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Samorządy

SPEKTAKULARNA 
WYPRZEDAŻ
LEXUS CT JUŻ OD 99 900 PLN

LEXUS WROCŁAW
ul. Legnicka 164
54-206 Wrocław
Tel. +48 71 359 85 85

Lexus CT prasa  A4 LEXUS WROCŁAW

Lexus CT – zużycie paliwa i emisja CO2 w cyklu mieszanym odpowiednio: 4,8 do 5,4 l/100 km oraz 108 do 121 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 samochodów wycofanych 
z eksploatacji: www.lexus-polska.pl. Podana cena nie dotyczy prezentowanej wersji wyposażenia i nie zawiera ceny lakieru. Oferta ograniczona do samochodów z rocznika 2018.  
Promocja obowiązuje do 31.03.2019 lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły u Autoryzowanego Dilera Lexusa. 
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Słowo od redakcji

Doczekaliśmy się już X edycji Diamentów Infrastruktury 
i Budownictwa (20 lutego, The Westin Warsaw).  Organizator 
przedsięwzięcia Executive Club jest organizacją biznesową 
zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących 
najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. 
Klub inspiruje, integruje elity biznesowe, pomaga identyfiko-
wać potrzeby liderów zarządzania oraz służy budowanie relacji 
i rozwojowi polskiego biznesu. Jubileuszowa edycja była okazją 
do dyskusji na tematy związane z innowacjami, które opano-
wują rynek budownictwa, nowymi technologiami w służbie 
infrastruktury oraz dynamiką rozwoju inwestycji krajowego 
transportu.
Wiadomo, że rozwój infrastruktury,  będzie decydował 
o tempie rozwoju gospodarczego Polski w najbliższych latach 
i dziesięcioleciach. Czy powiodą się ambitne plany? Z pew-
nością nowe technologie, innowacje odegrają w tym obszarze 
ogromną rolę. Ale jest też wiele innych nie mniej ważnych 
wyzwań. Na rynku budowlanym brakuje już ok. 150 tys. 
wykwalifikowanych pracowników. Firmy rozpaczliwie próbują 
się posiłkować pracownikami ze Wschodu i coraz odleglejszych 
od nas krajów, zaczynają mocno zwiększać wynagrodzenia, co 
jednak w konsekwencji może doprowadzić do niekontrolowa-
nych wzrostów kosztów inwestycji stawiających pod znakiem 
zapytania ich opłacalność. A jeśli inwestycje te upadną i to 
przy współfinansowaniu ze środków unijnych, to i te unijne 
pieniądze zostaną utracone. Warto pamiętać o tych rosnących 
zagrożeniach 
Początek roku to dla „Kapitału Polskiego” miły obowiązek 
obecności na galach Laurów Umiejętności i Kompetencji. 
To przedsięwzięcie, mające już 27-letnią tradycje jest organi-
zowane wspólnie m.in. przez Regionalna Izbę Gospodarczą 
w Katowicach i Opolską Izbę Gospodarczą. Jak co roku, gale 
te obfitują w nadzwyczajne wydarzenia, podczas ostatniej było 
nim uhonorowanie Prof. Mariana Zembali Diamentowym 
Laurem Umiejętności i Kompetencji – czyli najwyższym wy-
różnieniem przyznawanym przez kapitułę. Temu wydarzeniu 
poświęcamy osobny artykuł. 
O podtrzymywanie tradycji nagradzania wybitnych oso-
bowości dba również Dolny Śląsk. 22 stycznia odbyła się 
XXVIII już edycja Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych.  
Podczas tych 27 edycji,  wręczono 649 certyfikatów  i wyróż-
niono 258 firm.  Od tego roku, najlepsze z nich „przechodzą” 
do Dolnośląskiej Ekstraklasy Gospodarczej. Mamy więc 
dalszy etap rozwoju tego ważnego dla regionu przedsięwzię-
cia. W „Kapitale Polskim” opisujemy Frankonię Poland, która 
właśnie do takiej ekstraklasy awansowała. Frankonia jest 
klasycznym przykładem tajemniczego mistrza – czyli firmy 
mało znanej w swoim kraju, ale będącej jednym z globalnych 
liderów w swojej wyspecjalizowanej dziedzinie. W tym przy-
padku chodzi o rynek kompatybilności elektromagnetycznej. 
Frankonia ma co roku  mnóstwo ofert uczestnictwa w różnego 
rodzaju konkursach gospodarczych, ale wybiera tylko niektóre. 
Jej obecność w danym konkursie jest najlepszą rekomendacją 
dla tego konkursu. Może warto spojrzeć na różnego rodzaju 
nagrody gospodarcze właśnie pod tym kątem?
Zapraszam do lektury „Kapitału Polskiego”

Redaktor Naczelny 
Ryszard Żabiński

Uczestnik konkursu 
rekomendacją dla tego konkursu

Par tner w ydania

Gospodarka

Innowacje napędzają rozwój Rzeszowa
Na VI Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, który odbył się w ubiegłym roku w Poznaniu, 
miasto Rzeszów zostało uhonorowane prestiżową Polską Nagrodą Innowacyjności 2018. 
Było to już kolejne prestiżowe wyróżnienie dla tego miasta.

Rzeszów określany jest jako stolica inno-
wacji, staje się synonimem nowoczesności 
oraz jakości. Pozycja Rzeszowa na samo-
rządowej mapie innowacji jest doceniana 
przez ekspertów, organizatorów różnych 
prestiżowych wydarzeń, kongresów, ale 
też i to jest przecież najważniejsze, przez 
samych mieszkańców, którym te innowacje 
służą. 
Przypomnijmy Smart City Forum – 
największy w Polsce kongres poświęcony 
funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych 
miast, który odbył się w ub. roku w War-
szawie. Smart City Forum to platforma wy-
miany doświadczeń tworzona m.in. przez 
przedstawicieli administracji publicznej, 
prezesów i dyrektorów wiodących firm, 
ekspertów z zagranicy, którzy prezentują 
innowacyjne rozwiązania sprawdzające 
się np. w Barcelonie, Singapurze, czy też 
Toronto. Czarny koń rankingu miast 
uczących się Smart City Forum to debata 
o wyzwaniach stojących przed niemal 
wszystkimi dziedzinami: od transportu 

i IT przez ekologię, energetykę, budow-
nictwo aż po medycynę oraz komunikację 
międzyludzką. 
Miasto Rzeszów podczas gali zostało 
nagrodzone Statuetką za I miejsce w Kon-
kursie Smart City w kategorii miast „Smart 
City od 100 – 500 tys. mieszkańców”. Kapi-
tuła konkursowa Forum Smart City przy-
znała Miastu nagrodę: „za realizację idei 
Smart City w tym: nowoczesnego systemu 
teleinformatycznego i administracyjnego, 
realizację projektów: e-Podatki, e-Eduka-
cja, e-Komunikacja, e-Budżet Obywatelski 
i wielu innych usług oraz za produkcję zie-
lonej energii”. Statuetkę Smart City Miasto 
otrzymało już po raz trzeci. 
Rzeszów okazał się też czarnym koniem 
Rankingu Miast Uczących się wraz z in-
deksem opracowanym na podstawie badań 
Polityki INSIGHT zajmując w nim drugie 
miejsce po Warszawie. – Ranking poka-
zał, że Rzeszów odznacza się najwyższym 
poziomem edukacji – mówił Tadeusz Ferenc, 
prezydent Rzeszowa. – Badania przepro-
wadzano m.in. w zakresie liczby dzieci 
uczęszczających do przedszkoli oraz wyników 
sprawdzianów szóstoklasistów i egzaminu 
gimnazjalnego. To pokazuje na jakim pozio-
mie odbywa się kształcenie w naszych szko-
łach. Rzeszów jest też największym ośrod-
kiem akademickim w całej Unii Europejskiej. 
Jak podaje Eurostat, na tysiąc mieszkańców 
studiuje u nas 353 osoby. Uczelnie stawiają 
coraz śmielej na naukę nowoczesnych techno-
logii – dodaje Tadeusz Ferenc. 
W ostatnim rankingu najlepszych prezy-
dentów miast "Newsweeka" Tadeusz Ferenc 
zajął II miejsce, a Rzeszów w rankingu 
najlepszych samorządów "Rzeczpospolitej" 
też drugą pozycję. 
W podsumowaniu Rankingu Miast Uczą-
cych stwierdzono, że „Rzeszów to jedyne 
miasto w Polsce, które związało przyszłość 
z technologiami i konsekwentnie realizuje 
tę strategię. Jest także drugim miastem 

w Europie, po Lizbonie, jeżeli chodzi o za-
potrzebowanie na informatyków.
 Jako jedno z niewielu polskich miast może 
też, w najbliższych latach, spodziewać się 
przyrostu liczby mieszkańców.” Rzeszów 
jest jednym z najszybciej rozwijających 
się miast w Polsce. W rankingu serwisu 
rynekpierwotny.pl analizowano dane GUS 
i Eurostatu za lata 2005-2013. Okazuje się, 
że najwyższy wskaźnik PKB ma Wrocław 
– 86 proc. Rzeszów znalazł się na drugim 
miejscu – wzrost PKB o 81 proc. 
Nie byłoby to możliwe bez finansowego 
skoku jakiego dokonało miasto w ostatnich 
kilkunastu latach. W 2003 roku, na począt-
ku rządów Tadeusza Ferenca miasto miało 
w budżecie 387 mln zł, w tym 54 mln zł na 
inwestycje. Dziś budżet Rzeszowa wynosi 
już cztery razy więcej, a na inwestycje zare-
zerwowano aż dziesięć razy więcej. W tym 
czasie przybyło w Rzeszowie ponad dwa 
tysiące nowych firm, a w mieście i najbliż-
szej okolicy swoje oddziały otworzyli tacy 
giganci jak Heli-One, Goodrich, Asseco 
Poland, MTU, i BorgWarner. A wiadomo, 
że nowi inwestorzy oznaczają znaczne 
poszerzenie tzw. bazy podatkowej i tym 
samym wzrastające wpływy do miejskiej 
kasy. To z kolei stwarza samorządowi coraz 
większe możliwości działania. 
– Staramy się stwarzać dla mieszkań-
ców takie warunki, aby miasto było dla 
nich przyjazne – mówi Tadeusz Ferenc, 
prezydent Rzeszowa. – Budujemy nowe 
żłobki i przedszkola. Na nowych osiedlach 
powstają szkoły i hale sportowe. Za ponad 
400 mln zł wdrożyliśmy program unowo-
cześnienia transportu publicznego. Bardzo 
szybko rozwija się ośrodek akademicki. 
Mamy unikatowe kierunki studiów. Na 
uniwersytecie powstał kierunek lekarski. To 
wszystko powoduje, że w Rzeszowie osiedla-
ją się mieszkańcy z innych regionów Polski. 
Miasto staje się coraz bogatsze dlatego też 
mamy pieniądze na nowe inwestycje.

W Rzeszowie osiedlają się mieszkańcy z innych 
regionów Polski – mówi Tadeusz Ferenc, prezydent 
miasta



76 Kapitał POLSKI2  2 0 19   

Gospodarka

Chcemy tworzyć szeroką ofertę 
dopasowaną do różnych grup odbiorców
Z Gheorghe Marianem Cristescu, Prezesem Zarządu 
Polskiego Holdingu Hotelowego rozmawia Ryszard Żabiński

Spółka Chopin Airport Development 
przekształciła się w Polski Holding 
Hotelowy. Tym samym,pod auspi-
cjami Skarbu Państwa, zaczęła się 
konsolidacja branży turystyczno-ho-
telarskiej w Polsce. Jaka będzie jej 
skala?

Do końca roku,do holdingu włączone 
zostaną cztery spółki - 20 hoteli, w któ-
rych jest 1755 pokoi. Najwięcej, bo 13 
przejętych zostanie od Agencji Mienia 
Wojskowego (Cassubia, Royal, Huzar, 
Reymont, Ikar, Iskra, Hetman, Kapi-
tan, Rycerski, Kopernik, Belwederski, 
Mazowiecki, Wieniawa). Po trzy hotele od 
Gliwickiej Agencji Turystycznej (Zagroń, 
Ośrodek Wypoczynkowy "Barbara", 
Zamek w Lesku) oraz od Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych 
(Hotel Katowice, Hotel Monopol w Za-
brzu, Obiekt Pionier w Bytomiu). Jeden 
obiekt zostanie przejęty od spółki Hotele 
Olsztyn - Hotel Kopernik.

Od jak dawna jest Pan związany 
z branżą hotelową?

Od ponad 20 lat. Doświadczenie zdobywa-
łem w polskich oraz międzynarodowych 
firmach, w tym przez 3 lata w sieci Radis-
son, przez ponad 10 lat w Accor Hotels, 
a następnie w Best Western. W lutym 2015 
r. objąłem stanowisko Dyrektora na Polskę 
i Kraje Bałtyckie w ramach struktur Best 
Western International. Od kwietnia 2016 

r. do stycznia 2019 r., kiedy to powstał Pol-
ski Holding Hotelowy, pełniłem funkcję 
Prezesa Zarządu Chopin Airport Develop-
ment – spółki powołanej przez Przedsię-
biorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. 

Na czym opierała się strategia rozwo-
ju spółki Chopin Airport Develop-
ment?

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lot-
nicze” tworzyło tę spółkę z misją realizacji 
inwestycji zlokalizowanych w sąsiedztwie 
portów lotniczych. Wiadomo, że hotele 
zlokalizowane w pobliżu lotnisk mogą 
być bardzo opłacalnym przedsięwzię-
ciem. W Polsce jako pierwsi realizowa-
liśmy ten model rozwoju. Okazał on się 
bardzo dobry – CAD stała się najprężniej 
rozwijająca się spółką hotelarską w Polsce. 
Chopin Airport Development otworzył 
pierwszy w skali kraju pięciogwiazdkowy 
hotel sąsiadujący z lotniskiem. Chodzi 
o Renaissance Warsaw Airport Hotel, 
który został wybudowany naprzeciwko 
terminalu Lotniska Chopina w Warsza-
wie. Był to także pierwszy w Polsce obiekt 
marki Renaissance, należącej do najwięk-
szej sieci hotelarskiej na świecie – Marriott 
International.
Pięciogwiazdkowy hotel Renaissan-
ce, znajduje się w sąsiedztwie naszego 
czterogwiazdkowego hotelu Courtyard by 
MarriottWarsawAirport. Obecnie obok 
siebie funkcjonują dwa różne hotele, zlo-

kalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
lotniska Chopina, które uzupełniają się 
swoją ofertą. 

Jaką bazą hotelową dysponuje Polski 
Holding Hotelowy?

W portfolio mamym.in. jeszcze dwa hotele 
Hampton by Hilton w Warszawie i Gdań-
sku, a także znajdujący się na półwyspie 
Helskim, wypoczynkowo – konferencyjny 

Best Western Hotel Jurata. W ubiegłym 
roku wybudowaliśmy trzygwiazdkowy 
hotel Moxy zlokalizowany  w bezpośred-
nim sąsiedztwie terminalu Międzyna-
rodowego Portu Lotniczego Katowice 
w Pyrzowicach. Obiekt jest pierwszym 
hotelem marki Moxy w Polsce. Moxy jest 
nową marką ekonomiczną sieci Marriott.
Do PHH należą także dwa obiekty Golden 
Tulip w Gdańsku i Międzyzdrojach.W tym 
roku oddamy jeszcze do użytku hotel 
Moxy, przy Lotnisku w Poznaniu – Ławi-
cyoraz Holiday Inn Express przy lotnisku 
w Rzeszowie-  Jasionce. 

Co PHH może zaoferować dwudzie-
stu obiektom hotelowym przejętym 
od 4 grup hotelowych? Czy „pasują” 
one od dotychczasowego modelu roz-
woju inwestycji okołolotniskowych?

Nasze inwestycje okołolotniskowe okazały 
się sukcesem. Jednak chcemy tworzyć bar-
dzo szeroką ofertę hotelową, dopasowaną 
do różnych grup odbiorców. Mamy ofertę 
hotelu pięciogwiazdkowego, cztero- i trzy-
gwiazdkowego, chcemy rozwijać hotele 
w różnych lokalizacjach, dla klientów biz-
nesowych, turystów. Dwadzieścia hoteli, 
które w I etapie zostają włączone do PHH 
wymagają inwestycji. Przeprowadzamy 
dokładne analizy, ile trzeba zainwestować, 
aby zapewnić im niezbędny standard, bez-

pieczeństwo, jakie nakłady są potrzebne, 
aby te obiekty mogły się rozwijać zgodnie 
z naszymi założeniami i wreszcie two-
rzymy model finansowania tych przed-
sięwzięć. Współpracujemy z pięcioma 
międzynarodowymi sieciami hotelowymi: 
Martiott International, Intercontinental 
Hotel Group, Hilton International, Louvre 
Hotels Group, Best Western Hotels & 
Resorts. Mamy dostęp do bazy zagranicz-
nych klientów, używamy nowoczesnych 
narzędzi marketingowych. Mamy więc 
ogromną szansę na to, aby rozwinąć drze-
miący w tych obiektach potencjał.

Jaka jest rola Skarbu Państwa w tej 
konsolidacji?

W zasobach Skarbu Państwa jest kilkaset 
obiektów hotelarskich. Jako PHH poma-
gamy w porządkowaniu tego majątku. 
Przejmowane przez nas hotele muszą 
działać według wysokich, sprawdzonych 
przez nas standardów. Ich oferta musi 
być dopasowana do potrzeb lokalnych 
rynków, naktórych działają i do ewentual-
nego wprowadzenia marki hotelowej. Nasi 
menedżerowie muszą podejmować bardzo 
skomplikowane decyzje, np. jaka marka 
będzie najlepsze dla danego rynku, jeśli 
zagraniczna to jakiej sieci? Mały hotel, 
którym będziemy zarządzać zyska nowe 
możliwości, będzie miał dostęp do szero-

kiej bazy klientów, będzie mógł korzystać 
z najnowocześniejszych rozwiązań. 

Skąd Pan weźmie kadrę zdolną do 
podjęcia tych wyzwań?

Chcemy oprzeć się na dotychczasowych 
pracownikach. Dać szansę zarówno 
młodszym, jak i starszym osobom. To 
bardzo ważne, aby młodzi ludzie mieli 
szansę na rozwój i karierę w hotelarstwie, 
właśnie w Polsce. Chcemy też dać szansę 
starszym pracownikom. Być może nie 
mieli jej wcześniej, bo na przykład w miej-
scach, gdzie pracowali nie inwestowano 
w rozwój. Niedawno podpisałem awans na 
wicedyrektora jednemu z naszych pracow-
ników, który skończył już 60 lat. 

W perspektywie kilku lat Polski 
Holding Hotelowy może się okazać 
nie do pobicia dla konkurencji?

Dlaczego zaraz „nie do pobicia”? Oczy-
wiście, konkurencja w naszej branży jest 
bardzo duża, ale przecież możemy też 
współpracować. Uczestniczymy w wielu 
takich projektach, które mają na celu roz-
wój całej branży np.ogólnopolskiej akcji 
„Polska zobacz więcej – Weekend za pół 
ceny”. Ważne są dla nas także działania 
z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu, wspieranie dzieci z domów dziec-
ka czy hospicjów.

Moxy Katowice Airport znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie portu 
lotniczego Katowice-Pyrzowice. To pierwszy w Polsce i w Europie Środkowo-
-Wschodniej lifestylowy obiekt marki Moxy.

W Golden Tulip Międzyzdroje Residence znajduje się 110 apartamentów,  
restauracja, bar i lobby oraz strefa wypoczynku.

Gheorghe Marianem Cristescu, 
Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego

Renaissance Warsaw Airport Hotel to pierwszy w skali kraju pięciogwiazdkowy hotel sąsiadujący z lotniskiem. To także pierwszy w Polsce obiekt marki  
Renaissance, należącej do największej sieci hotelarskiej na świecie – Marriott International.
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Unijne rekomendacje korzystne dla Polski
Pytanie do Jerzego Kwieciń-
skiego, Ministra Inwestycji 
i Rozwoju

Jak Pan Minister ocenia rekomendacje 
Unijnego Komitetu Stałych Przed-
stawicieli (COREPER) dla Rady Unii 
Europejskiej dotyczące inwestowania 
funduszy polityki spójności przez 
Polskę? 

COREPER można porównać do naszego 
Stałego Komitetu Rady Ministrów. Na obu 
forach uzgadniane są treści projektów ustaw 
i rozporządzeń zanim trafią na posiedzenie 
rządu lub, w przypadku UE, na posiedzenie 
Rady UE.
Rumuńska prezydencja uwzględniła nasze 
propozycje i zaprezentowała korzystne dla 
Polski projekty rozporządzeń. COREPER 
zarekomendował by Rada UE przyjęła 
zmiany, które umożliwią między innymi fi-
nansowanie infrastruktury gazowej, jeśli jest 
to związane z odchodzeniem od gospodarki 
opartej na węglu, finansowanie zakupu tabo-
ru kolejowego oraz inwestycji w infrastruk-
turę lotniskową w zakresie bezpieczeństwa. 
W pierwotnej wersji rozporządzeń, które Ko-
misja Europejska przedstawiła w maju 2018 
roku, nie było takiej możliwości.

Mamy też kompromis w kwestii podziału 
perspektywy 2021-2027 na dwie części. Pier-
wotnie Komisja Europejska zakładała jej po-
dział na dwie części - od 2021 do 2025 roku 
i potem od 2026 do 2027 – a to znacząco 
utrudniłoby realizację dużych projektów, na 
przykład infrastrukturalnych czy w obszarze 
badań i rozwoju. Kompromis polega na tym, 
że od samego początku możemy planować 
podział i sposób inwestowania całości fun-
duszy  na lata 2021-2027, ale połowa puli na 
lata 2026-2027 będzie do dyspozycji państw 

członkowskich dopiero wtedy, gdy Komisja 
sprawdzi w 2025 roku jak poszczególne kraje 
wykorzystują unijne pieniądze.
Sceptyczna wobec tych propozycji była Ko-
misja Europejska. Udało nam się przekonać 
też płatników netto, na przykład Francję 
i Holandię. Uzgodnione rozwiązania musi 
jeszcze przyjąć Rada Unii Europejskiej. 
Dalsze prace będą się toczyć w ramach nego-
cjacji z Parlamentem Europejskim w ramach 
tak zwanego trilogu.

Źródło: www.miir.gov.pl
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Jesteśmy wsparciem dla przedsiębiorców 
Rozmowa z Henrykiem  Galwasem, prezesem zarządu  
Opolskiej Izby Gospodarczej

Jak duże było zainteresowanie ze strony 
przedsiębiorców i władz samorządowych, 
Galą Laurów Umiejętności i Kompetencji 
2018 w Opolu?

Z roku na rok mamy coraz większą liczbę zgło-
szonych  kandydatur do nagrody Laurów Umie-
jętności i Kompetencji. Dzieje się tak zapewne, 
że jest to wyróżnienie, które ma już odpowiednią 
rangę i ogromny prestiż. Sama nagroda, co warto 
podkreślić,  jest już na stałe wpisana  w promocję 
naszego województwa. Tegoroczna edycja, to już 
dwudziesty siódmy raz kiedy będziemy mieli 
zaszczyt honorować tym wyróżnieniem – osoby, 
firmy oraz instytucje. 

Proszę powiedzieć, jakie inne ważne 
wydarzenia gospodarcze organizuje Izba 
w tym roku?

Największym dla nas wydarzeniem jest oczywi-
ście uroczysta Gala Laurów Umiejętności i Kom-
petencji, która będzie miała miejsce w Filharmo-
nii Opolskiej im. J. Elsnera. Jeśli chodzi o inne 
nasze przedsięwzięcia, to jesteśmy też organiza-
torem konkursu Opolska Nagroda Jakości, która 
polega na profesjonalnym audycie zgłoszonych do 
niej  firm, które pretendują później o to wyróżnie-
nie. Organizujemy też szkolenia i spotkania dla 
naszych przedsiębiorców. Ostatnio bardzo dobrze 
przyjęte jest  tzw. „Śniadanie biznesowe” gdzie 
nasi członkowie mogą w dość luźnej atmosferze 
porozmawiać, wymienić się informacjami. Często 
towarzyszą  temu panele dyskusyjne i szkolenia. 

Ilu wszystkich członków ma obecnie Opol-
ska Izba Gospodarcza? Czy macie członków 
spoza województwa?

Obecnie Opolska Izba Gospodarcza liczy 467 
członków, którzy reprezentują nasze opolskie 
województwo. W zasadzie koncentrujemy się 
na naszym regionie. Firm spoza jego  granic nie 
mamy.
Na mocy porozumienia Izby z Krajową Izbą 
Doradców Podatkowych, od 2019 roku eksperci 
podatkowi będą świadczyć nieodpłatne usługi 
członkom zrzeszonym w Opolskiej Izbie Go-
spodarczej. Dlaczego zdecydowano się na takie 
rozwiązanie?
Zawsze staramy się szukać wsparcia dla naszych 
przedsiębiorców wśród różnych instytucji. Takie 
rozwiązanie myślę , że  jest niezwykle atrakcyjne. 
Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z porad 
profesjonalnych ekspertów podatkowych za 
darmo, co będzie dla nich ułatwieniem w ich co-
dziennej pracy. Mamy bardzo dużo pozytywnych  
opinii naszych członków co do tego rozwiązania. 
Dostajemy też sugestie od nich co do kwestii, 
których rozwiązania oczekiwaliby z naszej strony. 
Nadmienię, że w tamtym roku zorganizowaliśmy 
szereg szkoleń w naszej siedzibie i w terenie  doty-
czącej ustawy „RODO”  o co byliśmy poproszeni 
przez naszych  przedsiębiorców. 

Proszę wymienić jakie korzyści odnoszą 
przedsiębiorcy z przynależności do Opol-
skiej Izby Gospodarczej?

Opolska Izba Gospodarcza to przede wszyst-
kim relacje biznesowe , które szczególnie dzisiaj  
w świecie wszechobecnej  konkurencji są ogrom-
nie ważne.  Pyta Pan o korzyści z bycia członkiem 
- jest ich naprawdę wiele, to  m.in.  bezpłatne 
szkolenia, możliwości pozyskiwania środków na 
rozwój firmy, czy też uczestnictwo w projektach 
unijnych . Do tego promocja na łamach naszego 
wydawnictwa pn. „Forum Opolskiego Biznesu”, 
czy też bezpośrednie dojście do przedsiębiorców 
zrzeszonych w Izbie. 
Zawiązaliśmy również współpracę z Izbą Go-
spodarczą we Lwowie, gdzie mamy możliwości 
ułatwienia naszym firmom wejście na rynek 
ukraiński, czy też inne działania zmierzające do 
współpracy między naszymi przedsiębiorcami. 
Zawsze jesteśmy wparciem jako Instytucja dla 
nich. Izba Gospodarcza ma instrumenty jak Sąd 
Arbitrażowy, gdzie możemy polubownie roz-
strzygać spory między przedsiębiorcami, do tego 
wsparcie radców prawnych, czy wspomnianej 
instytucji podatkowej. Na pewno w jedności siła,  
stąd zachęcam przedsiębiorców do zrzeszania się 
w izbach gospodarczych.
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Jak Pan odbiera to wyróżnienie?
Moja firma otrzymała wiele nagród. 
Możemy tu wymienić:  Dolnośląskiego 
Gryfa, Dolnośląski Klucz Sukcesu, Fair 
Play, Dolnośląski Certyfikat Gospodar-
czy i wiele innych. Dolnośląski Certy-
fikat Gospodarczy jest dla mnie ważny 
m.in. z tego względu, że w Kapitule 
znajdują się osoby, które doskonale znają 
nasz produkt. Spełniliśmy też 15 kryte-
riów, które doskonale obrazują sposób 
działania firmy, jej efektywność. Cieszę 
się, że jesteśmy doceniani, że przebija się 
do naszej świadomości to, że w Dzier-
żoniowie, w Polsce można produkować 
naprawdę niesamowite rzeczy.
Rzeczywiście komory bezodbicowe – fla-
gowy produkt Frankonii są montowane 
na całym świecie. Średnia firma z Dzier-
żoniowa stała się globalnym graczem – 
konkuruje z koncernami zatrudniającymi 
po kilkadziesiąt tysięcy osób.

Czym w ogóle jest komora bezod-
biciowa?

Być może niektórzy pamiętają z dzieciń-
stwa taką scenę – ojciec ogląda telewi-

zor, a matka włącza odkurzacz i telewi-
zor zaczyna „śnieżyć”. Te urządzenia nie 
są ze sobą zgodne elektromagnetycznie. 
O ile w takim przypadku można by 

przejść nad tym do porządku dziennego, 
to teraz w wypadku wysokiej techniki, 
urządzeń pracujących w samolocie, czy 
elektrowni, taka sytuacja niezgodności 
elektromagnetycznej jest nie do pomy-
ślenia. Trzeba więc badać urządzenia 
pod tym kątem w komorach bezodbicio-
wych.
Komora bezodbicowa jest pomiesz-
czeniem, w którym pochłaniana jest 
energia elektromagnetyczna emitowana 
przez wszelkie urządzenia elektryczne 
i elektroniczne. Budujemy komory np. 
dla samolotów, pociągów, samochodów, 
ciężarówek itd. Dzięki takiej komo-
rze można określić częstotliwość fal 
elektromagnetycznych emitowanych 
przez badane urządzenie, a tym samym 
sprawdzić, czy mieści się ono w nor-
mach określonych przez dane państwo. 
Innymi słowy, urządzenia elektryczne 
i elektroniczne muszą być kompatybilne 
elektromagnetycznie z innymi urządze-
niami, gdyż inaczej wzajemnie zakłóca-
łyby swoje działanie.

Frankonia jest jednym ze świato-
wych liderów producentów i do-

Firma z Dzierżoniowa skutecznie 
konkuruje na globalnym rynku
Rozmowa z Krzysztofem Zawadzkim, twórcą i właścicielem Frankonii - Poland. Podczas 
XXVIII Gali Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, Frankonia-Poland otrzymała nomina-
cję do Dolnośląskiej Ekstraklasy Gospodarczej.

stawców działających na  rynku 
EMC (kompatybilności elektroma-
gnetycznej). Jak dużą część produk-
cji stanowi eksport?

Ponad 99 procent. Nasze komory są mon-
towane na całym świecie. Musimy kon-
kurować z wielkimi globalnymi gracza-
mi, którzy mają wyspecjalizowane działy 
kompatybilności elektromagnetycznej. 
Naszym atutem jest m.in. elastyczność, 
możemy np. zmienić sposób wykonania 
komory nawet w fazie produkcyjnej, jeśli 
pojawiły się takie przesłanki i klient tego 
sobie życzy. Musimy pamiętać, że komora 
bezodbiciowa jest produktem niesłycha-
nie skomplikowanym, nieraz musi mieć 
ogromne rozmiary, tak aby zmieścił się 
w niej np. samolot, czy cały pociąg… 
Jesteśmy znani na świecie i przykre 
jest, że nie zawsze doceniają nas w Pol-
sce. Pamiętam jak przed wieloma laty 
chcieliśmy wyprodukować, dosłownie 
przy prawie zerowej marży, komorę dla  
polskiej uczelni.
Niestety, wybrano droższą o pół miliona 
euro komorę wytworzoną przez firmę 
amerykańską.

Do tak innowacyjnej produkcji 
trzeba mieć bardzo dobrze przygo-
towaną załogę. Ile osób pracuje we 
Frankonii?

Zatrudniamy ok.150-180 osób, ta wielkość 
się zmienia, oprócz tego pracuje dla nas 
wiele firm, dla niektórych z nich jesteśmy 
jedynym partnerem. Można więc powie-
dzieć, że potrzebujemy około 200 osób.
Staramy się im zapewnić jak najlepsze 
warunki do rozwoju, pobudzać kre-
atywność, zachęcać do współzawod-
nictwa, zgłaszania propozycji ulepszeń 
na swoich stanowiskach pracy. Staramy 
się coraz bardziej integrować załogę, 
organizujemy szkolenia, na których 
m.in. uczymy się tego jak ważne jest 
współdziałanie, komunikacja. Myślę, że 
taka załoga jest dużym atutem konku-
rencyjnym wobec wielkich koncernów, 
w których kultura organizacyjna wyglą-
da często zupełnie inaczej.
Jesteśmy więc średnią firmą, ale możemy 
się pochwalić bardzo dobrymi wynika-
mi. Wśród wszystkich małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce znajdujemy się na 
67 miejscu pod względem wyników finan-
sowych. To chyba dobrz e o nas świadczy.

Jakie są plany na 2019 rok?
Mamy już podpisane kontrakty na cały 
rok więc koncentrujemy się na ich reali-
zacji. Jeśli chodzi o zamierzenia inwe-
stycyjne, to z pewnością coraz więcej na-
kładów będziemy przeznaczać na rozwój 
robotyki. To wcale nie oznacza, że ludzie 
przestaną nam być potrzebni. Ktoś prze-
cież musi nadzorować pracę automatów, 
programować je, projektować.

GospodarkaGospodarka
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Centrum rozpoczęło działalność 1 stycznia 2002 
roku jako pierwszy w Polsce  Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej zajmujący się chirurgicznym 
leczeniem chorób serca u dzieci i dorosłych. 
Placówka powstała na bazie istniejącego od 1989 r. 
w tym samym miejscu, w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym, Oddziału Kardiochirurgii 
Dziecięcej. Inicjatorem powstania oddziału był 
dyrektor Szpitala prof. dr hab. Wojciech Witkie-
wicz, a patronat nad Oddziałem objął prof. dr hab. 
Zbigniew Religa, który w 1990 r. wykonał pierwszą 
korekcję wady wrodzonej serca u dziecka. Kierow-
nictwo Oddziału objął i pełnił przez 20 lat prof. dr 
hab. Krzysztof Wronecki. Wraz z nim rozpoczęli 
pracę chirurdzy dziecięcy Piotr Kołtowski i Ma-
riusz Mieczyński. 
W Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej wykony-
wano  ponad 100 korekcji wrodzonych wad serca 
rocznie, co całkowicie zabezpieczało potrzeby 
Dolnego Śląska. Wprowadzono operacje wad wro-
dzonych serca u noworodków i niemowląt, które 
obecnie stanowią 60% wykonywanych zabiegów. 
Wszyscy asystenci uzyskali specjalizację z kar-
diochirurgii. Nawiązano współpracę z ośrodkami 
kardiochirurgii dziecięcej w Sankt Augustin koło 
Bonn, w Berlinie i Dreźnie. 
W wyniku współpracy z ośrodkami niemiecki-
mi powstała w 2001 r. polsko-niemiecka spółka 
„Medinet”, która powołała Dolnośląskie Centrum 
Chorób Serca. Dyrektorem ośrodka został dr 
hab. Romuald Cichoń, który ukończył Śląską 
Akademię Medyczną w Katowicach w 1982 r. 
Jedenaście lat później pod kierunkiem prof. dr 
hab. Zbigniewa Religi obronił doktorat: „Ocena 
przeszczepów allogennych tętnic szyjnych kon-
serwowanych metodą krioprezerwacji u psów”. 
W 2005 r. habilitował się w Instytucie Kardiologii 
w Warszawie  na podstawie rozprawy: „Zasto-
sowanie techniki telemanipulacyjnej w leczeniu 
chirurgicznym choroby wieńcowej”. Od 1995 r. 
pracuje jednocześnie w Centrum Chorób Serca 
Uniwersytetu w Dreźnie. 
Głównym tematem jego zainteresowań zawodo-
wych jest zastosowanie robotów w kardiochirur-
gii. W tej dziedzinie należy do czołówki  światowej 
i ma największe doświadczenie w Polsce. Jest 
autorem i współautorem 81 publikacji naukowych, 
monografii i dwóch patentów. Został odznaczo-
ny Krzyżem Kawalerskimi i Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.
 Dyrektorem medycznym Medinetu został dr 
Piotr Kołtowski, który był nim do roku  2008. 
W roku 2005 rozpoczął pracę w Medinecie dr Ry-
szard Jadach, który od roku 2008 jest dyrektorem 
zarządzającym. Od tego samego roku dyrektorem 
ekonomicznym jest mgr Maria Tomczak, która ma 
do dyspozycji młody i sprawnie działający zespół 
administracji.
 Od chwili powstania „Medinetu” ordynatorem 
Oddziału Kardiochirurgii jest dr n. med. Paweł 
Kwinecki, wychowanek prof. Poniżyńskiego z Po-

znania, jego zastępcą jest dr Mariusz Mieczyński. 
Na Oddziale pracują także kardiochirurdzy: Ar-
kadiusz Farmas, Piotr Kołtowski, pracował przez 
6 lat Witold Gwóźdź – wszyscy oni są uczniami 
prof. Religi. Kardiochirurgią dziecięcą zajmuje 
się dr n. med. Girish Sharma – wychowanek prof. 
Wojtalika z Poznania, który od roku 2008 jest 
ordynatorem Oddziału Kardiochirurgii Dzie-
cięcej. Specjalizację z kardiochirurgii uzyskali 
Cyprian Augustyn i Ireneusz Szwedo, w trakcie 
specjalizacji są lekarze Grzegorz Wąż, Maksymi-
lian Piórkowski i Mateusz Potoczny.  Na Oddziale 
Kardiochirurgii pracuje także kardiolog dr n. 
med. Małgorzata Winter. 
W Dolnośląskim Centrum Chorób Serca działa 
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej prowadzony 
przez dr Ewę Krauz, zespołem fizjoterapeutów 
kieruje mgr Beata Gacał. Oddział jest jednym 
z nielicznych, który prowadzi wczesną szpitalną 
rehabilitację kardiologiczną. Centrum ma własny 
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Jego 
ordynatorem był  dr Jacek Adamus obecnie dr 
Marcin Rak . Na Oddziale pracują także: dr S. 
Brodzka, dr P. Gliwa, , dr B. Wyszomirska., dr M 
Lemański, dr w.Gaweł ,dr M.Fleischer
„Medinet” posiada również Dolnośląskie Cen-
trum Diagnostyki Kardiologicznej, które jest 
nowoczesną, dysponującą bogatym zapleczem 
placówką, świadczącą ambulatoryjną opiekę 
specjalistyczną. 
W 2006 r. powstał oddział zamiejscowy w Nowej 
Soli, który całkowicie zabezpiecza potrzeby woje-
wództwa lubuskiego w dziedzinie kardiochirurgii. 
Dr hab. Romuald Cichoń  został powołany na sta-
nowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
kardiochirurgii. 
W Dolnośląskim Centrum Chorób Serca 
„Medinet” przeprowadza się ponad 800 operacji 
kardiochirurgicznych rocznie, w tym ponad 100 
operacji u dzieci. Wykonywany jest pełen zakres 
zabiegów kardiochirurgicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zabiegów naprawczych zastawki 
mitralnej. W tej dziedzinie Centrum współpracuje 
z Kliniką Chirurgii Serca w Paryżu (dr Krzysztof 
Kucharski), z Kliniką Kardiochirurgii w Duisbur-
gu (dr Stefan Ostapczuk), Uniwersytecką Kliniką 
Kardiochirurgii w Essen (dr Jarowit Piotrowski) 
i Centrum Chorób Serca w Dreźnie. W latach 
2006-2010 zabezpieczał kardiochirurgicznie 
Clinique des Oasis w Algerii( Ghardaia) .
Do szczególnych osiągnięć można zaliczyć jedno-
czasową operację guza nerki z usunięciem zmian 
nowotworowych z żyły czczej dolnej w krążeniu 
pozaustrojowym, jednoczasowe operacje kar-
diochirurgiczne z udrażnianiem tętnic szyjnych, 
jednoczasowe operacje kardiochirurgiczne 
i torakochirurgiczne, endoskopowe pobieranie 
żyły odpiszczelowej, wprowadzenie metody ciepłej 
krwistej kardioplegii metodą Calafioro. Większość 
zabiegów pomostowania aortalno wieńcowego 
wykonywanych jest bez krążenia pozaustrojowego 

(OPCAB), wprowadzono również małoinwazyjne 
metody operacyjne (MIDCAB). W dziedzinie 
kardiochirurgii dziecięcej jako jedyny ośrodek 
w Polsce wykonujemy torakoskopowe zamyka-
nie przetrwałego przewodu tętniczego (Botalla), 
najmniejszy operowany pacjent miał 420 g wagi. 
W koniecznych przypadkach stosujemy w leczeniu 
naszych pacjentów ECMO.
„Medinet” posiada certyfikat ISO 9001:2008 , 
a w rankingach „Rzeczpospolitej” każdorazowo 
plasował się w czołówce najlepszych szpitali w Pol-
sce, czterokrotnie zdobywał Dolnośląski Certyfikat 
Gospodarczy. W  2014 r i 2018 dzięki zaangażo-
waniu i ogromnej pracy personelu, „MEDINET”  
pozytywnie przeszedł wizytację akredytacyjną 
i uzyskał ponad 80% możliwej do uzyskania liczby 
punktów w zakresie spełnienia standardów akredy-
tacyjnych i tym samym znalazł się w prestiżowym 
gronie Szpitali Akredytowanych.  
Pracownicy Dolnośląskiego Centrum Chorób Ser-
ca„Medinet” opublikowali od chwili powstania, tj. 
od 2002 r., ponad 80 prac naukowych. Biorą także 
aktywny udział w zjazdach krajowych i zagra-
nicznych. Zakończono dwa przewody doktorskie 
(Małgorzata Winter i Marcin Rak), kilka jest 
w trakcie realizacji.
Od początku istnienia „Medinetu” działa Stowa-
rzyszenie Rozwoju Kardiochirurgii i Chirurgii 
Naczyniowej, które zajmuje się działaniami zmie-
rzającymi do rozwoju kardiochirurgii, w szczegól-
ności kardiochirurgii dziecięcej. Prezesem Stowa-
rzyszenia jest prof.dr habil. Krzysztof Wronecki. 
Od roku 2009 w „ Medinecie” działa również Klub 
Pacjenta „Zdrowe Serce” skupiający pacjentów po 
zabiegach kardiochirurgicznych. Jego działalno-
ścią kieruje Ryszard Chwaliński

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca „Medinet”

Prezes dr hab. Romuald Cichoń 

Stawiać ratowanie życia drugiego człowieka ponad 
wszelkie inne wyzwania 
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala wybitny kardiochirurg, 
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, podczas 
Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji 2018 został uhonoro-
wany Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji. 
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 
już od 27 lat pielęgnuje tradycję przekazywa-
nia podziękowań wybitnym osobowościom. 
- Celem rozdania Laurów Umiejętności 
i Kompetencji jest zwrócenie uwagi na auto-
rytety – niezwykle potrzebne w dzisiejszych 
czasach. To również próba przypomnienia 
o uniwersalnych wartościach poprzez osoby, 
w których działaniach można je odnaleźć – 
mówił Tadeusz Donocik, Honorowy Prezes 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowi-
cach oraz Przewodniczący Kapituły Laurów 
Umiejętności i Kompetencji.
Wśród dotychczasowych Laureatów znalazły 
się takie osobistości jak: Ojciec Święty Jan 
Paweł II, Przewodniczący Komisji Europej-
skiej José Manuel Durão Barroso, Sekretarz 
Generalny NATO Javier Solana, Emisariusz 
Komendy AK i Rządu RP w Londynie Jan 
Nowak Jeziorański, Komisarz UE 
ds. Energii AndrisPiebalgs, Marszałek 
Senatu RP Bogdan Borusewicz czy wybitny 
polski kompozytor Krzysztof Penderecki. 

Legenda polskiej medycyny
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala w 1974 
roku  ukończył z wyróżnieniem studia wyż-
sze na Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu. W latach 1975-1980 
pracował jako asystent, a następnie starszy 
asystent i adiunkt w Klinice Chirurgii 
Serca na macierzystej uczelni. W roku 1979 
otrzymał stopień doktora nauk medycznych, 
broniąc z wyróżnieniem przewód doktorski.
W latach 1981-1985 odbył staż naukowy 
w holenderskim Utrechcie.
Powrócił do Polski w 1985 roku, aby na 
zaproszenie profesora Zbigniewa
Religi podjąć pracę w utworzonej wówczas 
i kierowanej przez niego Katedrze
i Klinice Kardiochirurgii Śląskiej Akademii 
Medycznej w Zabrzu. Asystował
przy pierwszych w Polsce operacjach 
transplantacji serca oraz zabiegu wszczepie-
nia sztucznego serca.
W roku 1988 roku odbył kolejny staż na-
ukowy w Deborah Heart und Lung Center 
w Nowym Yorku. W tym samym roku 
uzyskał też specjalizację z zakresu kardio-
chirurgii. W roku 1989 wraz z dr n. med. 
Andrzejem Bochenkiem uruchomił znany 
dziś ośrodek kardiochirurgiczny w Katowi-
cach-Ochojcu.
W 1990 roku odbył kolejny staż naukowy 
w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu 

RWTH Aachen w Niemczech. Następnie 
powrócił do Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej 
Akademii Medycznej w Zabrzu i zajął się 
programem transplantacji serca oraz płuc. 
Rok później przeprowadził pierwszą w Polsce 
transplantację serca u dziecka. W 1991 roku 
habilitował się (z wyróżnieniem), a w 1998 
otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.
W roku 1998 wykonał pierwszą w naszym 
kraju transplantację pojedynczego płuca, 
a w 2001 jako pierwszy w Polsce przeszczepił 
choremu płuco-serce.
Od roku 1993 jest dyrektorem Śląskiego 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a od 1999 
roku kieruje Katedrą i Oddziałem Klinicz-
nym Kardiochirurgii, Transplantologii, 
Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Za-
brzu. W 2015 roku pełnił funkcję Ministra 
Zdrowia.
Dorobek naukowy Pana Profesora obejmuje 
92 rozdziały w 25 podręcznikach, redakcję 4 
publikacji książkowych, 693 prace orygi-
nalne, w tym ponad 150 w zagranicznych 
czasopismach. Ważne miejsce w jego pracy 
zawodowej zajmuje działalność dydaktyczna 
- zarówno przeddyplomowa dla studentów 
jak i podyplomowa dla lekarzy.
Prof. Zembala jest członkiem licznych 
krajowych i zagranicznych organizacji 
medycznych, w tym Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego, Towarzystwa Chirurgów 
Polskich, Polskiego Towarzystwa Lekarskie-
go, Polskiego Towarzystwa Transplantacyj-
nego, International Society for Heart and 
Lung Transplantation, European Society of 
Cardiovascular Surgery (był Prezydentem 
w latach 2010-2012) i European Association 
for Cardiothoracic Surgery (w którym jest 
Prezydentem od 10.2017 r.). Profesor Marian 
Zembala jest także laureatem kilkudziesięciu 
odznaczeń państwowych, nagród i wyróż-
nień.

Bóg nie lubi ludzi leniwych
To wyjątkowy moment, w którym do 
Panteonu Laureatów Laurów Kompetencji 
i Umiejętności dołącza ktoś tak wyjątkowy 
jak prof. Marian Zembala – naukowiec, 
lekarz, menadżer, polityk. To współczesny 
Homo Faber – wybitnie uzdolniony czło-
wiek pracy, stawiający obowiązki, w tym 
przede wszystkim ratowanie życia drugiego 
człowieka – ponad wszelkie inne wyzwania 
-  powiedział Janusz Steinhoff, Przewod-

niczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej 
oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach. 
- Każdego dnia swoją postawą potwierdza 
życiowe credo, że każdy sukces rodzi się dzięki 
benedyktyńskiej zespołowej pracy, systema-
tyczności oraz determinacji w dążeniu do wy-
znaczonego celu.  W przypadku Profesora ta 
wola współpracy ma też silne oparcie w wie-
rze, empatii i wrażliwości. Jego stwierdzenie: 
,,Bóg nie lubi ludzi leniwych” to nie zgrabny 
slogan. W trakcie całego swojego życia pracę 
naukową łączył z praktyką lekarską, następ-
nie decydując się na równoczesną aktywność 
w życiu politycznym podobnie jak jego mentor 
i przyjaciel – prof. Zbigniew Religia, również 
laureat Laurów.

Posiadł On wszystkie najważniejsze tutaj 
umiejętności: jest nowatorski i odważny 
w działaniu, jest otwarty na innych i łączy ich 
wysiłki, jest wreszcie pracowity i zapobiegliwy 
tam gdzie pojawia się zagrożenie. – mówił 
Jerzy Buzek Premier Rządu RP w latach 
1997-2001 Przewodniczący PE 2009-2012, 
Poseł do PE. - Na terenie zurbanizowanego 
Śląska tym zagrożeniem jest przede wszyst-
kim zdrowie i to wyzwanie – walki o nasze 
zdrowie – stało się pasją jego życia. Od pio-
nierskich transplantacji serca i płuc, poprzez 
zorganizowanie wzorowej kliniki kardiochi-
rurgii i kardiologii w Zabrzu, aż do przed-
sięwzięć krajowych i zagranicznych w opiece 
zdrowotnej. Wszystko to jest przedmiotem 
Jego działań. Ale przede wszystkim zdrowie 
dla ludzi ,opieka zdrowotna nakierowana 
na pacjenta, służąca mieszkańcom zniszczo-
nej przemysłem śląskiej ziemi. Ale nie tylko 
o tę dzielność profesora tutaj chodzi, ale też 
o umiejętność obrony polskiej racji stanu, 
naszego sytemu wartości i człowieczeństwa. 
Realizował i realizuje to nie tylko jako szef 
kliniki w Zabrzu, ale też radny sejmiku, poseł 
na Sejm, a przede wszystkim Minister Zdro-
wia Rządu RP.
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Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. (Wro-
cławski Rynek Hurtowy) jest miejscem dobrze znanym wie-
lu przedsiębiorcom w całym kraju. Na obszarze 37 hektarów 
funkcjonuje blisko 500 firm – w tym hurtownicy, importerzy 
oraz producenci branży ogrodniczej, florystycznej, ale tak-
że spożywczej i  przemysłowej. Firma jest spółką akcyjną 
działającą od 1995 roku, zajmuje się głównie organizacją 
rynku hurtowego w zakresie obrotu handlowego artykuła-
mi rolno-spożywczymi i kwiatami (branża dominująca) oraz 
obsługą i  wynajmem nieruchomości komercyjnych. Cen-
trum to łącznie ponad 42 tys. m2 powierzchni magazynowo 
– handlowych z dobrze rozbudowaną siecią dróg wewnętrz-
nych i parkingów.  Sprzedaż odbywa się w halach (niektóre, 
jak hala kwiatowa o powierzchni 1,19 ha, są klimatyzowane 
i wyposażone w chłodnie) oraz pod wiatami. Na terenie Dol-
nośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A., pod 
wiatami i w nowoczesnych, klimatyzowanych pawilonach, 
w każdy piątek tygodnia, odbywa się hurt zoologiczny.

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożyw-
czego  S.A. serdecznie zaprasza do podjęcia współpracy 
w  zakresie realizacji planowych inwestycji oraz wynajmu 
powierzchni handlowych i  magazynowych. W  2018 r. zre-
alizowane zostały m. in. dwie nowe inwestycje w  postaci 
nowoczesnych hal namiotowych. W kolejnych latach zapla-
nowana została realizacja kolejnych dwóch hal namioto-
wych. Zarząd Spółki na bieżąco realizuje plany remontowe 
oraz modernizacyjne mające na celu utrzymanie obiektów 
w dobrej kondycji technicznej, tak żeby rynek hurtowy był 
nadal konkurencyjny oraz atrakcyjny nie tylko operatorów 
i kontrahentów Spółki, ale również dla klientów, którzy regu-

larnie przyjeżdżają na zakupy. Wrocławski Rynek Hurtowy 
popularnie nazywany giełdą kwiatową to firma, która znana 
jest mieszkańcom Wrocławia przede wszystkim z  bardzo 
szerokiego asortymentu kwiatów i  akcesoriów dekoracyj-
nych dostępnych na rynku hurtowym. Największą popular-
nością wśród oferowanych towarów cieszą się kwiaty cięte 
i  doniczkowe, rośliny rabatowe, materiały szkółkarskie, 
a także produkty ogrodnicze oraz artykuły dekoracyjne.

Przez wiele lat swojej działalności firma otrzymała wiele 
nagród i wyróżnień. Jednym z ostatnich był Dolnośląski Cer-
tyfikat Gospodarczy oraz potwierdzenie o zakwalifikowaniu 
firmy do III etapu Programu Gospodarczo-Konsumenckiego 
Solidna Firma.
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. jest 
ponadregionalnym rynkiem hurtowym i  jedną z  najwięk-
szych giełd kwiatowych w Polsce!

Zasady wjazdu i godziny otwarcia znajdują się 
na stronie internetowej www.dchrs.com.pl

ul. Giełdowa 4   |   52-438 Wrocław 
e-mail: sekretariat@dchrs.com.pl   |   tel. 71 334 09 20

Najlepsze firmy trafiają 
do Dolnośląskiej Ekstraklasy Biznesu

Czternaście podmiotów gospodarczych 
zawiązały DEG. Firmy te osiągnęły 
w roku 2018 łącznie obrót ponad 8 900 
mln złotych. Cztery z nich otrzymało 
na Gali nagrodę DNG oraz nominację 
do DEG: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo 
Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej 
DOLKOM sp. z o.o.;SITECH sp. z o.o.; 
Volkswagen Motor Polska; Frankonia 
Poland.
Pozostałe dziesięć podmiotów to laureaci 
DNG z lat ubiegłych, którzy spełniając 
kryteria oceny kandydatów do DEG 
otrzymali nominację do DEG: Instytut 
Automatyki Systemów Energetycznych Sp. 
z o.o.; Dolnośląskie Centrum Chorób Ser-
ca Medinent Sp. z o.o; Magnezyty ,,Gro-
chów” S.A.; Dolnośląskie Zakłady Usłu-
gowo-Produkcyjne „Dozamel” Sp. z o.o.; 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego 

DACH BUD Sp. z o.o.; Dolnośląskie 
Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego; 
ZEC Service Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo 
Budowlane Alfa-Dach Sp. z o.o.; Centrum 
Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. 
Wrocław; Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. J. Gromkowskiego.
Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy jest 
największym programem certyfikującym 
dla firm na Dolnym Śląsku. Stanowi ini-
cjatywę wychodzącą naprzeciw dążeniom 
do integracji regionalnej, wzrostu gospo-
darczego i rozwoju lokalnego rynku pracy. 
Jest jednym z najbardziej prestiżowych 
wyróżnień wręczanych polskim przedsię-
biorcom. DCG powstał z myślą o promocji 
firm, które spełniają określone przez 
Kapitułę kryteria ekonomiczne, przestrze-
gając jednocześnie zasad etyki i uczciwej 
konkurencji. Mogą go otrzymać podmioty 
gospodarcze, które stanowią biznesową 
wizytówkę regionu – nie tylko z uwagi 
na wymierne wskaźniki gospodarcze, ale 
i filozofię prowadzenia działalności.
Prawo ubiegania się o przyznanie DCG 
przysługuje wszystkim podmiotom 
prowadzącym działalność gospodarczą 

– niezależnie od formy organizacyjnej 
i prawnej. Ich działalność w sferze 
produkcyjnej lub usługowej musi być 
prowadzona w oparciu o polskie przepisy 
i wymogi prawne oraz spełniać warunki 
Regulaminu DCG (jest dostępny na 
www.dcg.forum.pl). Firmy te powinny 
wyróżniać się nienaganną kondycją 
finansową – kapituła weryfikuje wyniki 
przedsiębiorstw z ostatnich 3 lat. 
Kapituła ocenia też kandydatów we-
dług wielu kryteriów m.in.: stopienia 
spełniania wymagań z zakresu ochrony 
środowiska, aktywności w działalności 
prospołecznej na rzecz Dolnego Śląska 
i lokalnych środowisk, działalności na 
rzecz stałego podnoszenia kwalifika-
cji zawodowych pracowników, funk-
cjonujących systemów zarządzania. 
dodatnich wyników finansowych oraz 
pozytywnych wskaźników ekono-
micznych (aktualne i prognozowane),  
sumienności i terminowości regulowa-
nia zobowiązań finansowych, w tym 
podatkowych.

Oprac. na podstawie dcg.forum.pl

Na XXVIII Gali Dolnośląskiego 
Certyfikatu Gospodarczego, 
która odbyła się 22 stycznia 
we Wrocławiu oprócz 
certyfikatów wręczono 
także nominacje do 
Dolnośląskiej Ekstraklasy 
Gospodarczej (DEG), 
która jest marką 
jakości i wiarygodności 
gospodarczej Dolnego 
Śląska i prowadzących 
działalność na jego terenie 
przedsiębiorców.
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Konkurs Dolnośląska Nagroda Jakości 
rozstrzygnięty
Rozmowa z Tadeuszem 
Nawracajem, Prezesem  
Wrocławskiej Rady FSNT 
NOT

Zbliża się XXVI Kongres Techników 
Polskich oraz IV Światowy Zjazd In-
żynierów Polskich, które odbędą się 
w czerwcu br.pod hasłem INŻYNIER 
PRZYSZŁOŚCI. Czy Stowarzyszenia 
Naukowo Techniczne sfederowane 
we WR przygotowują się do tego 
wydarzenia?

Wrocławski Dom Technika gościł po-
przedni Kongres TP i ŚZIP zatem cele ko-
lejnego Kongresu w świetle dynamicznie 
zmieniających się dla środowiska tech-
nicznego wyzwań są bliskie stowarzysze-
niom inżynierskim. Inżynier Przyszłości 
na fundamencie nauk podstawowych, 
na dorobku matematyków, fizyków, che-
mików i biologów, rozwiązywał będzie 
problemy na styku wielu dyscyplin, z cze-
go zdają sobie sprawę stowarzyszenia 
branżowe sfederowane we WR.

W styczniu odbyły się eliminacje 
Olimpiady Wiedzy Technicznej, 
nagrodzono też laureatów XII edycji 
Dolnośląskiej Nagrody Jakości. Jak 
duże było zainteresowanie tymi 
wydarzeniami?

Olimpiada Wiedzy Technicznej, której 
celem jest krzewienie wiedzy i kultu-
ry technicznej wśród młodzieży szkół 
średnich, ma długą tradycję i jest kuźnią 
przyszłych studentów uczelni tech-
nicznych. W okręgowych eliminacjach 
ostatnimi laty we Wrocławskim Domu 
Technika startowali uczniowie kilku-
nastu szkół Dolnego Śląska. Najliczniej 
reprezentowane były Zespoły Szkół 
z Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Wrocławia, 
mniej liczne Zespoły Szkół Politechnicz-

nych z Głogowa, ZS Chocianowa, Bole-
sławca,  ZSEM w Legnicy oraz z Zespołu 
Szkół Akademickich przy Politechnice 
Wrocławskiej.
Dolnośląska Nagroda Jakości wywodzi się 
z Polskiej Nagrody Jakości i jest presti-
żowym konkursem projakościowym. 
Zainteresowanie konkursem utrzymuje się 
na stałym poziomie. Kapituła Konkursu, 
której przewodniczy prof.T.Koch, ocenia 
jakość zgłaszających się podmiotów 
w dziewięciu obszarach, w tym przy-
wództwo, strategię, partnerstwo, procesy, 
wyroby i usługi oraz wyniki dotyczące 
pracowników i społeczeństwa. Dzięki 
konkursowi instytucje , firmy czy innowa-
cyjne produkty mogą być promowane. 
W bieżącej XII edycji konkursu, Dolnoślą-
ską Nagrodę Jakości otrzymali:
•  INSTYTUT  INTL Sp. z o.o. Oddział 

w Gniewomierzu- laureat w katego-
rii mikroorganizacji produkcyjnych 
i usługowych 
Reprezentowany na uroczystości 
ogłaszania wyników przez Annę Żurek 

Prezes Zarządu i Arkadiusza Żurka 
Dyrektora Generalnego

•  Wrocławska Wyższa Szkoła Informaty-
ki Stosowanej „HORYZONT” we Wro-
cławiu – laureat w kategorii organizacji 
edukacyjnych 
Reprezentowana na uroczystości przez 
dr inż. Piotra Kardasza – Rektora WW-
SIS

•  IWC Home Sp. z o.o. Sp. k. w Oleśnicy-  
laureat w kategorii małych organizacji 
produkcyjnych i usługowych 
Reprezentowana przez Milenę Żygadło 
Kierownika Regionalnego IWC Home, 
w imieniu właścicieli Agaty i Tomasza 
Iwanickich

Wręczenia honorowych statuetek i dy-
plomów dokonali  w imieniu Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego Ewa Mań-
kowska, Przew. Komitetu Honorowego 
DNJ Cz.Szczegielniak, Przew.K. O. DNJ 
Tomasz Koch i Prezes WR FSNT NOT T. 
Nawracaj.

Dziękuję za rozmowę, Anna Gawlak

Pierwszy z prawej prof. Tomasz Koch Przewodniczący Kapituły Konkursu DNJ
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Producent mebli wyróżniony Dolnośląską Nagrodą Jakości
IWC Home Sp. z o.o. Sp. k. w Oleśnicy został laureatem Konkursu Dolnośląska Nagroda 
Jakości w kategorii małych organizacji produkcyjnych i usługowych. Była to już XII edycja 
tej prestiżowej nagrody.
Jej wręczenie odbyło się 30 stycznia podczas 
Noworocznego spotkania Wrocławskiej 
Rady FSNT NOT. Dolnośląska Nagroda 
Jakości jest przyznawana od 2002 roku tym 
firmom i organizacjom, które wyróżniają się 
znakomitym zarządzaniem i oferują usługi 
szczególnie wysokiej jakości. Opiera się ona 
na tych samych kryteriach co Europejska 
Nagroda Jakości oraz Polska Nagroda Ja-
kości i dlatego, jako kontynuacja sprawdzo-
nego ogólnoeuropejskiego modelu EFQM 
i TQM jest narzędziem, dzięki któremu 
w miarodajny i obiektywny sposób dokonuje 
się porównania z najlepszymi 
firmami polskimi i europej-
skimi.
Ogłaszając konkurs 
organizatorzy mieli 
na uwadze m.in. 
zwrócenie uwagi 
na potrze-
bę ciągłego 
doskonalenia 
wyrobów, usług 
i funkcjonowa-
nia organizacji, 

a także popularyzowanie zasad uzyskiwa-
nia certyfikatów na zgodność z normami 
ISO. IWC Home ma bardzo ciekawą ofertę 
narożników, sof, foteli, stołów dla każdego 
wnętrza, projektowanych według nowocze-
snych trendów.
Głównym celem IWC Home jest zaspokoje-
nie potrzeb nawet najbardziej wymagających 
klientów. Menedżerowie określają misję 
firmy w prosty sposób - wywołać uśmiech! 
Produkowane przez spółkę meble charak-
teryzują się wysoką jakością wykonania, 
wygodą i funkcjonalnością. IWC Home 

nieustannie inwestuje w rozwój, zarówno 
technologiczny jak i wzorniczy, tworząc 
nowe kolekcje mebli.
Firma działa na terenie całej Polski, oferując 
swoje produkty w salonach firmowych 
zlokalizowanych w największych miastach 
w Polsce, m. in. Warszawie, Wrocławiu, Po-
znaniu, Gdańsku, Krakowie i Katowicach.
Asortyment IWC Home doceniany jest rów-
nież na rynkach światowych, dlatego równole-
gle firma prowadzi ekspansję zagraniczną.
W tym roku będzie wystawiać swoje pro-
dukty na targach meblowych w Nowym 

Yorku, Dubaju i Hong Kongu.
Warto podkreślić, że IWC Home jest 

beneficjentem dotacji unijnych 
i realizuje projekty finanso-

wane ze środków Unii 
Europejskiej.

Ponadczasowe 
wzornictwo firmy 
można obejrzeć na 
stronie:

iwchome.pl
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KORBANK – dostawca wyjątkowych innowacji
Nazwa KORBANK wielu czytelnikom kojarzyć się może z bankiem. 
Otóż nic bardziej mylnego! Grupa Kapitałowa KORBANK S.A. to jeden 
z największych dostawców usług multimedialnych (Internetu, tele-
wizji, telefonu) na Dolnym Śląsku. To twórca pierwszej osiedlowej 
sieci komputerowej LAN w Polsce, pierwszej światłowodowej sieci 
FTTH oraz pierwszego dekodera IPTV obsługującego technologię 4K 
w Polsce. KORBANK to jedna z najbardziej innowacyjnych firm w tej 
części Europy. Rozmawiamy z Tymoteuszem Biłykiem – prezesem, 
twórcą i głównym akcjonariuszem grupy.

Przez te 25 lat stworzył Pan nie lada 
przedsięwzięcie…

Tak, to prawda, ciężka praca i upór popła-
cają! Trochę to wyświechtane, ale jednak 
prawdziwe. No i ludzie, bez nich nie byłoby 
firmy. Gratulacje należą się całemu zespo-
łowi, ja tylko dołożyłem cegiełkę. No, może 
cegłę <śmiech>…

Jakie były początki firmy?
Myślę, że nasza historia jest podobna do hi-
storii większości dużych biznesów w Polsce. 
Jak kiedyś pisała o nas prasa: w 1996 roku 
student Politechniki Wrocławskiej (mowa 
była o mnie) połączył swój komputer z kom-
puterem sąsiada. Tak powstała pierwsza 
osiedlowa sieć komputerowa LAN w Polsce. 
Potem to już był tylko wyścig z technologią. 
Albo raczej prowadzenie tego wyścigu…

W publikacjach na temat firmy bardzo 
często pojawia się określenie „pierwsi”. 
Najczęściej było to „pierwsi w Pol-
sce”. KORBANK to przede wszystkim 
innowacje?

Zdecydowanie tak. Już pierwsza sieć, o której 
wspomniałem, była innowacyjna. Wszyscy 
wtedy pracowali w HDSL, SDI lub jeszcze 
wolniejszych, a my poszliśmy w Ethernet. 
Był to krok na tyle odważny, że spotkał się ze 
zdecydowanym sprzeciwem środowisk ka-
blowych oraz spółdzielni mieszkaniowych. 
Otrzymaliśmy wiele oficjalnych pism, które 
odżegnywały nas od czci i wiary. Ten opór 
początkowo spowolnił nasz rozwój, jednakże 
docelowo opłaciło się. Byliśmy przedsiębior-
stwem z największą wiedzą w tym segmen-
cie. Na naszym doświadczeniu wyrosło wiele 
innych lokalnych firm, a w końcu powstała 
cała branża ISP. Potem pojawiały się coraz 
większe przepustowości, następnie kroki 
milowe: światłowód, telewizja IPTV, deko-
dery na Androidzie. Nie mogliśmy zostać 
w tyle, więc rozwijaliśmy te technologie. Co 
więcej, bardzo często tworzyliśmy je jako 
pierwsi w Polsce, a nawet Europie! Nasza 
sieć FTTH na wrocławskich Marszowicach 
przez miesiąc „drylowała” media branżowe. 
Była pierwsza. Wtedy światłowód do domu 
to było takie pojęcie, jak dziś 5G: niby prace 
trwają, ale jeszcze nikt nie widział… Potem 
przyszedł czas na telewizję. 

Telewizję? Zostaliście Państwo nadaw-
cą?

Nie, nie. Stworzyliśmy autorski, innowacyj-
ny, bardzo interaktywny system telewizji 
IP. Pewnie wielu z czytelników nic to nie 
mówi. W dużym skrócie jest to system, który 
umożliwia operatorowi internetowemu (nie 
kablowemu) wdrożenie usługi telewizyjnej. 
Ciekawa jest też historia tego produktu (tzn. 
telewizji AVIOS – bo taka jest marka tego 
rozwiązania). Początkowo chcieliśmy stwo-
rzyć usługę dla siebie – aby móc dostarczać 
ją do naszych Klientów indywidualnych. Nie 
udało się. Albo raczej: udało się i to bardzo! 
Co się stało? Mamy takie powiedzenie 
w branży operatorów telekomunikacyjnych: 
każdy operator jest moim przyjacielem, pod 
warunkiem, że ma sieci dalej niż 100 km 
ode mnie. No i jednemu z takich naszych 
„przyjaciół” spodobał się AVIOS. Wdrożył 
rozwiązanie dla swoich Klientów i tak się 
zaczęło. Dziś AVIOS działa u ok. 200 opera-
torów w całej Polsce.

No dobrze, ale czym ten „AVIOS” jest? 
Telewizja, jaka jest, każdy widzi: są ka-
nały, jest pilot, można je przełączać…

Otóż nie. Tak wyglądała telewizja 10-15 lat 
temu. Teraz wygląda to zupełnie inaczej. 
Telewizja (ta standardowa, inaczej linearna) 
staje się powoli dodatkiem. Użytkownik 
musi dziś mieć dostęp do zaawansowanych 
usług, takich jak nagrywanie, zatrzymy-
wanie, czy cofanie, ale również to usług 
zupełnie nie telewizyjnych, np. przeglądarki 
internetowej, serwisu typu YouTube, czy 
Facebooka. Tak, w telewizorze. I to się dzieje. 
Jednymi z pierwszych urządzeń w Polsce 
(o ile nie pierwszymi), które to umożliwiały 
(i nadal umożliwiają) są dekodery KORBOX. 
Dla nas taka interaktywność to standard. 
Podobnie, jak rozdzielczość 4K, która, jak się 
okazuje, u wielu operatorów nie jest czymś 
oczywistym. Dlaczego? Bo to nie jest łatwe 
– z technologicznego punktu widzenia. To 
nasz know-how – największa wartość grupy 
KORBANK.

Skoro jesteście tak innowacyjni, to 
może jeszcze przepowie mi Pan przy-
szłość: jak będzie wyglądać świat za 
20 lat?

Hm, cały świat to nie wiem, ale mogę 
spróbować przepowiedzieć „technologiczną 
przyszłość”. Na pewno będziemy żyć coraz 
szybciej i będziemy robić coraz mniej. Kto 
przejmie od nas większość zadań. Roboty. 
Nie, to nie scenariusz filmu science fiction, 
a wysoce prawdopodobny rozwój wyda-
rzeń. Może na przykładzie telewizji: dziś 
sterujemy nią za pomocą pilota, w przy-
szłości będziemy to robić gestami, a na 
końcu słowami, czy myślami. W najbliższej 
przyszłości na pewno zmniejszy się liczba 
przycisków na pilocie. My np. pracujemy 
teraz nad profilowaniem użytkownika tak, 
aby nie musiał on nic robić, tylko wcisnąć 
przycisk: włącz. To system rozpozna go 
i podpowie, a docelowo od razu uruchomi 
pożądane treści. Tak działa już YouTube, tak 
samo będzie w telewizji. Równolegle pracuje-
my też nad nowatorskim rozwiązaniem 
z dziedziny Smart Home. Rozwiązanie to 
oprócz standardowych funkcjonalności tego 
typu systemów, takich jak zdalne zamykanie 
drzwi, czy włączanie świateł cechuje się wyż-
szym poziomem bezpieczeństwa i umożliwia 
uzyskanie większych zasięgów, niż systemy 
standardowe.

Podobno planujecie Państwo budowę 
dużego centrum danych we Wrocławiu. 
Może Pan powiedzieć coś więcej na ten 
temat?

Oczywiście: W całym przedsięwzięciu prze-
widujemy 10 tys. metrów kwadratowych, ale 
jest ono rozbite na etapy. Mamy już działkę, 
pozwolenie na budowę, projekty i koncepcję 
techniczną. Poszukujemy jednak optymal-
nego rozwiązania finansowego, gdyż obecne 
nie jest doskonałe. Obecnie trwają rozmowy 
z inwestorami, więc jeśli kogoś zainteresował 
nasz pomysł, jesteśmy otwarci na rozmowy. 
Nasze wyniki finansowe są dobre, wszystko 
wskazuje na kolejne lata nie oszałamiającego, 
acz systematycznego wzrostu. 

Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich 
czytelników „Kapitału Polskiego”!

Gospodarka
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Powiaty muszą otrzymać źródła finansowania 
przystające do rzeczywistości
Rozmowa z Małgorzatą 
Tudaj, starostą powiatu  
kędzierzyńsko-kozielskiego

Została Pani wybrana do Zarządu 
Związku Powiatów Polskich. Tym 
samym, powiat po raz pierwszy od 
20 lat ma swojego przedstawiciela 
w stolicy. Jakie cele do zrealizowania 
stawia Pani sobie w pracy w Związku 
Powiatów Polskich?

Przede wszystkim chcę, aby zostały upo-
rządkowane tematy dróg oraz finanso-
wania powiatów. Wiem, że w 1999 roku, 
kiedy na mapę Polski wróciły powiaty 
nie udało się umiejętnie przyporządko-
wać sieci dróg, i tak mamy teraz drogi, 
które powinny być drogami gminnymi, 
a są powiatowe i odwrotnie. Tymczasem, 
samorząd powiatowy powinien zajmować 
się drogami łączącymi siedziby gmin. 
Obecnie mamy wiele dróg w centrum 
miasta, które wyremontowaliśmy i są na-
sze, ponieśliśmy spore nakłady finansowe, 
niewspółmiernie do tego, ile mogą wydać 
miasta. Dlatego temat dróg będzie tym te-
matem, który musimy w tej kadencji sku-
tecznie rozwiązać. Skoro mowa o pienią-
dzach, nasz samorząd od lat finansowany 
jest z tych samych źródeł, jego dochody 
są właściwie niezmienne, za to rośnie 
liczba zadań z administracji rządowej. 
Powiaty muszą w końcu otrzymać źródła 
finansowania przystające do rzeczywi-
stości. Głośno będziemy o tym mówić na 
spotkaniach z przedstawicielami rządu. 
Jeśli to nam się uda, wygramy wszyscy, 
a nasi mieszkańcy będą jeszcze bardziej 
zadowoleni z miejsca, w jakim żyją.

Jak, Pani zdaniem, układa się 
współpraca pomiędzy Związkiem 
Powiatów Polskich a administracją 
rządową? Które problemy wymagają 
szybkiego rozwiązania?

Służba zdrowia będzie tematem, które 
zdominuje te relacje. Nieźle radzimy 
sobie z naszym szpitalem powiatowym, 
i pewnie w Polsce jest wiele takich pla-
cówek, mimo to rząd powinien bardziej 
wsłuchiwać się w to, co mają do powie-
dzenia dyrektorzy lecznic. Nie każde 
rozwiązanie na poziomie centralnym 
sprawdza się lokalnie, dlatego samorząd 
ma tu wielką rolę do odegrania. W Polsce 
nie upadł ani jeden szpital powiatowy, ale 
to nie znaczy, że jest im tak dobrze. Prze-
ciwnie, mają dobrych zarządców, którzy 

potrafią przy tym sięgać po środki unijne, 
modernizować i podnosić jakość lecze-
nia. Ale nie wszędzie tak jest. W naszym 
szpitalu na szczęście nie musimy zamy-
kać oddziałów, mamy dobrych specjali-
stów. Liczymy na to, że zasilą nas młodzi 
medycy, którzy w naszym województwie 
skończą studia i u nas zostaną. Zmiana 
pokoleniowa prędzej czy później nastąpi. 
Trzeba im pokazać, że warto tu praco-
wać. Bardzo ważny będzie też klimat, jaki 
wspólnie stworzymy. Będziemy starali 
się, aby był on jak najlepszy.

W tej kadencji samorząd powiatu 
kędzierzyńsko - kozielskiego będzie 
się mocno skupiać na służbie zdro-
wia. Jakie są najważniejsze cele do 
osiągnięcia w tym obszarze?

Szpital w Kędzierzynie-Koźlu przecho-
dzi poważną modernizację, zdobyliśmy 
pieniądze na jego finansowanie, będzie 
nowy blok operacyjny, oddział intensyw-
nej opieki medycznej. Na kilku oddziałach 
już pojawił się nowy sprzęt do diagnosty-
ki. Głównym celem będzie z pewnością 
przygotowanie się do rozbudowy lecznicy. 
W budynku głównym chcemy dobudować 
piętro, przenieść tam pediatrię i nasze 
poradnie. Potrzeba na to wielu milionów 
złotych. Budżet powiatu nie udźwignie 
takiego zadania sam, dlatego będziemy 
walczyć o pieniądze zewnętrzne. Jesteśmy 
zdeterminowani, by to zrobić.

W budżecie powiatu na 2019 rok za-
pisano prawie 14 mln złotych na in-
westycje. Jak Pani ocenia ten budżet, 
czy skala wydatków inwestycyjnych 
jest zadowalająca?

Układanie budżetu w obecnej rzeczywisto-
ści to prawdziwa ekwilibrystyka. Mimo to 
zadań inwestycyjnych jest sporo. Powiat to 
również gminy, gdzie mamy swoje drogi, 
więc i tam naszym mieszkańcom będzie 
jeździło się lepiej. Inwestujemy w mieście 
i w naszym szpitalu, a także oczywiście 
w oświacie. W szkołach zaplanowaliśmy re-
monty. Ale jest też nowość w tym szablonie. 
Na wiosnę zaczynamy remontować przystań 
nad Odrą, gdzie powstanie prawdziwe miej-
sce do wodnej rekreacji z plażą i zapleczem 
do organizacji koncertów plenerowych. 
Wiem, że potrzeb jest znacznie więcej, 
niestety musimy wybierać. Na komisjach 
zawsze dokładnie dyskutujemy z radnymi 
zasadność każdej inwestycji. Myślimy nad 
tym, czy już prowadzić inwestycje, czy 
jeszcze może ona zaczekać. Spieramy się, 
ale zawsze wypracowujemy konsensus. 
Mieszkańcy będą zadowoleni, bo powiat 
będzie jeszcze bardziej przyjaźniejszy i taki, 
do którego chce się wracać. Zresztą, problem 
demografii będzie wyzwaniem dla nas 
wszystkich. Tu już nie wystarczą działania 
na poziomie lokalnym, ale takie, które wdra-
żane będą w całym kraju.

Dziękuję za rozmowę, Radosław Nosek 

Podczas walnego zgromadzenia w Warszawie aż 384 delegatów z całej Polski nie miało wątpliwości, że 
starosta z Kędzierzyna-Koźla powinna znaleźć się z ścisłym prezydium Związku Powiatów Polskich.

Z Romanem Potockim, starostą powiatu wrocławskiego, 
rozmawia Ryszard Żabiński

W styczniu został Pan jednogłośnie 
wybrany Przewodniczącym Konwentu 
Powiatów Województwa Dolnośląskie-
go. Tym samym, będzie Pan ponownie 
reprezentantem wszystkich 26 powiatów 
dolnośląskich w Związku Powiatów 
Polskich. Jakie są najważniejsze zadania 
Konwentu?

Konwent był okazją dla wszystkich nowo wy-
branych starostów dolnośląskich do zaprezen-
towania siebie i swoich działań w samorządach. 
Wiceprzewodniczącymi Konwentu zostali: 
Tadeusz Gabrysiak, Starosta Bolesławiecki oraz 
Roman Fester, Starosta Ząbkowicki.  Ponadto, 
Konwent zarekomendował i przegłosował 
kandydaturę Jarosława Dudkowiaka, Starosty 
Głogowskiego  jako przedstawiciela dolnoślą-
skiego do Zarządu Związku Powiatów Polskich. 
Wszyscy starostowie dolnośląscy będą też 
uczestniczyli w pracach różnych komisji Związ-
ku Powiatów Polskich. 
Jednym z nadrzędnych celów Konwentu jest 
wzmacnianie pozycji samorządu powiatowe-
go na Dolnym Śląsku. Jest też bardzo wiele 
pilnych, bieżących problemów do załatwienia. 
Jeden z najpoważniejszych, to finansowanie 
szpitali powiatowych. Niestety, jest ono na da-
leko niewystarczającym poziomie, co stanowi 
często ogromne obciążenie dla budżetów wielu 
powiatów. 
Zresztą problem za co powinien płacić powiat, 
a za co administracja rządowa jest znacznie 
szerszy. Na styczniowym posiedzeniu Konwent 
negatywnie odniósł się m.in. do braku zabez-
pieczenia środków finansowych na dodatkowe 
zadania z zakresu administracji rządowej zwią-
zanej z ustawą o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów, jak też i braku zabezpieczenia środ-
ków finansowych związanych z realizacją prac 
polegających na aktualizacji operatu ewidencji 
gruntów i budynków. Koszty takich czynności 
geodezyjnych w skali roku mogą wynieść, dla 
jednego tylko powiatu, nawet kilkaset tysięcy 
złotych. Musimy więc teraz przypilnować, aby 
te wydatki były refundowane przez państwo.  

Liczba mieszkańców powiatu wrocław-
skiego od wielu lat stale rośnie. Czy ten 
trend ulegnie wyhamowaniu?

Liczba mieszkańców powiatu przekroczyła 
już 140 tysięcy. Decydują o tym coraz lepsze 
warunki życia w naszym powiecie i zwłaszcza 
w takich gminach jak Kobierzyce, Siechnice 
czy Czernica, dobre połączenia komunikacji 
zbiorowej. Problem jednak w tym, że zaczynają 
się korkować drogi dojazdowe do Wrocławia. 
Jednym ze sposobów rozwiązania tego proble-
mu jest większe niż do tej pory wykorzystywa-
nie komunikacji zbiorowej. Warto też zwrócić 

uwagę, na coraz większą rolę budownictwa 
wielorodzinnego w naszym powiecie. Już nawet 
w mniejszych miejscowościach stawiane są 
budynki wielorodzinne. Zadaniem samorządu 
jest dopilnowanie, aby deweloperzy budowali 
też niezbędną dla mieszkańców infrastrukturę: 
drogi dojazdowe, chodniki etc. Jeśli chodzi 
o działania samorządu w tej sprawie, to nadal 
chcemy dużo inwestować w budowę dróg. 
Wspólnie z gminami będziemy kontynuować 
program budowy chodników „Bezpieczna dro-
ga”. W ciągu ostatnich trzech lat wydaliśmy 16 
mln złotych na ten cel. Program polegał na ty, 
że przeznaczaliśmy na budowę chodników 300 
tys. zł w skali roku, a dana gmina dokładała 
drugie tyle. Teraz chcemy przedłużyć program 
o 5 lat i zwiększyć kwotę dofinansowania do 
500 tys. złotych. Będziemy również kontynu-
ować bardzo udany program budowy „nakła-
dek”, czyli szybkiego remontu nawierzchni 
dróg, wystąpimy o dotację na dwie schetynów-
ki, przystąpimy także do rządowego programu 
budowy mostów w regionach. W pierwszej 
kolejności chcielibyśmy w ten sposób sfinanso-
wać budowę mostu łączącego Chrząstawę Małą 
z Chrząstawą Wielką.    

Kiedy w 2013 obejmował Pan stanowisko 
starosty budżet powiatu wynosił około 95 
mln złotych, teraz sięgnął już poziomu 
172 mln złotych. Czy nie obawia się Pan 
zahamowania tego trendu, przeinwesto-
wania, wzrostu zadłużenia?

Pod koniec roku budżet może już być na 
poziomie 180 mln zł, a więc zbliży się granicy, 
którą wyznaczyłem obejmując urząd staro-
sty – obiecałem sobie podwoić budżet. Mimo 
bardzo dużych wydatków budżetowych nie ma 
zagrożenia dla naszych finansów. Sytuacja jest 
taka, że możemy sobie pozwolić na kontynuację 
wielu udanych programów infrastrukturalnych 
i rozpoczynanie nowych. Mamy dwa duże 
zobowiązania: spłatę budowy siedziby powiatu 
oraz spłatę kredytu na wspomniane już nakład-
ki. W obydwu przypadkach nie ma żadnego 
zagrożenia spłat. Powiat jest też właścicielem 
ponad 200 hektarów gruntów inwestycyjnych 
pomiędzy Kobierzycami i Kątami Wrocławski-
mi, głównie na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. Jest coraz 
większe zainteresowanie ze strony inwestorów 
kupnem tych terenów, a planowane z tego 
tytułu przychody do budżetu kształtują się na 
poziomie ok. 10 mln złotych. 

Które z przedsięwzięć powiatu dotyczą-
cych zdrowia, kultury, spraw społecznych 
będą też kontynuowane w tym roku?

Na pewno kontynuować będziemy projekt pn. 
„Białe Niedziele w Powiecie Wrocławskim”, 
poświęcony wstępnej diagnostyce chorób 

układu krążenia. Podczas wydarzenia pacjenci 
mogli zbadać poziom cukru i cholesterolu, 
wykonać badanie EKG i pomiar ciśnienia 
tętniczego krwi, zrobić badanie kostka – ramię, 
a następnie skonsultować się z  lekarzem, który 
ocenił ryzyko wystąpienia chorób sercowo-na-
czyniowych. W ubiegłym roku w ramach akcji 
przebadało się ponad 370 osób. 
Planujemy zorganizować także trzecią już edy-
cję konkursu „Kulinarny Powiat Wrocławski”, 
którego celem jest propagowanie i pogłębianie 
wiedzy o tradycjach kulinarnych gospodarstw 
domowych na terenie powiatu wrocławskiego 
oraz promocja społecznej aktywności miesz-
kańców. W konkursie startować mogą rady 
sołeckie, koła gospodyń wiejskich, stowa-
rzyszenia oraz osoby indywidualne z terenu 
Powiatu Wrocławskiego. 
Z nowości, planujemy zorganizowanie przeglą-
du muzycznych zespołów ludowych, których 
mamy coraz więcej w powiecie, utworzenie 
Powiatowej Rady Młodzieży, zorganizowanie 
Kongresu dla przedsiębiorców działających na 
terenie powiatu. 
Bardzo ważne są też dla nas działania na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami. Od ubiegłego 
roku uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich 
mają możliwość nauki w nowym komfortowym 
obiekcie, w skład którego wchodzą: sale reha-
bilitacyjne i lekcyjne, pracownia komputerowa, 
szatnie wraz z zapleczem sanitarnym.
Pomieszczenia te wyposażone są w nowocze-
sny sprzęt rehabilitacyjny i komputerowy oraz 
pomoce dydaktyczne. Chcemy tez inwestować 
w dzienne domy pobytu seniora warsztaty 
terapii zajęciowej, myślimy o utworzeniu stano-
wiska doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

Fenomen szybkiego rozwoju 
powiatu wrocławskiego

Samorządy Samorządy
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Starosta musi być dobrym politykiem
Z Krzysztofem Szałankiewiczem, starostą powiatu średzkie-
go rozmawia Marcin Prynda

Starostą powiatu jest Pan od listo-
pada ubiegłego roku. Czy należy coś 
zmienić w powiecie, jak najlepiej 
wykorzystać jego potencjał?

Gdy reaktywowano powiat średzki w 1999 
roku, liczył on 48 tysięcy mieszkańców. 
Od tego czasu przybyło nas zaledwie 
6 tysięcy. Chciałbym, aby do końca mojej 
kadencji na terenie powiatu osiedliło się 
kolejnych 6 tysięcy osób. Uważam, że tak 
szybkie przyspieszenie demograficznie jest 
niezbędne.  Powiat bardzo się rozwinął 
pod względem gospodarczym i należy do 
tych uprzemysłowionych, ale w ślad za 
tym nie poszedł rozwój demograficzny, 
nastąpiła nawet stagnacja, z wyjątkiem 
gminy Miękinia, która oprócz rozwoju go-
spodarczego notuje również stały przyrost 
ludnościowy.

Czy można odwrócić tę niekorzystną 
tendencję?

Trzeba zdecydowanie postawić na rozwój 
budownictwa wielorodzinnego. W Środzie 
Śląskiej powstanie około 350 takich lokali, 
czyli możemy liczyć na przypływ około 
tysiąca mieszkańców. Planowany jest też 
rozwój budownictwa deweloperskiego 
w gminie Miękinia. Jest wiele argumentów 
przemawiających za tym, aby osiedlać się 
w powiecie średzkim. Przede wszystkim, 
są to dostępne miejsca pracy. W naszych 
strefach ekonomicznych i przemysłowych 
pracuje około 8 tysięcy osób, w tym ok. 5,5 
tysiąca na umowę o pracę. Reszta zatrud-
nianych jest poprzez zewnętrze agencje 
pracy bądź prowadzi własną działalność. 
Dopływ nowych pracowników jest warun-
kiem niezbędnym do dalszego rozwoju 
gospodarczego. Oczywiście, muszą oni 
mieć coraz lepsze warunki do życia, a więc 
rozbudowaną infrastrukturę drogową, 
przedszkola , żłobki, bogatą ofertę spor-
tową i kulturalną.  W tych dziedzinach 

bardzo dużo się robi. Ogłosiliśmy przetarg 
na II etap przebudowy i modernizacji dro-
gi powiatowej Udanin-Konary. Planujemy 
też złożyć kolejne wnioski do Funduszu 
Dróg Samorządowych na drogi wyty-
powane w porozumieniu z włodarzami 
naszych gmin. Jest też koncepcja budo-
wy północnej obwodnicy miasta, drogi 
równoległej do drogi 94 ze Środy Śląskiej  
do Wrocławia oraz łącznika drogowego od 
Błoń, w gminie Miękinia, do A4. Wszyst-
kie te zdania będziemy wspierać. 
Niezwykle ważnym problemem jest reak-
tywacja szpitala powiatowego w Środzie 
Śląskiej. Jest to trudne zadanie wymaga-
jące współpracy wszystkich samorządów 
powiatu. Sytuacja finansowa naszego 
powiatu jest dobra, nasze zadłużenie sięga 
około 17 procent przychodów, stąd też 
możemy podejmować wiele ambitnych 
wyzwań.

Jednym z nich jest budowa Centrum 
Kultury Alternatywnej za około 9 
mln zł. Zdecydował się Pan na konty-
nuację tego przedsięwzięcia.

Na tę inwestycję otrzymaliśmy dotację 
w wysokości aż 6,5 mln złotych. Trud-
no było jej nie kontynuować zwłaszcza, 
że znacznie poszerzy ona naszą ofertę 
kulturalną.  Warto dodać, że jako jeden 
z nielicznych powiatów w Polsce  jesteśmy 
organem prowadzącym dla muzeum. Jak 
wiemy, w Muzeum Regionalnym w Śro-
dzie Śląskiej przechowywany jest słynny 
skarb średzki. W przyszłości Centrum 
Kultury Alternatywnej zostanie połączone 
z muzeum i jego zarządzaniem zajmie się 
ta właśnie jednostka. 

Karierę samorządowca rozpoczął 
Pan już  w 1994 roku, ale stanowisko 
starosty objął Pan po raz pierwszy. 
Czy trudno sprawować tę funkcje?

Starosta musi być politykiem, mieć umie-
jętność porozumiewania się z przedsta-
wicielami różnych opcji politycznych, 
przekonywania do wspólnego wysiłku 
w realizacji wyznaczonych celów. Starosta 
współpracuje z zarządem i radą powiatu, 
z którymi musi się dogadywać. Kiedy 
obejmowałem ten urząd nie przycho-
dziłem tu z zamiarem robienia jakiś 
czystek. Uważnie przyglądałem się jak 
cały ten złożony mechanizm funkcjonuje, 
dokonywałem niezbędnych korekt, ale bez 
niepotrzebnych rewolucji.

Sebastian Burdzy, wicestarosta powiatu średzkiego
Centrum Kultury Alternatywnej będzie największą inwestycją 
w historii powiatu. Jego budowa zostanie, przynajmniej w 62 pro-
centach sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
Dzięki Budowie CKA zostanie zagospodarowany budynek starej 
hali sportowej. W dwupoziomowym obiekcie powstanie sala 
widowiskowa na 150-200 miejsc, teatr z zapleczem, studio nagrań 
dla zespołów muzycznych, pracownie: komputerowa, rękodzieła, 
ceramiczna, pomieszczenia dla dziennego pobytu seniorów. Cała 
inwestycja ma być zakończona najpóźniej w lutym 2020 roku.

Centrum Kultury Alternatywnej – największa inwestycja w historii powiatu

SamorządySamorządy

Zainwestuj w gminie Czernica
W ostatnim czasie Gmina Czernica stała się atrakcyjnym 
miejscem rozwijania aktywności gospodarczej. Dobre 
skomunikowanie z miastem dzięki wschodniej obwodnicy 
Wrocławia oraz stosunkowo niskie ceny zakupu nierucho-
mości, korzystnie usytuowanych względem miasta, to atuty 
które przyciągają coraz więcej inwestorów.
Do tej pory Czernicę postrzegano jako 
gminę nastawioną głównie na budownic-
two jednorodzinne stanowiące „zaplecze 
sypialne” dla mieszkańców Wrocławia. 
Odległość od centrum miasta w tym 
rejonie wynosi od kilku do kilkunastu 
kilometrów, a dzięki  poprawie dostęp-
ności komunikacyjnej gminy, bezpłatnej 
wewnątrzgminnej komunikacji do węzłów 
przesiadkowych w Czernicy, przystanku 
kolejowego w Łanach i pętli autobusowej 
z gminy do granicy miasta Wrocławia, 
dofinansowaniu trzech linii autobusowych 
z gminy do centrum Wrocławia, Wrocław-
skiej Kolei Aglomeracyjnej oraz rewitali-
zacja linii kolejowej Nr 292 z Wrocławia 
do Jelcza-Laskowic było jedynie kwestią 
czasu zainteresowanie przedsiębiorców 
tym atrakcyjnym gospodarczo obszarem. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się 
tereny inwestycyjne w Dobrzykowicach. 
W miejscowości tej gmina posiada do 
sprzedaży  grunty o powierzchni ok. 53 
ha z których część została już podzielo-
na na mniejsze działki o pow. 0,5-1,7 ha 
i praktycznie sprzedana (zostały tylko 
trzy działki o pow. 0,5-1,2 ha). Tereny te 
położone w bezpośrednim sąsiedztwie 
planowanego zjazdu z autostradowej 
obwodnicy Wrocławia, przeznaczone pod 

usługi, produkcję przemysłową, parkingi, 
place składowe i manewrowe oraz obiekty 
handlowe do 2.000 m.  stanowią bardzo 
atrakcyjną ofertę inwestycyjną. Lokaliza-
cja biznesu na obrzeżach aglomeracji miej-
skiej umożliwia prowadzenie efektywnej 
działalności na zapleczu miasta z wyko-
rzystaniem potencjału jaki daje większa 
przestrzeń użytkowa i alternatywnie 
niższe koszty jej utrzymania.
W Dobrzykowicach, bezpośrednio przy 
ul. Wrocławskiej (droga powiatowa nr 
1535D), położone są doskonale wyeks-
ponowane nieruchomości przeznaczone 
pod przemysł i usługi. Na sprzedanych 
nieruchomościach przy wjeździe na teren 
gminy Czernica od strony Wrocławia 
inwestorzy mogą budować między innymi 
stację benzynową, a w jej sąsiedztwie 
obiekty usługowo-handlowe. Dobrzyko-
wice, dzięki wjazdowi na obwodnicę w po-
bliskich Łanach, mają zapewniony dostęp 
do dużych centrów logistyczno-transpor-
towych takich jak Bielany Wrocławskie, 
Kobierzyce, lotnisko, autostrada A-4, 
a także mniejszymi miejscowościami: Oła-
wa, Jelcz Laskowice, Oleśnica, Długołęka, 
Siechnice. Trwają też prace nad zaprojek-
towaniem północnego odcinka obwodnicy 
z Łanów do Długołęki. Trasa pobiegnie 
po wschodniej stronie Kiełczówka, dalej 
między Kiełczowem, Piechowicami. 
Przewiduje się że rozwój infrastruktury 
drogowej znacząco wpłynie na podnie-
sienie atrakcyjności terenów aktywności 

gospodarczej w Dobrzykowicach, a co za 
tym idzie zwyżki ceny gruntów, o które 
dopytują inwestorzy. Część z nich traktuje 
zakup gruntu jako doskonałą inwestycję, 
która będzie procentować w przyszłości. 
Działki przeznaczone w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
pod przemysł i usługi  położone w od-
ległości kilku kilometrów od miasta, to 
niewątpliwie inwestycja, która nie traci 
na wartości. Gmina Czernica bardzo ak-
tywnie współpracuje z przedsiębiorcami. 
W siedzibie Urzędu Gminy Czernica od-
bywają się cykliczne spotkania z udziałem 
lokalnych przedsiębiorców oraz instytucji 
otoczenia biznesu z terenu gminy, których 
celem jest nie tylko wzajemne poznanie 
się, nawiązanie kontaktów biznesowych, 
ale przede wszystkim wzmocnienie 
wizerunku gospodarczego i atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy Czernica. Inwestorzy 
mogą liczyć na zrozumienie i wsparcie ze 
strony lokalnego samorządu. Wójt Gminy 
Czernica, Włodzimierz Chlebosz chciałby, 
by gmina była partnerem dla przedsiębior-
ców i liczy na dalszą, wzajemną współ-
pracę, której celem będzie podniesienie 
konkurencyjności gospodarczej gminy 
i jej wszechstronny rozwój.

Włodzimierz Chlebosz Wójt Gminy Czernica



2726 Kapitał POLSKI2  2 0 19   

Ostrów Wielkopolski – miasto 
z (własną) energią
Ostrów Wielkopolski już rok temu rozpoczął lokalną ofensywę energetyczną stając się 
pionierem w skali kraju. W mieście działa pierwszy i do tej pory jedyny w Polsce system 
ekologicznej elektromobilności, a cały wielowymiarowy projekt Ostrowskiego Rynku Ener-
getycznego jest innowacyjnym pomysłem na bezpieczeństwo i efektywność energetyczną 
miasta. Już w styczniu 2020 roku ostrowski „zielony” prąd ma popłynąć do gniazdek pierw-
szych mieszkańców.
– Lokalne bezpieczeństwo energetyczne, 
szczególnie w obliczu podwyżek cen i nie-
pewności na rynku energii elektrycznej, 
stało się jednym z najważniejszych wyznań 
nowej kadencji samorządu. Ostrów Wiel-
kopolski przewidział to zjawisko i z wy-
przedzeniem podjął własną inicjatywę 
stając się pionierem w dziedzinie lokalnej 
energetyki. Patrząc perspektywicznie i da-
lekowzrocznie chcemy dać przedsiębiorcom 
i mieszkańcom szansę na tańszą lokalną 
energię elektryczną – podkreśla Beata Kli-
mek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
Prace nad wdrożeniem wielowymia-
rowego projektu Ostrowskiego Rynku 
Energetycznego zainicjowano już w lutym 
2018 roku, a jego koncepcję zaprezento-
wano mieszkańcom podczas konferencji 
"Energia dla ostrowian" 21 czerwca ubie-
głego roku. Pierwsze warsztaty z udziałem 
partnerów projektu przeprowadzono 22 
czerwca. W sierpniu 2018 r. podpisano po-
rozumienia z ponad 50 partnerami projek-

tu, wśród których są podmioty naukowe 
i gospodarcze, w tym ponad 40 lokalnych 
przedsiębiorców. 
– W ostatnich miesiącach minionego roku 
krokiem milowym było uzyskanie certyfi-
katu Ministerstwa Energii dla ORE. Cały 
projekt wpisuje się w dwa najważniejsze 
nasze założenia strategiczne - spójność 
działań spółek komunalnych w ramach 
Grupy Kapitałowej CRK oraz innowacje 
prorozwojowe z myślą o perspektywie 
kilkunastu i kilkudziesięciu lat – wskazuje 
Bartosz Ziółkowski, prezes ostrowskiego 
Centrum Rozwoju Komunalnego.
Ważnym elementem wyróżniającym 
Ostrowski Rynek Energetyczny jest współ-
działanie na linii samorząd - sektor komu-
nalny – przedsiębiorcy – mieszkańcy. 
– To ogromna wartość całego przedsięwzię-
cia, bo miasto jest całością. ORE tworzy 
nie tylko szansę na tańszy prąd w gniazd-
kach, ale również przestrzeń do lokalnych 
inwestycji w obszarze ekologicznych źródeł 

energii – dodaje Bartosz Ziółkowski.
Pierwszym zrealizowanym w 2018 roku 
elementem Ostrowskiego Rynku Energe-
tycznego jest innowacyjny w skali kraju 
system ekologicznej elektromobilności. 
Miejskie autobusy elektryczne (pierwsze 
w Wielkopolsce) ładowane są własną 
miejską ekologiczną energią produkowaną 
z biomasy drzewnej. Jest to jedyny taki 
system w Polsce. Projekt jest tworzony 
dzięki współpracy spółek komunalnych 
wchodzących w skład Grupy Kapita-
łowej Centrum Rozwoju Komunalne-
go: Miejskiego Zakładu Komunikacji 
i Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. 
OZC jako wytwórca ekologicznej energii 
w ramach przedsięwzięcia wykonał własną 
sieć dystrybuującą „zieloną” energię 
do ładowania miejskich autobusów w  
MZK, gdzie powstały stacje napełniające 
„elektryki” ekologiczną energią. Projekt 
„Zielona energia w czerwonych autobu-
sach” oprócz korzyści ekologicznych już 
w pierwszym roku przyniósł wymierne 
korzyści ekonomiczne – w mieście i sek-
torze komunalnym pozostało ponad pół 
miliona złotych. W kolejnym roku skala 
korzyści ma sięgnąć ponad milion.
Jednym z kluczowych elementów ORE 
planowanych na rok 2019 jest budowa 
własnej sieci przyłączeniowej ekologicznej 
energii. Koncepcję zaprezentowano pod-
czas II warsztatów projektowych 1 lutego 
br. Otworzy to możliwość korzystania 
z lokalnej ekologicznej energii instytucjom 
i przedsiębiorcom, a także pierwszym 
mieszkańcom miasta. – Pierwszy odcinek 
sieci obejmie ponad 3 km trasę od Centrum 
Przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego 
do Ostrowskiego Parku Przemysłowego 
przy ul. Wrocławskiej. Siecią popłynie 
ekologiczny prąd wytwarzany przez OZC 
m.in. z biomasy drzewnej. Moc przygoto-
wana dla odbiorców to 2 MWe, potencjał 
ca 8 Mwe. Inwestycja będzie realizowana 
w pierwszym półroczu tego roku – wyjaśnia 

Jan Grześkowiak, prezes Ostrowskiego 
Zakładu Ciepłowniczego.
Koordynatorem projektu odpowiedzial-
nym za kontakty z przyszłymi odbior-
cami miejskiej "zielonej" energii jest 
specjalistyczna spółka CRK Energia. 
– Planujemy, aby pierwsi odbiorcy mogli 
korzystać z naszych usług już z początkiem 
2020 roku. Wszystkich zainteresowanych 
podłączeniem do nowej sieci zapraszamy 
do kontaktu już w najbliższych tygodniach, 
aby wspólnie zaplanować i przeprowadzić 
niezbędne procedury. W tym zakresie 
zapewnimy pełne wsparcie i kompleksową 

obsługę – informuje Artur Dembny, prezes 
CRK Energia.
– To bardzo znacząca dla gospodarki 
miejskiej inwestycja, ale również przedsię-
wzięcie niosące duże zalety społeczne, skie-
rowane bezpośrednio do przedsiębiorców 
i samych mieszkańców. Co istotne, dotyczy 
miejskiego obszaru rewitalizacji i stanowi 
jej ważny innowacyjny element – zaznacza 
Mateusz Nycek z ostrowskiego Centrum 
Rozwoju Komunalnego.
Ważnym elementem ORE są również 
inicjatywy społeczne i akcje edukacyjne. 
W czerwcu 2018 r. Ostrów Wielkopolski 

jako jedno z siedmiu polskich miast uczest-
niczył w Europejskim Tygodniu Zrówno-
ważonej Energii pod patronatem Komisji 
Europejskiej. Na ostrowskim Rynku zorga-
nizowano inicjatywę dla dzieci i młodzieży 
pn. „Poznawaj i wygrywaj czystą energię”. 
Z kolei w okresie ostatnich ferii zimowych 
młodzi ostrowianie mogli uczestniczyć 
w wizycie edukacyjnej „Poznaj Zieloną 
ostrowską energię” w ostrowskiej elektro-
ciepłowni. – Edukacja energetyczna wpisuje 
się w inicjatywy społeczne podejmowane 
w ostrowskim sektorze komunalnym – do-
daje Mateusz Nycek.
Ostrowski Rynek Energetyczny ma 
przynieść wymierne korzyści dla miesz-
kańców i lokalnych przedsiębiorców: 
mniejsze opłaty za energię elektryczną, 
tańszy i ekologiczny transport publiczny 
i rozwój alternatywnych ekologicznych 
źródeł energii. Rynek energii w Ostro-
wie Wielkopolskim szacowany jest na 
około 400 mln złotych rocznie. Analizy 
wskazują, że dzięki powstaniu Ostrow-
skiego Rynku Energetycznego około 
50 mln rocznie może pozostać u lokalnych 
przedsiębiorców i mieszkańców Ostrowa 
Wielkopolskiego. Dzięki odważnemu wyj-
ściu poza sferę samorządowo-komunalną 
i udziałowi w projekcie ORE kilkudziesię-
ciu przedsiębiorców, potencjał działania 
w gronie ponad 50 partnerów wynosi już 
50% zapotrzebowania na energię całego 
Ostrowa Wielkopolskiego. 
– Naszym marzeniem do którego ambitnie 
dążymy jest samowystarczalność energe-
tyczna miasta – podsumowuje prezydent 
Beata Klimek.

SamorządySamorządy



2928 Kapitał POLSKI2  2 0 19   

Nowoczesny ośrodek wypoczynkowy i atrakcyjne tereny mieszkaniowe

Inwestują w turystykę
Gmina Strzelin odważnie stawia na turystykę i budownictwo jednorodzinne. Jeszcze w tym 
roku turyści skorzystają z nowoczesnego Ośrodka Wypoczynkowego w Białym Kościele 
oraz sieci tras rowerowych „singletrack”. W swojej bogatej ofercie strzeliński samorząd ma 
też  niedrogie tereny pod budownictwo mieszkaniowe, zlokalizowane w sąsiedztwie miejsc 
atrakcyjnych turystycznie.
Na czerwiec zaplanowano uroczyste 
otwarcie sezonu letniskowego. Będzie to 
niewątpliwie wyjątkowe wydarzenie, bo 
Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Stawami 
w Białym Kościele” przechodzi właśnie 
ogromną metamorfozę.  W ostatnich 
latach doprowadzono tam kanalizację 
sanitarną, wyczyszczono zbiornik wodny, 
wyremontowano wały i brodzik dla naj-
młodszych. W ubiegłym roku oddano do 
użytku nowoczesny budynek rekreacyjny 
i nowe pływające pomosty. Na terenie 
ośrodka  trwa obecnie budowa 22 drew-
nianych domków rekreacyjnych, które 
będą służyć gościom już w najbliższym 
sezonie letnim. Turyści i goście skorzysta-
ją z 11 piętrowych i 11 parterowych bogato 
wyposażonych domków. Warto podkre-
ślić, że z Wrocławia do Białego Kościoła 
można w niespełna 40 minut dotrzeć 
koleją, a dzięki finansowemu zaangażowa-
niu gminy Strzelin Kolej Dolnośląska uru-
chomiła na tej linii dodatkowe połączenia. 
Dodajmy, że trasę obsługują nowoczesne 
składy KD – pociągi Impuls. Ośrodek 
„Nad Stawami” ma też dysponować wypo-
życzalnią rowerów, przez co stanie się ide-
alną bazą wypadową na niedalekie ścieżki 
rowerowe typu „singletrack”, zlokalizowa-

ne na malowniczych Wzgórzach Strzeliń-
skich. Pierwszy -  3,6 km odcinek już służy 
pasjonatom rowerowej jazdy, a obecnie 
strzeliński samorząd wyłania wykonaw-
cę trzech kolejnych odcinków o łącznej 
długości ponad 6 km. Jeśli nie zajdą żadne 
komplikacje to ich budowa zakończy się 
już w czerwcu. Dodajmy, że jeszcze późną 
wiosną br. o obsługę stale rosnącego ruchu 
turystycznego zadba nowy punkt informa-
cji turystycznej, zlokalizowany na terenie 
wyremontowanego dworca PKP w Strzeli-
nie. Turyści odwiedzający punkt , oprócz 
profesjonalnej rady i pomocy, znajdą tam 
m.in. ciekawe materiały informacyjne, 
mapki i foldery.  

Niedrogie i atrakcyjnie położone
Strzeliński samorząd ma też ciekawą 
ofertę dla osób, które chcą się osiedlić 
w atrakcyjnym miejscu, położonym nie-
daleko stolicy regionu. Z takiej możliwości 
w ostatnich latach skorzystało już sporo 
wrocławian. Aktualnie Gmina Strzelin 
oferuje atrakcyjne tereny pod zabudowę 
mieszkaniową zlokalizowane m.in. na 
malowniczych Wzgórzach Strzelińskich, 
a także w samym Strzelinie, przy Wzgó-

rzu Parkowym i Osiedlu  „Na Skarpie”. 
Atutem tych nieruchomości jest ładna, 
spokojna i bezpieczna okolica oraz bliski 
dostęp do sieci infrastruktury technicz-
nej. W Białym Kościele i w Gębczycach 
gmina Strzelin oferuje tereny pod budowę 
domów jednorodzinnych i wielorodzin-
nych, a także pod budowę obiektów tury-
stycznych i rekreacyjnych takich jak np. 
hotele, pola biwakowe.  Działki położone 
są na obrzeżach miejscowości, w pobli-
żu pięknych łąk i lasów, blisko centrum 
Białego Kościoła i ok. 200 m od Ośrodka 
Wypoczynkowego „Nad Stawami”.  Warto 
podkreślić, że gmina Strzelin sukcesywnie 
rozwija sieci infrastruktury technicznej, 
co ułatwia uzbrojenie gminnych działek. 
Gorąco zachęcamy wszystkich zaintereso-
wanych  do skorzystania z oferty.
Informacje dotyczące oferty nieruchomości 
można uzyskać w UMiG Strzelin pod nr tel. 
71 39 21 971 wew. 142, 143 oraz na stronie 
www.strzelin.pl, w zakładce „Oferta nieru-
chomości z terenu gminy Strzelin”.

Pierwszy odcinek singletracka spotkał się z cie-
płym przyjęciem środowisk rowerowych

Ośrodek wypoczynkowy w Białym Kościele przechodzi prawdziwą metamorfozę

SamorządySamorządy

Ambitna strategia termalna
Tarnowo Podgórne jest często nazywane mekką przedsiębiorczości, o czym świadczą liczby: ponad 5 tys. 
firm (z czego 250 z kapitałem zagranicznym) i 50 tys. miejsc pracy (drugi, po Poznaniu, w Wielkopolsce 
rynek pracy dla dojeżdżających). 

Jaki jest samo-
rządowy klucz 
do utrzymywa-
nia tak dobrego 
klimat dla 
rozwoju przed-
siębiorczości?

Tadeusz Czajka, 
Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne: Genezą 

sukcesu jest partnerska współpraca z biznesem. 
My – lokalny samorząd – stale jesteśmy otwarci 
na potrzeby i oczekiwania naszych przedsiębior-
ców. Od lat ściśle współpracujemy z Tarnowskim 
Stowarzyszeniem Przedsiębiorców, reprezentują-
cym tutejsze środowisko biznesu. 
Naszym największym wspólnym projektem jest 
coroczna ogólnopolska konferencja Odko-
dowany Biznes Odkodowany Samorząd. Jej 
strategicznym celem jest łamanie stereotypów 
i pokonywanie barier między administracją 
a przedsiębiorcami. Gośćmi naszych konferencji 
są przedsiębiorcy i samorządowcy z całej Polski, 
a także przedstawiciele instytucji doradczych, 
wspierających i eksperci. W tym roku odbyła 
się piąta edycja tego wydarzenia, poświęcona 
innowacjom w biznesie i samorządzie.
Ponadto dla utrzymywania stałych kontaktów 
na linii biznes – samorząd przy Urzędzie Gminy 
działa  Tarnowskie Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości. Służy ono w pierwszej kolejności 
osobom, prowadzącym mikro- i małe firmy, 
ale i kadra większych firm chętnie uczestniczy 
w organizowanych przez Centrum szkoleniach 
i warsztatach. Zapraszamy na bezpłatne dyżury 
specjalistów z zakresu prawa, podatków czy 

księgowości. Pokazujemy także możliwości 
uzyskania finansowego wsparcia istniejących 
bądź planowanych przedsięwzięć biznesowych. 
Przygotowujemy oferty inwestycyjne i ściśle 
współpracujemy z inwestorami podczas całego 
procesu inwestycyjnego. 
Chcemy nadal budować klimat sprzyjający 
przedsiębiorczości – zdajemy sobie bowiem spra-
wę, że dzięki partnerskim kontaktom z biznesem 
możemy rozwijać naszą Gminę. 

Największą inwestycją zrealizowaną 
przez Gminę Tarnowo Podgórne 
w ostatnim ćwierćwieczu są Tarnow-
skie Termy. 

Rzeczywiście Aquapark Tarnowskie Termy to 
najważniejszy projekt samorządowy ostatnich 
lat, a zarazem ogromny wysiłek inwestycyjny. 
Pierwszym etapem inwestycji było poszukiwanie 
wód termalnych na terenie Gminy. Potem, kiedy 
potwierdzone zostały parametry techniczne 
wody (temperatura 45,7oC, wydajność źródła 
225 m3/h), rozpoczęliśmy budowę Parku Wod-
nego.
Woda geotermalna to nasz ogromny naturalny 
kapitał, który powinniśmy wykorzystywać. Dla-
tego w bezpośrednim sąsiedztwie Tarnowskich 
Term zaplanowaliśmy powstanie Termalnego 
Parku Zdrowia. Zapraszamy do współpracy 
inwestorów, działających w obszarze nowocze-
snej medycyny, kosmetologii czy rehabilitacji. 
Pierwsze przedsięwzięcia już nabierają realnych 
kształtów – wkrótce ruszy budowa Centrum Re-
habilitacyjno-Medycznego, obiektu o powierzch-
ni użytkowej ok. 4 tys. m2. Na kolejne propo-
zycje jesteśmy otwarci – chcemy, by powstał tu 
kompleks obiektów, oferujących innowacyjne 

wykorzystanie właściwości wód termalnych. 
Natomiast efektem naszej współpracy z Narodo-
wym Instytutem Zdrowia Publicznego są wyniki 
badań przydatności naszej wody termalnej do 
celów leczniczych. Eksperci orzekli jasno, że 
tarnowska solanka, dzięki wysokiej zawartości 
minerałów i związków chemicznych, może być 
pomocna przy leczeniu chorób reumatycznych, 
kobiecych, układu oddechowego, nerwowego 
czy krążenia, chorób skóry. Dobroczynnego 
oddziaływania można doświadczyć zarówno 
poprzez kąpiele, jak i inhalacje. Mam nadzieję, 
że zdrowotne parametry naszej wody zostaną 
docenione przez biznes. My z kolei rozważamy 
budowę tężni. 

Tężni?
Tak, wyniki ekspertyz Instytutu Zdrowia jasno 
wskazują, że tarnowska woda termalna świetnie 
się nadaje do tego celu, wręcz jest najlepszą do 
tego solanką Wielkopolsce. Przed nami rysuje się 
zatem kolejne wyzwanie. 
Inwestorzy, którzy związali się z naszą Gminą 
rozumieją, że komfort życia mieszkańców jest 
dla nas równie ważny jak wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości. Dzisiaj, kiedy tak ważna jest 
społeczna odpowiedzialność biznesu, utrzyma-
nie tej równowagi jest dla naszego samorządu 
priorytetem.  
Stale szukamy kolejnych płaszczyzn współpracy 
między samorządem a przedsiębiorcami. I jestem 
przekonany, że Tężnie i Termalny Park Zdrowia 
to inicjatywy, które sprzyjają realizowaniu inno-
wacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Takich 
ambitnych inwestorów do Gminy Tarnowo 
Podgórne serdecznie zapraszam.

Gmina Tarnowo Podgórne
Ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne 
tel. 61 89 59 200,
ug@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl

Tarnowskie Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości
tel. 61 8959 271,
kontakt@tarnowo-podgorne.pl
www.tcwp.pl 
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Problem niedożywienia może być znacznie 
ograniczony – nie zmarnujmy tej szansy
Rozmowa z Janem Szczęśniewskim, prezesem Zarządu 
Śląskiego Banku Żywności 

Już w pierwszej połowie roku może wejść 
w życie ustawa o przeciwdziałaniu mar-
nowania żywności. Co to zmieni w funk-
cjonowaniu banków żywności? Czy Bank, 
którym Pan kieruje jest przygotowany do 
tej zmiany?

Wejście w życie tej ustawy stwarza ogromną 
możliwość i szansę na to, że problem niedo-
żywienia w Polsce może zostać zdecydowanie 
ograniczony. Już wiele lat dyskutujemy w kraju 
na temat marnotrawienia żywności o jego 
skutkach ekonomicznych, ekologicznych 
i społecznych, nadszedł czas na konkretne 
przeciwdziałania. Nie możemy tej szansy, tych 
możliwości zmarnować. Jednak Ustawa sama 
się nie zrealizuje. Musimy mieć świadomość 
tego wyzwania, jak ogromnie wzrośnie podaż 
żywności oferowana do odbioru ze strony sieci 
handlowych. Zgodnie z zapisami planowa-
nej ustawy, każdy ze sklepów o powierzchni 
powyżej 250 metrów kwadratowych będzie 
zobowiązany do zawarcia umowy z organizacją 
społeczną, która będzie gotowa logistycznie 
i organizacyjnie do odbioru i racjonalnego 
zagospodarowania oraz dystrybucji otrzymanej 
żywności. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, 
że podjęcie tego wyzwania i zapewnienie pra-
widłowej realizacji omawianej ustawy wymaga 
wielopłaszczyznowej i partnerskiej współpracy 
przede wszystkim na styku – przygotowanych 
do takiej działalności organizacji pozarządo-
wych z lokalnymi i regionalnymi samorzą-
dami. Ponad 30 działających w kraju Banków 
Żywności wraz z partnerskimi organizacjami 
lokalnymi to ogromny potencjał, który wraz 
z innymi musi stworzyć sprawnie funkcjonują-
cy system. 

Jak Pan sobie wyobraża funkcjonowanie 
takiego systemu?

Jako Bank Żywności w Chorzowie od XVII 
lat pozyskujemy żywność od partnerów, 
przywozimy ją do magazynu, sortujemy i trans-
portujemy dla potrzebujących. Współpracu-
jemy z ponad stoma gminami i pomagamy 
co roku około osiemdziesięciu tysiącom osób. 
Zaangażowanych jest w naszą działalność - 
przede wszystkim w zbiórki żywności - ponad 
1300 wolontariuszy i wielu oddanych celom 
i misji ludzi. Mamy dobrze wyposażone 
zaplecze biurowo - magazynowe w Chorzowie, 
gdzie dysponujemy magazynem, mroźnią 
oraz komorami chłodniczymi o powierzchni 
łącznie ponad 1000 metrów kwadratowych. 
Jesteśmy w stanie przyjąć na raz ponad 400 ton 
żywności. To znaczący potencjał, a my jesteśmy 
gotowi do partnerskiego działania. 
Jednak po wejściu w życie ustawy i przy 
rosnącej podaży żywności ten potencjał 
będzie niewystarczający. Proszę wyobrazić 
sobie taką sytuację. Dostaję telefon z Żywca, 
Cieszyna, Bielska itd., że jest żywność do 
odebrania. Jedziemy, odbieramy, przewozimy 
do Chorzowa, sortujemy i potem w partiach 
jedzie ona z powrotem do potrzebujących np. 
w Żywcu. To nie ma sensu. A przy zwiększonej 
podaży żywności takich sytuacji może być 
bardzo wiele. Jako Bank Żywności powinniśmy 
przewozić żywność na odległość najwyżej do 
20-30 kilometrów. Powiązania i współpraca 
pomiędzy sieciami handlowymi, a kluczowymi 
realizatorami tego przedsięwzięcia powin-
ny być w dużej mierze oparta na odbiorach 
obsługiwanych przez lokalne i mniejsze 
organizacje pozarządowe. Widzę rolę Banków 
owszem jako bezpośredniego odbiorcę, ale 
nade wszystko jako partnera i koordynatora 
współpracy pomiędzy sieciami handlowymi 
a lokalnymi odbiorcami, przejmując na Banki 
obsługę administracyjną, całą dokumentację, 
które przecież będzie niezbędna sieciom han-
dlowym, m.in. do profesjonalnego wykazania 
przepływów magazynowych, potwierdzenia 
dystrybucji a nade wszystko rejestracji przyjęć 
pod kątem wartości darowizn niezbędnej do 
sporządzenia odpowiednich sprawozdań i roz-
liczeń fiskalnych CIT. 

Kto miałby koordynować cały ten system 
odbioru i przekazywania żywności, który 
przecież powinien być, po wejściu w życie 
ustawy, o wiele bardziej rozbudowany niż 
teraz, banki żywności?

Wielką i kluczową rolę mają tu do odegra-
nia samorządy terytorialne. Powinny one 
obligatoryjnie włączyć w ten system całą swoją 
infrastrukturę społeczną, np. MOPS-y, OPS 
GOPS itd. oraz wszystkie współpracujące 
organizacje pozarządowe. Banki żywności po-
winny być tylko elementem koordynującym ten 
system, ważnym ze względu na swój potencjał 
i doświadczenie. Czy samorządy są przygoto-
wane do sprostania temu wielkiemu wyzwaniu? 
Sądzę, że jeszcze nie. 

W Czechach wprowadzono w życie podobną 
ustawę w styczniu 2018 roku. I co się okazało? 
Klęska urodzaju. Dotychczas funkcjonujące 
instytucje zajmujące się odbiorem i dystrybucją 
żywności nie były w stanie przyjąć radykalnie 
zwiększonej podaży. Cały rok zajęło porząd-
kowanie tego systemu, dostosowywanie go do 
zwiększonej podaży i dystrybucji żywności. 
U nas może być podobnie, choć z uwagi na 
istotne różnice w wielkości i populacji narodu – 
zdecydowanie gorzej. 

Skoro żywności dla potrzebujących 
ma być znacznie więcej, to czy jest sens 
apelowania do ludzi, aby nie marnowali 
żywności?

W Polsce, w ciągu roku, marnujemy ok. 9 mln 
ton żywności, z tego na gospodarstwa domowe 
przypada ponad 50 %. Z drugiej strony, ciągle 
nierozwiązanym problemem Europy jest 
niedożywienie, aż 25 proc. społeczeństw euro-
pejskich spożywa za mało pełnowartościowych 
posiłków. Jako konsumenci często okazyjnie 
kupujemy żywność po obniżonej cenie, która 
już jest na granicy terminu ważności. Potem 
okazuje się, że nie nadaje się ona do spożycia 
i ją wyrzucamy. Nie dajmy się więc wciągać 
bezmyślnie w te promocyjne, handlowe gry, 
nie marnujmy żywności – to dobro, które jest 
podstawowym źródłem energii warunkującym 
życie i rozwój każdej istoty ludzkiej. Swoją bez-
troską nie niszczmy naszej Planety Ziemi, która 
jest gwarantem i ostoją naszego bytu. 
Dla dobra wspólnego potrzebujemy i prosimy 
Państwa o zaufanie i wsparcie dla naszych 
starań. Razem możemy zrobić wiele dobrego. 
Bądźmy głodni radości z empatii i niesieniu po-
mocy. Państwa wpłata 1% z podatku na nasze 
konto zmienia życie na lepsze. 

OPP Śląski Bank Żywności
41-500 Chorzów, ul. W. Janasa 15 OPP 
KRS 00000587321 
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konto 46 1050 1373 1000 0022 3009 3821
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Niczego się już nie boję
To my kształtujemy okoliczności, a nie okoliczności nas. Rozej-
rzyj się wokół – pieniądze naprawdę leżą na ulicy, wystarczy się 
po nie schylić. Wykorzystaj każdą okazję do tego, aby rozwijać 
i udoskonalać swoje życie, tu i teraz, z wiedzą i narzędziami, 
jakimi teraz dysponujesz – lepsze przyjdą w trakcie działania’
Wszystko zaczęło się przypadkowo, kiedy to 
wiele lat temu przyjechałam do Anglii podszli-
fować swój angielski, pomogłam mojemu zna-
jomemu zrekrutować do pracy kilku pracowni-
ków. Zabrałam się do pracy z takim zapałem, że 
w ciągu dwóch tygodni pracownicy byli już na 
miejscu w UK, a ja w tym czasie ogarnęłam im 
pozwolenie na pracę. Polska jeszcze wtedy nie 
była w Unii. 
Nie planowałam zostać w UK i zarezerwowa-
łam bilet powrotny do domu. W drodze na 
lotnisko zadzwonił telefon. Głos w słuchawce 
chciał zamówić takich samych pracowni-
ków, jakich dostarczyłam do firmy tydzień 
wcześniej. Oddzwoniłam za 2 godziny i nie po-
leciałam do Polski. Sprawdziłam, jak funkcjo-
nują agencje rekrutacyjne i jak to wygląda od 
strony biznesowej. Popędziłam wieczorem na 
spotkanie networkingu w Dockland’s Business 
Club, gdzie w jeden wieczór poznałam księgo-
wych i prawników, specjalistów od Health and 
Safety. Widząc mój entuzjazm i pasję na tym 
spotkaniu, wytłumaczyli mi, jak funkcjonuje 
biznes w UK.  

Jasno określ cel i przygotuj plan akcji 
Od pierwszego dnia byłam skupiona na jednym 
celu – budowaniu zespołów, a nie rekrutacji 
pojedynczych osób. To nas wyróżniało wśród 
konkurencji, to było naszym USP (unique sel-
ling proposition), dzięki któremu osiągnęliśmy 
wraz z moim zespołem spektakularny sukces.
Skup się na jednym celu, nie rozpraszaj się, nie 
oglądaj na innych, nie zmieniaj koncepcji co 5 
minut, tylko dlatego, że ktoś w twoim otocze-
niu odniósł sukces w jakiejś innej dziedzinie. 
to, co widzisz, jest końcowym efektem jego 
pracy, planu i strategii, którą sobie obrał. bądź 
jak kapitan statku, który płynie do określone-
go celu z wyselkcjonowaną załogą i ma ściśle 
wyznaczoną trasę oraz czas na dopłynięcie.
Pierwszy przełomowy dla nas moment miał 
miejsce w 2007 roku, kiedy moja firma  otrzy-
mało od London Chamber of Commerce and 
Industry prestiżową nagrodę biznesową dla 
najlepszej nowej firmy – Best New Business. 
W kategorii na najlepszy nowy biznes roku 
konkurowaliśmy z ponad 300 innymi brytyj-
skimi biznesami,  kiedy przyszedł list infor-
mujący nas, że przeszliśmy do 10 radości nie 
było końca. Kiedy na wielkiej  Black Tie Gala 
Dinner w Royal Navy College na Greenwich, 

gdzie na sali było 600 osób, w tym cała elita 
londyńskiego biznesu, wyczytano nazwę mojej 
firmy – zwycięzcy najlepszego nowego biznesu 
– świat naprawdę mi zawirował. 
Raduj się każdą chwilą w życiu, każdy moment 
jest specjalny – on da Ci siłę i wiarę, kiedy 
zaczniesz w siebie wątpić i przeprowadzi Cię 
przez wszystkie trudne momenty. 

Historia z pończochą w tle
Zaledwie trzy tygodnie później nasz główny 
klient zbankrutował, pozostawiając nas z nieza-
płaconą fakturą na kwotę £128.000. Pojechałam 
do firmy klienta, u którego byli już administra-
torzy. Drzwi i bramy były szczelnie zamknię-
te. Podjechałam od podwórka i zwyczajnie 
weszłam przez płot; dodam, że w szpilkach 
i spódnicy. Z rozdartym do połowy rozpor-
kiem w spódnicy i w podartych pończochach 
weszłam do budynku wyjściem ewakuacyjnym 
i tak oto stanęłam przed jednym z admini-
stratorów. Zanim zdążył mnie zapytać o to, 
jak się tu znalazłam, przedstawiłam się szybko 
i poprosiłam grzecznie, aby mi wyjaśnił, co się 
stało. Stał się cud – ten chłodny i zasadniczy 
prawnik zgodził się ze mną porozmawiać tylko 
dlatego, że byłam miła i poprosiłam o pomoc. 
Podczas naszej rozmowy uświadomiłam sobie, 
że zależy mu na sprzedaży firmy, że mają ocze-
kujących kontrahentów i zaległe zamówienia. 
Wszystko, czego potrzebowali, to pracowni-
ków do obsługi linii produkcyjnej i biura, aby 
kontynuować produkcję. Przekalkulowałam 
stawki i wynegocjowałam z nim nowe warunki. 
W przeciągu zaledwie trzech miesięcy moja 
firma odzyskała płynność finansową. 

Jak zostałam międzynarodowym 
trenerem biznesu? 
W 2007 roku, zaraz po tym, jak otrzyma-
łam pierwszą prestiżową brytyjską nagrodę 
biznesową, przyjęłam zaproszenie brytyjskich 
instytucji, aby jako prelegent dzielić się swoim 
doświadczeniem, motywować i wspierać in-
nych w drodze do sukcesu. 
Zdolność do adaptacji, poczucie humoru, 
gotowość i świadomość zmiany – jest tym, co 
pozwala osiągać sukces.
Kiedy opublikowałam mojego e-booka „Liberty 
Women Mean Business”, wiele osób pytało 

mnie, jak to możliwe, aby w obcym kraju, bez 
żadnych znajomości i pożyczonego kapita-
łu, w tak krótkim czasie osiągnąć tak duży 
sukces w tak wielu dziedzinach. Mój sukces 
zawdzięczam dyscyplinie, systematyczności, 
zaangażowaniu, ciągłej nauce, pasji oraz temu, 
że kilkanaście lat temu zadałam sobie kluczowe 
pytanie: „Kim jestem i dokąd zmierzam?”. Wie-
le razy upadałam i podnosiłam się; zarówno 
sukcesy, jak i porażki nie są mi obce. Jestem tu, 
gdzie jestem i od 22 lat z sukcesem wspie-
ram swoich klientów w budowaniu zespołów 
zarządzających, sprzedażowych i operacyjnych. 
Tysiącom osób pomogłam znaleźć pracę ich 
marzeń. Setkom ludzi pomogłam stworzyć 
i rozwinąć własny biznes. Podczas moich 
szkoleń w Europie, USA i Azji wsparłam tysiące 
uczestników w realizacji ich życiowych celów. 

A jak wyglądają na warsztaty, 
które prowadzę?
Robimy praktyczne ćwiczenia, analizujemy 
i wyciągamy wnioski. Moich warsztatów nie 
da się wyreżyserować ani też co do sekundy 
zaplanować. 
Na bazie moich doświadczeń napisałam książkę 
„Work Smart Not Hard”, która jest kombinacją 
workbooka i studiów przypadku. Dzięki niej 
każdy człowiek uporządkuje swoje wnętrze, 
lepiej pozna siebie, ale również nauczysz się, jak 
skutecznie i z sukcesem budować oraz wzmac-
niać relacje z otaczającym światem. Pobierz 
bezpłatnie rozdział mojej książki  Work Smart 
Not Hard 

To jakie masz życie zależy tylko od Ciebie, al-
bowiem świat jest taki, jak Twoje myśli. Osoby, 
które osiągnęły sukces w jakiejkolwiek dziedzi-
nie, cechuje jedno: mają w sobie ogromną pasję, 
konsekwencje i dyscyplinę w działaniu – oto 
cały sekret.

SPOTKAJ SIĘ Z BEATRICE BARTLAY NA ŻYWO – 23.03.2019
we Wrocławiu, na szkoleniu jakiego w Polsce jeszcze nie było!

Więcej: beatricebartlay.com/pl/23-03-work-smart-not-hard
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To zespół buduje niepowtarzalny klimat 
w Motorpol Wrocław
Z Jakubem Jaworskim, 
Dyrektorem Zarządzającym 
Spółką Motorpol Wrocław, 
rozmawia Ryszard Żabiński

Motorpol jest obecny na rynku motoryza-
cyjnym już od ponad 25 lat. 
Jaką firmą jest teraz, co Pan uważa za 
najważniejsze osiągnięcia Motorpolu 
w tym okresie?

Firma Motorpol to ikona wrocławskiej motory-
zacji, firma  z niesłychanie bogatymi tradycjami, 
znana nie tylko na Dolnym Śląsku. Ćwierć 
wieku tradycji i doświadczenia w sprzedaży 
i obsłudze samochodów Marki Volkswagen, to 
absolutnie wyjątkowy kapitał . W lipcu 2018 
roku, po zmianach restrukturyzacyjnych, Spół-
ka Motorpol Wrocław wkroczyła w kolejny etap 
swojej motoryzacyjnej historii. Otworzyliśmy 
nową siedzibę przy Al. Karkonoskiej 81. Obiekt 
o powierzchni 17 000 m2 to jeden z najwięk-
szych i najnowocześniejszych tego typu obiektów 
w tej części Europy.

Jakie znaczenie dla rozwoju firmy miało 
przejęcie marki SEAT od Auto Group 
Polska?

Na etapie projektowania inwestycji przy Al. 
Karkonoskiej 81 przyświecał nam konkretny cel: 
chcieliśmy stworzyć wyjątkowe miejsce, gdzie pod 
jednym dachem zapewnilibyśmy Klientom nie 
tylko kompleksową obsługę na każdym etapie  „ży-
cia” samochodu, ale przede wszystkim dalibyśmy 
niespotykaną gdzie indziej możliwość porównania 
i dokonania wyboru między samochodami kilku 
marek na zbliżonym poziomie cenowym. Włą-
czenie marki Seat w struktury Spółki Motorpol 
Wrocław, to właśnie wyraz tej konsekwentnie 
realizowanej strategii. W chwili obecnej, nasz port-
fel to 5 marek: Volkswagen Osobowe, Volkswagen 
Samochody Użytkowe, Seat, Cupra oraz długo 
wyczekiwana marka Škoda.
Motorpol jest laureatem wielu nagród i wyróż-
nień m.in. za najlepszą jakość obsługi klien-
tów, firmę uznano też za najlepiej sprzedającą 
samochody koncernu Volkswagen w Polsce. 
Dzięki jakim działaniom udało się zdobyć te 
wyróżnienia?
Dotychczasowe osiągnięcia Firmy Motorpol mają 
dla mnie działanie motywujące i są kluczową de-
terminantą w ustalaniu strategii działania i misji 
firmy w perspektywie długoterminowej. Kluczem 
do osiągnięcia dotychczasowych wyróżnień było 
odpowiednie określenie misji i wizji firmy oraz  
adekwatne wyznaczenie celów . To jednak robiło 
również wiele innych firm. Kluczem do sukcesu 
był i jest u nas niezmiennie czynnik ludzki.
Dzisiaj, gdy pracujemy w dużo większej 
skali, w nowej, bardzo szybko zmieniającej się 
rzeczywistości i na rynku, który jest nie tylko 
mocno nasycony, ale przede wszystkim bardzo 
konkurencyjny, to właśnie ludzie są czynnikiem 
budującym przewagę konkurencyjną.

Obecnie, gdy jesteśmy w fazie bardzo dynamicz-
nego rozwoju, odpowiednie procesy i optymalne 
procedury są niezbędne przy tej skali przedsię-
biorstwa, natomiast to zespół buduje wyjątkowy 
i niepowtarzalny klimat w Motorpol Wrocław. 
W moim odczuciu , mamy najwspanialszy 
zespół z jakim kiedykolwiek miałem okazję 
pracować. Oczywiście, popełniamy błędy, po-
dejmujemy niekiedy błędne decyzje… Ale biorąc 
pod uwagę, że w obecnej lokalizacji funkcjonuje-
my zaledwie osiem miesięcy, niewiarygodne jest 
to co stworzyliśmy.

Proszę przedstawić najważniejsze zamie-
rzenia firmy na 2019 rok.

Rok 2019 to będzie pierwszy pełny rok dzia-
łalności dealerskiej w naszej wielomarkowej 
inwestycji. Osiągane wyniki i wskaźniki będą 
dla mnie  arcyciekawą wartością referencyjną. 
Okaże się, które decyzje były trafne, a które 
wymagają optymalizacji bądź zmiany.
Podstawowe założenia biznesowe na rok 2019 
jakie przed sobą postawiłem to :
-  zapewnienie obsługi Klienta na najwyższym 

poziomie,
-  nawiązanie trwałych relacji z naszymi partne-

rami biznesowymi,
- umocnienie naszej pozycji na rynku,
-  zbudowanie wśród Klientów świadomości 

marki parasolowej Motorpol Wrocław,
- zarządzanie rentownością Spółki. 
Uważam również, że moim obowiązkiem jest 
dbałość o pracowników, abyśmy nie stracili tej 
wyjątkowej atmosfery, jaką zbudowaliśmy przez 
ostatnie półrocze. Chciałbym, aby Motorpol 
Wrocław był firmą kompletną: wyjątkową dla 
Klientów, ważną dla pracowników oraz odno-
szącą sukcesy i rentowną.

Jak Pan ocenia sytuację na rynku moto-
ryzacyjnym w Polsce, czy rok 2019 będzie 
udany dla dealerów samochodowych?

W mojej ocenie, rynek motoryzacyjny w Polsce 
na przestrzeni ostatnich kilku lat cechuje duża 

dynamika zmian. Co więcej, najbliższy okres 
przyniesie kilka przełomowych trendów w bran-
ży automotive.
Wszyscy pamiętamy zagadnienie homologacji 
WLTP, a przed nami już kolejna, tym razem 
EVAP (system pochłaniania oparów paliwa ze 
zbiornika). W niektórych segmentach pojawiają 
się problemy z podażą, ponadto zmieniają się 
upodobania Klientów, a o ich wyborach decydu-
ją inne czynniki niż dotychczas.
Zmieniają się unijne regulacje prawne dotyczące 
emisji CO2, pojawiają się plany na niskoemisyjne 
oraz bezemisyjne strefy w miastach, a każdy 
brand koncernu VW AG pracuje nad swoją bazą 
do elektryfikacji marki. W kontekście elektromo-
bilności mówi się o mikromobilności, mobilności 
miejskiej, podmiejskiej oraz długodystansowej.
Jako tak duży dealer, musimy odpowiednio 
wcześniej zaplanować oraz wdrożyć e-infra-
strukturę oraz wyszkolić techników wysokich 
napięć HVT. Co ważne, koncern Volkswagen 
zainwestuje do roku 2023 aż 44 miliardy euro 
w technologie przyszłości oraz alternatywne źró-
dła napędu. Do roku 2025 udział samochodów 
BEV oraz PHEV w koncernie przekroczy 25%. 
To wymaga od nas bardzo dokładnej analizy 
rynku oraz terminowego wdrożenia nowych 
standardów obsługi pojazdów elektrycznych.
Klienci indywidualni,  przedsiębiorcy oraz fleet 
menedżerowie coraz częściej rozważają zakup 
bądź użytkowanie samochodu elektrycznego – 
17% z nich w ciągu najbliższych 3 lat. Nie może-
my również zapomnieć o rządowych projektach 
Bezemisyjnego Transportu Elektrycznego 
GEPARD czy Akceleratorze elektromobilności 
Elektro ScaleUP. 
Takie trendy rynkowe, to dla nas duże wyzwa-
nie, ale wierzę, że odpowiadając na zmieniające 
się wymagania rynku odniesiemy sukces.
Jednocześnie zdaje sobie sprawę, iż zmiany 
będą następowały stopniowo, a olbrzymia część 
rynku to wciąż samochody o napędzie konwen-
cjonalnym. Zatem zapowiada się niesłychanie 
ciekawy okres w branży automotive.

Gospodarka Samorządy

Prezes Motorpolu - Andrzej Zakrzewski (po lewej),  Dyrektor Zarządzający - Jakub Jaworski (po prawej)

W 20 letniej historii powiatu trzeb-
nickiego jest Pani pierwszą kobietą, 
która pełni funkcję starosty. Czy 
będzie Pani chciała zarządzać powia-
tem w nieco inny sposób od swoich 
poprzedników?

Panie Redaktorze, pół żartem, pół serio 
można by powiedzieć, że trzeba było cze-
kać aż 20 lat, aby po raz pierwszy kobieta 
objęła zaszczytną funkcję starosty. Warto 
w tym miejscu nawiązać do innej histo-
rycznej daty, czyli 
100 - lecia nadania praw wyborczych 
kobietom w Polsce. 
Decyzja Rady Powiatu Trzebnickiego za 
którą raz jeszcze dziękuję, zobowiązuje 
mnie do zdecydowanej zmiany w sposobie 
sprawowania funkcji Starosty. To oczeki-
wania nie tylko radnych i przeważającej 
grupy włodarzy gmin Powiatu Trzebnic-
kiego, którzy poparli moją kandydaturę, 
ale przede wszystkim Mieszkańców, 
którzy oczekują zmian.
Zarząd Powiatu Trzebnickiego za sterami, 
którego zasiadła kobieta będzie realizo-
wał politykę dialogu i zrównoważonego 
rozwoju każdej z gmin Powiatu Trzebnic-
kiego.
Pragnę podkreślić, że Powiat Trzebnicki 
to miejsce szczególne na mapie nie tylko 
Województwa Dolnośląskiego. Niezli-
czone atrakcje zarówno przyrodnicze jak 
i historyczne, czynią Naszą Małą Ojczyznę 
miejscem atrakcyjnym nie tylko tury-
stycznie ale i doskonałym miejscem do 

zamieszkania. Liczne ścieżki rowerowe 
sprzyjają tak modnej dziś turystyce rowe-
rowej. Przebiegająca przez Powiat Trzeb-
nicki droga ekspresowa nr 5 już przynosi 
wymierne efekty w postaci powstających 
zakładów pracy i co za tym idzie szerokiej 
oferty na rynku pracy.
To potencjał, który należy rozwijać. To 
droga do naszego wspólnego dobrobytu.

Po wyborze mówiła Pani, że Trzeb-
nica jest podzielona, że zostały wy-
tworzone zostały sztuczne podziały: 
my – oni, które trzeba złagodzić, 
zlikwidować. Jak Pani zamierza 
osiągnąć ten cel?

Podczas przedwyborczych spotkań 
z mieszkańcami Powiatu Trzebnickie-
go wśród zgłaszanych problemów na 
pierwszym miejscu wskazywano potrze-
bę stworzenia wspólnoty. Występujący 
w poprzedniej kadencji podział na my-oni 
został bardzo źle oceniony, czego dowo-
dem jest wynik wyborczy. 
Teraz zaczynamy nową kartę współpracy 
z każdym. Bowiem to nie polityka a dobro 
wspólne jest priorytetem działań. Na 
najbliższej sesji zostaną przedstawione 
projekty uchwał, które stanowić będą pod-
stawę pod budowę wspólnoty samorządo-
wej. Pierwsza z nich to uchwała w sprawie 
ustanowienia roku 2019 - Rokiem wspól-
noty samorządowej Powiatu Trzebnickie-
go. Druga dotyczy ustanowienia tytułu 
honorowego "Za Zasługi dla rozwoju 

Powiatu Trzebnickiego" oraz trybu i zasad 
jego nadawania. Jestem przekonana, 
że przyjęcie i realizacja takich właśnie 
uchwał pozwoli nam myśleć i działać 
w kategorii my – jako wspólnota.
Kolejnym etapem budowy wspólnoty 
będą inwestycje poprawiające warunki 
życia mieszkańców realizowane w każdej 
z gmin i z poszanowaniem prawa nawet 
najmniejszych, często zapomnianych 
miejscowości. Pierwsze efekty takiego 
działania są już widoczne i co najważ-
niejsze dobrze odbierane przez naszych 
mieszkańców. 
Natomiast priorytetem moich działań, 
jako osoby zawodowo związanej z oświatą 
będą inwestycje, które poprawią warunki 
kształcenia naszej młodzieży. 
Sprawimy, że oferta naszych szkół 
powiatowych będzie bezkonkurencyjna 
w porównaniu z ofertami innych placówek 
oświatowych. 

Jak Pani wyobraża sobie współpracę 
samorządu z administracją rządową?

Działający dla dobra wspólnoty samo-
rządowiec, jako priorytet swych działań 
powinien przyjąć współpracę. Wzajemny 
szacunek i poszanowanie otrzymanych 
praw pozwala na wspólne działanie nie 
tylko z wymienioną przez Pana admini-
stracją rządową, ale i z osobami, grupami 
czy też radnymi, którzy z sobie wiado-
mych względów chcą być w opozycji wo-
bec działań czy to moich, czy też reprezen-
towanego przeze mnie zarządu.
Z należytym szacunkiem będę podchodzić 
do konstruktywnych działań opozycji, 
co przełoży się na dobrze zaplanowane 
i zrealizowane inwestycje. 

Teraz zaczynamy nową kartę współpracy z każdym
Z Małgorzatą Matusiak, starostą powiatu trzebnickiego, 
rozmawia Radosław Nosek
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Samorządy

Priorytetem inwestycje służące 
dobru mieszkańców
Rozmowa Januszem  
Tadeuszem Dziarskim,  
Starostą wołowskim

Starostą wołowskim został Pan 
w listopadzie 2018 roku. Jakie naj-
ważniejsze cele stawia Pan sobie w tej 
kadencji?

Celów i zadań w naszym powiecie jest 
bardzo dużo, a nie zawsze wystarcza 
pieniędzy na to, aby je w pełni realizować. 
Pod tym względem sytuacja powiatów 
jest bardzo zróżnicowana, np. powiaty, 
które mają szpitale, trochę więcej szkół 
niż inne, są z reguły w o wiele trudniejszej 
sytuacji, które np. szpitala nie posiadają. 
Na terenie naszego powiatu z powodze-
niem funkcjonuje Powiatowe Centrum 
Medyczne w Wołowie, spółka utworzona 
przez cztery samorządy: Powiat Wołowski, 
Gminę Brzeg Dolny, Gminę Wołów oraz 
Gminę Wińsko. Celem takiego działania 
samorządów, które zostało podjęte przez 
samorządy już w 2008 roku, była restruk-
turyzacja Publicznego Zakładu, który z 
powodu zadłużenia stracił praktycznie 
możliwość funkcjonowania. 
Priorytetem z pewnością jest utrzyma-
nie dróg lokalnych oraz ich przebudowy 
i remonty. W tym roku chcemy m.in. 
zakończyć przebudowę drogi Wołów – 
Lubiąż, wykonać projekty przebudów 
kolejnych dróg powiatowych na terenie 
gmin Brzeg Dolny i Wińsko. Chcemy 
na ten cel pozyskać środki z rządowego 
programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej, w tym przypad-
ku jednak musimy jeszcze porozumieć się 
z pozostałymi samorządami powiatu w 
sprawie zakresu tych prac.
Dokonamy rewitalizacji budynków w 
PCM w Wołowie, w tym wymiany pieca w 
szpitalu w Wołowie. Wykorzystując środki 
WFOŚiGW przeprowadzimy termomo-
dernizację wielofunkcyjnej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej w Wołowie. 
W tym roku przeprowadzimy likwidację 
kolejnych barier architektonicznych w sie-
dzibie Starosta Powiatowego w Wołowie.
Dość nietypowym celem będzie utrzy-
manie spójności terytorialnej powiatu 
wołowskiego. Od kilku lat Pani wójt 
gminy Wińsko próbuje przekonać 
mieszkańców do odłączenia tej gminy 
od powiatu wołowskiego i przyłączenia 
do powiatu lubińskiego. Z pewno-

ścią, powiat lubiński jest bogatszy od 
wołowskiego, ale czy na pewno sytuacja 
mieszkańców tak bardzo by się z tego 
powodu poprawiła? Weźmy choćby 
pod uwagę nakłady na infrastrukturę 
drogową. W latach 2015-2018 nakła-
dy na drogi, chodniki, czy parkingi 
w gminie Wińsko stanowiły ok. 30 proc. 
wydatków powiatu na ten cel, a przecież 
mieszkańcy tej gminy stanowią około 18 
proc. mieszkańców powiatu wołowskie-
go. Trudno więc zarzucać samorządowi 
powiatowemu, że traktuje pod tym 
względem gorzej mieszkańców Wińska. 

Jakie działania podejmuje powiat 
wołowski w dziedzinie rozwoju 
szkolnictwa zawodowego i tym 
samym wsparcia lokalnego rynku 
pracy?

Jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe to 
mamy trzy takie szkoły: jedną w Brzegu 
Dolnym i dwie w Wołowie. Jedną ze spe-
cjalności było szkolenie rolnicze, ale już 
od tego odeszliśmy, proponując młodzie-
ży kształcenie w takich specjalnościach 
jak technik mechatronik, czy technik 
informatyk. Taka propozycja spotkała się 
z bardzo dużym zainteresowaniem. Szkoła 
w Wołowie natomiast kształci absol-
wentów w zawodach gastronomicznych. 

Staramy się inwestować w rozwój tych pla-
cówek, m.in. dzięki pozyskaniu środków 
zewnętrznych przygotowaliśmy pracownię 
dla kształcenia w zawodzie mechatronika. 
W pierwszym tygodniu lutego podpisano 
też umowę na zadanie pt. „Modernizacja 
pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych 
w Brzegu Dolnym”. Powiat Wołowski 
przeznaczy na ten cel środki finansowe 
w wysokości ok. 100 tys. zł. Inwestycje 
w rozwój szkolnictwa zawodowego uwa-
żamy za bardzo ważne, gdyż stwarzają one 
lepsze możliwości kształcenia dla naszych 
mieszkańców w zawodach cenionych na 
rynku pracy. 

Jak przebiegają rozmowy samo-
rządowców powiatu z samorządem 
Brzegu Dolnego w sprawie liceum 
Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. 
Ossolińskiego w Brzegu Dolnym?

W tym roku, w tej sprawie odbyło się 
kilka spotkań przedstawicieli zarządu 
powiatu i samorządu Brzegu Dolnego. 
Ostatecznie doszliśmy do porozumienia 
– zarząd powiatu przekaże samorządowi 
Brzegu Dolnego zadanie prowadzenia tego 
liceum. Uzgodniliśmy również, że powiat 
sprzeda miastu ten obiekt. Te ustalenia są 
zgodne z tym czego oczekiwali mieszkań-
cy Brzegu Dolnego.
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