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Nasz kapitał,Twój sukces!

•  Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców
•  Pożyczka do 100 000 zł
•  Brak prowizji
•  Oprocentowanie 2%
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Realizując swoje cele statutowe, w których priorytetami są rozwój 
i promocja postaw przedsiębiorczych, podjęliśmy ambitne wyzwanie 
organizacji Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu”. 

Do udziału w bezpłatnej rywalizacji zaprosiliśmy firmy i samorządy 
z  terenu całego Dolnego Śląska. Oceny podmiotów dokonywali 
szefowie znaczących w regionie firm, samorządowcy oraz 
przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. I to ostatecznie Kapituła, 
wypracowując sprawiedliwy werdykt, zdecydowała o  zwycięstwie 
w kategoriach: Mikro Firma, Mała Firma, Średnia Firma, Biznes 
Odpowiedzialny Społecznie, Samorząd Przyjazny Biznesowi, 
Pierwszy Biznes i Osobowość. 

Za wsparcie w organizacji tego wielkiego przedsięwzięcia, bardzo dziękuję Mecenasom, Sponsorom i Partnerom Plebiscytu. 
Wierzę, że wszystkich nas napełnia radość i duma z tego, że w ostatnim czasie na Dolnym Śląsku tak wiele firm odnotowało 
wyraźny wzrost, poczyniło imponujące inwestycje i zwiększyło zatrudnienie.

Powodem do zadowolenia jest także to, że coraz więcej samorządów za priorytet stawia sobie przychylność dla biznesu i że nasze 
województwo może poszczycić się gospodarczymi osobowościami na miarę nie tylko kraju, ale Europy i świata. 

Dziękuję członkom Kapituły za zaangażowanie w ocenę podmiotów zgłoszonych do rywalizacji. Wyłonienie tylko siedmiu 
„Gwiazd Biznesu”, spośród tak dużej liczby nominowanych, było doprawdy trudnym zadaniem. Dlatego serdecznie gratuluję 
wszystkim laureatom, którzy swymi dokonaniami zasłużyli na piękne statuetki. Pragnę podkreślić, że specjalnie dla Państwa  
zaprojektowała je Dorota Dziekiewicz-Pilich - artystka-rzeźbiarka, autorka m.in. prestiżowego  Fryderyka. 

Szanowni Państwo, Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy „Gwiazdy Biznesu” to niewątpliwie kolejny krok milowy w promocji 
przedsiębiorczości w regionie! 

Z pozdrowieniami

Robert Jagła
Prezes Zarządu 
Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Szanowni Państwo!
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zgłoszenia
Mikro Firma

abe grupa kreatywna  
Małgorzata Jaskólska

Blackrock Properties Sp. z o. o.

DĄBROWSKI AUTOSE RWIS  
Roman Dąbrowski

Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe 
Sp. z o.o.

Dr Baumann Polska Agnieszka Kühl

DROPER Logistic Sp. z o.o.

e-Interactus Consulting Sp. z o.o.

Fines Operator Bankowy Wałbrzych

Firma Szkoleniowo-Doradcza  
Anna Szywała S.C.

Grupa EKs Polska Piotr Ek

HDLABEL Mariusz Kamiński

Hurtownia Materiałów Budowlanych 
MAZBUD

JANTAR-MED Sp. z o.o.

Janusz Kalina GEM

MIMARI Michał Mirocha

Mobilne Laboratorium  
Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

Optyka Deka - Robert Deka

saab-parts Grzegorz Dobroskok

Salony Fryzur Robert Wypych

SKI-RAFT Sp. z o.o.

STERN SERVICE Roman Masternak

Suhorovsky Design Sp. z o.o.

TEAM SPORT 

TEATR NASZ

TECHDIAM Dariusz Gwiazda

X-SPORT Kusztal Andrzej

Mała Firma

Blackrock Properties Sp. z o.o. Sp. K.

Compass Money Sp. z o.o.

CUKIERNIA Krystyna Świerczyńska, 
Mieczysław Świerczyński  

i Wspólnicy Sp. J.

GEOTRADE Sp. z o. o.

GLOBIMIX Sp. z o.o.

Niepubliczne Przedszkole Językowe 
„Michałek”

P.U.H.i P.R. Elektroster Sp. z o.o.

Żłobek Samorządowy  
Nr 4 w Wałbrzychu

Średnia Firma

ENITRA Sp. z o.o.

Frankonia-Poland Sp. z o.o.

Galess Sp. z o.o.

Iron Mountain Polska Sp. z o.o.

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej 
Opieki Zdrowotnej - Centrum 

Medyczne „Dobrzyńska”

ZPAS-NET Sp. z o.o.

Biznes Odpowiedzialny Społecznie

Blackrock Properties Sp. z o. o.

Galess Sp. z o.o.

SKC Haas Polska Sp. z o.o.

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej 
Opieki Zdrowotnej - Centrum 

Medyczne „Dobrzyńska”

WEPA PROFESSIONAL  
PIECHOWICE S.A.

Żłobek Samorządowy Nr 4  
w Wałbrzychu

Pierwszy Biznes

abe grupa kreatywna  
Małgorzata Jaskólska

DASHINGART

FILM 73 Tomasz Jasiak

Integracyjny Klub Malucha  
z językiem angielskim  

„Słoneczna Kraina”

Portal turystyczno-biznesowy  
www.BiznesITurystyka24.pl

Samorząd Przyjazny Biznesowi

Gmina Długołęka

Gmina Karpacz

Gmina Miasto Świdnica

Gmina Miejska Głogów

Gmina Radków

Gmina Stronie Śląskie

Gmina Ząbkowice Śląskie

Urząd Miasta i Gminy Prusice
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Liderzy wyłonili 
Gwiazdy
Wyboru wszystkich laureatów Dolnośląskiego Plebiscytu 
Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu”, na podstawie wypełnionych 
formularzy zgłoszeniowych, dokonała Kapituła Konkursu, 
złożona z niezależnych przedstawicieli znaczących w regionie 
firm, instytucji otoczenia biznesu oraz samorządowców. 

kapituła i ocena

Ocena kandydatów do zwycięstwa 
w  kategoriach: Mikro Firma, Mała Firma, 
Średnia Firma, Biznes Odpowiedzialny 
Społecznie, Samorząd Przyjazny Biznesowi, 
Pierwszy Biznes odbywała się na zasadzie 
sumowania punktacji danego podmiotu. 
Każdy członek Kapituły mógł przyznać 
łącznie i maksymalnie 20 punków za jeden 
arkusz. Nie było ograniczeń w kwestii 
ilości kategorii, w których dany podmiot 
mógł startować. Wszystkie zgłoszenia 
przyjmowane były bezpłatnie. 

W przypadku kategorii dotyczących mikro, 
małych i średnich firm pod uwagę brane 
były  m.in. sytuacja finansowa podmiotu, 
realizowane inwestycje, działania 
prorozwojowe, innowacyjność produktów 
i usług, pozycja na rynku dolnośląskich 
podmiotów i rozpoznawalność marki, 
społeczna odpowiedzialność biznesu. 

W kategorii Biznes Odpowiedzialny 
Społecznie Kapituła zwracała uwagę na: 
inwestycje prospołeczne w kontekście 
sytuacji finansowej firmy, społeczną 
odpowiedzialność firmy wobec 
pracowników, etykę w biznesie w kontakcie 
z kontrahentami, działania na rzecz 

wspierania społeczności lokalnej oraz 
ochrony środowiska. 

W kategorii Samorząd Przyjazny Biznesowi 
oceniano: strategię rozwoju samorządu 
w  kontekście wspierania przedsiębiorczości, 
warunki stwarzane przedsiębiorcom 
planującym inwestycje w regionie, realizowane 
inicjatywy, projekty, konferencje nakierowane 
na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, 
przeznaczone środki własne oraz pozyskane 
zewnętrzne finansowanie na rozwój 
infrastruktury i przedsiębiorczości. 

Pierwszy Biznes wyłonił natomiast podmiot, 
który wdraża najbardziej oryginalny pomysł 
na biznes. Taki, który wyróżnia go spośród 
konkurencji i tym samym ma ogromne szanse 
na powodzenie.

Decyzją Kapituły i zgodnie z regulaminem 
nagrodę w kategorii Osobowość otrzymała 
osoba, która angażowała się w projekty 
związane z gospodarką oraz wspieraniem 
przedsiębiorczości na terenie województwa 
dolnośląskiego. Statuetką w tej kategorii 
nagrodzony został Dariusz Miłek  - twórca firmy 
obuwniczej CCC z siedzibą w Polkowicach, 
notowanej na warszawskiej giełdzie.

Kapituła podczas obrad w siedzibie Dolnośląskiego Portalu Gospodarczego www.naszbiznes24.pl, 
który jest współorganizatorem „Gwiazd Biznesu”

Kapitułę tworzyli: 

Cezary Przybylski 
Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego

Tomasz Smolarz 
Wojewoda Dolnośląski

Dariusz Wieloch 
Zastępca Dyrektora Departamentu 
Instrumentów Inżynierii Finansowej  
w Banku Gospodarstwa Krajowego

Robert Jagła 
Prezes Zarządu  

Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Zdzisława Leszczyńska-Chruścik 
Członek Zarządu  

Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Rafał Jurkowlaniec 
Prezes Zarządu Legnickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Roman Szełemej 
Prezydent Wałbrzycha

Artur Mazurkiewicz 
Prezes Zarządu  

Związku Dolnośląscy Pracodawcy

Sławomir Hunek 
Prezes Zarządu Dolnośląskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Andrzej Zibrow 
Dyrektor Generalny  

Coal Holding Sp. z o.o.

Andrzej Warzecha 
Prezes Wałbrzyskich Zakładów 
Koksowniczych „Victoria” S.A.

Paweł Bojarski 
Wspólnik w Kancelarii  

Radców Prawnych dr P. Bojarski,  
dr K. Schmidt-Kwiecińska  

Sp. Partnerska

Barbara Kaśnikowska 
Prezes Zarządu Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” Sp. z o.o.

Paweł Celmer 
Dyrektor Pentair Poland Sp. z o.o.

Więcej o „Gwiazdach Biznesu”: 
www.naszbiznes24.pl
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XXXLEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA TO: 

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY: 

POMOC PUBLICZNA DO:

•	18 podstref 

•	pomoc publiczna 

•	18 lat doświadczenia 

•	dogodna sieć komunikacyjna 

•	centralne położenie w Europie 

•	wykwalifikowana kadra pracownicza 

•	ponad 1200 ha terenów inwestycyjnych 

•	ponad 7 mld zł nakładów inwestycyjnych

•	nakłady inwestycyjne przewyższające 100 tys. euro, 

•	prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach 
przetwórstwa przemysłowego i / lub niektórych usług, 

•	udział środków własnych przedsiębiorcy, 
rozumianych jako środki nie uzyskane w ramach 
udzielonej uprzednio spółce pomocy publicznej, 
w wysokości co najmniej 25% całkowitych 
kosztów inwestycji, 

•	zobowiązanie do prowadzenia działalności 
gospodarczej w strefie przez okres co najmniej 3-5 lat. 

25%  /  35%  /  45%   KOSZTÓW INWESTYCJI 
dla dużych / średnich / małych przedsiębiorstw

lub 2-letnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników
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Nasz kapitał, Twój sukces! 
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest instytucją, która od ponad 22 lat wspiera rozwój mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw, a także osoby rozpoczynające działalność gospodarczą poprzez udzielanie 
preferencyjnych pożyczek ze środków własnych, Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej. Obecnie 
fundacja skupia się przede wszystkim na realizacji rządowego programu „Pierwszy biznes – Wsparcie 
w starcie II”, który prowadzi dla województw dolnośląskiego i lubuskiego oraz na programie JEREMIE.

cenne wsparcie

W marcu Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego wygrał konkurs na 
realizację kolejnej, VII już edycji 
inicjatywy JEREMIE. Na Dolnym 
Śląsku wybrano pięciu pośredników, 
którzy przez najbliższe pół roku będą 
udzielać dolnośląskim przedsiębiorcom 
preferencyjnych pożyczek w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego.

JEREMIE to z angielskiego Joint European 
Resources for Micro-to-Medium 
Enterprises, czyli wspólne zasoby dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. Inicjatywa 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
wśród regionalnych przedsiębiorców. 

 - Podmioty gospodarcze chętnie korzystają 
z oferowanej im formy pomocy jaką 
jest JEREMIE. Zakłada ona odejście od 

tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej 
pomocy finansowej w formie kredytów, 
pożyczek i poręczeń. Preferencyjna pożyczka 
wydaje się być bardziej wymagająca niż 
dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla 
gospodarki. Unijne pieniądze wracają na 
rynek i będą pracować dla polskiej gospodarki 
przez dziesięciolecia - wyjaśnia Prezes 
Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, 
Robert Jagła.

W FRW pożyczkę może otrzymać praktycznie 
każdy przedsiębiorca na finansowane 
działalności, w tym wyposażenie, inwestycje, 
tworzenie miejsc pracy, wdrażanie 
innowacji. Warunki na jakich udzielane są 
pożyczki do wartości 100 tys. zł są bardzo 
atrakcyjne. To m.in. stałe oprocentowanie 
roczne w  wysokości 2% i brak prowizji za 
rozpatrzenie wniosku. Usługi świadczone są 

także wyjazdowo, a każdy przedsiębiorca jest 
traktowany indywidualnie.

Zatem trzeba podkreślić, że działalność 
FRW to cenne źródło finansowania 
biznesu. Skuteczny wymiar pomocy 
i  finansowania firm to do końca 2014 r. 
m.in.: udzielenie ponad 2 tys. pożyczek 
na kwotę ok. 236 milionów złotych, 
tworzenie i  utrzymanie nowych miejsc 
pracy, bezpłatne szkolenia i  konferencje 
dla podmiotów gospodarczych, promocja 
i integracja środowiska biznesowego.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wspiera 
też najmniejsze firmy oraz tych, którzy 
startują i nie mają historii kredytowej. 
A mobilni doradcy dojeżdżają w najdalsze 
zakątki Dolnego Śląska! 

Adriana Lisowska

Podpisanie umowy na unijne środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego,  
które odbyło się 24 marca 2015 roku we Wrocławiu 

ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 66 44 810, fax 74 66 44 822
biuro@frw.pl, www.frw.pl

Punkt Konsultacyjny we Wrocławiu
ul. Oławska 4/2
czynny w poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00
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www.invest-park.com.pl
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

Szczegółowe informacje:
doi@invest-park.com.pl • tel. 74 664 91 64

WAŁBRZYSKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA

• Ponad 1000 ha wolnych terenów
inwestycyjnych

• Ulgi podatkowe do 55% kosztów inwestycji 
lub 2-letnich kosztów zatrudnienia 
nowych pracowników

STREFA
DOBRYCH
INWESTYCJI

dolnośląskie

wielkopolskie

opolskie

lubuskie
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Pentair Poland Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
Najlepszy rok w historii i rozbudowa zakładu

Pentair Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dzier-
żoniowie to jeden z liderów w dziedzinie 
produkcji szaf i obudów dla przemysłu ma-
szynowego, elektrycznego, elektronicznego 
i IT. Właśnie trwa jego rozbudowa. 

To inwestycja rzędu 50 mln zł. Co najważ-
niejsze – perspektywa pracy dla kolejnych 
kilkudziesięciu osób. 

– W pierwszej fazie uruchomienia zakładu 
pracę zyska kilkunastu operatorów maszyn 
CNC i monterów. W pierwszych dwóch latach 
działalności drugiego zakładu zatrudnienie 
wzrośnie o około 50 osób, ale w perspektywie 
kolejnych lat, po uruchomieniu wszystkich li-
nii produkcyjnych, o kolejne 200 osób – mówi 
Paweł Celmer, dyrektor Pentair Poland 
w Dzierżoniowie.

W Pentair Poland w Dzierżoniowie będą 
produkowane już nie tylko szafy i obudowy 
na potrzeby przemysłu, ale także zespoły 
kabli grzejnych i  urządzenia klimatyzacyj-
ne do szaf sterowniczych. Ponadto w firmie 

będą wytwarzane różnej konstrukcji profile 
wzdłużne do szaf sterowniczych.

Pentair Poland rozwija się w Dzierżoniowie 
bardzo dynamicznie, z roku na rok umacnia-
jąc swoją pozycję i poprawiając wyniki, stąd 
m.in. decyzja właścicieli o rozbudowie firmy 
w Polsce.

– Rok 2014 był dla nas bardzo dobry – za-
równo pod względem obrotów firmy w Dzier-
żoniowie, jak i wizji i planów na przyszłość. 
Uruchomiliśmy nową linię produkcyjną szaf 
naściennych ze stali nierdzewnej oraz stali 
węglowej – głównie na potrzeby przemysłu 
maszynowego i elektrycznego. Pod koniec 
minionego roku rozpoczęliśmy prace ziemne 
pod budowę nowego zakładu. Chcemy, aby 
jesienią tego roku był już gotowy. Uruchomie-
nie produkcji planujemy w pierwszym kwarta-
le 2016 roku – mówi dyrektor zakładu. 

Firma ma też dobry wynik za pierwszy kwar-
tał 2015 roku. – Pracujemy więc bardzo inten-
sywnie. Mamy też parę projektów w poczekal-

ni. Jeśli uda się nam podpisać kilka nowych 
kontraktów, to będzie to rekordowy rok dla 
Pentaira w Dzierżoniowie. Fakt, że nasze sze-
fostwo w Stanach Zjednoczonych zdecydo-
wało się rozbudować zakład w Polsce świad-
czy o  tym, że doceniają naszą pracę tutaj, że 
widzą potencjał w ludziach, szansę dalszego 
rozwoju i  możliwość powodzenia kolejnych 
inwestycji – mówi Paweł Celmer.

Pentair Poland rozpoczął produkcję w Dzier-
żoniowie w 2007 roku. Zatrudniał wówczas 
30 osób. – Zostali oni przeszkoleni w  Niem-
czech i  Francji, poznali standardy pracy na-
szej firmy oparte na efektywności, bezpie-
czeństwie i wysokiej kulturze pracy. Oni dziś 
stanowią trzon zakładu. W latach 2008-2009 
w Dzierżoniowie pracowało już 80 osób, 
a w 2010 roku – blisko 100 osób. Rok 2011 to 
już 120 pracowników, a  obecnie 180. Obroty 
zakładu wzrastają z roku na rok średnio o kil-
kanaście procent. Te dane pokazują niezwykłą 
dynamikę rozwoju firmy, co mnie osobiście 
bardzo cieszy. To nasz wspólny sukces, całej 
załogi firmy Pentair, który zamierzamy jeszcze 
bardziej pomnożyć – zapowiada dyrektor Pa-
weł Celmer.

Anna Augustyniak

Pentair Poland w Dzierżoniowie się rozbudowuje. W ciągu trzech 
lat amerykański koncern zainwestuje w Dzierżoniowie ponad 50 
mln zł. W nowej hali produkcyjnej znajdzie pracę nawet 250 osób

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę 
nowego zakładu. Na zdjęciu z kielnią dyrektor Pentaira 
w Dzierżoniowie Paweł Celmer

Pentair Poland otrzymał w minionym roku nagrodę dla firmy 
odpowiedzialnego biznesu w Plebiscycie Gospodarczym Muflony

Pentair Poland wspiera różne inicjatywy lokalne i regionalne, 
m.in. Plebiscyt Samorządowy Lider Roku Kompasy. Na zdjęciu 
z lewej Dorota Gorzędowska (Dział HR) wręcza nagrodę podczas 
gali plebiscytu

Produkty firmy Pentair: szafy i obudowy dla przemysłu 
maszynowego, elektrycznego, elektronicznego i IT
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10 lat doświadczenia

Fundusze europejskie
na wyciągnięcie ręki

Setki zadowolonych klientów
Miliony euro pozyskanych dotacji
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Frankonia Poland Sp. z o.o.

Rok pełen sukcesów
Potężne komory bezodbiciowe, w których 
bada się, czy samolot, pociąg lub samochód 
nie zakłóca pracy innych urządzeń elektro-
nicznych, produkowane są w Dzierżoniowie.

Frankonia Poland jest jednym ze świato-
wych liderów na rynku EMC. Komory, w któ-
rych sprawdza się samochody, autobusy, 
pociągi, a nawet samoloty dzierżoniowska 
firma buduje już od 1995 roku.

Rozpoczynali od budowy małych ko-
mór. Nie było oczywiście od razu różowo. 
W  1996  roku mieli do zrealizowania tylko 
dwa kontrakty. Aż w 1999 roku przyszło 
zlecenie na zdecydowanie większą komorę 
o wymiarach 45x35x17 m dla niemieckiej 
firmy Krauss-Maffei. Potem kontraktów już 
tylko przybywało. Zaczęli produkować ko-
mory-giganty, m.in. do pomiaru kompaty-
bilności najszybszego pociągu TGV czy sa-
molotów.

Produkują  
dla największych  

światowych marek
Frankonia Poland Sp. z o.o. produkuje głów-
nie na eksport. Realizuje zamówienia dla 
najlepszych światowych marek, m.in. dla 
firm BMW, Volkswagen, Mitsubishi, Opel, 
Daimler Benz-Mercedes, Nokia, Motorol-
la, Samsung, Sony Ericsson, Bosch, Philips. 
Wszystkich odbiorców nie sposób wyliczyć, 
od początku działalności firmy było ich na-
prawdę wielu. W ciągu blisko 25 lat firma 
wysyłała swoje komory do pomiarów EMC 
do Niemiec, Włoch, Francji, Austrii, Czech, 
Litwy, Łotwy, Hiszpanii, Turcji, Grecji, Wę-

gier, Danii, Belgii, Szwecji, Holandii, Maroko, 
Izraela, Australii, Stanów Zjednoczonych, 
Chin i Indii.

– Muszę przyznać, że przez te lata nie stracili-
śmy ani jednej chwili. Było różnie – raz lepiej, 
raz gorzej, ale dziś mogę śmiało stwierdzić, że 
podążamy linią prostą, rozwijamy się i może 
być tylko lepiej – mówi Krzysztof Zawadzki.

Rok nagród
Miniony rok to dla Frankonii jeden z najlep-
szych pod kątem wszystkich wyników, także 
mnogości nagród, które otrzymała za swoje 
produkty oraz politykę firmy. 

Pod koniec listopada prezes odebrał m.in. 
nagrodę specjalną dla Firmy 25-lecia Wol-
ności RP w Plebiscycie Orły Polskiej Przed-
siębiorczości. Frankonia otrzymała także 
złotą statuetkę Dolnośląskiego Certyfikatu 
Gospodarczego, kolejny certyfikat Fair Play, 
ponadto statuetkę Sudeckiego Kryształu za 
najlepszy produkt oraz bardzo ważną dla 
prezesa statuetkę Supersmoka Biznesu za 
20 lat działalności na lokalnym rynku.

(ANAG)

Potężne komory – laboratoria, w których bada się fale 
elektromagnetyczne emitowane np. przez samolot, pociąg 
czy samochód. Frankonia jest jedynym producentem takich komór 
w Polsce i jednym z niewielu na świecie. W komorach produkowanych 
przez Frankonię badano np. szybki pociąg TGV czy boeinga

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy był wręczany prezesowi Frankonii 
Poland Krzysztofowi Zawadzkiemu w najwyższym budynku 
we Wrocławiu – w Sky Tower

Potężne komory bezodbiciowe, w których bada się, czy samolot, 
pociąg czy samochód nie zakłóca pracy innych urządzeń 
elektronicznych produkowane są w zakładzie w Dzierżoniowie. 
Na zdjęciu prezes Krzysztof Zawadzki

Miniony rok obfitował w nagrody dla Frankonii Poland.  
Otrzymała m.in. kolejny certyfikat Fair Play
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Marka, która 
uskrzydla marzenia 
Pomysł na tę firmę zrodził się z pasji głównego projektanta i konstruktora, a zarazem założyciela 
Suhorovsky Design - Sławomira Suchorowskiego. To jego wizja i talent do przeobrażania „zwykłych” 
samochodów w dzieła sztuki, dały podwaliny dla profesjonalnego biznesu i zbudowania marki, którą 
dziś kojarzą entuzjaści tuningu na całym globie. Luksusowe samochody, które po modyfikacjach, 
sygnowane są logiem Suhorovsky Design, to prawdziwe diamenty wśród aut klasy Premium. 

wywiad

Historia Pana firmy to wspaniały 
przykład tego, jak młodzieńcze marzenia 
przeobrażają się w poważny biznes. 
Czy, kiedy Pan zaczynał, miał Pan tak 
ambitne plany?
Samochody były od zawsze moją wielką pasją. 
Interesowały mnie nie tylko pod względem 
użytkowym, ale przede wszystkim pod 
względem technicznym. Jednak, zdecydowanie 
często miałem nieodpartą pokusę, aby 
w  kwestii designu, lekko zmodyfikować 
wizję producenta. I tak, u schyłku lat 90-
tych, wspólnie z trzema kolegami, w małym 
garażu w Głuszycy, ruszyliśmy z produkcją 
pierwszych zderzaków. Wtedy nasze plany 
były wprawdzie dosyć ambitne, lecz nie były 
górnolotne. Cieszyliśmy się, że biznes się kręci, 
a tuning luksusowych marek jak Lamborghini, 
Porsche czy Mercedes pozostawał w  sferze 
nierealnych marzeń. Wszystko wykonywaliśmy 
samodzielnie – od początku do końca. Pomysły 
rodziły się w głowie, a  wdrażane w  życie 
były już na samochodzie, często metodą 
prób i  błędów. Teraz produkcja wygląda 
już zupełnie inaczej i niekiedy z  uśmiechem 
wspominamy dawne czasy. 

I czy to ta konsekwencja, z której jest 
Pan dobrze znany, pomogła w zdobyciu 
upragnionego Lamborghini?
Chyba tak. Konsekwencja i bardzo ciężka 
praca, okupiona mnóstwem wyrzeczeń, 
a także dniami i nocami, spędzonymi na 
linii produkcyjnej albo w trasie. Kiedy nasz 
biznes zaczął się rozwijać, gdy pojawili 
się pierwsi zagraniczni klienci, którzy 
zaczęli dobrze płacić, byłem pewny, że nie 
można się ograniczać, a trzeba postawić na 
rozszerzenie działalności, na nowe kontakty 
i lepsze zlecenia. I tak, małymi kroczkami 
wchodziliśmy na nowe rynki, aż wreszcie 
postawiliśmy na marki Premium i taką 
grupę klientów. Sukces projektu Lamborgini 
Gallardo dał impuls do rozbudowy 
i  intensywnego rozwoju. Istotny była dla 

nas rok 2014, postawił nowe wyzwania 
i zdefiniował nową wizję firmy. W tym czasie 
została zaprojektowana oraz wdrożona nowa 
linia produktów do aut luksusowych.

Ile trzeba mieć pieniędzy i jaki samochód, 
żeby skorzystać z oferty Suhorovsky Design?
Auto z pewnością nie może mieć więcej niż 
ok. 10 lat. Nasza oferta skierowana jest przede 
wszystkim do właścicieli Mercedesów, Porsche, 
Lamborghini, ale modyfikujemy również 
VW Touaregi czy Jaguary XKR. Czasem, na 
życzenie klienta, podejmujemy również inne 
zlecenia. Ceny bodykitów oraz montażu są 
bardzo ruchome. Wszystko zależy od tego, 
jakie dodatki mają zostać zaaplikowane do 
samochodu, z jakiego materiału i w jakiej 
technologii mamy wykonać poszczególne 
detale. To tak naprawdę temat rzeka. Pytanie, 
jaką wizję samochodu ma klient oraz ile gotów 
jest wydać, by osiągnąć zamierzony przez siebie 
cel? Cena podstawowego bodykitu zaczyna się 
od kilku tysięcy euro. 

Jak będą wyglądać kolejne lata dla 
Suhorovsky Design? W którym kierunku 
będzie zmierzać firma? 
Kolejne lata to przede wszystkim budowanie 
silnej marki. Planujemy tworzyć pakiety 
do coraz nowszych, luksusowych aut. 
Nie  rozważamy poszerzenia działalności 
o tuning mechaniczny – jesteśmy studiem 
projektowym z własną linią produkcyjną 
i  tego zamierzamy się trzymać. Nie  oznacza 
to jednak, że zamykamy się na inne gałęzie 
przemysłu motoryzacyjnego. Współpracujemy 
z firmami, które zajmują się np. wrappingiem, 
czyli oklejaniem samochodów, interiorem – 
tapicerkami szytymi „na miarę” oraz tuningiem 
optycznym, sprzedażą felg i  car detailingiem. 
To niezbędne, ponieważ często klient chciałby 
wykonać kompletną usługę w jak najkrótszym 
czasie. Dzięki takim kontaktom możemy 
zaproponować szybką realizację i dodatkowe 
rabaty w zaprzyjaźnionych firmach.
Dziękuję za rozmowę.

Iwona Petryla 

Sławomir Suchorowski podkreśla, że podążając szlakiem wyznaczonym przez stylistów, 
 idzie o krok dalej – tworząc unikatowe bodykity

Rozmowa ze Sławomirem Suchorowskim, Prezesem Zarządu Suhorovsky Design Sp. z o.o.
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„Woda to życie”, stąd Wałbrzyskie Wodociągi to 
Przedsiębiorstwo, którego najwyższą wartością jest świadoma 
polityka w  obszarze   ujmowania, uzdatniania i dostarczania 
wody oraz odbierania i oczyszczania ścieków. Naszym celem 
jest ukierunkowanie działań na spełnienie potrzeb i oczekiwań 
klientów, przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne. 
Naszą misją jest systematyczna i ciągła praca nad poprawą 
jakości dostarczanej wody oraz skuteczność oczyszczania 
ścieków, co wpływa na poprawę środowiska. Podejmujemy 
również działania edukacyjne mieszkańców pod nazwą 
„Wałbrzyska Akademia Wody”, mające na celu podniesienie 
świadomości w kwestii ochrony zasobów wody pitnej oraz jej 
zdatności do spożycia bezpośrednio z kranu. 

Trwa już kolejna edycja konkursu „Wodny Świat Wałbrzycha”, który jest adresowany 
do uczniów 120 placówek oświatowych z terenu dziewięciu gmin. Dzieci mogą wykazać się 
swoją wiedzą, kreatywnością oraz talentem, a jednocześnie zdobyć wiele wartościowych 
informacji z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Laureaci otrzymają ciekawe nagrody 
indywidualne, zaś placówka, która zdobędzie tytuł Wałbrzyskiego Ambasadora Wody 2015 
Roku otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 6 000 zł.

Dzięki stałemu nadzorowaniu procesów 

produkcji i jakości dostarczanej wody, a także 

stałej modernizacji infrastruktury sieci 

wodociągowej i jej wyposażenia technicznego 

możemy pochwalić się wodą bardzo wysokiej 

jakości, która jest smaczna, bezpieczna, świeża 

i zdrowa. Do picia wody z kranu w Wałbrzychu 

zachęca także Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna. Podejmowanie działań 

na rzecz poprawy jakości ma znaczenie 

priorytetowe i wszyscy jesteśmy zaangażowani 

w osiąganie wyników jakościowych. 

www.wodociagi.walbrzych.pl

Polub nas
Facebook
/dobra woda z kranu
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Toyota Bielany Nowakowski
ul. Czekoladowa 10
Bielany Wrocławskie
tel. +71 799 60 60

Toyota Wałbrzych Nowakowski
ul. Uczniowska 21
Wałbrzych
tel. +74 648 17 00

Toyota Nowakowski “PEWNE AUTO”
ul. Wrocławska 99a
Jelenia Góra
tel. +75 752 16 04

www.ToyotaNowakowski.pl

ul. Oławska 4/2, 51-123 Wrocław
tel. 71 341 8741 
www.bojarski.net.pl

Kancelaria Radców Prawnych dr P. Bojarski, 
dr K. Schmidt-Kwiecińska sp. partnerska specjalizuje się 
w  kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. 
Funkcjonujemy na rynku usług prawniczych już od 10 lat. 
W ramach Kancelarii działa Departament ds. Klientów 
biznesowych, Departament ds. Umów, Departament 
ds. Sądowych, Departament ds. Korporacyjnych, 
Departament ds. Administracyjnych, Departament ds. 
Odszkodowań, Departament ds. Ochrony Środowiska, 
Departament ds. księgowo-podatkowych, Departament 
ds. windykacji. Do zakresu usług  świadczonych na rzecz 
Klientów biznesowych należą m.in. prowadzenie sporów 
sądowych, przygotowywanie opinii prawnych, analiza 
umów, zakładanie oraz przekształcanie podmiotów, 
realizacja audytów prawnych, prowadzenie szkoleń 
specjalistycznych, obsługa w  zakresie księgowości, 
kadr, mediacje. 
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www.sniezka-invest.pl

„Śnieżka - Invest” Sp. z o.o.
ul. H. Sienkiewicza 36, 58-160 Świebodzice
tel. +48 74 665 06 20, fax +48 74 665 06 65
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• dobra lokalizacja

• dostępność kadr

• dobry klimat dla inwestycji

• miasto o bogatych tradycjach historycznych

Prezydent Miasta - Rafael Rokaszewicz   |   Urząd Miejski w Głogowie   |   Rynek 10, 67-200 Głogów   |   tel. 76 72 65 400   |   umglogow@lg.onet.pl

www.glogow.pl

Ponad 1000-letnie miasto, położone nad rzeką Odrą, wytrwale odtwarza ślady swej 
przeszłości. Głogów jest miejscem, gdzie historia styka się z nowoczesnością.
To dobre miejsce dla rozwoju kultury i rozrywki, ale przede wszystkim to miasto 
przygotowane do rozwoju biznesu i realizacji nowych, śmiałych przedsięwzięć 
gospodarczych.

www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

SANATORIUM „AZALIA” w Szczawnie-Zdroju 
i SANATORIUM „ZIMOWIT” w Dusznikach-Zdroju 

zapraszają na leczenie sanatoryjne, turnusy 
rehabilitacyjne, wczasy rodzinne. Oferty i promocje 
na stronie www.sanatoria–dolnoslaskie.pl

SU „Azalia” Szczawno-Zdrój, tel.:  74 664 26 30
SU „Zimowit” Duszniki-Zdrój, tel.: 74 886 94 64

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej 
„Biały-Orzeł”

Nowy obiekt w Sokołowsku oferuje pobyty 
krótko-i długoterminowe dla osób wymagających 
pomocy w codziennych czynnościach, opieki 
oraz długotrwałej rehabilitacji.

DOOM „Biały Orzeł” Sokołowsko tel.: 74 845 82 40 wew. 53



n a s z B i z n e s22

Hurtownia
Materiałów
Budowlanych

mazbud-walbrzych.pl

Zapraszamy do współpracy

Transport HDS

tel. 74 849 69 29

58-304 Wałbrzych
ul. Ludowa 1D

biuro@mazbud-walbrzych.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 700 - 1600

sobota: 700 - 1400

MŁODY KOPERNIK
Językowa Szkoła Podstawowa

Szkoła została objęta patronatem Explora Parku Park Nauki i Techniki

Językowa Szkoła Podstawowa 

Młody KoperniK 
ogłasza zapisy dzieci do klas pierwszych oraz zerowych

W ofercie:
• profil ogólny w cenie 250 zł  

(bez żadnych dodatkowych opłat) 

w tym dwudaniowy obiad, podwieczorek oraz cały pakiet zajęć dodatkowych: j. angielski, 

j. niemiecki, taekwondo, zajęcia rytmiczne, zajęcia korekcyjne, logopeda

• profil anglojęzyczny w cenie 400 zł 

(bez żadnych dodatkowych opłat) 

cała podstawa programowa realizowana 

w dwóch językach: po angielsku i po polsku,  

native speaker, wyżywienie: dwudaniowy  

obiad oraz podwieczorek, j. angielski co dzień,  

j. niemiecki, taekwondo, zajęcia rytmiczne,  

zajęcia korekcyjne, logopeda

KONTAKT
ul. Obrońców Westerplatte 39, 
Piaskowa  Góra
(budynek Przedszkola Michałek i byłej PSP nr 13)

tel. 514 037 371
www.mlody-kopernik.pl
e-mail: sekretariat@mlody-kopernik.pl
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MŁODY KOPERNIK
Językowa Szkoła Podstawowa

Szkoła została objęta patronatem Explora Parku Park Nauki i Techniki

Językowa Szkoła Podstawowa 

Młody KoperniK 
ogłasza zapisy dzieci do klas pierwszych oraz zerowych

W ofercie:
• profil ogólny w cenie 250 zł  

(bez żadnych dodatkowych opłat) 

w tym dwudaniowy obiad, podwieczorek oraz cały pakiet zajęć dodatkowych: j. angielski, 

j. niemiecki, taekwondo, zajęcia rytmiczne, zajęcia korekcyjne, logopeda

• profil anglojęzyczny w cenie 400 zł 

(bez żadnych dodatkowych opłat) 

cała podstawa programowa realizowana 

w dwóch językach: po angielsku i po polsku,  

native speaker, wyżywienie: dwudaniowy  

obiad oraz podwieczorek, j. angielski co dzień,  

j. niemiecki, taekwondo, zajęcia rytmiczne,  

zajęcia korekcyjne, logopeda

KONTAKT
ul. Obrońców Westerplatte 39, 
Piaskowa  Góra
(budynek Przedszkola Michałek i byłej PSP nr 13)

tel. 514 037 371
www.mlody-kopernik.pl
e-mail: sekretariat@mlody-kopernik.pl

druk
ARNIA

FOLDERY | KATALOGI | CZASOPISMA | KSIĄŻKI | KALENDARZE | TECZKI | PLAKATY | ULOTKI 

58-309 Wałbrzych
ul. Wrocławska 39a

NA DRUKU
ZNAMY SIĘ
NAJLEPIEJ!

PROJEKTY | DRUK | INTROLIGATORNIA

poldruk.com.pl 664 26 16
664 26 0674
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58-160 Świebodzice
ul. Lotnicza 1

tel: 74 666 87 44/45/52 

www.droper.pl

SPEDYCJA - TRANSPORT - LOGISTKA
• Organizacja transportu na terenie kraju i Europy
• Transporty dedykowane calopojazdowe
• Dystrybucja paletowa po Polsce i Europie 

LOGISTYKA MAGAZYNOWA
• wynajem powierzchni magazynowych, nowoczesna hala wysokiego 

składowania - teren Podstrefy Ekonomicznej Świebodzice
• kompleksowa logistyka kontraktowa
• skladowanie, przeladunki, konfekcjonowanie, zarządzanie stanami 

magazynowymi, dystrybucja
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Czy Certyfikat Solidna Firma traktują 
Państwo jako swego rodzaju ukoronowanie 
dotychczasowej działalności i nagrodę 
za  rzetelność w działaniu, która pozwoliła 
firmie na rozwój i przemiany?
Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, a zarazem 
docenienie pracy, którą wkładamy w rozwój 
firmy. Otrzymanie certyfikatu Solidna Firma 
jest dla nas szczególną motywacją do pracy, 
chociaż nie jest to pierwsze wyróżnienie, jakie 
zostało przyznane naszej firmie. Zdobyte 
tytuły, takie jak Laur Zaufania, Certyfikat 
Firmowy CNF, Certyfikat Rzetelności, Firmy 
Wiarygodnej Finansowo oraz Firmy Przyjaznej 
Internautom, świadczą o tym, że nasza 
strategia biznesowa się sprawdza, a poziom 
i forma świadczonych usług budzą zaufanie 
klientów i zwracają uwagę specjalistów 
z branży. Wszystkie osiągnięcia zawdzięczamy 
ciągłemu inwestowaniu w poszerzanie wiedzy 
i  wzrost naszych kompetencji. Chcemy, aby 
nasi klienci byli zadowoleni z oferowanych 
przez nas usług, bo jesteśmy po to, by dbać 
o właściwy kierunek ich finansów.

Jakimi usługami kuszą Państwo klientów?
Działalność naszej firmy dzieli się na ofertę 
dla klientów indywidualnych i biznesowych 
– małych i średnich przedsiębiorstw – 
i  obejmuje najatrakcyjniejsze i zarazem 
najbardziej popularne na rynku produkty 

finansowe, takie jak kredyty gotówkowe 
i  konsolidacyjne, pożyczki oraz leasing. Jak 
najmniejsza złożoność procesów oraz opieka 
osobistego doradcy pozwalają zapewnić 
klientom wygodną obsługę i  profesjonalną, 
kompleksową pomoc w wyborze optymalnego 
kierunku finansów. Ważne jest to, że opieramy 
działalność na sprawdzonych narzędziach, 
dbając o  efektywność i bezpieczeństwo 
inwestycji oraz usług proponowanych naszym 
klientom. Stawiamy się w roli partnera, 
któremu zależy na optymalizacji świadczeń dla 
każdego z naszych klientów i dostosowaniu ich 
do indywidualnych potrzeb. Dbałość o  jakość 
procedur jest ogromnie istotna, bo pomagamy 
naszym klientom w  decydowaniu o ich 
finansach, spełnianiu marzeń, np. o budowie 
domu czy kupnie mieszkania, nierzadko 
również w trudnych sytuacjach, wymagających 
doraźnego zastrzyku gotówki.

Jakie przymioty uznałby Pan za decydujące o 
sukcesie firmy, a jednocześnie wyróżniające 
ją na tle konkurencji?
Z pewnością są to wysokie kompetencje 
naszych pracowników, ich zdolności 
analityczne i doradcze oraz umiejętność 
współpracy z klientami. Zależy nam na 
utrzymywaniu wysokiego poziomu obsługi, 
dlatego ważnym aspektem funkcjonowania 
naszej firmy od jej powstania są szkolenia. 
Dzięki nim nie tylko podnieśliśmy kompetencje 
naszych kadr, lecz także wypracowujemy coraz 
lepsze rozwiązania. W kontekście biznesowym 
to przede wszystkim otwarta oferta, którą 
dostosowujemy indywidualnie do oczekiwań 
i  sytuacji każdego klienta. Wychodząc 
naprzeciw tym potrzebom, wprowadzamy 
liczne ułatwienia w procesie udzielania wsparcia 
finansowego, jak choćby skrócenie okresu 
decyzyjnego, brak konieczności weryfikacji 
przez BIK, zminimalizowanie formalności czy 
dogodne rozwiązania leasingowe, ułatwiające 
płynność procedur i  zarządzania firmą 
klienta. Wart podkreślenia i istotny w strategii 
biznesowej naszej firmy jest fakt, że bazujemy 
wyłącznie na polskim kapitale, co wpływa na 
poczucie pewności i przejrzystość dla klientów 
w relacjach z Compass Money.

Rozmawiał 
Igor Korczyński

Ważne jest to, że 
opieramy działalność 
na sprawdzonych 
narzędziach, dbając 
o efektywność 
i bezpieczeństwo 
inwestycji oraz usług 
proponowanych naszym 
klientom. Stawiamy 
się w roli partnera, 
któremu zależy na 
optymalizacji świadczeń 
dla każdego z naszych 
klientów i dostosowaniu 
ich do indywidualnych 
potrzeb – mówi Kamil 
Muskus, dyrektor 
ds. badań i rozwoju 
Compass Money 
Sp. z o.o.

Zaufanie procentuje

Dbałość o jakość procedur 
jest ogromnie istotna, 
bo pomagamy naszym 
klientom w decydowaniu 
o ich finansach, spełnianiu 
marzeń, np. o budowie domu 
czy kupnie mieszkania, 
nierzadko również 
w trudnych sytuacjach, 
wymagających doraźnego 
zastrzyku gotówki.

wywiad
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Nie porzucaj swojego pomysłu

Inicjatywa JEREMIE
dla rozwoju Dolnego Śląska

www.jeremie.pl 
www.dfp.info.pl

jeremie@bgk.pl

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

Teraz sięgnij po instrumenty zwrotne i rozwiń swoją firmę
z inicjatywą JEREMIE.
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Postaw na

SWÓJ
 biznes!

POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

WARUNKI*: KWOTA DO OK. 78 TYS. ZŁ, OPROCENTOWANIE 0,44%

www.frw.pl
www.naszbiznes24.pl

szczegóły na:

Rządowy program

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych,
tel. 74 66 44 810, fax 74 66 44 822
e-mail: pierwszybiznes@frw.pl, biuro@frw.pl

Punkt Konsultacyjny we Wrocławiu
ul. Oławska 4/2
czynny w poniedziałki 
w godz. 8:00 - 16:00

*przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych | Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zarządza rządowym programem dla woj. dolnośląskiego i woj. lubuskiego

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl


