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Szanowni Państwo,
oddajemy do Waszych rąk kolejny numer „Kapitału Polski”. Robimy
to już od pięciu lat. Tak, tak obchodzimy właśnie skromny jubileusz
istnienia naszego Wydawnictwa. Ukazujemy się też, po raz pierwszy,
w nowej szacie graficznej, drukarze mówią – w nowym layoucie. Tak,
abyście mogli Państwo wygodniej czytać i analizować nasze wydawnictwa.
Jak zwykle, w najnowszym wydaniu „Kapitału Polskiego” spotykamy
się w najlepszym towarzystwie. Piszemy o wyróżniających się przedsiębiorstwach, instytucjach, samorządach. Tym razem trochę bliżej
przyjrzeliśmy się działalności Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. Okazją ku temu było 15- lecie istnienia tego samorządu zawodowego w Polsce.
Samorządowcy z izb budowlanych nie spoczęli na laurach. Realizują
swoje statutowe obowiązki, ale też bardzo zależy im na tym, aby izby
budowlane były strefami wiedzy. Wiedzy nie tylko inżynierskiej,
ale również z zakresu ekonomii, psychologii, prawa, a nawet historii
sztuki.
Inżynier budowlany jest zawodem zaufania publicznego, ciąży na nim
bowiem ogromna odpowiedzialność – ufamy inżynierom, że most,
którym jedziemy nie zawali się, podobnie jak wszystkie inne obiekty
w których przebywamy.
Tu dochodzimy do sedna sprawy, wykonuję zawód zaufania publicznego, a więc muszę spełniać bardzo wysokie wymagania. Jak to zrobić?
Stale aktualizować i poszerzać swoją wiedzę. Specjaliści od zarządzania od dawna głowią się nad tym w jaki sposób zapewnić firmie
trwałą przewagę konkurencyjną. Dochodzą do wniosku, że źródłem
takiej trwałości jest właśnie zdobywanie wiedzy. Ta wiedza musi być
odpowiednio formowana i co najważniejsze musi być elementem
całej organizacji i procesu zarządzania. Dzięki temu takie organizacje dostosowują się do zmian w otoczeniu, wyprzedzają je, a nawet je
kształtują. Są to tzw. organizacje uczące się.
I to jest właśnie prawdziwe wyzwanie dla opisywanych przez nas Izb
Budowlanych, ale również dla przedsiębiorstw, samorządów, instytucji.
Kogoś kto zarządza takimi samouczącymi się organizacji można by
określić mianem menedżera zaufania publicznego. W tym przypadku
ufamy, że kierowana przez niego instytucja, samorząd, przedsiębiorstwo uzyska trwały, stabilny wzrost.
Jest to ważne zwłaszcza teraz, gdy zachłystujemy się coraz to lepszymi
prognozami gospodarczymi i dobrymi wskaźnikami makroekonomicznymi. Tracimy natomiast z pola widzenia wiele zagrożeń, które są
bardzo realne. Najbliższe, może wstrząsnąć rynkiem pracy w Polsce
już w czerwcu. Chodzi o zniesienie, decyzją Parlamentu Europejskiego,
wiz dla Ukraińców. Mogą oni zarobić u nas 4-5 razy więcej niż u siebie,
więc przyjeżdżają do Polski. Ale w Niemczech mogą zarobić 4 razy
więcej niż u nas. Co wybiorą, legalną pracę w Polsce, czy nielegalną, w szarej strefie w Niemczech (na razie zniesiono im tylko wizy
turystyczne)? A polska gospodarka potrzebuje bardzo pracowników.
Jak wynika z danych Manpower, już ponad 40 proc. pracodawców
ma poważne problemy ze znalezieniem osób do pracy. Pamiętajmy,
że te kłopoty występują w sytuacji, gdy pracuje u nas milion Ukraińców. A gdyby ich nie było? Jeszcze bardziej niepokojące są szacunki
Narodowego Banku Polskiego. Wynika z nich, że utrzymanie do roku
2050 obecnego poziomu zatrudnienia w polskich firmach wymagałoby
dopływu aż 5,3 mln imigrantów.
Jeżeli będziemy w stanie borykać się z tego rodzaju wyzwaniami,
których jest znacznie więcej, to z satysfakcją będziemy mogli mówić
o tym, że mamy polityków, samorządowców, czy przedsiębiorców zaufania publicznego i że most na którym właśnie stoimy się nie zawali.
Wydawca
Marcin Prynda

dodatek informacyjno reklamowy
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Firmy Rodzinne

Firmy Rodzinne
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Silna pozycja na wymagającym rynku
Rozmowa z właścicielem firmy El-Box, Krzysztofem Kraszewskim

Rozmowa z Ewą Sobkiewicz,
prezesem stowarzyszenia
Inicjatywa Firm Rodzinnych
oraz firmy Salve Medica.
Zbudowała Pani z mężem grupę medyczną Salve Medica, działającą w różnych
obszarach medycyny. To między innymi
jeden z większych szpitali prywatnych
w Polsce. Co Pani zdaniem w największym stopniu przyczyniło się do tego sukcesu: innowacyjność działania, wykorzystanie nowych technologii, współpraca
ze światem nauki, a może fakt, że Grupa
Salve jest firmą rodzinną?
Budowanie Salve Medica zaczęło się od pomysłu dwóch kolegów-lekarzy, pracowników
jednej z łódzkich klinik, którzy pomyśleli
o rozpoczęciu wspólnej działalności gospodarczej. To był mój mąż i jego przyjaciel.
Będąc lekarzami wiedzieli, w jakim kierunku
warto rozwijać działalność, czy powinna to
być ginekologia czy może inna specjalizacja. W ten sposób, własną pracą i uporem,
zbudowali rozpoznawalną w Łodzi firmę.
Ja prowadziłam wówczas przedsiębiorstwo
działające w branży odzieżowej, którą
w tamtych czasach (lata 90-te) zaczął dotykać
kryzys. Podjęłam więc decyzję o przebranżowieniu i zainteresowałam się tematyką
mammografii. Wtedy był to dopiero początek
rozwoju firm mammobusowych. To był
2001 rok. Dalszy rozwój grupy doprowadził
w 2007 roku do zbudowania pierwszego wtedy w Łodzi i jednego z nielicznych w Polsce
prywatnych szpitali szeroko profilowych.
Pomysły w głowach właścicieli firm rodzinnych powstają cały czas, czego wynikiem jest
ustawiczny rozwój. W ten sposób stworzyliśmy uznaną w kraju klinikę leczenia niepłodności. W pewnym momencie zaryzykowałam
i jako pierwsza w Polsce wprowadziłam
ucyfrowioną mammografię. Później zaczęły
wprowadzać to kolejne firmy. Dało to możliwość zapisu danych na nośnikach cyfrowych.
Dzięki temu można porównywać wyniki
kolejnych badań. W firmach rodzinnych
decyzje zapadają szybko, ponieważ podejmuje je sam właściciel. Dzięki temu można
je wdrażać równie szybko. Ja, zaczynając od
jednego mammografu, z którym jeździłam
po okolicznych miejscowościach, doszłam
do 8 nowoczesnych mammobusów i 12
stacjonarnych pracowni. Dzięki temu obecny
zasięg terytorialny naszej firmy obejmuje już
niemal całą Polskę.
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Firmy rodzinne są coraz ważniejszym
segmentem w polskiej gospodarce. Mówi
się o nich, że są bardzo dobrze zarządzane, że panuje tam dobra atmosfera. Czym
się wyróżnia się firma rodzinna od tej
“nierodzinnej”?
Zarządzanie własną firmą ma swoją specyfikę.
To przede wszystkim pasja i determinacja założycieli, połączona z olbrzymią odpowiedzialnością i stale pojawiającymi się wyzwaniami,
ale również ogromną satysfakcją, gdy osiąga się
zamierzony cel. Jeśli zbudujemy dobry zespół,
który wnosi innowacyjność i wiarę w to, co
robimy wspólnie oraz chęć do działania, to
w efekcie motywacja w zespole jest nieporównywalnie większa, a sukcesy pojawiają się na
każdym kroku. Wspólna praca, radość z osiąganych celów, cieszenie się z małych rzeczy powoduje, że udaje się realizować coraz ambitniejsze
założenia. Ludzie bardziej utożsamiają się z firmą i identyfikują się ze wspólnymi sukcesami.
Moją rolą, jako lidera jest to, aby pracownicy
czuli się w firmie jak u siebie. Ważne jest to,
aby ludziom chciało się przychodzić do pracy
i osobiście bardzo się w to angażuję. W taki
sposób rozumiem przewagę firmy rodzinnej
nad innymi. Pasja staje się zaraźliwa.
Czy i w jakie obszary działalności społecznej jest Pani zaangażowana?
Profil działalności mojej firmy jest ściśle
związany z profilaktyką raka piersi. To bardzo
ważny temat społeczny, na który posiadamy
ugruntowaną wiedzę. Naszą misją jest uświadamianie kobietom, jak ważne dla ich zdrowia,
a wręcz życia, jest korzystanie z badania mammograficznego jako profilaktyki przed rakiem
piersi. W tym obszarze propagujemy zachowania prozdrowotne, uświadamiamy, jak ważne
są badania mammograficzne w profilaktyce
pierwotnej. Naszym nadrzędnym celem jest
zwiększenie frekwencji wśród kobiet objętych
programem profilaktyki raka piersi, czyli tych
w przedziale wiekowym 50-69 lat raz na 24
miesiące. W Polsce nadal niewielki odsetek
kobiet poddaje się badaniom, bo zaledwie ok.
40%, podczas gdy w rozwiniętych gospodarkach europejskich odsetek ten sięga 98%. Skalę
problemu najbardziej chyba uświadamiają statystyki: około 14 tysięcy kobiet rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi, a aż 5 tysięcy z nich

umiera! Dlatego tak ważna jest edukacja. Tym,
co najbardziej paraliżuje kobietę i sprawia, że
nie zgłasza się na badanie, jest strach. Naszym
zadaniem jest pokonać go i zaszczepić zdrowy
nawyk dbania i troski o siebie. Nie ma skuteczniejszego sposobu na wczesne wykrywanie raka
piersi niż mammografia.
Co Pani sądzi o rozwoju samorządności gospodarczej w Polsce? Czy zgadza
się Pan ze stwierdzeniem, że zwłaszcza
młodsze pokolenie przedsiębiorców jest
coraz mniej przekonane do konieczności
rozwoju tej samorządności? Jeżeli tak, to
co należałoby zrobić, żeby to zmienić?
W każdym społeczeństwie jest pewna grupa
osób, która chce coś zrobić wspólnie i niestety
znacznie większa, która nie widzi korzyści
w kooperacji. Nie ma tu znaczenia wiek. Historia
naszego kraju nie nauczyła nas jak budować kapitał społeczny, oparty na współpracy i zaufaniu.
Przedsiębiorcy wolą nie obnosić się z sukcesami,
jakie osiągają, aby nie wywoływać zazdrości.
Nasze stowarzyszenie zrzesza osoby, które żywią
przekonanie, że współdziałanie jest bardzo ważne. Dopiero będąc w grupie, która doświadcza
podobnych wyzwań, mamy możliwość wspierania się, dyskutowania i wymiany doświadczeń,
co pozwala sprawniej pokonywać codzienne
trudności. Łącząc się w strukturach lokalnych
przedsiębiorców rodzinnych budujemy własne
środowisko, grupę, która nabiera znaczenia i jest
dostrzegana przez władze lokalne. Zauważamy,
że sprzyja to rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce. Wspólne działania powodują, że powstają
dobre pomysły, oparte na bogatym doświadczeniu wielu ludzi. Integrujemy się i budujemy
kapitał społeczny przedsiębiorców - tak bardzo
potrzebny w naszym społeczeństwie. Wzajemne
wspieranie polega również na edukacji, m.in.
w obszarze sukcesji, zarządzania zasobami ludzkimi, finansów i sprzedaży czy budowania wizerunku. To także spotkania z przedstawicielami
instytucji państwowych, spotkania mentoringowe z właścicielami firm, które osiągnęły sukces
rynkowy. Wiemy już, że razem możemy osiągnąć
więcej. Korzyść z funkcjonowania w grupie zauważyło już ponad 500 przedsiębiorców rodzinnych w Polsce, których zrzeszamy w Inicjatywie
Firm Rodzinnych i gorąco zapraszamy kolejne
firmy, by do nas dołączyły.
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Firma funkcjonuje od ponad 20 lat. Co
zmieniło się przez ten czas na rynku
obróbki blach?
Nastąpił znaczący rozwój branży, która
przeszła w tym czasie rewolucję. Szczególnie w ciągu ostatnich kilku latach nastąpił
znaczący rozwój maszyn, które w tej chwili
wykorzystują technologie hybrydowe, zaawansowane systemy ochrony pracownika,
nadzoru pracy oraz komunikacji sieciowej.
Polskie firmy uzyskały pełny dostęp do
najnowszych technologii, oferowanych
przez zachodnie koncerny i wspomagając się
dotacjami z funduszy unijnych są w stanie
systematycznie unowocześniać swoje parki
maszynowe. Znaczący wpływ na rynek
obróbki blach miała rewolucja internetowa,
rozpoczęta pod koniec lat 90-tych, która
ułatwiła prezentowanie oferty szerokiemu
gronu potencjalnych klientów, zarówno
zagranicznych, jak i krajowych. Nie można
pominąć pozytywnego wpływu otwarcia
granic oraz integracji rynku europejskiego.
Poprawa warunków funkcjonowania na
rynku spowodowała, że zwiększyła się jeszcze bardziej konkurencja w zakresie usług
obróbki blach. Tym bardziej cieszy nas fakt,
że budujemy coraz silniejszą pozycję na tak
wymagającym rynku.

Pański zdaniem polskie przepisy sprzyjają rozwojowi działalności gospodarczej?
Obciążanie firm sprawozdawczością jest
coraz większe, a miało ulegać zmniejszaniu
w ramach przyjaznej polityki dla przedsiębiorców. Obowiązki dotyczące GUS to dla
firm konieczność zatrudnienia niekiedy
kilku osób więcej, w zależności od rodzaju
prowadzonej działalności i wielkości przedsiębiorstwa, co powoduje dodatkowe koszty.
Dla małych przedsiębiorców większość
formularzy jest po prostu nie do zrobienia,
a w związku z tym, że badanie ma charakter obowiązkowy, zamieszczane są w nim
dane niekoniecznie prawdziwe. Uważam, że
powinno się ujednolicić sprawozdawczość
poszczególnych urzędów, ponieważ często
dane przekazywane do ZUS czy Urzędu
Skarbowego są takie same, jak w sprawozdaniach GUS. Byłoby to dużym wsparciem dla
przedsiębiorcy.
Oprócz Polski, El-Box działa z sukcesami także zagranicą...
Dzięki inwestycjom i dbaniu o rozwój firmy,
staliśmy się partnerem biznesowym godnym
zaufania dla wielu poważnych koncernów
europejskich. Kluczowe rynki, na których
chcemy rozwijać naszą działalność, to:

Niemcy, Belgia, Holandia oraz kraje skandynawskie.
Jakie są plany firmy na najbliższe
miesiące?
Najważniejszą inwestycją w 2017 r. jest
zakup gruntu i budowa nowej siedziby firmy.
Będzie to przestronna hala oraz nowoczesny
budynek biurowy. Równolegle planujemy
poszerzenie oferty o cięcie rur oraz profili,
na które pozwoli nam zakup specjalistycznej
maszyny, dedykowanej do tego typu obróbki.
Inwestujemy również w systemy informatyczne, które mają za zadanie wspierać nas
w nadzorowaniu procesu produkcyjnego
oraz w szkoleniu pracowników.

Pomagamy nauczycielom w całej Polsce
Rozmowa z Wojciechem Turewiczem, prezesem Eko-Tur.
Eko-Tur to jedna z niewielu placówek,
które już posiadają Akredytację Kuratora
Oświaty, niezbędną m.in. do organizacji
Kursów Kwalifikacyjnych Zarządzania
Oświatą. Kiedy i w jakich okolicznościach
placówka otrzymała te uprawnienia?
Akredytacja jest dowodem uznania najwyższej jakości świadczonych usług w edukacji,
jest przyznawana przez ekspertów reprezentujących różne środowiska oświatowe.
Przez wiele lat szczyciliśmy się posiadaniem międzynarodowego certyfikatu ISO
9001:2008, natomiast dla naszych klientów,
jakimi są dyrektorzy szkół i nauczyciele, to
wyróżnienie ma większą wartość. Zgodnie
z nowymi przepisami, wszystkie placówki
doskonalenia nauczycieli będą zobowiązane
do uzyskania akredytacji do 2019 roku, my
posiadamy ten certyfikat już od 2015 roku
i zdobyliśmy go jako pierwsi na Mazowszu.
Instytut prowadzi portal edurada.
pl, na którym można znaleźć ponad
1200 publikacji, dotyczących szeroko
rozumianej oświaty. Kim są autorzy
tekstów?
Jest to dorobek intelektualny kadry pedagogicznej i pracowników instytutu. Ta ogromna
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ilość świadczy o historii naszego portalu.
Stworzyliśmy go, ponieważ uznaliśmy, że środowisko, które ma tak wiele do powiedzenia,
powinno mieć swoją platformę do wymiany
doświadczeń. Docieramy do kilkuset tysięcy
nauczycieli, rodziców, osób i instytucji,
zaangażowanych w oświatę. Współpracujemy
z ponad setką ekspertów i specjalistów.
Pan sam ma na koncie kilka publikacji,
m.in. „Ocenianie kształtujące” oraz
świeżo wydaną książkę pt. „Sztuka
komunikacji”. O czym traktują te
pozycje?
Cała moja kariera pedagogiczna skupiała
się na bezpośredniej pracy z dzieckiem. Na
przestrzeni lat miałem okazję otrzeć się
o ludzkie dramaty i zawsze w takiej sytuacji
analizowałem ich przyczyny. Wiele z nich
wynikało ze zwykłych rozwiązań systemowych, jakie do dzisiaj panują w szkole.
Nie wchodząc w szczegóły, jej problemem
jest sposób i filozofia oceniania. Nie ma
żadnych logicznych powodów, aby nadawać
ocenie tak wysoką rangę. Jest ona jedynie
konsekwencją uczenia, jednak nie wiadomo
dlaczego zawładnęła szkołą i wszystkie działania sobie podporządkowała. Zadaję sobie

pytanie: żyję, żeby oddychać, czy oddycham,
żeby żyć? I podobne pytanie powinni zadać
sobie ci, którzy mają wpływ na zmianę
filozofii uczenia i oceny. To komentarz do
pytania o książkę „Ocenianie kształtujące”.
Moje pierwsze kontakty w pracy z młodzieżą
już wtedy pokazały mi, że problemem nie
jest różnica zdań między nami, ale sposób,
w jaki im o nim sygnalizuję. Te refleksje były
początkiem pogłębiania wiedzy i umiejętności, jak lepiej i skuteczniej komunikować
się z innymi. W ostatniej książce zebrałem
moje przemyślenia i doświadczenia, które
zdobywałem nie tylko w oświacie, ale także
w biznesie.
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Firmy rodzinne – kluczowy element polskiej gospodarki
Dr Andrzej Marjański, kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi opowiada o specyfice
firm rodzinnych oraz wyzwaniach, które stoją przed ich właścicielami.
firmy rodzinne stanowią kluczowy element
polskiej gospodarki, bez którego nie mogłaby
ona prawidłowo funkcjonować i rozwijać się.
Są także coraz lepiej postrzegane przez konsumentów, którzy wskazują na takie ich cechy
jak: tradycja połączona z nowoczesnością,
rzetelność, solidność oraz uczciwość.
Z jakimi problemami borykają się na co
dzień właściciele rodzinnych przedsiębiorstw? Czy polskie przepisy sprzyjają
prowadzeniu takiej działalności?
Właściciele firm rodzinnych, tak jak wszyscy
przedsiębiorcy, borykają się z różnymi problemami hamującymi ich rozwój. Muszą jednak
poradzić sobie ze specyficznym wyzwaniem,
jakim jest harmonijne połączenie pracy
z życiem rodzinnym. Problemy powstające
z zazębiania się strefy wpływów rodziny ze
strefą wpływów przedsiębiorstwa muszą
być rozwiązywane poprzez wypracowanie
mechanizmów, pozwalających na zachowanie
równowagi pomiędzy systemem rodziny i systemem przedsiębiorstwa. Prawo stanowi tylko
jeden z czynników, wpływających na warunki
prowadzenia biznesu. Widoczny jest postęp
w rozumieniu specyfiki funkcjonowania

rodzinnych przedsiębiorstw i umożliwienia
zachowania ciągłości ich działania poprzez
przejęcie ich przez następne pokolenie.
Pan sam zarządza rodzinnym przedsiębiorstwem Dremar, założonym przez
pańskiego ojca. Jaki jest profil tej firmy,
co produkuje, kim są jej klienci?
Nasza firma produkuje okna i drzwi z drewna,
które jest najszlachetniejszym ekologicznym
surowcem, pozwalającym na tworzenie niepowtarzalnych wyrobów. Naszymi klientami są
osoby kochające piękno drewna, a my z pasją
pomagamy realizować ich marzenia.

Działać skutecznie, by rolnicy byli zadowoleni
Rozmowa z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dariuszem Golcem.
Jak ARiMR jes przygotowana do realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich
2014-2020? Jakie nabory są przewidziane
w tym roku?
Od 30 marca wnioski do ARiMR mogą
składać posiadacze małych gospodarstw,
którzy chcą uczynić je bardziej rentownymi. O premie będzie można ubiegać się
do 28 kwietnia. Z kolei od 10 kwietnia do
9 maja przetwórcy będą mogli wnioskować
o wsparcie finansowe na przetwórstwo
i marketing produktów rolnych. Na przełomie marca i kwietnia można było ubiegać się
o pomoc w rozpoczęciu działalności pozarolniczej. To oferta dla rolników i członkami
ich rodzin, marzących o własnym biznesie
poza rolnictwem.
W czerwcu planowany jest nabór wniosków dla rolników na tzw. małe przetwórstwo, a także o pomoc na tworzenie grup
i organizacji producentów. Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z harmonogramem naborów w ramach PROW
2014 - 2020, który został przygotowany we
współpracy z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, a także po szersze informacje na stronę internetową ARiMR www.
arimr.gov.pl
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Na jakie wsparcie ze strony Agencji będą
mogli liczyć w tym roku młodzi rolnicy,
rozpoczynający swoją działalność?
Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy
będą mogli składać w Oddziałach Regionalnych
ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii
na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania.
O takie wsparcie może ubiegać się osoba, która
ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe Musi też posiadać
gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej
1 ha i rozpocząć jego urządzanie nie wcześniej
niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
o przyznanie pomocy. Takie programy jak premie
dla młodych rolników są szczególnie ważne, bo
pozwalają zatrzymać młode pokolenie na wsi
i dają im szanse na rozwój. W ramach ubiegłorocznego naboru premier przyznano dla ponad
3 tys. młodych rolników. Już trafiło do nich
ponad 91 mln zł.
Jak Agencja jest przygotowana do rozdysponowania funduszy Unijnych w perspektywie 2014-2020, jeśli chodzi o funkcjonowanie systemów informatycznych, sposobu
organizowania i rozpatrywania wniosków?
W ARiMR funkcjonuje ponad 40 różnych systemów informatycznych, które powstają etapowo.

Budowane są kolejne moduły, funkcjonalności, by obsłużyć następne kampanie. System
budowany jest na bieżąco. Naszą rolą jest działać
skutecznie, by rolnicy byli zadowoleni i by na
czas otrzymali fundusze. Jesteśmy zainteresowani, by te zadania wykonać jak najszybciej i najlepiej. Jako prezesowi ARIMR w szczególności
zależy mi, by instytucja była w jak największym
stopniu niezależna do zewnętrznych dostawców
systemów IT. M.in. dlatego powstał Wydział
Tworzenia Oprogramowania w Lublinie,
który przygotowują bardzo poważny system
obsługujący część Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Jego dziełem jest także m.in. wdrożenie Portalu Ogłoszeń ARiMR, niezbędnego
dla beneficjentów, korzystających z programów
inwestycyjnych w ramach PROW.
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Rozbijamy Szklane Sufity

fot. Vaiva Wronecka

Jeszcze kilka lat temu pojęcie „firmy
rodzinne” było stosunkowo obce dla Polaków, kojarząc się raczej z bardzo małymi przedsiębiorstwami. Jak zmieniało
się nasze postrzeganie tych podmiotów
i jakie mają one znaczenie dla polskiej
gospodarki?
Przedsiębiorstwa rodzinne powszechnie
utożsamiane są z małymi i średnimi firmami.
Takie skojarzenie jest jak najbardziej uzasadnione. Jednak wśród dużych podmiotów
gospodarczych w Polsce jest coraz więcej
firm rodzinnych, tworzących również grupy
powiązanych ze sobą podmiotów. Firmy
rodzinne, należące do grupy MSP, stanowią
istotę zarządzania rodzinnego, ponieważ zarówno w sferach własności i zarządzania, jak
również kultury organizacyjnej i zarządzania
ludźmi, znaczenie familizmu, czyli przeniesienia wartości rodzinnych i roli rodziny do biznesu, jest kluczowe. Duże firmy rodzinne, ze
względu na skalę działalności, mają zazwyczaj
rozbudowaną oraz sformalizowaną strukturę
zarządzania i zatrudniają menedżerów spoza
rodziny. Zawsze jednak własność, nadzór
i kluczowe stanowiska oraz decyzje strategiczne znajdują się w rękach rodziny. Obecnie

Jak przełamać stereotypy, zwiększyć pewność siebie i przekroczyć własne ograniczenia,
pozyskać sojuszników i osiągnąć małe i wielkie cele? Między innymi na te pytania można
znaleźć odpowiedź na spotkaniach dla kobiet, odbywających się pod hasłem „Rozbijamy
Szklane Sufity”.
„Rozbijalnia Szklanych Sufitów” to jeden
z programów Fundacji Pomiędzy, który
powstał z myślą o kobietach aspirujących lub
pełniących funkcje kierownicze, a których
kariera dotarła do poziomu „szklanego
sufitu” oraz tych wszystkich, które dbają o swój osobisty i zawodowy rozwój,
rozwijając przedsiębiorczość i poszukując
dla siebie nowych rozwiązań – wychodząc
poza stereotypy i utarte przekonania. Celem
programu jest rozwijanie przedsiębiorczości
i podwyższanie kwalifikacji kobiet do pełnienia funkcji kierowniczych poprzez uzupełnienie i aktualizowanie wiedzy z zakresu
zarządzania oraz rozwijanie tzw. umiejętności miękkich. Chodzi o to, by kobiety, mając
wiedzę, umiejętności i świadomość swojej
wartości, mogły z powodzeniem prowadzić
własne firmy, sięgać po najwyższe stanowiska i aby za swoją pracę były wynagradzane
tak samo, jak mężczyźni.

Dlaczego kobiety zarabiają mniej?

Pojęciem „Szklany sufit” określa się
niewidoczne i nie wynikające z realnych
przyczyn bariery, utrudniające lub uniemożliwiające kobietom awans – biorące się
ze stereotypów i fałszywych przekonań.
W Polsce kobiety piastują tylko 36% sta-
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nowisk kierowniczych. Jest tak mimo tego,
że mają lepsze niż mężczyźni wykształcenie: wyższe ma 17,1% kobiet i 11,4% mężczyzn a średnie odpowiednio 12% i 8%.
Kobiety nie dość, że rzadziej awansują, to
przy poszukiwaniu pracy myślą o niższych
stanowiskach za mniejsze wynagrodzenie. W zarządach dużych spółek panie
stanowią tylko 10%. Dochód deklarowany
przez kobiety jest o ponad 1/5 niższy od
dochodu deklarowanego przez mężczyzn.

Dzisiejszy podział ról

Badania psychologów i socjologów
dowodzą, że paniom brakuje pewności
siebie, mają mniejsze oczekiwania i godzą
się z objęciem stanowiska pomocniczego,
zastępcy szefa
czy asystenta. Przyczyna takiego stanu leży
zarówno w stereotypach społecznych jak
i w sposobach myślenia o sobie i swojej roli
przez same kobiety. Myślenie to polega np. na
dostosowaniu przez kobiety własnych aspiracji i dążeń do zajmowanej przez siebie niższej
pozycji. Akceptacja ta bierze się z przekonania, że istniejący podział ról i obowiązków
jest czymś normalnym. Nie jest on kwestionowany lub też w powszechnym odczuciu
kwestionowanie go nie ma większego sensu.

Najważniejszy jest trening

Zarówno naukowcy, jak i środowiska kobiece są zgodne w swych opiniach, że aby
zmienić tę sytuację kobiety powinny jak
najwięcej się uczyć i przełamać stereotypowe myślenie kreatywnymi pomysłami
na siebie, swoje życie i otoczenie. Niezbędna im jest do tego wiedza i treningi,
rozwijające kompetencje miękkie, przede
wszystkim aktywność i przezwyciężenie
bierności. Treningi i szkolenia interpersonalne zwiększające komunikatywność,
asertywność, autoprezentację, wzmacniające pewność siebie, stabilizujące na
właściwym poziomie samoocenę i poczucie własnej wartości. Realizacji tych celów
służą spotkania organizowane pod nazwą
„Rozbijamy Szklane Sufity”, które łączą
w sobie elementy warsztatów, wykładów
i nowoczesnego coachingu, a zaproszeni
goście inspirują własnym przykładem
i udowadniają, że chcieć to móc. Spotkania są też świetną okazją do wzajemnego poznania się, integracji kobiecych
środowisk i doświadczenia niezwykłej
atmosfery.

Więcej na www.pomiedzy.org

9

Firmy Rodzinne

Firmy Rodzinne

Firmy rodzinne
też potrzebują inwentaryzacji
W największych gospodarkach świata ustawy nie
regulują terminów i konieczności inwentaryzacji, a jednak są one tam przeprowadzane bardzo często – mówi
Elżbieta Fedorowicz, prezes
zarządu firmy JKF for Value,
z którą rozmawiamy także
o wyzwaniach, stojących
przed firmami rodzinnymi
w Polsce.

Z jakimi problemami zmagają się
na co dzień właściciele firm rodzinnych?
Problemy są takie same, jak w każdym
przedsiębiorstwie, z tą różnicą, że z własnych, zarobionych przez siebie środków,
trzeba wszystko sfinansować i zainwestować.
Nie każda firma rodzinna posiada kapitał
uskładany przez dziadków czy rodziców.
Bardzo często rodzice zaczynali od niczego,
a przy dobrym gospodarowaniu środka-
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mi pieniężnymi osiągnęli sukces. Trochę
szczęścia też jest potrzebne. Do niedawna
firmy rodzinne były postrzegane wyłącznie
jako malutkie „firemki”, niewiele znaczące
w gospodarce. Dopiero od niedawna jest
moda na rodzinność, dając za przykład firm
rodzinnych takie giganty jak IKEA czy Porche, a w Polsce Vox, Mocate i Ochnik.
Czy polskie przepisy sprzyjają prowadzeniu takiej działalności?

Niestety nie. Obciążenia podatkowe
zabierają środki na inwestycje w szkolenia dla pracowników, sprzęt, nowe
działalności. Brakuje jasnych przepisów, dotyczących ulg inwestycyjnych.
Dopiero od niedawna przygotowywane
są ustawy ułatwiające i zmniejszające
obciążenia z tytułu przejmowania lub
dziedziczenia przez sukcesorów. Największą bolączką jest ilość zmian, która
powoduje niezrozumiałość przepisów
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podatkowych nawet przez ustawodawcę.
JKF For Value należy do stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
(IFR). Jak ocenia Pani tę organizację, jakie korzyści przynosi wam
członkostwo w niej?
Do IFR należymy od 2009 roku. Korzystamy z porad prawnych, porad merytorycznych, szkoleń podnoszących wiedzę
jak zdobywać klienta, jak współpracować w grupie, jak zarządzać zespołem.
Uczestniczyliśmy w organizowanym
przez IFR i PARP, a dofinansowanym
przez UE półrocznym szkoleniu, gdzie
poznaliśmy wiele osób, z którymi przyjaźnimy się do dziś. Powinna to też być
platforma współpracy gospodarczej, ale
niestety do tego jest jeszcze długa i wyboista droga.
Czy firmy rodzinne potrzebują
inwentaryzacji? Jak często powinno
się ją przeprowadzać?
Każda firma powinna wiedzieć, co ma
w aktywach, zarówno trwałych, jak
i obrotowych.
Właściciel firmy, dokonujący samodzielnie
zakupów lub poprzez swoich pracowników uważa, że wie dobrze, co ma na stanie
i co ma dokupić. Jednak z naszej praktyki
wynika, że nie jest to do końca prawdą.
Podczas inwentaryzacji zarówno majątku
trwałego (środki trwałe), jak i obrotowego (zapasy, materiały) okazuje się, że
zalegają w magazynach zapasy zbędne,
przeterminowane, niepotrzebne do dalszej
działalności. Pokazujemy to w momencie rozliczenia całości spisu i w formie
raportu rekomendacyjnego, sporządzanego dla właściciela. Inwentaryzację winno
przeprowadzać się w miarę potrzeb. Tylko
przepisy polskiej Ustawy o Rachunkowości przyjmują różne kryteria, metody i terminy. Dlatego inwentaryzacje są postrzegane jako coś koniecznego dla księgowej,
ale zbędnego dla właściciela. Robi się ją
zatem raz do roku (zapasy, materiały, półprodukty, produkcja w toku, wyroby gotowe, kasa, itd. ) lub raz w ciągu 4 lat (środki
trwałe). Przepisy są jednak nieprecyzyjne
i niedostosowane do obecnych standardów
przeprowadzania w formie elektronicznej
i nowoczesnych technik magazynowania
oraz logistyki.
Polskie przedsiębiorstwa podchodzą
do inwentaryzacji raczej niechętnie.
Z czego, Pani zdaniem, wynikają ich
obawy?
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Po ponad 30 latach pracy na stanowisku
głównego księgowego oraz ponad 20
latach pracy przy wykonywaniu projektów inwentaryzacji mogę powiedzieć, że
niechęć wynika z bałaganu w ewidencjonowaniu (lub w ogóle braku ewidencji),
niekompetencji osób prowadzących
zapisy oraz księgi inwentarzowe lub niezrozumieniu celu – po co w ogóle śledzić,
co jest w firmie, przecież stoi i nikt tego
nie ukradnie. Rzeczywistość okazuje
się jednak inna. Są pożary, włamania,
kradzieże, nawet przez pracowników
własnych, a najczęściej brak jest zabezpieczenia i ubezpieczenia majątku trwałego.
Ubezpieczyciel zwróci całość kosztów,
jeżeli zawarta umowa będzie miała
wskazanie, jakie konkretnie składniki
majątku wchodzą w jego skład. Podobnie jest z podatkami od nieruchomości,
które nie podlegają weryfikacji. Często
płacimy podatki za nieistniejące obiekty
lub obiekty źle sklasyfikowane, o zawyżonej wartości. To wszystko jest związane
z inwentaryzacją.
I jeszcze jedno. W UoR przyjęto 3 kryteria, co jest rzeczowym składnikiem
majątku trwałego: okres użytkowania
powyżej roku, kompletny, zdatny do
użytku i przeznaczony na potrzeby firmy.
Nigdzie w ustawie nie ma wskazania
kwoty poniżej lub powyżej której należy
traktować dany przedmiot jako środek
trwały. To przepisy podatkowe wprowadziły wartość 3,5 tys. zł jako graniczną
do amortyzacji środków trwałych. Stąd
bierze się błędna interpretacja, że nie
wszystko należy inwentaryzować.
Jak często inwentaryzację stosują
firmy działające na największych
światowych rynkach, np. w USA?
Czy tam, podobnie jak w Polsce, jest
to ich obowiązkiem?
W największych gospodarkach świata
ustawy nie regulują terminów i konieczności inwentaryzacji, a jednak są one tam
przeprowadzane bardzo często. Inwentaryzacje służą tam do określenia gdzie
i w jaki sposób można ograniczyć koszty
działalności w tym biur (stąd pomysł
openspace lub stanowisk rotacyjnych)
i magazynów dla zmniejszenia wartości
zapasów i powierzchni.

prawie 20 lat. Każdy Klient wymaga indywidualnej współpracy i zaspokojenia jego
wszystkich potrzeb. My dajemy naszym
Klientom kompleksową obsługę nie tylko
spisywania, ale i rozliczania, szkolenia,
doradztwa organizacyjnego i księgowego.
Świadczą o tym listy referencyjne, które
otrzymaliśmy od największych firm w
Polsce ( lista dostępna na www.jkf.pl) i fakt,
że jako pierwsza firma w Europie otrzymaliśmy Certyfikat Jakości w zakresie usług
inwentaryzacyjnych.
Na czym polegają oferowane przez
firmę szkolenia? Kto je prowadzi? Czy po ich odbyciu klient jest
w stanie samodzielnie zajmować się
inwentaryzacją swojej firmy?
Na szkoleniach z zakresu inwentaryzacji
i zarządzania majątkiem, które prowadzę
osobiście, przekazuję całą wiedzę teoretyczną i przede wszystkim praktyczną.
Moje szkolenia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ o przepisach
mówię 5 minut, a o praktyce 6 godzin.
JKF For Value zapewnia swoim
klientom również wsparcie technologiczne. Jakie oprogramowanie
oferujecie i jaką korzyść może ono
przynieść korzystającym z niego
firmom?
Oferujemy oprogramowanie do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji wraz
z niezbędnym sprzętem. Bardzo często
proponowane przez nas systemy służą
w przedsiębiorstwach obok np. SAP czy
Oracle i uzupełniają je.
Jakie są plany JKF Value na najbliższe miesiące?
Zakończyć inwentaryzację dużego
projektu dla stałego klienta, rozpocząć
kompleksową inwentaryzację w ok. 700
lokalizacjach w Polsce i największą ilość
środków trwałych w historii Grupy JKF
– ponad 170 tys. pojedynczych przedmiotów dla jednego z banków, a potem
go wycenić. Jest to duże wyzwanie, które
JKF For Value zakończy w połowie lipca.
Po wakacjach dla całej załogi nastąpi
start do intensywnych inwentaryzacji
drugiego półrocza.

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

60 lat temu odkryto jedno z największych złóż
rud miedzi na świecie Lubin-Sieroszowice
„To naprawdę niesamowite uczucie, gdy wpatrując się
w mikroskop, w danym momencie, jako jedyny na globie
ziemskim, wiem, że tam pod Polkowicami jest miedź! Od
razu poleciałem, prawie na skrzydłach do Wyżykowskiego
i przekazałem mu tę wielką nowinę”.
Tak Andrzej Rydzewski, geolog-petrograf,
współpracownik Jana Wyżykowskiego
wspominał historyczny moment odkrycia
złoża miedzi, które zapoczątkowało rozwój
KGHM Polska Miedź S.A.

Od tego się zaczęło

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

Oszczędności
dla właścicieli
budynków

Zastosowanie powłoki COOL-R pozwala na
niemal natychmiastowe obniżenie temperatury dachu o blisko 70%, a co za tym idzie
również temperatury wewnątrz nawet do
10°C. W praktyce oznacza to znaczne zmniejszenie nakładów związanych z koniecznością
klimatyzowania wnętrz. Zaleta ta umożliwia

realne oszczędności dla właścicieli budynków,
związane ze znaczną redukcją zapotrzebowania na energię. W wyniku odziaływania wysokiej temperatury, bez efektywnej hydroizolacji,
proces starzenia się dachu i jego degradacji
postępuje znacznie szybciej, co wpływa na
zwiększenie kosztów dla właścicieli nieruchomości, którzy muszą liczyć się z cyklicznym
prowadzeniem prac
remontowych i modernizacyjnych. Ponieważ
COOL-R zapewnia pełną
hydroizolację dachu,
stanowi on także ochronę
i niweluje proces destrukcji samej konstrukcji.
Produkt Seleny odznacza
się przy tym bardzo długą żywotnością i zachowuje swoje właściwości przez ponad 10 lat.

ganizowana jest w tym roku pod hasłem energia
przyszłości, a innowacyjna technologia z Polski
znakomicie się w ten obszar wpisuje.
Rozwiązania pionierskie, takie jak COOL-R
umacniają pozycję Grupy Selena jako lidera
w dziedzinie dostarczania na rynek zaawansowanej technologii dla chemii budowlanej.
Realizowana przez Grupę strategia intensywnego rozwijania zaplecza naukowo-badawczego
owocuje unikatowymi produktami – takimi jak
wspomniana powłoka dekarska - które stanowią
odpowiedź na realne problemy w budownictwie.

Maksymalna skuteczność

COOL-R tworzono z myślą o uzyskaniu najwyższej wartości Solar Reflectance Index (SRI). SRI
to wypadkowa dwóch kluczowych parametrów:
tzw. refleksyjności - czyli skuteczności odbijania
promieni słonecznych oraz emisyjności – zdolności do oddania nagromadzonego ciepła. Dzięki unikatowej technologii innowacyjna powłoka
COOL-R posiada niezwykle wysoki współczynnik SRI na poziomie 107. Właśnie ta wartość
obrazuje niespotykaną dla rozwiązań dostępnych
dotąd na rynku skuteczność działania. Produkt
został już z powodzeniem zastosowany na wielu
obiektach w kraju i za granicą np. na jednym
z budynków EXPO 2017 w Astanie. Wystawa or-

Budynek Iglotex w Gdyni - zastosowanie COOL-R
pozwoliło na ograniczenie konieczności stosowania klimatyzacji i znaczne oszczędności

Więcej szczegółów na www.cool-r.eu
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W teren jeździli starą służbową warszawą.
Kiedy się psuła szli na pieszo, a Wyżykowski
śpiewał operowe arie. Cała ekipa strasznie
kurzyła oprócz mnie – wspomina Rydzewski.
Mieliśmy mikroskopy radzieckie, niezbyt
doskonałe – dodaje. Mimo nadzwyczajnej staranności można było pomylić minerał miedzi
z minerałem ołowiu.27 marca 1957 roku, po
wielu początkowo nieudanych wierceniach,
zespół kierowany przez dr Jana Wyżykowskiego, na głębokości 656 metrów, odkrył bogato
zmineralizowanie pokłady rudy miedzi, które
okazały się być złożem o przemysłowym znaczeniu.W ciągu dwóch lat zbadali 24 odwierty.
- Wyżykowski postawił śmiałą, wręcz wizjonerską tezę, że pokłady rudy miedzi ciągną
się co najmniej na przestrzeni 22 kilometrów.
Nikt nie chciał wierzyć, że w środku Europy
znajduje się tak potężne złoże – wspomina
Rydzewski, a wiele autorytetów w dziedzinie
uważało, że na tej głębokości nigdy nie będzie
kopalni. Mimo przeciwników, którzy chcieli
utrącić tą ideę i narażeniu na kpiny, w1959
roku dr Jan Wyżykowski udokumentował złoże rud miedzi Lubin-Sieroszowice - największe
w Europie, jedno z największych w świecie,
a styczniu 1964 r. opracował „Generalny plan
poszukiwań złóż rud miedzi”, który stał się
podstawą dalszych badań. Rozbudzone nadzieje, poświęcenie, upór i odwaga pozwoliły
Wyżykowskiemu i jego współpracownikom na
dokonanie tego historycznego odkrycia.
KGHM znakomicie wykorzystał wielką szansę
jaka pojawiła się przed 60 laty. Odkrycie złoża
było niezwykłe, ale też i rozwój KGHM jest
znakomitym przykładem tego jak tworzy się
historia. Dzisiaj to międzynarodowa, nowoczesna firma, która ma realny wpływ na rozwój
nie tylko regionu, ale i światowej gospodarki.

Ciężka praca, a za nią pasmo
sukcesów

Zagospodarowanie Legnicko-Głogowskiego
Okręgu Miedziowego wiązało się z utwo-
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rzeniem, w roku 1960, w Lubinie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady
Górnicze "Lubin w budowie". Zakłady przekształcono, 1 maja 1961 roku, w Kombinat
Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie.
Budowa szybów z perspektywy działalności
budownictwa górniczego LGOM obejmuje
szereg okresów rozwojowych. Pierwszy
z nich przypada na lata 1960-70 i sięga budowy szybów kopalń "Lubin" i "Polkowice". Doświadczenia zdobyte podczas głębienia tych
dwóch szybów pozwoliły na skonstruowanie
aparatury do monitorowania procesu mrożenia oraz rozmrażania górotworu w obrębie
tzw. płaszcza mrożeniowego. Nowatorskie
rozwiązanie było przydatne przy budowie
pozostałych szybów.
Ważnym etapem rozwoju spółki była budowa, w latach 1968 - 1978, huty w Głogowie
- Głogów I i Głogów II, z piecem zawiesinowym. Huta Miedzi "Głogów II" uruchomiona została w styczniu 1978 roku.
Dzisiaj do KGHM należą trzy huty miedzi:
HM Głogów, HM Legnica i HM Cedynia.
Wszystkie zlokalizowane są w Polsce, na
Dolnym Śląsku. Ich zdolność produkcyjna
sięga 570 tys. ton miedzi elektrolitycznej,
220 ton walcówki i 1300 ton srebra rocznie.
Ten wynik stawia potencjał hutniczy KGHM
w rzędzie największych producentów na
świecie.
Powstanie Wydziału Metali Szlachetnych
i przerób szlamów anodowych, według
szwedzkiej technologii, było jednym z najważniejszych osiągnięć technologicznych
HM "Głogów". Decyzję o budowie wydziału
podjęto w 1990 roku, a już w 1993 rozpoczęto rozruch technologiczny.

Lider w produkcji miedzi i srebra

KGHM konsekwentnie buduje pozycję lidera w produkcji miedzi i srebra na światowym
rynku. Jest to możliwe dzięki strategicznym
inwestycjom, wdrażaniu coraz nowocześniejszych rozwiązań, ale przede wszystkim
konsekwencji w działaniu i wiedzy zdobywanej latami przez pokolenia pracowników
Polskiej Miedzi.
W styczniu 2017 roku, w Hucie Miedzi Głogów, uroczyście uruchomiono największą
na świecie instalację pieca zawiesinowego
i pieca elektrycznego, tworząc tym samym
najnowocześniejszą linię produkcji hutniczej

miedzi. Ta unikalna technologia jest obecnie
wykorzystywana jedynie w trzech miejscach
na świecie – jednym z nich jest właśnie
Głogów.
Rozpoczął się nowy etap w historii głogowskiej huty. Tak dużego przedsięwzięcia nie
realizowano od 1978 roku, kiedy uruchomiona została Huta II. Przejście z technologii pieców szybowych na technologię opartą
o piec zawiesinowy i piec elektryczny jest
ogromnym skokiem technologicznym.
Wzrost potencjału produkcyjnego i optymalizacja kosztów stanowią istotny element
w działalności Spółki, stąd też plany na
kolejne inwestycje. Od 2020 roku Huta
Miedzi Legnica będzie produkować 160 tys.
ton miedzi katodowej rocznie. Dzięki nowej
inwestycji nastąpi całkowita zmiana technologii na Wydziale Elektrorafinacji. Jest to
odważna decyzja, na którą czekano od wielu
lat. Nowy kierunek rozwoju dla huty będzie
miał również istotne przełożenie na cały
łańcuch wytwórczy KGHM. Budowa pieca
WTR (piec wychylno –topielno – rafinacyjny) pozwoli na zwiększenie produkcji miedzi
katodowej w Hucie Miedzi Legnica o 40
procent i zapewni ciągłość produkcji.
Przed Polską Miedzią kolejne wyzwania,
wydarzenia i uroczystości. Najbliższa okazja
do podsumowań i wspomnień będzie już
wkrótce:28 kwietnia rozpoczną się obchody
Dnia Hutnika. To okres tradycyjnego święta
hutniczego w całym Zagłębiu Miedziowym.
Tak jak patronką górników jest św. Barbara,
tak hutnikami opiekuje się św. Florian –
dowódca oddziału gaśniczego w rzymskiej
armii. To jego proszą o wsparcie wszyscy ci,
którzy w swej pracy zmagają się z ogniem.
Górnicze i hutnicze święta w KGHM mają
zawsze bogatą oprawę, przyciągają tłumy
mieszkańców. Pokazują, że górnicy i hutnicy
potrafią dobrze pracować i bawić się z szacunkiem dla tradycji.
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Poszerzamy zasięg
Rozmowa z Prezesem Zarządu Funduszu
Regionu Wałbrzyskiego Robertem Jagłą
2017 rok przyniósł dla FRW nowe
wyzwania. Od lutego br. oprócz sektora
MŚP Wasza instytucja wspiera również
Podmioty Ekonomii Społecznej. Skąd
taka decyzja?
Wciąż szukamy i angażujemy się w nowe,
wartościowe projekty. To dla naszej załogi
faktycznie wyzwanie, które podjęliśmy
ze względu na istniejącą i zauważalną
potrzebę rozwoju podmiotów ekonomii
społecznej. Po przeprowadzonym przez
nas rozeznaniu rynku wiemy, że PES
w Polsce wymagają istotnego wsparcia
finansowego, które pozwoli im na prowadzenie działalności w sposób ciągły
oraz umożliwi utworzenie nowych miejsc
pracy. Podmioty te ze względu na istotę
swojej działalności, mają ograniczone
możliwości na uzyskanie finansowania
komercyjnego.
Jesteśmy instytucją odpowiedzialną
społecznie, która do tej pory wspierała
m.in. organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie, udzielając dotacji. Te
doświadczenia pomagają nam we wdrażaniu
instrumentu pożyczkowego dedykowanego
przedsiębiorczości społecznej zorientowanej
na społecznie użyteczne cele.

Jak wygląda oferta dla PES?
W ramach umowy podpisanej z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego otrzymaliśmy
8 657 441,53 zł, które w ciągu 1,5 roku przekażemy Podmiotom Ekonomii Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego, lubuskiego,
wielkopolskiego i opolskiego.
Niskooprocentowane wsparcie finansowe pochodzi z Programu Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020. W ramach projektu dostępne są
dwa rodzaje pożyczek. Pożyczka na start (dla
PES działających do 12 miesięcy), w kwocie do
100 tys. zł, która oprocentowana jest na poziomie 1,75% (z możliwością obniżenia do 0,88%).
Drugim produktem jest pożyczka na rozwój
w wysokości do 500 tys. zł. Jej oprocentowanie uzależnione jest od kwoty finansowania.
W przypadku pożyczek do 100 tys. zł jest to
1,75% (z możliwością obniżenia do 0,88%),
natomiast powyżej tej kwoty oprocentowanie ustalone jest na warunkach rynkowych.
Oprocentowanie pożyczek o wartości powyżej
100 tys. zł może jednak zostać obniżone do poziomu 1,75%, jeśli w ramach pożyczki zostanie
utworzone minimum jedno miejsce pracy.
Środki można przeznaczyć m.in. na finansowanie rozpoczęcia działalności, zakup
wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów,

środków transportu, pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, rozszerzenie
działalności przedsiębiorstwa, czy tworzenie
nowych miejsc pracy. Dzięki projektowi
wesprzemy minimum 134 podmioty.
W maju odbędzie się Wielka Gala
Finałowa Gwiazd Biznesu. Czego mogą
spodziewać się przedsiębiorcy w tej
edycji?
Tegoroczne wydarzenie będzie miało wyjątkowo uroczystą oprawę, ponieważ Fundusz
Regionu Wałbrzyskiego świętuje 25-lecie.
Galę Finałową Dolnośląskiego Plebiscytu
Gospodarczego, zaplanowaną na 23 maja
2017 r. w Starej Kopalni w Wałbrzychu,
poprowadzi Marcin Prokop. Już wpływają
pierwsze zgłoszenia do prestiżowych nagród
gospodarczych „Gwiazdy Biznesu 2017".
Przedsiębiorcy, instytucje i samorządy
będą rywalizowały w siedmiu kategoriach:
Mikro Firma, Mała Firma, Średnia Firma,
Biznes Odpowiedzialny Społecznie, Podmiot
Ekonomii Społecznej oraz Samorząd Przyjazny Biznesowi. Ponadto, tradycyjnie już,
Kapituła przyzna nagrodę dla Osobowości.
Nie możemy doczekać się, aż to gospodarcze wydarzenie po raz kolejny zgromadzi
w jednym miejscu ponad 500 osobowości
świata biznesu, polityki, kultury i sportu, by
nagrodzić najprężniej działające mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa z terenu Dolnego
Śląska.

Doskonale rozumiemy
potrzeby naszych
klientów
Prezes firm Sigma Innovations oraz Golden Rocket, Dawid Prymas opowiada o
polskim potencjale innowacyjnym oraz
zmianach, zachodzących w światowym
handlu detalicznym.
Do kogo adresowana jest oferta firm
Sigma Innovations i Golden Rocket?
Jaka jest Państwa misja?
Golden Rocket i Sigma Innovations to
bezpośrednie połączenie firmy doradczej,
agencji marketingowej i innowacyjnego
software housu, czyli domu produkcyjnego IT. To rzadkość na rynku. Dzięki
takiej strukturze organizacyjnej, klienci
w jednym miejscu otrzymują kompleksową obsługę biznesową i marketingową
na najwyższym poziomie. Zespół Golden
Rocket i Sigma Innovations tworzą ludzie
z ogromnym doświadczeniem w marketingu, PR, innowacjach i prowadzeniu
projektów. Jesteśmy grupą zadaniową,
w pewnym sensie interwencyjną, która
wkracza do akcji, aby zrealizować konkretny cel biznesowy naszego klienta.
Jakie rozwiązania lojalnościowe
i prosprzedażowe oferujecie centrom
handlowym?
Stworzyliśmy pierwszą w Europie platformę lojalnościowo-sprzedażową, dedykowaną centrom i sieciom handlowym,
która integruje program lojalnościowy,
nawigację wewnątrz obiektową, opartą
na technologii beacony, moduł kuponów
cyfrowych, moduł gier zakupowych oraz
moduł konkursów specjalnych. Całość
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wsparliśmy zaawansowaną analityką
przepływów finansowych, demograficzną oraz modułem do bezpośredniej
komunikacji z klientami. Nasza platforma Navishopper rozwiązuje wszystkie
kluczowe kwestie, związane ze wsparciem
sprzedaży w obiekcie, stymulując lojalność
i zwiększone zakupy na wielu poziomach
struktury motywacji. Za innowacyjność
byliśmy wielokrotnie wyróżniani, m.in.
w Loyalty Awards w kategoriach Innowacja Roku i najlepszy nowy program
lojalnościowy, czy ICSC Solal Global
Marketing Awards, w kategorii aktywacja
sprzedaży. W niedawno opublikowanym
Shopping Mall Marketing 2016 nasze rozwiązanie znalazło się na miejscu drugim,
wśród najlepszych projektów marketingowych w centrach handlowych w roku
2016, a na miejscu pierwszym jeśli chodzi
o projekty prosprzedażowe.
Patrząc na ofertę oraz dokonania
firmy wnioskuję, że innowacje są
istotnym elementem Waszej działalności. Czy to właśnie nowatorstwo
pozwala Wam skutecznie rywalizować z globalną konkurencją?
Nie tylko. Innowacyjność nie decyduje
o końcowym sukcesie projektu. Kluczem
było doskonałe zrozumienie potrzeb

każdej ze stron: zarządcy lub właściciela
galerii handlowej, najemców oraz klientów. Zwyczajnie dotarliśmy do tzw. insightów. Wykorzystaliśmy technologię po
to, aby zaspokoić ich prawdziwe potrzeby
możliwie w jak najwyższym stopniu,
a innowacja i technologia posłużyła nam
w rozwiązaniu tego skomplikowanego
problemu i odpowiedzeniu na pytanie, jak
to zrobić.
Coraz bardziej innowacyjny staje się
również światowy handel detaliczny. Jakich zmian w tym kontekście
możemy spodziewać się w najbliższym czasie? Czy Polska jest na nie
przygotowana?
Rosnąca siła kanału online już dawno
skłoniła sieci handlowe do myślenia w kategoriach omni-channel. Będziemy zatem
świadkami coraz silniejszej integracji
kanałów sprzedaży oraz związanej z tym
optymalizacji logistyki i wynikających
z niej kosztów. Polska posiada potężny
potencjał innowacyjny, który tkwi w ludziach. Wierzę, że polskie firmy będą nie
tyle uczestnikami tych zmian rynkowych,
co podmiotami wyznaczającymi trendy
i horyzont rozwoju handlu detalicznego
przyszłości.
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Kompozyty: rewolucyjne rozwiązania dla wielu branż
Profesor Mirosław Miller z Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu opowiada o projekcie Polskiej Doliny Kompozytowej.
Skąd pomysł na stworzenie klastra firm,
zajmujących się produkcją kompozytów?
Wiele współczesnych technologii wymaga zastosowania nowych materiałów, które muszą wykazywać jednocześnie różne właściwości, takie jak
przewodnictwo elektryczne, cieplne, mechaniczna wytrzymałość czy ciężar właściwy. Na ogół
takie materiały albo nie występują w przyrodzie
albo są trudno dostępne i drogie. Dlatego też
sami wytwarzamy takie materiały poprzez
mieszanie różnych składników, z których
każdy wnosi do stworzonego materiału jakąś
pożądaną właściwość. Taki „mieszany” materiał
nazywamy kompozytem. Od wielu lat są one
wykorzystywane w technologiach masowych,
np. kompozyty oparte na tanim włóknie szklanym stosowane są w budownictwie. Na rynku
są też zaawansowane i dużo droższe kompozyty,
oparte na włóknie węglowym. Wykorzystywane są one przede wszystkim w przemysłach
kosmicznym, lotniczym i samochodowym,
gdzie stosowane materiały muszą być bardzo
wytrzymałe, a jednocześnie lekkie. Kompozyty oparte na włóknach składają się z osnowy,
zalanej drugim komponentem, pełniącym rolę
kleju, na przykład żywicą. Kilkadziesiąt lat temu

zaczęto produkować nowe kompozyty, oparte
na włóknie wytworzonym z bazaltu. Bazalt jest
surowcem skalnym powszechnie spotykanym
na świecie, a więc bardzo tanim. Okazało się,
że kompozyty wytwarzane z tego włókna mogą
mieć właściwości porównywalne kompozytów węglowych, ale osiągać cenę kompozytów
szklanych. Najlepsze bazalty, nadające się do
wytwarzania włókien bazaltowych, występują
na Ukrainie i w Polsce, właśnie na Dolnym
Śląsku. Technologia wytwarzania kompozytów
bazaltowych dopiero wychodzi z laboratorium
do praktyki przemysłowej i dlatego zorganizowaliśmy Klaster „Wałbrzyskie Surowce” z myślą
o wejściu na rynek tych materiałów.
W jakich branżach będzie można stosować
te kompozyty?
Potencjalnych zastosowań kompozytów bazaltowych jest mnóstwo, ponieważ mają one właściwości mechaniczne lepsze niż stal: są lżejsze, nie
korodują, mają lepszą przyczepność do betonu,
są ekologiczne, a ich transport, ze względu na
4-krotnie mniejszą wagę, jest tańszy i bardziej
wydajny. Jeśli sprawdzą się optymistyczne
prognozy cenowe, możliwe stanie się wypieranie

Dorota Krawczyk
inżynier produkcji w firmie Mekro Sp. z o.o.,
produkującej konstrukcje stalowe
Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się zaistnieć w tej branży. Miałam
szczęście, bo jeszcze podczas studiów dostałam się na praktyki do ciekawej i dobrze prosperującej firmy, w której później zaproponowano mi
pracę, odpowiadającą mojemu wykształceniu. Mekro inwestuje w swoich
pracowników, dzięki czemu mogę cały czas się rozwijać i podnosić swoje
kwalifikacje.
Na początku było mi trudno odnaleźć się na stanowisku, na którym
pracowali sami mężczyźni. Na szczęście moi współpracownicy wykazali
się dużą wyrozumiałością. Pomagali mi i szybko zaakceptowali mnie
w swoim gronie. Obecnie jesteśmy naprawdę zgranym zespołem.
Dużo dziewczyn boi się iść na inżynierię, a te, które się na to decydują,
często rezygnują w trakcie studiów. Dochodzą do wniosku, że nie mają
szans na przebicie się w branży, która od lat uznawana jest za typowo męską. Obawiają się, że będą zarabiać mniej niż mężcyźni albo że zostaną
przez nich zdominowane. Do tego dochodzi fakt, że ten zawód wiąże się
często z ciężką, fizyczną pracą.
Myślę jednak, że wkrótce zacznie się to zmieniać, ponieważ coraz więcej
kobiet interesuje się zawodami technicznymi, uczelnie prowadzą specjalne programy, które mają je zachęcić do studiowania, a następnie pomóc
w znalezieniu dobrej pracy. Mamy też dobre przykłady zza granicy, gdzie
kobiety-inżynierowie pracują już na równi z mężczyznami i bywają
naprawdę wybitnymi specjalistkami w swoim fachu. Mam nadzieję, że
w Polsce będzie wkrótce podobnie.
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przez ten materiał stali w różnych produktach,
także tych tanich. Obecnie prowadzimy rozmowy
z przemysłem budowlanym, gdyż jest to sektor,
na który można stosunkowo szybko wejść z produkcją. Kolejny na liście jest przemysł chemiczny,
bowiem kompozyty bazaltowe są bardzo odporne
chemicznie. Warto podkreślić, że wszystkie firmy,
produkujące obecnie wyroby z kompozytów
szklanych lub węglowych, będą mogły zastąpić
je tańszymi, bazaltowymi, nie zmieniając parku
maszynowego, gdyż wszystkie te technologie są
do siebie podobne.

Katarzyna
Stróżyńska
Prezes zarządu
Fundacji Pomiędzy
Ideą, która przyświęca naszej fundacji, jest międzypokoleniowa wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności. Pomysł na założenie jej wiąże
się z pewnym cytatem, który okazał się dla mnie niezwykle inspirujący:
"Możesz nauczyć się o wiele więcej od swoich dzieci, aniżeli one uczą
się od Ciebie. Poprzez Ciebie poznają świat, który już przeminął, Ty w
nich natomiast odkrywasz świat, który właśnie się rodzi." Autorem tego
zdania jest niemiecki filozof Friedrich Rückert. Kiedy zapoznałam się z
tą myślą, miałam czterdzieści lat i koleżanki, które były o czterdzieści lat
starsze ode mnie, jak również takie, które były o trzydzieści lat ode mnie
młodsze. Uznałam więc, że to dobry czas, by łączyć te pokolenia. Każde z
nich ma sobie nawzajem wiele do zaoferowania, jednak brakuje miejsc, w
których mogłyby się one wymieniać wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Postanowiłam to zmienić. Nasza fundacja zajmuje się przede
wszystkim szkoleniami związanymi z rozwijaniem umiejętności miękkich
oraz zwiększaniem kompetencji zawodowych. Z doświadczenia mogę
powiedzieć, że grupy, w których partycypują wszystkie trzy pokolenia,
radzą sobie najlepiej. Jednym z realizowanych przez nas programów jest
Rozbijalnia Szklanych Sufitów, adresowana do kobiet, które w swojej
zawodowej karierze dotarły do poziomu tak zwanego szklanego sufitu. Jak
wynika z badań, oprócz rozmaitych przeszkód, które są od kobiet niezależne, wiele barier, utrudniających im rozwój zawodowy, jest w naszych
głowach. Chcemy więc uświadamiać paniom istnienie tychże barier, ale
także pokazać im, jak można je z powodzeniem przekraczać. Więcej na
www.pomiedzy.org
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Eldisy, czyli innowacje
dla najlepszych globalnych marek

Z Eugenem Kostewiczem, dyrektorem Eldisy Polska Sp. z o.o rozmawia Ryszard Żabiński
W ubiegłym roku z okazji dziesięciolecia działalności produkcyjnej
spółki Vorwerk Dichtungssysteme
Polska Sp. z o.o. zaprezentowano
nowy branding zakładu, związany
z dokonaną dzień wcześniej zmianą nazwy spółki na Eldisy Polska
Sp. z o.o. Firma, która przez ponad
dziesięć lat działa w Komornikach k.
Środy Śląskiej, na terenie Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
może poszczycić się wieloma osiągnięciami. Które z nich zasługują na
szczególną uwagę?
Vorwerk Dichtungssysteme Polska,
należąca od kilku lat do Grupy Eldisy jest
globalną firmą, która dostarcza systemy
uszczelnień oraz uszczelki dla przemysłu motoryzacyjnego, branży AGD oraz
budowlanej. Naszymi klientami są m.in.
Mercedes Benz, Audi, Volkswagen, Inteva,
Inalfa Roof Systems, Porsche, BSH, Webasto, czy Miele. Praca dla tak znanych na
całym świecie marek stawia przed naszą
firmą bardzo wysokie wymagania. W ciągu tych dziesięciu lat, działając na terenie
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, znacznie zwiększyliśmy swój potencjał
produkcyjny i nadal go rozbudowujemy.
Ważnym obszarem jest działalność
badawczo - rozwojowa, z której jesteśmy
szczególnie dumni. Zajmujemy się nią już
od pięciu lat. Obecnie rozbudowujemy
narzędziownię. Działalność badawczo
rozwojowa to nie tylko tworzenie coraz
doskonalszych systemów uszczelnień, lecz
również prace nad nowymi narzędziami
do ich produkcji. A wyzwań w branżach,
w których działamy nie brakuje. W obszarze motoryzacji widoczny jest trend
rozwoju produkcji samochodów elek-
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trycznych. Takie pojazdy będą wymagały
zupełnie innych systemów uszczelnień,
użycia innych materiałów.
Jak wygląda sytuacja na miejscowym
rynku pracy? Czy będziecie mieli
wystarczająco dobrych fachowców,
aby podołać tym wyzwaniom?
Mamy doskonale przygotowaną kadrę
inżynierską. Zresztą, to co robimy jest dla
nich najlepszą rekomendacją. Dla przykładu: jesteśmy dostawcą kompletnego systemu uszczelnień do Rolls-Royce, jednym
z 2-3 dostawców dla czołowych niemieckich marek. Systemy uszczelnień, które
produkujemy muszą być coraz lżejsze,
ale bez utraty dotychczasowych funkcji,
muszą dobrze „współpracować” z innymi materiałami. Trzeba też pamiętać, że
kiedy pojawia się nowy model samochodu,
to również prawie w całości zmienia się
system uszczelnień. Wyzwań więc nam
nie brakuje, a kadra, która dysponujemy
znakomicie się z tych zadań wywiązuje.
Wiadomo jednak, że rynek pracy
w Polsce staje się coraz trudniejszy
i wcale nie będzie łatwo o nowych,
dobrze wyszkolonych pracowników.
Z tym jest rzeczywiście problem. Dlatego
też nasza firma mocno zaangażowała się
w rozwój szkolnictwa dualnego. Jesteśmy
zwolennikiem tworzenia takich klas, w których młodzież mogłaby zdobyć praktyczny,
potrzebny na rynku pracy zawód. Pracodawcy z kolei, mają większe szanse na zatrudnianie pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach. Oczywiście, kształcenie
dualne ma sens tylko wtedy, gdy młodzi fachowcy są kształceni pod kątem zapotrzebowania konkretnych pracodawców.

Firma Polska Sp. z o.o. mocno
zaangażowała się w tym obszarze.
W ubiegłym roku otrzymała od
Ministerstwa Edukacji Narodowej
nagrodę „Zawodowa Strefa 2016". Za
co przyznano to wyróżnienie?
Nagrodę otrzymaliśmy za „działania
wspierające innowacyjność i rozwój nowoczesnej polskiej gospodarki, a także
szczególne osiągnięcia w promowaniu,
kształceniu i rozwoju szkolnictwa zawodowego w systemie dualnym, wspieranie
młodzieży w zdobywaniu umiejętności
zawodowych oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy partnerami Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego”. To
jest oficjalne uzasadnienie. W praktyce
trzeba było nawiązać dialog z władzami
samorządowymi, jak również rodzicami,
przekonywać ich o konieczności rozwoju
szkolnictwa zawodowego, wskazywać,
że młody człowiek mając takie praktyczne umiejętności łatwo poradzi
sobie na rynku pracy, a jednocześnie
droga do dalszego rozwoju zawodowego
będzie stała przed nim otworem. Dzięki
takiemu dialogowi z samorządem udało
się m.in. utworzyć w 2012r. kierunek
mechanik precyzyjny w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Środzie
Śląskiej, z którego trzech absolwentów
zostało zatrudnionych w Dziale Przygotowania Produkcji i Projektów i Utrzymania Ruchu w naszej firmie. Organizujemy również warsztaty branżowe dla
uczniów klas kształcących w systemie
dualnym, podczas których zwiedzają
oni nasz zakład, centrum szkoleniowe,
narzędziownię, uzyskują wiedzą jak
dotyczącą tworzenia narzędzi wykorzystywanych w naszej produkcji.
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Trzeba unowocześniać i modernizować
procesy inwestycyjne

Izba to już dojrzały ale wciąż
dynamiczny organizm

Z Mieczysławem Grodzkim, Przewodniczącym Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozmawia Ryszard Żabiński

Z dr hab. inż. Eugeniuszem Hotałą, przewodniczącym Rady
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
rozmawia Ryszard Żabiński
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa działa już od piętnastu lat.
Co się w tym czasie zmieniło jeśli chodzi
o postrzeganie tego samorządu zawodowego przez członków – inżynierów budownictwa?
Bardzo ważna jest świadomość, że ustawowa
możliwość stworzenia samorządu zawodowego
jest podkreśleniem rangi zawodu i zaliczeniem
go do zawodów zaufania publicznego. W tym
kontekście postrzeganie własnego samorządu
przez inżynierów budownictwa powinno być jak
najbardziej pozytywne, ale w pierwszych latach
dominowała spora rezerwa w tej sprawie z uwagi
na obowiązek przynależności do izby inżynierów
wykonujących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie. Teraz przynależność nadal jest
obowiązkowa ale świadomość wielu realnych
korzyści, które odnieśli członkowie izby przez te
minione 15 lat sprawia, że coraz bardziej identyfikują się oni ze swoim samorządem i mają ponadto
poczucie, iż oni sami mogą kształtować jego
wizerunek i wpływać na skuteczność w działaniu.
I to mnie bardzo cieszy.
Bardzo ważne jest również uświadomienie
otoczeniu, w którym działają nasi członkowie,
że inżynier budowlany jest zawodem zaufania
publicznego. Na inżynierach budowlanych ciąży
ogromna odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo projektowanych i wykonywanych
obiektów budowlanych. Nasza Izba funkcjonuje
w przestrzeni społecznej, jesteśmy uczestnikami
wielu bardzo ważnych wydarzeń, uczestniczymy
w różnych ważnych przedsięwzięciach organizowanych w naszym regionie.
Jako dolnośląski samorząd zawodowy inżynierów budownictwa postulowaliśmy od pewnego
czasu, aby przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyli w zespołach
eksperckich przygotowujących projekty aktów
prawnych związanych z budownictwem, gdyż
samo uczestnictwo w konsultacjach społecznych
gotowego już projektu ustawy lub rozporządzenia
nie ma istotnego wpływu na zasadnicze rozstrzygnięcia. Od ubiegłego roku wiele się w tej sprawie
zmieniło na korzyść, gdyż PIIB uczestniczy już
dość często w konsultacjach ministerialnych na
etapie tworzenia aktów prawnych. Nasz głos jest
tu brany pod uwagę. Inżynierowie budownictwa
widzą, że mają swoją reprezentację, że ktoś dba
o ich interesy zawodowe i interesy całej branży
budowlanej. Tak więc postrzeganie naszego
zawodu stale się zmienia w dobrym kierunku.
Zwiększaniu dobrego postrzegania
samorządu w naszym regionie służy chyba
również oryginalny sposób działania
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izby dolnośląskiej, chociażby w zakresie
wyłaniania członków i władz organów
samorządowych?
Jako jedyni w Polsce organizujemy wybory delegatów w każdym powiecie i z każdego powiatu
pochodzi co najmniej 2 delegatów na zjazd
podczas, którego wybierane są m.in. członkowie
i władze organów Izby. To z kolei rodzi określone konsekwencje organizacyjne i finansowe,
gdyż w każdym powiecie musimy zorganizować
zebranie wyborcze i wybrać delegatów. Są izby,
w których wybory odbywają się jedynie w kilku
miastach województwa, ale to nie sprzyja reprezentatywności delegatów. Rada DOIIB oczekuje
od wybranych delegatów aktywności w swoim
okręgu wyborczym przez całą kadencję. Działają
oni w ramach obwodowych zespołów członkowskich, powoływanych na ich wniosek przez
Okręgową Radę DOIIB. To jedyny taki projekt
stymulowania aktywności członków samorządów
zawodowych w Polsce. Mamy już takie zespoły
w szesnastu powiatach naszego województwa.
Oczywiście chcielibyśmy, aby zespoły powstawały
w każdym dolnośląskim powiecie.
Na czym polega aktywność obwodowych
zespołów członkowskich?
Przede wszystkim na rozwoju działalności
szkoleniowej, współpracy z lokalnymi władzami
samorządowymi i integracji środowiska. Chcemy
też, aby w tych zespołach miała miejsce rozmowa
o standardach etycznych obowiązujących w naszym samorządzie i dbałość o etyczne zachowania
inżynierów budownictwa. Przyjęliśmy zasadę,
że przewodniczącym obwodowego zespołu
członkowskiego może być tylko jeden z delegatów. Koszty działalności zespołów są oczywiście
pokrywane przez Izbę, ale członkowie i przewodniczący zespołów działają społecznie.
Szkolenia są bardzo ważnym obszarem
działania Izby?
Jako samorząd zawodowy nadajemy swoim
członkom uprawnienia budowlane. Żeby uzyskać
takie uprawnienia trzeba ukończyć studia na
odpowiednim kierunku, odbyć odpowiednia
praktykę zawodową, zdać egzaminy – w tym
zakresie występujemy więc w roli organu administracji publicznej. Jednak ten pierwszy etap weryfikacji kompetencji inżyniera budownictwa nie
może być ostatnim, gdyż odbiorcy usług naszych
inżynierów oczekują, że będą oni przez całe swoje
zawodowe życie na bieżącą z aktualną wiedzą
techniczną i prawną, z nowymi technologiami
i będą działać etycznie. Samorząd zobowiązany
jest ustawowo do dbałości o właściwe wykonywanie zawodu przez swoich członków, stąd jedną

z form tej dbałości jest organizowanie różnych
form podnoszenia kompetencji zawodowych
przez inżynierów budownictwa. Organizujemy
więc tradycyjne stacjonarne oraz internetowe
szkolenia dla naszych członków, zapewniamy im
dostęp do norm oraz ułatwiamy czytelnictwo
prasy technicznej i udział w konferencjach. Moim
marzeniem jest bezpłatny dostęp dla członków
izby do elektronicznej czytelni polskich czasopism technicznych, podobnie jak to mam miejsce
z dostępem do polskich norm projektowania.
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa we Wrocławiu, jako jedyna
w Polsce ma również swoją telewizję internetową? Dlaczego zdecydowano się na takie
rozwiązanie?
Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju tego
kanału komunikacji. Dzięki niemu możemy na
bieżąco relacjonować ważne wydarzenia, które
organizujemy, ale również rozwijać działalność
szkoleniową. Mamy nagranych i powszechnie dostępnych około 40 wykładów z różnych dziedzin.
Te wykłady są na wysokim poziomie merytorycznym, gdyż tylko takie są przeprowadzane
w naszej izbie Wykłady i inne programy, których
jest już ponad 100, są dostępne bez żadnych
ograniczeń dla wszystkich na stronie internetowej DOIIB (http://www.tvdoiib.pl/ ). Można do
nich dotrzeć również przez You Tube. W ciągu
ostatniego roku nasza telewizja z logiem DOIIB
zagościła na ekranach komputerowych ponad 30
tysięcy osób. To dobra prezentacja naszego samorządu i pomoc fachowa dla wielu inżynierów,
a także studentów oraz zwykłych obywateli.
Izba na Dolnym Śląsku działa bardzo dynamicznie, co powoduje taką sytuację?
Oczekiwania naszych członków, formułowane
na spotkaniach w powiatach i poprzez delegatów
na zjazd. Są one bardzo duże i coraz większe.
I dobrze, gdyż motywuje to członków Okręgowej Rady DOIIB do jeszcze większego wysiłku.
Nie może być mowy o rutynie w działalności
i zwykłym administrowaniu Izbą. Jest znamienne, że jeśli nasi inżynierowie w swojej działalności
napotykają jakieś bariery, problemy to bardzo
często, w pierwszej kolejności pytają dlaczego
izba nie zapobiegła tym kłopotom, dlaczego Izba
czegoś nie załatwiła, dlaczego nie wpłynęła na
to, aby dany przepis prawny wyglądał inaczej?
Niekiedy jest to stresujące, gdyż Izba nie może być
panaceum na wszystkie bolączki życia codziennego. Z drugiej strony jest to dowód na to, że nasi
członkowie uznają samorząd za reprezentację
swoich interesów i to cieszy oraz mobilizuje
władze izby do intensywnych działań.
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Od jak dawna działa Mazowiecka
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa?
Niezwłocznie po pojawieniu się ustawowych możliwości powołania samorządu
zawodowego, powstała Izba Okręgowa
Inżynierów na Mazowszu. Najstarsi stażem
nasi członkowie mają swój numer ewidencyjny nadany w 2001 lub 2002 roku. Natomiast 2002 był rokiem tworzenia okręgowych placówek samorządu we wszystkich
województwach naszego kraju.
Jakie dokonania tego samorządu
zawodowego uważa Pan za najważniejsze?
Przyznawanie uprawnień do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie tj:
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, stanowi podstawowy
obowiązek, który wypełniamy z najwyższą
starannością. Bieżące obserwacje i analizy
potwierdzają przyjęcie właściwych metod
egzaminacyjnych. Nowe kadry inżynierów
i techników budownictwa wywiązuje się ze
swoich zadań należycie, nie przysparzając
pracy, ani rzecznikom odpowiedzialności zawodowej ani, tym bardziej, sądowi
dyscyplinarnemu. Podejmujemy bardzo
liczne działania fakultatywne w zakresie
uruchamiana wielu ścieżek doskonalenia
zawodowego i wspomagania obowiązków
zawodowych członków. Szeroki zakres
tych działań, różnorodność tematów i form
doskonalenia, powoduje systematyczny
wzrost zainteresowania. Z każdym rokiem
działalności rośnie liczba członków biorących w nich udział, osiągając w roku 2016,
81% czynnych członków Izby.
Jaki jest wpływ Izby na działalność
państwa w zakresie tworzenia prawa
budowlanego, jego dostosowywania
do zmieniających się warunków działania budownictwa?
Chcemy być organizacją wpływającą na
decyzje legislacyjne władz w zakresie przepisów dotyczących budownictwa. Dążymy
do skutecznego oddziaływania na ustalenia
wpływające na organizacje procesów inwestycyjnych i warunki uprawiania naszych
zawodów. Obserwujemy ze strony władz
dość wyraźne przejawy realnego sondo-
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wania opinii zawodowców i w projektach
widać pewne obiecujące efekty, w postaci uwzględniania niektórych, z bardzo
licznie formułowanych, wniosków naszej
Izby. Członkowie aktywnie uczestniczą
w gremiach doradczych przygotowujących
zmiany w przepisach prawa budowlanego,
przy tworzeniu kodeksu urbanistyczno
– budowlanego i rozporządzeń towarzyszących. Przez kilka ostatnich lat „walczyliśmy” o utworzenie samodzielnego resortu
budownictwa. Powstało Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa z odpowiedzialnym za budownictwo podsekretarzem stanu. Spodziewamy się, że wkrótce
zostaną przedstawione przez Ministerstwo
projekty najważniejszych regulacji prawnych w istotnych dla naszej pracy ustawach
i rozporządzeniach.
Jakie korzyści ma inżynier budowlany
z przynależności do Izby?
Pierwsza z nich, czysto materialna, to
bardzo niskie opłaty za obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
bez którego niemożliwe jest pełnienie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Opłata za ubezpieczenie
oferowana przez Izbę jest wielokrotnie
niższa, niż w przypadku zawarcia umowy
indywidualnej z ubezpieczycielem. Wszystkie dalsze korzyści wynikają z fakultatywnych i nieodpłatnych propozycji Izby
dotyczących: dokształcania zawodowego
zarówno w zakresie interdyscyplinarnym
jak i branżowym, usprawniania stosowania
oprogramowań komputerowych, dostaw
prenumeraty pism technicznych, zapewnienia internetowego dostępu do norm,
interpretacji ustaw, rozporządzeń i przepisów, do serwisu internetowego e-sekocenbud. Udzielamy porad zawodowych, oraz
pomocy w pierwszych krokach prawnych
w sytuacjach konfliktowych. Udzielamy
porad z zakresu interpretacji zawiłych
często sprzecznych zaleceń, zawartych
w regulacjach prawnych.
Co Izba robi w zakresie popularyzacji
osiągnięć zawodowych swoich członków działających na terenie regionu?
Sylwetki naszych wybitnych zawodowców
prezentujemy na łamach naszego dwumie-

Mieczysław Grodzki – Przewodniczący Rady
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwaie
sięcznika „Inżynier Mazowsza” i w wydawnictwach ogólnokrajowych „Inżynier
Budownictwa” i „Kreator Budownictwa”.
Organizujemy coroczny Konkurs „Firma
Inżynierska Mazowsza”. Przyznajemy
tytuły „Złoty Promotor Budownictwa”
zasłużonym fachowcom a także osobom,
które niezależnie od swojej profesji są
aktywnymi propagatorami budownictwa.
Jesteśmy jednak świadomi, że w popularyzacji wybitnych reprezentantów wielu
zawodów pracujących dla budownictwa,
mamy wiele do zrobienia
Jakie są największe wyzwania stojące
przed środowiskiem pracowników
budownictwa w najbliższych latach?
Wydaje się , ze rządowe plany dotyczące
realizacji programu „mieszkanie plus”
dostarczą nam niemało pracy. Zamierzenia
z zakresu infrastruktury kolejowej i modernizacji sieci energetycznych to kolejne istotne wyzwania, w których będziemy mieli
swój udział. Szczególną uwagę chcemy
poświecić zagadnieniu modernizacji i unowocześniania procesów inwestycyjnych.
Obserwujemy dynamiczny rozwój metodologii BIM na świecie i z dużym niepokojem
odnotowujemy zbyt małe zainteresowanie tą metodą u władz wykonawczych
w naszym kraju. Izba podjęła się popularyzacji BIM wśród członków. W tym celu
powołaliśmy, działającą w ramach Izby,
komisję ds. BIM. Udział w przygotowaniu
uczestników procesów inwestycyjnych do
praktycznego wykorzystania doskonałego
narzędzia optymalizacji kosztów i harmonogramów realizacji inwestycji uważamy
za jedno z najistotniejszych zadań Izby.
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Odpowiadamy na potrzeby naszych członków
Rozmowa z Franciszkiem
Rogowiczem, przewodni-

Zakończył się trzeci rok statutowej działalności Małopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w ramach

czącym Rady Pomorskiej
Okręgowej Izby Inżynierów

IV kadencji 2014-2018. W roku sprawozdawczym 2016 zrealizowano większość zapisów programu wpisującego się w ramowy

Budownictwa.

Samorząd zawodowy Inżynierów
budownictwa działa już 15 lat. Jakie są
najważniejsze osiągnięcia tego zawodu
w tym czasie na terenie działania Rady
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa?
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa powołana została 15 czerwca 2002 roku
jako jedna z szesnastu okręgowych izb. W pracę
na rzecz samorządu zaangażowany jestem od
samego początku, najpierw jako przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, a od
2014 roku mam zaszczyt być przewodniczącym
Rady Pomorskiej OIIB. Pomorski samorząd
zrzesza blisko 8 tysięcy czynnych zawodowo
inżynierów budownictwa. Jesteśmy szóstą pod
względem ilości członków izbą w kraju. Należy
pamiętać, że zawód inżyniera budownictwa,
zgodnie z Konstytucją, jest zawodem zaufania
publicznego. Zasady naszej działalności reguluje Ustawa i Statut. Dwa razy w roku przeprowadzamy egzaminy na uprawnienia budowlane,
umożliwiamy naszym członkom podnoszenie
kwalifikacji zawodowych organizując szkolenia, dofinansowując udział w konferencjach
i seminariach branżowych, zapewniamy porady
prawne, sprawujemy nadzór, promujemy profesjonalizm i wartości etyczne wśród naszych
członków. Ponadto prowadzimy działalność
integracyjną. Należy podkreślić, że Gdańsk na
mapie inwestycyjnej Polski posiada czołową pozycję, a stanowi o tym ilość i wielkość
zrealizowanych w Trójmieście i całym regionie
inwestycji. To zasługa skutecznie wykorzystywanych środków z Unii Europejskiej. Gdańsk
w latach 2007-2013 uzyskał 2.6 mld zł. dofinasowania. To drugie miejsce po Warszawie.
Minione dziesięciolecie to bum inwestycyjny.
Tylko na terenie Gdańska możemy poszczycić się miedzy innymi stadionem piłkarskim
Energa Gdańsk, nowoczesnym terminalem
lotniczym im. Lecha Wałęsy, nowymi trasami
komunikacyjnymi Sucharskiego i Słowackiego,
Obwodnicą Południową Gdańska, Tunelem
pod Martwą Wisłą oraz obiektami takimi jak
Teatr Szekspirowski, Europejskie Centrum
Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej.
Należy wymienić też Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR, który usprawnia
w Trójmieście ruch pojazdów i umożliwia stały
monitoring ruchu oraz stanowi bieżący system

20

Inżynier musi cały czas się kształcić

program działania MOIIB na 4-letnią kadencję 2014-2018.

informacji dla kierowców. Tak liczne, ambitne
i pionierskie na skalę kraju projekty pozwoliły
naszym kadrom inżynierskim na pozyskanie
wysokich kwalifikacji zawodowych, zapoznanie
się z wysoką techniką i technologią realizacji.
Dzięki wiedzy i determinacji naszych inżynierów oraz odwadze władz samorządowych,
region w ostatnim dziesięcioleciu zmienił się
nie do poznania. Praca członków Pomorskiej
OIIB sprawiła, że podniósł się komfort życia
mieszkańców Metropolii Gdańska i całego Województwa Pomorskiego. Wymienione obiekty
budzą dziś podziw tysięcy odwiedzających nas
turystów, a rankingi demograficzne i ekonomiczne systematycznie rosną.
Jakie będą najważniejsze wydarzenia
organizowane przez Pomorską Okręgową
Izbę Inżynierów Budownictwa?
Ważnym dla nas wydarzeniem jest corocznie
organizowany na przełomie września i października Dzień Budowlanych. Do udziału we
wspólnym świętowaniu zapraszamy wszystkich
inżynierów, zrzeszonych w pomorskiej izbie.
Na nasze zaproszenie odpowiada każdego roku
blisko tysiąc osób. To okazja do spotkania,
wspólnego spędzenia czasu, ale też sposobność
do nagrodzenia zasłużonych członków naszego
samorządu. Zapraszamy do udziału w uroczystości władze państwowe, samorządowe oraz
przedstawicieli świata nauki i biznesu. W ciągu
roku organizujemy szereg imprez o charakterze
integracyjnym, jak Zawody w wędkarstwie
morskim czy Spływ Kajakowy, mamy też swoją
drużynę piłkarską, organizujemy wycieczki
techniczne na ciekawe z punktu inżynierskiego
budowy. W ramach współpracy z Politechniką
Gdańska, po raz trzeci ogłosiliśmy również
konkurs na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie, obronione na Wydziałach: Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ),
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
(ETI) oraz Elektrotechniki i Automatyki (EiA)
Politechniki Gdańskiej. Współpracujemy
także ze Stowarzyszeniem Absolwentów PG,
wspieramy kadrę oraz młodzież z Zespołu
Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku. Trudno wymienić wszystkie
obszary naszej działalności. Pochwalić możemy
się organizowaną dwa razy do roku akcją
krwiodawstwa wśród inżynierów budownictwa

czy udziałem w akcji charytatywnej, organizowanej przez Miasto Gdańsk oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, pod hasłem
„Każdy może pomóc”. Z dobrowolnej zbiórki
pieniędzy fundujemy prezenty świąteczne dla
dzieci z ubogich rodzin.
Ważnym obszarem działania Izby są
szkolenia. Jakie główne obszary tematyczne są podczas nich poruszane? Jakie
jest w tym zakresie zapotrzebowanie ze
strony inżynierów budownictwa?
Szkolenia są naszą mocną stroną. Odpowiadamy
na potrzeby naszych członków. Poruszamy tematy ogólnobudowlane, a także ściśle branżowe.
Największym powodzeniem cieszą się szkolenia
z zakresu Ustawy prawo budowlane. Korzysta
z nich jednorazowo kilkaset osób. Mogę wymienić takie tematy jak szkolenie w zakresie budowy
i zastosowania podzielników ciepła, dotyczące
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych, zakresu ochrony przeciwpożarowej, zarzadzania zespołem w procesie
inwestycyjnym, a w ostatnim czasie także technologii BIM, która w ciągu kilku lat zapewne
stanie się standardem w Polsce. Organizujemy
też spotkania, które stanowią pole do dyskusji
z przedstawicielami Wydziału Geodezji Urzędu
Miejskiego w Gdańsku czy Wojewódzkim
Inspektorem Nadzoru Budowlanego. W każdym
półroczu działalności organizujemy kilkanaście
spotkań szkoleniowych.
Jakie są najważniejsze problemy środowiska zawodowego inżynierów budowlanych i jak Izba pomaga w ich przezwyciężaniu?
Najważniejszym i największym problemem jest
zmieniające się wciąż prawo. Zmian w Ustawie prawo budowlane było blisko sto! Czy
na lepsze? Mam duże wątpliwości. Obecnie
czekamy na nowy Kodeks Budowlany. Na
etapie konsultowania mieliśmy mnóstwo uwag.
Czy zostaną uwzględnione i na ile? To dopiero
przed nami. Niezależnie od tego, co się wydarzy, będziemy robić swoje. Pozostaje mi życzyć
nam wszystkim kolejnych ambitnych realizacji,
które przysporzą inżynierom budownictwa
wiele satysfakcji zawodowej, a mieszkańcom
naszych miast stworzą wspaniałe przestrzenie
do życia, odpoczynku i rozwoju.

04 2017

W minionym roku sprawozdawczym 2016,
tak jak i w poprzednich latach, działalność
prowadzona była przede wszystkim w siedzibie MOIIB w Krakowie oraz w czterech
terenowych Punktach Informacyjnych
zlokalizowanych w Nowym Sączu, Oświęcimiu, Tarnowie i Zakopanem.
Prezydium Rady w roku sprawozdawczym
2016 prowadziło bieżącą działalność Izby
pomiędzy posiedzeniami Okręgowej Rady.
Zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem pracy Prezydium Rady obradowało 7 razy i przyjęło łącznie 26 uchwał,
które zgodnie z obowiązującym regulaminem zostały zatwierdzone przez Radę
MOIIB na kolejnych posiedzeniach.

Mieć wpływ na tworzenie prawa
budowlanego

Ważnym obszarem działalności Izby były
działania mające wpływ na tworzenie
prawa budowlanego. Należy tu wymienić dyskusje i wymianę podglądów oraz
opinii towarzyszących tworzeniu kodeksu
urbanistyczno-budowlanego. Formalnym
zwieńczeniem tych dyskusji była prezentacja skonsultowanej wersji kodeksu
na spotkaniu w ramach „Budmy 2017”
w Poznaniu. W wyniku dyskusji i uwag
wniesionych przez uczestników spotkania
zespół opracowujący kodeks zadeklarował
rozważenie uwag, jakie napłyną jeszcze po
tym spotkaniu.
6 kwietnia br. Małopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa w Krakowie
w porozumieniu z Sądem Apelacyjnym
w Krakowie zorganizowała seminarium
dla biegłych sądowych i rzeczoznawców
budowlanych. Podczas tego spotkania
omawiano zagadnienia dotyczące jakości
ekspertyz sądowych. Problematykę omawiano w kontekście katastrofy hali MTK
w Katowicach w 2006 roku. Zwrócono
uwagę na znaczący wpływ wadliwych
przepisów budowlanych, które mogły
przyczynić się do tej katastrofy. W przepisach budowlanych bowiem nie było
określonych wymagań dotyczących pro-
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jektu wykonawczego. Podczas seminarium
mówił o tym prof. dr hab. inż. Marian
Gwóźdź w wystąpieniu „Udział biegłych
sądowych i rzeczoznawców w rozpoznaniu patologii budowlanej na przykładzie
katastrofy hali MTK w Chorzowie”.
Drugi dominujący temat dyskusji ostatnich miesięcy to zagadnienia doskonalenia
zawodowego, które przewijają się jako
temat dyskusji na forum Krajowej Rady
PIIB od co najmniej kilku lat.
Ważne jest szkolenie i popularyzacja metodologii BIM, narzędzia umożliwiającego
m.in. optymalizację kosztów i harmonogramów realizacji inwestycji. Pod koniec
ubiegłego roku zorganizowano trzy szkolenia z tego zakresu dla 100 osób, w tym
roku Izba zamierza przeszkolić 500 osób.
Temat doskonalenia zawodowego jest
również rozważany przez Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa jako
wymagający ściślejszego uregulowania
i nadzoru. Z kontaktów z zagranicznymi
organizacjami skupiającymi inżynierów budownictwa wynika, że w krajach
przodujących cywilizacyjnie obowiązują rygorystyczne zasady uzupełniania
wiedzy połączone z kontrolą aktywnego
uprawiania zawodu i kontrolą aktywnego
uczestnictwa w szkoleniach.
Istotny jest problem monitorowania szkolenia, ponieważ z bezpośrednich kontaktów wynika obawa o sposób i skutki wprowadzenia jakiejkolwiek formy kontroli
w procesie doskonalenia zawodowego.
Każda kontrola budzi niechęć i sprzeciw.
To zrozumiałe. Jednak wcześniej czy później nie uniknie się wprowadzenia podobnych zasad, jakie w tej chwili obowiązują
w Czechach czy USA.
Izba promuje również osiągnięcia zawodowe swoich członków. W konkursie „Małopolski Inżynier Budownictwa” nagrodzono
twórców i realizatorów Zbiorników Wodociągowych „Górka Narodowa Wschód”
wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną, których inwestorem
jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Jest to

Stanisław Karczmarczyk – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Krakowie
inwestycja, która budzi uznanie za skalę
przedsięwzięcia, zastosowane rozwiązania
projektowe i sposób jego realizacji.

Udana konferencja Korbielów 2017

Rozwojowi wiedzy, doskonaleniu zawodowemu członków Izby, służą m.in.
takie konferencja jak ta, która odbyła się
w dniach 27 lutego - 1 marca 2017 roku
w Korbielowie. XXIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Metody
komputerowe w projektowaniu i analizie
konstrukcji hydrotechnicznych” cieszyła
się bardzo dużym zainteresowaniem
wśród uczestników środowiska naukowego, jak i projektantów oraz wykonawców
obiektów budowlanych w zakresie złożonych zagadnień dotyczących różnych
sposobów posadowień bezpośrednich
i pośrednich.
Organizatorem konferencji był Instytut
Geotechniki Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, a patronat honorowy objęły: Sekcje Konstrukcji
Hydrotechnicznych oraz Geotechniki
i Infrastruktury Podziemnej Komitetu
Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej
Akademii Nauk, Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa, Polski
Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Małopolski w Krakowie
oraz Polski Komitet Geotechniki Oddział
Małopolski w Krakowie.
Tematyka konferencji poświęcona była
zagadnieniom związanym ze współczesnymi metodami projektowania i analizy
ziemnych, betonowych i żelbetowych
konstrukcji inżynierskich, a w szczególności hydrotechnicznych oraz innym
zagadnieniom szeroko pojętej mechaniki
konstrukcji inżynierskich.
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Czy efektywność to tylko większe dochody?
Zauważ, że jedni osiągają cele szybciej, zarabiają więcej, a ich rozwój jest bardziej dynamiczny, niż innych. Zastanawiasz się, co ich wyróżnia? Czy te osoby pracują ciężej? Mają
nadzwyczajną moc? Nie. Są po prostu bardziej efektywne.
Rozwój technologii i nauki pozwala nam zwiększać naszą efektywność. Zarabiamy coraz więcej, żyjemy coraz dłużej i wygodniej, przemieszczamy się bardziej komfortowo i ekologicznie.
Jesteśmy w stanie coraz bardziej efektywnie zdobywać wiedzę,
zarządzać organizacją, spędzać czas wolny i realizować swoje cele.

Zacznij wykonywanie zadań od rzeczy najważniejszych. Te
najmniej ważne deleguj lub po prostu ich nie rób. Technik efektywności jest mnóstwo, z czego sześćdziesiąt jest ważnych i 10
najważniejszych, czyli takich, dzięki którym możesz zwiększyć
swoją efektywność o kilkadziesiąt do kilkuset procent.

Jak być bardziej efektywnym?

Niestety, nie wszyscy podążają za postępem. Co się dzieje w przypadku, kiedy nie jesteś efektywny?
• Zarabiasz mniej
• Uczysz się dłużej
• Wykonujesz pracę dłużej
• Masz mniej czasu dla siebie
• Masz niższą jakość życia
Czy jest na to rozwiązanie? Oczywiście, że tak. Możesz nauczyć
się tego, jak być efektywnym.
Mamy coraz większe wymagania i aby wygrać na rynku kon-

22

95%

PRACOWNIKÓW
PRACOWNIKÓW
ZATRUDNIONYCH NA
ZATRUDNIONYCH NA
PIERWSZYM ETACIE
PIERWSZYM ETACIE

mln
mln zł
zł

prowadzonej przez Komitet Ewaluacji
Jednostek
Jednostek Naukowych
Naukowych decyzją
decyzją Ministra
Ministra
Nauki
i
Szkolnictwa
Wyższego
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia
Uczelnia
otrzymała
otrzymała kategorię
kategorię naukową
naukową A.
A.

5

angielskojęzycznych
angielskojęzycznych
programów
studiów
programów
studiów
UPRAWNIENIA
na
kierunkach
na kierunkach
HABILITACYJNE
•
• Informatyka
Informatyka
•
• Stosunki
Stosunki międzynarodowe
międzynarodowe
•
• Zarządzanie
Zarządzanie
kurencyjnym, potrzebujemy zwiększać swoją efektywność. To
znaczy robić więcej w tym samym czasie, zarabiać więcej w tym
samym czasie, wykonać więcej w krótszym czasie, zrobić to lepiej
i zwiększać zarazem jakość naszego życia.
Czy to możliwe, aby szło to wszystko w parze? Oczywiście, że tak.
Zauważ, ze obecne samochody spalają o wiele mniej, niż te produkowane 20 lat temu, osiągając jednocześnie dużo lepsze osiągi. Tak
samo jest z człowiekiem. Dzięki zdobywanemu doświadczeniu
i poznanym technikom możemy wykonywać prace szybciej, lepiej
i przy tym więcej zarabiać i mieć dużo wolnego czasu.

Dowiedz się więcej

27 maja zapraszam do Wrocławia na szkolenie całodniowe z tego
samego tematu, tylko bardziej zaawansowane i rozszerzone. Jest
to jeden z modułów "Akademii Przedsiębiorczości". Podczas szkolenia dowiesz się:
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• jak koncentrować sie na celach i zadaniach
• Jak się uczyć
• Jak pozbyć sie ograniczeń
• Jak wykonywać zadania szybciej i wydajniej
• Jakie techniki zastosować aby zwiększyć efektywność
• Jakie narzędzia użyć aby zwiększyć efektywność
• Jak pracować nad samym sobą
• Jak stworzyć efektywne środowisko pracy
• Jak zidentyfikować "przeszkadzacze"
• Jak efektywność wpływa na zdrowie
• Jak efektywność wpływa na finanse
• Jak być efektywnym
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Przyjrzyj się, jak wygląda dzień ambitnego i efektywnego przedsiębiorcy. Mam na myśli człowieka sukcesu. Osoby te nierzadko
pracują jedynie w swoich przysłowiowych czterech ścianach.
To ich miejsce, które zapewnia im stuprocentową prywatność
i możliwość skupienia się na tym, czym aktualnie się zajmują.
Wiedzą, które zadania powinni wykonywać w ciszy, a które mogą
w miejscach publicznych lub przy muzyce.

Co by było, gdybyś w danym momencie skoncentrował się na
jednej czynności? prawdopodobnie mógłbyś skończyć ją szybciej
i zrobił to bardziej dokładnie. Jedną z ważniejszych technik efektywności jest planowanie celów. Mam na myśli cele nadrzędne
oraz cele na każdy dzień i tydzień. Kiedy przygotujesz listę zadań,
będziesz w stanie zrobić więcej w tym samym czasie.
Listę zadań podziel na cztery grupy:
A- Rzeczy najważniejsze
B- Rzeczy ważne
C- Rzeczy mało ważne
D- Rzeczy nieważne
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DOKTORSKIE
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Gospodarka

W sprawach strategicznych ważna jest koncentracja, a koncentracji sprzyja cisza. Kiedy efektywny przedsiębiorca chce wykonać
ważne zadanie szybciej, robi to w miejscu, gdzie nie go nie rozprasza. Dzięki temu na czynności, które innym zajmują cały dzień,
potrzebuje znacznie mniej czasu. Co nam może przeszkodzić lub
spowolnić zadanie? Być może słyszałeś o efekcie piły. Kiedy zaczynasz pracę, Twoja efektywność rośnie, nagle coś cię rozprasza,
np. telefon. Efektywność spada do zera i ponownie wdrażasz się
w temat. Wtedy wchodzisz na facebooka i ponownie efektywność
spada. Czy coś Ci to przypomina?
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Przedstawię przykłady efektywnych ludzi, firm i państw. Opowiem o technikach, jakie sie stosuję. Dostaniesz zestaw narzędzi
do pracy nad sobą.
Dla czytelników Kapitału Polski mam specjalną ofertę. Możecie
zarejestrować się na szkolenie „Trening Efektywności” 27 maja
we Wrocławiu w cenie 297 zł wraz z cateringiem, wysyłając zgłoszenie mailem na daniel@kubach.pl. Na Hasło „Kapitał Polski”
otrzymasz książkę „Efektywność Osobista” z dedykacją.

04 2017

Kapitał POLSKI

23

Samorządy

Samorządy

Innowacje i nowe technologie to
hasła towarzyszące rozwojowi wielu
branż. Najczęściej dotyczą rozmaitych produktów, usług czy sfery komunikacji, ale stanowią też potężną
siłę w rękach lekarzy i naukowców.
To prawda, dolnośląski samorząd zainwestował w ostatnich latach w sumie miliard
złotych w ochronę zdrowia. To jeden
z najlepszych wyników w Polsce. To m.in.
dzięki tym inwestycjom z coraz lepszym
skutkiem walczymy z nowotworami
i innymi chorobami cywilizacyjnymi,
a skomplikowane dawniej zabiegi są dziś
wykonywane w krótkim czasie i praktycznie bezboleśnie.
Czyli zbliżamy się do realiów znanych z filmów science-fiction, kiedy
będą nas leczyć roboty?
Ale one już nas leczą! W podległych nam
szpitalach prowadzimy badania i projekty,
których nie powstydziłyby się najlepsze uczelnie świata. Dużo słyszeliśmy
o robocie da Vinci, przy pomocy którego
zespół profesora Witkiewicza z wojewódzkiego szpitala specjalistycznego dokonuje
innowacyjnych operacji. Ten bardzo
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precyzyjny sprzęt, skraca okres rekonwalescencji pacjentów po zabiegach o połowę
i radykalnie minimalizuje ryzyko wystąpienia powikłań tak powszechnych przy
klasycznych operacjach.
Jeszcze ciekawszy jest jednak projekt,
który rozwija zespół profesora Lange polegający na leczeniu schorzeń przy użyciu
komórek macierzystych. Zdajemy sobie
sprawę, że medycyna wykorzystująca
potencjał komórek macierzystych to przyszłość medycyny. Dlatego wybudowaliśmy
najnowocześniejsze w Polsce Laboratorium Propagacji i Modyfikacji Komórek
Macierzystych. Zespół Profesora Lange,
przy współpracy z Polską Akademią Nauk,
realizuje projekt dzięki któremu możliwe
będzie nawet wytwarzanie części organów,
które zostały utracone z powodu wad
genetycznych czy wypadków.
Na czym polega leczenie komórkami
macierzystymi?
Ciało człowieka odnawia się nieustannie
samo dzięki występującym w każdym narządzie komórkom macierzystym. Ich siły
jednak nie są często wystarczające, aby
dotrzeć na czas do niszczonego chorobą

narządu. Dlatego nasi lekarze izolują te
komórki np. ze szpiku i podają bezpośrednio do miejsca gdzie są potrzebne.
Jakie schorzenia można leczyć ta
metodą?
Liczba zastosowań tej terapii jest niemal
nieograniczona. Nasi lekarze już 14 lat
temu opracowali unikalną procedurę
leczenia przewlekłego niedokrwienia
kończyn dolnych i powikłań związanych
z cukrzycą. Wykorzystując komórki macierzyste udaje się w ten sposób ratować
kończyny, które wcześniej kwalifikowały
się do amputacji. Nasi specjaliści pracują również nad leczeniem białaczki,
wznawiającej się po przeszczepie szpiku,
podając limfocyty bezpośrednio do miejsca choroby w kości. Podając komórki macierzyste do płynu mózgowo-rdzeniowego,
próbujemy też za Profesorem Maksymowiczem z Olsztyna leczyć stwardnienie
zanikowe boczne. Pionierskim zamierzeniem w skali światowej było opracowanie
metody odtwarzania naczyń krwionośnych w zawale kości udowej. Obecnie ten
sposób stosowany jest w szeregu szpitali
na całym świecie. To zagadnienie jest roz-
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Innowacje w leczeniu to jedno, a jak
zmieniają się podległe samorządowi
szpitale?

Kapitał POLSKI

Fot. UMWD

Myślimy i działamy kompleksowo. Lekarze i naukowcy nie mogliby stosować
innowacyjnych metod leczenia gdyby nie
mieli niezbędnej do tego infrastruktury.
Dlatego systematycznie unowocześniamy
nasze szpitale. Lada moment ruszy „Breast Unit” przy Dolnośląskim Centrum
Onkologicznym we Wrocławiu. Pacjentki
będą tam miały zapewnione kompleksowe
leczenie nowotworów piersi na wszystkich
etapach choroby: od samej diagnozy i konsultacji zespołu specjalistów, po operację,
radioterapię, chemioterapię, wsparcie
fizjoterapeuty i psychologa, aż do kontroli
po całym procesie terapeutycznym.
Miesiąc temu ruszyła też filia Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego
w Jeleniej Górze. Ten nowoczesny ośrodek
przyspieszy wykrywanie i leczenie chorób
nowotworowych mieszkańców Dolnego
Śląska. To już druga filia DCO, pierwsza
z sukcesami działa w Legnicy. Od ponad
roku na wrocławskich Stabłowicach działa
też Nowy Szpital Wojewódzki, do którego

przeniósł się Dolnośląski Specjalistyczny
Szpital im. T. Marciniaka. To jedna z największych inwestycji w historii samorządu
Dolnego Śląska. Szpital w ciągu roku przyjął ok. 30 tysięcy pacjentów. Jego budowa
kosztowała ponad 385 mln zł., a kolejne
130 mln zł wydano na zakup nowoczesnej
aparatury medycznej.
Budowa tej placówki to początek tworzenia wielkiego centrum szpitalnego
w tej części miasta. Kolejnym etapem
tego przedsięwzięcia będzie Nowy Szpital
Onkologiczny, który powstanie w najbliższych latach. To właśnie do niego przeniesione zostanie Dolnośląskie Centrum
Onkologii z ul. Hirszfelda we Wrocławiu
oraz Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc
z ul. Grabiszyńskiej. Koszt inwestycji
wyniesie blisko pół miliarda zł.
Chcemy, zapewniać Dolnoślązakom coraz
lepszą opiekę zdrowotną, a lekarzom i naukowcom stwarzać warunki do komfortowej pracy i umożliwić dalszy innowacyjny
rozwój medycyny.

Fot. UMWD

Innowacje w medycynie

To szczególnie istotne zwłaszcza
w obliczu starzenia się naszego społeczeństwa
Ważne dla nas jest przywracanie wiary,
że większość schorzeń można leczyć,
a choroby uważane do tej pory za śmiertelne można skutecznie zatrzymać. Szef
podległego nam szpitala im Falkiewicza
dr Janusz Wróbel od kilku lat rozwija
centrum dedykowane dolnośląskim
seniorom. Specjalistyczna opieka nie ogranicza się tylko do pomocy szpitalnej ale,
przy pomocy nowoczesnych technologii
teleopieki, zabezpiecza potrzeby pacjenta
zarówno w domu, jak i poza nim. Nasi
seniorzy dostają sprzęt mierzący wybrane
parametry życiowe ważne do monitorowana ze względu na ich schorzenia.
Pracownicy centrum opieki telemedycznej
na bieżąco, przy pomocy specjalistycznego
oprogramowania, analizują stan zdrowia
pacjenta i w razie potrzeby kontaktują
się z nim. Obecnie kończymy pilotaż
teleopieki dedykowany grupie 100 pacjentów, znakomite rezultaty skłoniły nas do
podjęcia prac nad rozwojem tej technologii i docelowo objęta taką opieką będzie
grupa 1000 dolnośląskich seniorów.

Fot. DCO

Dolnośląskie Centrum Onkologii

wijane wraz ze szpitalem im. Marciniaka
w pracy naukowej dotyczącej regeneracji
zniszczonych dużych stawów np. biodra
czy kolana. Ten projekt ma duże znaczenie
społeczne, ponieważ odtwarzanie zniszczonych stawów komórkami macierzystymi, będzie chronić przed koniecznością
całkowitej wymiany stawów na endoprotezy lub nawet inwalidztwem.
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Oferta edukacyjna
szkół ponadgimnazjalnych

Krzyżowice - Wierzbica
TEREN AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

objęty granicami
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu: Maciej Tyszka
Telefon osoby kontaktowej: +48 74 664 91 79
Adres email osoby kontaktowej m.tyszka@invest-park.com.pl;
Linki do strony WSSE obrazujące w/w nieruchomości:
http://invest-park.com.pl – dla działek w Krzyżowicach-Wierzbicy
i dla działki w Małuszowie – podstrefa Kobierzyce
Ze strony Powiatu Wrocławskiego:
Małgorzata Przybylska
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu; Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami, e-mail:
geodezja@powiatwroclawski.pl
malgorzata.przybylska@powiatwroclawski.pl,
tel. 71 722 17 54

MIEJSCOWOŚĆ:
Krzyżowice – Wierzbica/Małuszów , gm. Kobierzyce - teren objęty granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
DZIAŁKI/ POWIERZCHNIA/
KLASA GRUNTÓW:
Obręb Krzyżowice-Wierzbica; dz. nr:
1. 85/4 R-RII (1,3038ha), R-RI (10,8204ha)
2. 85/5 R-RI (11,8085ha), R-RIVa (0,3264ha),
3. 85/6 R-RII (0,1904ha), R-RI (14,2995ha),
4. 85/1 R-RI (3,4181ha),
5. 85/7 R-RII (0,4145ha), R-RI (3,0088ha),
6. 85/8 R-RII (1,9635ha), R-RI (7,2871ha), R-RIVa (0,2201ha),
R-RIIIa (0,7148ha),
7. 8 8/1 R-RII (3,4420ha), R-RI (5,6797ha), R-RIVa (0,0367ha),
R-RIVb (0,2251ha), R-RIIIa (0,3709ha),
8. 84/11 R-RII (1,5154ha), R-RI (7,7725ha)
9. 84/12 R-RII (0,9703ha), R-RI (0,4364ha), R-RIIIa (0,0393ha),
Obręb Małuszów; dz. nr
64/12 R-RII (6,6869ha), R-RIIIa (0,7261ha)

PLAN MIEJSCOWY:
Uchwała Nr III/14/06 z dnia 15 grudnia 2006 r. Rady Gminy Kobierzyce
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów Krzyżowice, Małuszów i Żerniki Małe
PRZEZNACZENIE TERENU:
AG - tereny aktywności gospodarczej, z urządzeniami towarzyszącymi
1.Przeznaczenie podstawowe:
1) Produkcja, usługi.
2) Bazy obsługi transportu i logistyki, w tym składy, magazyny i stacje
paliw.
2.Przeznaczenie dopuszczalne:
1) Obiekty małej architektury.
2) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym zbiorniki wód
opadowych oraz drogi wewnętrzne.
3) T elekomunikacyjne obiekty budowlane, nośniki reklamowe w tym
reklamy wielkopowierzchniowe

FORMA SPRZEDAŻY:
przetarg nieograniczony

KOMUNIKACJA:
Od Autostrady A4 – węzeł autostradowy Nowa Wieś Wrocławska, poprzez
drogę krajową nr 35, dalej poprzez drogę powiatową nr 1950D do Głównego Punktu Zasilania na działce Nr 84/4 (nawierzchnia asfaltowa bez
określonej klasy – ul. Energetyczna);
w celu zapewnienia bezpośredniego dojazdu do terenu pojazdom wielkogabarytowym (samochody ciężarowe) należy od ronda istniejącego
w ciągu drogi krajowej nr 35 (obwodnica Tyńca Małego) wprowadzić
włączenie komunikacyjne (o długości ok. 500m) obszaru inwestycyjnego; na ten moment (16.02.3017 r.) została wykonana koncepcja włączenia
komunikacyjnego w/w terenu - GDDKiA we Wrocławiu ową koncepcję
zaakceptowała.

KONTAKT:
Ze strony „INVEST – PARK” Sp. z o.o.
DEPARTAMENT OBSŁUGI INWESTORA - KONTAKT

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
nieruchomości nie są uzbrojone w sieci infrastruktury technicznej;
energia, woda (∅ 160, ∅ 225 ), gaz w zasięgu

WŁAŚCICIEL:
Powiat Wrocławski – teren objęty granicami Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
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Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
Technikum
• technik rolnik
• technik hodowca koni
• technik architektury krajobrazu
• technik hotelarstwa
• technik weterynarii
• technik geodeta
• technik logistyk
• technik ekonomista
Szkoła Policealna
• technik administracji
• technik rachunkowości
• technik weterynarii
• technik geodeta
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
• technik rolnik
• technik hodowca koni
• technik ekonomista
• technik hotelarstwa
• technik architektury krajobrazu

Szkoła Branżowa I stopnia
• mechanik – monter maszyn i urządzeń
• operator maszyn i urządzeń przemysłu
spożywczego
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych
• mechanik pojazdów samochodowych
• mechanik – operator pojazdów i maszyn
rolniczych
• kierowca mechanik
• sprzedawca
• fryzjer
• kucharz
• piekarz

Powiatowy Zespół Szkół Nr 3
w Sobótce

Liceum Ogólnokształcące
• klasa biologiczno - dietetyczna
• klasa humanistyczno - filmowa
Technikum
• technik informatyk
• technik obsługi turystycznej

Prawdziwymi zwycięzcami są mieszkańcy nagradzanych samorządów
Rozmowa z Ludwikiem Węgrzynem, prezesem Zarządu
Związku Powiatów Polskich oraz starostą bocheńskim.
Jakie tendencje dostrzega Pan, patrząc na
kolejne edycje Rankingu Gmin i Powiatów?
W tym roku organizujemy już 15. edycję naszego
rankingu. Muszę przyznać, że w ciągu tych
wszystkich lat znacznie się on nam rozwinął.
Początki, z obecnego punktu widzenia, mogą wyglądać na skromnie: nagradzaliśmy tych, którzy
zakładali strony internetowe gmin i powiatów,
zamieszczali informacje w internetowym BIP-ie,
umożliwiali mieszkańcom kontakt z powiatem czy
gminą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Te wszystkie działania dzisiaj mogą wydawać się
wręcz trywialne, ale to także dowodzi, jak długą
drogę przebyły samorządy w Polsce… Obecnie
Ranking jest o wiele bardziej rozbudowany,
uczestników oceniamy w podziale na sześć grup.
Są oni oceniani według blisko 100 kryteriów
w 11 kategoriach tematycznych, tj.: działania
proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania
poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz
funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego,
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie
systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań
na rzecz sportu i kultury, wspieranie działań na
rzecz społecznej gospodarki rynkowej, promocja
rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych,
współpraca krajowa i międzynarodowa oraz realizacja działań promocyjnych.

Kapitał POLSKI

Które regiony najbardziej rozwinęły się
przez ostatnie lata?
Z pewnością każdy z polskich regionów przeżył
duże przeobrażenia, zarówno gospodarcze, jak
i społeczne w ciągu ostatnich 26 lat. Wystarczy
przejechać się po Polsce, aby zobaczyć i zrozumieć, jak bardzo poprawiło się życie mieszkańców.
Oczywiście ten rozwój nie jest może wszędzie
jednakowy, wszystko bowiem zależy od zamożności, która wprost przekładała się na możliwości inwestycyjne. Dlatego tak cieszą przykłady
takich samorządów, jak chociażby Rzeszów, który
potrafił w ciągu ostatnich 16 lat powiększyć swój
budżet o miliard złotych, dbając przede wszystkim
o stworzenie przyjaznego dla rozwoju działalności gospodarczej klimatu. To ważne, bo rozwój
biznesu oznacza nowe miejsca pracy, a to z kolei
prowadzi do wzrostu zamożności całej społeczności lokalnej. Innych dobrych przykładów jest
bardzo wiele – wystarczy spojrzeć na listę liderów
rankingu w poszczególnych latach.
Zwycięzcy rankingu otrzymują tytuł „Dobrego Polskiego Samorządu”. Jakie realne
korzyści z tego wynikają?
Tytuł to przede wszystkim nagroda za osiągnięcia oraz motywacja do dalszego działania.
Ta refleksja wynika z rozmów, które prowadzę
z nagrodzonymi kolegami: starostami, wójtami,
burmistrzami, czy prezydentami miast. Jednak
prawdziwymi zwycięzcami rankingu są miesz-

kańcy nagrodzonych samorządów. To oni są
beneficjentami działań, które przecież mają na
celu poprawę jakości życia. Oni też korzystają
na co dzień z tych wszystkich zrealizowanych
udogodnień, związanych z obsługą interesantów
w urzędzie, lepszym dostępem do infrastruktury
sportowej, czy lepszej jakości usług z zakresu
ochrony zdrowia. Cieszy mnie także i to, że coraz
więcej nagrodzonych projektów ma proekologiczny charakter, bo dbałość o środowisko ma
coraz większy wpływ na jakość naszego życia, nie
tylko w dużych miastach.
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Zagospodarować potencjał kobiet
Rozmowa z Ewą Szczecińską, dyrektorem Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Legnicy.

LSSE: Spotkanie partnerów
Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego
31 marca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyło się
spotkanie partnerów Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Wzięli w nim udział przedstawiciele firm LSSE, samorządów i instytucji okołobiznesowych, a także dyrektorzy i kierownicy
szkolenia praktycznego szkół należących do Klastra.
Celem wydarzenia było podsumowanie
działań Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego oraz przedstawienie jego planów na
najbliższy rok.
Uczestnicy mogli zapoznać się z elementami reformy edukacji oraz zmianami w
kształceniu zawodowym. Prezentację na
ten temat przygotował Wydział Rozwoju
Edukacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Szczególnym zainteresowaniem
ze strony przedstawicieli firm cieszyły się tematy związane z narzędziami
Powiatowych Urzędów Pracy, z których
mogą skorzystać przedsiębiorcy, a także
z refundacją wynagrodzeń pracowników
młodocianych.

wobec wyzwań związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Politechnika
Wrocławska przedstawiła natomiast ofertę
swoją ofertę edukacyjną.

Jaka idea przyświecała organizacji
pierwszego Spotkania Kobiet w Legnicy?
Chodziło przede wszystkim o rozrywkę,
chcieliśmy zgromadzić kobiety w jednym
miejscu i podnieść ich poczucie własnej
wartości poprzez zagospodarowanie ich
potencjału. Prezydent Tadeusz Krzakowski, który objął spotkania swoim patronatem, chciał wsłuchać się w głos legniczanek i dać im przestrzeń do rozwoju.
Inicjatywa spotkała się z bardzo dużym
zainteresowaniem, spotkania szybko
rozwinęły się także pod względem organizacyjnym. Przyznam szczerze, że nie
spodziewałam się aż tak entuzjastycznego
odzewu ze strony mieszkanek Legnicy.
Wcześniej w naszym mieście organizowano już podobne imprezy, które były jednak
kierowane głównie do kobiet prowadzących własne biznesy. Te spotkania nie
cieszyły się zbyt dużą popularnością.
Postanowiliśmy więc podejść do tematu
inaczej i skierować naszą incjatywę do
wszystkich kobiet, bez względu na ich status zawodowy. Nie oznacza to, oczywiście,
że zrezygnowaliśmy z prezentowania ich
działalności gospodarczej. To niesamowite, ile wspaniałych biznesów w Legnicy

Podsumowaniem spotkania było wręczenie certyfikatów nowych Partnerów DKE:
Zespołowi Szkół w Jaworze, Powiatowemu
Urzędowi Pracy w Jaworze oraz firmie
Winkelmann Sp. z o. o.
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Kiedy odbyła się pierwsza impreza
z cyklu?
Stosunkowo niedawno, bo w listopadzie
2015 roku. Wśród zaproszonych przez nas
prelegentów znaleźli się już Robert Moskwa, Magda Mołek, Maria Rotkiel, Piotr
Kupicha i Łukasz Korzuch z zespołu Feel,
Waldemar Krzystek i Ewelina Rydzyńska. Na następnym spotkaniu pojawi się
zaś Beata Tadlak. Nie mamy ustalonego
harmonogramu spotkań, nie nakładamy
na siebie żadnej presji w tym zakresie.
Czasem spotykamy się co dwa miesiące,
czasem co miesiąc… wszystko zależy od
tego, czy jest potrzeba, okazja i temat.
Spotkania nie wymagają nawet szczególnej promocji z naszej strony, niekiedy
udaje nam się zorganizować je w tydzień.
Duża w tym zasługa naszego partnera,

czyli Letii, która udostępnia nam swoje
Letia Business Centre, gdzie odbywają się
imprezy.
Ile osób przychodzi na spotkania
i czy są to wyłącznie kobiety?
Z reguły pojawia się około 300-400 kobiet.
Są w różnym wieku, mają zróżnicowane
zainteresowania i charaktery. Mamy stałe
bywalczynie, ale zawsze można dostrzec
też nowe twarze. Często pojawiają się także
całe pokolenia: córka, matka i babcia. Wiele
zależy również od tego, jaki prelegent będzie obecny na spotkaniu i jaka będzie jego
tematyka. Jeśli zaś chodzi o mężczyzn, to
niedawno otrzymałam nawet wiadomość
z pytaniem, kiedy zorganizujemy coś dla
nich. Z okazji święta zakochanych odbyło
się specjalne spotkanie walentynkowe,
na które panie zostały zaproszone wraz
z partnerami. Uczciwie muszę przyznać,
że niewielu panów się na nim zjawiło.
Wygląda na to, że musieli zostać w domu
i pilnować dzieci (śmiech).
Podczas spotkań promowane są także przedsięwzięcia miejskie…
Doszliśmy do wniosku, że skoro przychodzi na nie blisko pół tysiąca kobiet, jest to
doskonałe miejsce do prezentowania miejskich inicjatyw. Ostatnio promowaliśmy
na przykład Legnicki Budżet Obywatelski.
Osoba z Urzędu Miasta, która zajmuje się
tym tematem na co dzień, była zaskoczona
widząc, ile kobiet zjawiło się na spotkaniu.
Z kolei podczas spotkania ze znaną stylistką, Eweliną Rydzyńską, zorganizowanego z okazji Dnia Kobiet, legnicka Straż
Miejska zapraszała uczestniczki na kurs
samoobrony dla kobiet. Warto też dodać,
że prezydent Legnicy, Tadeusz Krzakowski, jest obecny niemal na każdej imprezie
z cyklu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Legnicy wtajemniczyła uczestników w
temat koncepcji kształcenia zawodowego
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prowadzonych jest właśnie przez kobiety.
Z prawdziwą przyjemnością obserwujemy,
jak panie prezentują swoje firmy. Tym
bardziej, że obecnie nie chodzi już wyłącznie o rozrywkę. Podczas spotkań często
poruszamy trudne tematy, organizujemy
spotkania z psychologiem, rozmawiamy
o wychowywaniu dzieci czy godzeniu
obowiązków zawodowych z rodzinnymi.

Kapitał POLSKI
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Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta
Urząd Miejski
Rynek 38
58 – 150 Strzegom
tel. 74 8560-599, fax.74 8560-516
strzegom@strzegom.pl

Samorządy

Szanowni Państwo!

stawka podatku od środków transportu
ciężarowego.

Gmina Strzegom położona jest w południowo- zachodniej części Polski, w województwie
dolnośląskim, w powiecie świdnickim. Posiada
dobre warunki lokalizacyjne - odległość do
niemieckiej granicy to około 130 km, a do
czeskiej 42 km. W Strzegomiu krzyżują się
ważne arterie komunikacyjne: droga krajowa
nr 5 Wrocław- Jelenia Góra, drogi wojewódzkie
nr 374 Legnica-Wałbrzych i odbijająca od niej
na wysokości Stanowic droga nr 382 w kierunku Świdnicy. Autostrada A4 oddalona jest
od miasta o 15 km. Wymienione połączenia
drogowe umożliwiają korzystanie z międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, co jest
jednym z czynników sprzyjających rozwojowi
gminy i stwarza korzystne warunki dla organizacji i prowadzenia działalności przemysłowej lub logistycznej. W Podstrefie Strzegom,
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
znajduje się ponad 6 ha uzbrojonych terenów
inwestycyjnych, częściowo klasy IV, co nie
podlega wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej. Do strefy przylega ponad 14 ha terenów
inwestycyjnych nie wchodzących w Podstrefę
Strzegom, które gmina może uzbroić dla konkretnego inwestora.

Polanica–Zdrój atrakcyjna dla turystów i mieszkańców

Nie bez znaczenia są także zasoby wykwalifikowanego personelu. Dwie szkoły średnie oraz
ich różnorodny profil kształcenia sprawiają, że
młodzi ludzie zdobywają wysokie kwalifikacje
zawodowe w swoim rodzinnym mieście. Atutem jest też położenie miasta blisko Legnicy,
Wałbrzycha, Świdnicy i Wrocławia - prężnych
ośrodków akademickich, gdzie duża część młodzieży kształci się na wyższych uczelniach.

Z Jerzym Terleckim, burmistrzem Polanicy-Zdroju rozmawia
Ryszard Żabiński

Gmina Strzegom jako jedna z niewielu w Polsce zwalnia z podatku od nieruchomości nowo
wybudowane hale produkcyjne poza strefą na
okres 6 lat. W gminie obowiązuje najniższa

Strzegom zaczął dynamicznie rozwijać się
dzięki górnictwu odkrywkowemu granitu
i bazaltu, a także zakładom obróbki kamienia.
Władze Strzegomia nie poprzestają jednak na
tym. Samorząd lokalny, wykorzystując różne
mechanizmy dla rozwoju inwestycji, kształtuje przyszłość Strzegomia poprzez tworzenie
sprzyjających warunków dla powstawania nowych i rozwoju już istniejących inwestycji, a co
najważniejsze stwarza dogodne warunki do
powstania nowych miejsc pracy. Władze miasta
oraz lokalna społeczność są bardzo przychylnie
nastawione wobec nowych inwestorów, którym
oferuje się dogodne warunki. Potencjalny inwestor otrzyma w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu komplet informacji o istniejących terenach
inwestycyjnych. Zapraszam do Strzegomia,
gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością
i razem kroczą w przyszłość. Proszę tego nie
przeoczyć.

Atutem Polanicy-Zdroju jest coraz mocniejsza pozycja w obszarze turystyki zdrowotnej. Co Pan uważa za największe osiągnięcia
w tej dziedzinie w ostatnich latach?
Nasza aktualna oferta oprócz usług uzdrowiskowych zawiera również propozycje usług typu Spa
i wellness, turystyki aktywnej czy też turystyki
medycznej. Ta ostatnia jest realizowana choćby
poprzez dobrze rozwijającą się w naszym mieście
medycynę kosmetyczną, estetyczną, jak i chirurgię
plastyczną. Nie bez znaczenia jest również fakt
dynamicznego turystyki biznesowej, kulturalnej,
czy też gastroturystki. Różnorodność naszych
możliwości pozwala przyjmować turystów przez
okres całoroczny. Przez szereg ostatnich lat Polanica-Zdrój inwestowała swoje środki w poprawę
infrastruktury zdrojowej - przebudowie uległ Park
Zdrojowy, deptak, Teatr, Park Leśny, corso wzdłuż
rzeki Bystrzycy Dusznickiej.
Przyjęte przez samorząd kierunki rozwoju miasta
spotkały się z dobrym odzewem ze strony inwestorów, stąd też ostatnie lata charakteryzują się mocnym wzrostem liczby nowych miejsc noclegowych,
jak i poprawą standardu istniejących obiektów.
Jaka jest sytuacja finansowa gminy i możliwości wykorzystywania środków unijnych?
Stan zobowiązań na koniec 2016 roku wyniósł
niespełna 16%. Mamy zatem pełną możliwość
finansowania rozwoju Gminy ze wsparciem unijnym i jestem pewien, że tę sytuację wykorzystamy.

Unijne środki budżetowe na lata 2014 - 2020 to
ostatni czas, kiedy „deszcz” pieniędzy spadnie
na polskie gminy, ale samodzielność finansowa
kurortu Polanica-Zdrój pozwala optymistycznie
myśleć o funkcjonowaniu miasta również po 2020
roku.
Jakie przedsięwzięcia inwestycyjne mogłyby
radykalnie zwiększyć atrakcyjność gminy
dla turystów i kuracjuszy?
. Na pewno będziemy rozwijać kierunek turystyki
zdrowotnej, w tym oczywiście aktywnej.. Mamy
w planach m.in. realizację zadania pn. Centrum
Rekreacyjno- Sportowe, budowę stawów rekreacyjno-wędkarskich, czy też wieży astronomiczno
- obserwacyjnej. Obecnie goście przebywający
zimą w Polanicy-Zdroju mogą korzystać z oferty
ośrodków narciarskich – Zieleńca i Czarnej Góry,
ale widzimy szanse na zlokalizowanie takiego
ośrodka dużo bliżej naszego miasta.
Gmina uzdrowiskowa musi spełnić wiele
rygorystycznych norm dotyczących m.in.
ochrony środowiska. Jak ten problem wygląda w Polanicy? Co można zrobić np. dla
ograniczenia niskiej emisji?
Rozwiązaliśmy problem gospodarki ściekowej,
problem pokryć eternitowych, zrekultywowaliśmy
stare wysypisko śmieci. Posiadamy stacje uzdatniania wody, punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, kompostownię bioodpadów i osa-

Polanica-Zdrój to miejscowość łącząca w sobie urok górskiego miasta z bogatą ofertą uzdrowiskowo-wypoczynkową,
będąca znaczącym ośrodkiem turystycznym Dolnego Śląska,
położona wśród lasów Gór Stołowych i Bystrzyckich. Dzięki
łagodnemu klimatowi, ten kurort Hrabstwa Kłodzkiego, przez
cały rok gości u siebie turystów z całego świata. To miejsce
szczególne - skupia tych, którzy pragną aktywnie spędzić czas
lub nabrać dystansu do pędzącego świata, a także pozostaje
otwarte na biznesmenów i inwestorów. Dzięki wsparciu środków zewnętrznych miasto rozwija się niezmiernie dynamicznie.
Powstaje tu infrastruktura o najwyższym standardzie. Wybudowane w ostatnich latach obiekty hotelowe, już dziś uznane
za jedne z najlepszych w kraju, zwyciężają w branżowych rankingach. Liczne, doskonałe restauracje są liderami dynamiczne
cznego rozwoju gastroturystyki całego regionu.
Bliskość licznych atrakcji Kotliny Kłodzkiej
oraz pogranicza czeskiego sprawia,
że weekend czy urlop w Polanicy-Zdroju
jest zawsze doskonałym wyborem.
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dów ściekowych. Realizujemy programy nasadzeń
i ochrony lasów. Problemem nie do końca rozwiązanym jest ograniczenie niskiej emisji. Co prawda,
zgodnie z badaniami WIOŚ, prowadzonymi przez
cały rok 2016 w stacji pomiarowej zlokalizowanej
w naszym mieście, wyniki czystości powietrza
spełniają warunki polskich norm - ale są to
wskaźniki co najwyżej dostateczne. Wydaje się,
iż walka o czyste powietrze musi być prowadzona
wspólnie - na szczeblu rządowym, samorządu
wojewódzkiego i samorządu gminy - co winno dać
wymierny efekt walki ze smogiem. Zakazy palenia
paliwami najgorszej jakości i wspomaganie
finansowe termomodernizacji i wymiany pieców
centralnego ogrzewania, to jedyne rozwiązanie
tego nabrzmiałego problemu.

Zajmujący obszar blisko 15 ha Park Zdrojowy, pełen
starodrzewia, wiekowych rododendronów, magicznych zakątków i alei, został w ostatnich latach zmodernizowany za kwotę blisko 20 mln zł. Znajdujący się
w pobliżu Teatr Zdrojowy oferuje mieszkańcom
i turystom bogatą ofertę kulturalną, stanowi jednocześnie doskonałe centrum dla biznesu. Ten zabytkowy obiekt, po kapitalnej renowacji, stał się wielofunkcyjnym miejscem goszczącym międzynarodowe
sympozja i liczne konferencje branżowe.
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Gmina przyjazna środowisku
Od wielu lat gmina Długołęka częściowo refunduje koszty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ). W przeciągu ostatnich pięciu
lat chociażby, z takiej możliwości skorzystało 89
gospodarstw domowych. Budżet przeznaczony
na ten cel w 2017 r. sięga 60 tys. zł, co pozwoli
na dofinansowanie 30 oczyszczalni. To ukłon
w stronę właścicieli, których nieruchomości, ze
względu na brak możliwości technicznych, nie
mogą zostać podłączone do istniejącej sanitarnej
sieci kanalizacyjnej. Dotacja to również furtka
dla mieszkających na terenie, na którym w perspektywie 2 lat od złożenia wniosku o dofinansowanie POŚ nie jest planowana budowa sieci
kanalizacyjnej. - Częściowe koszty, w wysokości 2
tys. zł, zwracamy jednorozowo – precyzuje wójt
Iwona Agnieszka Łebek. - Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest inwestycją na długie lata,
która przynosi ekologiczne oraz ekonomiczne
korzyści i dlatego przekonujemy do niej mieszkańców – tłumaczy. W związku z tym, że gmina
cały czas się rozwija, sukcesywnie zwiększają
się potrzeby w zakresie oczyszczania ścieków.
W ciągu dwóch ostatnich lat prowadzone były
prace, które pozwolą na optymalne wykorzystanie istniejącej instalacji oczyszczalni w Mirkowie. Między innymi w pełni zautomatyzowano
jej pracę i usprawniono gospodarkę osadową.
Na etapie projektu jest rozbudowa reaktora
biologicznego. Poza tym gmina systematycznie realizuje inwestycje w zakresie budowy
kanalizacji sanitarnej - na te zadania w tym roku
przeznaczonych zostanie prawie 10,5 mln zł. Na
jeden z projektów udało się ostatnio pozyskać
wsparcie finansowe w wysokości 3,36 mln zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

29.04-03.05 – KUDOWSKA MAJÓWKA Andrzej Grabowski, Sunday Jamm
(rock CZ), Kudowianka Park-Tour (Bieg przygodowy po Górze Parkowej),
3-4.06 – DNI KUDOWY (Festyny, zawody sportowe, koncerty)
7-9.06 – XIX POLSKO CZESKIE DNI MORZA Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn, Kaczor & Piraci, Dominika Radwan,
Czarna Syrena, Bohadlo Band ( CZ) , Band –A-Ska ( CZ) , Parada Morska,
Festyn rodzinny.
16.07 FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY RÓŻA KŁODZKA – Skansen w Pstrążnej
17-21.07 – XXI KUDOWSKIE LATO FILMOWE
(Premiery 2017, Kino off-owe, Czeskie klimaty+ koncerty i spotkania dyskusyjne)
28-30.07 – II CZ-PL FESTIVAL
Koncert galowy „czasy się zmieniają…” Paweł Domagała, Gabi Gold, Renata Przemyk, Ania Rusowicz, Tercet czyli Kwartet
oraz HELENA VONDRAĆKOWA
Pierwszy raz oko w oko – prof. JAN MIODEK vs prof. JERZY BRALCZYK –
o czeszczinie w polszczyźnie
15.08 – CEPOWISKO w Skansenie w Pstrążnej
(tradycje kulinaria, występy ludowe)
22-26.08 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MONIUSZKOWSKI
drugi najstarszy festiwal muzyczny w Polsce
8-10.09 – FESTIWAL GĘSINY (Prezentacje, degustacje, koncerty)
24.09 – ŚWIĘTO ZIEMNIAKA w Skansenie w Pstrążnej
(Prezentacje, degustacje, koncerty)
01-30.10 – Cały październik – Kudowski Festiwal Podróży Kulinarnych –
cykl kulinarnych wieczorów autorskich opatrzonych opowieściami z podróży. (Kuchnia regionalna, Afryka, Azja, Ameryka południowa)

Proste rozwiązania są najlepsze

Od marca 2017 r. gmina Długołęka realizuje
program propagowania kompostowania, ponieważ jest to najprostszy sposób na ograniczenie
wywozu odpadów bio ze wsi do miasta. - W ubiegłym roku z terenu naszej gminy do kompostowni

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mirkowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w Rudnej Wielkiej przetransportowano ponad
2,5 tys ton odpadów zielonych. Jeżeli będzie
ich przybywać w takim tempie jak dotychczas,
aktualna miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów na mieszkańca może okazać się
niewystarczająca. Chcąc tego uniknąć, zachęcamy
wszystkich do kompostowania „u źródła” – tłumaczy wójt. Po złożeniu wniosku mieszkaniec
otrzymuje bezpłatnie na 3 lata kompostownik
o pojemności 350 lub 700 litrów. Po upływie tego
terminu przejdzie on na własność użytkownika.
- Optymizmem napawa bardzo duże zainteresowanie programem. W pierwszym tygodniu akcji
wpłynęły do nas aż 74 wnioski a do tej pory uzbierało się ich 117. Liczby mówią same za siebie. Nasi
mieszkańcy wiedzą, jak żyć ekologicznie i z korzyścią dla swojego domowego budżetu – cieszy się
Iwona Agnieszka Łebek, podkreślając, że akcja
będzie kontynuowana w przyszłym roku.

32

Widać gołym okiem, że edukacja ekologiczna
przynosi tu wymierne efekty. W myśl powiedzenia „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie
umiał” gmina Długołęka konsekwentnie realizuje
działania skierowane do dzieci i młodzieży –
swoich młodych mieszkańców. - Pobudzamy ich

Gra planszowa "Środowisko to nie śmietnisko" to rozrywka dla każdego
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wewnętrzną motywację do poszerzania wiedzy
z zakresu ekologii m.in. poprzez warsztaty, które
dają dużo większe efekty niż tradycyjne, nudne
szkolenia – mówi wójt. W tym miejscu warto
wspomnieć o ubiegłorocznej akcji pn. „Ekologicznie-fantastycznie w szkole i na wakacjach”,
dzięki której młodzież zwiedziła ciekawe miejsca,
np. wrocławskie centrum wiedzy o wodzie Hydropolis i zaprojektowała ekozabawki, ekoplakaty
a także ekologiczną grę planszową. - Autorzy
zwycięskiego pomysłu mogą być z siebie dumni,
ponieważ ich planszówka została wyprodukowana i stanowi gminny gadżet, który jest chętnie
rozdawany mieszkańcom i turystom – mówi
Iwona Agnieszka Łebek. Programem edukacji
ekologicznej, który w tym roku ruszy w lipcu pod
hasłem „Kompostujemy oraz smog likwidujemy”,
zostanie objętych ok. 1490 uczniów. Natomiast
mieszkańcy w każdym wieku będą mieli szansę
wykazać się troską o zieleń i czyste otoczenie,
sprzątając po swoich pupilach – w gminie
niebawem ruszy akcja propagującą korzystanie
z woreczków na psie nieczystości.

Edukacja to podstawa

Jak zawsze czekają atrakcje Kudowy :
• 150 km tras rowerowych PL/CZ
• Góry Stołowe i Szczeliniec - królestwo Księcia Kaspiana
• Kaplica Czaszek w Czermnej i Skansen w Pstrążnej,
• Parki wodne i rozrywki
• Atrakcyjna baza noclegowa i gastronomiczna

WWW.KUDOWA.PL

Fot. Agnieszka Boruta

ZAPRASZA NA SEZON LETNI 2017

Panaceum na dwóch kółkach

Fot. Archiwum Urzędu Gminy Długołęka

Uzdrowisko z klimatem zimą i latem

Gmina Długołęka od lat promuje nowatorskie rozwiązania, mające istotny wpływ na poprawę stanu
środowiska naturalnego. Proekologiczna postawa mieszkańców, korzystanie z przyjaznych środowisku technologii czy przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej są tego potwierdzeniem.

- Marzec przyniósł dobre wieści dotyczące budowy
ścieżek rowerowych. Otrzymaliśmy na ten cel
ponad 7,6 mln zł i jest to nasze największe unijne
dofinansowanie do tej pory – chwali się wójt
gminy Długołęka. - Te pieniądze pozwolą nam
wybudować ok. 14 km dróg rowerowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą: parkingami dla
rowerów, elementami małej architektury, oświetleniem i systemem identyfikacji rowerowej – dodaje.
Ma to nie tylko wymiar rekreacyjno-turystyczny,
ale również będzie stanowić alternatywę dla
innych środków transportu emitujących gazy
spalinowe. Władze gminy mają nadzieję, że
kilometry ścieżek rowerowych przyniosą efekt
w postaci obniżonej emisji do powietrza szkodliwych pyłów i gazów, a co za tym idzie polepszenia
stanu środowiska naturalnego. - Budujemy gminę
przyjazną środowisku i mieszkańcom - tym, którzy
są, i których z miesiąca na miesiąc przybywa. To
zobowiązuje – puentuje Iwona Agnieszka Łebek.
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Przede wszystkim współpraca
Rozmowa z Edmundem Kaczmarkiem, starostą Powiatu
Jędrzejowskiego
Co znaczy dla Pana tytuł „Dobrego
Polskiego Samorządu 2016”, otrzymany przez Powiat Jędrzejowski?
Dobry samorząd to według mnie przede
wszystkim dobra współpraca. To dobrzy
ludzie, którzy ze sobą rozmawiają i dochodzą do konsensusu. Realizują projekty,
będące inicjatywą nie tylko rządzących,
ale wspólną. Nie władzy, nie starosty czy
wójta, ale naszą, u nas, dla nas.

Mamy ambitne plany inwestycyjne
Wywiad z Janiną Kwiecień,
starostą powiatu Kartuskiego.
Trzecie miejsce powiatu Kartuskiego
w Rankingu Powiatów powyżej 120 tys.
mieszkańców to niewątpliwy sukces,
zważywszy na fakt, że rok temu zajęliście 4. pozycję, a dwa lata temu – 9.
Jakie zmiany, Pani zdaniem, najbardziej przyczyniły się do awansu?
Od kilkunastu lat staramy się udoskonalać
funkcjonowanie urzędu i naszych jednostek.
Wprowadzamy rozwiązania poprawiające
jakość obsługi naszych mieszkańców. Za rok
2015, kiedy to w rankingu uplasowaliśmy się
na 4 miejscu, otrzymaliśmy wysokie noty
w 42 kategoriach na 91 możliwych. Natomiast rok później oceniono nas z wynikami
bardzo dobrymi w 56 kategoriach. Poprawiliśmy jakość świadczonych usług poprzez
wdrożenie nowoczesnych form komunikacji
z klientem. Wprowadziliśmy bezpłatne
e-kioski, system powiadamiania SMS-ami na
smartfony oraz internetowego newsletter’a.
Wdrożyliśmy kodeks etyczny pracowników.
W zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej przeprowadziliśmy wiele programów
na rzecz osób niepełnosprawnych i zdrowotnych programów profilaktycznych. Podjęliśmy także wiele przedsięwzięć w zakresie
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
i integracji społeczno-zawodowej. Dofinansowaliśmy szereg rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych. Przystąpiliśmy do
Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nawiązaliśmy współpracę z kolejnym samorządem tj. Powiatem Poznańskim.
Nawiązaliśmy również ciekawy kontakt z autonomiczną prefekturą mniejszości etnicznej
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Miao i Dong w prowincji Gizhou w Chinach.
Ponadto podpisaliśmy kilka nowych umów
międzynarodowych na realizacje projektów
edukacyjnych. Podjęliśmy także działania,
które przyniosły istotne efekty promocyjne
dla naszego powiatu.
Powiat jest ceniony przez turystów.
Jakie atrakcje na nich czekają?
Powiat Kartuski, nazywany często Szwajcarią Kaszubską, rzeczywiście jest bardzo
atrakcyjny turystycznie. Goście znajdą tutaj
różnorodną ofertę dla osób o różnej zasobności portfela. Mamy propozycje na pobyty
urlopowe, weekendowe, rodzinne, prozdrowotne, dla chcących odpoczywać aktywnie
lub stacjonarnie. Co ważne, zapraszamy
o każdej porze roku. Łatwo do nas dotrzeć,
bowiem powiat sąsiaduje z Trójmiastem, do
którego wygodnie dolecimy, dopłyniemy
i przyjedziemy. Dla niezmotoryzowanych
polecam Pomorską Kolej Metropolitarną,
która szybko dowiezie nas do stolicy Kaszub.
W okolicy czekają na państwa czyste jeziora,
piękne lasy i wiele ciekawych obiektów, które
warto zwiedzić, między innymi kartuska,
XIV-wieczna kolegiata, Muzeum Kaszubskie, Ołtarz Papieski w Sierakowicach,
Centrum Edukacji i Promocji Regionu
w Szymbarku z domem ‘’do góry nogami’’,
kamienne kręgi i kurhany w Węsiorach
koło Sulęczyna, Muzeum Ceramiki Neclów
w Chmielnie, XIII-wieczny Kościół Mariacki
w Żukowie, Wieżyca (329m.n.p.m) –najwyższe wzniesienie na Niżu Środkowoeuropejskim, Koszałkowo – kaszubskie centrum

sportów zimowych, pole golfowe w Tokarach
koło Przodkowa. Zapraszam zatem do zwiedzania i aktywnego odpoczynku, na trasy
rowerowe, Nordic Waking, szklaki wodne,
na grzyby, na ryby, na narty…

Wkrótce rozbudowana zostanie
droga wojewódzka numer 768. Jakich
jeszcze inwestycji można spodziewać
się w najbliższym czasie?
Obecnie trwają końcowe prace przy drodze
ekspresowej S7 od granic województwa
świętokrzyskiego do węzła w Chęcinach.
Za około półtora roku Jędrzejów będzie
miał szybkie połączenie z Warszawą. Co
roku poprawiamy infrastrukturę w naszym
powiecie – drogową, oświatową i opieki
społecznej. Inwestujemy w rozwój bazy
dydaktycznej, mając na celu jak najlepsze
przygotowanie młodzieży do dalszej nauki
i pracy. Rocznie remontujemy około 30
km dróg i budujemy około 10 km chod-

ników. W najbliższym czasie zadbamy
o wykorzystanie w szkołach odnawialnych
źródeł energii: baterii fotowoltaicznych
i solarnych. Wśród powiatowych inwestycji
jeden z największych projektów zakłada
scalanie gruntów w kilku miejscowościach
oraz prace tzw. poscaleniowe – z udziałem
środków europejskich – o wartości ponad
30 milionów złotych. Ta inicjatywa polega
na uporządkowaniu własności gruntów rolnych i leśnych, rozproszonych i podzielonych na małe działki, a także na stworzeniu
sieci dróg dojazdowych do pól.
Powiat cieszy się zainteresowaniem
ze strony turystów i inwestorów?
Gmina Jędrzejów należy do krakowskiej,
a gmina Sędziszów – do starachowickiej
strefy ekonomicznej. Obie przygotowują
tereny dla przedsiębiorców pod wszelkie
rodzaje inwestycji. Położenie Sędziszowa
na kolejowej trasie szerokotorowej już
zaowocowało pozyskaniem inwestora,
który rozpocznie budowę terminala przeładunkowego i bocznicy z przestawieniem
pociągów z szerokich na normalne tory.
Powstanie port przeładunkowy, który

będzie konkurował z innymi, już istniejącymi. Dogodne komunikacyjnie położenie
powiatu na skrzyżowaniu dróg S7 i krajowej nr 78 ma znaczenie zarówno dla turystów i dla inwestorów. Trasy szybkiego
ruchu sprawiają zaś, że Jędrzejów pozostał
z boku. Dokładamy starań, by promować
naszą najważniejszą atrakcję turystyczną
– Muzeum im. Przypkowskich. Od 1999
roku samorząd powiatu samodzielnie prowadzi tę instytucję, posiadającą największą w Polsce, drugą w Europie i trzecią na
świecie kolekcję zegarów słonecznych.

Jakie są najważniejsze plany inwestycyjne powiatu na najbliższe miesiące ?
Z całą pewnością priorytetem będą inwestycje drogowe: odnowienie nawierzchni
drogowej i budowa chodników. Ważnym
zadaniem jest utworzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego, a z tym wiąże
się modernizacja i rozbudowa dwóch szkół.
Na ten cel już pozyskaliśmy 11,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Kolejnymi ważnymi
inwestycjami, na które też otrzymaliśmy
środki z RPO WP (ponad 8 mln zł ), będą
termomodernizacje budynków użyteczności
publicznej: Powiatowego Centrum Zdrowia
(szpital ), dwóch domów pomocy społecznej,
budynku Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
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Wyjść naprzeciw
oczekiwaniom turystów

Warto rozwinąć biznes w Oleśnie, na terenach inwestycyjnych
Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Rozmowa z Sylwestrem
Lewickim, Burmistrzem
Olesna

Rozmowa z Franciszkiem Koszowskim,
starostą powiatu świeckiego.
Powiat świecki regularnie utrzymuje
się w czołówce Rankingu Powiatów
od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,
prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Co decyduje o tak
dobrych wynikach?
Utrzymujemy miejsce w czołówce dzięki
wielopłaszczyznowej współpracy wszystkich jednostek organizacyjnych. Na dobre
wyniki powiatu świeckiego wpływają
działania proinwestycyjne i prorozwojowe,
a wśród nich ilość pozyskanych środków
finansowych zewnętrznych i krajowych.
Powiat aktywnie włącza się również
w inicjatywy związane z ochroną zdrowia
i pomocą społeczną oraz z zakresu edukacji, kultury i sportu. Ważną kwestią jest
dla nas rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz obywatelskiego. W zeszłym
roku udało się nam nawiązać współpracę
partnerską z powiatem jarosławskim
oraz wstąpić do Organizacji Turystycznej
„Kociewie”, dzięki czemu w Rankingu
otrzymaliśmy dodatkowe punkty. Na nasz
dobry wynik wpłynęły również działania
promocyjne, wspieranie inicjatyw mieszkańców, zarówno tych kulturalnych, jak
i sportowych oraz działań pomagających
zachować specyfikę naszego regionu.

Jak ocenia Pan zasadność reformy samorządowej, którą chce przeprowadzić rząd Prawia i Sprawiedliwości?
Jaki wpływ mogą mieć proponowane
zmiany na powiat świecki?
Jestem zdecydowanym przeciwnikiem
planowanej przez rząd PiS „reformy” samorządowej. Moim zdaniem wyraża ona
dążenie do ponownej centralizacji państwa i zaprzecza budowanej od lat idei
samorządności. Sprzeciwiam się działaniu prawa wstecz i pozbawianiu doświadczonych samorządowców biernego
prawa wyborczego. Apeluję o przestrzeganie Konstytucji, zasad współdziałania
władz i dialogu społecznego. Zmiany
ordynacji wyborczej muszą być traktowane z najwyższą powagą i powinny
być konsultowane ze społeczeństwem.
W interesie państwa i obywateli leży,
by władze centralne wróciły do partnerskich relacji z samorządami. Gdyby
planowane zmiany weszły w życie w 9
z 11 gmin powiatu świeckiego, nastąpiłaby wymuszona zmiana gospodarzy. Są
to ludzie z wieloletnim doświadczeniem
i zasługami na rzecz swoich środowisk,
cieszący się ogromnym poparciem
mieszkańców.

W jaki sposób powiat stara się przyciągać turystów i inwestorów? Jakie
inicjatywy są podjemowane w tym
zakresie?
Niewątpliwym autem powiatu jest jego położenie. Przebiegają tędy dogodne połączenia
komunikacyjne, takie jak drogi krajowe nr
5 i nr 91 czy magistrala kolejowa Północ-Południe. Szansą na ciągły rozwój gospodarczy
jest autostrada A1 i w niedługim czasie
droga ekspresowa S5. Mamy także ponad
500 km dobrze utrzymanych dróg powiatowych. Inwestorom możemy zaproponować
atrakcyjne tereny inwestycyjne i przyjazną
administrację. Różnorodność przyrodnicza
chroniona jest w dwóch parkach krajobrazowych i 13 rezerwatach przyrody. 1/3
powierzchni powiatu to lasy, w tym Bory
Tucholskie. Mamy też 90 urokliwych jezior,
rzeki – Wisła, Wda i Mątawa oraz malownicze, nadwiślańskie klify. Wszystko to sprzyja
uprawianiu wielu form turystyki. Powiat
świecki stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów. Coraz więcej z nich szuka
miejsca oddalonego od metropolii, spokojnego, wręcz „schowanego”. Właśnie to ma
do zaoferowania nasz region. A jeśli dodamy
do tego możliwość posmakowania tradycyjnej kuchni kociewskiej, serów, miodów czy
win, które produkuje się na terenie powiatu,
otrzymamy miejsce, które zadowoli każdego. Powiat świecki podejmuje szereg działań
mających na celu wspieranie rodzimych
producentów żywności oraz organizatorów
imprez – zapraszamy ich do wzięcia udziału
w targach, organizujemy szkolenia oraz
dofinansowujemy ich inicjatywy.

Czym Olesno się wyróżnia, dlaczego warto
tu inwestować?
Olesno jest gminą miejsko-wiejską, składającą
się z miasta Olesna oraz 18 sołectw. Nasza gmina
mając powierzchnię 241 km2 jest czwartą co do
wielkości z 71 gmin województwa opolskiego. Jest
też siedzibą powiatu. W Oleśnie świetnie rozwinęło się rolnictwo i przetwórstwo żywności i usługi,
nasze miasto znane jest z przemysłu meblowego.
Dobrze rozwinięte jest też budownictwo drogowe,
przemysł metalowy, metalurgia i włókiennictwo.
Przedsiębiorcy twierdzą, że są tu bardzo dobre
warunki do inwestowania, o czym świadczy ponad
1200 działających tu firm.
Zanim zostałem burmistrzem, przez wiele lat
prowadziłem własną działalność gospodarczą.
Od 2006 roku, nie podnieśliśmy podatków od
nieruchomości i innych opłat. Podatek za grunt
związany z prowadzeniemdziałalności gospodarczej (za 1 m2) wynosi np. zaledwie 0,66 zł, za
budynki związane z prowadzeniemdziałalności
gospodarczej (za 1 m2) tylko 17 zł. Inne stawki
podatkowe, opłaty za wodę i ścieki są również
bardzo niskie, a wysokość stawek od środków
transportu także należy do najniższych w Polsce.
Dlatego zdecydowaliście utworzyć w Oleśnie
specjalną strefę ekonomiczną?
Początkowo włączyliśmy zaledwie 5,7 ha do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tereny te
zostały szybko zagospodarowane przez inwestorów, musieliśmy je powiększyć. W sumie, granicami specjalnej strefy ekonomicznej, w grudniu
zeszłego roku, objęto 31,5440 ha, w tym: 10,0572
ha - własność gminy Olesno oraz 21,4868 ha własność Skarbu Państwa w zasobie ANR.W pełni
uzbroiliśmy te tereny. Wybudowaliśmy sieci:
wodociągową, kanalizacyjną, światłowodową oraz
gazową przy ulicy Leśnej. Znajduje się tam także
sieć energetyczna z możliwością dostarczenia mocy
energetycznej 5 MW i większej. Przygotowaliśmy 9
działek o powierzchni od 0,7 ha do 14 ha.
Jak tereny inwestycyjne Olesna skomunikowane są z innymi miejscowościami?
Poprzez ulicę Leśną, tereny są połączone
bezpośrednio z drogami wojewódzkimi nr 494
(Częstochowa - Opole) oraz nr 487 (Olesno –
Byczyna). Przez nowo wybudowaną ul. Wygodzką, nasze tereny połączone są z drogą krajową nr
11 (Bytom – Poznań – Kołobrzeg). W przyszłym

Dla ułatwienia przedsiębiorcom znalezienia wolnych terenów pod inwestycje
Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego na
lata 2014-2020 zakłada stworzenie powiatowej bazy terenów inwestycyjnych. Ofertę
części terenów inwestycyjnych znaleźć
można na stronie internetowej Powiatu
Świeckiego www.csw.pl w zakładce "Dla
Inwestora". Informacje o dostępności terenów inwestycyjnych są w trakcie tworzenia i będą aktualizowane .
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roku rozpoczyna się budowa oleskiego odcinka
drogi ekspresowej S11 łączącej środkowe
i zachodnie wybrzeże Bałtyku poprzez tereny
Wielkopolski ze Śląskiem, a poprzez autostradę
A4 z Małopolską i Podkarpaciem.
Najbardziej prawdopodobnym wariantem jest
opcja północna, gdzie węzeł będzie znajdować
się w odległości około 400 m od naszych terenów
inwestycyjnych. Do istniejącej S8 mamy ok. 60 km
w kierunku Kępna lub Wielunia, około 40 km do
A1 w Częstochowie oraz ok. 70 km do A4 w okolicach Tarnowskich Gór, Strzelec Opolskich i Opola.

Rada Miejska w Oleśnie podjęła też uchwałę
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie
gminy. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc
w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie
z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej
w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych, nie
przekracza kwoty 200.000 euro, a dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego
- kwoty 100.000 euro.

Czy jest uchwalony plan zagospodarowania
przestrzennego na tereny inwestycyjne?
Naturalnie. Zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego, tereny inwestycyjne gminy Olesno
obejmują 111 ha (w tym do zainwestowania 94,2
ha), z czego ponad 36 ha jest objęte Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Tereny przeznaczone
są pod zabudowę usługowo-produkcyjną, dla przemysłu, usług produkcyjnych i nieprodukcyjnych,
w tym inwestycji realizujących przedsięwzięcia
mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Jakie są szanse znalezienia mieszkania
w Oleśnie?
W planie zagospodarowania przestrzennego
mamy osiedla, gdzie jest możliwość wybudowania
domków jednorodzinnych. Nasz lokalny deweloper, znany w całej Polsce, oddaje do użytku blok
mieszkalny z 39 mieszkaniami. Wczterokondygnacyjnym budynku są mieszkania dwu- i trzy-pokojowe z metrażem 37 – 66 m2. W razie potrzeby jest
możliwość dobudowania kolejnych dwóch bloków
liczących 183 mieszkań. Mamy miejski żłobek, 10
przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 2 gimnazja,
3 szkoły średnie (w tym szkoły zawodowe) oraz
szkołę muzyczną.

Jakie są warunki geotechniczne gleby na
terenach inwestycyjnych?
W północnej części miasta grunty są odpowiedniej dla przemysłu klasy, tj. występuje gleba klasy
bonitacyjnej V i VI. Pod warstwą gleby występują
grunty nośne o zbliżonych korzystnych właściwościach geotechnicznych. Warunki wodne w podłożu są bardzo dobre, zwierciadło wód gruntowych
znajduje się poniżej 5 m ppt.
Na jakie ulgi może liczyć potencjalny
inwestor?
Małe przedsiębiorstwa mogą skorzystać z ulg
podatkowych CIT nawet 55% kosztów inwestycji
do 2026 roku.

W ostatnich latach otrzymaliście wiele
wyróżnień i nagród.
Podczas gali towarzyszącej VI Europejskiemu
Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
gmina Olesno, jako jedyna gmina miejsko-wiejska,
otrzymała wyróżnienie „Samorząd, który wspiera Małe i Średnie Przedsiębiorstwa”. Nagroda
jest nie tylko potwierdzeniem dbałości o drobnych przedsiębiorców, którzy tworzą klimat gospodarczy gminy, ale również promocją naszego
miasta w sektorze MŚP. Warto zainwestować
w Oleśnie!

M. +48 608 485 185 | E. invest@olesno.pl
www.investin.olesno.pl | www.olesno.pl
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Przemyślane działania, nakierowane
na potrzeby mieszkańców

Dąbrowa Tarnowska

dobre miejsce na Twoje inwestycje

Gmina Dąbrowa Tarnowska
stawia na zrównoważony
rozwój i odważne inwestycje.
Służy temu Specjalna Strefa
Ekonomiczna, utworzona
w miejscowości Morzychna.
Jest to obszar scalony, o powierzchni 15,16 hektarów,
posiadający uregulowany
stan prawny oraz aktualny
plan zagospodarowania przestrzennego. Specjalna Strefa
Ekonomiczna Dąbrowy Tarnowskiej w Morzychnie jest
jedną z podstref Krakowskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny.
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Lokalne władze są przychylne lokowaniu
zakładów produkcyjnych i usługowych
w Morzychnie. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Krzysztof Kaczmarski zapewnia
rzeczową i kompleksową obsługę inwestorów i zachęca do wykorzystania potencjału Specjalnej Strefy Ekonomicznej Gminy
Dąbrowa Tarnowska.
- Możemy poszczycić się licznymi przykładami dobrych praktyk inwestycyjnych
i biznesowych oraz doskonałego wykorzystania możliwości stworzonych przez
fundusze europejskie. Nasza Gmina jest
miejscem przyjaznym inwestycjom i gotowym na nowe pomysły prorozwojowe.
Mieszkańcy znani są ze swojej otwartości,
pracowitości, a inwestorzy znajdą w nich
świetnych partnerów do współpracy –
mówi burmistrz Kaczmarski.

SSE Gminy Dąbrowa Tarnowska –
otwarte możliwości

Obszar SSE, jak również otaczające
go tereny, objęte są lokalnym planem
zagospodarowania przestrzennego. Plan
ten pozwala na wykorzystanie strefy do
prowadzenia inwestycji, działalności produkcyjnej i usługowej. Istnieją możliwości
powiększenia aktualnego obszaru strefy,
wynoszącego 15 ha o kolejne 15 ha. SSE
Gminy Dąbrowa Tarnowska w miejsco-

Rozmowa z Lesławem Blachą, wójtem gminy Gołcza.

wości Morzychna znajduje się w pobliżu
autostrady A4 i drogi krajowej 73. Atutem
strefy jest dobra infrastruktura techniczna
w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
Składają się na nią:
n sieć wodociągowa przesyłowa PCV
Ø250, Ø400
n sieć gazowa wysokoprężna Ø250, Ø300 ,
n sieć gazowa niskoprężna Ø80
n sieć energetyczna NN, oraz WN 110 kV
n droga wojewódzka Nr 975 odnowiona
w latach 2006-2007
n zaprojektowana obwodnica drogi krajowej Nr 73 w odległości około 1 km
n odległość 15 km do autostrady A-4,
węzeł Tarnów – Północ
n pobliska linia kolejowa Tarnów – Szczucin – aktualnie zawieszona
n sieć kanalizacyjna Ø200

Gmina Gołcza po raz kolejny została
laureatem prestiżowego Rankingu
Samorządów Rzeczpospolitej. Zajęła
15 miejsce wśród gmin wiejskich,
awansując aż o jedenaście pozycji w
porównaniu z poprzednim rokiem. Co
zdecydowało o tym sukcesie?
Muszę przyznać, że jesteśmy dumni z tego,
że mała, nie podmiejska gmina, mogła
znaleźć się na tak wysokim miejscu w tym
rankingu. Złożyło się na to wiele czynników.
Zapewne jednym z nich jest profesjonalna, dobrze dobrana i zaangażowana kadra
urzędnicza, gdyż to oni w największym stopniu zapracowali na sukces gminy. Awans był
możliwy, gdyż wykorzystujemy doświadczenie zdobyte w poprzednich kadencjach przy
realizacji wielu projektów. Pomaga również
prowadzenie mądrej polityki finansowej,
która powoduje, że nie mamy problemów z
pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, dla
których zawsze potrzebny jest udział własny.
Staramy się inwestować w jak najszerszym
zakresie, aby spełniać potrzeby naszych
mieszańców. Krótko mówiąc, długofalowe,
przemyślane działania, nakierowane na
potrzeby obywateli, przynoszą zadowolenie mieszkańców oraz wysokie miejsca w
rankingach.
Jak wygląda sytuacja finansowa gminy?
Czy jej szybki rozwój nie odbił się
ujemnie na budżecie samorządu?
Sytuacja finansowa gminy jest bardzo stabilna. Staramy się w taki sposób podejmować działania inwestycyjne, aby przy jak
najmniejszym obciążeniu budżetu uzyskać
najlepsze efekty. Jest to możliwe przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i wsłuchiwaniu się w potrzeby mieszkańców. Prawie
90% naszych inwestycji realizowanych jest
przy współfinansowaniu ze środków UE,
budżetu państwa czy innych instytucji.

Jakie są osiągnięcia gminy w obszarze
edukacji, kultury i sportu? Czy dzięki
działaniom w tym zakresie poprawiła
się jakość życia mieszkańców?
Warunki życia na wsi są coraz bardziej
podobne do miejskich. Mieszkańcy tego
oczekują, a my staramy się to realizować.
Inwestując w edukację, udało nam się stworzyć bardzo dobre warunki do nauki naszym
najmłodszym mieszkańcom. Mamy zmodernizowane i zadbane obiekty oświatowe oraz
dobrą kadrę pedagogiczną, co przekłada
się na wyniki egzaminów i sprawdzianów
zewnętrznych. Staramy się zapewniać organizację czasu wolnego młodzieży i rozwój
ich zainteresowań. Powołaliśmy młodzieżowy zespół folklorystyczny „Gołczawianie”,
w Ośrodku Kultury prowadzimy naukę gry
na instrumentach muzycznych. Od kilku lat
funkcjonuje Akademia Piłkarska Gołcza,
do której uczęszcza ponad 100 chłopców.
Odnoszą oni sukcesy nie tylko na szczeblu
wojewódzkim, ale również w skali kraju. W
2015 roku AP Gołcza w grupie młodzików
wygrała Ogólnopolski turniej „ Mała piłkarska kadra czeka”. Posiadamy dobra bazę
sportową: cztery boiska piłkarskie, pełnowymiarową halę sportową, orlika i wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią.

Co znaczy zrównoważony rozwój
gminy? Czy w gminie Gołcza udało się
osiągnąć taki rozwój?
Mówiąc trochę żartobliwie, zrównoważony
rozwój gminy jest wtedy, kiedy każdy dostaje to, czego oczekuje i potrzebuje. Dlatego
staramy się działać tak, aby beneficjantami
naszych akcji były wszystkie grupy mieszkańców. Dla dzieci i młodzieży inwestujemy
w edukację, kulturę czy rozwój zainteresowań. Dla wszystkich mieszkańców ważne
są drogi, zarówno te dojazdowe do pól, jak
i te główne. Inwestujemy w kanalizację, odnawialne źródła energii, świetlice wiejskie
czy miejsca spotkań mieszkańców (altany).
Wspieramy różne organizacje społeczne,
działające na wsi, takie jak: OSP czy KGW.
Dbamy o zdrowie mieszkańców, inwestując w nowoczesne, dobrze wyposażone
ośrodki zdrowia, w których świadczone są
usługi nie tylko prze lekarzy podstawowej
opieki, ale również specjalistów. Sądząc po
satysfakcji naszych mieszkańców myślę, że
jesteśmy blisko osiągnięcia tego celu.

Gmina Gołcza dysponuje bardzo atrakcyjnym terenem inwestycyjnym o powierzchni 11 ha
położonym w obrębie Trzebienice. Atutem nieruchomości jest dogodna lokalizacja oraz
dostępność komunikacyjna bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 01KD-GP793 relacji
Wolbrom - Miechów. Teren objęty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, rzemiosło.
Dopuszczalna jest zabudowa usługowa, socjalna, administracyjna, biurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Działka jest niezabudowana, a przy tym uzbrojona w sieć wodociągową,
gazową i energetyczną. Na terenie działki nie ma obszarów objętych ochroną takich jak:
Natura 2000, rezerwaty, użytki ekologiczne, parki krajobrazowe. Ponadto opinia geologiczna
potwierdza przydatność nieruchomości dla celów budownictwa. Istnieje możliwość podziału
geodezyjnego działki oraz zmiany szczegółowego przeznaczenia wyodrębnionych działek,
z wyjątkiem realizacji przedsięwzięć niekorzystnie oddziaływających na środowisko. Gmina
Gołcza jest otwarta na inwestorów gotowych do realizacji własnych planów inwestycyjnych.
Oferujemy szeroki wachlarz ulg i udogodnień oraz deklarujemy gotowość do współpracy z
przyszłymi inwestorami. Zapraszamy do inwestowania.

Obszar SEE w miejscowości Morzychna to
tereny, które można kształtować zgodnie
z inicjatywą inwestorów i korzyścią dla
mieszkańców gminy. Z perspektywy rozwoju gminy ważne jest stworzenie nowych
miejsc pracy, wzmocnienie gospodarczej
tkanki gminy. Możliwości zagospodarowania tej przestrzeni są szerokie, zgodnie
z realizowaną kampanią promująca miasto i gminę „Dąbrowa Tarnowska – miasto
otwartych możliwości”.
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Czy gmina jest atrakcyjna dla inwestorów? Jaką ofertę ma dla nich samorząd?
Chcąc zrobić kolejny krok w rozwoju
gminy, podejmujemy działania ukierunkowane na pozyskiwanie nowych inwestorów. Dysponujemy uzbrojonymi terenami
inwestycyjnymi, o łącznej powierzchni
ponad 12 ha. Cały teren gminy pokryty
jest aktualnym planem zagospodarowania
przestrzennego. Oferujemy wszelaką pomoc
dla inwestorów poprzez ulgi podatkowe,
pomoc administracyjną oraz szybką i miłą
obsługę.
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Samorządy

Dobrze wykorzystujemy nasze atuty
Rozmowa z Elżbietą Burtan, wójtem gminy Zabierzów.
Gmina Zabierzów zajmuje wysokie miejsca
w różnych prestiżowych rankingach, np. 5.
MIEJSCE W SKALI KRAJU W RANKINGU ZA ROK 2015 organizowanym
przez Związek Powiatów Polskich. Co jest
podstawą tych sukcesów?
Wyróżnienia i nagrody, jakie otrzymujemy, są
efektem długofalowych działań, podejmowanych
na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego
naszej gminy. Staramy się wykorzystać wszystkie
atuty, takie jak: lokalizacja - bezpośrednie
sąsiedztwo Krakowa, znajdujący się na naszym terenie międzynarodowy port lotniczy w Balicach,
przebiegająca przez naszą gminę autostrada A4
czy choćby strategiczna linia kolejowa, biegnąca
przez Zabierzów na Śląsk. Te atrybuty sprawiają,
że możemy się pochwalić doskonałą wręcz komunikacją. Przykładamy ogromną wagę do dbałości
o jakość życia naszych mieszkańców. Obecnie
gmina Zabierzów liczy 25 tysięcy mieszkańców i
nieustanie od kilkunastu lat jej populacja rośnie.
Cały czas poprawiamy infrastrukturę i inwestujemy w dziedziny, które są ważne dla jakości
codziennego życia mieszkańców. Tworzymy
żłobki, rozbudowujemy przedszkola i szkoły,
dzięki czemu możemy się pochwalić nowoczesną
bazą oświatową. Dbamy również o bezpieczeństwo, dlatego budujemy chodniki i remontujemy
sieć drogową. Cały czas poszerzamy też ofertę
spędzania wolnego czasu. Rozbudowaliśmy
pływalnię o nieckę dla najmniejszych dzieci, budujemy nowe place zabaw i strefy aktywnego wypoczynku oraz siłownie na świeżym powietrzu.
Między innymi te działania sprawiają, że gmina
Zabierzów to miejsce, w którym warto zamieszkać. Muszę również podkreślić ogromne walory
turystyczne. W bliskiej odległości od Krakowa
można podziwiać unikatowe w skali całego świata
Dolinki Krakowskie i las Garbu Tenczyńskiego,
na obszarze których występują skały wapienne,
rezerwaty i pomniki przyrody, dlatego rozbudowujemy infrastrukturę turystyczną, zwłaszcza
ścieżki rowerowe. Gmina Zabierzów posiada
bogate dziedzictwo kulturowe i wiele obiektów
zabytkowych z wielowiekową tradycją. Pałac
Radziwiłłów w Balicach czy kościoły w Bolecho-

NA NASZEJ GIEŁDZIE

wicach i Rudawie to niewątpliwie jedne z pereł
naszego regionu.
Jakie są najważniejsze przedsięwzięcia
inwestycyjne dokonane w ostatnim roku?
W 2015 roku udało nam się ukończyć i oddać do
użytku Centrum Usług Obywatelskich oraz płytę
Rynku w Zabierzowie. Rozbudowaliśmy też Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie o małą
nieckę basenową oraz szkoły w Bolechowicach
i Brzeziu. W ostatnim roku udało się ukończyć
wiele ważnych prac związanych z infrastrukturą
komunikacyjną. Dodatkowo wybudowaliśmy i
uruchomiliśmy zintegrowany węzeł komunikacji
pasażerskiej w Zabierzowie w formie parkingu
Park&Ride.
Czy gmina jest interesująca dla inwestorów? Jak wygląda współpraca z biznesem?
Tak jak już wspomniałam, gmina Zabierzów
posiada doskonałą komunikację i bardzo dobrze
rozwiniętą infrastrukturę. Na naszym terenie
znajdują się Międzynarodowy Port Lotniczy im.
Jana Pawła II Kraków-Balice, wjazd na autostradę
A4 oraz główna linia kolejowa. Gmina Zabierzów
pokryta jest w 100% miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, posiada dobrze
rozwiniętą infrastrukturę drogową, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz energetyczną.
Dzięki nowoczesnemu zarządzaniu i otwartości
zarówno władz jak i mieszkańców, gmina uznawana jest za miejsce atrakcyjne, z ogromnymi
perspektywami na dynamiczny i zrównoważony
rozwój. W gminie funkcjonuje Punkt Obsługi
Inwestora. Jest to miejsce w Wydziale Planowania
Przestrzennego Geodezji i Gospodarki Gruntami,
którego celem jest pomoc w szeroko pojętej
działalności inwestycyjnej. Wsparcie kierowane
jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem
biznesu w Zabierzowie, poczynając od małych
zamierzeń budowlanych, poprzez lokalizacje
centrów nowoczesnych usług, a kończąc na
wielkich przedsięwzięciach inwestycyjnych. W
każdym z przypadków inwestor może liczyć na
fachową i szybką pomoc. W ramach współpracy z przedsiębiorcami działającymi na terenie

surowce, wyroby usługi, maszyny

gminy Zabierzów, powołaliśmy do życia Radę
Przedsiębiorczości, która pełni funkcję doradczą
w sprawach współuczestnictwa mieszkańców
w zarządzaniu gminą w zakresie wspierania i
rozwoju przedsiębiorczości. Dzięki cyklicznym
spotkaniom możemy się dowiedzieć o problemach i oczekiwaniach sektora gospodarczego,
działającego w gminie i lepiej z nim współpracować. To wszystko sprawia, że gmina Zabierzów
jest dobrym partnerem do biznesu i miejscem,
gdzie warto inwestować.
Co uważa Pani za największe wyzwania stojące przed gminą w najbliższych latach?
Wśród najważniejszych zadań stojących przez
naszą gminą w najbliższych latach będzie dostosowanie budynków szkolnych do systemu oświaty
po rozpoczętej reformie szkolnictwa. Kolejny
priorytet to budowa spójnego systemu ścieżek
rowerowych, stanowiących alternatywę dla połączeń samochodowych oraz zmiany w systemie
transportu zbiorowego, z wykorzystaniem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Będziemy także kładli
nacisk na modernizację sieci oświetlenia ulicznego w kierunku nowoczesnych technologii. Ważna
dla lokalnej społeczności jest również budowa i
modernizacja budynków komunalnych, które są
centrami integracji, stąd budowa drugiego Rynku
w Rudawie wraz z budynkiem stanowiącym
miejsce spotkań mieszkańców i seniorów.

Oferta inwestycyjna – działka w Rudawie w gminie Zabierzów

Działka inwestycyjna w RUDAWIE o powierzchni 6,5581 ha objęta jest numerem ewidencyjny 778 w Rudawie, należy do Gminy
Zabierzów, – dla której to działki miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Uchwała Nr XXVI/187/12 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 września 2012 r., ustalił przeznaczenie podstawowe: teren
zabudowy usługowej i przeznaczenie uzupełniające, między innymi –
zabudowa produkcyjna, składy, magazyny, stacja paliw.
Działka inwestycyjna w RUDAWIE oferuje atrakcyjne tereny inwestycyjne podmiotom gospodarczym. Wszyscy zainteresowani znajdą
tu dogodne warunki do prowadzenia różnego rodzaju działalności
gospodarczej. Znakomita lokalizacja przy drodze krajowej nr 79
z bezpośrednim dostępem z drogi powiatowej nr 2128K, w korytarzu
transportowym o znaczeniu międzyregionalnym w odległości ok. 0,5
km od stacji kolejowej w Rudawie przy głównej linii kolejowej, ok. 3
km od autostrady A4 i ok. 5 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice, stanowi w dużej mierze o atrakcyjności oferty.
Teren inwestycyjny w Rudawie w gminie Zabierzów to miejsce na osi
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zakładając konto firmowe handlujesz

ZA DARMO

I BEZ PROWIZJI

powiązań pomiędzy Obszarem Metropolitarnym Krakowa i Obszarem
Metropolitarnym Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, stanowi
znakomitą bazę dla lokalizacji inwestycji w ramach tworzenia sieci
powiązanych ze sobą przedsiębiorstw działających w pokrewnych
branżach, przy współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi
w których powstają innowacyjne technologie.

Nasze aktualne usługi dostępne są pod adresem www.metale.info
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Pomóż nam pomagać innym

Wesprzyj nas 1% podatku.
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Największy koncern
obrotu nieruchomościami
w Polsce
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W 2016 ROKU WGN SPRZEDAŁ NIERUCHOMOŚCI O WARTOŚCI PONAD 1,6 MLD PLN
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