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Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy Gwiazdy Biznesu 2022 ma szczególny wymiar. 

Wspólnie z przedsiębiorcami świętujemy 30-lecie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. 

30 lat temu nikt nie spodziewał się, że fundacja powołana po to, by wspierać rozwój 

subregionu wałbrzyskiego w trudnym procesie restrukturyzacji, tak poszerzy swoją 

działalność oraz zasięg. Tak skutecznie i z pasją będzie rozwijać krajową przedsiębiorczość. 

Wzbudzać zaufanie tysięcy biznesmenów. Działać na rzecz szeroko rozumianej 

przedsiębiorczości, nieustannie zachęcając do rozwoju mikro, małe i średnie firmy oraz 

podmioty ekonomii społecznej. Realizować unijne, rządowe i  samorządowe programy 

pożyczkowe na terenie całej Polski.

Trzy dekady to wystarczający czas dla Instytucji Otoczenia Biznesu, aby zdobyć potrzebną 

wiedzę, doświadczenie, partnerów oraz potencjał niezbędny do pewnego funkcjonowania 

w  kolejnych latach. Do wdrażania inicjatyw na rzecz społeczności, do prowadzenia 

etycznego i odpowiedzialnego biznesu w kontakcie z klientami. To wspaniała okazja 

do posumowania zarówno naszej pracy, jak i Państwa sukcesów. A naprawdę jest ich 

sporo. Preferencyjne finasowanie, oferowane przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, na 

rozwój i założenie działalności gospodarczej,  zdobyło uznanie dominującego w polskiej 

gospodarce sektora MŚP. W ciągu swojego istnienia udzieliliśmy blisko 5,5 tysiąca pożyczek 

na łączną kwotę 712 mln złotych. Przyczyniliśmy się do powstania blisko 830 nowych 

przedsiębiorstw. To ogromny sukces nas wszystkich i jeszcze raz Państwu za to dziękuję.

Z niekrytą dumą i radością patrzymy, jak sięgają Państwo po raz ósmy po prestiżowe 

statuetki „Gwiazd Biznesu” i dzielą się swoimi osiągnięciami, motywując nas wszystkich 

do dalszej pracy.

 Z wyrazami uznania

 Robert Jagła 

 Prezes Zarządu 

 Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Szanowni Państwo!
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PARTNERSTWO,
KTÓRE WSPIERA ROZWÓJ

Dowiedz się więcej!
pozyczkiunijne.bgk.pl

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
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LIDER REGENERACJI PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA

www.turbojulita.com
NAJWIĘKSZY SKLEP W POLSCE    SKUP    SPRZEDAŻ    REGENERACJA

JAK REGENERUJEMY?
Najwyższa jakość produk-

tów oraz ich wygląd są dla 
nas bardzo ważne. Staramy się, 
aby produkty opuszczające na-
szą linię produkcyjną nie tylko 
wyglądały jak nowe, ale przede 
wszystkim posiadały przywróco-
ne parametry fabryczne.

NASZE PRODUKTY
Turbojulita to skup, sprzedaż 
i  profesjonalna regeneracja tur-
bosprężarek, fi ltrów cząstek sta-
łych (DPF/FAP) i wtryskiwaczy. 
Posiadamy produkty dedykowa-
ne niemal wszystkim typom po-
jazdów oraz maszyn rolniczych 
i budowlanych. Dbamy o naj-
wyższą jakość, a  w  procesie re-
generacji stosujemy podzespoły 
wiodących producentów oraz no-
woczesne maszyny i urządzenia.
Natychmiast reagujemy na zmia-
ny i odpowiadamy na potrzeby 
rynku, regularnie wprowadzając 
do oferty nowe produkty. 

GWARANCJA
Na wszystkie produkty udzielamy 
12 miesięcy gwarancji, bez limitu 
kilometrów i czasu pracy.

Turbojulita powstała w  2000 
roku jako fi rma rodzinna. Na-
zwano ją imieniem starszej z córek 
właścicieli -  Małgorzaty i  Krzysztofa 
Witek. Firma rozpoczynała działalność 
jako mały lokalny podmiot, ale szybko 
zwiększała swój zasięg oraz zatrudnienie, roz-
poczęła także eksport wyrobów do krajów za-
chodniej Europy.

Obecnie fi rma zatrudnia prawie 60 osób, a produk-
ty wysyła do większości krajów Unii Europejskiej.

Turbojulita posiada nowoczesny park maszynowy 
i  wykwalifi kowaną kadrę menadżerską oraz pro-
dukcyjną. Wielu pracowników jest z nami od same-
go początku.

Rocznie regenerujemy ok. 30 000 turbosprężarek 
i 2 000 fi ltrów cząstek stałych. Nieustannie rozwija-
my się oraz szkolimy, wprowadzamy nowe techno-
logie i realizujemy badania z zakresu regeneracji.

Jesteśmy lokalnym liderem realizowania idei biz-
nesu odpowiedzialnego społecznie. 

Jako pierwsi we Wrocławiu zostaliśmy prywatnym 
partnerem projektu „Pasieka na dachu”, który zwra-
ca uwagę na problem zmniejszającej się populacji 
pszczół. Na dachu naszej siedziby mieszkają rodzi-
ny pszczół produkujące miód.

Chętnie angażujemy się w  akcje charytatywne 
i  wspieramy młode talenty. Jesteśmy dumnym 
sponsorem zawodników wielu dyscyplin sporto-
wych, w tym motorsportu, boksu, MMA, piłki nożnej 
oraz wędkarstwa. 

pracownicy 
o najwyższych kwalifi kacjach

specjalistyczne 
narzędzia i urządzenia

szybka 
realizacja zleceń

profesjonalne 
doradztwo techniczne

nasza #turbosiła
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Mikro Biznes

Juliversum  

Julia Paterek-Daroszewska

Pies na Fali Sebastian Bęben

3Estera Grabarczyk

Foxvert Wioletta Mazur

Marcco Daniel Babiarz

Mikro Firma

Fitness Club Piękni i Zdrowi  

Arkadiusz Sutuła

Coloseum Pro Sp. z o.o.

Awartech Sp. J.  

A. Chmielewska, A. Petyniak

Lumaki Studio

Instytucja

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach 

Stowarzyszenie  

Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości

Mała Firma 

„Anek” spółka jawna A.i K. Szarżanowicz

„Arges” Gerard Szwarczyński

Milo Bartosz Mickiewicz

Dolnet Group Sp. z o.o.

Droplo Sp. z o.o.

Rutkowski LTD Sp. z o.o. 

Średnia Firma 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

Cloos - Polska Sp. z o.o.

Kordas Sp. z o.o.

Biznes Odpowiedzialny

Społecznie

Cloos-Polska Sp. z o.o.

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

Aktiw Sp. z o.o. 

P.P.U.H. J.M.Mazur Sp. z o.o. 

Droplo Sp. z o.o.

Mando Corporation Poland

Gwiazdy Biznesu 2022

Kto rywalizował  
o statuetki?
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Co ocenia Kapituła?
Mikro Biznes, Mikro Firma, Mała Firma, Średnia Firma
• sytuacja finansowa firmy
• realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług
• pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki
• społeczna odpowiedzialność biznesu

 Podmiot Ekonomii Społecznej
Nagrodę w tej kategorii otrzymuje podmiot, który spełnia warunki zgodne 
z definicją PES. Kapituła ocenia:
• działalność w wymiarze prospołecznym i ekonomicznym, pozycję rynkową, 

główne produkty lub usługi stanowiące specjalizację podmiotu
• realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność w obszarze 

działalności PES, w tym szczególnie innowacyjne metody osiągania sukcesu 
w działalności prospołecznej

• pozycję na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki
• wymiar społecznego zaangażowania podmiotu

 Biznes Odpowiedzialny Społecznie
• inwestycje prospołeczne w kontekście sytuacji finansowej firmy
• społeczna odpowiedzialność firmy wobec pracowników
• etyka w biznesie w kontakcie z kontrahentami
• działania na rzecz wspierania społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska

 Instytucja
• inwestycje prospołeczne w kontekście sytuacji finansowej firmy
• społeczna odpowiedzialność firmy wobec pracowników
• etyka w biznesie w kontakcie z kontrahentami
• działania na rzecz wspierania społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska

 Samorząd Przyjazny Biznesowi
• strategia 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

 Osobowość

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje osoba, która angażuje się w projekty związane 
z gospodarką oraz wspieranie przedsiębiorczości na terenie województwa 
dolnośląskiego. Celem nagrody jest wyróżnienie postaw prospołecznych oraz 
docenienie lokalnych osiągnięć. Do nagrody nominują członkowie Kapituły. 

Kandydaci do nagrody powinni:
• przestrzegać przepisów prawa

• osiągnąć wyróżniające wyniki gospodarcze

• przestrzegać zasad etyki w biznesie i uczciwej konkurencji

• inwestować w rozwój firmy

• wykazywać troskę o środowisko naturalne

• terminowo i rzetelnie regulować należności o charakterze publiczno-prawnym

zgłoszenia

Podmiot 
Ekonomii Społecznej

Warsztat Terapii Zajęciowej 

Stowarzyszenia  

„Bliżej Ciebie”  

przy Zespole Szkół Specjalnych  

w Świdnicy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Szlakiem Granitu”

ARTE  

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna

Hufiec ZHP Ziemi Wałbrzyskiej 

Fundacja Polska Górom!

Samorząd 
Przyjazny Biznesowi

Gmina Długołęka 

Gmina Dobromierz

Gmina Żórawina

Gmina Legnica

Gmina Miejska Zgorzelec

Gmina Miejska Dzierżoniów

Gmina Strzegom

Gmina Ząbkowice Śląskie

Gmina Czarny Bór
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Firma ASC WORKERS powstała w 1999 roku. Kapitał firmy 
jest w 100% kapitałem polskim. Działamy głównie na terenie 
Dolnego Śląska, ale dynamiczny i zdywersyfikowany roz-
wój przedsiębiorstwa pozwala nam na świadczenie usług 
również w innych częściach kraju. Specjalizujemy się głów-
nie w dziedzinie kontroli jakości, naprawie i montażu róż-
norodnych części produkowanych na potrzeby przemysłu 
automotive, metalowego i AGD, a także w zakresie obsługi 

transportowej, logistycznej oraz w magazynowaniu towa-
rów. Nasi Klienci dzięki współpracy z naszą firmą znacznie 
ograniczają wszelkie koszty swojej działalności związane  
z problemami natury logistycznej i jakościowej. W naszej fir-
mie wdrożyliśmy i stosujemy systemy zarządzania zgodne  
z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. 
Nasi Klienci to  zarówno duże, światowe koncerny, jak i mniejsi 
przedsiębiorcy działający na rynku lokalnym.

ASC WORKERS was established in 1999. The Company’s 
capital is 100% Polish. We operate mostly in the Lower Sile-
sia, however a dynamic diversified development of the Com-
pany facilitates rendering the services also in other parts of 
the country. We specialise mostly in quality control, repair 
and assembly of various parts manufactured for the auto-
motive, metal and household appliances sectors, as well 
as in goods transport, logistics and warehousing services. 

Thanks to their cooperation with our Company, our Clients 
considerably reduce their business operation costs which 
would be triggered by logistics- and quality-related prob-
lems. Our Company has implemented and it operates man-
agement systems compliant with the ISO 9001:2015 and 
ISO 14001:2015 requirements. Our Clients are both big 
global corporations and minor entrepreneurs operating on 
the local market.

rzetelność, terminowość i profesjonalizm reliability, punctuality and professionalism

ascworkers@ascworkers.pl | https://ascworkers.plASC WORKERS Sp. z o.o. | 58-160 Świebodzice | ul. Piłsudskiego 31C | +48 74 666 87 63
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Prezes Zarządu Turbojulita Sp. z o.o.
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Więcej o „Gwiazdach Biznesu”:  
www.gwiazdybiznesu.com.pl
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BIZNESU

Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy „Gwiaz-
dy Biznesu” organizowany jest przez Fun-
dusz Regionu Wałbrzyskiego, spółkę FRW 
Media Group oraz Portal Naszbiznes24.pl. 
Wydarzenie jest wspierane przez licznych 
sponsorów i partnerów. Wyboru wszystkich 
laureatów, na podstawie wypełnionych for-
mularzy zgłoszeniowych, dokonuje Kapituła 
Konkursu, złożona z niezależnych przedsta-
wicieli znaczących w regionie firm, instytucji 
otoczenia biznesu oraz samorządowców. 
Kapituła 8. edycji Dolnośląskiego Plebiscytu 
Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu” zebra-
ła się 20 września w siedzibie organizatora, 
czyli w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego 
w  Wałbrzychu. Jej obradom przewodniczył 
Artur Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Związ-
ku Dolnośląscy Pracodawcy. 
– W kwestionariuszach zgłoszeniowych do 
„Gwiazd Biznesu 2022” ocenialiśmy aktyw-
ności podejmowane przez podmioty w roku 
2021, który był niewątpliwie bardzo trudny 
dla przedsiębiorców i dla gospodarki na całym 
świecie. Wśród stałych kryteriów oceny pod 
uwagę braliśmy przede wszystkim sytuację fi-
nansową, realizowane inwestycje, innowacyjne 

rozwiązania, konkurencyjność na rynku, plany 
rozwojowe i działania w zakresie biznesu odpo-
wiedzialnego społecznie – wyjaśnia Artur Ma-
zurkiewicz, przewodniczący Kapituły.
W tym roku do rywalizacji konkursowych 
napłynęło 40 zgłoszeń. Na laureatów czekało 
dziewięć statuetek wykonanych przez Doro-
tę Dziekiewicz-Plich, autorkę m.in. prestiżo-
wego Fryderyka. 
– Innowacyjne rozwiązania, zaangażowanie, 
działania na rzecz interesów społecznych, 
konkurencyjność, zrównoważony rozwój 
ekonomiczny, odpowiedzialność w biznesie 
to tylko niektóre z aspektów, które nagrodzi-
liśmy statuetką Gwiazd Biznesu – podkreśla 
Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu 
Regionu Wałbrzyskiego, pomysłodawca ple-
biscytu.– Gwiazdy Biznesu 2022 miały szcze-
gólny wymiar w tym roku. Wspólnie z przed-
siębiorcami świętowaliśmy 30-lecie Funduszu 
Regionu Wałbrzyskiego. Przy okazji okrągłego 
jubileuszu podziękowaliśmy za zaufanie, ja-
kim obdarzają naszą instytucje na co dzień 
przedsiębiorcy. To niezaprzeczalnie nasz naj-
większy sukces – dodaje.

Anna Juszczak-Wątor

Kapituła wybrała 
biznesową plejadę gwiazd
Kapituła Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy 
Biznesu” wytypowała najlepsze przedsiębiorstwa, samorządy, 
jednostki samorządu terytorialnego, Instytucje Otoczenia 
Biznesu oraz Osobowość regionu do jednej z najważniejszych 
nagród biznesowych Dolnego Śląska. Laureatów plebiscytu 
poznaliśmy w piątek, 7 października podczas uroczystej 
gali w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Gwiazdą wieczoru był 
niepowtarzalny Artur Andrus.

Firma ASC WORKERS powstała w 1999 roku. Kapitał firmy 
jest w 100% kapitałem polskim. Działamy głównie na terenie 
Dolnego Śląska, ale dynamiczny i zdywersyfikowany roz-
wój przedsiębiorstwa pozwala nam na świadczenie usług 
również w innych częściach kraju. Specjalizujemy się głów-
nie w dziedzinie kontroli jakości, naprawie i montażu róż-
norodnych części produkowanych na potrzeby przemysłu 
automotive, metalowego i AGD, a także w zakresie obsługi 

transportowej, logistycznej oraz w magazynowaniu towa-
rów. Nasi Klienci dzięki współpracy z naszą firmą znacznie 
ograniczają wszelkie koszty swojej działalności związane  
z problemami natury logistycznej i jakościowej. W naszej fir-
mie wdrożyliśmy i stosujemy systemy zarządzania zgodne  
z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. 
Nasi Klienci to  zarówno duże, światowe koncerny, jak i mniejsi 
przedsiębiorcy działający na rynku lokalnym.

ASC WORKERS was established in 1999. The Company’s 
capital is 100% Polish. We operate mostly in the Lower Sile-
sia, however a dynamic diversified development of the Com-
pany facilitates rendering the services also in other parts of 
the country. We specialise mostly in quality control, repair 
and assembly of various parts manufactured for the auto-
motive, metal and household appliances sectors, as well 
as in goods transport, logistics and warehousing services. 

Thanks to their cooperation with our Company, our Clients 
considerably reduce their business operation costs which 
would be triggered by logistics- and quality-related prob-
lems. Our Company has implemented and it operates man-
agement systems compliant with the ISO 9001:2015 and 
ISO 14001:2015 requirements. Our Clients are both big 
global corporations and minor entrepreneurs operating on 
the local market.

rzetelność, terminowość i profesjonalizm reliability, punctuality and professionalism
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considerably reduce their business operation costs which 
would be triggered by logistics- and quality-related prob-
lems. Our Company has implemented and it operates man-
agement systems compliant with the ISO 9001:2015 and 
ISO 14001:2015 requirements. Our Clients are both big 
global corporations and minor entrepreneurs operating on 
the local market.

rzetelność, terminowość i profesjonalizm reliability, punctuality and professionalism

ascworkers@ascworkers.pl | https://ascworkers.plASC WORKERS Sp. z o.o. | 58-160 Świebodzice | ul. Piłsudskiego 31C | +48 74 666 87 63

Firma ASC WORKERS powstała w 1999 roku. Kapitał firmy 
jest w 100% kapitałem polskim. Działamy głównie na terenie 
Dolnego Śląska, ale dynamiczny i zdywersyfikowany roz-
wój przedsiębiorstwa pozwala nam na świadczenie usług 
również w innych częściach kraju. Specjalizujemy się głów-
nie w dziedzinie kontroli jakości, naprawie i montażu róż-
norodnych części produkowanych na potrzeby przemysłu 
automotive, metalowego i AGD, a także w zakresie obsługi 

transportowej, logistycznej oraz w magazynowaniu towa-
rów. Nasi Klienci dzięki współpracy z naszą firmą znacznie 
ograniczają wszelkie koszty swojej działalności związane  
z problemami natury logistycznej i jakościowej. W naszej fir-
mie wdrożyliśmy i stosujemy systemy zarządzania zgodne  
z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. 
Nasi Klienci to  zarówno duże, światowe koncerny, jak i mniejsi 
przedsiębiorcy działający na rynku lokalnym.
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DO 25 000 PLN!
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Mikro Biznes

1. FOXVERT  
Wioletta Mazur 

2. „Pies na Fali” Sebastian Bęben 

3. MARCCO Daniel Babiarz 

Mikro Firma

1. Coloseum Pro Sp. z o.o.  

2. Awartech Sp. J.  
A. Chmielewska, A. Petyniak 

3. Lumaki Studio 

Mała Firma

1. Droplo Sp. z o.o. 

2. MILO Bartosz Mickiewicz 

3. Rutkowski LTD Sp. z o.o. 

Średnia Firma

1. Cloos - Polska Sp. z o. o. 

2. Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o.

3. Kordas Sp. z o. o. 

Podmiot Ekonomii Społecznej

1. ARTE Wielobranżowa  
Spółdzielnia Socjalna 

2. Fundacja Polska Górom!  

3. Stowarzyszenie  
Lokalna Grupa Działania 

„Szlakiem Granitu” 

Instytucja

1. Stowarzyszenie Dolnośląski 
Inkubator Przedsiębiorczości  

WYRÓŻNIENIE
Powiatowy Urząd Pracy 

w Polkowicach

Biznes Odpowiedzialny Społecznie 

1. Cloos-Polska Sp. z o.o.  

2. Mando Corporation Poland  

3. Droplo Sp. z o. o. 
 

WYRÓŻNIENIE
P.P.U.H. J.M. Mazur Sp. z o. o.

Samorząd Przyjazny Biznesowi

1. Gmina Miejska  
Dzierżoniów   

2. Gmina Legnica 

3. Gmina Długołęka

3. Gmina Żórawina

Osobowość

Wojciech Wróbel

G W I A Z D Y 2 0 2 2

BIZNESUBIZNESU
D O L N O Ś L Ą S K I  P L E B I S C Y T  G O S P O D A R C Z Y  -  L A U R E A C IDO 25 000 PLN!
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P R O F E S J O N A L N E  S A LO N Y

F R Y Z J E R  |  B A R B E R  |  KO S M E T O LO G I A

Wałbrzych
ul. Długa 5A

tel. 533 587 333

 Szczawno-Zdrój 
ul. Równoległa 1 
tel. 531 359 899
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Początki działalności marki CLOOS w Polsce związane są z po-
wstaniem Ośrodka Robotyzacji i Spawania fi rmy Cloos Schwe-
isstechnik i Fabryki Wagonów „Świdnica”, w którym pod ko-
niec lat 80. XX wieku, stanął pierwszy robot spawalniczy. 
Wkrótce potem, w 1992 roku, sześcioosobowy zespół 
CLOOS-Polska, zarządzany przez Dyrektora i założyciela 
fi rmy śp. Inż. Andrzeja Siennickiego rozpoczął swoją dzia-
łalność i w dość szybkim tempie wprowadził rewolucję na 
polskim rynku spawalniczym, konstruując zrobotyzowane 
stanowiska spawalnicze. 
Jako lider swojej branży Cloos-Polska nabywał nowe do-
świadczenie i wdrażał coraz bardziej wymagające stanowi-
ska dla przemysłu górniczego, w branży techniki grzewczej, 
przy konstrukcjach stalowych czy w branży automotive. 
W związku z dynamicznym rozwojem fi rma podjęła decyzję 
o rozbudowie i w 2013 roku uruchomiła halę produkcyjną 
przy ul. Stalowej 17. 

Zdobywca m.in. Gazeli Bizne-
su, Świdnickiego Gryfa, Mufl o-
na czy Dolnośląskiego Klucza 
Sukcesu CLOOS-Polska jest 
z pewnością jednym z najbar-
dziej utytułowanych i inno-
wacyjnych świdnickich przed-
siębiorstw, wyróżniany także 
przez Business Centre Club.
Dzisiaj CLOOS-Polska może 
poszczycić się setkami wdro-
żonych stanowisk zrobo-
tyzowanych w Polsce m.in. 
w  przemyśle kolejowym, 
zbrojeniowym czy stocznio-
wym, a także znacznie rozbudowanym profi lem fi rmy. W ofer-
cie dystrybucyjnej CLOOS-Polska znajdują się bowiem także 
nowoczesne spawarki do spawania ręcznego i automatycz-
nego, profesjonalne wyposażenie stanowisk spawalniczych, 
a także sprężyny przemysłowe, systemy mocowania i przeno-
szenia detali na liniach produkcyjnych i wiele innych.
Obecnie fi rma jest na ukończeniu największej w ostatnim 
czasie inwestycji podnoszącej konkurencyjność rynkową oraz 
produktową – rozbudowie hali przy ul. Stalowej, rozpoczę-
tej w 2021 roku. Dotyczy ona zarówno części produkcyjnej 
a także, części reprezentacyjno-szkoleniowej, która umożliwi 
zwiększenie produkcji oraz prowadzenie bardziej rozbudo-
wanych szkoleń, a także organizację wykładów i seminariów 
spawalniczych.
Cloos-Polska, jako fi rma rodzinna, kierowana jest obecnie 
przez Prezes Zarządu Karolinę Jastrzębską oraz Członków Za-
rządu: Marcina Siennickiego, Piotra Siennickiego oraz Toma-
sza Jastrzębskiego.

Cloos-Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 5   |   58-100 Świdnica

www.cloos.pl

CLOOS-POLSKA – 30 LAT ŚWIDNICKIEJ HISTORII

20222022
19921992

P R O F E S J O N A L N E  S A LO N Y

F R Y Z J E R  |  B A R B E R  |  KO S M E T O LO G I A

Wałbrzych
ul. Długa 5A

tel. 533 587 333

 Szczawno-Zdrój 
ul. Równoległa 1 
tel. 531 359 899
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PROSTA DROGA PROSTA DROGA 
W ŚWIAT INTERNETUW ŚWIAT INTERNETU

www.hm.plwww.hm.pl
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Za sprawą żyznych ziem rolnictwo stanowiło przed laty 
główny profi l działalności mieszkańców gminy. Dziś rolę 
tę przejęli wyspecjalizowani rolnicy oraz przedsiębiorstwa 
rolno-przetwórcze np. Inwestrol, czy też Wilmar (techno-
logia produkcji białka z rzepaku). Doskonały dostęp do 
sieci dróg szybkiego ruchu oraz bliskość ważnych rynków 
eksportowych, jak również zaangażowanie i wsparcie lo-
kalnych władz Żórawiny, zachęcają podmioty takie jak 
Hillwood w budowę kompleksów magazynowo – logist ycz-
nych. Wybudowany w latach 2019-2021 park magazynowy 
składający się z siedmiu hal o łącznej powierzchni ponad 
210 tys. mkw. jest już w pełni wynajęty. W konsekwencji 
Hillwood stał się największym inwestorem na terenie gmi-
ny. Na terenie parku działalność prowadzi 10 fi rm, a wśród 
nich są m.in. takie jak: Logwin, Dirks, 3LP czy ID Logistics. 
Powstanie parku przyczyniło się do znacznego wzrostu 
zatrudnienia w gminie i okolicy. Aktualnie na jego terenie 
zatrudnionych jest ponad 1 500 osób.

W 2004 r. gmina była bliska czarnego scenariusza likwida-
cji, ale dzięki zespołowi powołanemu przez obecnego wój-
ta – Jana Żukowskiego – udało się odwrócić niekorzystną 
sytuację i dziś liczba inwestorów dynamicznie wzrasta. Bu-
dżet gminy jest zbilansowany, a zadłużenie znajduje się na 
bardzo niskim poziomie (poniżej 2 proc.). Napływają nowi 
mieszkańcy, co wpływa na wzrost inwestycji m.in. w  in-
frastrukturę, ochronę środowiska i małą retencję.  Dzieje 
się to z dużym wsparciem funduszy zewnętrznych, w tym 
unijnych. Wartość rozliczanych środków fi nansowych tylko 

w 2020 roku wyniosła ponad 24 mln zł. Stale rośnie liczba 
fi rm i przedsiębiorstw, które przyciąga indywidualne podej-
ście władz i zespołu – pracowników urzędu.

Gmina zapewnia indywidualne podejście do przedsię-
biorstw, w szczególności do inwestorów, czego głównym 
przykładem jest rozbudowa infrastruktury drogowej (np. 
wybudowanie nowych dróg: ulic Magazynowej, Hurtowej 
i Produkcyjnej zapewniających dojazd do fi rm powstałych 
na działkach sprzedanych przez gminę, innym przykładem 
jest wsparcie fi rmy amerykańskiej – Hillwood w dokonywa-
niu uzgodnień, opiniowaniu dokumentacji, przeprowadza-
niu odbiorów itp., dzięki czemu w szybkim czasie powstał 
największy w gminie kompleks magazynowy. Władze gmi-
ny wspierały rozwój inwestycji na każdym szczeblu i etapie.

W Gminie podejmuje się szereg działań infrastruktural-
nych, takich jak: rozbudowa dróg lokalnych do terenów 
inwestycyjnych, rozwój infrastruktury drogowej, oświetle-
niowej, kanalizacyjnej do obszarów gospodarczych (w Żó-
rawinie, Krajkowie, Milejowicach, Wojkowicach, Rzeplinie, 
Suchym Dworze i innych), co również planuje się w latach 
kolejnych. Prowadzi się również promocję istniejących 
podmiotów gospodarczych w prasie lokalnej, regionalnej 
i  krajowej (czasopisma: Forbes, Gmina Polska, Zdrowie, 
Wiadomości Dolnośląskie, Express Wrocławski i inne). 
Promuje się lokalną gospodarkę na konferencjach ze-
wnętrznych i targach (np. targach turystycznych w 2022 r., 
Festiwal 4 Żywiołów).

Położenie gminy Żórawina przy węźle autostrady A4, zaledwie 15 km od Wrocławia 
oraz wspierający inwestorów samorząd, zachęcają do inwestowania w gminie 
nie tylko lokalnych przedsiębiorców, ale również międzynarodowe korporacje.

gminazorawina.pl

PROSTA DROGA PROSTA DROGA 
W ŚWIAT INTERNETUW ŚWIAT INTERNETU

www.hm.plwww.hm.pl
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MZB Sp. z o.o., dysponując wykwalifi kowaną kadrą specjalistów z dziedziny budownictwa, księgowości, prawa, windykacji i eksploatacji, 
posiada licencjonowanych zarządców, jest pewnym i sprawdzonym partnerem w realizacji codziennych spraw związanych z prawidłową 
eksploatacją budynków mieszkalnych oraz usługowych, a także użyteczności publicznej.

Właściciel nieruchomości może zlecić zarządzanie budynkiem profesjonalnej fi rmie na podstawie upoważnienia. Zachowuje przy tym kom-
petencje zarządu polegające na samodzielnym  podejmowaniu  decyzji w sprawach  dotyczących Wspólnoty  Mieszkaniowej, natomiast 
zarządca nieruchomości – Miejski Zarząd Budynków – działa w zakresie zdefi niowanym w umowie zawartej ze wspólnotą mieszkaniową.

W przypadku zlecenia w takiej umowie Miejskiemu Zarządowi Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu czynności związanych z bieżącym admi-
nistrowaniem nieruchomością wspólną oferujemy szeroki zakres świadczonych usług.

Naszym atutem jest fakt, iż jesteśmy największym zarządcą w okolicy, dzięki czemu posiadamy możliwość negocjowania najniższych 
stawek z fi rmami, które wykonują usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych, m.in. z fi rmami ubezpieczeniowymi, bankami, fi rmami wyko-
nującymi usługi w zakresie utrzymania czystości wokół nieruchomości, fi rmami kominiarskimi.

MZB - ODPOWIEDZIALNIE I FACHOWO
Wyznaczony do opieki nad Państwa Wspólnotą Licencjonowany Zarządca Nieruchomości zagwarantuje, że zarządzanie będzie wykony-
wane rzetelnie, według najlepszych standardów zawodowych z należytą starannością, przy maksymalnym zaangażowaniu dla Państwa 
dobra. Będą mogli Państwo liczyć na fachowe poprowadzenie wszelkich spraw organizacyjnych, prawnych, księgowych i technicznych, 
a co za tym idzie – na poprawę jakości zamieszkiwania.

MZB Sp. z o.o. zarządza ponad 2300 budynkami. Jesteśmy największym zarządcą w regionie dawnego 
województwa wałbrzyskiego i co nie jest bez znaczenia – jednym z większych pracodawców w Wałbrzychu, 
dającym zatrudnienie blisko 230 pracownikom.

OFERUJEMY PAŃSTWU:

• reprezentację wspólnoty

• obsługę administracyjną

• obsługę księgową

• obsługę techniczną

• profesjonalne doradztwo 
techniczno-budowlane 

• pogotowie techniczne: dyżury i obsłu-
ga dot. usuwania awarii w częściach 
wspólnych budynku, usuwania bezpo-
średniego zagrożenia i przyczyny awarii

• windykację przedsądową

• współpracę z biurem prawnym
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stawek z fi rmami, które wykonują usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych, m.in. z fi rmami ubezpieczeniowymi, bankami, fi rmami wyko-
nującymi usługi w zakresie utrzymania czystości wokół nieruchomości, fi rmami kominiarskimi.

MZB - ODPOWIEDZIALNIE I FACHOWO
Wyznaczony do opieki nad Państwa Wspólnotą Licencjonowany Zarządca Nieruchomości zagwarantuje, że zarządzanie będzie wykony-
wane rzetelnie, według najlepszych standardów zawodowych z należytą starannością, przy maksymalnym zaangażowaniu dla Państwa 
dobra. Będą mogli Państwo liczyć na fachowe poprowadzenie wszelkich spraw organizacyjnych, prawnych, księgowych i technicznych, 
a co za tym idzie – na poprawę jakości zamieszkiwania.

MZB Sp. z o.o. zarządza ponad 2300 budynkami. Jesteśmy największym zarządcą w regionie dawnego 
województwa wałbrzyskiego i co nie jest bez znaczenia – jednym z większych pracodawców w Wałbrzychu, 
dającym zatrudnienie blisko 230 pracownikom.

OFERUJEMY PAŃSTWU:

• reprezentację wspólnoty

• obsługę administracyjną

• obsługę księgową

• obsługę techniczną

• profesjonalne doradztwo 
techniczno-budowlane 

• pogotowie techniczne: dyżury i obsłu-
ga dot. usuwania awarii w częściach 
wspólnych budynku, usuwania bezpo-
średniego zagrożenia i przyczyny awarii

• windykację przedsądową

• współpracę z biurem prawnym

www.mzbwalbrzych.pl
Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.   |   ul. Generała Andersa 48   |   58-304 Wałbrzych

PONADTO OFERUJEMY:

Zarządzanie lokalem przez Internet 

• Dla naszych Wspólnot Mieszkaniowych wprowadza-
my bezpłatny system  zdalnego zarządzania loka-
lem. Użytkownik systemu, tj. właściciel ma możliwość 
poprzez serwis dokonywania kontroli sprawozdań fi -
nansowych Wspólnoty, sprawdzenie swojego salda 
wpłat oraz należności, jak również możliwość głoso-
wania nad projektem uchwały poprzez Internet.

Kredyty

• W pełni   pomagamy Wspólnotom przy procedurze 
kredytowej i przy inwestycjach, na które Wspólnoty 
zaciągają kredyty inwestycyjne.

Ubezpieczenie

• Dla wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez 
nas dedykowana jest specjalna oferta ubezpiecze-
nia indywidualnego (OC oraz mienie).

Środki z Funduszy Europejskich 

• Służymy również pomocą w sprawie pozyskiwania 
środków z Funduszy Europejskich na realizację po-
trzeb remontowych, inwestycyjnych, jak i innych.

Poza naszą podstawową działalnością, wykonujemy 
także usługi:

• udrażniania instalacji kanalizacyjnych

• czyszczenia, udrażniania rynien i rur spustowych

• napraw instalacji elektrycznych, 
wodno-kanalizacyjnych i gazowych

• wymiany wodomierzy

• wynajmu podnośników koszowych

• mechaniki samochodowej

Zapraszamy do skorzystania z usług 
pogotowia technicznego.

Chcesz zrobić remont?

• nasi specjaliści określą zakres i koszt robót

• doradzimy, jak wykonać go profesjonalnie i oszczędnie

• zapewnimy nadzór budowlany

• pomożemy znaleźć źródło fi nansowania i wykonawcę
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Pożyczkami 
zdobywamy kraj
Preferencyjne finansowanie na rozwój i założenie działalności 
gospodarczej zdobyły uznanie dominującego w polskiej gospodarce 
sektora MŚP. W ciągu trzech dekad wałbrzyska fundacja udzieliła 
blisko 5,5 tysiąca pożyczek na łączną kwotę 712 mln złotych. 
Przyczyniła się do powstania blisko 830 nowych przedsiębiorstw. 
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego kończy 30 lat.

Rozmowa z Robertem Jagłą, Prezesem Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

– Jakie były początki, kamienie milowe i naj-
ważniejsze wydarzenia w historii fundacji?
– Fundusz Regionu Wałbrzyskiego powstał 
w maju 1992 roku. Założyło go 26 gmin 
ówczesnego województwa wałbrzyskiego, 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” 
oraz PKO Bank Państwowy. Powołanie in-
stytucji zaproponowane zostało przez Peł-
nomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Re-
gionu Wałbrzyskiego Józefa Gruszkę, a pilną 
potrzebę jej utworzenia potwierdził Sejmik 
Samorządowy. W trakcie negocjacji i spo-
tkań w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjal-
nej stwierdzono, że dążenie Pełnomocnika 
Rządu do powołania Fundacji z udziałem 
samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa 
jest zbieżne z polityką regionalną Rządu. 
A Minister Przemysłu i Handlu wyraził zgo-
dę na przekazanie fundacji środków dotacji 
w kwocie ponad 4 mln zł.
Pierwszym prezesem fundacji, której głów-
nym celem było wspieranie kluczowych dla 
subregionu wałbrzyskiego i jego mieszkań-
ców przedsięwzięć o charakterze gospo-
darczo-społecznym, w trudnym procesie 
restrukturyzacji, został Krzysztof Prędki. 
Po  roku czasu stanowisko to, na kolejne 20 
lat, objął Józef Gruszka. Działania funda-
cji przyczyniły się wówczas do utrzymania 
i  utworzenia ponad 7,5 tys. miejsc pracy. 

W  1998 roku Fundusz Regionu Wałbrzy-
skiego rozszerzył działalność na całe woje-
wództwo dolnośląskie. Na początku oferował 
przedsiębiorcom i samorządom własne środ-
ki finansowe oraz dotacje PARP na potrzeby 
obrotowe i inwestycyjne. Od 2010 roku kon-
centruje swoją działalność na udzielaniu pre-
ferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców 
z sektora MŚP w ramach regionalnych pro-
gramów operacyjnych. Poszerzył swój zasięg, 
realizując unijne i rządowe programy pożycz-
kowe na terenie pięciu województw: wielko-
polskiego, zachodniopomorskiego, lubuskie-
go, opolskiego i dolnośląskiego. W 2013 roku 
nastąpiła kolejna zmiana prezesa. Fundacja 
rozwinęła skrzydła, rozszerzając działalność 
na całą Polskę. Aktualnie FRW zachęca do 
rozwoju mikro, małe i średnie firmy oraz 
podmioty ekonomii społecznej w wojewódz-
twach: pomorskim, zachodniopomorskim, 
wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim i ku-
jawsko-pomorskim oraz realizuje projekty 
dotacyjne w całym kraju.

– Poza Dolnym Śląskiem szczególnie ak-
tywnie FRW działa na terenie północnej 
Polski. Dlaczego akurat ten region?
– Na terenie Pomorza Zachodniego realizu-
jemy umowy z Zachodniopomorską Agen-
cją Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach 

Pożyczki Miejskiej i Uniwersalnej. Oferuje-
my Jednostkom Samorządu Terytorialnego, 
posiadającym osobowość prawną, towarzy-
stwom budownictwa społecznego (TBS) 
oraz spółdzielniom i wspólnotom miesz-
kaniowym, finansowanie projektów z za-
kresu rewitalizacji, modernizacji, adaptacji 
czy zmiany sposobu użytkowania obiektów 
budowlanych. Pula środków to aż 4 mln zł. 
Mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom 
zapewniamy natomiast finansowanie celów 
obrotowych lub inwestycyjnych, służących 
pokryciu bieżących wydatków przedsiębior-
stwa; zakup maszyn i środków transportu, 
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych. 
Na terenie Pomorza w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oferujemy 
Pożyczki Inwestycyjne mikro i małym fir-
mom, które chcą poprawić potencjał kon-
kurencyjny; rozszerzyć działalność o nowe 
produkty lub usługi czy zwiększyć produk-
tywność. Na te cele mamy kwotę ponad 
15 mln złotych.
Doświadczenie liczone w dziesięcioleciach 
pozwala nam zdobywać nowe rynki i dzia-
łać na szeroką skalę całego kraju. W ten spo-
sób budujemy silną markę własną, ale też 
zaufanie przedsiębiorców do sprawdzonych 
partnerów finansowych.

Robert Jagła
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rozmowa

– Trwa czas wielkich wyzwań dla przedsię-
biorców. Czy Fundusz wie jak ratować biz-
nes w obliczu kryzysu i rosnących kosztów?
– Oferta Funduszu Regionu Wałbrzyskie-
go jest wręcz skrojona na miarę aktualnych 
potrzeb biznesu. Tylko ciągu 2021 roku 
rozdysponowaliśmy ponad 111 milionów 
złotych na pożyczki dla przedsiębiorców. 
Większość z tych środków stanowiło wspar-
cie płynnościowe, które pozwoliło pokryć 
wynagrodzenia pracowników, zobowiązania 
handlowe, zatowarowanie, czy niezbędne 
wydatki do zapewnienia ciągłości działania. 
W swojej ofercie ciągle posiadamy także Po-
życzki Płynnościowe i Misyjne dla Podmio-
tów Ekonomii Społecznej. W województwie 
wielkopolskim wznowiliśmy nabór wnio-
sków na Pożyczki Ekoenergetyczne, które 
pozwalają zwiększyć efektywność energe-
tyczną firmy, zainwestować w  odnawialne 
źródła energii jak pompy ciepła czy insta-
lacje fotowoltaiczne, zakupić niskoemisyjny 
środek transportu na potrzeby prowadzonej 
działalności gospodarczej. W obliczu świa-
towego kryzysu energetycznego i  paliwo-
wego, mimo nakładów poniesionych na in-
westycję, w kieszeni przedsiębiorcy zostają 
realne oszczędności. Dużym powodzeniem 
w Wielkopolsce cieszą się też Pożyczki Ob-
rotowe. Kompletny wniosek pożyczkowy 

w ramach tych programów przedsiębiorcy 
mogą złożyć w naszym biurze regionalnym 
w Poznaniu. Duże możliwości daje też nasz 
najnowszy projekt Kompetentni Pracowni-
cy Sektora Budowlanego. To projekt part-
nerski, realizowany wspólnie z Dolnośląską 
Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz 
Dolnośląskimi Pracodawcami. Udzielamy 
wsparcia mikro, małym i średnim przed-
siębiorcom z sektora budowlanego z terenu 
całej Polski poprzez refundację usług szko-
leniowych i doradczych. Jeden pracownik 
firmy może skorzystać z maksymalnego 
wsparcia o wartości 7 953,60 zł. Przy czym 
nie obowiązuje limit wsparcia na jedno 
przedsiębiorstwo, a poziom dofinansowania 
wynosi aż 80%. Oznacza to, że pracownicy 
mogą zdobyć nowe umiejętności i  świad-
czyć lepsze usługi na rynku. 

– A co z osobami, które dopiero stawiają 
pierwsze kroki w świecie biznesu?
– Nawet ponad 123 tysięcy złotych na własny 
biznes. Takie mamy możliwości finasowania 
dla osób planujących rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w ramach Rządowego Programu 
Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie. Środ-
ki finansowe dedykowane są osobom z wo-
jewództwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, 
lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomor-

skiego i zachodniopomorskiego. Szczególnie 
do bezrobotnych, studentów, absolwentów 
szkół średnich, zawodowych oraz wyższych, 
opiekunów osób niepełnosprawnych i przed-
siębiorców tworzących nowe stanowisko 
pracy. Zachęcam do odważnego sięgania po 
środki na zakładanie wymarzonych biznesów. 
Obecny czas jest bardzo trudny, ponieważ 
większość wskaźników utrudnia biznesowe 
funkcjonowanie czy planowanie przyszłości, 
ale mimo wszystko należy upatrywać w  tym 
kryzysie szansy. Każdy kryzys przynosi nowe 
możliwości zaistnienia na rynku. 

– Czego w imieniu FRW życzyć na następ-
ne 30 lat działalności?
– Przedsiębiorcom i sobie życzyłbym przede 
wszystkim zdrowia, a ponadto inspiracji, no-
wych pomysłów. Jednym słowem kreatyw-
ności, doskonałych relacji z ludźmi w  pra-
cy i poza nią. Mam to ogromne szczęście, 
że  w  swojej karierze spotykam osoby zaan-
gażowane i ambitne, które podobnie jak ja 
realizują swoje cele zawodowe w  Funduszu 
Regionu Wałbrzyskiego i to dzięki nim fun-
dacja jest właśnie w tym miejscu. Dużo nisko 
oprocentowanych pożyczek, najlepiej na 0%.

Dziękuję za rozmowę.
Anna Juszczak-Wątor
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Artur Andrus - dziennikarz telewizyjny i radiowy, konferansjer, pisarz, poeta, autor tekstów, 
piosenkarz i artysta kabaretowy. Pochłonięty pracą nawet nie poczuł, kiedy przekroczył 
półwiecze. – Zupełnie nie zauważyłem tego progu. Czuję się w miarę dobrze. Nie gorzej niż 
przy 40-ce – kwituje. Śpiewa o podróżach – dalekich i bliskich. O miejscach, w których był 
i takich, w których go nie było. O uczuciach. Własnych i cudzych. Przeżytych, zauważonych, 
zasłyszanych i zmyślonych. Trochę poważnie i trochę nie, ale zawsze na najwyższym 
poziomie – o czym chyba nikogo, kto zetknął się z ty m artystą, nie trzeba przekonywać. 

– Z czym kojarzy się Panu Wałbrzych?
– Pierwsze skojarzenie - Zamek Książ, drugie 
- Przewałka - festiwal kabaretowy, na którym 
kilka razy występowałem, trzecie i czwarte - 
z Filharmonią Sudecką i Starą Kopalnią - jak 
widać głównie mam skojarzenia zawodowe. 
O, i z Górnikiem Wałbrzych mi się Wał-
brzych kojarzy. Powinien być Mistrzem Pol-
ski, bo jest najlepszy!  Ale proszę nie spraw-
dzać, co na to pytanie odpowiem w innych 
miastach, żeby się podlizać kibicom.

– Jest Pan „człowiekiem wielu zawodów”. 
Którą ze swych ról lubi Pan najbardziej?
– Lubię wszystkie. Ale od lat niezmiennie 
najbardziej czuję się związany z radiem. 
Od kilku lat w RMF Classic prowadzę „Nie-
domówienia”,  czyli rozmowy z ludźmi, któ-
rych jestem ciekaw. Sprawia mi to wielką 
przyjemność.

– Dość często satyrycy to prywatnie osoby 
niezbyt radosne, a wręcz stroniące od żar-
tów. Jaki jest Pan?
– Jak jest powód to wesoły, jak jest okazja to 
smutny. Lubię się posmucić, ale nie za wszel-
ką cenę. Czasem, żebym nie wiem, jak się sta-
rał, to i tak jestem wesoły. A poważnie - i taki,  
i taki. Jak każdy człowiek.

– Pana żart uznawany jest za tzw. inteligent-
ny, ale Pan celowo nie stroni od prostych 
rymów i skojarzeń. Jakby Pan, jako dzienni-
karz, opisał fenomen Artura Andrusa?
– Jako dziennikarz, nigdy nie opisywałem fe-
nomenów. Więc i tego opisać bym się nie pod-
jął. Po prostu - facet, który wychodzi na scenę 
i stara się rozbawić ludzi. Ale najchętniej tym, 

co jego samego śmieszy. Nigdy nie zdarzyło 
mi się wyjść na scenę z czymś wykalkulowa-
nym pod publiczność.  Ze świadomością, że to 
słabe, ale „ludziom się spodoba”.

– Czy zgodzi się Pan z twierdzeniem, 
że  Polska rzeczywistość staje się coraz 
mniej śmieszna?
– Nie zgodzę się. Zawsze znajdzie się powód 
do zabawy. W najtrudniejszych chwilach lu-
dzie szukali powodu do śmiechu albo przy-
najmniej uśmiechu.

– Czy to dzięki tak ogromnej dynamice 
polskiej sceny politycznej, prawdziwy re-
nesans przeżywa polska scena kabaretowa?
– Kiedyś dynamika była dużo mniejsza, a ka-
baret i tak miał się świetnie. Bez względu na 
zachowania polityków da sobie radę. Cza-
sem tylko dzięki nim, ma więcej tematów do 
obśmiania.

– Kogo najbardziej ceni Pan na polskiej 
scenie kabaretowej?
– Kabaret Hrabi, Joasię Kołaczkowską, Mu-
mio, Kabaret Moralnego Niepokoju, Grupę 
MoCarta. Czyli okazuje się, że najbardziej ce-
nię swoich kolegów. Uważam, że kolesiostwo 
jest cennym zjawiskiem i każdy powinien 
najbardziej cenić kolegów.

– Czy sądzi Pan, że w Polsce znów może 
obowiązywać cenzura?
– Po co? Świetnie ma się przecież autocenzu-
ra. Na różnych stanowiskach w mediach jest 
pousadzanych mnóstwo ludzi, którzy ze stra-
chu o swój stołek wszystko zablokują, spró-
bują uciszyć, albo dostosować do oczekiwań 
chlebodawcy. Ale na szczęście jest internet 
i nie mają władzy absolutnej.

Dziękuję za rozmowę.
Iwona Krysiak 

Uważam, że kolesiostwo 
jest cennym zjawiskiem

Artur Andrus wywiad
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Misją Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest wspieranie rozwoju 
prywatnej przedsiębiorczości opartej na wiedzy i przystosowanie struktur otoczenia 
biznesowego do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej. Strategicznym 
celem aktywności jest budowa na Dolnym Śląsku gospodarki silnej, o wysokiej 
konkurencyjności, opartej na różnorodności branż przemysłowych i aktywności 
biznesowej małych i średnich przedsiębiorstw. 

Dolnośląska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. przyczynia się 
do odrobienia zapóźnień w mo-
dernizowaniu technicznej infra-
struktury regionu, aby funkcjo-
nalność dróg, dostępność mediów 
energetycznych i nowoczesność 
telekomunikacji wzmacniały jego 
pozycję konkurencyjną. Zapew-
nia szczególne wsparcie rozwojo-
wi konkurencyjności i wydajności 
biznesowej małych i średnich 
przedsiębiorstw przy jednocze-
snym oddziaływaniu na wzrost 
umiejętności pracobiorców m.in. 
poprzez popularyzowanie wśród 
przedsiębiorców postaw otwarto-
ści na innowacje i kształtowanie 
umiejętności działania na ryn-
kach konkurencyjnych. 
- Jako instytucja wsparcia regio-
nalnego posiadamy wysokie kom-
petencje i umiejętności w zakre-
sie udostępniania finansowania 
przedsięwzięć gospodarczych ze 
źródeł europejskich i międzynaro-
dowych funduszy pomocowych – 
mówi Michał Bobowiec, Prezes 
Zarządu Dolnośląskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego. - Nie bez 
znaczenia są także nasze działania 
w obszarze wsparcia rynku pracy, 
a w szczególności podnoszenia i po-
zyskiwania nowych kompetencji przez pra-
cowników. Chciałbym podkreślić, że możemy po-
szczyć się wykwalifikowanym i doświadczonym 
zespołem doradców i konsultantów - dodaje.
W najbliższych latach przed Dolnośląską 
Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. stoją 
dwa typy wyzwań. Pierwszy rodzaj dotyczy 

zagadnień związanych z funkcjonowaniem 
i organizacją spółki oraz uwarunkowanymi 
zarządczymi. Drugi obszar to  zdefiniowanie 
nowych celów strategicznych dla spółki oraz 
określenie jej roli w przyszłości. 
- Instytucje otoczenia biznesu, także DARR, 
muszą w swoich planach brać pod uwagę 

uwarunkowania społeczno-gospo-
darcze, długoterminowe prognozy 
i  trendy. Dlatego, w mojej ocenie, 
kluczowym jest prawidłowe zdefi-
niowanie wyzwań i poszukiwanie 
optymalnych rozwiązań. W opar-
ciu o aktualne zasoby finansowe 
i  organizacyjne, stworzyliśmy plan 
działań krótkoterminowych i jed-
nocześnie pracujemy nad planami 
strategicznymi  – podkreśla Michał 
Bobowiec. Spółka, którą zarządza 
chce być postrzegana jako spraw-
dzona, ale także nowoczesna insty-
tucja. W tym celu m.in. dokonano 
zmiany logo, strony internetowej 
oraz sposobu komunikacji z  oto-
czeniem. 
Nie bez znaczenia jest także two-
rzenie szerokiej oferty biznesowej, 
opartej na dedykowanych rozwią-
zaniach oraz poszukiwanie nowych 
obszarów aktywności. 
- Niestandardowa sytuacja energe-
tyczna oraz wymagania środowi-
skowe są przeze mnie postrzegane 
jako długoterminowe wyzwania dla 
spółki. W związku z tym, rozpo-
cząłem proces angażowania spółki 
w sektor energii odnawialnej. Uczest-
niczymy w projekcie Dolnośląska   
Dolina Wodorowa, który wpisuje się 

w założenia Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji. Podsumowując, czeka nas 

wiele wyzwań, ale jestem przekonany, że dzię-
ki podejmowanej współpracy oraz w oparciu 
o  sprawdzony zespół, sprostamy tym ambit-
nym celom – zapowiada prezes Bobowiec.

Iwona Krysiak 

Sprawdzona 
i nowoczesna instytucja

Michał Bobowiec rozmowa

Stworzyliśmy plan działań krótkoterminowych i jednocześnie pra-
cujemy nad planami strategicznymi – podkreśla Michał Bobowiec, 
Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
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Coolturalna Montownia to nowe miejsce na 
mapie Wałbrzycha, które znajduje się na terenie 

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Czym jest 
„Coolturalna Montownia”? To industrialna, przestrzeń 
z elementami pierwotnego wyposażenia, w którym 

dziś funkcjonuje bardzo nietypowa restauracja. To jednak 
nie wszystko, to także przestrzeń kultury, nauki i rozrywki 

na dobrym poziomie. Idealne miejsce do spędzenia wolnego 
czasu, zorganizowania różnego rodzaju wydarzeń, czy po prostu 
zwyczajnego odpoczynku przy dobrej kawie i smacznym jedzeniu. 

Organizacja wydarzeń
Coolturalna Montownia jest idealnym miejscem do organizacji wydarzeń 
o charakterze biznesowym, branżowym i szkoleniowym. A oto kilka powodów. 

1. Coolturalna Montownia znajduje się w samym centrum kompleksu 
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Od Wrocławia 
– stolicy Dolnego Śląska – dzieli ją jedynie godzina drogi. 

2. Do dyspozycji jest duży parking, który posiada 250 miejsc 
parkingowych. 

3. Przestrzeń Coolturalnej Montowni to 300 m2, na których mieści 
się ok. 200. osób. W górnej części znajdują się dwie kameralne 
antresole.    

4. Sala wyposażona jest w profesjonalne nagłośnienie konferencyjne 
i  muzyczne. Dostępny też jest projektor multimedialny i ekran. 

5. Posiadamy nowoczesne zaplecze restauracyjne i przygotowujemy 
cateringi towarzyszące poszczególnym wydarzeniom.

6. Do każdego wydarzenia organizujemy atrakcje turystyczno-rozrywkowe 
takie jak zwiedzanie Starej Kopalni, zwiedzanie z przewodnikiem Wałbrzycha 
i okolic (w tym zamku Książ) oraz wieczorne bankiety.  

Więcej informacji na temat organizacji różnego rodzaju wydarzeń:
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– Jak powstał pomysł na stworzenie kam-
panii „Nie hejtuję - motywuję”?
– Pomysł powstał w mojej głowie pod ko-
niec 2020 roku, jednak potrzebowałam 
czasu, aby dojrzeć do jego realizacji. Nie 
miałam jasno określonego pomysłu na 
jej przeprowadzenie, ale widziałam, że 
chcę zaprosić do współpracy znane oso-
by. I chcę, by pojawiły się billboardy pro-
mujące projekt. Kiedy coraz więcej kobiet 
zrzeszonych w  Europejskim Klubie Ko-

biet Biznesu zaczęło mi się w prywatnych 
rozmowach żalić, że doświadcza hejtu, 
postanowiłam, że pora ruszyć z akcją. 
Początkiem roku 2021 zaczęłam działać. 
Zaprosiłam do współpracy Członkinie 
Klubu, które finansowo wsparły sesje wi-
zerunkowe akcji i to dzięki nim pojawiły 
się pierwsze billboardy m.in. w   Nysie, 
Sanoku, Rzeszowie, Otwocku, na tra-
sie w Bieszczady. Kolejne pojawią się na 
dniach. 

– Czy sama doświadczyłaś mowy nienawi-
ści, rozpowszechniania nieprawdziwych 
informacji i ataków?
– Oczywiście. Od liceum tego doświad-
czam. Choć wtedy jeszcze nie rozumia-
łam, czym jest hejt. Dziś wiem, że to, 
co fundowały mi zazdrosne koleżanki 
w  klasie, było jawnym hejtem. I niszcze-
niem mojego poczucia własnej wartości. 
Prowadząc biznes taki jak mój, jest się 
nieustannie narażonym na hejtowanie, 

Remedium na hejt
Ogólnopolska kampania „Nie hejtuję – 
motywuję” Europejskiego Klubu Kobiet 
Biznesu to inicjatywa, która coraz bardziej 
zyskuje na popularności. Czas wreszcie 
rozprawić się ze zjawiskiem hejtu. Jak to 
zrobić? Rozmawiamy z pomysłodawczynią 
kampanii Iloną Adamską, właścicielką 
Agencji Wydawniczo-Promocyjnej I.D. 
Media oraz Agencji Public Relations, 
Ambasadorką Przedsiębiorczości Kobiet, 
laureatką Plebiscytu Kobiecy Biznes. 

Ilona Adamska
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rozmowa
obgadywanie, plotkowanie, rzucaniem 
często nieprawdziwych oskarżeń. Skupia-
jąc wokół siebie mnóstwo kobiet ciężko 
jest „zadowolić” wszystkie. Każda z nich, 
wchodząc do klubu ma inne oczekiwania, 
innych charakter, inne podejście do ludzi. 
Nie ma opcji, by wszystkie osoby były za-
chwycone i zadowolone, by wszystkie Cię 
kochały i uwielbiały. Sporo czasu mi to 
zajęło, żebym to zrozumiała. Pragnę przy 
tym zaznaczyć, że też nie jestem idealna. 
Też popełniam błędy. I słucham tego, co 
mają mi do powiedzenia osoby odnośnie 
prowadzenia Klubu. Potrafię przyznać się 
do błędów. Potrafię naprawić to, co trze-
ba. Wprowadzić zmiany, jeśli czuję, że 
jest to tzw. krytyka konstruktywna, a nie 
robienie czegoś pod siebie. Dla własnego 
interesu. 

– Jakie działania podejmowane są w ra-
mach akcji?
– Za nami 4 sesje wizerunkowe z udziałem 
ludzi biznesu, członkiń EKKB oraz gwiazd. 
Pierwsze billboardy promujące hasło akcji sta-
nęły już w Polsce. Kolejne pojawią się do końca 
listopada. 1 października ruszył telefon zaufa-
nia dla osób, których dotknął hejt. Psycholo-
dzy, pedagodzy i prawniczki zrzeszone w Klu-
bie będą służyć poradami. Ponadto na stronie  
www.ekkb.pl pojawiają się materiały poradni-
kowe dotyczące hejtu. Artykuły pisane przez 
specjalistów z psychologii i prawa, np. o kon-
sekwencjach prawnych hejtu. Od maja 2022 
roku jeździmy z psychologiem do szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych z warsztatami 
dotyczącymi hejtu i tego, jak budować poczu-
cie własnej wartości. Te spotkania są niezwy-
kle ubogacające, nie tylko dla dzieci, ale także 
i dla mnie. Pokazują mi, jak ważna jest ta akcja, 
ale przede wszystkim – jak bardzo potrzebna. 

– Kogo zaprosiłaś do projektu?
– Do współpracy zaprosiłam sporo gwiazd, 
m.in. Weronikę i Teresę Rosati, Krystiana 
Wieczorka, zespół Blue Cafe, Piotra Kupi-

chę, Katarzynę Pakosińską, Beatę Sadowską, 
Katarzynę Miller, Marka Kaliszuka, Darię 
Widawską. Ale także osoby, które wspierają 
nas w sieci jak np. Bartosz Węglarczyk, To-
masz Jastrun, Andrzej Pągowski. Patronat 
honorowy nad kampanią objęli także Mar-
szałkowie Województwa Mazowieckiego 
i Dolnośląskiego: Adam Struzik i Cezary 
Przybylski. Wspiera nas także Fundusz Re-
gionu Wałbrzyskiego. 

– Kto jest najbardziej narażony na hejt 
w Internecie i w „realu”?
– Osoby publiczne (nie tylko gwiazdy), ale 
dziś przede wszystkim dzieci. Policyjne sta-
tystyki dotyczące samobójstw wśród dzieci 
i młodzieży są przerażające. Te dotyczące 
roku 2022 niestety nie napawają optymi-
zmem, mamy bowiem do czynienia z kolej-
nym wzrostem tych przerażających wskaź-
ników. Wskaźników, za którymi kryją się 
dramaty i cierpienia nie tylko młodych lu-
dzi, ale też ich rodzin, pogrążonych w bólu 
i zadających sobie pytanie: „Dlaczego nasze 
dziecko wybrało taką drogę?”. Nie każdą 
przecież śmierć zadaną w ten sposób można 
tłumaczyć stresem wywołanym pandemią 
czy innymi wydarzeniami globalnymi.
Okazuje się bowiem, że wśród osób poniżej 
18 roku życia, które próbowały targnąć się 
na swoje życie nie brak młodzieży z tzw. do-
brych domów, posiadających pełną rodzinę, 
bez problemów materialnych i zachowań 
patologicznych. Dopiero po głębszej anali-
zie, okazuje się często, że za zachowaniem 
samobójczym stoi hejt rozsiewany przez 
grupę rówieśniczą poszkodowanego dziec-
ka. Co gorsza, do przemocy coraz częściej 
dochodzi nie „w realu”, lecz w przestrzeni 
wirtualnej, o czym zrozpaczeni rodzice do-
wiadują się ostatni… 
Zjawisko hejtu wśród młodzieży może 
mieć różne formy, można nawet pokusić 
się o stwierdzenie, że to przemoc „w białych 
rękawiczkach”, gdyż o jej istnieniu mogą 
nie wiedzieć osoby spoza grupy rówieśni-

czej, z rodziną i nauczycielami na czele. 
Przede wszystkim hejt obejmuje szyderstwa 
i ośmieszanie każdego postu i wpisu ofiary, 
stosowanie obraźliwych i krzywdzących ko-
mentarzy, a nawet hakowanie profili w me-
diach społecznościowych. Czasem ta forma 
przemocy jest jawna, innym razem ataki są 
anonimowe. Bez względu na rozmiar agre-
sji, pewne jest jedno – może doprowadzić 
ona do tragedii wielu osób. 

– Jak Twoim zdaniem można walczyć 
z hejtem? Jeśli tak, to jak?
– Jeśli hejt nie dotyka np. naszej marki oso-
bistej, wizerunku, który latami budujemy 
– czasem warto odpuścić i nie reagować 
na zaczepki hejtera. W ten sposób bowiem 
karmimy jego energię. Jeśli jednak poprzez 
jego działania traci nasza firma, warto sko-
rzystać z pomocy prawnej i zgłosić sprawę 
na policję. Nasza kampania udowadnia, że 
nikt nie jest anonimowy i nikt nie jest bez-
karny. 

– Czy ofiary hejtu w Internecie mają moż-
liwość sądownie dociekać swoich praw?
– Jak najbardziej. Jeśli masz wątpliwość 
czy to, co cię spotkało to hejt, to warto 
skontaktować się z prawnikiem np. radcą 
prawnym lub adwokatem. Jednocześnie 
zaś, zadbaj o zabezpieczenie dowodów, 
zrób print screeny wypowiedzi oraz pro-
filu osoby, która Cię hejtuje, jeśli zdarzyło 
się to w  obecności świadków poproś ich 
o spisanie tego co pamiętają. Na stronie  
www.ekkb.pl znajdziecie szczegółowy arty-
kuł pt. „Koniec internetowej bezkarności” 
napisany przez Paulinę Sosnowicz i Joan-
nę Rosiak z kancelarii radców prawnych 
Legalica Sosnowicz&Nawrocki w którym 
dziewczyny opisują szczegółowo co gro-
zi hejterom za znieważenie, zniesławienie 
i hejt. Gorąco polecam.. 

Dziękuję za rozmowę.
Paulina Purgał
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WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z CAŁEJ POLSKI

POŻYCZKI UNIJNE

DOTACJE

KONFERENCJE

SZKOLENIA

GRANTY
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Samorządy o FRW

Współpraca 
samorządowców 
z Funduszem Regionu 
Wałbrzyskiego

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego przed 
trzema dekadami był absolutnie nowator-
ską instytucją, której głównym zadaniem 
było wspieranie przedsiębiorców w ich 
dalszym rozwoju. Udostępnianie fundu-
szy pochodzących z różnych źródeł słu-
żyło przede wszystkim rozwojowi małych 
i  średnich firm, które w latach 90-tych 
dysponowały zbyt małym kapitałem, aby 
realizować swoje plany. Takie mechanizmy, 
które tworzył Fundusz przyczyniły się do 
tego, iż wiele firm jakie powstały w tam-
tym czasie mogły realizować innowacyjne 
pomysły, rozbudowywać swoje firmy, two-
rzyć dodatkowe miejsca pracy, co w  tam-
tym okresie było sprawą priorytetową. 

Te mechanizmy służą przedsiębiorcom do 
dziś i ilość beneficjentów z całego regio-
nu, w tym także ze Świdnicy, liczyć można 
w  setki. Ale przez lata Fundusz wypraco-
wał też nowe zadania, które z powodze-
niem realizuje. To m.in. wszelkie działania 
integrujące środowisko gospodarcze i bar-
dzo ważna funkcja dotycząca promocji 
przedsiębiorczości regionalnej. Serdecznie 
gratuluję tych trzech dekad wytężonej, do-
brej pracy na rzecz regionu i dziękuję przy 
okazji za świetną współpracę z samorzą-
dem lokalnym. Jesteśmy zawsze otwarci na 
wszelkie inicjatywy i pomysły, które Fun-
dusz Regionu Wałbrzyskiego proponuje, 
bo jesteśmy przekonani o ich skuteczności.

Rozwój Wałbrzycha wymaga dobrej współ-
pracy wielu instytucji i sektora mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego ma świetne wzorce 
i inspiruje do działania, właśnie w zakresie 
takiej współpracy. Promuje przedsiębior-
czość i innowacyjność, a innowacyjność 
jest przecież jednym z podstawowych ele-
mentów strategii rozwoju biznesowego na 

Dolnym Śląsku. Dzięki wsparciu Funduszu 
Regionu Wałbrzyskiego wiele tych mikro, 
małych i średnich firm poprawiło swoją po-
zycję na rynku, zwiększyło obroty, polep-
szyło płynność finansową. Jest to niezwykle 
ważne, z wielu powodów, również z punktu 
widzenia samorządu. Wsparcie fundacji 
pomogło także utworzyć nowe miejsca pra-
cy na Dolnym Śląsku.

Beata Moskal-Słaniewska Prezydent Świdnicy

Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha
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Inicjatywy FRW

Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy 
„Gwiazdy Biznesu”
Wyróżnienie gospodarcze, przyznawane jest raz do roku, 
a jego celem jest wspieranie dolnośląskich samorządów 
i przedsiębiorców oraz wyeksponowanie najlepszych firm.

Prestiżowa, charakterystyczna sta-
tuetka Gwiazd Biznesu, jest po-
twierdzeniem wyjątkowości zwy-
cięskiej firmy w jednej z  ośmiu 
kategorii: Mikro Biznes, Mikro 
Firma, Mała Firma, Średnia Fir-
ma, Podmiot Ekonomii Społecznej, 
Biznes Odpowiedzialny Społecznie, 
Instytucja, Samorząd Przyjazny Biz-
nesowi. Przyznawana jest też nagro-
da dla Osobowości Dolnego Śląska. 

Wykonawcą statuetek jest Dorota 
Dziekiewicz-Pilich, artystka, która 
zaprojektowała m.in. statuetkę na-
grody muzycznej – Fryderyka.
Wyboru wszystkich laureatów, na 
podstawie wypełnionych formula-
rzy zgłoszeniowych, dokonuje Ka-
pituła Konkursu, złożona z  nieza-
leżnych przedstawicieli znaczących 
w regionie firm, Instytucji Otocze-
nia Biznesu oraz samorządowców.

Laureaci Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego 
Gwiazdy Biznesu

Zarząd Funduszu Regionu Wałbrzyskiego za priorytet 
stawia rozwój i promocję postaw przedsiębiorczych

Gala finałowa Plebiscytu odbywa się w Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Plebiscyt gospodarczy „Gwiazdy Biznesu” ma na celu 
wyłonić przede wszystkim najlepiej j rozwijające się firmy 
i instytucje

W 2019 roku wraz z Iwoną Pertylą, Prezes FRW Media Group finałową 
Galę współprowadził Cezary Pazura

D O L N O Ś L Ą S K I  P L E B I S C Y T  G O S P O D A R C Z Y

G W I A Z D Y 2 0 2 2

BIZNESUBIZNESU
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www.frwmedia.pl
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Inicjatywy FRW

Dolnośląskie Forum Gospodarcze
Dolnośląskie Forum Gospodarcze to największa regionalna i bezpłatna konferencja 
gospodarcza skierowana do przedsiębiorców i samorządowców, którą raz pierwszy 
zorganizowano w 2017 roku w Zamku Książ w Wałbrzychu.

Podczas każdej edycji spotyka-
ją się podmioty gospodarcze, 
samorządy i Instytucje Oto-
czenia Biznesu, aby omówić 
sytuację sektora mikro, małej 
i średniej przedsiębiorczości 
w regionie. 
W programie spotkań znajdują 
się panele informacyjne zwią-
zane z potencjałem gospodar-
czym Dolnego Śląska, możli-
wościami wsparcia dla firmy, 

warunkami pomocy publicz-
nej, instrumentami zwrotnymi 
dla sektora MŚP, dialogiem 
społecznym oraz rolą regio-
nów w Unii Europejskiej.
Wydarzenie ma charakter 
otwartego spotkania. Jest 
szansą na pozyskanie warto-
ściowych kontaktów ze środo-
wiskiem biznesowym, a także 
okazją na dialog przedsiębior-
ców i władz lokalnych. 

Gościem specjalnym I. Forum Gospodarczego był profesor 
Robert Gwiazdowski - prawnik, komentator gospodarczy, 
przewodniczący rady Centrum im. Adama SmithaFrekwencja na Dolnośląskim Forum Gospodarczym zawsze dopisuje

Zamek Książ w Wałbrzychu gościł blisko 200 samorządowców i biznesmenów na I. Dolnośląskim Forum Gospodarczym

Forum Gospodarcze wspieraja lokalne samorządy
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Uczestnicy 9. Dolnośląskiego Rajdu o Kropelce

Zabytkowe samochody startują 
w specjalnie utworzonej  Grupie 
Historycznej

Robert Jagła, Komandor  
i Pomysłodawca Dolnośląskiego  
Rajdu o Kropelce

Zawody cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
nie tylko mistrzów eko-jazdy, ale także rodzin 
z dziećmi i grup przyjaciół

Inicjatywy FRW

Dolnośląski Rajd o Kropelce 
oraz Piknik Bezpieczeństwa 
Uczestnicy rajdu wyruszają ze Świdnicy i pokonują około 
200  km drogami dolnośląskich powiatów. Trasa przejazdu 
prowadzi przez największe atrakcje turystyczne regionu.

Dolnośląski Rajd o Kropelce promuje eko-
logiczną jazdę, turystykę i bezpieczeństwo. 
Zadaniem załóg rajdowych jest pokonanie 
wyznaczonej trasy, w określonym czasie, 
przy spaleniu jak najmniejszej ilości paliwa. 
W punktacji równie ważne jest odwiedze-
nie punktów turystycznych oraz rozwiąza-
nie zagadek. Dolnośląski Rajd o Kropelce 
to z założenia zawody dla kierowców ama-
torów, w których udział wziąć może każdy. 
Uczestnicy startują prywatnymi samocho-
dami, a załogę stanowić może taka ilość 
osób, na jaką zarejestrowane jest auto. 

Pomysł imprezy i jej konsekwentna realiza-
cja to zasługa Roberta Jagły, działacza Au-
tomobilklubu Sudeckiego i Prezesa Zarządu 
Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
Zasady udziału są bardzo proste. W dniu raj-
du, przed startem, trzeba w obecności komisji 
zatankować samochód do pełna (minimum 
8-9 litrów). Po starcie wszyscy jadą zgodnie 
z książką drogową do wskazanych punktów 
i rozwiązują zagadki. Załogi starają się przy 
tym jechać tak, aby spalić jak najmniej pali-
wa. Na mecie, na tej samej stacji, organizator 
tankuje każde auto do pełna i pokrywa koszt 

paliwa. Wygrywa ten kto w spali jak najmniej 
i zdobędzie jak najwięcej punktów za rozwią-
zane zadania. Samochody podzielone są na 
klasy, zgodnie z pojemnością silnika i rodza-
jem paliwa. Atrakcyjne nagrody czekają także 
na tych, którzy po prostu osiągną metę.
Dolnośląski Rajd o Kropelce jest wydarze-
niem otwartym dla sympatyków motory-
zacji, turystyki i przede wszystkim rodzin. 
W rywalizacji mogą wziąć udział kierowcy 
z całego regionu dolnośląskiego. Wysarczy 
ważne prawo jazdy oraz sprawnym tech-
nicznie samochodem.

DOLNOŚLĄSKI
RAJD O KROPELCE



naszBiznes 35



naszBiznes36

Centrum obsługi zwiedzających        74 667 09 70

zwiedzanie
nocne zwiedzanie

z pracami górniczymi

zajęcia edukacyjne

dla dzieci i młodzieży 

wystawy 

kawiarnia 

warsztatyceramiczne 
miejscanoclegowe 

W STAREJ KOPALNI CZEKA NA WAS


