
Park technologiczny poświęcony
przemysłowi rolniczemu (ma po-
wstać w Gorzyniu) to autorski po-
mysł burmistrza Krzysztofa Wolnego
i jego zastępcy Rafała Ciszewicza.
Wybór nie dziwi, bo jak podkre-
śla wiceburmistrz, Wielkopolska
rolnictwem stoi. – Takiego parku
jeszcze w Polsce nie ma – zwraca
uwagę Krzysztof Wolny. – Mię-
dzychód jest gminą miejsko-wiej-
ską, mamy 26 sołectw. To pewna
nisza, w której upatrujemy swoją
szansę. Oczywiście moglibyśmy
wzorować się na innych i stwo-
rzyć park podobny do powsta-
łego na przykład w Nowej Soli,
ale wiemy, że funkcjonuje on bar-
dzo dobrze i nie ściągniemy dzia-
łających tam firm do nas –
wyjaśnia. Natomiast Krzysztof
Wolny nie ma wątpliwości, że do
swojego pomysłu przekona prze-
dsiębiorców. Skąd taki optymizm?
– Znamy się na tej branży. Dzia-
łaliśmy w niej przez wiele lat –
mówi. – Naszym atutem jest też
społeczeństwo i odpowiednio wy-
kwalifikowana kadra. Poza tym
siła robocza jest wciąż tania, a in-
frastruktura  się polepsza. Przy-

kład? Oddana niedawno do uży-
tku droga ekspresowa S3, która
prowadzi do granicy. Znajdujemy
się także blisko autostrady A2
oraz lotniska Poznań-Ławica – in-
formuje Wolny. 
Burmistrzom nie chodzi o budo-
wanie w parku budynków inwen-
tarskich, lecz o sprowadzanie firm
okołoprodukcyjnych– związanych
z mechanizacją rolnictwa, prze-
mysłem drzewnym, ochroną śro-
dowiska, zajmujących się dora-
dztwem rolniczym, czy podsta-
wowymi badaniami, które na
dzień dzisiejszy rolnicy muszą prze-
prowadzać. Władze gminy od
początku swojej pierwszej kaden-
cji starają się pomagać swoim lo-
kalnym firmom w nawiązywaniu
współpracy z zagranicą, ale też
próbują ściągnąć do gminy no-
wych inwestorów. – Przejecha-
liśmy już bardzo wiele kilo-
metrów. Byliśmy między innymi 
w Warszawie, w siedzibie Krajo-
wej Izby  Gospodarczej. Odwie-
dziliśmy tam też Polsko-Saudyjską
Izbę Gospodarczą – wylicza Rafał
Ciszewicz. – Jesteśmy młodymi
ludźmi i wiemy, że nikt zza włas-

nego biurka jeszcze nigdy nie zna-
lazł inwestorów. Internet jest bar-
dzo ważny, ale wyjazdy osobiste,
spotkania ze światem polityczno-
biznesowym są nie do przecenie-
nia dla każdego burmistrza.
Wychodzimy z założenia, że nie
przyszliśmy tutaj, aby przesiedzieć
cztery lata. Znaleźliśmy się w tym
miejscu, bo chcemy pomagać na-
szym mieszkańcom, lokalnym
przedsiębiorcom, a jednocześnie
szukać inwestorów w kraju i poza
jego granicami – zapewnia. 
Dlatego po wakacjach włodarze
gminy udają się z kolejną roboczą
wizytą, tym razem do naszych za-
chodnich sąsiadów. W siedzibie
Berlińskiej Izby Gospodarczej po-
rozmawiają na temat współpracy
z firmami z Niemiec. A miejsca na
rozpoczęcie działalności w Mię-
dzychodzie nie brakuje. W naj-
bliższych miejscowościach, czyli
przede wszystkim wsiach, ale
również na terenie samego miasta
znajduje się około 10 hektarów,
które czekają na nowe przedsię-
biorstwa. – Łącznie posiadamy do
zagospodarowania 200-250 ha.
Mamy tu jednak do czynienia ze

zmianą planu przestrzennego za-
gospodarowania pod przemysł.
Tę kwestię rozpatrywała już rada
miejska. W najbliższym czasie naj-
prawdopodobniej dokonamy po-
trzebnych zmian – przewiduje
Krzysztof Wolny. Dodaje, że w naj-
bliższym czasie na terenie gminy

powstanie także podstrefa Kost-
rzyńsko-Słubickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Starania o włą-
czenie terenów do strefy podjęły
jeszcze poprzednie władze. 
Krzysztof Wolny i Rafał Ciszewicz

zauważają również smutny fakt.
Ich zdaniem miasto przez poprze-
dnie 8-10 lat zapadło się gospo-
darczo. – Próbowano nam wma-
wiać, że turystyka jest tym ele-
mentem, który powinien prze-
wodzić działaniom gminy, jed-
nakże oprócz tego, iż mamy wa-

lory przyrodnicze, nie posiadamy
prawie żadnej infrastruktury –
tłumaczą burmistrzowie. 
Nowe władze wyszły z założenia,
że podstawą działania jest rozwój
gospodarczy poprzez wprowa-

dzanie na lokalny rynek firm. 
W przeciągu jednego miesiąca stwo-
rzyły folder gospodarczy gminy
Międzychód, prezentujący tereny
inwestycyjne. 
Gmina deklaruje potencjalnym
inwestorom daleko idącą pomoc
formalno-prawną oraz realizację
inwestycji na zasadach partner-
stwa. Międzychód oferuje grunty
pod budownictwo przemysłowe,
mieszkaniowe, turystyczne i letni-
skowe na uzbrojonych w media
terenach. W gminie działa oczysz-
czalnia ścieków oraz zakład utyli-
zacji odpadów komunalnych. Oba
obiekty spełniają wymogi Unii
Europejskiej. Miasto i Gmina są
prawie w całości zwodociągo-
wane, skanalizowane i zgazyfiko-
wane. 
Gmina Międzychód za swoje
działania zmierzające do stworze-
nia atrakcyjnych warunków do
inwestowania, otrzymała nomi-
nację w tegorocznej edycji pro-
gramu Lider Rozwoju Regio-
nalnego, którego organizatorem
jest Polska Agencja Przedsiębior-
czości.

Damian Baran

Stworzenie parku technologicznego i podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej to jedne z najważniejszych wyzwań, które postawiły przed 
sobą nowe władze Międzychodu. i rzeczywiście włodarze gminy nie próżnują – od początku kadencji aktywnie poszukują inwestorów, by zrealizować ten ambitny cel.

Takiego parku jeszcze w Polsce nie było
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Krzysztof Wolny i Marcin Ciszewicz chętnie pokazują walory Międzychodu potencjalnym inwestorom

Prowadzone badania zmierzały
do stworzenia skutecznych pły-
nów oraz przemysłowej techno-
logii ich produkcji, w tym przy-
gotowanie dokumentacji norma-
tywno-technologicznej. – Opra-
cowaliśmy płyn w oparciu tylko 
i wyłącznie o składniki potrzebne
dla ustroju człowieka – mówi
prof. Florian Ryszka, właściciel
firmy.Biochefa prowadzi badania
porównawcze płynu z jego ame-
rykańskim odpowiednikiem. Oka-
zało się, że polski produkt w pełni
dorównuje wersji stworzonej przez
naukowców zza wielkiej wody.
Sklasyfikowano go jako wyrób
klasy IIa, czyli jako niepodlega-
jący dodatkowym badaniom. 
W czym tkwi innowacyjność pol-
skiego płynu w skali globalnej?
– Użyliśmy do naszego płynu

substancji, która jest stosowana
jako składnik płynu do wlewów.
Jest to dekstran – informuje wła-

ściciel Biochefy. – Gdy człowiek
ulega wypadkowi i straci powyżej
40 proc. krwi – umiera. Jeżeli
poda mu się roztwór dekstranu –
przeżyje do 14 godzin. Ameryka-
nie stosują hydroksyetylowaną
skrobię. Nasz produkt jest bar-
dziej naturalny – tłumaczy prof.
Ryszka. Jaka jest różnica? De-
kstran, podobnie jak hydroksye-
tylowaną skrobię, otrzymuje się
syntetycznie. Lecz ma on masę
cząsteczkową 70 tys. daltonów, 
a hydroksyetylowana skrobia 200
tys. W płynie opracowanym przez
Biochefę podstawowym składni-
kiem oprócz dekstranu jest mię-
dzy innymi sól magnezu. Jak
informuje właściciel firmy, ich
produkt jest nawet trzykrotnie
tańszy od wersji amerykańskiej. 
Dalszym etapem rozwoju płynu
będzie jego modyfikacja poprzez
dodanie wybranych hormonów 
i mikroelementów w tym prolak-
tyny. Fakt, że prolaktyna jest sku-
teczna u mężczyzn przy zawale 
i po zawale, ale jednocześnie mo-
że prowadzić do bezpłodności,
spowodował, iż zmniejszyliśmy 
o tysiąc razy dawkę tego hor-
monu. To okazało się skuteczne.
Sukces tkwi w odpowiednio do-
branym składzie – zauważa pro-
fesor. Dodaje, że przy zastoso-
waniu większej dawki prolaktyny
wystąpiłyby dwa problemy – ludzka
odmiana hormonu nie jest na

dzień dzisiejszy zarejestrowana
jako lek. w związku z tym firma
musiałaby się zdecydować na
prolaktynę świńską, a ta mogłaby
budzić kontrowersje. Biochefa
jest nie tylko firmą farmaceu-
tyczną, ale także prężnie działają-
cym zakładem naukowo-badawczym.
Prof. Florian Ryszka założył go 
w 1991 roku. Firma od wielu lat
prężnie się rozwija. Posiada kon-
cesję na produkcję sterylnych pre-
paratów weterynaryjnych. Pro-
wadzi również zaawansowane
badania nad izolacją i mechaniz-
mem działania hormonów biał-
kowych, czy opracowaniem rece-
ptury płynów. Biochefa ma w swo-
jej ofercie też szeroką gamę suple-
mentów diety. Jednym z najwię-
kszych sukcesów firmy jest opra-
cowanie i wdrożenie do produk-
cji 16 nowych technologii. Za
projekt „Badania nad opracowa-
niem technologii produkcji sku-
tecznego płynu do przeszczepu
nerek” współfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach działania
1.4 Wsparcie projektów celo-
wych osi priorytetowej 1 Badania
i rozwój nowoczesnych techno-
logii POIG 2007-2013, Farma-
ceutyczny Zakład Naukowo--
Produkcyjny Biochefa otrzymał
nominację do Polskiej Nagrody
Innowacyjności 2015. 

Damian Baran

Medyczna rewolucja w płynie
do przeszczepu narządów
Naukowcy z Farmaceutycznego Zakładu Naukowo-Produkcyjnego 
„Biochefa” w Sosnowcu we współpracy z zespołem transplantologów 
profesora Lecha Cierpki ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
opracowali płyn „Biolasol” do przeszczepu narządów, przygotowany w każdym
detalu z myślą o wymaganiach zdrowia ludzkiego, który jest innowacją 
na skalę światową. Już wkrótce trafi na rynek i zrewolucjonizuje medycynę.
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Wójt zakłada, iż centrum stanie
się przyczółkiem dla biznesowych
kontaktów między partnerami 
z Zachodu i zza wschodniej gra-
nicy. – Bliskość Niemiec i moje li-
tewskie korzenie wpłynęły na tę
decyzję – tłumaczy Peczkajtis.
– Jako gmina nie dysponujemy

jeszcze pełnowymiarową halą, 
w której znajdowałaby się też krę-
gielnia, kawiarnia czy SPA. Ale
jestem przekonany, że wkrótce
powstanie u nas miejsce, które
każdego dnia roku będzie tętnić
życiem – dodaje. Dążenie do ścią-
gnięcia w lubuskie wielkiego biz-
nesu to jednak nie koniec ambi-
tnych planów włodarzy Krzeszyc
na najbliższe lata. Gmina wystąpi
niebawem do Agencji Nierucho-
mości Rolnych Skarbu Państwa 
w sprawie przejęcia od niej 45 ha
gruntów. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, teren zostanie
przekształcony w obszar  usłu-
gowo-kulturalny, czyli Centrum
Wsi Polskiej. – To nie będzie typo-
wy skansen czy muzeum. Poka-
żemy życie współczesnego mie-
szkańca wsi. Chcemy przyciągnąć
tym projektem przede wszystkim
turystów – wyjaśnia wójt.
Włodarze Krzeszyc podkreślają,
że ich priorytetem jest rozwój
gospodarczy miejscowości. A wa-
runki ku temu są bardzo dobre.
Atutami są dobra lokalizacja i at-
rakcyjne tereny inwestycyjne.
Gmina leży w niewielkiej odle-
głości od dużych miast. Dojazd
samochodem do Berlina, Szcze-

cina i Poznania zajmuje ponad
godzinę. Z kolei na inwestorów
czeka blisko 50 ha gruntów 
w strefie Krzeszyce-Karkoszów.
Tereny pod inwestycje przemy-
słowe i usługowe znajdują się 
w bezpośrednim sąsiedztwie dro-
gi krajowej nr 22. Władze zadba-
ły także o wyposażenie strefy 
w niezbędną infrastrukturę. – Do-
prowadziliśmy kanalizację, wodę,
światłowód, gaz, energię elek-
tryczną. Teren jest płaski, wyrów-
nany. Poziom wód gruntowych
jest dosyć niski. Gdy poprzedni
wójt odbierał nagro-
dę w konkursie
„Grunt na medal”,
usłyszał, że to idealny
teren dla inwestycji
japońskich – infor-
muje Peczkajtis. Jed-
nak to nie na prze-
dsiębiorców z kraju
kwitnącej wiśni naj-
bardziej liczy wójt.
Przede wszystkim za-
leży mu na dużym
inwestorze z branży
rolno-spożywczej.
– Powód jest prosty.
Ponad połowa na-
szych mieszkańców
zajmuje się rolnic-
twem. Mamy bar-
dzo dobre gleby.
Swego czasu słynę-
liśmy z uprawy buraka
cukrowego, a później
z produkcji owoców
i warzyw. Ale nie-

stety brak nam bazy przetwórczej
– wyjaśnia. Peczkajtisa cieszy rów-
nież zwiększające się zaludnienie
miejscowości. Naturalne walory
(50 proc. powierzchni gminy zaj-
mują lasy) oraz bliskość Gorzowa
Wielkopolskiego i Kostrzyńsko-
Słubickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej sprawiają, że nie bra-
kuje rodzin chętnych na osiedle-
nie się w oferujących spokój 
i ciszę Krzeszycach. – Zaintereso-
wanie jest duże – potwierdza wójt.  
– Zachęcają ceny gruntów. Na-

bywający gminne działki mogą
też liczyć na uzbrojenie terenu w
pierwszej kolejności. W tej chwili
mamy wyznaczonych kilkadzie-
siąt działek do sprzedaży. Zainte-
resowanych zapraszam do urzę-
du – dodaje. Gmina Krzeszyce
leży w północno-zachodniej czę-
ści województwa lubuskiego
– w południowej części doliny

warciańskiej i na obrzeżach lasów
skwierzyńsko-sulęcińskich. Miej-
scowość charakteryzuje czystość
ekologiczna, znajduje się w otulinie
Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Damian Baran

Wielki biznes 
w małej gminie
Stworzenie Centrum Spotkań Międzynarodowych, 
a także Centrum Wsi Polskiej to jedne z najważniej-
szych celów, jakie postawił przed sobą wójt
lubuskiej gminy Krzeszyce, Stanisław Peczkajtis. 
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Gdy ponad 8 lat temu został Pan
dyrektorem, wrocławskie zoo
odwiedzało rocznie 360 tys.
osób. W tym roku ta liczba prze-
kroczy 2 mln. Jak udało się tego
dokonać?
Na pewno pomogła sprzyjająca
atmosfera panująca w mieście.
Włodarze nie chcieli za wszelką
cenę rządzić ogrodem, a skupili
się na poprawie jego sytuacji.
Schyłkowe lata poprzedniej dy-
rekcji nie obfitowały w działania
modernizacyjne, zoo chyliło się
ku upadkowi. W moim materiale

konkursowym na stanowisko dy-
rektora wpisana była zmiana,
która dziś jest już faktem. Chcia-
łem przekształcić zoo w spółkę 
i to nastąpiło prawie 6 lat temu.
Dźwignią rozwoju miało być Af-
rykarium i ten pomysł sprawdził
się znakomicie, przekraczając
wszystkie założenia biznesplanu,
co jest rzadkością.

Wiele ogrodów zoologicznych
nadal tkwi w marazmie, z któ-
rego Zoo Wrocław wyszło kilka
lat temu, mimo, że ceny biletów są
tam niższe. Jak to wytłumaczyć?
Niskie ceny biletów, na poziomie
8-10 zł, oznaczają, że do każdego
odwiedzającego dopłaca właści-
ciel ogrodu – najczęściej miasto
lub województwo. Przez to bra-
kuje środków na konieczne mo-
dernizacje i przede wszystkim na
należytą opiekę nad zwierzętami.
My dotujemy wyłącznie miesz-
kańców Wrocławia – za pomocą
karty Urban Premium, która upo-
ważnia do zniżki w wysokości 10

zł – ponieważ to właśnie z ich po-
datków zoo było utrzymywane
przez dziesiątki lat. Wyższa cena
biletu wiąże się z podstawowymi
celami, jakie przyświecają ogro-
dom zoologicznym, czyli ochroną
ginących gatunków, edukacją 
i badaniami naukowymi. Dzięki
temu Zoo Wrocław ma dzisiaj
trzecią kolekcję zwierząt w Euro-
pie, pod względem frekwencji
plasujemy się w pierwszej piątce.

Afrykarium jest dziś główną at-
rakcją ogrodu, ale przecież nie je-
dyną. Co jeszcze udało się osią-
gnąć w ciągu ostatnich lat?
Doliczyliśmy się prawie 250
mniejszych lub większych inwe-
stycji i remontów, które wpłynęły
na dzisiejszy obraz naszego zoo.
Afrykarium faktycznie było mo-
torem rozwoju, ale udało nam się
również zmodernizować wejście
do ogrodu – większa ilość kas,
Brama Konwiarza przywrócona
do swojej pierwotnej roli. Dalej
mamy nowe pawilony Sahara 

i Madagaskar, gdzie można po-
dziwiać faunę wyspy. Powstały
nowe wybiegi dla niedźwiedzi,
magotów i rysi. Dysponujemy
również wybiegiem dla okapi, 
a to jest już najwyższa półka świa-
towa – jak dobry Rembrandt 
w kolekcji muzeum. Długo mo-
żna by wyliczać.

Zoo Wrocław ma bardzo długą 
i bogatą historię.
150 lat historii zoo to niezwykły
przypadek, bo to jest jedyne zoo
na świecie, które ma za sobą 80
lat historii Niemiec i 70 lat historii
Polski. Dwukrotnie było zam-
knięte, zarówno po pierwszej, jak
i drugiej wojnie światowej. 
W tym pierwszym okresie zoo
doświadczyło Wielkiego Kryzysu,
a jego budynki wykorzystywano
na rozmaite sposoby, np. ptaszar-
nię zamieniono na tancbudę, 
a w słoniarni przez jakiś czas dzia-
łał teatr. Jednak jeszcze przed
drugą wojną światową odzyska-
liśmy swoje miejsce w dziesiątce
największych ogrodów zoolo-
gicznych Europy. Po 1945 roku
zoo było w dużej mierze znisz-
czone, nie było funduszy na jego
reaktywację. Udało się to dzięki
inicjatywie profesorów biologów
ze Lwowa, którzy się tu przenieśli
i tworzyli Uniwersytet Wrocławski.

To pokazuje, jak ważni są ludzie,
którzy w zoo pracują. Czy łatwo
dziś o pracowników ogrodu zoo-
logicznego?
Kładziemy bardzo duży nacisk na
szkolenie kadry, ponieważ w Pol-
sce nie ma szkoły, która przygo-
towuje do pracy w zoo. Ani bio-

logia, ani weterynaria czy zoo-
technika nie daje kwalifikacji do
pracy z dzikimi zwierzętami. Za-

częliśmy więc od kursów języko-
wych i wysyłania ludzi na spe-
cjalistyczne konferencje. Następ-
nie w ramach funduszu Da Vinci
41 pracowników pojechało do
16 ogrodów w całej Europie na
dwutygodniowe szkolenie na
swoim stanowisku. I to był prze-
łomowy moment. Dziś nadal
sporo inwestujemy w pracowni-
ków – mają dostęp do szerokiej li-
teratury, do wyjazdów i praktyk.
Jeżeli mamy dostać nowy gatu-
nek to wszyscy pracownicy mu-
szą jechać na szkolenie.

Wygląda na to, że ogrody zoolo-
giczne ściśle ze sobą współpra-
cują. Czy Państwo również szko-
lą kadrę z innych placówek?
Oczywiście. Przyjeżdżają do nas
ludzie z całego świata. Ta współ-
praca jest niezbędna, bo w poje-
dynkę nie jesteśmy w stanie ni-

czego zdziałać, jeśli chodzi 
o ochronę zwierząt. Coraz czę-
ściej ogrody angażują się w dzia-

łalność poza swoją siedzibą. Teraz
wysyłamy naszą pielęgniarkę na
Filipiny, bo doszło tam do konfis-
katy bardzo rzadko spotykanych
żółwi i ogrody z całego świata
wysyłają swoich fachowców, któ-
rzy będą się nimi opiekować.
Takie przykłady można mnożyć.

Jakie mają Państwo plany na
przyszłość?
Jest ich wiele. Mamy starą część
ogrodu, którą trzeba zredefinio-
wać. Chcielibyśmy wrócić do go-
ryli, bo mamy w tym zakresie
bogatą tradycję. Przez wiele lat
trzymaliśmy rekord pod wzglę-
dem ich hodowli – gorylica Pussy
dożyła 7 lat, w czasie gdy w in-
nych ogrodach te zwierzęta żyły
najdłużej pół roku. Dziś wiadomo
już, jak je hodować, ale wtedy by-
liśmy ewenementem. Czas na ko-
lejne przełomy. ■

Ogrodom zoologicznym ciężko dzisiaj konkurować z nowoczesnymi par-
kami rozrywki, które oferują atrakcje wzorowane na swoich najpopular-
niejszych na Zachodzie odpowiednikach. Błędne jest jednak stwierdzenie,
że jeśli widziało się jedno zoo, to widziało się wszystkie. Najlepszym dowo-
dem jest wrocławski ogród zoologiczny, który w ciągu sześciu miesięcy od-
wiedziło ponad milion gości. O potrzebie nieustannego rozwoju, z prezesem
Radosławem Ratajszczakiem, rozmawia Michał Pomarański.

Dżungla w sercu miasta
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Afrykarium wrocławskiego ogrodu zoologicznego umożliwia „spacer po dnie oceanu”.

W miejscowości leżącej w woje-
wództwie świętokrzyskim na in-
westorów czekają atrakcyjne gru-
nty pod przemysł i usługi, czę-
ściowo nale żące do Specjalnej
Strefy Ekono micznej „Staracho-
wice". Mowa o terenach w Woli
Morawickiej znajdujących się przy
drodze krajowej nr 73 oraz tych
w Dębskiej Woli (przy drodze
wojewódzkiej nr 766). – Obecnie
mamy do zaoferowania ponad
60 ha profesjonalnie przygoto-
wanych gruntów, wszystkie włas-
ności komunalnej gminy – info-
rmuje Marian Buras, wójt Mora-
wicy. – Cieszą się one du-żym za-
interesowaniem, dlatego ofero-
wany obszar stale się kurczy.
Znaczna część terenów należy do
SSE „Starachowice”, co daje prze-
dsiębiorcom zwolnienia z opłat po-
datku dochodowego. Cały teren
gminy objęty jest aktualnym miej-
scowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego. Równie ważna
jest korzystna lokalizacja, dobra 
i stale poprawiająca się sieć dróg
oraz planowane lotnisko regio-
nalne. W tej części Polski posia-
damy najciekawszą i najobsze-
rniejszą ofertę – podkreśla. 
Niewątpliwym atutem gminy jest
sąsiedztwo Kielc, przynależność
do Kieleckiego Obszaru Metro-
politalnego, bliskość największych
polskich metropolii – Warszawy,
Łodzi, Krakowa, a także położe-
nie prezentowanych gruntów przy
drodze krajowej lub wojewódz-

kiej. Władze gminy bardzo mo-
cno stawiają również na budow-
nictwo mieszkaniowe. W ostatnich
latach liczba mieszkańców miejs-
cowości wzrosła prawie o połowę
– przekraczając granicę 15 tys.
osób. Dla nowych mieszkańców
przygotowano osiedla mieszka-
niowe wyposażone w kompletną
infrastrukturę. – Jednak potrzeby
mieszkańców związane są nie
tylko z podstawowymi mediami
– zauważa Marian Buras. – Sta-
diony sportowe, korty tenisowe,
boiska o sztucznej nawierzchni,
dobrze wyposażone szkoły, uczą-
ce na wysokim poziomie, kryta
pływalnia, hala sportowa, zalew
rekreacyjny, niezła służba zdro-
wia, rozbudowująca się sieć gazo-
ciągowa, centrum samorządowe,
to wszystko sprawia, że ludzie
chcą się u nas budować i mieszkać
– wyjaśnia. Nie da się ukryć, że
tajemnica sukcesu tkwi w efek-
tywnym zarządzaniu. W wielu
dzie- dzinach, jak gospodarka,
ochrona środowiska, oświata, czy
budownictwo, Morawica sta-
wiana jest za wzór dla innych.
Stwarzanie warunków dla inwes-
towania i mieszkania nie uszło
uwadze Polskiej Agencji Przedsię-
biorczości, organizatorowi III
Polskiego Kongresu Przedsiębior-
czości. Gmina Morawica otrzy-
mała w tegorocznej edycji pro-
gramu Lider Rozwoju Regional-
nego 2015 nominację do nagrody.

Damian Baran

Ta gmina jest 
wzorem dla innych
Wielomilionowe inwestycje infrastrukturalne, bardzo
dobry klimat dla przedsiębiorczości oraz dynamiczny
wzrost licz by mieszkańców – wysuwają Gminę 
Morawica na lidera rozwoju gospodarczego w Polsce.

Obecny prezydent Głogowa, Ra-
fael Rokaszewicz, podejmuje de-
cyzje, które są dobrze odbierane
przez mieszkańców. – Chcę zarzą-
dzać miastem tak, by spełniać po-
trzeby głogowian. Dlatego ważne
są dla mnie rozmowy z mieszkań-
cami, i te cykliczne na osiedlach, 
i te w ramach wielu zespołów
konsultacyjnych. Cieszę się, że te
zespoły to także oddolna inicja-
tywa, a nasza współpraca odbywa
się na partnerskich zasadach –
mówi prezydent. 
Odżywa Stare Miasto, częste im-
prezy na Starówce to nie tylko
oferta na spędzenie wolnego cza-
su. – To także szansa dla lokal-
nych przedsiębiorców i restau-
ratorów, bo więcej ludzi na Sta-
rówce to także większe obroty
barów, restauracji i pubów. Res-
tauratorzy znają kalendarz imprez
i mogą się do nich przygotować.
Z naszych rozmów wynika, że
wcześniej nikt z nimi tego nie

ustalał – przyznaje Rafael Roka-
szewicz. Po powołaniu Rady
Gospodarczej, licznych szkole-
niach dla przedsiębiorców, kon-
ferencji dotyczącej budowy S3
– przyszedł czas na kolejny bar-

dzo ważny krok. – Rozwijamy
podstrefę LSSE, która dziś to ok.
16 uzbrojonych ha. W ramach
współpracy powołaliśmy nową
spółkę – Głogowski Park Przemy-
słowy. To uzupełnienie oferty LSSE
o gotowe hale produkcyjne. Spó-
łka wybuduje hale i zaplecze biu-
rowe i udostępni je na komercy-
jnych warunkach potencjalnym
inwestorom. Takie jest teraz za-
potrzebowanie – dodaje prezy-
dent. Miejska Strefa Inwestycyjna
będzie się rozwijać. Uchwała in-
tencyjna zwiększa ją o 60 ha.
– Przedsiębiorcy mogą liczyć na

pomoc urzędników na każdym
etapie swojej inwestycji. Koszty
pracy mogą być niższe niż w oko-
licy, a to dodatkowa korzyść dla
inwestorów – mówi Rafael Rokaszewicz.
Nowy prezydent inwestuje także
w dobre relacje z głogowianami,
głownie poprzez liczne zespoły
konsultacyjne i współpracę z wie-
loma środowiskami. Wszystko po
to, by jak najlepiej wypełniać swo-
je zadanie. Praca nowego prezy-
denta zaowocowała nominacją
do tytułu Lidera Rozwoju Regio-
nalnego 2015 w ogólnopolskim
programie wyróżniającym naj-
prężniej działające samorządy.

Barbara Szczepanek

Historia i 
gospodarka
Głogów to nie tylko ponad tysiącletnia historia 
i przywracane zabytki, ale także ciągły rozwój 
na wielu obszarach. Priorytetem dla obecnych
władz miasta jest gospodarka.  
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Polski Kongres Przedsiębiorczości
kojarzy się przede wszystkim 
z dyskusjami na najważniejsze te-
maty dotyczące polskiego bizne-
su, nauki oraz samorządu, ale na
rozmowach bynajmniej się nie
kończy. To również miejsce na
nawiązywanie realnej współpracy
i korzystanie z szans, jakie daje in-
terdyscyplinarne podejście do ak-
tualnej sytuacji w najważniejszych
sektorach gospodarki. To właśnie
współpraca jest słowem-kluczem
tegorocznej edycji wydarzenia.
Mowa zarówno o tej, która udo-
wadnia, że synergia nauki z biz-
nesem nie jest tylko pustym
hasłem, jak i o szeroko rozumia-
nym partnerstwie publiczno-pry-
watnym. Rozległe tereny inwe-
stycyjne, którymi dysponują sa-
morządy, są gotowe na przedsię-
biorców. Większość z nich zna-
jduje się w obrębie specjalnych
stref ekonomicznych, które umo-
żliwiają firmom duże ułatwienia
w rozpoczęciu funkcjonowania.
Wiele dodatkowych ulg przygo-
towali włodarze miast, które tymi
terenami dysponują. Kongres sta-
nie się miejscem, gdzie każdy in-
westor będzie mógł znaleźć miej-
sce dla swojego przedsięwzięcia.
O najciekawszych miastach i gmi-
nach, które aktywnie sprowa-

dzają biznes w swoje strony, prze-
czytać można w dzisiejszym wy-
daniu Biznes Plus.
Kongres, już tradycyjnie, będzie
okazją do nagrodzenia najlep-
szych podmiotów w programach
wizerunkowych, prowadzonych
przez Polską Agencję Przedsię-
biorczości. Wręczone zostaną:
Polska Nagroda Innowacyjności
2015 – dla podmiotów, których
praca badawczo-rozwojowa znaj-
duje zastosowanie w różnych ga-
łęziach gospodarki i przyczynia
się do ich rozwoju; Lider Roz-
woju Regionalnego 2015 – staną
się nim podmioty, które działają
dla dobra lokalnych społeczności,
sprawnie realizując inwestycje i po-
zyskując na ten cel środki unijne;
Filar Spółdzielczości 2015 – dla
tych, którzy udowadniają, że wbrew
stereotypom, spółdzielnie mogą
być zarządzane lepiej niż firmy
komercyjne i działać przede wszy-
stkim dla dobra członków; Polska
Nagroda Jakości 2015 – po którą
sięgną firmy, które za główny cel
stawiają sobie jak najwyższą ja-
kość swoich produktów i usług.
Kongres odbędzie się 5-6 listo-
pada w Łodzi, a szczegółowy harmo-
nogram dostępny jest na stronie
www.polskikongres.pl ■

O czym warto 
rozmawiać
Do najważniejszych cech przedsiębiorców należą
umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia po-
mysłów, zdolność do wykorzystywania nadarzających
się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.
Prelegenci zbliżającego się III Polskiego Kongresu
Przedsiębiorczości przedstawiać będą swoje recepty
na sukces i sposoby na pokonywanie trudności 
w codziennym dążeniu do realizacji swoich planów.

III POLSKI KONGRES PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
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Gmina utworzyła Dębnowską Strefę
Przemysłową, która obejmuje 30
ha gruntów przy ul. Dargomyskiej.
Na jakim etapie jesteście Państwo teraz?
Właśnie kończymy uzbrajać ok.
11 ha tej strefy - wykonujemy ka-
nalizację burzową i sanitarną, bu-
dujemy drogę. Mamy już tylko
26 ha w tej lokalizacji do dyspozycji,
ponieważ zainwestowali w strefie
lokalni przedsiębiorcy. Prawie 4 ha są
objęte statusem Kostrzyńsko- Słu-
bickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Taką ofertę przedkładamy
potencjalnym inwestorom. Niestety
zmieniły się warunki jakie powi-
nien spełnić inwestor by uzyskać
zgodę na działalność w specjalnej
strefie ekonomicznej. Obecnie by

skorzystać z ulg strefy należy speł-
nić szereg warunków począwszy
od stworzenia odpowiedniej ilo-
ści miejsc pracy (w przypadku
Dębna 200), zainwestowania od-
powiednich nakładów, aż po kry-
terium innowacyjności. W ofercie
mamy również grunty dostępne
dla przedsiębiorstw, które nie są
zainteresowane objęciem statu-
sem specjalnej strefy ekonomicz-
nej. Będą  one mogły korzystać 
z ulg w podatkach lokalnych.
Łącznie na terenie miasta dyspo-
nujemy  36 ha wolnych gruntów
z których 24 ha są objęte planem
zagospodarowania przestrzennego.

Jaka jest lokalizacja tych terenów?

Większość terenów znajduje się
przy drodze wojewódzkiej – w pobliżu
drogi krajowej prowadzącej do
Kostrzyna, niespełna 2 km od centrum
miasta. Oddziaływanie na budowni-
ctwo mieszkaniowe jest niewiel-
kie, dlatego plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dopuszcza także
działalność uciążliwą. 

A firmy z jakich branż najchętniej
widziałby Pan w Dębnie?
Każda inwestycja wiążąca się ze
stworzeniem miejsc pracy będzie
bardzo cenna. Większość firm funkcjo-
nuje w szeroko pojętej branży drze-
wnej, czemu sprzyja dostępność
surowca.

Wspomniał Pan o przedsiębior-
stwach innowacyjnych…
Tak. Rozporządzenie Rady Mini-
strów charakteryzuje przedsię-
biorstwa innowacyjne, które można
objąć statusem SSE. W praktyce
oznacza to, że przedsiębiorstwo
będzie stosowało nowe technolo-
gie, prowadzące do produkcji no-
wych lub znacząco ulepszonych
produktów, co musi zostać po-
twierdzone opinią jednostki nau-
kowej z Polski lub innego kraju
UE.  Jeżeli spełni określone wa-
runki – ma prawo ubiegać się o umo-
rzenie podatku CIT, w wysokości
35% wartości inwestycji, do
2026 roku. Inwestując określoną
kwotę, mając umowę o współ-
pracy z Ministerstwem Gospodarki,
mogą odpisać taką kwotę. 

Jeżeli mówimy o konkurencyjno-
ści – proszę przedstawić najwięk-
sze atuty gminy Dębno.
Dębno oferuje niższe stawki po-
datkowe niż sąsiednie gminy, zwo-
lnienie z podatku od nierucho-
mości dla nowych inwestycji pro-
dukcyjnych na okres 5 lat, a w przy-
padku przedsiębiorstw działają-
cych w branży przetwarzania 
i obrotu produktami rolnymi na
okres ośmiu lat. Kolejnym atutem
jest przestrzeń miasta oraz rozbu-
dowana infrastruktura społeczna.
Mieszkańcy cenią sobie przede
wszystkim położenie wśród lasów

i jezior, bliskość i dogodny dojazd
do dużych ośrodków miejskich, 
a przede wszystkim bliskość gra-
nicy polsko-niemieckiej. Najwię-
kszym autem jednak są nasi aktywni 
i przedsiębiorczy mieszkańcy. Pra-
cują na miejscu, ale też w Kostrzy-
nie i za granicą. Dojazdy jednak
są męczące i bardzo utrudniają
życie, dlatego tak bardzo zależy
mi na zapewnieniu im miejsc pracy
na terenie Dębna.

Jak to się przekłada na zaintere-
sowanie ze strony inwestorów?
W strefie inwestują już lokalne
przedsiębiorstwa.  Dwóch przed-
siębiorców ulokowało swoją dzia-
łalność, w przypadku trzeciej firmy
jesteśmy na etapie przetargowym.
Są to firmy z branży drzewnej.
Oba przedsiębiorstwa skorzystały
z dofinansowania unijnego.

Co stanowi o najwyższej jakości
zarządzania w Państwa mieście?
Naszym celem jest taki sposób
kierowania gminą, aby stworzyć
jak najlepszą ofertę w różnych dzie-
dzinach – od oświaty po infrastru-
kturę. Mieszkaniec musi czuć się
tutaj bezpiecznie i mieć zapew-
nioną rozrywkę. A więc to nie
tylko budowa dróg, ale też infra-
struktura wypoczynkowa, którą
również posiadamy. 

To już Pana czwarta kadencja na

stanowisku burmistrza. Jakie wy-
znaczył Pan sobie cele na kolejne
cztery lata?
Priorytetem pozostają dla mnie
tereny inwestycyjne – zakończenie
ich kompleksowego uzbrojenia,
a następnie pozyskanie inwestora,
dzięki któremu nastąpi wielo-
aspektowy rozwój naszej gminy,
a mieszkańcy nie będą musieli do-
jeżdżać do pracy. Być może inwe-
stor będzie chciał kształcić swoich
przyszłych pracowników w naszej
szkole ponadgimnazjalnej, a także
współpracować z gminą w zakre-
sie tworzenia przez nas infrastru-
ktury społecznej, na co jesteśmy otwa-
rci. Chciałbym także rozwinąć dzia-
łalność Centrum Wspierania Biz-
nesu, by w pełni odpowiadało na
potrzeby przedsiębiorców.

Dziękuję za rozmowę.

– Wysokie lokaty w niezależnych rankingach w ostatnich latach są najlepszym 
przykładem na to, że jesteśmy samorządem aktywnym i otwartym, posiadającym
pełną ofertę dla inwestora, ale także pamiętającym o mieszkańcach i skupionym
na działaniach podwyższających poziom ich życia – mówi burmistrz Dębna w woj.
zachodniopomorskim, Piotr Downar. Na temat terenów inwestycyjnych i udogodnień
dla potencjalnych inwestorów, z burmistrzem rozmawiał Damian Baran.

Dębnowska strefa czeka 
na dużych inwestorów
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Burmistrz Piotr Downar

Od 2014 roku Stepnica posiada
prawa miejskie. Czy łatwo było
uzyskać ten status?
Nie było to nasze pierwsze podej-
ście. Żeby otrzymać prawa miej-
skie, trzeba dysponować pełną infra-
strukturą i odpowiednią zabu-
dową.

Co wyróżnia Stepnicę jako miasto?
Przyznam, że wiele rzeczy. Udzie-
lamy mieszkańcom pożyczek z bu-
dżetu gminy, wyposażyliśmy ubo-
ższe rodziny w sprzęt kompute-
rowy z dostępem do internetu opła-
conym przez nas na 10 lat, stwo-
rzyliśmy miejsca zamieszkania dla
140 młodych osób. Poza tym, du-
żo modernizujemy. Ludzie, którzy
wracają do nas po kilku latach,
nie rozpoznają Stepnicy – chodniki,
place zabaw, hale sportowe, parki
– bardzo dużo się u nas dzieje.
Dzięki oświetleniu LED uzyska-
liśmy oszczędności rzędu 60%.

Lokalizacja jest tu wielkim atutem.
Jak go Państwo wykorzystują?
Bardzo aktywnie. Wybudowa-
liśmy praktycznie nową plażę, któ-
ra spełnia wszystkie 28 wymogów
tytułu Błękitnej Flagi. Tak wyśru-
bowane kryteria spełniają tylko
plaże w zagranicznych kurortach.
Mamy również molo o długości
160 m i trzy przystanie żeglarskie,
więc infrastruktura turystyczna
jest naprawdę na wysokim pozio-
mie. Stale rozwijamy również bazę

noclegową, głównie typu agrotu-
rystycznego. Nasi mieszkańcy  do-
strzegają korzyści płynące z tury-
styki. Niektórzy dysponują pen-
sjonatami, które mogą gościć kil-
kadziesiąt osób jednocześnie. Z na-
szej strony mogą liczyć na ulgi po-
datkowe, w wysokości nawet 50%.

Jak przyciągają Państwo inwes-
torów do Stepnicy?
Inwestorzy bardziej niż ulgi po-
datkowe cenią sobie dostęp do
sieci dróg, odpowiednią infra-
strukturę i gotowe do użytku te-
reny. To jesteśmy im w stanie za-
oferować. Chętnie przyjmiemy
każdą inwestycję, która nie wiąże
się z uciążliwością dla środowiska
– jako miejscowość turystyczna
nie możemy sobie na to pozwolić.
Poza tym dbamy o nasze grunty 
i nie chcemy, aby uległy degrada-
cji. Dlatego od wielu lat segregu-
jemy odpadki, oczyszczamy ście-
ki, rozbudowujemy kanalizację.

Czy, według Pana, to wystarczy,
żeby otrzymać tytuł Lidera Roz-
woju Regionalnego 2015?
Mam nadzieję, że tak. Nasze dzia-
łania mają wymierny wpływ na
to, co dzieje się w regionie. A w osta-
tnich latach działo się naprawdę
wiele. Dziś musimy tylko zadbać,
żeby o naszych działaniach usły-
szano w Polsce. Zdobycie tego ty-
tułu z pewnością nam w tym
pomoże. ■

Wykorzystać
wszystkie atuty
Jak skutecznie połączyć walory turystyczne, tereny 
inwestycyjne i nowoczesną infrastrukturę miejską? 
W rozmowie z Michałem Pomarańskim, na to pytanie
odpowiada burmistrz położonej w woj. zachodnio-
pomorskim Stepnicy, Andrzej Wyganowski.
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Od wielu lat miasto i gmina są za-
rządzane zgodnie z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju. Wiele działań
jest planowanych z nawet kilku-
nastoletnim wyprzedzeniem. Bur-
mistrz Teresa Substyk, pełniąca swoją
funkcję od 2012 r., kontynuuje
politykę poprzednika, Antoniego
Nawrockiego. Rozbudowa in-
frastruktury jest możliwa głów-
nie dzięki funduszom unijnym,
które gmina zaczęła skutecznie
pozyskiwać jeszcze przed 2004
rokiem. W ciągu 12 lat zrealizo-
wano projekty o łącznej warto-
ści 140 mln zł, z czego połowę
stanowią dotacje unijne. Do naj-
ważniejszych inwestycji należy
zaliczyć budowę wiaduktu i prze-
jazdu pod nim wraz z nowym ron-
dem, w ramach projektu Szybka
Kolej Metropolitalna, dzięki czemu
rozładowano ruch w mieście. Opra-
cowano również koncepcję prze-
prawy promowej przez Wisłę.
– Jeździliśmy do stoczni, aby zo-
baczyć, jakie optymalne rozwią-
zania promu zastosować. W efekcie
została opracowana dokumenta-
cja hydrologiczna i geologiczna
Wisły. Podpisano porozumienie
między starostwami bydgoskim 
i toruńskim, Urzędem Marszał-
kowskim oraz gminami: Solec
Kujawski i Zławieś Wielka – opi-

suje pani burmistrz. – Chcemy w są-
siedztwie przeprawy zbudować
marinę. Trwają prace nad realiza-
cją dokumentacji technicznej. Prom
popłynie być może już w 2017 r.

W znakomity sposób może połą-
czyć drogi krajowe nr 80 i 10 –
dodaje. Perłą gminy jest Park
Przemysłowy o powierzchni ok.
60 ha, którego pierwsza część
została oddana już w 2005 roku
i jest w pełni zagospodarowana.
Obecnie na jego terenie funkcjo-
nuje 17 firm, w których zatrud-
nienie znalazło 780 osób. – Jest to
w zasadzie małe miasteczko prze-
mysłowe, znajdujące się poza te-
renem zabudowanym, przy drodze
krajowej nr 10, w bliskiej odległo-

ści od Bydgoszczy i Torunia oraz
autostrad: A1 i A2. Park został
rozbudowany, aktualnie znajduje
się tam jeszcze 30 ha w pełni
uzbrojonych terenów, z oświetle-
niem i ścieżkami rowerowymi.
Tereny są przygotowane dla każ-
dego typu inwestora, pod warun-
kiem, że jego działalność nie przy-
czynia się do degradacji środo-
wiska – mówi Teresa Substyk.
– Na terenie Parku wybudowa-

liśmy Inkubator Przedsiębiorczo-
ści o powierzchni 5 tys. mkw., na
którego bazie powstało Regio-
nalne Centrum Przedsiębiorczo-
ści (RCP), spółka ze 100 proc.
kapitałem gminy. Oznacza to, że
jej prezes ma w obowiązku ścisłą
współpracę z firmami funkcjonu-
jącymi na terenie Parku, a każdy
inwestor przychodzący do Solca
Kujawskiego jest traktowany w spo-
sób wyjątkowy. Ponadto w RCP
organizowane są szkolenia, np. 
z obsługi dźwigów, wózków wid-

łowych, udzielane są porady np.
z zakresu księgowości czy pisa-
nia biznesplanów – wymienia.
Z miasta wyprowadzono ciężki
transport i podzielono je na stre-
fy: obok przemysłowej – spor-
towo-rekreacyjna, przeznaczona
pod budownictwo jednorodzinne
i wielorodzinne. W strefie spor-
towej znajdują się: stadion, hala,
basen, hotel, sauny, siłownia, re-
stauracja, kręgielnia – wszystko
w jednym miejscu. Według Te-
resy Substyk, Solec Kujawski to
dobre miejsce na turystykę
weekendową, do odpoczynku,

który umożliwia bliskość lasów 
i położenie nad Wisłą. – Przed na-
mi jeszcze sporo pracy. W najbliż-
szy czasie skupimy się na rewita-
lizacji rynku i uliczek w centrum
miasta. Prace ruszają w tym roku.
Liczymy również na sfinalizowa-
nie budowy przeprawy promowej
– wymienia pani burmistrz. – Do-
strzeżenie naszych działań ozna-
cza, że zmierzamy w dobrym
kierunku, zatem nominacja do
Lidera Rozwoju Regionalnego jest
zaszczytem dla gminy – sumuje. ■

Szerokie wody 
Solca Kujawskiego
Szybka kolej, budownictwo z wykorzystaniem
najbardziej nowoczesnych technologii, innowa-
cyjne na skalę Polski rozwiązania sprzyja-
jące wygodnemu życiu mieszkańców sprawiły, 
że gmina średniej wielkości staje się coraz bar-
dziej atrakcyjna dla turystów i inwestorów oraz 
samych mieszkańców. Wśród lasów Puszczy 
Bydgoskiej warto zwrócić uwagę na Solec Kujawski.
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Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim zaprasza inwestorów
(fot. Marek Chełminiak)



– Przeszliśmy gehennę – przy-
znaje prezes Franciszek Josik.
– Główny wykonawca ogłosił

upadłość po montażu linii zasila-
jącej, zostawiając nas i podwyko-
nawców w bardzo trudnej sytu-
acji – dodaje. Spółka przerwała
realizację inwestycji na rok, żeby
rozpocząć procedury od nowa.
Tym samym oddaliła groźbę prze-
padku środków z dotacji unijnej.
Ogłoszono kolejny przetarg i do-
prowadzono prace do końca. Re-
gionalny Zakład Zagospodaro-
wania Odpadów w Dębowcu
został uroczyście otwarty w listo-
padzie 2014 roku. Inwestycja
kosztowała prawie 65 mln zł, 
z czego ponad 40 mln zł stano-
wiły środki unijne. Dziś zakład
odbiera odpady z Zamościa i 13
ościennych gmin. Stworzone zos-
tały warunki do maksymalnego
zmniejszenia ilości odpadów wy-
magających składowania, przy
jednoczesnym zminimalizowaniu
szkodliwego oddziaływania obie-
któw na środowisko naturalne.
Moc przerobowa zakładu wynosi
50.000 ton zmieszanych odpa-
dów komunalnych, 2.600 ton
odpadów selektywnie zbiera-
nych, co w zupełności zaspokaja
potrzeby Regionu Zamość. 
PGK Zamość to największa firma
komunalna w mieście – zajmuje
się ujęciem i dostarczaniem wody,
odprowadzaniem i oczyszczaniem
ścieków oraz, dzięki nowemu
RZZO, zagospodarowaniem odpa-
dów. Zatrudnia prawie 230 osób.

– Fakt, że spółka świadczy usługi
komunalne, które w innych mias-
tach są rozdzielone na kilka pod-
miotów, korzystnie wpływa na
ich jakość. Ceny wody i odpro-
wadzania ścieków należą do naj-
niższych w kraju – opowiada
prezes. – Wszystko dzięki scentra-
lizowanej administracji i uniknię-
ciu utrzymywania kilku zarządów
– przyznaje. Pomaga również
udana współpraca z władzami miasta
i zaufanie, jakim cieszy się w ra-
tuszu zarząd spółki. Prezes Josik
zarządza przedsiębiorstwem od
prawie 20 lat, współpracował 
z prezydentami z różnych stro-
nnictw politycznych, jednak nigdy
nie miało to wpływu na kierunek
rozwoju spółki. Dzięki temu mo-
że przygotowywać plany długo-
falowego rozwoju, którego nie
zakłóci kalendarz wyborczy. PGK
Zamość promuje swoją wodę
wśród mieszkańców np. stawiając
kurtyny wodne, poidełka dla
dzieci w szkole i organizując dni
otwarte. Młodzież miała również
okazję zobaczyć RZZO w Dę-
bowcu z bliska podczas zwiedza-
nia obiektu, na którym inwestycje
spółki się nie zakończą. – Chcemy
postawić farmę fotowoltaiczną na
oczyszczalni ścieków, drugim za-
daniem będzie rekultywacja sta-
rego składowiska odpadów 
w Dębowcu. Wtedy będziemy
mogli myśleć o rozbudowie re-
gionalnego zakładu zagospodaro-
wania odpadów – sumuje prezes.

Michał Pomarański 

Jeden zakład
– wiele korzyści
Realizacja unijnych projektów nie zawsze 
przebiega gładko. Jednak dzięki konsekwencji 
i uporowi, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej w Zamościu ukończyło budowę nowoczesnego
zakładu zagospodarowania odpadów w Dębowcu.

4
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Od lat miasto nastawione jest na
rozwój przemysłu. Z każdym ro-
kiem przybywa coraz więcej in-
westycji. – Przez ostatnie 25 lat
udało nam się wiele zmienić 
w systemie ekonomiczno-gospo-
darczym. Dzierżoniów, po likwi-
dacji zakładów przemysłowych 
w latach 90., zmagał się z prawie
50% bezrobociem. Można po-
wiedzieć, że zaczynaliśmy od
zera. Aktualnie bezrobocie wy-
nosi ok. 10%, co jest naszym ogro-
mnym sukcesem – mówi burmistrz
Dariusz Kucharski.
Kluczowym elementem dla roz-
woju gospodarczego jest utwo-
rzenie w Dzierżoniowie Podstrefy
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Invest Park”,
która liczy ponad 113 ha, z czego
70 jest już zajętych przez inwesto-
rów, a reszta w pełni uzbrojonych
terenów czeka na oferty.
– Chcemy wyjść naprzeciw in-

westorom, wprowadzając ulgi
podatkowe oraz ciała doradcze,
które przez cały czas trwania in-
westycji będą służyły pomocą –
podkreśla burmistrz. W pobliżu
strefy zlokalizowany jest Dzierżo-
niowski Park Przemysłowy o po-
wierzchni 7,5 ha, gdzie aktualnie
trwa budowa drugiej hali pro-
dukcyjno-magazynowej. Ponadto
prowadzone są spotkania z grupą
ok. 70 lokalnych inwestorów, by
lepiej poznać, a w rezultacie spro-
stać ich potrzebom. Władze Dzie-
rżoniowa dbają o mieszkańców,
stwarzając miejsca pracy, rozwija-
jąc działalność kulturalno-oświa-

tową, jak również otaczając ak-
tywną opieką seniorów. – Jes-
teśmy otwarci na udział mie-
szkańców w decydowaniu o bu-
dżecie obywatelskim. Chcemy
poszerzać ofertę edukacyjną, któ-
ra dotychczas daje widoczne
efekty, ponieważ nasi uczniowie
wyróżniają się wysoką zdawalno-
ścią matur. Wprowadzamy do-
radztwo zawodowe już na pozio-
mie gimnazjum – dodaje Dariusz
Kucharski. Domena „Dzierżo-
niów – miasto z inicjatywą” nie
jest pustym hasłem. Na uwagę za-
sługuje projekt „Dzierżoniowskie
Prezentacje”, gdzie podczas dwóch
dni można zaprezentować swoją
firmę i nawiązać kontakty bizne-
sowe. Pomysł ma na celu pomoc
w rozwoju mikro- i małych
przedsiębiorstw. Miasto nie zapo-
mina o swoich tradycjach. Jed-
nym z jego patronów jest Jan
Dzierżoń, odkrywca teorii dzie-
worództwa pszczół, wybitny pszcze-
larz i uczony, organizator kółek
pszczelarskich na Śląsku. Miesz-
kańcy miasta chcą podkreślać
swoją wyjątkowość i w tym za-
kresie, organizując pod koniec
sierpnia Jarmark Pszczelarski
„Miodobranie”. 
Władze miasta nie zapominają 
o innych potrzebach mieszkań-
ców. Inwestują w infrastrukturę
czy rewitalizują obiekty, umiejęt-
nie korzystając ze środków unij-
nych. Działania miasta zaowo-
cowały nominacją do tytułu Lidera
Rozwoju Regionalnego 2015.

Barbara Szczepanek

Miasto wielu
inicjatyw
Dzierżoniów jest malowniczym miastem, położo-
nym u podnóża Gór Sowich, którego historia
sięga XIII wieku. Poza walorami turystycznymi,
stwarza doskonałe warunki dla inwestorów.
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Kiedy narodził się pomysł, żeby 
zaangażować się w projekt 
AEROSAFEShow DEMONSTRA-
TOR+?
Od lat jesteśmy związani z akro-
bacją lotniczą, częścią firmy 
Żelazny 6 jest Ośrodek Szkolenia
Lotniczego, gdzie szkolimy pilo-
tów kładąc szczególny nacisk na
zachowanie bezpieczeństwa. Po-
dczas zawodów powstała potrze-
ba określenia wysokości maksy-
malnej i minimalnej samolotów,
gdyż do tej pory sędziowie oce-
niali zawody metodą wzrokową,
co powodowało niejasności wśród
startujących. Dopiero wersja, któ-
rą zaprojektowaliśmy, daje takie
możliwości. Napisaliśmy projekt,
który dostał pozytywną opinię
m.in. Urzędu Lotnictwa Cywil-
nego i Komisji Badania Wypad-
ków Lotniczych. Otrzymaliśmy
dofinansowanie na ten cel i w tym
momencie jesteśmy w połowie
realizacji projektu.

Jakie były etapy realizacji tego
projektu?
Pierwszy był związany z opraco-
waniem nowego urządzenia. Jes-
teśmy w fazie końcowej prób
pojedynczych modułów z wyko-
rzystaniem GPS zamiast pomia-
rów ciśnieniowych, sprawdzamy
czy nie następują zakłócenia, dbamy
o zachowanie ciągłości sygnału.
Udoskonalamy program do ob-

sługi urządzenia, tak aby jego funk-
cjonalności były zmienne, czyli
aby mogli z niego korzystać za-
równo sędziowie jak i wojsko.
Niedługo chcielibyśmy przygoto-
wywać się do jego produkcji 
i sprzedaży na masową skalę. Do
testów modułów zakupiliśmy sa-
molot Extra 330LX SP-UTA, aby
badać przerwy w przekazie przy
dużych przeciążeniach, oprócz
tego do testów wykorzystujemy
również całą gamę innych samo-
lotów. Następnymi krokami są
badania nad kamerami śledzą-
cymi pokazy i badania wpływu
łączności radiowej na straty sygnałowe.

Dlaczego ten projekt jest tak in-
nowacyjny?
Jest to projekt autorski. Dotych-
czas nie istniało urządzenie, które
umożliwiałoby reagowanie na to,
co się dzieje w powietrzu w czasie
rzeczywistym, jednocześnie nie in-
gerując w awionikę samolotu. Ka-
żdy samolot, który przyleci na
pokazy z zewnątrz może zostać w ten
system szybko wyposażony bez
dodatkowego sprzętu. Urządze-
nie nie emituje sygnałów, które
mogły by zakłócić pracę samolotu.
Podczas badań otworzyły nam się
oczy dotyczące potencjału tego
projektu. Tym bardziej cieszy nas
zainteresowanie przedsięwzięciem
– sprawia to dużo satysfakcji. ■

Ten projekt ma
wielki potencjał
Konsorcjum Żelazny 6 – Wojciech Krupa 
i Politechnika Poznańska stworzyły innowacyjną
technologię systemu nadzoru i bezpieczeństwa
operacji lotniczych, umożliwiającą zwiększenie
bezpieczeństwa pilotów podczas zawodów akro-
bacyjnych i nie tylko. Właściciel firmy podzielił
się szczegółami dotyczącymi tego projektu.

Miesiąc temu na terenie Legnic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej obszar Legnickie Pole (poło-
żonej w bezpośrednim sąsiedz-
twie autostrady A4 i drogi ekspre-
sowej S3) zainwestował kolejny
inwestor. Firma Ritex wybuduje
centrum logistyczne, a także park
technologiczny z inkubatorem
przedsiębiorczości. Jak informuje
wójt Henryk Babuśka – jednym 
z głównych argumentów za inwe-
stycją na tym terenie była znako-
mita lokalizacja naszej podstrefy 
i obecność innych dużych firm,
które w Legnickim Polu już zain-
westowały. – Momentem przeło-
mowym było ulokowanie się u nas
firmy VOSS Automotive Poland
Sp. z o. o., a później kolejnych
podmiotów z branży samocho-
dowej takich jak Lear Corporation
czy też Faurecia – mówi zastępca
wójta Krzysztof Duszkiewicz. Jak
dodaje, nie udałoby się jednak
ściągnąć do Legnickiego Pola du-
żych inwestycji bez stosownych
nakładów na infrastrukturę. Gdy
jeszcze Henryk Babuśka (to
pierwsza kadencja wójta) był prze-
wodniczącym rady gminy, ciężko
było przekonać radnych, żeby 
w szczerym polu wybudować in-
frastrukturę za kilka milionów zł.
Na realizację tego pomysłu udało
się pozyskać środki zewnętrzne 
i pomysł zrealizowano. Powstała
szeroka droga, chodniki oraz ka-
nalizacja, a to zachęciło inwesto-
rów. Teraz odcinamy kupony od
tej decyzji – cieszy się Duszkiewicz.

Kto następny zainwestuje w gmi-
nie pod Legnicą? Pozwolenie na
budowę w podstrefie Legnickie
Pole (29 ha pozostało tam do za-
gospodarowania) ma już znana 
w Europie firma RABEN, która
także planuje otworzyć centrum
logistyczne. Budowa rozpocznie
się w tym roku. W chwili obecnej
gmina stara się przekonać miesz-
kańców do kolejnej po farmie
turbin wiatrowych, wielkiej inwe-
stycji, która według wstępnych
szacunków przyniesie rocznie kil-
ka milionów zł wpływów do bu-
dżetu z tytułu podatku od nie-
ruchomości. Duża korporacja chce
w jednym z sołectw gminy (Nowej
Wsi Legnickiej) postawić zakład
utylizacji odpadów metodą plaz-
mową. Jednak pomysł budzi
pewne kontrowersje. – To inno-
wacyjna technologia niespoty-
kana dotąd w Polsce. Rozumiem
obawy mieszkańców. Każdą wąt-
pliwość będziemy starali się szcze-
gółowo wyjaśniać – deklaruje wójt
Henryk Babuśka. –  Inwestor zagwa-
rantował nam, że wybuduje dro-
gę dojazdową do tych terenów.
Kolejną korzyścią dla gminy będą
niebagatelne podatki. Ostrożnie
szacujemy, że dla gminy to około
5 mln wpływów rocznie. Firma
zadeklarowała również przepro-
wadzenie rekultywacji poradzie-
ckiego wysypiska odpadów na
tym obszarze – wymienia wójt.  
Gmina chce przeprowadzić w tej
sprawie referendum. 

Damian Baran

Dolina logistyki
pod Legnicą
Gmina Legnickie Pole już niedługo może stać 
się centrum branży automotive w Polsce. Sprzyja
temu atrakcyjna lokalizacja gruntów oraz
proinwestycyjne nastawienie władz gminy.

– Jednym z efektów realizowa-
nych przez nas zadań jest podpi-
sana w marcu 2015 r. umowa 
o współpracy Gminy Bobolice 
z SSSE. Polega ona
na objęciu gmin-
nych  terenów in-
w e s t y c y j n y c h
patronatem Słup-
skiej Specjalnej Stre
fy Ekonomicznej
– informuje bur-

mistrz Bobolic,
Mieczysława Brzoza.
– Patronat  wspo-
może miejscowość w promocji
terenów inwestycyjnych i ułatwi
dotarcie do szerszej rzeszy poten-
cjalnych inwestorów, a w przyszłości
przyczyni się do przyłączenia
gruntów do SSSE, co będzie na-
szym dodatkowym atutem – tłu-
maczy. Ponad 21 ha terenów
czekających na przedsiębiorców
znajduje się w przemysłowej czę-
ści miasta – w niewielkiej odległo-
ści od DK 11 (ok. 700 m).  Gmi-
na planuje zbudowanie drogi do-
jazdowej bezpośrednio łączącej
tereny z drogą krajową. – Działki
objęte patronatem znajdują się 
w regionie bogatym w lasy i czy-
te jeziora, co stwarza korzystny
klimat do przyjęcia inwestycji
związanych z przetwórstwem
rolno-spożywczym czy ekolo-
gicznym – wyjaśnia burmistrz.
– Dogodne położenie komuni-

kacyjne sprzyja rozwojowi dzia-
łalności magazynowej i logisty-

czno-spedycyjnej. Jednakże Bo-
bolice są gminą otwartą na wszel-
kie inwestycje, które będą zgodne 
z oczekiwaniami i potrzebami in-

westorów – zapew-
nia. Włodarze Bobolic
od lat aktywnie dzia-
łają na linii samo-
rząd-przedsiębiorcy.
Od 2013 r. co naj-
mniej dwa razy do
roku gmina organi-
zuje tzw. śniadania
biznesowe. Ideą ta-
kich spotkań jest nie

tylko dialog i zacieśnianie współ-
pracy z lokalnymi przedsiębior-
cami, ale również budowa wzaje-
mnego zaufania oraz wspólne
poruszanie ważnych kwestii z za-
kresu przedsiębiorczości. Bardzo
dobrze rozwija się także współ-
praca z niemieckim przedsiębior-
cami z partnerskiej gminy Demmin.
– W marcu 2015 roku gościli-

śmy w Bobolicach ośmiu przed-
siębiorców różnych branż z tej
gminy. Zapoznaliśmy ich z na-
szymi przedsiębiorcami. Omówi-
liśmy też wspólnie możliwości,
jakie daje nam po obu stronach
granicy budżet UE na lata 2014-
2020. Będziemy kontynuować te
spotkania – mówi Mieczysława
Brzoza. Za sukcesy w rozwoju at-
rakcyjnych warunków dla przed-
siębiorczości w Bobolicach, Gmina
uzyskała nominację do tytułu Li-
dera Rozwoju Regionalnego 2015.

Damian Baran

Gmina otwarta 
na inwestycje
Utworzenie bobolickiej podstrefy Słupskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej czy budowa nowej infrastruktury dro-
gowej to tylko niektóre z działań, jakie podejmuje od 
2011 r. samorząd, aby stworzyć właściwy klimat 
dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie Bobolice. 
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Nominacja do nagrody Lidera
Rozwoju Regionalnego to zwień-
czenie wieloletniej pracy wójta,
który zrewolucjonizował gminę.
Liczne rewitalizacje terenów,
zbrojenie działek oraz powstanie
Ośrodka Edukacji
Ekologicznej, w któ-
rym wykorzystano
innowacyjne pompy
ciepła powietrze-
woda , powstałe wsku-
tek projektu, którego
całkowita wartość
wyniosła 926 386,14
zł.Znaczna część tej
kwoty została po-
kryta ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regional-
nego. Szkoły i przedszkola prze-
szły zaawansowaną cyfryzację –
ich podopieczni korzystają z naj-
nowocześniejszego sprzętu kom-
puterowego, a kadra pedago-
giczna ma komfort i płynny prze-
bieg informacji za pomocą elek-
tronicznego dziennika. Dla rozwoju
Narewki najważniejsze są jednak
inwestycje. Atrakcyjność terenów
przyległych do zbiornika „Sie-
mianówka” sprawia, że turystyka
rozwija się prężnie – spływy kaja-
kowe i  dobrze zagospodarowana
plaża przyciągają rzesze turystów.
Obszar inwestycji jest ogrodzony
i oświetlony, znajdują się na nim
wiaty ogniskowe, pomost do wo-
dowania kajaków, parking oraz
budynek administracyjno-maga-
zynowy. Infrastruktura ta została
wybudowana w ramach projektu
„Budowa stanicy kajakowej 

w Narewce”, współfinansowa-
nego ze środków RPOWP. Prze-
widziano również zakup mebli
do domków, 20 rowerów, sku-
tera śnieżnego z osprzętem do
przygotowywania tras narciar-

stwa biegowego oraz
20 par nart biego-
wych z butami i kij-
kami. Liczne szlaki
rowerowe oraz spa-
cerowe prowadzą 
w najpiękniejsze za-
kątki pobliskiej Puszczy
Białowieskiej. Poza
turystyką, Narewka
oferuje również te-

reny inwestycyjne z doskonałą in-
fratrukturą drogową oraz kole-
jową. Bliskość przejścia granicz-
nego z Białorusią, dobrze zacho-
wane terminale oraz przede wszy-
stkim kolej – zarówno wąsko-, jak 
i szerokotorowa – to solidne fun-
damenty dla przedsiębiorstw
współpracujących z naszymi
wschodnimi sąsiadami. Zaintere-
sowanie inwestorów stale rośnie,
m.in. ze względu na ulgi podat-
kowe i programy oferujące pomoc
w uzyskaniu dotacji unijnych.– Jes-
teśmy niespełna pięciotysięczną
gminą, ale potrafimy wykorzystać
korzystne warunki wynikające 
z naszego położenia. Zdajemy so-
bie również sprawę, jak ważne są
inwestycje dla rozwoju regionu,
dlatego stale prowadzimy roz-
mowy z przedsiębiorcami, którzy
chcą w Narewce prowadzić swoje
firmy – podsumowuje wójt.

Magdalena Kałużyńska

Rozwój bez granic
Atrakcyjność terenów inwestycyjnych, dobra or-
ganizacja Urzędu Gminy i liczne wyróżnienia to 
efekty czterech kadencji wójta Mikołaja 
Pawlicza. Położona blisko granicy z Białorusią
Narewka, korzysta ze wszystkich swoich atutów.
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