza do szlifowania języka angiel-
skiego., w czym pracowników wszystkich 
działów wspiera spółka. Przed podjęciem 
pracy w LG spotykałam się z opiniami, że 
w takim zakładzie pracuje się trudniej, 
że łatwiej o konflikty itd. Te obawy się nie 
potwierdziły. Znajomi, trochę się dziwią, że 
Koreańczycy zdecydowali się powierzyć ko-
biecie już od początku stanowisko starszego 
inżyniera. Mówili, że przecież w ich kul-
turze naturalnym jest, że takie stanowiska 
obejmują przede wszystkim mężczyźni.    
– Nasi szefowie uważają, że najważniej-
szym źródłem informacji jest dla nich 
pracownik – mówi pani Małgosia. – Mamy 
wiele przedsięwzięć integracyjnych. Prezes 

spółki cyklicznie zaprasza wszystkich 
pracowników poszczególnych działów na 
obiad. W luźnej atmosferze dyskutujemy 
o sprawach bieżących. Pracownicy mówią 
o swoich bolączkach, zgłaszają potrzeby, 
proponują rozwiązania znane im z po-
przednich firm. To wszystko spływa do 
mnie, ja te wnioski, postulaty, opracowuję, 
sporządzam raporty, sprawdzam jaki był 
odzew. Na ostatnim spotkaniu na przykład 
zgłoszono postulat zakupu rowerów dla 
pracowników obsługi technicznej zakładu. 
Dla przyszłych pracowników jednym 
z najważniejszych argumentów jest wy-
nagrodzenie. W firmie zapewniano mnie, 
że jest ono konkurencyjne. Ustalono je na 
podstawie badań rynku pracy przeprowa-
dzonych przez firmę zewnętrzną. 
– Mówiąc o wynagrodzeniu, warto jeszcze 
raz podkreślić, że istnieje wiele możliwości 
awansu w naszej firmie, że rozbudowywa-
ne są systemy premiowania, że możemy, 
ale nie musimy brać nadgodziny – mówi 
pani Małgosia. – Stosujemy też symbolicz-
ną odpłatność za obiady, organizujemy 
w całości transport pracowników, mamy 
wydzielone miejsce do rekreacji i odpoczyn-
ku. W planach chcemy ten obszar jeszcze 
bardziej rozbudowywać, na terenie zakła-
du powstanie siłownia, boisko do siatkówki 
i piłki nożnej.
– Na koniec chciałabym podkreślić naj-
ważniejszą, moim zdaniem, rzecz – mówi 
pani Małgosia. – Pracuję już ładnych kilka 
lat w Grupie LG. Obowiązków jest bardzo 
dużo, bardzo dużo wyzwań. Ale nawet wte-
dy, kiedy człowiek popełnia błędy, to nie jest 
skreślony, czy ukarany na przykład dyscypli-
narnie. Wręcz przeciwnie, zawsze mogłam 
liczyć w takich sytuacjach na pomoc i wspar-
cie. A to motywuje jeszcze bardziej.

Odpłatność za obiady jest symboliczna, firma organizuje też w całości transport pracowników 

Inwestycja LG Chem pod Wrocławiem, pod względem wartości, jest największą w naszym kraju od roku 2001. Baterie są już produkowane, ale cały czas trwa dalsza 
rozbudowa fabryki
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Dolny Śląsk ciągle atrakcyjny dla inwestorów
Japońska Toyota, która była 
jednym z pierwszych wiel-
kich inwestorów na Dolnym 
Śląsku, cały czas rozbudo-
wuje swój potencjał. W swo-
jej fabryce silników w Jelczu 
Laskowicach, do 2020 roku, 
zainwestuje prawie 700 mi-
lionów złotych i dodatkowo 
utworzy około 700 miejsc 
pracy. 
Niemiecki koncern motoryzacyjny Mer-
cedes-Benz zaczyna budowę nowej fabryki 
silników w Jaworze. Całkowita wartość 
inwestycji wyniesie około 500 mln euro, 
czyli ponad 2 mld zł. W kwietniu powie-
rzono prace, przy kolejnym etapie budowy, 
konsorcjum, którego liderem jest spółka 
z grupy Eiffage w Polsce. Wartość zlecenia 
to ponad 300 mln zł.
Do tego dochodzi jeszcze budowa naj-
większej w Europie fabryki baterii do sa-
mochodów elektrycznych. W Biskupicach 
Podgórnych LG Chem buduje fabrykę, 
która będzie mogła wyprodukować nawet 
100 tysięcy sztuk wysokowydajnych 
baterii.

Po pierwsze, motoryzacja
To tylko kilka przykładów z regionu 
Dolnego Śląska w jednej, ale już potęż-
nej branży automotive. Dzięki takim 
m.in. przedsięwzięciom motoryzacja jest 
już jedną z głównych gałęzi przemysłu 
w Polsce i odpowiada już za ponad 11 
proc. wartości produkcji przemysłowej. 
Pod względem produkcji komponentów 
i części samochodowych jesteśmy  liderem 
w Europie Środkowo Wschodniej. 
Wspomniane inwestycje imponują wielko-
ścią i nowoczesnością rozwiązań. W Jelczu 
Laskowicach Toyota będzie produkowała 
nowe typy silników benzynowych i hybry-
dowych. Te ostatnie stanowią ok. 40 proc. 
sprzedaży koncernu w Europie i udział ten 
szybko rośnie. 
Najnowszą generację silnika zaprojek-
towano w oparciu o globalną platformę 
projektową Toyoty (TNGA – Toyota 
New Global Architecture). Silnik wraz 
z baterią będzie mógł być wykorzystywany 

w napędach hybrydowych oraz w wersji 
konwencjonalnej. Będą one montowane 
w modelach Toyoty, które pojawią się na 
rynku od 2020 roku. Z kolei, fabryka Mer-
cedesa będzie połączeniem najwyższych 
standardów w branży automotive z ideą 
przemysłu 4.0. Zakład ma powstać już 
w 2019 roku. LG Chem pod Wrocławiem 
inwestuje  w nowy, niezwykle szybko 
rozwijający się rynek aut elektrycznych. 
Tym samym, przedsięwzięcie to wpisuje 
się w naszą strategię rozwoju elektromo-
bilności. 

AGD – dolnośląska specjalność
Ale wielkie inwestycje globalnych kon-
cernów realizowane są również w innych 
branżach. W Środzie Śląskiej, niedaleko 
Wrocławia, powstaje najnowocześniejsze 
na świecie centrum naprawy silników 
lotniczych. Jest to wspólne przedsięwzię-
cie Lufthansy Technik i GE Aviation . 
Podzielono je na dwa etapy Pierwszy to 
uruchomienie centrum serwisowania 
i naprawy silników, drugi - budowa no-
woczesnej komory do testowania silników 
samolotowych. Centrum ma rozpocząć 
działalność na początku 2019 roku. Koszt 
przedsięwzięcia szacowany jest na miliard 
złotych. Pracę znajdzie tam 600 osób. 
Kontynuowane są inwestycje w innych 
branżach, która od wielu lat stanowią wi-
zytówki Dolnego Śląska. Chodzi o branżę 
AGD i centra logistyczne. W tym roku, 
firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domo-
wego rozpoczęła budowę nowego centrum 
logistycznego we Wrocławiu. Będzie ono 
miało powierzchnię 30 tys. mkw i ma 
obsługiwać dwie wrocławskie fabryki kon-
cernu:  lodówek i piekarników. Przypo-
mnijmy, że fabryki te otwarto we wrześniu 

2017 roku. W sumie, w zakładach, w które 
zainwestował niemiecki koncern pracę 
znajdzie 1300 osób. 

Usługi biznesowe na topie
Stosunkowo nowym trendem w inwesty-
cjach jest rozwój sektora nowoczesnych 
usług biznesowych.  Według szacunków 
analityków Liderów Sektora Usług Bizne-
sowych (ABSL),  tylko w latach 2006-2015 
sektor utworzył w krajach Unii Europej-
skiej niemal 1,5 miliona miejsc pracy. 
Wśród polskich ośrodków, poza War-
szawą, zdecydowanie dominuje Kraków 
(ok. 50 tys. osób zatrudnionych w ponad 
138 takich centrach) i Wrocław (ponad 
34 tys. zatrudnionych w 111 centrach). 
Największe polskie miasta ostro rywali-
zują o takich inwestorów. Każde z nich 
ma swoje unikatowe przewagi, czym stara 
się przyciągnąć zagraniczne koncerny. 
Warszawa ma największą powierzchnię 
biurową, Katowice są jedyną w Polsce 
aglomeracją, Łódź notuje bardzo dużą 
dynamikę rozwoju. Wrocław jest bardzo 
mocny zwłaszcza w dwóch branżach: 
technologiach informacyjnych (IT) oraz 
w finansach. 
Wprawdzie rynek usług biznesowych jest 
bardzo zróżnicowany, jednak właśnie te 
dwie specjalności Wrocławiu przyciągnęły 
wiele krajowych i międzynarodowych 
firm, które w stolicy Dolnego Śląska 
otworzyły swoje centra technologiczne.  
We Wrocławiu centra mają już m.in.: BNY 
Mellon, Credit Suisse, EY, IBM, HP, No-
kia, Work Service, Hicron, Selena, Kruk, 
Netia, 3M, DataArt, Ocado Technology, 
Red Embedded, Ryanair, UBS, Whirpool 
i wiele innych.

Samorząd strategią dla przyszłości

To już tradycja, że raz w roku wszyscy 
najważniejsi politycy szczebla cen-
tralnego, samorządowcy, przedstawi-
ciele biznesu i lokalni liderzy, przyjeż-
dżają do Krakowa, żeby debatować 
o najważniejszych wyzwaniach i pro-
blemach lokalnej władzy. W tegorocz-
nym IV Europejskim Kongresie Sa-
morządów wzięło udział blisko 1900 
gości z 36 krajów świata. Kongres 
odbył się w dniach 26-27 kwietnia 
pod hasłem „Samorząd strategią dla 
przyszłości”. Obradom przysłuchiwało 
się ponad 100 dziennikarzy, którzy na 
żywo przekazywali rozmowy z naj-
ważniejszymi gośćmi. Jedna z naj-
ważniejszych i największych takich 
konferencji w Europie obejmowała 
ponad 80 wydarzeń. Były w śród nich 
bloki programowe, panele, warsztaty, 
wykłady, prezentacje i „historie suk-
cesu”. Wydarzenia realizowane były 
w ścieżkach: Finanse, Społeczeństwo, 
Innowacje, Gospodarka, Środowisko 
oraz Biznes i Samorząd. 
Podsumowaniem pierwszego dnia 
Kongresu była uroczysta gala, na 
której wręczono nagrody najlepszych 
samorządom w kraju. Najlepszą wiej-
ską gminą zostały Kobierzyce.
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Z Piotrem Adamczewskim, dyrektorem zarządzającym Materialise w Polsce i z Piotrem  
Banackim, dyrektorem sprzedaży rozmawia Ryszard Żabiński

Największe w  Europie Centrum 
Kompetencji Technologii Druku 3D 
w  Bielanach Wrocławskich cały czas 
szybko się rozwija. Jak wygląda upo-
wszechnianie tej innowacyjnej tech-
nologii?

Piotr Banacki: Rzeczywiście, fabryka 
bardzo dynamicznie się rozwija, cały czas 
zwiększamy swoje możliwości produk-
cyjne. Obecnie mamy dwadzieścia jeden 
najnowocześniejszych maszyn przezna-
czonych do produkcji w  technologii ad-
dytywnej, wkrótce dojdą kolejne cztery. 
Realizujemy zamówienia z  całego świata 
płynące do koncernu Materialise. 

Piotr Adamczewski: Materialise, z siedzibą 
w Belgii, od 1990 roku jest dostawcą opro-
gramowania do wytwarzania przyrostowe-
go (AM) i  zaawansowanych usług druku 
3D w różnych branżach. Świadczone usługi 
produkcyjne wykorzystują takie technolo-
gie addytywne jak: stereolitografia, selek-
tywne spiekanie laserowe, modelowanie 
ciekłym termoplastem, czy odlewanie próż-

niowe wykorzysujące zalety stereolitografii. 
Jest to jedna z  największych fabryk dru-
ku 3D na świecie. Materialise już od 2014 
roku prowadził rozwój polskiego oddziału. 
W  tym czasie zwiększyliśmy park maszy-
nowy. Budowa nowej siedziby i  Centrum 
Kompetencji Druku 3D dla technologii SLS 
w 2017 były kolejnym, bardzo ważnym eta-
pem rozwoju. Zainwestowano około 10 mi-
lionów euro w  budynek i  technologię, aby 
stworzyć komfortowe warunki do dalszego 
rozwoju technologii przyrostowej w Polsce.

Czy możemy mówić też o rozwoju sa-
mej technologii druku 3D?  

Piotr Adamczewski: Oczywiście, bar-
dzo mocno rozwijamy technologię dru-
ku 3D w  metalu. Możemy drukować 
w  tej technologii stosując nie tylko ta-
kie materiały konstrukcyjne jak: alum-
inium, tytan, stal nierdzewną, ale też 
złoto, platynę, kompozyty. To ogromnie 

poszerza rynek. Z takich produktów ko-
rzysta głównie lotnictwo, motoryzacja, 
branża AGD, czy medyczna. Ogrom-
ną częścią całego biznesu Materialise, 
w  skali globalnej, jest właśnie branża 
medyczna. Już 300 tysięcy pacjentów na 
całym świecie skorzystało z dobrodziej-
stwa tej technologii. Druk 3D w medycy-
nie usprawnia proces przedoperacyjnej 
wizualizacji, która jest nowym niezbęd-
nym etapem w  planowaniu najlepszej 
strategii chirurgicznej. Posiadanie trój-
wymiarowego modelu patologii zapew-
nia szczegółową perspektywę anatomii 
pacjenta, wspomagając ocenę zależności 
między strukturami anatomicznymi.

A jak technologia druku 3D w metalu 
sprzedaje się na polskim rynku?

Piotr Banacki: Technologia ewolucyjnie 
i  stabilnie toruje sobie drogę na masowy 
rynek. Druk 3D w metalu nie ustępuje wy-

W Polsce technologia druku 3D 
dynamicznie wchodzi na masowy rynek

trzymałościowo odlewom, czy elementom 
produkowanym w  technologiach substrak-
tywnych, a  funkcjonalnie często jest prze-
wyższa.Borykamy się z małą świadomością 
technologii potencjalnych odbiorców na 
naszym rynku. Dla znacznej części kadry 
inżynierskiej jest to rozwiązanie zbyt mało 
znane, budzące nieufność, co nas motywuje 
do ciągłej pracy nad podniesieniem świado-
mości społecznej o technologiach addytyw-
nych. Niemniej, posiadamy także portfele 
klientów charakteryzujących się nawet trzy-
cyfrową skalą wzrostu sprzedaży.
W Polsce, technologia addytywna nierzad-
ko postrzegana jest przez pryzmat małych 
start-upów, które dysponują pojedynczy-
mi, amatorskimi drukarkami 3D i  wyko-
rzystują je głównie do prototypowania. My 
natomiast oferujemy zupełnie inną skalę 
produkcji. W  całym Materialise powstaje 
około 60 tysięcy różnych detali, i to w ciągu 
tygodnia. Mamy zatem do czynienia z ma-
sową produkcją, którą można w  dowolny 
sposób personalizować.
Nie ma natomiast barier w upowszechnianiu 
druku 3D w przypadku np. centrów badaw-
czych zlokalizowanych w  Polsce,a  pracują-
cych w  skali globalnej. Dla nich ta techno-
logia jest jedną z wielu, która w określonych 
sytuacjach przynosi ogromne korzyści.

Na czym one polegają?
Piotr Adamczewski: Przede wszystkim 
na tym, że jakość powstałego elementu 
w druku 3D w metalu niczym nie różni się 
od wytworzonego w tradycyjnej technolo-

gii. A  samo zastosowanie technologii 3D 
ogromnie skraca i uelastycznia oraz obni-
ża koszty projektowania produktu.

W których branżach w Polsce techno-
logia 3D ma najszersze zastosowanie?

Piotr Banacki: Na pewno w  branży mo-
toryzacyjnej, dla której można wytwarzać 
nie tylko elementy oprzyrządowania, ale 
też części zamienne. Dużym odbiorcą jest 
przemysł elektroniczny, który kupuje m.in. 
obudowy modułów, zabudowy kontrole-
rów, osłony komputerów. Niezwykle waż-
na jest wspomniana już wcześniej branża 
medyczna, gdzie używany jest nie tylko ty-
tan, ale również różnego rodzaju materiały 
biokompatybilne. Jesteśmy u progu wdro-
żenia materiału Inconel, który ma duże za-
stosowanie w przemyśle lotniczym. 

Firma Materialise jest laureatem licz-
nych nagród i  wyróżnień. Przypo-
mnijmy niektóre z nich…

Piotr Adamczewski: Materialise znalazła 
się w gronie ubiegłorocznych laureatów III 
Forum Przemysłowego w  Karpaczu.  Do-
ceniono nas m.in. za sukcesywny rozwój 
polskiego oddziału. Do naszych sukcesów 
można także zaliczyć wsparcie Centrum 
Zdrowia Dziecka i uruchomienie laborato-
rium Druku 3D z wykorzystaniem naszego 
oprogramowania Materialise Mimics. Od-
dział Kardiologii Pediatrycznej wykorzy-
stuje Druk 3D w  medycynie i  drukowane 
modele anatomiczne w leczeniu pacjentów. 
Stało się to możliwe dzięki wcześniejszej 
wizycie Materialise w Polsce, której celem 
były organizacja i ustawienie procesu dru-
kowania 3D, jak i  profesjonalne szkolenie 
całego zespołu pracującego na miejscu. 
Otrzymaliśmy również nagrody branżo-
we CD3D 2017 - I miejsce za „Wydarzenie 
roku 2017 - otwarcie fabryki SLS na Biela-
nach Wrocławskich oraz I miejsce w kate-
gorii „ Najlepsza Polska Firma Usługowa 
Roku 2017”.
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Pomagać ludziom, nie przeszkadzać inwestorom

Podczas Kongresu zwracano uwagę na wysoką 
jakość i  obiektywizm tego rankingu. Przygoto-
wali go eksperci z  krakowskiej Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ana-
lizowano dane dotyczące wszystkich jednostek 
samorządu terytorialnego w  Polsce, w  podziale 
na pięć kategorii. Pod uwagę wzięto następujące 
wskaźniki: udział dochodów własnych w  docho-
dach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do do-
chodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżą-
cych wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń, udział środków europejskich w wy-
datkach ogółem - bez poręczeń, relację zobowiązań 
do dochodów ogółem, udział podatku dochodowe-
go od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Piotr Kopeć, zastępca wójta gminy Kobierzyce, od-
bierając to zaszczytne wyróżnienie powiedział, że 
Kobierzyce są małą gminą, która chce być wielka 
dla mieszkańców i  inwestorów. Dodał, że motto 
gminy brzmi: pomagać ludziom i nie przeszkadzać 
inwestorom. 
Kobierzyce są synonimem sukcesu, w ciągu ostat-
nich 25 lat zewnętrzni inwestorzy ulokowali tam 
ponad 5 miliardów euro i  stworzyli ponad 30 ty-
sięcy nowych miejsc pracy. To właśnie w tej gminie 
znajduje się największe centrum handlowe w Pol-
sce, centra logistyczne, obecne są wielkie świato-
we koncerny. Tak duże inwestycje odmieniły życie 
mieszkańców. Zmiany są widoczne wszędzie: nowe 
drogi, chodniki, oświetlenie, rozbudowana sieć 
szkół, przedszkoli, świetlic, bardzo dobre infra-
struktura kulturalna i  sportowa, rozwinięta ko-
munikacja gminna łącząca wszystkie miejscowości  
z Wrocławiem. 
Jeśli dodamy do tego najlepsze w Polsce zarządza-
nie finansami, to widzimy, że ten samorząd nie 
tylko jest atrakcyjny dla inwestorów, ale też ma 
możliwości ku temu, by pomagać ludziom, stale 
podnosząc jakość ich życia. 
Budżet na 2018 rok jest rekordowy w historii gmi-
ny. Po stronie dochodów zaplanowano ponad 200 
mln zł i aż 300 mln zł po stronie wydatków.  

Największa inwestycja w historii 
Kobierzyc
Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym, 
również w  historii gminy, jest  budowa oczysz-
czalni ścieków w  Kobierzycach, zlikwidowanie 
starych oczyszczalni w  Wysokiej i  Pustkowie 
Żurawskim oraz skanalizowanie jedenastu miej-
scowości, w których jeszcze używane są szamba. 
W efekcie, do 2020 roku gmina będzie w 95% ska-
nalizowana. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 

aż 100 milionów złotych. W  inwestycji partycy-
puje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. 
Wykonano już projekty budowlane dla Pełczyc 
i  Kuklic. Trwa teraz uzyskiwanie wymaganych 
uzgodnień środowiskowych i w zakresie lokalizacji 
urządzeń w drogach publicznych. Są one niezbędne 
do pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac.
Niestety, nie wszystko przebiega jak należy. Wyko-
nawca inwestycji ma problemy z przedłużającymi 
się  uzgodnieniami środowiskowymi oraz  doty-
czącymi zakresu lokalizacji urządzeń w  drogach 
publicznych. Przyczyną są zmieniające się przepisy 
i procedury formalno-prawne. 
Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce, nie 
ukrywa niezadowolenia. Zwraca uwagę, że po 
pokonaniu wszelkich problemów związanych 
z  tak dużą inwestycją, uzyskaniu wymaganego 
finansowania na drodze do uruchomienia tej 
wielkiej i  oczekiwanej od lat inwestycji, teraz 
trzeba nieoczekiwanie mierzyć się z biurokracją 
i  przeciągającymi się formalnościami. W  kon-
sekwencji, roboty ziemno-inżynieryjne będą 
mogły ruszyć, na dużą skalę, dopiero w trzecim 
kwartale, a nie jak wcześniej planowano – w dru-
gim. 
Jednym z  najważniejszych zadań w  tym obszarze 
jest też dokończenie budowy oczyszczalni ścieków 
w Kobierzycach. Budowa zakończy się we wrześniu 
– październiku. Nastąpi uporządkowanie gospo-
darki ściekowej: północną część gminy obsługuje 
MPWiK we Wrocławiu, resztę będzie obsługiwać 
nowoczesna oczyszczalnia w Kobierzycach.

„Szkolne” inwestycje zawsze są 
ważne
Jak mówi Ryszard Pacholik, wójt gminy, dla niego 
zawsze bardzo ważne były inwestycje w edukację. 
„Szkolne” inwestycje ciągle stanowią znaczącą 
część budżetu gminy. Obecnie w  miejscowości 
Kobierzyce budowane jest przedszkole wraz ze 
żłobkiem dla dwustu dzieci. Wznowiono również 
z  nowym, wyłonionym w  przetargu wykonawcą, 
prace przy rozbudowie ośrodka zdrowia, realizo-
wane są prace dociepleniowe, wykonywane  ściany 
działowe.
W Bielanach Wrocławskich trwają prace nad roz-
budową szkoły, w Wysokiej projektowana jest roz-
budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Podob-
na inwestycja będzie realizowana w Tyńcu Małym 
oraz w  Pustkowie Żurawskim. W  Tyńcu Małym 
powstanie też Dom Opieki Dziennej - sporządzono 
tam już audyt dokumentacji projektowej. 
Nie zapomina się przy tym o inwestowaniu w świe-
tlice i domy kultury. W Kuklicach powstaje nowa 
świetlica, w  Księginicach wznowiono przerwaną 

budowę po rozwiązaniu umowy z poprzednim wy-
konawcą, wykonano już prace fundamentowe i in-
stalacje podposadzkowe, rozpoczęto także budowę 
nowej, dużej świetlicy w  Ślęzie. Dla miejscowości 
Krzyżowice, Żerniki Małe, Nowiny  trwa projekto-
wanie nowych świetlic, a w Wysokiej zrealizowano 
koncepcję filii ośrodka kultury. 
Muszą powstawać nowe szkoły i  przedszkola, 
świetlice, bo ciągle wiele osób, w  tym miesz-
kańców Wrocławia osiedla się w gminie. To jest 
bardzo dobre dla samorządu, gdyż zwiększa jego 
tzw. bazę podatkową, ale z  drugiej strony wy-
maga właśnie zwiększonych wydatków budżetu. 
Kobierzyce inwestują więc w rozwój gminnej ko-
munikacji i  w  lokalne drogi. Gmina ma bardzo 
dobrze rozwiniętą własną komunikację autobu-
sową, do której dopłaca z  budżetu. Linie auto-
busowe łączą Wrocław z  wszystkimi trzydzie-
stoma trzema miejscowościami gminy. Kursują 
przez cały rok, w niedziele, święta, częściowo też 
w nocy. 

Gmina Kobierzyce inwestuje 
w bazę sportową
W  2009 r. w  Kobierzycach powstała Hala Spor-
towo-Widowiskowa, której w  tym roku 26 maja 
nadano imię Adama Wójcika - wybitnego spor-
towca, mieszkańca gminy. Przy nowych szkołach 
w Wysokiej i Tyńcu Małym powstały nowoczesne 
hale sportowe. Wiele miejscowości zyskało boiska 
wielofunkcyjne. Aktualnie trwa I etap przebudowy 
stadionu sportowego w Kobierzycach. Koszt inwe-
stycji wyniesie około 7 mln złotych. W miejscowo-
ści Ślęza budowany jest ślęzańsko-bielański teren 
sportowo-rekreacyjny, którego koszt wyniesie też 
około 7 mln złotych. 
Na początku czerwca, w Solnej, przekazano spor-
towcom szatnię z  zapleczem sportowym. Wyko-
nano też oświetlenie boiska, system nawadniający, 
parking. Wartość inwestycji wyniosła ok. miliona 
złotych brutto. 
W Bielanach Wrocławskich budowane są drogi dla 
rowerów i chodniki. Jest to realizacja części zada-
nia obejmującego „Węzeł Bielański”. Wykonano 
już prace na ul. Logistycznej, w ciągu ul. Tęczowa 
– Słoneczna i na ul. Towarowej, do wykonania po-
zostaje na tych odcinkach oznakowanie. 
Wizja rozwoju gminy na najbliższe lata, to przede 
wszystkim dokończenie wielkich tematów, rozpo-
czętych już wcześniej. Chodzi tu głównie o  kom-
pleksową kanalizację w  gminie, inwestowanie 
w  oświatę, drogi i  bezpieczeństwo mieszkańców 
oraz o  sprostanie największemu chyba wyzwaniu 
– ciągle  rosnącym potrzebom inwestorów i miesz-
kańców.

Podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów wyróżniono najlepsze 
w Polsce gminy i powiaty pod względem zarządzania finansami. W grupie 
1559 gmin wiejskich pierwsze miejsce zajęły Kobierzyce.

Wysoka, Zespół Szkolno-Przedszkolny ze Żłobkiem Projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Tyńcu Małym

Kobierzyce, Hala Sportowo-Widowiskowa, uroczy-
stość nadania imienia Adama Wójcika
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Grupa Górażdże: 

doskonała współpraca z klientem źródłem rozwoju
Z Ernestem Jelito Prezesem Górażdze Cement S.A. rozmawia 
Marcin Prynda

Grupa Górażdże jest liderem kra-
jowej produkcji cementu i jednym 
z największych producentów betonu 
towarowego. Na czym polega prze-
waga konkurencyjna Grupy Góraż-
dże na polskim rynku?

Jedną z naszych kluczowych wartości jest 
świadomość, że nasz rozwój ma swoje 
źródło w doskonałej współpracy z klien-
tami. I w zasadzie od tego wszystko się 
zaczyna. Nas klienci są w centrum naszej 
organizacji,  w związku z tym chcemy 
im stale dostarczać produkty najwyższej 
jakości, co szczególnie w czasach inten-
sywnego wzrostu liczby realizowanych 
inwestycji, ma kluczowe znaczenie. Skoro 
klienci stanowią rdzeń Grupy Górażdże, 
musimy mieć znakomity, kompetentny 
i zmotywowany zespół, który będzie swo-
ją wiedzą i profesjonalizmem dostarczał 
klientom prawdziwą wartość. Dlatego 
dbamy o stały rozwój kompetencji na-
szych pracowników. Dlatego też zatrud-
niamy dziesięciu ekspertów z tytułem 
doktora i dlatego w naszym zespole od lat 
działa jeden z największych autorytetów 
w dziedzinie cementu i betonu – profesor 
Zbigniew Giergiczny.  
Mając taki zespół oraz know-how kon-
cernu, wdrażamy szereg innowacyjnych 
rozwiązań, które usprawniają pracę 
naszych kontrahentów, a także wpływają 
korzystnie na środowisko.  Środowisko 
naturalnie i nasi sąsiedzi, to kolejny 
z kluczowych filarów naszego funkcjono-
wania. Każdą decyzję biznesową podej-
mujemy w oparciu o analizę jej wpływu 
na nasze otoczenie. 
Zatem klienci , pracownicy i sąsiedzi – to 
podstawowe filary naszego funkcjonowa-
nia i na nich opieramy nasz sukces. 

Jaka jest struktura Grupy Górażdże 
w Polsce?

W skład Grupy Górażdże wchodzą trzy 
podstawowe linie biznesowe: cement, 
beton i kruszywa , a także linia pro-
duktów geotechnicznych, którą bardzo 
dynamicznie rozwijamy od ubiegłego 
roku. Mamy dwa zakłady produkujące 
cement, 16 kopalń kruszyw i około 40 
węzłów betoniarskich. Zatrudniamy ok. 
1250 osób. 
Grupa Górażdże należy do międzynaro-
dowego koncernu Heilderberg Cement. 
Proszę przedstawić  korzyści płynące 

z działania w ramach koncernu.
To właśnie ta międzynarodowość 
koncernu jest jego ogromną wartością. 
Różne rozwiązania i kultury stanowią 
wyjątkową mieszankę, z której bardzo 
mocno korzysta Grupa Górażdże.  Wy-
miana dobrych praktyk i kultura ciągłego 
doskonalenia, to  osobiście najbliższe 
mi cechy  koncernu, z jakich korzysta-
my w  naszej firmie. Wielu z naszych 
pracowników na co dzień działa w gru-
pach roboczych na poziomie koncernu, 
wymieniając się doświadczeniami i ucząc 
od siebie wzajemnie. Wielu też stało się 
cenionymi ekspertami i menedżerami, 
którzy odnoszą sukcesy w międzynaro-
dowym środowisku. 
Korzystamy też z know-how w zakresie 
produktów np. Tio-cem – innowacyjnego 
cementu, który oczyszcza powietrze. 

Jak Pan ocenia rok 2018 dla branży 
cementowej? Czy dobra koniunktu-
ra w budownictwie infrastruktural-
nym i mieszkaniowym utrzyma się 
dłużej?

To dobry dla branży rok. Utrzymuje się 
dobra koniunktura w sektorze mieszka-
niowym i komercyjnym, a także widać 
zdecydowane ożywienie w inwestycjach 
infrastrukturalnych. Wiele prognoz 
wskazuje na utrzymanie tego trendu 
przez kolejne 2-3 lata. Do roku 2020, 
zapotrzebowanie na materiały budowlane 
nie powinno spadać. 
Dobra koniunktura oznacza, że na rynku 
pojawia się też wiele firm budowlanych, 
które mogą mieć kłopoty z płynnością 
finansową. Czy nie jest to zagrożenie dla 
branży cementowej?
Taka sytuacja często wynika z kontrak-
tów podpisanych przed rokiem – dwoma. 
Tymczasem sytuacja mocno się zmieniła. 
Zarówno pod katem kosztów surowców 
np. stali, pod kątem kosztów transportu, 
a także pod kątem rynku pracy i dostęp-
ności do wykwalifikowanej kadry. Wyda-
je się, że w uzasadnionych przypadkach 
tylko indeksacja tych kontraktów może 
być rozwiązaniem. W przeciwnym przy-
padku może dojść do niewypłacalności 
części podmiotów. Nie sądzę jednak, 
żebyśmy mogli bać się powtórki sprzed 
kilku lat. I inwestorzy są już bardziej do-
świadczeni i największe firmy wykonaw-
cze są gotowe na takie scenariusze. 

Naturalnie jesteśmy bardzo wyczuleni na 
ten aspekt naszej działalności i szczegó-
łowo go monitorujemy.

Grupa Górażdże zdobyła prestiżowe 
wyróżnienie Listek CSR Polityki 
2018. Proszę wymienić najważ-
niejsze programy CSR realizowane 
przez Grupę.

Jak już wspominałem, przykładamy 
ogromną wagę do redukcji naszego 
oddziaływania na środowisko i bycia do-
brym sąsiadem. Całość produkcji reali-
zujemy w oparciu o standardy BAT (ang. 
Best availabletechnology – Najlepsze 
dostępne techniki). Od lat prowadzimy 
konkurs, który promując bioróżnorod-
ność na kopalniach, jednocześnie inspi-
ruje do realizacji projektów mających 
na celu ochronę zagrożonych gatunków 
flory i fauny. Prowadzimy transparentną 
politykę prośrodowiskową, współpracu-
jąc z wieloma uczelniami, organizacjami 
proekologicznymi i z władzami lokalny-
mi. Nasza Fundacja Górażdże – Aktywni 
w Regionie zajmuje się wspieraniem 
wartościowych inicjatyw służących roz-
wojowi  lokalnej społeczności i budową 
partnerskich relacji z naszymi sąsiadami. 
Aktywizujemy naszych pracowników 
poprzez program wolontariatu pra-
cowniczego. Co roku przeznaczamy na 
wspieranie wartościowych przedsięwzięć 
około miliona złotych.
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GetBack, PPK, kryptowaluty i Leszek Czarnecki, 
czyli relacja z WallStreet 22
Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

W dniach 5-7 czerwca w Karpa-
czu odbyła się 22 edycja konfe-
rencji WallStreet – największego 
w Polsce spotkania inwestorów 
indywidualnych. W tym roku 
wzięło w niej udział ponad 800 
uczestników.
W trakcie konferencji odbyło 
się ponad 40 wykładów, blisko 
10 paneli dyskusyjnych oraz 
spotkania z zarządami kilkudzie-
sięciu spółek giełdowych. Przez 
te trzy majowe dni Karpacz 
zamienił się w tętniącą życiem 
giełdową stolicę Polski.

Co drugie słowo to GetBack
Tego tematu nie mogło zabraknąć na 
największym spotkaniu giełdowych 
aktywnych inwestorów indywidualnych 
w Polsce. Podstawowe pytanie jakie sobie 
stawiano to takie, jak to jest możliwe, że 
spółka publiczna, która niespełna rok 
wcześniej zadebiutowała na giełdzie, 
której sprawozdania finansowe zatwier-
dzał renomowany audytor, „wywraca” 
się praktycznie w ciągu 4-5 miesięcy. Do 
tego wszystkiego cała „akcja” dzieje się na 
dociskanym przez kolejne regulacje rynku 
kapitałowym, ściśle nadzorowanym przez 
Komisję Nadzoru Finansowego. To było 
bardzo częste pytanie: „Po co nam ten 
cały MAR, MIFID 2 i inne regulacje skoro 
taki GetBack wydarzył się tuż pod nosem 
KNF-u?”. Nie da się ukryć, że „afera” Get-
Backu będzie miała ogromny wpływ na 
przyszły kształt rynku kapitałowego, na 
dalszą popularność obligacji korporacyj-
nych i na zaufanie do całego rynku.

PPK szansą dla rynku kapitałowy
Kolejny temat, który dosyć często pojawiał 
się w różnego rodzaju dyskusjach to 
wpływ Pracowniczych Planów Kapitało-

wych na rynek kapitałowy. Zdania inwe-
storów były jednak podzielone. Z jednej 
strony widać, że wszyscy liczą na to, że sil-
ne PPK zastąpią OFE w roli tych podmio-
tów, które generują stały i przewidywalny 
popyt na giełdzie. Z drugiej jednak strony 
wszyscy zadają sobie to samo pytanie, 
czy Polacy uwierzą drugi raz w obietnice 
Państwa i powierzą swoje środki w zarzą-
dzanie podmiotom prowadzącym PPK? 
Przykład OFE pokazuje, że na zaufanie 
jest bardzo trudno zapracować, a zburzyć 
je może w zasadzie jedna decyzja nieodpo-
wiedzialnych polityków.
Obecny na konferencji Paweł Borys, 
Prezes Zarządu PFR-u próbował przeko-
nywać, że PPK nie będą posiadały cech 
OFE, w szczególności będą od początku 
do końca środkami prywatnymi. Po reak-
cjach zgromadzonych inwestorów widać 
jednak było ogromne niedowierzanie do 
jakiegokolwiek systemu emerytalnego 
sygnowanego przez państwo.

Leszek Czarnecki na spowiedzi 
przed inwestorami
Gwiazdą konferencji był znany biznesman 
Leszek Czarnecki. Nie jest oczywiście 

żadną tajemnicą, że spółki Czarneckiego 
nie są ulubieńcami giełdowych inwesto-
rów. Należy zatem podkreślić ogromną 
odwagę wrocławskiego inwestora, który 
zdecydował się stanąć twarzą w twarz 
z blisko tysiącem uczestników konferencji 
WallStreet, z których zapewne niejeden 
miał lub ma w portfelu akcje jego spółek.
Leszek Czarnecki wyszedł z tego spotka-
nia obronną ręką. Widać było po nim, że 
ma świadomość popełnionych błędów. 
Dał się także poznać jak wytrawny ekono-
mista, sypiący z rękawa mnóstwem liczb, 
znający odpowiedź na każde pytanie, 
dotyczące jego spółek, ale nie tylko. Na 
jego wizerunek wpływ miał również fakt, 
że miał mnóstwo dystansu do siebie. Wy-
kazał się także dużą dozą autoironii.
Można powiedzieć, że dzięki temu spo-
tkaniu Leszek Czarnecki zarobił wśród 
inwestorów małego plusika na dobry po-
czątek. To cenne, gdyż wkraść się w łaski 
inwestorów nie jest łatwą sprawą. Ale to 
od niego zależy, czy wykorzysta ten kredyt 
zaufania w przyszłości.

Zniechęcenie i zwrot w kierunku 
spółek prywatnych  
oraz kryptowalut
Ogólne wnioski? Widać wśród inwesto-
rów indywidualnych duże zniechęcenie 
do inwestowania na giełdzie. Ale tylko 
w pewnych aspektach. Przeszkadza nam 
gigantyczna ingerencja państwa w dzia-
łalność spółek giełdowych. Tak jak przez 
całe lata inwestorzy odpowiadali na 
zachęty Skarbu Państwa i inwestowali 
w prywatyzowane duże spółki, które 
z miejsca stawały się spółkami dywi-
dendowymi, tak teraz zainteresowanie 
rynku przenosi się w kierunku takich 
podmiotów jak np. CD Projekt i innych 
spółek gamingowych, CCC, LPP, czy in-
nych w 100% prywatnych spółek. Widać 
wyraźny zwrot inwestorów w kierunku 

spółek prywatnych, takich, w których 
wpływ polityki na działalność spółki jest 
minimalny lub wręcz zerowy. Inwestorzy 
alergicznie zaczęli reagować na jakiekol-
wiek ruchy ze strony rządu, które mają 
choćby znikomy wpływ na rynek kapita-
łowy. Stąd między innymi taka kondycja 
rynku kapitałowego, taka koniunktura 
giełdowa, a nie inna.
Ci bardziej odważni inwestorzy w ogóle 
odwracają się od rynku kapitałowego i idą 
szukać zmienności i wysokich stóp zwrotu 
poza rynek giełdowy. Po raz pierwszy na 
konferencji WallStreet tak dużo mówiło 
się o krytpowalutach i o wykorzysta-

niu technologii blockchain. Dla wielu, 
szczególnie młodych osób, to całkowicie 
normalna rzecz. Oni chcą inwestować 
natychmiast, z użyciem aplikacji, którą 
mogą w ciągu kilku minut ściągnąć na 
swojego smartfona. Tradycyjny, jakże po-
wolny rynek giełdowy, wydaje się z takiej 
perspektywy ociężały i archaiczny.
Konstatacja po 22 konferencji WallStreet 
jest taka, że być może przyszłość należy 
już teraz do tych młodych inwestorów, 
którzy nie chcą już dłużej pozostawać na 
nieatrakcyjnym rynku giełdowym. Z kolei 
ich starsi koledzy będą musieli dostosować 
się szybciej niż im się wydaje.
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Unimot inwestuje w sieć stacji paliw AVIA i w nowe technologie
Rozmowa z Maciejem Szozdą, Prezesem UNIMOT S.A.

Prezesem spółki UNIMOT S.A jest Pan 
od stycznia 2018 roku. Jakie główne cele 
stawiał Pan sobie obejmując tę funkcję 
i w jakim stopniu udało się je Panu zreali-
zować?

Skupiłem się wówczas na stworzeniu w Polsce 
nowej sieci stacji paliw pod marką AVIA.Jest to 
dla mnie bardzo ciekawe wyzwanie w obszarze, 
w którym przez wiele lat odnosiłem sukcesy, re-
prezentując krajowe koncerny paliwowe. Obecnie 
z satysfakcją mogę przyznać, że w ciągu sześciu 
miesięcy udało nam się uruchomić 7 nowych 
stacji AVIA i podpisać kilkanaście nowych umów 
partnerskich. Obecnie pod tym brandem działają 
22 stacje. Równolegle przygotowywaliśmy UNI-
MOT do dynamicznego rozwoju w tym sektorze, 
czyli zwiększaliśmy kompetencje, szkoliliśmy 
pracowników, wdrażaliśmy nowe systemy 
usprawniające pracę. Liczę, że do końca bieżącego 
roku uda nam się uruchomić 50 stacji AVIA,a na 
koniec 2020 r. będziemy dysponować siecią 100 
stacji w Polsce. 

Spółka UNIMOT jest również od niedawna 
notowana na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych. Proszę przedstawić korzyści jakie 
osiągnęła firma wchodząc na rynek kapita-
łowy. Jak duże środki udało się pozyskać od 
inwestorów?

UNIMOT S.A. jest notowany na GPW od marca 
2017 r. Wcześniej, przez 5 lat, akcje Spółki były 
uplasowane na rynku NewConnect. W wyniku 

emisji nowych akcji, Spółka pozyskała 96,6 mln 
zł netto, które efektywnie wykorzystuje na inten-
syfikację hurtowej sprzedaży paliw, inwestycje 
w nowoczesne technologie (aplikacja Tankuj24) 
oraz wprowadzenie do Polski nowego brandu – 
franczyzowej sieci stacji paliw AVIA. Obecność 
w gronie spółek notowanych na głównym rynku 
GPW jest nie tylko dużym wyróżnieniem, ale 
potwierdzeniem naszej najwyższej wiarygodności 
biznesowej i transparentności. 

Od początku 2017 r. Spółka buduje sieć 
stacji paliw pod marką AVIA na podstawie 
umów franczyzowych typu master fran-
chising. Jak ten model biznesowy sprawdza 
się w praktyce? Czy umożliwia on również 
rozwój firmy na rynkach zagranicznych?

AVIA to nie jest zwykła sieć franczyzowa. To 
stowarzyszenie, idea, która pozwala uczestnikom 
sieci poczuć, że budują ją także dla siebie. Naszą 
przewagą konkurencyjną jest m.in. duża swobo-
da, jaką dajemy naszym partnerom, niczego nie 
narzucamy. Jako jedyna sieć w Polsce dopusz-
czamy możliwość tzw. dualnego brandingu, 
czyli obok logo marki AVIA na wiacie i pylonie 
stacji może się znaleźć marka współpracujące-
go z nami przedsiębiorcy, znana na lokalnym 
rynku. Dzięki temu klient widzi identyfikację ze 
znaną siecią, ale jednocześnie ma świadomość, 
że wciąż tankuje u tego samego przedsiębiorcy, 
którego zna i szanuje od lat. Z kolei, właściciel 
stacji ma dzięki temu przekonanie, że nie traci tej 

bazy klientów, którą zbudował przez lata. Tego 
rodzaju model planujemy też wdrożyć na rynkach 
zagranicznych.

Jak Pan ocenia poziom merytoryczny nie-
dawnej Konferencji Wallstreet Karpaczu? 
Jakie wnioski płynące z tej konferencji są 
dla Pana najbardziej interesujące?

Bardzo pozytywnie odbieram tegoroczną 
Konferencję WallStreet. To doskonała możliwość 
bezpośredniej, otwartej rozmowy z inwestorami 
i poznania ich oczekiwań. Zwłaszcza Targi Twoje 
Inwestycje były dla nas bardzo cennym doświad-
czeniem w zakresie wymiany opinii.

Udane przejęcia i inwestycje wzmacniają 
pozycję GRUPY CIECH na rynkach zagranicznych

Grupa Ciech S.A jest liderem polskiego 
rynku chemicznego. Jakie działania stra-
tegiczne w najbliższych latach są dla spółki 
najważniejsze?

Grupa CIECH koncentruje się na intensywnej 
ekspansji zagranicznej – dziś sprzedajemy nasze 
produkty do ok. 100 krajów na całym świecie, 
uzyskując ok. 50 proc. całkowitych przycho-
dów Grupy z eksportu – oraz na inwestycjach 
w rozwój portfolio produktowego, z naciskiem 
na wytwarzanie wysokomarżowych produktów 
specjalistycznych we wszystkich obszarach 
naszej działalności. Systematycznie inwestuje-
my także w jakość obsługi naszych Klientów, 
poprawiając m.in. naszą elastyczność i zaplecze 
logistyczne - to nasza ważna przewaga konku-
rencyjna.

Dzięki jakim inwestycjom spółka będzie 
mogła utrzymać dotychczasową pozycję na 
rynku krajowym i rynkach zagranicznych?

W maju br. poinformowaliśmy o przejęciu hisz-
pańskiego producenta środków ochrony roślin – 
firmy Proplan. Przejęcie to jest ważnym krokiem 
we wzmacnianiu pozycji CIECH na światowym 
rynku środków ochrony roślin.W tym roku 
ruszyła realizacja inwestycji w nową warzelnię 
soli w Niemczech. Będzie to druga warzelnia 
funkcjonująca w ramach Grupy CIECH – pierw-

sza zlokalizowana jest w Janikowie na Kujawach. 
Łącznie, po uruchomieniu nowego zakładu 
produkcyjnego, Grupa CIECH stanie się trzecim 
pod względem wielkości producentem soli 
suchej w Europie.
Jedną z kluczowych inwestycji jest także 
modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych 
do wytwarzania sody oczyszczonej  w naszych 
zakładach w Niemczech. Projekt ten pozwoli 
nam na poszerzenie portfolio m.in. o sodę 
oczyszczoną do dializ – najbardziej specjali-
styczną odmianę tego produktu, stosowaną przy 
leczeniu chorób nerek. 
Jednocześnie Grupa zainwestuje w 2018 roku 
kilkadziesiąt milionów złotych w rozwój działal-
ności R&D, w szczególności w biznesach: AGRO 
i Żywice.

Jakie są możliwości ekspansji spółki na 
rynkach zagranicznych?

Produkty Grupy CIECH trafiają do 100 krajów 
świata. W naszym podstawowym biznesie 
sodowym budujemy coraz silniejszą pozycję na 
rynkach azjatyckich – m.in. w Indiach, czy Chi-
nach. Ważne dla nas jest przejęcie hiszpańskiego 
Proplanu, dzięki któremu CIECH zyskał kontro-
lę nad firmą dysponującą ponad 120 aktywnymi 
rejestracjami środków ochrony roślin i obecną 
na trzech kontynentach, zyskując tym samym 

dostęp do nowych rynków zbytu, w szczególno-
ści Hiszpanii i południowej Europie, ale także 
w Afryce, Australii i Ameryce Południowej.

Proszę ocenić wartość merytoryczną ostat-
niej Konferencji Wallstrreet w Karpaczu. 

Jako Spółka notowana na warszawskim parkiecie 
od 13 lat, a od przeszło roku – również na trzeciej 
co do wielkości giełdzie w Europie – BÖrse 
Frankfurt - przykładamy szczególną wagę do ko-
munikacji z inwestorami, analitykami i akcjona-
riuszami. Dobrze rozumiemy, że nawet najlepiej 
zarządzana spółka nie ma szans na realizację 
swojego potencjału giełdowego bez efektywnej 
komunikacji z inwestorami – zarówno tymi 
instytucjonalnymi, jak i indywidualnymi. Na-
szym priorytetem jest zapewnienie im równego 
dostępu do informacji – stąd nasza aktywność na 
Konferencji Wallstreet, będącej największym spo-
tkaniem inwestorów indywidualnych w Polsce.

Rozmowa z Mirosławem Kukiem, Grupa CIECH

Hotel Moxy odpowiada na potrzeby 
„cyfrowego pokolenia” gości
Chopin Airport Development (CAD) ma obecnie pięć hoteli, ale to dopiero początek rozwo-
ju. Pod koniec wakacji spółka planuje uruchomi trzygwiazdkowy, nowoczesny hotel marki 
Moxy, należącej do największej sieci hotelarskiej na świecie – Marriott International i obec-
nie bardzo popularnej wśród pokolenia Y. Obiekt powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie 
terminalu lotniska w Katowicach Pyrzowicach.
- Jako pierwsza polska firma zdecydowa-
liśmy się podpisać umowę na markę Moxy 
i wprowadzić ją do Polski. Kolejny raz 
jesteśmy pionierami na polskim rynku. 
Wcześniej jako pierwsi wprowadzaliśmy 
takie marki jak Renaissance czy Cour-
tyard – mówi Gheorghe Marian Cristescu, 
prezes Chopin Airport Development. – 
Cieszymy się, że tą inwestycją umacniamy 
naszą obecność na polskich lotniskach, 
a w tym konkretnym przypadku w Katowi-
cach, które są bardzo atrakcyjnym miastem 
zarówno z inwestycyjnego, jak i biznesowe-
go punktu widzenia. 
Jak podkreśla prezes Cristescu, inwestycja 
Chopin Airport Development na Śląsku 
to przede wszystkim wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom tzw. millenialsów, czyli 
osób urodzonych pomiędzy 1980 a 2000 
rokiem. Liczba osób urodzonych w tych 
latach przekracza 2,3 mld i pokolenie to 
staje się dominującym wśród wszystkich 
podróżujących w celach biznesowych. 
Nowe trendy jakie nakreślają millenialsi 
to m.in. podróże typu bleisure, czyli po-
łączenie wyjazdu służbowego z wyjazdem 
w celach turystycznych. Wiąże się to m.in. 
z preferowaniem wyjazdów biznesowych 
na koniec lub początek tygodnia, aby móc 
połączyć je z weekendem. 
– Widzimy, że oczekiwania pokolenia Y 
różnią się od oczekiwań osób starszych 
generacji i dostrzegamy też, że to właśnie 
millenialsi w znacznym stopniu kształtują 
kierunek podróży służbowych. Dlatego 
też postawiliśmy na markę, która jest 
odpowiedzią na bieżące i przyszłe potrzeby 

potencjalnych gości hotelowych – wyjaśnia 
prezes CAD.
– Moxy Katowice to obiekt bardzo nowo-
czesny i nieszablonowy. Nasza załoga, czyli 
pracownicy, to ludzie w różnym wieku 
i z różnym doświadczeniem, ale to, co ich 
łączy to otwartość na nowe doświadczenia, 
a także swobodny i nieskrępowany styl, 
dokładnie taki, jak styl hoteli Moxy – mówi 
Monika Michałek, Kapitan Moxy Kato-
wice Airport Hotel. Jak podkreśla hotel 
będzie jednocześnie bardzo funkcjonalny 
i zarazem atrakcyjny wizualnie. Jest bu-
dowany i wyposażany z myślą o ludziach, 
którzy nie znają świata bez internetu. 
Dlatego też w hotelach marki Moxy jest 
bardzo szybkie Wifi, bar otwarty 24/7, 
gry planszowe, przekąski, energetyczna 
muzyka i duże ekrany TV w pokojach 
– przystosowane do podłączenia treści 
online i gier.
Moxy charakteryzuje się niestandardo-
wym wystrojem, a zwłaszcza dużymi, 
atrakcyjnymi przestrzeniami wspólnymi. 
Warto pamiętać, że koncepcja architekto-
niczna hotelu Moxy w Pyrzowicach zosta-
ła z entuzjazmem przyjęta przez Marriott 
International. Spełnia wszystkie wytyczne 
marki, a jednocześnie jest prawdziwie 
śląska. Obiekt należący do Chopin Airport 
Development doskonale wpisuje się w cha-
rakter Śląska i lokalizację naprzeciwko 
lotniska. Do dyspozycji gości oddane 
zostanie 100 pokoi, rozmieszczonych na 
5 kondygnacjach. W lobby hotelu gości 
będzie witać górniczy wagonik, a także 
duży stół – modny aktualnie „Communal 
table”. Centralnym punktem parterowej 
części hotelu będzie wyspa barowa. – To 
miejsce będzie przyciągało chcących po-
pracować, odpocząć, porozmawiać, a tak-
że załatwić hotelowe formalności czy wy-
począć przy drinku – zaznacza Michałek. 
Duży nacisk projektanci wnętrz położyli 
na funkcjonalność i design wyposażenia: 
sofy, fotele, siedziska, krzesła i stoliki mają 
być wygodne i ciekawe dla oka. Całości 
dopełnią pojawiające się tu i tam motywy 
graficzne szybów kopalnianych.
Hotel Moxy w Katowicach będzie szóstym 

hotelem w portfelu Chopin Airport 
Development i piątym przylotniskowym. 
Następne projekty, których otwarcie za-
planowano na przyszły rok, to 120-poko-
jowy obiekt w Rzeszowie oraz hotel Moxy 
w Poznaniu. Hotel w Rzeszowie, który 
ma przyjąć pierwszych gości w pierwszej 
połowie przyszłego roku ma służyć nie 
tylko pasażerom portu lotniczego, ale 
także klientom pobliskiej G2A Areny 
oraz firmom ulokowanym w sąsiedz-
twie podrzeszowskiego lotniska. Z kolei 
w drugiej połowie 2019 r. spółka odda do 
użytku kolejny hotel Moxy, powstający 
w Poznaniu, w bezpośrednim sąsiedztwie 
Międzynarodowego Portu Lotniczego 
Poznań-Ławica.
W portfelu Chopin Airport Development 
są już trzy hotele zlokalizowane w bez-
pośrednim sąsiedztwie lotniska Chopina 
– Renaissance Warsaw Airport Hotel, 
Courtyard by Marriott oraz Hampton by 
Hilton Warsaw Airport. Spółka posiada 
także hotel Hampton by Hilton Gdańsk 
Airport, a także znajdujący się na półwy-
spie Helskim, wypoczynkowo-konferen-
cyjny Best Western Hotel Jurata. CAD jest 
najprężniej rozwijającą się polską firmą 
hotelarską. Jest jednocześnie inwestorem, 
operatorem oraz administratorem istnie-
jących obiektów i inwestycji hotelowych 
realizowanych od podstaw. Jako franczy-
zobiorca światowych sieci hotelowych 
Marriott International, Hilton, Best 
Western, InterContinental Hotels Group, 
świadczy również usługi hotelowo-konfe-
rencyjne oraz rekreacyjne.
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Rozwój klastrów energetycznych 
szansą dla gmin i mieszkańców
Koncepcja rozwoju klastrów energii 
odnawialnej w Polsce staje się coraz 
bardziej realna. Są one cywilnoprawnymi 
porozumieniami pomiędzy samorządami, 
przedsiębiorcami, jednostkami badaw-
czymi. Ich celem jest wytwarzanie, rów-
noważenie zapotrzebowania i dystrybucja 
energii z odnawialnych źródeł. Obszar 
działania klastra nie może przekraczać 
granic powiatu lub pięciu sąsiadujących 
ze sobą gmin.
Wielki program powstawania takich 
klastrów w Polsce jest pilotowany przez 
Ministerstwo Energii. Na inwestycje w odna-
wialne źródła energii: fotowoltaikę, pompy 
ciepła, kolektory słoneczne, farmy wiatrowe 
itp. mają być przeznaczone duże dotacje. 

Sami gospodarują energią
Zmiany w prawodawstwie idą w kierun-
ku umożliwienia klastrom bilansowania 
uzyskanej energii.
- Bilansowanie energii na poziomie klastrów 
byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem – mówi 
Łukasz Sajewicz, doradca merytoryczny 
Fundacji „Świadomi klimatu” we Wrocła-
wiu. – Umożliwia ono również kompleksowe 
podejście do budowy odnawialnych źródeł 
energii, różnych urządzeń, które mogą ze sobą 
współpracować. Dla przykładu, jeśli dany 
mieszkaniec zamontował pompę cieplną do 
ogrzewania, to jej eksploatacja będzie znacznie 
tańsza jeśli do jej zasilania będzie wykorzysty-
wany prąd uzyskany z fotowoltaiki. 
Potencjalnych korzyści dla uczestników kla-
strów jest bardzo wiele.  Mogą oni uzyskiwać 
finalnie niższy koszt energii, otrzymywać 
dofinansowanie dla planowanych inwestycji, 
uczestniczyć w aukcjach energii dedyko-
wanych dla klastrów (jak na razie dotyczy 
to tylko instalacji hybrydowych). Poprzez 
takie działania można rozwiązywać wiele 
lokalnych problemów związanych m.in. 
z: niską emisją, rozwojem nowych źródeł 
energii (energetyka rozproszona), wzrostem 
świadomości mieszkańców w zakresie postaw 
ekologicznych, utrzymaniem statusu gmin 
uzdrowiskowych, czy tworzeniem wizerunku 
zielonej gminy, tworzenie nowych miejsc pra-
cy, rozwojem obszarów słabo rozwiniętych.
Nic więc dziwnego, że program rozwoju 
klastrów energetycznych w Polsce cieszy się 

bardzo dużym zainteresowaniem samorzą-
dowców. 
Niedawno Ministerstwo Energii ogłosiło 
listę 33 klastrów w Polsce, które otrzymały 
certyfikaty pilotażowego klastra. Selekcja 
była dość ostra, bo do ministerstwa zgłoszo-
no aż 115 pomysłów na takie klastry. Krzysz-
tof Tchórzewski, minister energii, podczas 
ogłaszania listy pilotażowych klastrów 
powiedział, że energetyka rozproszona jest 
bardzo ważna i będzie w Polsce rozwijana 
tam gdzie będzie to tylko możliwe. 

Samorządy z certyfikatami
Na Dolnym Śląsku pilotażowe certyfikaty 
z wyróżnieniem otrzymały: Karkonoski 
Klaster Energetyczny i Zgorzelecki Klaster 
Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii 
i Efektywności Energetycznej, a certyfikat: 
Energetyczny Klaster Oławski EKO i Połu-
dniowo-Zachodni Klaster Energii. 
Koordynatorem klastra może być jeden z jego 
członków. Prowadzi bieżące sprawy, obsługę 
administracyjną, zapewnia obsługę prawną, 
podatkową, reprezentuje klaster na zewnątrz. 
Pełni funkcje spółki obrotu przy współpracy 
z OSD. Koordynatorem klastrów: Karkono-
skiego, Dzierżoniowskiego i Oławskiego jest 
spółka TAURON Ekoenergia.  
– Jako Fundacja uczestniczymy w pracach 
mających na celu rozwój klastrów, współ-
pracujemy z wieloma takimi podmiotami – 
mówi Łukasz Sajewicz. – Naszym zadaniem 
jest pokazywać kierunki rozwoju, upo-
wszechniać wiedzę na ten temat. W różnych 
regionach Polski, ostatnio w gminach powiatu 
kłodzkiego, organizowaliśmy cykl spotkań, 
z władzami samorządowymi, przedsiębior-
cami i mieszkańcami na ten temat. Pokazy-
waliśmy korzyści jakie może dać energetyka 
rozproszona.

Dzięki klastrom będą się tworzyć samobilan-
sujące się obszary sieci elektroenergetycznej, 
uzyskana zostanie niezawodność dostaw 
oraz niższe ceny energii i usług dystrybucyj-
nych na danym obszarze. 
Samorządowcy są zainteresowani rozwojem 
klastrów OZE, jednak w wielu gminach 
nie ma ku temu odpowiedniego zaplecza. 
Chodzi m.in.  o doradców energetycznych, 
którzy na miejscu mogliby oceniać, np. dla 
indywidualnych mieszkańców, jakie roz-
wiązanie OZE jest dla danego gospodarstwa 
domowego najbardziej optymalne. 

Czy to się opłaca?
Istnieje również przekonanie, zwłaszcza 
wśród indywidualnych odbiorców energii, 
że rozwiązania z zakresu OZE są drogie, 
a zwrot z takich inwestycji zbyt długi.
– Oczywiście, rozwiązania zakresu OZE 
nie należą do najtańszych, jednak trzeba 
zwrócić uwagę, że wiele technologii, urządzeń 
bardzo szybko tanieje, a przez to stają się one 
coraz bardziej dostępne – podkreśla Łukasz 
Sajewicz. – Bardzo szybko i systematycznie, 
już od około siedmiu lat, tanieje fotowolta-
ika.  Ogromnym zainteresowaniem cieszą się 
powietrzne pompy ciepła, które są znacznie 
tańsze od pomp gruntowych. Sprzedaż tych 
urządzeń w Polsce, w 2016 roku, w porów-
naniu do roku 2015, wzrosła na przykład 
o połowę. Przy kalkulacjach dotyczących wy-
boru źródła energii trzeba stosować rachunek 
ciągniony, uwzględniać, które nośniki energii 
będą taniały,a które drożały. Proszę zobaczyć 
jak szybko rosną ceny węgla, koksu, czy 
ekogroszku, który właściwie powinien być na-
zywany granulatem węglowym. To całkowicie 
zmienia rachunek opłacalności inwestycji 
i wyraźnie wskazuje na konieczność rozwoju 
odnawialnych źródeł energii. 
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Dobre zarządzanie finansami 
pozwala na większe inwestycje
Z Romanem Potockim, sta-
rostą wrocławskim rozma-
wia Ryszard Żabiński

Podczas IV Europejskiego Kongresu 
Samorządów w Krakowie wyróżniono 
najlepsze w Polsce gminy i powiaty 
pod względem zarządzania finansami. 
Powiat wrocławski zdobył wysokie 
piąte miejsce. Z czego wynika ten 
sukces? 

Warto zwrócić uwagę na wysoką jakość 
merytoryczną i obiektywizm tego ogól-
nopolskiego rankingu. Przygotował go 
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie oraz Regio-
nalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. 
Eksperci wzięli pod uwagę dane ze 
wszystkich samorządów terytorialnych 
w Polsce. Na ostatecznej ocenie zarzą-
dzania finansami zaważyły następujące 
wskaźniki: udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem, relacja nadwyżki 
operacyjnej do dochodów ogółem, udział 
wydatków inwestycyjnych w wydatkach 
ogółem, obciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń, udział środków euro-
pejskich w wydatkach ogółem - bez po-
ręczeń, relacja zobowiązań do dochodów 
ogółem, udział podatku dochodowego od 
osób fizycznych w dochodach bieżących. 
Był więc to ranking zbudowany na bardzo 
dobrze dobranych kryteriach. 

Czy piąte miejsce w Polsce, w grupie 
314 powiatów ziemskich, to kres moż-
liwości powiatu wrocławskiego?

Z pewnością nie. Dane, na podstawie 
których tworzono ranking dotyczą roku 
2016. Tymczasem w 2017 roku, biorąc pod 
uwagę wspomniane wcześniej kryteria 
finansowe, nasza sytuacja jeszcze się 
poprawiła. Mamy znacznie większe po-
zyskiwanie środków unijnych, brak pro-
blemów z zadłużeniem, które bez trudu 
spłacamy, bardzo dobrą relację w zakresie  
obciążenia wydatków bieżących wydat-
kami na wynagrodzenia, znaczny wzrost 
wydatków inwestycyjnych, zwiększenie 
przychodów wynikające m.in. ze sprzeda-
ży naszych gruntów na terenie specjalnej 
strefy ekonomicznej w Kobierzycach, 
w związku z inwestycjami LG. Mamy 
więc wszelkie przesłanki ku temu, aby 
w następnej edycji rankingu znaleźć się 
na podium.

Z czego wynika tak dobre zarządzanie 
powiatowymi finansami?

Składa się na to bardzo wiele czynników, 
poczynając od kompetencji naszych pracow-
ników odpowiedzialnych za ten ważny obszar. 
Oczywiście, podstawą są szybko rosnące 
przychody powiatu. Wynikają one m.in. z nie-
słabnącej atrakcyjności powiatu wrocławskie-
go dla inwestorów oraz dla indywidualnych 
osób, które bardzo chętnie się tu osiedlają. 
Mamy teraz w powiecie około 140 tysięcy 
mieszkańców. Wszystko to przekłada się na 
zwiększone wpływy z podatków CIT i PIT.

Wspomniał Pan o znacznie większych 
wydatkach inwestycyjnych i pozyski-
waniu środków zewnętrznych, w tym 
unijnych. Znane są jednak dość liczne 
przykłady samorządów, które wpadły 
w pułapki, przeinwestowały i teraz 
balansują na granicy wypłacalności. 
Czy Pan się tego nie obawia?

Na tym właśnie polega dobre zarządzanie 
finansami, aby do takich sytuacji nie do-
puszczać. Kiedy w 2013 roku obejmowałem 
funkcję starosty, budżet był na poziomie 97 
mln złotych. Postanowiłem sobie, że kiedy 

Gmina Miękinia – tutaj warto zainwestować!

Dotychczas na terenie gminy Miękinia 
zainwestowało kilkanaście firm, w tym takie 
duże koncerny jak Integart, Schumacher 
Packaging Ltd., WAGO i Nordis doceniając 
nie tylko dogodną lokalizację, ale również 
przyjazną wobec inwestorów strategię władz 
Gminy.
Z myślą o dalszym rozwoju strefy aktywno-
ści gospodarczej i przyciągnięciu kolejnych 
inwestycji w 2016 roku Gmina Miękinia 
pozyskała dofinansowanie na realizację 
unijnego projektu polegającego na uzbro-
jeniu terenów inwestycyjnych położonych 
w obrębie miejscowości Źródła, Błonie 
i Miękinia poprzez budowę sieci wodocią-
gowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej oraz 
budowę dróg. 
To inwestycja warta blisko 10 mln, dzięki 
której pod aktywność gospodarczą zostanie 
oddanych 14 ha terenów w ramach projektu, 

ale zakres oddziaływania inwestycji będzie 
znacznie większy, ponieważ wykonana 
infrastruktura będzie służyć także innym 
pobliskim terenom, co tworzy dość znaczny 
potencjał inwestycyjny. Uzbrojone w ramach 
projektu tereny będą dostępne od jesieni 
2019 roku. 
Gmina Miękinia jest otwarta na inwestorów, 
o czym świadczy nie tylko pozytywne i peł-
ne zaangażowania nastawienie władz Gminy 
w stosunku do przedsiębiorców, ale również 
oferowane przez Gminę wsparcie formalno-
-prawne w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń 
i decyzji administracyjnych. Ponadto nowi 
inwestorzy mogą liczyć na ulgi podatkowe 
w pierwszych kilku latach działalności. 
Władze Gminy reagują także na bieżące 
potrzeby firm, które ulokowały tutaj swój 
kapitał, dzięki czemu tworzą zdrowy klimat 
do rozwoju w szerokiej perspektywie czasu.

Gmina Miękinia to miejsce, w którym warto 
zainwestować ze względu na atrakcyjność 
położenia, znakomite techniczne przygo-
towanie terenów i zdrowy klimat tworzony 
przez malownicze zakątki, dobrze rozwi-
niętą bazę edukacyjną i sportową, a przede 
wszystkim otwartość i życzliwość władz 
i mieszkańców gminy.

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy Dolnego Śląska Gmina  
Miękinia od kilkunastu lat przeżywa gospodarcze ożywienie, m.in. za sprawą  
stale poszerzającej się strefy ekonomicznej. 

Projekt „Uzbrojenie terenów w gminie Miękinia” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
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będę kończył kadencję zostanie on podwo-
jony i cel ten będzie osiągnięty. Ważne jest, 
aby utrzymywać odpowiedni do potrzeb 
poziom inwestowania, a jednocześnie 
mieć zachowaną zdolność kredytową do 
pozyskiwania kolejnych środków. I właśnie 
pod względem zdolności kredytowej nasz 
powiat zajmuje szóstą pozycję w kraju. Od 
czasu gdy jestem starostą nie zaciągnęliśmy 
żadnego kredytu, a nasze zobowiązania 
finansowe dotyczą jedynie spłaty siedziby 
do 2026 roku i spłaty pożyczki na tzw. na-
kładki asfaltowe na drogach powiatowych, 
którą przed kilku laty zaciągnął poprzedni 
zarząd powiatu.

Mądre inwestowanie to również inwe-
stowanie w to, za co przede wszystkim 
odpowiada powiat, czyli za drogi, 
służbę zdrowia, oświatę…   

W tym roku, na drogi wydamy najwięcej 
pieniędzy. W niektórych powiatach całe 
budżety są mniejsze od tego co my wyda-
jemy tylko na drogi. Niektórzy koledzy 
samorządowcy żartują sobie mówiąc, że 
mój problem z drogami polega teraz na tym 
czy je zadaszać, czy ogrzewać? A ja mówię, 
że i to i to, a mówiąc poważnie, poszliśmy 
krok dalej. Od wielu lat realizujemy m.in. 
projekty nakładek asfaltowych na drogi, co 
znacznie przyspieszyło ich modernizacje 
oraz program budowy chodników „Bez-
pieczna droga”. W sumie, infrastruktura 
drogowa w powiecie jest w bardzo dobrym 

stanie, znacznie też, dzięki budowie chod-
ników, poprawiło się bezpieczeństwo. 

Jest Pan, jako jedyny starosta w Pol-
sce, przedstawicielem naszego kraju 
w Radzie Gmin i Regionów (CEMR). 
Często spotyka się Pan z samorzą-
dowcami z krajów starej Unii. Jakie 
wnioski płyną z tych spotkań np. 
w zakresie kierunków i tempa rozwoju 
samorządów w Polsce?

W Niemczech, czy we Francji infrastruktu-
ra drogowa została już zbudowana wiele lat 
temu, u nas bardzo intensywnie się buduje. 
Ten rozmach inwestycyjny robi na nich 
wrażenie. Mają duże problemy jeśli chodzi 
o opiekę nad osobami starszymi. We Francji 
np. bardzo brakuje lekarzy i pielęgniarek. 
To tylko potwierdza tezę o konieczności 
inwestowania w tym obszarze, bo przecież 
problem starzejącego się społeczeństwa 
będzie dla nas coraz poważniejszy. W miarę 
naszych możliwości staramy się sporo 
inwestować w tym obszarze. W Kątach 
Wrocławskich, po 10 latach prowadzenia 
przez Caritas, Dom Dziecka wrócił pod 
zarząd powiatu wrocławskiego. Rada 
Powiatu Wrocławskiego zdecydowała też 
o utworzeniu w Kątach Wrocławskich - 
Powiatowego Centrum Usług Społecznych, 
które działa od początku stycznia. W tym 
roku chcemy tam utworzyć dzienny dom 
pomocy dla seniorów z powiatu wrocław-
skiego. Inwestujemy w  Powiatowy Zespół 

Szkół w Krzyżowicach, chodzi o termomo-
dernizację, ocieplenie i wymianę elewacji 
budynku internatu, budowę boiska. Takich 
przedsięwzięć jest bardzo wiele. 
Zamierzamy też rozwijać programy związa-
ne z profilaktyką ochroną zdrowia,. Już na 
przełomie sierpnia i września nasze Biuro 
Promocji planuje zorganizować po raz 
pierwszy  na terenie powiatu wrocławskiego 
trzy akcje medyczne pn. „Biała Niedziela 
w Powiecie Wrocławskim”. Podczas akcji 
mieszkańcy  będą mieli możliwość nieod-
płatnie przebadać się pod kątem choroby 
niedokrwiennej serca, zrobić EKG, zbadać 
poziom cholesterolu i glukozy, zmierzyć 
ciśnienie krwi, a potem skonsultować swoje 
wyniki z lekarzem. Będzie też możliwość 
zapoznania się z przysługującymi nam 
prawami pacjenta oraz porady Rzecznika 
Konsumentów. Do współpracy zaprosiliśmy 
także Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa, DKMS, Komendę Miej-
ską Policji i wiele innych instytucji działa-
jących w tej materii. Będziemy starali się 
także o nawiązanie współpracy z wrocław-
skimi szpitalami w kierunku wczesnego 
wykrywania nowotworów. Do tego projektu 
będziemy przykładać szczególną wagę 
bowiem w tej dziedzinie jeszcze bardzo 
dużo do zrobienia zwłaszcza w gminach 
oddalonych od Wrocławia. Być może jeżeli 
ten program uda się zrealizować w naszym 
powiecie, to będzie on dalej rozwijany w in-
nych dolnośląskich powiatach.

SamorządySamorządy
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Wszyscy wygrywamy
„Zero waste” to w dosłownym tłumaczeniu „zero śmieci”. Ta 
zyskująca na  popularności idea zakłada eliminację, albo 
chociaż maksymalne ograniczenie wytwarzania odpadów, 
aby w efekcie doprowadzić do zmniejszenia ilości rzeczy 
wyrzucanych do śmietników jako bezużyteczne. Jak do tego 
pomysłu odnosi się Chemeko-System?
Spółka zajmuje się przetwarzaniem odpa-
dów, teoretycznie powinno więc zależeć jej 
na tym, by powstawało ich jak najwięcej. 
Tymczasem Chemeko-System inicjuje 
i angażuje się w akcje, które mają podnieść 
świadomość ekologiczną mieszkańców 
Wrocławia i zachęcić do „bezśmieciowego” 
życia.
– Od początku działalności, a więc od 1999 
roku, naszą misją jest minimalizowanie 
negatywnego oddziaływania odpadów na 
środowisko naturalne – wyjaśnia Roman 
Jagiełło, prezes zarządu spółki. – Korzysta-
my z najnowszych technologii dostępnych 
w branży gospodarki odpadami, posiadamy 
nowoczesne instalacje do przetwarzania 
odpadów oraz pojazdy spełniające naj-
wyższe normy emisji spalin. I edukujemy. 
Najłatwiej wiedzę chłoną najmłodsi, więc 
przede wszystkim to do nich kierujemy nasze 
działania edukacyjne. Chcielibyśmy, żeby 
w dorosłe życie weszli zarówno z dobry-
mi nawykami dotyczącymi segregowania 
odpadów, jak i z wiedzą jak ich po prostu nie 
produkować – dodaje.
Nierzadko to dzieci skłaniają później doro-
słych do zmiany przyzwyczajeń. Możliwe, 
że stało się tak również w przypadku ponad 
2 tysięcy uczniów szkół podstawowych 
z klas 4-5, którzy wzięli udział w cyklu 
warsztatów edukacyjnych, organizowanych 
od stycznia ubiegłego roku przez Che-
meko-System. W ich ramach, pod hasłem 
„Segregujesz – wszyscy wygrywamy”, pro-
wadzone były zajęcia, podczas których nie 
tylko przystępnie omawiano zagadnienia 
związane z gospodarką odpadami, ale także 
dyskutowano jak wybory konsumenckie 

i świadome zakupy wpływają na środowi-
sko naturalne.
–  Wpisując się również w ideę „zero waste” 
i oczywiście w trosce o ochronę środowiska, 
podczas warsztatów kładliśmy nacisk na 
przemyślane zakupy oraz stosowanie opako-
wań wielokrotnego użytku – mówi Roman 
Jagiełło. – Dlatego podarowaliśmy każdemu 
uczestnikowi warsztatów pudełko śniada-
niowe oraz płócienną torbę na zakupy. Mam 
nadzieję, że oni sami albo ich rodziny z nich 
korzystają.
Chemeko-System przygotowało także ścież-
kę edukacyjną, która znajduje się w PSZOK-
-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych) przy ulicy Janowskiej we 
Wrocławiu. Dla dzieci, które tu zaproszono, 
była to okazja do poznania zasad funkcjo-
nowania kompostowni odpadów zielonych. 
Uczestniczyły również w pokazach pracy 
śmieciarki. – To, co można pokazać, zostaje 
w pamięci i wpływa, mam nadzieję, na podej-
mowanie ekologicznych decyzji. Śmieciarka 
pełna odpadów robi wrażenie, więc może po 
takim pokazie ktoś, zanim wyrzuci coś z po-
zoru zbędnego, zastanowi się, czy nie lepiej 
to ponownie wykorzystać, zamiast dokładać 
kolejną rzecz do rosnących hałd odpadów – 
mówi Roman Jagiełło.
Zainteresowanie warsztatami eduka-
cyjnymi okazało się tak duże, że spółka 
zapraszana jest do współudziału w licz-
nych wydarzeniach promujących wiedzę 
z zakresu gospodarowania odpadami. Tak 
też było 10 czerwca br. podczas pikniku pod 
nazwą „Rodzinna niedziela w PSZOK”. Jego 
głównym organizatorem był Ekosystem, 
a pracownicy Chemeko wyjaśniali, za 

pomocą gier i konkursów, jak prawidłowo 
segregować odpady. Dużą atrakcją – jak się 
okazało, nie tylko dla dzieci – były pokazy 
pracy polewaczki. Ten zakupiony przez 
Chemeko w 2015 roku pojazd wyposażony 
jest w zbiornik, który mieści 8000 litrów 
wody oraz w kolektor zmywający wraz 
ze zmywakami i dyszami zraszającymi. 
Idealnie sprawdza się podczas czyszczenia 
ulic i placów, jednocześnie minimalizując 
ilość kurzu i pyłów przedostających się do 
powietrza.
Polewaczkę w akcji można również zoba-
czyć podczas meczów żużlowych Betardu 
Sparty Wrocław, odbywających się na 
Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Che-
meko-System jest sponsorem strategicznym 
drużyny, wspiera ja zarówno finansowo, jak 
i technologicznie, użyczając sprzęt niezbęd-
ny do właściwego utrzymania toru. 
A podczas rozgrywanych ostatnio we 
Wrocławiu zawodów Speedway of Na-
tions, firmy wspierające Spartę przekazały 
dzieciom bilety na te zawody. Chemeko-
-System zaprosił na wielki finał uczniów 
wrocławskich szkół podstawowych. Bo dla 
spółki zasada społecznej odpowiedzialności 
biznesu, który powinien na wielu płaszczy-
znach wspierać lokalną społeczność, nie jest 
tylko teoretycznym pojęciem. – Działalność 
na rzecz edukacji ekologicznej, jak i angażo-
wanie się w pomoc wrocławskim klubom czy 
podejmowanym na terenie miasta inicjaty-
wom są dla nas niezwykle istotne. Z prostego 
powodu – dzięki temu „wszyscy wygrywamy” 
– podsumowuje Roman Jagiełło.

Małgorzata Pawlaczek  

Kondratowice  
– plany inwestycyjne wykonane w stu procentach
Kondratowice są niedużą gminą wiejską, liczącą ponad 
4400 mieszkańców. Wiele wskazuje jednak na to, że może 
ona być coraz atrakcyjniejsza dla inwestorów. Władze sa-
morządowe robią wiele, aby tak się stało. 
Najważniejsze atuty, to brak barier in-
westycyjnych i atrakcyjne ceny gruntów. 
Samorządowcy deklarują też stały kontakt 
i pomoc przedstawiciela Urzędu przez cały 
proces związany z rozpoczynaniem i pro-
wadzeniem już działalności gospodarczej. 
Gmina pomoże również, przy współpracy 
z Powiatowym Urzędem Pracy w znalezie-
niu odpowiednich pracowników.
Dla inwestorów ważna jest infrastruktura, 
w tym drogowa oraz położenie geograficz-
ne miejsca, w którym rozwijają dzia-
łalność. Wśród najważniejszych arterii 
drogowych, zlokalizowanych w nieznacz-
nej odległości od aglomeracji miejskiej, są 
drogi krajowe: nr 39 oraz nr 8. Do lotniska 
we Wrocławiu gminę dzieli dystans zaled-
wie 44 kilometrów.  
Kondratowicom może również sprzyjać 
ogólna sytuacja na rynku pracy Dolnego 
Śląska. W samym Wrocławiu, czy w nie-
których gminach powiatu wrocławskiego, 
bezrobocia praktycznie już nie ma. Hamu-
je to napływ inwestorów, gdyż występują 
coraz większe problemy ze znalezieniem 
pracowników, ale też stwarza szansę gmi-
nom o nieco mniej dogodnym położeniu 
geograficznym. 
Samorządowcy w Kondratowicach od 
wielu lat konsekwentnie realizują zadania 
inwestycyjne, tak aby stworzyć biznesowi 

i oczywiście mieszkańcom gminy, jak 
najlepsze warunki do życia i do prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Plan 
inwestycyjny w czasie obecnej kadencji 
władz samorządowych został wykonany 
w stu procentach. Trzeba jednak pamiętać, 
że w tym roku występuje spiętrzenie wielu 
inwestycji. Spowodowane zostało to m.in. 
harmonogramem konkursów dotyczących 
naborów i dofinansowań ustalonym przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego.
Na wiele przedsięwzięć uzyskano bar-
dzo duże dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych, co zwiększa możliwości 
inwestycyjne gminy i świadczy też dobrze 
o jej zdolności kredytowej. Jednym z naj-
ważniejszych przedsięwzięć była budowa 
przedszkola w Kondratowicach. Zadanie 
to zostało dofinansowane w 85 procentach 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego. 
Już we wrześniu ruszają tam zapisy dzieci. 
Przedszkole jest doskonale zlokalizowane, 
w centralnej miejscowości gminy, znako-
micie wyposażone, z ogrodem i nowocze-
snym placem zabaw. Obiekt ma własną 
kuchnię, która zapewni zróżnicowany, 
zdrowy a zarazem smaczny domowy po-
siłek z uwzględnieniem świeżych warzyw 
i owoców przez cały rok. 

Inne przedsięwzięcie dotyczące oświaty, 
to termomodernizacja obiektów, w tym 
zwłaszcza Sali gimnastycznej w Prusach, 
czy ocieplenie budynku szkoły w Księgini-
cach Wielkich. Te przedsięwzięcia również 
uzyskały 85 procentowe dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego.  
Również dzięki dofinansowaniu z RPO 
ukończono modernizację świetlicy wiejskiej 
w Zarzycy. Znajduje się ona w pięknym, 
wyremontowanym pałacyku. Są tam rów-
nież mieszkania komunalne oraz biblioteka.  
Planowana jest również budowa świetlicy 
wiejskiej w Księginicach Wielkich. Przedsię-
wzięcie ma być dofinansowane z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich dla woje-
wództwa dolnośląskiego. 
W ubiegłym roku Kondratowice, wspólnie 
ze Strzelinem, Domaniowem, Przewornem 
i Wiązowem powołały Klaster Energii 
Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich. Przy-
stąpienie do klastra dało gminie szansę na 
realizację ważnych inwestycji rozwojowych 
oraz chroniących środowisko.

Samorządowcy w Kondratowicach od wielu lat 
konsekwentnie realizują zadania inwestycyjne, tak 
aby stworzyć biznesowi i oczywiście mieszkań-
com gminy, jak najlepsze warunki do życia i do 
prowadzenia działalności gospodarczej

Przedszkole w Kondratowicach jest znakomicie 
wyposażone, z ogrodem i nowoczesnym placem 
zabaw. Zapisy dzieci już we wrześniu.

Kondratowice - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 1500

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa
wydrukowano w serwisie kondratowice.e-mapa.net dnia 2018-06-08 11:38:21
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Mieszkańcy są najważniejsi
Rozmowa z Agnieszką Wersta, wójtem gminy Zawonia

Gmina Zawonia ma bogate walory 
przyrodniczo-krajobrazowe, jest atrak-
cyjna dla weekendowych turystów. W 
jaki sposób te walory są wykorzysty-
wane, czy można w gminie stworzyć 
solidną bazę dla osadnictwa, rekreacji i 
wypoczynku m.in. dla turystów?

Gmina Zawonia jest miejscem, które ze 
względu na swoje walory środowiska przy-
rodniczego i bliskie położenie Trzebnicy z 
nową wybudowaną drogą ekspresową S5 do 
Wrocławia, wielu mieszkańców wybiera na 
swój dom. Wielu przyszłych mieszkańców 
chcących wśród ciszy i zieleni odpocząć po 
pracy znajduje w naszej gminie swoje miejsce 
do życia. Turyści odwiedzający naszą gminę 
znajdą nie tylko piękne widoki na Wzgórzach 
Trzebnickich i naszych lasów. Rozpoczę-
liśmy rozmowy nad oznakowaniem tras 
leśnych umożliwiając poruszanie się szlakami 
rowerowymi prowadzącymi przez lasy do 
poszczególnych miejscowości. Na naszym 
terenie Grochowej powstała ogólnodostępna, 
przepiękna ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, 
na której dzieci i młodzież poznają roślin-
ność i zwierzęta naszych wspaniałych lasów 
oraz uczą się segregacji odpadów. Ścieżka ta 
jest współfinansowana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu oraz Nadleśnictwo 
Oleśnica i jest miejscem rekreacji nie tylko 
mieszkańców Grochowej, ale również tury-
stów chętnie ją odwiedzających. 

Władze gminy dużą uwagę przywiązu-
ją do przedsięwzięć związanych z po-
prawą jakości życia mieszkańców. Jakie 
inwestycje związane z tym obszarem są 
najważniejsze w tym roku?

Ten rok jest dla nas bardzo ważny pod wzglę-
dem trwających już inwestycji, jak i tych które 
się rozpoczną. Przede wszystkim, remontuje-
my obiekt naszego zabytkowego kościoła po-
ewangelickiego, którego wieża będzie dostępna 
dla turystów, jako jedna z atrakcji turystycz-
nych. Rozbudowywujemy  Zespół Szkół w 
Zawoni, którego celem jest przede wszystkim 
poprawa komfortu nauczania dzieci i możliwo-

ści poszerzania swojej wiedzy. Ważny jest rów-
nież komfort przebywania dzieci i nauczycieli 
do czego dążymy nie tylko poprzez rozbudo-
wę, ale i poprawę infrastruktury wokół szkoły. 
Jak co roku, poprawiamy stan naszych dróg, 
w tym roku trwa remont prawie kilometra ul. 
Konopnickiej w Czeszowie wraz z chodnikiem 
i budową kanalizacji deszczowej. Jak co roku 
rozbudowywujemy również sieć oświetle-
nia drogowego w Sędzicach i Budczycach. 
Ważną dla mieszkańców inwestycję również 
rozpoczniemy w tym roku i będzie to budowa 
kanalizacji sanitarnej w Suchej Wielkiej. 
Ważne są również inwestycje w infrastruk-
turę wspólną, służącą mieszkańcom do 
rekreacji i wypoczynku na terenie ogólnodo-
stępnym. Praktycznie w każdej z miejscowo-
ści wykonaliśmy modernizację placu zabaw 
poprzez wymianę urządzeń dla dzieci. Obok 
zabawek dla dzieci postawione są urządzenia 
do ćwiczeń dla dorosłych i seniorów. W miej-
scowościach gdzie nie ma świetlic wiejskich 
najczęściej postawione są już altanki. W tym 
roku postawionych zostanie kolejnych 5 al-
tanek. Pozyskaliśmy fundusze na wykonanie 
Otwartej Strefy Aktywności dla mieszkańców 
Czeszowa i również w Czeszowie rozpocznie-
my budowę świetlicy wiejskiej. Natomiast w 
Zawoni, z funduszy unijnych, rozpoczynamy 
przebudowę terenu po byłym basenie na teren 
sportowo – rekreacyjno - wypoczynkowy dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych.  Na terenach 
tych również mieszkańcy aktywnie włączają 
się w upiększanie ich poprzez posadzenie 
krzewów i kwiatów oraz koszenie. Integracja 
mieszkańców jest podstawą dobrosąsiedzkich 
stosunków. Nasze wsie są małe, co pozwala 
na bliskie utrzymanie kontaktów pomiędzy 
mieszkańcami i wspólne organizowanie czasu 
wolnego. 

Proszę ocenić możliwości gminy w 
zakresie pozyskiwania środków ze-
wnętrznych, w tym unijnych. Do reali-
zacji których przedsięwzięć fundusze te 
będą głównie wykorzystywane?

Nasz gmina, w obecnej perspektywie 2014-
2020, pozyskała fundusze na każdy złożony 

wniosek. Realizowane obecnie i przygoto-
wywane do realizacji inwestycje są nam po-
trzebne w celu poprawy życia mieszkańców 
na terenie naszej gminy. To dobry moment 
by podziękować wszystkim zaangażowanym 
w ich pozyskanie jak i wszystkim życzliwym 
osobom dla Gminy Zawonia. Jeszcze raz 
dziękuję.

Wśród samorządowców na eksponowa-
nych stanowiskach nie ma zbyt wielu 
kobiet. Czy jako kobiecie łatwiej jest 
Pani przekonywać swoich oponentów, 
osiągać kompromis, przekonywać do 
wspólnych działań na rzecz gminy?

Najważniejsza jest merytoryczna rozmowa, 
argumenty i korzyści zawsze muszą być 
pożyteczne dla obu stron. Osobiste zaanga-
żowanie się w rozmowy z każdym partnerem 
procentuje pozyskanymi środkami na rozwój 
i poprawę  jakości życia w naszej gminie. 
Współpraca oparta na wzajemnym szacunku 
zawsze procentuje. Do tego dochodzi jeszcze 
empatia i kobieca intuicja, w sumie to wszyst-
ko może przyczyniać się do osiągnięć kobiet 
zajmujących stanowiska wójtów, burmi-
strzów, czy prezydentów. Osiągnięć, z których 
korzystają mieszkańcy naszych gmin.

SamorządySamorządy



2726 Kapitał POLSKI0 6  2 0 1 8   

Plac Wolności 7  |  Wrocław  |  tel. 71 371 96 53
 e-mail: rezerwacje@liberta7.com

Zapraszamy na prawdziwą włoską ucztęZapraszamy na prawdziwą włoską ucztę

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



28 0 6  2 0 1 8   


