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Tworząc dwa lata temu Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska nie 
spodziewaliśmy się, że w tak krótkim czasie stanie się realne dostosowanie podziałów 
administracyjnych Rzeczypospolitej do historycznie ukształtowanych, a obecnie wyra
źnie zarysowanych więzi społecznych, kulturalnych i gospodarczych dużych obszarów 
mających swoje oczywiste metropołie. Nie może być naszym zadaniem wypowiadanie 
się o szczegółach związanych z kształtem poszczególnych regionów, także gdy chodzi o 
Dolny Śląsk. Z zadowoleniem należy jednak skonstatować, że obecność Dolnego Ślą
ska wśród regionów Rzeczypospolitej nie została zakwestionowana przez żadne ugru
powanie polityczne popierające reformy administracji, a mieszkańcy czterech woje
wództw dolnośląskich, mimo niewątpliwego przywiązania do swoich dotychczasowych 
województw, nie kwestionują więzi występujących na obszarze Dolnego Śląska.

Po kilku miesiącach intensywnych prac Rządu i konsultacji politycznych w kwietniu 
1998 roku widać ju ż  wyraźne efekty. W końcu ubiegłego roku spór ujawnił rozbieżności 
poglądów od zwolenników 12 do zwolenników 32 regionów. Wydaje się, że zdecydowa
ne stanowisko Rządu rekomendującego utworzenie 12 regionów spowodowało, iż zwo
lennicy 25 lub 32 regionów znaleźli się w defensywie. Obecnie obserwujemy zabiegi 
zmierzające do utworzenia 17 regionów.

Co to oznacza dla Dolnoślązaków? Zatwierdzenie przez parlament rządowej pro
pozycji podziału na 12 regionów (projekt MSW i A z 18 marca 1998 r.) oznaczałoby 
włączenie do Dolnego Śląska miasta Zielona Góra z 6powiatami województwa zielo
nogórskiego, powiatu Góra Śląska z województwa leszczyńskiego, trzech gmin z woje
wództwa leszczyńskiego i trzech gmin z województwa kaliskiego. Przy koncepcji 17 

regionów - proponowanej przez SLD - Dolny Śląsk obejmowałby cztery dotychczasowe 
województwa i powiat Góra Śląska oraz trzy gminy z województwa kaliskiego.

Parlament podejmie trudną, ale wiążącą decyzję o liczbie regionów i ich obsza
rze. Mamy nadzieję, że od 1 stycznia 1999 r. Dolny Śląsk będzie miał jednego wojewo
dę, jeden sejmik samorządowy z marszałkiem, a jego obszar wypełnią powiaty samo
rządowe. Żywimy także nadzieję, że reforma administracyjna i nowe podziały teryto
rialne staną się ważnym impulsem w rozwoju naszego regionu.
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Związki między jednostkami 
geologicznymi Dolnego Śląska 
i Europy Zachodniej
Michał Paweł Mierzejewski, Uniwersytet Wrocławski

Uwagi wstępne

Geologia regionalna jest nauką zajmu
jącą się głównie zjawiskami wielkoskalo- 
wymi. Porównań dokonuje się odnośnie 
jednostek zajmujących znaczne terytoria 
(patrz mapka). Z tego względu Dolny 
Śląsk, będący częścią równoleżnikowo 
przebiegającego przez Europę pasma wa- 
ryscyjskiego, rozpatrzono tutaj na tle jed
nostek geologicznych przyległych od po
łudnia i północy. Dopiero wtedy można 
zauważyć, jakie cechy stanowią wyróżnik 
interesującego nas regionu, a jakie są 
wspólne z innymi jednostkami.

Związki wymienione w tytule możemy 
badać dzięki stosowaniu zasady sformu
łowanej na przełomie XIX i XX wieku 
przez Marcela Bertranda (1887) i Edwar
da Suessa (1909), według której podsta
wą regionalizacji tektonicznej jest wiek 
głównego fałdowania. Ta zasada została 
zmodyfikowana przez Stillego (1920), 
który sądził, że bardziej uzasadnionym kry
terium regionalizacji jest wiek konsolida
cji tektonicznej, to znaczy prócz fałdowa
nia należy brać pod uwagę wiek usztyw
nienia danego obszaru, wywołanego przez 
j ego penetrację różnymi magmami i ich kry
stalizacją, oraz przez jego metamorfozą. Od 
tego czasu po dzień dzisiejszy te zasady 
były rozbudowywane i dyskutowane przez 
wielu geologów. Obecnie przy próbach 
wydzielania jednostek geologicznych wy
ższego rzędu bierze się pod uwagę zasięg 
czasowy i typ osadów, wiek i typ magma- 
tyzmu, rodzaj metamorfizmu z bardzo roz
budowanym jego podziałem, rodzaje fał
dowania, a nawet ostatnio bardzo modne 
spektra geochemiczne skał, które okazały 
się wskaźnikowe dla prowincji o podob
nym rozwoju geologicznym. Inne spektra 
geochemiczne wykazująnp. bazalty pocho
dzące z pełnego oceanu, a inne z jego czę
ści peryferycznych. Nieco inny skład che

miczny majągranity brzegu kontynentu od 
granitów wnętrza skorupy kontynentalnej.

Kolosalny postęp w zrozumieniu pro
cesów geologicznych nastąpił po opraco
waniu przez Artura Holmsa, profesora ge
ologii z Uniwersytetu w Edynburgu, me
tody radiometrycznego datowania skał, to 
znaczy określania wieku skał na podsta
wie relacji ilościowych między pierwiast
kiem promieniotwórczym a jego produk
tami rozpadu. Obecnie geolodzy dysponują 
całym szeregiem metod określania wieku 
skał, opartych na naturalnym rozpadzie 
pierwiastków radioaktywnych, a rzeczą 
kluczowąjest dobór odpowiedniej meto
dy do specyficznych warunków, w jakich 
skała powstawała i przez jakie przechodziła 
w swym cyklu rozwojowym. Przy określa
niu wieku skał można już sięgać miliardy 
lat wstecz, określony tymi metodami wiek 
najstarszych skał zbliżony jest do 3,9 mi
liarda, co wynosi około 25% wieku całe
go wszechświata, liczonego od Wielkiego 
Wybuchu (Big Bang).

Po tych wstępnych uwagach metodo
logicznych przejdźmy na teren górotworu 
Dolnego Śląska i jego związków czasowo- 
-przestrzennych z regionami położonymi 
na zachód od nas. Regionalizacja tej czę
ści Europy była możliwa po ukończeniu 
serii podstawowych map geologicznych. 
Na ich podstawie Kossmat (1927) podzie
lił południowe Niemcy, Dolny Śląsk i Cze
chy na cztery strefy: franko-czeską, sakso- 
-turyńską, reno-hercyńskąi westfalską. Ten 
podział, dyskutowany i modyfikowany w 
szczegółach do dziś, stał się klasycznym 
podziałem Południowej Europy Przedal- 
pejskiej. Mimo że kryteria podziału są ja
sno sformułowane i istnieje consensus co 
do głównego podziału na jednostki, to 
należy się zastrzec, że w części sudeckiej 
strefy sakso-turyńskiej natrafia się na pod- 
jednostki, których stanowisko jest co naj
mniej niejasne.

Strefa franko-czeska obejmuje krysta
liczny Masyw Centralny Francji, Wogezy, 
Czarny Las i Masyw Czeski. Leży więc w 
całości poza Dolnym Śląskiem, na połu
dnie od niego, nie zrozumie się jednak 
dalszych rozważań bez choćby krótkiego 
opisu tego pasma. Strefa ta była i jest trak
towana jako kręgosłup Europy, do które
go od północy i od południa narastały 
młodsze jednostki geologiczne. Pozostaw
my w cieniu jednostki położone w zacho
dniej Europie i skupmy się pokrótce na 
ostatniej jednostce wspomnianego członu. 
Masyw Czeski (bez Sudetów) jest utwo
rzony przez różnego rodzaju gnejsy, przy
puszczalnie znacznie starsze od kambru. 
Zapewne na nich (używam formy przypu
szczalnej, ponieważ nigdzie nie stwierdzo
no naocznie pierwotnego kontaktu gnej
sów z okrywą osadową), a w podłożu nie
cki Pragi leżąpotężnej grubości zmetamor- 
fizowane osady proterozoiczne, to znaczy 
przedkambryjskie. Na nich spoczywają 
osady od kambru aż po środkowy dewon. 
Niecka praska jest słynna ze znajdowanych 
tam wspaniałych skamieniałości trylobi- 
tów, opracowanych systematycznie przez 
francuskiego paleontologa Barrandiena, na 
którego cześć nieckę praską nazwano też 
Barrandienem (patrz mapka). Masyw Cze
ski został przepojony wielkimi inwazjami 
magm granitowych w czasie od górnego 
dewonu aż po karbon. Produktami tych 
wielkich wydarzeń magmotwórczych są 
między innymi pluton Centralnych Czech 
i pluton południowo-czeski (patrz mapka). 
Od strony północno-wschodniej region 
Czech jest oddzielony od Sudetów wiel
kim basenem wypełnionym osadami kre
dy, tzw. Czeskim Rajem z malowniczymi 
skałkami. Częścią tego basenu są Góry 
Stołowe na terytorium Polski. W części 
południowo-wschodniej granicę Masywu 
Czeskiego stanowi wielkie nasunięcie, 
wzdłuż którego skorupa kontynentalna jed
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nostki morawsko-śląskiej została przed 
karbonem wsunięta pod skorupę Masywu 
Czeskiego, co na małą skalę przypomina 
stosunki stwierdzone pod Himalajami. 
Podwojenie grubości skorupy ziemskiej 
w tym paśmie pozwala przypuszczać, że 
istniały tutaj niegdyś góry o znacznej wy
sokości. Rombowy kształt Masywu Cze
skiego (bez Sudetów) sugeruje, że blok ten 
jest rezultatem wielkoskalowego ścinania
0 nieznanym wieku.

Zaliczenie Masywu Czeskiego do gór
skiego pasma waryscyjskiego jest przykła
dem stosowania zasady Stillego wspo
mnianej na wstępie. Mimo że ogromna 
część tamtejszych skał jest wieku prekam- 
bryjskiego, całą jednostkę zalicza się do 
pasma gór waryscyjskich, ponieważ ich 
konsolidacja związana z inwazjami magm
1 ich zakrzepnięciem była wieku karboń- 
skiego.

Strefa sakso-turyńsko-sudecka
Obejmuje ona Sudety właściwe oraz 

przedpole Sudetów aż do linii Odry. Od
nośnie tego pasma w obrębie gór waryscyj
skich istniejąnajwiększe kontrowersje mię
dzy geologami. Spory między innymi do
tyczą kwestii, czy w obrębie tego pasma 
generalnie waryscyjskiego ukrywają się 
resztki starszego górotworu kaledońskie- 
go. Nie wchodząc w te spory można stwier
dzić, że w paśmie tym występują liczne

bloki skał krystalicznych, gnejsowych, 
przedkaledońskich (np.: blok Gór Sowich, 
blok gnejsów Gór Izerskich, gnejsów oko
lic Strzelina), których wiek został oznaczo
ny metodami radiometrycznymi na 500 do 
700 milionów lat, czyli podobnie jak wiek 
gnejsów w Czechach. Wielkie tu zasługi 
położyli geolodzy brytyjscy G. J.H. 01iver, 
F. Korfu i T.E. Krough, którzy dokonali 
108 oznaczeń wieku skał za pomocą za
stosowania bardzo precyzyjnej technolo
gii. Gnejsy sudeckie w większości są więc 
pozostałością assyntyjskiej, zaś według 
innego nazewnictwa kadomskiej górotwór- 
czości, co przewidywał uprzednio Józef 
Oberc, profesor Uniwersytetu Wrocław
skiego.

Ten krystaliczny fundament został 
w starszym paleozoiku rozbity na poszcze
gólne kry, zaś między nimi zostały osadzo
ne sekwencje skał osadowych, którym to
warzyszył wulkanizm międzypłytowy, po 
stronie polskiej opracowany z wielką pre
cyzją przez J. Kryzę (Uniwersytet Wro
cławski) i A. Muszyńskiego (Uniwersytet 
Poznański). W Górach Kaczawskich, 
podobnie też w Niemczech, ta sekwencja 
osadowa ma zasięg czasowy od kambru aż 
po dolny karbon włącznie i została prze
rwana przez ruchy fałdowe zwane góro
twórczą fazą sudecką. Osadzanie trwa więc 
tutaj dłużej niż w uprzednio omówionej 
strefie czeskiej.

Inną cechą tej strefy, występującązarów- 
no po stronie niemieckiej, jak i polskiej, 
jest obecność obcego pochodzenia skał 
krystalicznych, występujących w postaci 
dwóch masywów, w Niemczech jest to 
gnejsowy masyw Munchbergu, a w Sude
tach gnejsowy masyw Gór Sowich. Zapew
ne pochodzą one z wewnętrznej części 
pasma waryscyjskiego, a więc z terytorium 
Czech. W jaki sposób dostały się te masy
wy w obręb strefy sakso-turyńsko-sudec- 
kiej, nie jest dostatecznie wyjaśnione. Roz
waża się mechanizm podobny do surfingu 
u czoła kolejnych i coraz to młodszych in
wazji magmowych.

Strefa sakso-turyńsko-sudecka jest prze
pojona inwazjami magm o składzie grani
towym, które są datowane głównie na prze
łom dolnego i górnego karbonu, a więc 
towarzyszą one fazie sudeckiej. Przykła
dem tego typu masywu są Karkonosze, 
z malowniczymi skałkami Pielgrzymów, 
skałek Sokolich Gór koło Janowic Wiel
kich czy Śnieżnych Kotłów. Masywy gra
nitowe Przedsudecia znane są z okolic 
Strzegomia i Strzelina, gdzie istnieją jed
ne z najgłębszych, wywierających ogrom
ne wrażenie kamieniołomów w Europie. 
Datowanie tych skał było możliwe dzięki 
współpracy polsko-francuskiej między ge
ologami z Uniwersytetu Wrocławskiego 
a geologami z Uniwersytetu w Clermont
-  Ferrand, głównie Christianem Pinem
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i Jeanem P. Duthou. Północnączęść strefy 
saksońsko-turyńsko-sudeckiej stanowi 
wydłużony „środkowo-niemieckie wynie
sienie krystaliczne”, przedłużające się na 
teren Polski w postaci „krystaliniku Środ
kowej Odry”. Na terenie Niemiec zostało 
ono wydźwignięte w górnym dewonie. 
W Polsce nieco później, bo dopiero po 
dolnym karbonie. J. Don porównał pozy
cję tej podstrefy górotworu waryscyjskie- 
go z pozycją Pienin w górotworze karpac
kim. Zarówno Pieniny, jak i wyniesienie 
środkowo-niemieckie oddzielaj ą zewnętrz
ną część pasma górotwórczego (strefę 
reno-hercyńską) od jego strefy wewnętrz
nej (sakso-turyńsko-sudecką).

Strefa sakso-turyńsko-sudecka od
wschodu jest obcięta pasmem Niemczy. 
Napotyka się tam zespoły skał, które są 
podobne do skał współcześnie tworzących 
dna wąskich mórz, jak np. Morza Czerwo
nego, ale i też dna oceanów. Sądzi się, że 
strefa Niemczy była niegdyś znacznie szer
sza, a obecnie występujące koło Sobótki, 
Szklar, Braszowic i Brzeźnicy skały zasa
dowe są resztką dna paleozoicznego mo
rza. Na temat pozycji i składu tych skał 
odbywały się na Dolnym Śląsku konferen
cje międzynarodowe, ponieważ teoretycy 
zajmujący się ewolucją pasm górotwór
czych przewidywali ich istnienie w paśmie 
granicznym między strefą sakso-turyńską 
a strefą reno-hercyńską. Wielkie zasługi 
przy badaniu tych skał położył między in
nymi prof. Uniwersytetu Wrocławskiego 
Alfred Majerowicz.

Interesującą sprawą jest mechanizm, 
który był odpowiedzialny za zwężenie tej 
strefy i wreszcie jej zupełne zaciśnięcie. 
Autor tych słów sądzi, że zaciskanie to było 
połączone z nachodzeniem na siebie wiel
kich płyt skalnych, które utworzyły wzór 
nieco podobny do zachodzących na siebie 
dachówek. Prowadziło to do pogrubienia 
skorupy ziemskiej i ułatwiło wytapianie 
magmy granitowej w głębokich poziomach 
litosfery. Powstałą w ten sposób strefę
o pogrubionej skorupie ziemskiej i prze
pojoną magmami autor nazwał „StrefąZ” 
na cześć swojego mistrza profesora Józefa 
Zwierzyckiego, współodkrywcy miedzi 
w Zagłębiu Lubińskim. Dalej na północ
ny zachód, po stronie niemieckiej, przyj
muje się inny sposób zaciskania zbiornika 
morskiego, a sam proces i powstałą w jego 
wyniku strefę nazwano „Strefą A” na cześć 
geologa alpejskiego Ampferera.

Strefa reno-hercyńsko-wielkopolska
Obejmuje ona skrajnie północnączęść 

Dolnego Śląska, to j est tereny położone na 
północ od linii Odry. Strefa ta, wydzielo
na przez Kossmata (1927), rozciąga się od 
S części Irlandii, przez SW Anglię, Arde- 
ny, reńskie Góry Łupkowe, Góry Harcu, 
Las Flechtyński, ukryta jest w podłożu 
Wielkopolski i skręca ku SE, gdzie łączy 
się ze strefą morawsko-śląską. Skały tej 
strefy są reprezentowane przez płytkowod- 
ne osady klastyczne i wapienie dolno- 
i środkowodewońskie. Na nich leżą łupki 
powstałe na dnie pełnego morza oraz osa
dy fliszowe dolnego karbonu. Ta znacznej 
grubości sekwencja osadów jest w Arde- 
naćh i w Westfalii częściowo przykryta 
przez wielkie leżące fałdy zbudowane ze 
skał osadowych i wulkanicznych powsta
łych w oceanie reno-hercyńskim, pchnię
tych następnie ku N na wspomniane skały 
płytkowodnego pochodzenia. Te ostatnie 
sąsiadowały od północy z rozległym pu
stynnym kontynentem.

Na terytorium  Polski skały strefy 
reno-hercyńskiej są znane tylko z wier
ceń z terenu Wielkopolski. Są to fliszo- 
podobne utw ory dolnego karbonu.
O utworach dewońskich leżących głębiej 
nie mamy wystarczających informacji. 
W wierceniach wykonanych w okolicy 
Leszna i Wschowy w skałach o niezna
nym wieku i o niskim stopniu metamor- 
fizmu autor rozróżnił ślady poziomych 
nasunięć. Nie zdołano określić kierun
ku tych nasunięć, zapewne stanowią one 
kaledońskie głębokie podłoże skał fli
szu karbońskiego, albo też są one nasu
nięte na flisz, podobnie jak to ma miej
sce w Ardenach i Westfalii. Główna de
formacja omówionych w tej strefie skał 
nastąpiła w fazie sudeckiej, a więc 
podobnie jak w strefie sakso-turyńskiej. 
Początek sedymentacji natomiast rozpo
czął się w tej strefie znacznie później niż 
w sakso-turyńskiej. Nie ma też w tej stre
fie tylu masywów granitowych co w stre
fie przylegającej do niej od południa.

Strefa przedgórska, 
westfalsko-górnośląska

Przed czołem sfałdowanego pasma wa- 
ryscyjskiego utworzyła się szeroka bruzda 
wypełniona głównie utworami karbonu. 
Najlepiej osady te są wykształcone w West
falii i na Górnym Śląsku, gdzie zawierają 
pokłady węglowe będące przedmiotem 
eksploatacji w licznych kopalniach. Pomię

dzy Westfalią a Górnym Śląskiem osady 
tego pasma są znane tylko z wierceń oraz 
z prospekcji geofizycznej.

Na utworach pasma waryscyjskiego, 
częściowo zdegradowanego przez erozję, 
osadziły się utwory platformowe, od gór
nego permu aż po czwartorzęd. Na terenie 
Niemiec i Polski utwory te cechują się 
wielkim podobieństwem. Może najlepiej 
będzie to widoczne na przykładzie osadów 
permu. Dolny perm w obu tych obszarach 
stanowią utwory osadzane w środowisku 
pustynnym, powstałe z niszczenia niedaw
no powstałych gór pasma waryscyjskiego. 
Górny perm, czyli cechsztyn, to osady 
głównie morza, które pozostawiło po so
bie potężnej grubości osady soli kamien
nej, soli potasowych, gipsów, anhydrytów, 
dolomitów i -  co najbardziej interesujące
-  łupków miedzionośnych. Prof. Józef 
Zwierzycki, który znał z autopsji sole po
tasowe i łupki miedzionośne Niemiec, 
wykonał w latach pięćdziesiątych nigdy nie 
publikowaną mapę hipotetycznego zasię
gu morza cechsztyńskiego na terenie Pol
ski, która stała się podstawą poszukiwań 
surowców użytecznych, poszukiwań 
uwieńczonych słynnym odkryciem złóż 
miedzi w okręgu Lubina i Głogowa. Trze
ba przy tym podkreślić śmiałość dociekań 
prof. Zwierzyckiego, ponieważ według 
opinii wydanej w czasie II wojny przez nie
mieckiego profesora Eisentrauta, specja
listy od geologii złożowej, nie było szans, 
aby znaleźć nowe złoża miedzi na Dolnym 
Śląsku.

Osady cechsztynu Niemiec i Polski są 
tak podobne do siebie, że w sekwencji osa
dowej liczącej około 1200  m miąższości 
można znajdować odpowiedniki warstw 
i warstewek liczących nawet 0 ,2- 0 ,5 m 
grubości. Podobne stosunki, może nie idą
ce aż tak daleko, można obserwować też 
w osadach pochodzących z innych epok 
mezozoiku i kenozoiku.

W konkluzji można stwierdzić, że roz
wój geologicznych jednostek, jakie wy- 
stępująna terenie Dolnego Śląska, Wiel
kopolski i Górnego Śląska, jest bezpośre
dnio związany z ewolucją komplementar
nych jednostek geologicznych Niemiec, 
Północnej Francji i Południowej Anglii. 
W sensie geologicznym te wszystkie jed
nostki tworzą razem jeden układ wyso
kiego rzędu.
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Przemiany struktury własnościowej 
na Dolnym Śląsku w latach 1990-1996
Ewa Pancer-Cybulska

I. Przemiany struktury własnościowej 
to jeden z podstawowych elementów trans
formacji ustrojowo systemowej, rozpoczę
tej w Polsce na przełomie lat osiemdzie
siątych i dziewięćdziesiątych. O randze 
tych przemian najlepiej świadczy fakt, że 
ciągle towarzyszy im atmosfera wyjątko
wego zainteresowania ze strony niemal 
wszystkich środowisk. Podpisanie układu 
stowarzyszeniowego ze Wspólnotami Eu- 
ropej skimi oraz bliska perspektywa uzyska

nia członkostwa w Unii Europejskiej są 
dodatkowymi argumentami przemawiają
cymi za koniecznością oceny tempa, skali 
efektów tych przemian dla gospodarki pol
skiej. Ukształtowanie prawidłowych sto
sunków własnościowych w zasadniczy 
sposób wpływa na poziom efektywności 
działania we wszystkich przekrojach go
spodarki -  makro-, mezo- i mikroekono
micznym. Istotne jest także rozpatrywanie 
ich w ujęciu przestrzennym, gdyż pozwala

to na ocenę stopnia zróżnicowania teryto
rialnego kraju, wskazanie istniejących dys
proporcji regionalnych oraz tendencji ich 
pogłębiania bądź niwelowania.

Kolejnym zasadniczym elementem trans- 
formacji systemowej w Polsce jest demo
kratyzacja oraz -  ściśle z nią związana -  
decentralizacja systemu administracji i za
rządzania. Efektem tych przemian ma być 
państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne, 
z dużym zakresem samorządności dla władz

Tabela III. 1

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ (BEZ ZAKŁADÓW OSÓB FIZYCZNYCH)
W LATACH 1992-1996

Wyszczególnienie
a)31.12.1992
b) 31.12.1993
c) 31.12.1994
d) 31.12.1995
e) 30.06.1996

Ogółem

W TYM:

Stowarzyszenia 
i organizscje 

społeczne

PRZEDSIĘ
BIORSTWA SPÓŁKI spół

dzielnie fundacje
pań

stwowe komunalne razem prawa han
dlowego cywilne pozostałe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 255691 7245 542 170132 69907 99331 894 19372 2282 6054

POLSKA b 369689 5924 647 270661 83283 186433 945 19746 3052 8592
c 402001 4955 564 301860 95017 205849 994 19816 3471 10684
d 417283 4357 482 312974 104922 207021 1031 19822 3817 13376
e 438918 4081 456 329736 110361 218206 1169 19829 3941 16732
a 22487 676 42 15924 4797 11128 32 1519 141 580

DOLNY ŚLĄSK b 31100 562 41 24079 5923 23484 33 1546 174 820
c 33022 463 35 25519 7030 18456 33 1529 195 990
d 33321 377 33 25541 8083 17423 35 1513 222 1234
e 34713 351 33 26729 8595 18096 38 1509 227 1409
a 3129 146 2 1998 726 1265 7 252 17 86

Województwo b 4653 134 2 3345 926 2412 7 254 20 119
c 4617 109 1 3301 1098 2196 7 251 25 144

JELENIOGÓRSKIE d 5053 83 3 3678 1276 2395 7 246 28 187
e 5333 75 5 3875 1355 2510 10 244 27 238
a 3054 98 18 1731 641 1089 0 274 19 138

Województwo b 4653 75 15 3106 775 2330 1 278 26 215
c 5051 57 12 3515 896 2618 1 250 27 247

LEGNICKIE d 5040 47 11 3484 973 2505 6 234 30 285
e 5230 45 10 3592 1032 2553 7 233 31 302

Województwo
3 4294 159 11 2753 861 1896 12 361 21 93
b 7528 143 11 5750 1046 4692 12 364 27 131

WAŁBRZYSKIE
c 7990 119 8 6229 1236 4981 12 372 32 166
d 7233 97 7 5388 1399 3977 12 371 38 208
e 7923 89 7 5989 1505 4473 11 368 38 247
3 12010 273 11 9460 2569 6878 13 632 84 263

Województwo b 14266 210 13 11316 3176 8127 13 656 101 355
c 15364 178 14 12474 3800 8661 13 656 111 444

WROCŁAWSKIE d 15995 150 12 12991 4435 8546 10 662 126 554
e 16227 142 11 13273 4703 8560 10 664 131 622

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Zmiany strukturalne grup gospodarki narodowej” 
GUS, Warszawa, lata 1992-1996
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Tabela III. 2

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO WEDŁUG RODZAJU KAPITAŁU 
w latach 1992-1996

Wyszczególnienie
a) 31.12.1992
b) 31.12.1993
c) 31.12.1994
d) 31.12.1995
e) 30.06.1996

Ogółem
Według rodzaju kapitału

Skarbu
Państwa

państwowych
osób
prawnych

samorządu
terytorialnego

prywatnego
krajowego

zagranicznego

1 2 3 4 5 6 7
a 69907 1075 3908 760 63952 10010

POLSKA b 83283 1374 4250 977 74447 15167
c 95017 1746 4432 1125 83585 19737
d 104922 2023 4697 1219 90843 24086
e 110361 2167 4868 1273 94810 26332
a 4797 88 288 56 4405 722

DOLNY SLĄSK b 5923 124 295 73 5229 1261
c 7030 177 293 83 6061 1742
d 8083 198 305 88 6809 2313
e 8595 205 320 95 7176 2573
a 726 13 39 5 660 112

Województwo b 926 19 44 7 802 231
c 1098 32 46 10 932 321

JELENIOGÓRSKIE d 1276 42 44 12 1048 451
e 1355 45 45 18 1099 496
a 641 17 17 13 613 57

Województwo b 775 34 18 18 716 99
0 896 46 20 22 809 136

LEGNICKIE d 973 47 31 27 864 174
e 1032 48 35 30 902 205
a 861 18 98 24 777 106

Województwo b 1046 20 101 29 931 187
o 1236 31 98 31 1085 256

WAŁBRZYSKIE d 1399 34 94 28 1220 338
e 1505 37 100 29 1303 383
a 2569 40 134 14 2355 447

Województwo b 3176 51 132 19 2780 744
c 3800 68 129 20 3235 1029

WROCŁAWSKIE d 4435 75 136 21 3677 1350
e 4703 75 140 18 3872 1489

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej” 
GUS, Warszawa, lata 1992-1996

lokalnych i regionalnych. Celem działań 
decentralizacyjnych jest stworzenie warun
ków, w których uwaga władz lokalnych bę
dzie się koncentrować na modelowaniu 
i wdrażaniu w życie lokalnych strategii roz
wojowych. Aspirowanie do udziału w Unii 
Europejskiej wymaga wielu konkretnych 
przedsięwzięć zwiększających konkurencyj
ność naszego kraju oraz poszczególnych 
jego regionów na arenie międzynarodowej. 
Podstawą wszelkich przedsięwzięć tego 
typu, realizowanych ze szczebla lokalnego 
i regionalnego, powinno być zatem rozpo
znanie wielorakich skutków transformacji 
ustrój o wo-systemowej dla tych układów, 
począwszy od struktury własnościowej.

Przedmiotem zainteresowania autorki 
są przemiany w obrębie struktury własno

ściowej na Dolnym Śląsku w latach 1990- 
-1996.

II. Aktualna struktura własnościowa 
jest w głównej mierze efektem działań pry
watyzacyjnych, które odbywały się w okre
ślonych uwarunkowaniach normatywno- 
-prawnych. Należy o tym przypomnieć, 
gdyż obecnie również w tym zakresie do- 
konująsię istotne zmiany. Procesy prywa
tyzacyjne, realizowane w latach 1990- 
-1996, były normowane m.in. przez na
stępujące akty prawne:

-  ustawę z 13 lipca 1990 r. o prywaty
zacji przedsiębiorstw państwowych;

-  ustawę z 13 lipca 1990 r. o utworze
niu urzędu ministra przekształceń własno
ściowych;

-  ustawę o przedsiębiorstwach pań
stwowych z 25 września 1981 r.;

-  ustawę o gospodarowaniu nierucho
mościami rolnymi Skarbu Państwa z 13 
października 1991 r.;

-  ustawę z 30 kwietnia 1993 r. o Naro
dowych Funduszach Inwestycyjnych i ich 
prywatyzacji.

Na całokształt przemian struktury wła
snościowej omawianego okresu składają 
się następujące formy przeobrażeń:

1) prywatyzacja kapitałowa i likwida
cyjna

2 ) program powszechnej prywatyzacji
3) program komercjalizacji przedsię

biorstw państwowych
4) program stabilizacji, restrukturyza

cji i prywatyzacji
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Tabela III. 3

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO WEDŁUG FORM PRAWNYCH 
w latach 1992-1996

Wyszczególnienie
a) 31.12.1992
b) 31.12.1993
c) 31.12.1994

Ogółem Akcyjne Z o.o. Jawne Komandy
towe

d) 31.12.1995
e) 30.06.1996

a 69907 2624 66426 808 49

POLSKA b
c

83283
95017

3131
3897

79212
90146

835
852

105
122

d 104922 4740 99239 799 144
e 110361 5183 104214 802 162
a 4797 201 4498 91 7
b 5923 236 5579 96 12

DOLNY ŚLĄSK c
d

7030
8083

300
360

6620
7622

97
86

13
13

e 8595 390 8105 84 16

Województwo
a
b

726
926

28
32

671
865

26
28

1
1

JELENIOGÓRSKIE
c
d

1098
1276

44
56

1026
1193

27
26

1
1

e 1355 60 1268 26 1

Województwo
a
b

641
775

17
22

613
741

11
12

0
0

LEGNICKIE
c
d

896
973

30
39

851
923

15
11

0
0

e 1032 41 979 11 1

Województwo
a
b

861
1046

68
71

789
967

4
5

0
3

WAŁBRZYSKIE
c
d

1236
1399

86
91

1140
1298

7
7

3
3

e 1505 99 1397 6 3

Województwo
a
b

2569
3176

88
111

2425
3006

50
51

6
8

WROCŁAWSKIE
c
d

3800
4435

140
174

3603
4208

48
44

9
9

e 4703 190 4461 41 11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Zmiany strukturalne grup 
podmiotów gospodarki narodowej”, GUS, Warszawa, lata 1992-1996

5) prywatyzacja założycielska
6 ) reprywatyzacja*.

Aktualnie, jak wiadomo, większość 
z powołanych aktów prawnych i progra
mów znowelizowano (np. ustawa o komer
cjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych z 30.08.1996 r.), zlikwido
wano Ministerstwo Przekształceń Własno
ściowych, powołując Agencję Prywatyza
cji z prezesem na czele w ramach Mini
sterstwa Skarbu Państwa. Nie rozwiązany 
pozostaje nadal problem reprywatyzacji, 
gdyż stosownej ustawy nie udało się pod
jąć do dziś, mimo istnienia (albo z powo
du istnienia) kilku jej projektów oraz przy
kładowych rozwiązań tego zagadnienia 
w krajach sąsiednich.

Przemiany struktury własnościowej od
bywają się wielokierunkowo, a ich skutki 
są obserwowane w różnych przekrojach. 
Oprócz kształtowania się sektora prywatne
go i publicznego, na odnotowanie zasługu

je fakt dużego zróżnicowania form organi
zacyjno-prawnych działalności gospodar
czej. Zmiany dotyczą głównie przedsię
biorstw państwowych, komunalnych oraz 
spółdzielczych, które były typowe i do
minujące w warunkach własności uspołecz
nionej. W okresie tym własność prywatna 
była reprezentowana w formie zakładów 
osób fizycznych, głównie były to przedsię
biorstwa rodzinne. Efektem procesów pry
watyzacyjnych i przemian własnościowych 
jest pojawienie się dotychczas nie występu
jących form i rodzajów podmiotów. Chodzi 
tu o fundusze, fundacje czy agencje, przede 
wszystkim zaś o wszelkiego rodzaju spółki 
zróżnicowane ze względu na rodzaj kapita
łu, zakres odpowiedzialności prawnej i eko
nomicznej, podstawę działania itp. Procesy 
te są głównie widoczne w dziedzinie prze
mysłu, handlu i w szeroko rozumianej sfe
rze usług.

Efekty przemian własnościowych są też 
widoczne w sferze zagospodarowania

gruntów rolnych. Do realizacji procesów 
prywatyzacyjnych w tej dziedzinie powo
łano Agencję Własności Rolnej Skarbu 
Państwa.

III. Uniwersalnych wzorów optymali
zacji struktury własnościowej nie ma, gdyż 
relacje sektora publicznego i prywatnego 
są wypadkową wielu uwarunkowań o cha
rakterze społecznym, politycznym i ekono
micznym. Celem przemian strukturalnych 
w sferze własności jest ukształtowanie ta
kich proporcji między własnościąprywat- 
ną i publiczną, które gwarantują gospodar
ce podwyższanie stopnia jej efektywności, 
atrakcyjności i konkurencyjności. Omawia
ny materiał statystyczny (tab. III. 1, 2, 3) 
ilustruje zakres i tempo przemian własno
ściowych na Dolnym Śląsku na tle kraju.
Nie może jednak być podstawą do oceny 
skutków społecznych i ekonomicznych 
tych przemian. Taka ocena wymagałaby 
bowiem przeprowadzenia wnikliwych ba
dań, dotyczących wpływu zmian formy 
własności na efektywność działań określo
nych podmiotów gospodarczych.

W połowie 1996 roku na Dolnym Ślą
sku działało 34 713 podmiotów gospodar
czych spośród ogólnej liczby 438 918 
w całym kraju, co stanowi około 8%. Ich 
liczba systematycznie wzrastała -  w po
równaniu z 1992 rokiem nastąpił wzrost 
ogólnej liczby podmiotów o około 54%.

Jest on wypadkową różnokierunkowych 
zmian w poszczególnych grupach podmio
tów. Najszybszym wzrostem charakteryzują 
się stowarzyszenia i organizacje społecz
ne (o 143%) oraz spółki prawa handlowe
go (o 79%). Na niezmienionym poziomie 
kształtowała się liczba spółdzielni, nato
miast w przypadku przedsiębiorstw pań
stwowych nastąpił istotny spadek ich licz
by (o 48%). Wynika to z faktu przekształ
cania tych przedsiębiorstw w jednoosobo
we spółki Skarbu Państwa w celu później
szego ich sprywatyzowania. Stosunkowo 
niewielki spadek liczby przedsiębiorstw 
komunalnych (na Dolnym Śląsku o 21%, 
w Polsce -  o 16%) jest wynikiem braku 
odpowiednich unormowań, dotyczących 
gospodarowania mieniem komunalnym. 
Chodzi przede wszystkim o uregulowanie 
zakresu aktywności ekonomicznej gmin, 
zakaz prowadzenia działalności wykracza
jącej poza sferę użyteczności publicznej, 
sposoby prywatyzowania mienia komunal
nego. Sytuacja ta wpłynęła także na nie
wielkie zaangażowanie władz lokalnych w 3



10

Tabela IV. 1

Liczba państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej przejmowanych przez AWRSP
w latach 1990-1995

Wyszczególnienie Polska Dolny Śląsk
Województwo
jeleniogórskie

Województwo
legnickie

Województwo
wałbrzyskie

Województwo
wrocławskie

liczba przejętych
przedsiębiorstw
ogółem 1654 148 18 48 33 49
1992 720 69 6 18 13 32
1993 618 42 7 14 13 8
1994 307 35 5 16 7 7
1995 9 2 _ - _ 2
w % 
ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1992 43,5 46,6 33,3 37,5 39,4 65,3
1993 37,4 28,4 38,9 29,2 39,4 16,3
1994 18,6 23,6 27,8 33,3 21,2 14,3
1995 0,5 1,4 - - - 4,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Zmiany strukturalne w gospodarce" 
GUS, Warszawa 1995, Tab. 14

tworzenie spółek samorządu terytorialne
go. Ich liczba, po początkowym szybkim 
wzroście, zaczyna się stabilizować.

W ogólnej liczbie spółek prawa han
dlowego dominują zdecydowanie spółki
o prywatnym kapitale krajowym. Wszy
stkie spółki własności publicznej (Skar
bu Państwa, państwowych osób pra
wnych oraz samorządu terytorialnego) 
stanowią zaledwie 7,5% ogółu; ich zna
czenie jest marginalne. Warto zaznaczyć, 
że na Dolnym Śląsku szczególnie dyna
micznie rozwijają się spółki kapitału za
granicznego. Przyrosty ich liczby są tu 
szybsze niż w skali całego kraju. Dodat
kowo należy zauważyć, że w ciągu ostat
nich kilkunastu miesięcy napływ kapita
łu zagranicznego do Polski był większy 
niż w poprzednich 4 latach.

Z punktu widzenia form organizacyjno- 
-prawnych zarówno w Polsce, jak i na Dol
nym Śląsku dominują spółki z ograniczo
ną odpowiedzialnością. Ich udział w ogól
nej liczbie spółek prawa handlowego jest 
wysoki, wynosi 94%, gdyż jest to dogod
na forma organizacyjno-prawna dla małych

i średnich przedsiębiorstw działających 
w sferze przemysłu i drobnej wytwórczo
ści, budownictwa, w sferze handlu i usług. 
Udział spółek akcyjnych w ogólnej liczbie 
spółek prawa handlowego utrzymuje się na 
stałym poziomie około 4%; ta forma orga
nizacyjno-prawna wymaga znacznego ka
pitału założycielskiego, jest odpowiednia 
dla dużych przedsiębiorstw. Akcje prawie 
100 spółek akcyjnych są notowane na Gieł
dzie Papierów Wartościowych w Warsza
wie, na rynku podstawowym lub równo
ległym (4 z nich działają na Dolnym Ślą
sku).

Duża część spółek prawa handlowego 
powstała w wyniku przeprowadzenia pry
watyzacji metodą kapitałową lub likwida
cyjną, dominujący jest jednak udział 
podmiotów nowo zakładanych.

W przekształcaniu struktury własno
ściowej istotną rolę odgrywa Program Po
wszechnej Prywatyzacji (PPP), którego 
celem jest uwłaszczenie obywateli. PPP, 
mimo początkowej krytyki i niechęci nie
których środowisk politycznych, rozwija 
się zgodnie z założeniami. Sukcesem za

kończył się kolejny jego etap-rozprowa
dzania świadectw udziałowych, które wy
kupiło 95% uprawnionych.

Aktualnie spośród 512 spółek uczestni
czących w PPP, zgrupowanych w 15 Naro
dowych Funduszach Inwestycyjnych, 65 jest 
zlokalizowanych na Dolnym Śląsku.

IV. Agencja Własności Rolnej Skarbu 
Państwa (AWRSP), działająca na podsta
wie przepisów Ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Pań
stwa, koncentrowała swoją działalność na 
prywatyzacji państwowych przedsię
biorstw gospodarki rolnej poprzez ich li
kwidację. Przejmowany przez AWRSP 
majątek podlegał w celu prywatyzacji na
stępującym czynnościom:

-  był oferowany do sprzedaży prywat
nym nabywcom

-  był wnoszony do spółki (spółka 
z udziałem AWRSP)

-  był oddawany w odpłatne użytkowa
nie prywatnym dzierżawcom.

Efekty działalności AWRSP na Dolnym 
Śląsku (według stanu na 31.12.1995 r.)

można scharakteryzować w następują
cych ujęciach:

1) liczba przejm ow anych przez 
AWRSP państwowych przedsiębior
stwach gospodarki rolnej (tab. IV. 1)

2 ) powierzchnia gruntów włączonych 
do Zasobu WRSP (tab. IV.2)

3) kierunki zagospodarowania gruntów 
przejętych przez AWRSP (tab. IV.3).

Jak wynika z informacji przedstawio
nych w tabeli IV. 1, proces przejmowania 
państwowych przedsiębiorstw gospodar
ki rolnej przebiegał na Dolnym Śląsku dość 
sprawnie. W ciągu 4 lat działalności 
AWRSP przejęła 148 zlokalizowanych tu 
przedsiębiorstw, co stanowi 8,9% ogólnej 
liczby działających w kraju (były one zlo
kalizowane głównie w północnej i zacho
dniej części Polski). Najwięcej przedsię
biorstw, bo prawie połowę, przejęto 
w 1992 r. (46,6%), w następnych latach 
tempo zmalało do 23,6% w 1994 r., kiedy 
to w 3 spośród 4 województw Dolnego 
Śląska proces ten był już zakończony. Je
dynie w woj. wrocławskim w 1995 r. 
AWRSP przejęła ostatnie dwa przedsię
biorstwa państwowe gospodarki rolnej 
spośród 9, które działały jeszcze w kraju 
na starych zasadach.

Powierzchnia gruntów włączonych do 
Zasobu WRSP, z podziałem na źródło ich 
pochodzenia jest kolejną charakterystyką

Tabela IV. 2

Powierzchnia gruntów włączonych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Wyszczególnienie Polska Dolny Śląsk
Województwo
jeleniogórskie

Województwo
legnickie

Województwo
wałbrzyskie

Województwo
wrocławskie

Powierzchnia 
gruntów przeję
tych ogółem 
(w tys. ha) 4412,6 437,1 84,2 115,3 71,7 165,9
- z państwowych 

przedsiębiorstw 
gospodarki rolnej 3740,6 373,2 53,7 100,0 71,1 148,4

- z Państwowego 
Funduszu Ziemi 537,8 53,7 27,8 10,4 0,3 15,2

- z innych tytułów 134,2 10,2 2,7 4,9 0,3 2,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Zmiany strukturalne w gospodarce” 
GUS, Warszawa 1995, Tab. 17
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Tabela IV. 3

Kierunki zagospodarowania gruntów przejętych przez AWRSP (w tys. ha)

Wyszczególnienie Polska Doiny Śląsk
Województwo
jeleniogórskie

Województwo
legnickie

Województwo
wałbrzyskie

Województwo
wrocławskie

Powierzchnia 
gruntów ogółem 4412,6 437,1 84,2 115,3 71,7 165,9
- sprzedanych 239,5 14,1 2,8 1,9 2,8 6,6
- przekazanych 

nieodpłatnie 50,9 2,0 0,2 0,6 0,1 1,1
- wniesionych do 

spółek 8,2 0,9 - 0,1 0,7 0,1

Na stanie Zasobu 
ogółem 4114,0 420,1 81,2 112,7 68,1 158,1
z tego:
- dzierżawionych 2744,8 282,7 46,1 73,0 43,1 120,5
- administrowa

nych 332,9 32,6 0,2 5,0 10,0 17,4
- w zarządzie 
i wieczystym 
użytkowaniu 41,0 1,0 0,0 0,1 0,9 0,0

- w tymczasowym 
zarządzie 544,0 60,3 12,9 24,3 13,7 10,0

- oczekujących na 
zagospodarowa
nie 451,3 42,9 22,0 10,3 0,4 10,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Zmiany strukturalne w gospodarce” 
GUS, Warszawa 1995, Tab. 18

procesów prywatyzacyjnych w sferze go
spodarki rolnej.

Udział Dolnego Śląska w zasilaniu Za
sobu WRSP kształtował się na poziomie 
9,9% -  w przypadku gruntów ogółem, 
10% -  w odniesieniu do gruntów przeję
tych z Państwowego Funduszu Ziemi oraz 
z Państwowych przedsiębiorstw gospodar
ki rolnej i na poziomie 7,6% w stosunku 
do innych tytułów. Strukturę gruntów włą
czonych do ZWRSP na Dolnym Śląsku 
kształtowały głównie grunty państwowych 
przedsiębiorstw  gospodarki rolnej -  
85,4%, Państwowego Funduszu Ziemi -  
12,3%, pozostałe tytuły -  2,3%. Odpowia
da to w przybliżeniu strukturze dla Polski, 
która jest następująca: 84,7%; 12,2%; 
3,1%.

Uzupełnieniem charakterystyki proce
sów prywatyzacyjnych w obrębie własno
ści rolnej jest wskazanie kierunków zago
spodarowania gruntów przejętych przez 
AWRSP. Ilustruje to tab. IV.3

Udział gruntów Dolnego Śląska znaj
dujących się na stanie Zasobu WRSP w 
ogólnej powierzchni gruntów dla Polski 
wynosi 10,2%. Zbliżony jest także udział 
gruntów rolnych Dolnego Śląska w ogóle 
gruntów oczekujących na zagospodarowa
nie i wynosi 9,5%.

Dla oceny efektów działań prywatyza
cyjnych AWRSP celowe jest ustalenie 
struktury gruntów będących pod jej za
rządem dla Polski i Dolnego Śląska. 
Struktura ta przedstawia się następująco 
(w %):

Wyszczególnienie POLSKA DOLNY ŚLĄSK

Powierzchnia gruntów ogółem 100,0 100,0

-  sprzedanych 5,4 3,2

-  przekazanych nieodpłatnie 1,1 0,5

-  wniesionych do spółek 0,2 0,2

Na stanie Zasobu ogółem 93,3 96,1

z tego: 100,0 100,0

-  dzierżawionych 66,7 67,3

-  administrowanych 8,1 7,8

-  w zarządzie i wieczystym użytkowaniu 1,0 0,2

-  w tymczasowym zarządzie 13,2 14,5

-  oczekujących na zagospodarowanie 11,0 10,2

Z porównania obu struktur wynika ich 
podobieństwo, wskazujące jednak na nie
zbyt wysoką skuteczność AWRSP w rea
lizacji procesów prywatyzacyjnych. Na sta
nie Zasobu znajduje się znakomita więk
szość przejętych gruntów, przy czym dla 
Dolnego Śląska wskaźnik ten jest wyższy 
niż dla Polski (odpowiednio 96,1% oraz 
93,3%). Można na tej podstawie wniosko
wać o nieatrakcyjności oferty prywatyza
cyjnej Agencji, można też założyć, że osią
ga ona większe korzyści z dzierżawy niż 
prywatyzacji gruntów rolnych. Należy bo
wiem pamiętać, że wśród celów AWRSP 
wymienia się także pozyskiwanie środków 
na restrukturyzację rolnictwa (dochody 
AWRSP nie zasilają budżetu państwa). 
Warto również zauważyć, iż aż ponad 10% 
gruntów oczekuje na zagospodarowanie. 
Obecnie nie ma więc żadnych propozycji 
ich wykorzystania.

V. Przemiany struktury własnościowej 
gospodarki nie są celem samym w sobie, 
a jedynie warunkują poprawę efektywno
ści działania i gospodarowania. Są one wa
runkiem koniecznym, ale nie wystarczają
cym do transformowania gospodarki 
w kierunkujej urynkowienia. Czynnikiem 
równie ważnym, a może nawet ważniej
szym, z punktu widzenia możliwości roz
wojowych gospodarki lokalnej i regional
nej, jest jej zasilanie kapitałowe. Oznacza 
to zatem zdolność układów lokalnych i re
gionalnych do samodzielnego generowa
nia środków inwestycyjnych oraz umiejęt
ność pozyskiwania inwestorów, przyciąga
nia i zachęcania ich do alokacji środków 
na danym terenie. Na decyzje alokacyjne 
potencjalnych inwestorów istotny wpływ 
ma ocena stopnia ryzyka i szans powodze
nia przedsięwzięć inwestycyjnych. W tym 
kontekście na uwagę zasługuje przygoto
wany przez Instytut Badań nad Gospodar
ką Rynkową* * raport na temat atrakcyjno
ści inwestycyjnych województw. Przedsię
wzięcie to ma na celu ocenę ryzyka i atrak
cyjności inwestycyjnej Polski i jest reali
zowane systematycznie od 1993 r., a jego 
efektem jest ranking województw ze wzglę
du na ich atrakcyjność inwestycyjną.

Do oceny atrakcyjności województw 
wykorzystano następujące czynniki:

1) wskaźnik syntetyczny
2 ) infrastrukturę łączności
3) dostępność komunikacyjną
4) chłonność rynku 3
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5) rynek pracy
6) zaplecze przemysłowe
7) otoczenie biznesu
8) transformację gospodarki
9) atrakcyjność turystyczną i stan śro

dowiska przyrodniczego.

Cztery województwa w obrębie Dolne
go Śląska uzyskały następujące oceny 
w 6 -stopniowej skali atrakcyjności A-F.

Czynniki 1 2
woj. jeleniogórskie C D

woj. legnickie D D
woj. wałbrzyskie C B
woj. wrocławskie A B

Zdecydowanie najlepiej wypadła oce
na województwa wrocławskiego (składa 
się głównie z ocen cząstkowych A i B).

Ocena stopnia transformacji gospodar
czej (przemiany własnościowe są istotnym 
jej wyznacznikiem) nie wypadła najlepiej; 
województwo wrocławskie otrzymało oce
nę B, natomiast pozostałe -  ocenę D, 
przedostatnią w 5- stopniowej skali. Wy

żej zostało ocenione otoczenie biznesu, 
którego stan jest również skorelowany z 
zakresem i tempem przemian struktury 
własnościowej. Ponadto jest on w dużym 
stopniu efektem aktywności i przedsiębior
czości władz lokalnych i regionalnych (wo
jewództwo wrocławskie- ocena A, pozo
sta łe - ocena C).

Wskaźnik syntetyczny dla poszczegól
nych województw jest zróżnicowany od

3 4 5 6 7 8 9
C C D F C D B

B B E D C D F

D C D F c D B

B A A B A B D

A -  dla województwa wrocławskiego, po
przez C -  dla województwa jeleniogórskie
go i wałbrzyskiego, do D -  dla wojewódz
twa legnickiego. Daje on pewien pogląd 
na sytuację Dolnego Śląskajako regionu, 
ale z pewnością nie można tu dokonać pro
stego uśrednienia ocen poszczególnych 
województw. Wymagałoby to zapewne 
przeprowadzenia badań ankietowych.

Na zakończenie należy przytoczyć je
szcze jeden element raportu Instytutu ba
dań nad Gospodarką Rynkową, którym jest 
ocena stopnia wykorzystania walorów 
atrakcyjności inwestycyjnej w pozyskiwa
niu kapitału zagranicznego. Wykazanie 
potencjalnych walorów nie jest bowiem 
jednoznaczne z ich wykorzystywaniem 
poprzez poszczególne województwa. We
dług tej oceny województwo wrocławskie 
znalazło się w klasie wysokiej atrakcyjno
ści A (która obejmuje 14 województw), 
a pozostałe -  jeleniogórskie, legnickie 
i wałbrzyskie w klasie B (wraz z 14 inny
mi). I jest to bez wątpienia zjawisko pozy
tywne, świadczące o dużej aktywności 
władz lokalnych, którym udaje się przycią
gnąć kapitał zagraniczny, mimo nie najwyż
szych ocen atrakcyjności inwestycyjnej re
gionu.

*) Porównaj Ewa Pancer-Cybulska: 
Przekształcenia własnościowe. W: Polity
ka ekonomiczna pod red. B. Winiarskie
go, Wrocław 1994, wyd. 2

**) Ranking atrakcyjności inwestycji 
województw. Życie Gospodarcze nr 41/96.

Hala Ludowa -  najładniejszy tego typu obiekt w Polsce wciąż czeka na przekształcenia własnościowe.
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DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU
Jednym z pierwszych przedsięwzięć 

Stowarzyszenia na Rzecz Promocji 
Dolnego Śląska było ustanowienie Dol
nośląskiego Klucza Sukcesu -  wyróż

nienia, którego celem jest promocja 

wszystkiego co najlepsze w naszym  

regionie. Oryginalny symbol wyróż
nień, m etalow y klucz z w kom po
nowanym znakiem Stowarzyszenia 

wykonał artysta kowal Ryszard Ma
zur. O tym, kto zostanie laureatem tej 

prestiżowej dolnośląskiej nagrody, de
cyduje Kapituła Wyróżnienia w skła

dzie:

Przewodniczący:
Bogdan Cybulski -  prezes Regional

nej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Wiceprzewodniczący:
Teresa Krzemińska-prezes Karkono

skiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
Sławomir Hunek -  prezes Agencji 

Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu 
Józef Spyra -  przewodniczący Rady 

Wykonawczej Federacji Pracodawców 
Województwa Legnickiego

Członkowie:
Henryk Gawrzoł -  prezes Lubińskie

go Regionalnego Klubu Biznesu
Lothar Herbst -  prezes Polskiego Ra

dia we Wrocławiu
Jan Miodek -  profesor Uniwersytetu 

Wrocławskiego
Edward Płatek-prezes Polifarbu S.A. 

we Wrocławiu
Bogusław Rogiński -  wójt gminy 

Nowa Ruda
Karol Stasik- prezes Bolesławieckie

go Towarzystwa Gospodarczego
Zdzisław Śliwiński -  członek Prezy

dium Dolnośląskiej Izby Gospodarczej 
Tadeusz Warczak -  prezes Wydawnic

twa „Słowo Polskie”

Sekretarz:
Janusz Marak -  pracownik naukowy 

Instytutu Marketingu Akademii Ekono
micznej we Wrocławiu.

Ustalono następujące kategorie wyróż
nienia:

1. dla najlepszej dolnośląskiej firmy 
produkcyjnej, zatrudniającej:

a) do 25 osób
b) do 100 osób
c) powyżej 100 osób

2. dla najlepszej firmy handlowej, usłu
gowej lub turystycznej,

3. dla nowego przedsięwzięcia gospo
darczego:

a) z kapitałem polskim
b) z kapitałem zagranicznym

4. dla najbardziej gospodarnej gminy:
a) wiejskiej
b) wiejsko-miejskiej
c) miejskiej

5. dla największej osobowości w pro
mowaniu regionu Dolny Śląsk

6. dla najlepszej instytucji kultury orga
nizatora festiwalu, koncertów lub konkur
sów, wystaw

7. dla najlepszego organizatora impre
zy (ośrodki kultury, biblioteki, OSiR, klu
by, organizacje itp.).

14 czerwca 1997 roku w Teatrze Pol
skim we Wrocławiu odbyła się podniosła 
uroczystość wręczenia Dolnośląskich Klu
czy Sukcesu pierwszym laureatom. 
Oprócz nagrodzonych obecni byli: amba
sador Republiki Czeskiej Kareł StindI, 
wojewoda wrocławski Janusz Zaleski, 
przedstawiciele władz Wrocławia oraz 
liczni przedstawiciele gmin dolnośląskich, 
przedsiębiorstw i instytucji kulturalnych. 
Uroczystość uświetnili swoimi występami 
Krzysztof Pełech -  gitara klasyczna i ze
spół wokalno-taneczny Dolny Śląsk.

Nagrody wręczali: Bogdan Cybulski -  
przewodniczący Kapituły Wyróżnienia 
„Dolnośląski Klucz Sukcesu” oraz Sławo
mir Najnigier -  prezes Zarządu Stowarzy
szenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.

W kategorii najciekawsza osobowość 
w promocji regionu laureatem został ks. 
Henryk kardynał Gulbinowicz.

Dyplomy nominatów odebrali:
•  Irena Daszkiewicz -  dyrektor legnic

kiego Centrum Kultury z Legnicy
•  Julian Gozdowski ze Szklarskiej Po

ręby
•  Stanisław Góra ze Szczawna Zdroju.
W kategorii dla najlepszej dolnoślą

skiej firmy produkcyjnej, zatrudniającej 
do 25 osób laureatem została firma 
SENDEX z Księginic k. Trzebnicy.

Dyplomy nominatów odebrali:
•  Zakład U sług B udow lanych 

BUDROG z Nowej Rudy w województwie 
wałbrzyskim

•  Prywatne Gospodarstwo Rolne, 
Stanisław Kuduk z Kruszyna k. Bolesław
ca w województwie jeleniogórskim

•  Zakład Wytwarzania Części Zamien
nych i Narzędzi Specjalnych, Lesław 
Danilewicz z Miłoszyc w województwie 
wrocławskim.

W kategorii dla najlepszej dolnoślą
skiej firmy produkcyjnej, zatrudniającej 
do 100 osób laureatem zostało Przedsię
biorstwo Poligraficzne STOLGRAF s.c. 
ze Stanowic w województwie wałbrzy
skim.

Dyplomy nominatów odebrali:
•  Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze 

FROMAKO z Jeleniej Góry

Dokończenie na s. 14
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Dokończenie ze s. 13

•  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo
we CYNK-MAL z Legnicy.

W kategorii dla najlepszej dolnoślą
skiej firmy produkcyjnej zatrudniającej 
powyżej 100 osób laureatem został 
Zakład Przemysłu Odzieżowego ELPO 
S.A. z Legnicy.

Dyplomy nominatów odebrali:
•  Zakład Produkcyjny Okien i Drzwi 

Balkonowych -  Firma URZĘDOWSKI 
z Ziębic

•  POLAR S.A. z Wrocławia
•  Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 

JELFA z Jeleniej Góry.

W kategorii dla najlepszej firmy han
dlowej, usługowej lub turystycznej lau
reatem zostało Biuro Podróży GLOBUS 
z Kłodzka.

Dyplomy nominatów odebrali:
•  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Bu

downictwa Przemysłowego nr 2 WROBIS 
S.A. z Wrocławia

•  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usłu- 
gowo-Handlowe STALBET z Bolesławca

•  B iuro U sług Turystycznych 
AGA-TUR z Legnicy.

W kategorii dla nowego przedsięwzię
cia gospodarczego z kapitałem polskim

laureatem zostało Przedsiębiorstwo Wie
lobranżowe CENTROSTAL-WRO- 
CŁAWS.A. z Wrocławia.

Dyplomy nominatów odebrali:
•  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han

dlowe RULIMPEX z Bolesławca
•  Ośrodek Wczasowo-Wypoczynkowy 

NAD POTOKIEM z Lądka Zdroju.

W kategorii dla nowego przedsięwzię
cia gospodarczego z kapitałem zagra
nicznym laureatem zostało Przedsiębior
stwo THERMAFLEX z Żarowa.

Dyplomy nominatów odebrali:
•  LENA BOARD z Wilkowa
•  JBM Golanowscy EURO AUTO 

z Nowej Rudy.

W kategorii dla najbardziej gospo
darnej gminy wiejskiej laureatem zosta
ła gmina Kobierzyce.

Dyplomy nominatów otrzymały:
•  Gmina Mysłakowice
•  Gmina Kłodzko
•  Gmina Warta Bolesławiecka.

W kategorii dla najbardziej gospo
darnej gminy wiejsko-miejskiej laurea
tem zostało Miasto i Gmina Lądek Zdrój.

Dyplomy nominatów otrzymały:
•  Miasto i Gmina Głuszyca
•  Miasto i Gmina Bogatynia
•  Miasto i Gmina Przemków.

W kategorii dla najbardziej gospo
darnej gminy miejskiej laureatem zosta
ło miasto Jawor.

Dyplomy nominatów otrzymały:
•  Miasto Oława
•  Miasto Kudowa Zdrój
•  Miasto Nowa Ruda.

W kategorii dla najlepszej instytu
cji kultury, organizatora festiwalu, kon
certów lub konkursów laureatem został 
Teatr Zdrojowy w Szczawnie Zdroju.

Dyplomy nominatów odebrali:
•  Bractwo Kopaczy Złota ze Złotoryi
•  Dominik Ryszard Dembiński ze 

Świeradowa Zdroju
•  Teatr K2 z Wrocławia.

W kategorii dla najlepszego ośrodka 
kultury, biblioteki, ośrodka sportu i re
kreacji, organizatora masowej imprezy 
lub klubu sportowego laureatem została 
Agencja Impresaryjno-Turystyczna 
PERFEKT z Bolesławca.

Dyplomy nominatów odebrali:
•  Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

w Wałbrzychu
•  M łodzieżowe Centrum Kultury 

HARCERZ w Legnicy
•  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wał

brzychu.

Ksiądz Henryk
kardynał
Gulbinowicz
w momencie
odebrania
Dolnośląskiego
Klucza
Sukcesu.
Wyróżnienie
wręczył prezes
Sławomir
Najnigier.
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Kalendarium działalności Stowarzyszenia
*

na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
(lipiec 1996 -  grudzień 1997)

Lipiec
fi 15 VII Pierwsze Walne Zebranie 
członków Stowarzyszenia. Dokonano wy
boru władz Stowarzyszenia. Przewodni
czącym Walnego Zebrania Członków zo
stał dr Bogdan Cybulski, prezesem Zarzą
du Sławomir Najnigier, zastępcami preze
sa: Józef Król, Jerzy Dudzik i Tadeusz 
Swiącik, sekretarzem Zarządu Ryszard 
Chruścicki, przewodniczącą Komisji Re
wizyjnej Ewa Mańkowska.
U 25 VII w Centrum Promocji Gospo
darczej (siedzibie Stowarzyszenia) odbyło 
się spotkanie z dr. Leszkiem Wojno, mie
szkającym w RPA (byłym wrocławiani
nem), który przedstawił nowy produkt bu
dowlany EVERBOND -  jego możliwości 
i szanse na produkcję lub import do Pol
ski. Do spotkania doszło z inicjatywy Wi
tolda Krochmala -  przewodniczącego Ko
misji Sejmiku Samorządowego we Wro
cławiu.

Sierpień
Zarząd skierował do największych firm 

internetowych zaproszenie do składania 
ofert dotyczących obsługi internetowej 
Stowarzyszenia. Odpowiedziało 7 firm. 
We wrześniu odbyły się prezentacje więk
szości firm.

Podjęto przygotowania do edycji perio
dyku Stowarzyszenia. Prace redakcyjne 
doprowadziły do ustalenia: tytułu, „ra
mówki”, odpowiedzialnych za przygoto
wanie materiałów oraz wydawcy. W tym 
miesiącu przygotowano do druku 1. nu
mer tytułu Dolny Śląsk. Tymczasowe ko
legium redakcyjne: Bogdan Cybulski, Mi
rosław Durczak (MADA PRESS), Woj
ciech Gryczyński, Janusz Marak, Leszek 
Patrzałek.

Centrum Promocji Gospodarczej BUD- 
EXPO-WROCŁAW (CPG) przygotowało 
i wyposażyło pomieszczenie biurowe dla 
Stowarzyszenia.

Wrzesień
d  14 IX Prezentacja Internetu w CPG 
(1 firma).

fj 20 IX Wyszedł z drukami pierwszy nu
mer Dolnego Śląska.
U 2 0 IX Akcja „Desant”. Dzięki pomocy 
Aeroklubu Dolnośląskiego dokonano 
zrzutu 300 lalek na plac Wolności we 
Wrocławiu, na spadochronach z nazwą 
Stowarzyszenia i informacją o targach 
Ibud-Inbud’96.
H 2 0 IX Rozpoczęły się targi IBUD-IN- 
BUD’96, organizowane przez Centrum 
Promocji Gospodarczej BUDEXPO- 
-WROCŁAW; współorganizatorem było 
Stowarzyszenie. W trakcie targów odbyła 
się prezentacja Internetu przez trzy firmy, 
które zgłosiły się w sierpniu do przetargu, 
jp 20 IX Sławomir Hunek, prezes Agen
cji Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu, 
przekazał Stowarzyszeniu, do ewentualne
go wykorzystania, komplet dokumentów 
niezbędnych do złożenia wniosku o sfinan
sowanie przez Unię Europejską imprez 
rekreacyjno-sportowych (Eurathlon 1997
-  European Commission Programme for 
Sport).
U 2 6 IX Spotkanie prezesa Zarządu Sto
warzyszenia, Sławomira Najnigiera z pre
zesem Agencji Rozwoju Komunalnego, 
Olgierdem Dziekońskim, w sprawie współ
działania w zakresie Internetu.
§127IX Prezentacja Internetu (1 firma).

Październik

NOWA RUDA
H 1 X Spotkanie w AGROREG Nowa 
Ruda, w trakcie którego uzgodniono m.in. 
zorganizowanie przez Stowarzyszenie kon- 
ferencji dotyczącej marketingu w styczniu
1997 roku.

WROCŁAW
§14 X Spotkanie prezesa Zarządu z pro
rektorem Politechniki prof. Lucjanem Ja- 
cakiem i kierownikiem Centrum Kształ
cenia Ustawicznego Politechniki Wro
cławskiej prof. Romanem Galarem. 
Omówiono zakres i zasady współpracy 
Stowarzyszenia z CKU. Efekt: wspólna 
oferta Stowarzyszenia i CKU szkoleń in
ternetowych.

WROCŁAW
§15 X Spotkanie prezesa Zarządu i prze
wodniczącego Walnego Zebrania Człon
ków Stowarzyszenia z Prezydium Dolno
śląskiej Federacji Kultury. Uzgodniono 
zasady współpracy i podjęcie prac przygo
towawczych do wspólnej inicjatywy uru
chomienia od 1997 roku Dolnośląskiego 
Lata Kulturalnego.

ZŁOTNIKIK. GRYFOWA 
d  7 X Zapoznanie członków Konwentu 
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Wo
jewództwa Jeleniogórskiego z działalno
ścią Stowarzyszenia (obecni na spotkaniu 
otrzymali: Dolny Śląsk nr 1, oferty Stowa
rzyszenia i Politechniki Wrocławskiej 
w sprawie szkoleń internetowych oraz pro- 
jekt Pocztu miast i gmin Dolnego Śląska).

KĄTY WROCŁAWSKIE 
§ J  5 X Udział prezesa Zarządu i przewo
dniczącego Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia w posiedzeniu Konwentu 
Wójtów i Burmistrzów Województwa 
Wrocławskiego (uczestnicy otrzymali: 
Dolny Śląsk nr 1, ofertę Stowarzyszenia 
i Politechniki Wrocławskiej w sprawie In
ternetu).

WROCŁAW
(J 15 X Spotkanie prezesa Zarządu 
z dyrektorem wrocławskiego ośrodka Fun
dacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Sła
womirem Kluszyckim, w sprawie porozu
mienia dotyczącego dofinansowania szko
leń z zakresu Internetu oraz promocji Dol
nego Śląska.

BOLESŁAWIEC
jjf 16 X II Walne Zebranie Członków Sto
warzyszenia. Gościem był konsul general
ny Republiki Czeskiej, dr Józef Byrtus.

WROCŁAW
fj 21-23 X Przedstawiciele Stowarzysze
nia uczestniczyli w seminarium pt. „Euro
pejska polityka regionalna”, zorganizowa
nym przez Fundację „France-Pologne” 
i wojewodę wrocławskiego. W semina
rium wzięli udział ze strony Stowarzysze
nia: dr J. Kassner, dr L. Patrzałek i R. Chru-
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ścicki.W trakcie seminarium doszło do roz
mów bilateralnych w sprawie współpracy 
Stowarzyszenia z Radą Regionu Alzacji. 
W rozmowach udział wzięli ze strony fran
cuskiej: Dragan Cmjanski -  szef Biura Tu
rystyki w Radzie Regionalnej Alzacji, Ca- 
therine Martinez -  szefowa sekcji Europa 
w Radzie Regionalnej Alzacji,oraz ze stro
ny Stowarzyszenia: S. Najnigier, B. Cybul
ski, R. Chruścicki, R. Chomicz.

JELENIA GÓRA
fj  31 X Spotkanie B. Cybulskiego z dr. 
Maciejem Pawłowskim, kierownikiem Fi
lii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej 
Górze i dyrektorem Centrum Samorządu 
Terytorialnego Fundacji Rozwoju Demo
kracji Lokalnej w Jeleniej Górze. Omówio
no zasady współpracy ze Stowarzyszeniem, 
ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń 
internetowych, przedstawiciele Stowarzy
szenia zostali zaproszeni do Jeleniej Góry.

Listopad
JELENIA GÓRA
fi  6 XI Wizyta przewodniczącego Wal
nego Zebrania Członków i dr. J. Kassnera 
w Jeleniej Górze (Cieplicach) u dyr. Filii 
Politechniki Wrocławskiej i dyr. Centrum 
Samorządu Terytorialnego, dr. Macieja 
Pawłowskiego -  ustalono zasady współ
pracy w zakresie Internetu (szkolenie 
współpracowników, budowa bazy danych, 
obsługa Internetu Stowarzyszenia).

WROCŁAW
U 8 XI Udział przedstawicieli Stowarzy
szenia, na zaproszenie organizatorów, 
w Krajowym Zjeździe Członków PZIiTB. 
Udział wzięli: S. Najnigier, B. Cybulski 
i R. Chruścicki. Przedstawiciele Stowarzy
szenia spotkali się m.in. z byłym wicemi
nistrem budownictwa Paszyńskim, wice
wojewodą wrocławskim -  Andrzejem 
Kaliszem i przewodniczącym Oddziału 
Wrocławskiego PZIiTB, Tadeuszem Na- 
wracajem.

TRZEBNICA
U 8 XI Przedstawiciele Zarządu spotkali 
się w Trzebnicy z przedsiębiorcami, dzia
łaczami społecznymi, szefami banków 
i organów samorządowych oraz rządowych 
(w sumie ok. 25 osób):
-  przedstawiono dotychczasowe dokona
nia Stowarzyszenia (wszyscy otrzymali 
Dolny Śląsk nr 1),

-  zgromadzeni podzielili pogląd, iż nale
ży tworzyć struktury ponadgminne -  zie
mie,
-  zebrani ustalili, że będą spotykać się re
gularnie i współpracować ze Stowarzysze
niem.

WROCŁAW
U  14X1 Wizyta przewodniczącego Wal
nego Zebrania Członków, prezesa i sekre
tarza Zarządu Stowarzyszenia w Dolnoślą
skiej Izbie Gospodarczej. Ustalono, że Sto
warzyszenie będzie współpracowało z DIG 
w organizowaniu imprez promocyjnych. 
Prezydium DIG podzieliło pogląd, iż nale
ży prowadzić działalność promocyjną całe
go Dolnego Śląska i zwróciło uwagę na 
potrzebę promowania przedsięwzięć gospo
darczych Dolnoślązaków na zewnątrz regio
nu, a nie tylko reklamowania regionu na 
rzecz podmiotów zewnętrznych.

LUBIN
U 18 XI W Lubinie spotkanie z prezy
dentem Tadeuszem Maćkałą zarządu Dol
nośląskiej Federacji Kultury (Lothar 
Herbst, Krzysztof Turkowski i Bogdan 
Cybulski). Omawiano udział Lubina w 
imprezie organizowanej przez DFK i po
informowano prezydenta o działalności 
Stowarzyszenia, w tym o inicjatywie pt. 
Poczet miast i gmin Dolnego Śląska.

OSTRAWA (Czechy) 
f |  22 XI Wizyta w Ostrawie. Delegacja 
Stowarzyszenia w składzie: B. Cybulski, 
R. Chruścicki i dr J. Kassner. Rozmowy 
prowadzone były z przedstawicielami 
PROINFO, partnera czeskiego przygoto
wującego Dni Czeskie we Wrocławiu.

WROCŁAW
f |  26 XI w trakcie posiedzenia Zarządu 
Dolnośląskiej Federacji Kultury (DFK) 
B. Cybulski przedstawił zasady i propono
wany zakres współpracy DFK ze Stowa
rzyszeniem:
-  podpisanie porozumienia o prowadze
niu przez DFK promocji Dolnego Śląska 
w zakresie zjawisk związanych z kulturą i 
włączanie tych zagadnień do promocji 
Dolnego Śląska prowadzonej przez Stowa
rzyszenie,
-zaproponowanie Stowarzyszeniu dwóch 
kandydatów do Kapituły nagrody „Dolno
śląski Klucz Sukcesu”,
-  DFK może współpracować z Kapitułą w 
sprawie przyznania dwóch nagród dla jed

nostek kultury i organizatorów imprez kul
turalnych.

WROCŁAW
j j  26 XI Udział przedstawicieli Stowa
rzyszenia w VI konferencji naukowo- 
-technicznej „Infrastruktura podziemna 
m iast” (R. Chruścicki, B. Cybulski, 
W. Gryczyński) -  Wrocław, Politechnika 
Wrocławska.

Grudzień
WROCŁAW
f |  16 XII Na zaproszenie Rotary Club 
Wrocław (Wrocław, Rynek 5) S. Najnigier 
i R. Chruścicki przedstawili zasady dzia
łania Stowarzyszenia na Rzecz Promocji 
Dolnego Śląska.
U 18 XII Wizyta prezesa i sekretarza Za
rządu Stowarzyszenia u Kardynała Gulbi- 
nowicza, poświęcona promocji gmin dol
nośląskich w czasie 46. Kongresu Eucha
rystycznego. S. Najnigier i R. Chruścicki 
poinformowali Jego Eminencję Kardyna
ła o stanie przygotowań do wydania „Po
cztu gmin dolnośląskich”.
(§118 XII Związek Pracodawców Dolne
go Śląska.

Styczeń 1997
WROCŁAW
i  3 I Spotkanie z przedstawicielami 
AGROREG-u: ustalanie szczegółów dot. 
seminarium dla małych i średnich przed
siębiorstw z województwa wałbrzyskie
go.
f j  6 1 Spotkanie przewodniczącego Wal
nego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
z prezydentem Wrocławia Bogdanem 
Zdrojewskim. Przewodniczący poinformo
wał prezydenta o działalności i planach 
Stowarzyszenia na 1997 rok.

POLANICA ZDRÓJ 
§1 17-19 I Konferencja pt. „Małe i śre
dnie przedsiębiorstwa w warunkach wol
nej konkurencji”. Konferencja zorganizo
wana wspólnie przez Agencję Rozwoju Re
gionalnego AGROREG w Nowej Rudzie 
i Stowarzyszenie z udziałem środków 
„Phare”.
f |  171 III Walne Zebranie Członków Sto
warzyszenia. Walne zebranie dokonało 
m.in. zmian w Statucie Stowarzyszenia 
i przyjęło statut Kapituły wyróżnienia 
„Dolnośląski Klucz Sukcesu”.
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KARPACZ
U 2 4 1 Udział przewodniczącego Walne
go Zebrania Członków Stowarzyszenia 
w posiedzeniu Konwentów Wójtów i Bur
mistrzów Województwa Wrocławskiego. 
Przewodniczący poinformował o przygo
towaniu do wydania „Pocztu gmin dolno
śląskich”.

Luty
WROCŁAW
d  4 II Spotkanie z czeskimi organizato
rami Dni Czeskich we Wrocławiu, plano
wanych na kwiecień 1997 roku. Organi
zatorem ze strony polskiej będzie Stowa
rzyszenie i Centrum Promocji Gospodar
czej Budexpo-Wrocław.

WROCŁAW
§  21II Pierwsze posiedzenie Kapituły wy
różnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu”. 
U 2 4 II Spotkanie przedstawicieli Stowa
rzyszenia z Karlem Stindlem, ambasado
rem Republiki Czeskiej. Ambasadora po
informowano o przygotowaniach do 
Trzech Dni Czeskich we Wrocławiu 
w kwietniu i zamiarze zorganizowania Dni 
Dolnego Śląska w Ostrawie.

WROCŁAW
§125II Podpisanie przez Zarządy Dolno
śląskiej Federacji Kultury i Stowarzysze
nia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska po
rozumienia o współpracy. Oba Stowarzy
szenia będą wspólnie działały na rzecz 
utworzenia „Domu Śląskiego” i wspierały 
się w działaniach statutowych, 
ff 28II Spotkanie przewodniczącego Wal
nego Zebrania z konsulem generalnym 
Niemiec we Wrocławiu. Rozmawiano 
m.in. o możliwościach zorganizowania 
Dni Saksonii na Dolnym Śląsku i Dolne
go Śląska w Saksonii.

Marzec
ff 3 III Spotkanie B. Cybulskiego i J. Ma
raka z burmistrzem Niemczy. Omawiano 
zasady współpracy i pomocy Stowarzysze
nia w inicjatywie zawarcia porozumienia 
8 gmin ślężańsko-niemczańskich. 
ff 4 III Spotkanie przewodniczącego Za
rządu Stowarzyszenia z p. A. Burstinem 
w sprawie organizacji ogólnokrajowej kon
ferencji pod roboczym tytułem „Banki Za
chodnie w pomocy dla przedsiębiorstw 
przemysłowych”.

H 6 III Spotkanie B. Cybulskiego i Sł. 
Najnigiera z przedstawicielami Zarządu 
Dolnośląskiej Federacji Kultury w sprawie 
Domu Śląskiego.

OSTRAWA (Czechy)
U 11 III Udział przedstawicieli Stowa
rzyszenia w konferencji prasowej poświę
conej Trzem Dniom Czeskim we Wrocła
wiu.

KRASKÓW
ff 18 III Udział przewodniczącego Wal
nego Zebrania Członków w uroczystości 
podpisania porozumienia 8 gmin ślężań- 
sko-niemczańskich.

WROCŁAW
jp 24 III Spotkanie Zarządów Stowarzy
szenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 
i Dolnośląskiej Federacji Kultury z prze
wodniczącymi konwentów wójtów i bur
mistrzów województw dolnośląskich 
w sprawie Domu Śląskiego.
U  25 III Udział przedstawicieli Stowa
rzyszenia w spotkaniu zorganizowanym 
przez konsula generalnego Niemiec 
w sprawie Dni Saksonii na Dolnym Śląsku, 
i f  26 III Spotkanie w siedzibie Stowarzy
szenia z konsulem generalnym Republiki 
Czeskiej. Omawiano stan przygotowań do 
Trzech Dni Czeskich we Wrocławiu.

Kwiecień
WROCŁAW
ff 2 IV W siedzibie Stowarzyszenia odbyła 
się konferencja prasowa poświęcona I edy
cji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu.

WROCŁAW
jp 4 IV Przewodniczący Walnego Zebra
nia Członków Stowarzyszenia uczestniczył 
w posiedzeniu Zespołu ds. Kultury Sejmi
ku Samorządowego we Wrocławiu i przed
stawił działalność Stowarzyszenia.

POLKOWICE
f j  4 IV Spotkanie członków Stowarzysze
nia (B. Cybulski i J. Marak) z władzami 
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 
i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Polko
wic. Rozmowy dotyczyły zasad współpra
cy i wymiany informacji o dotychczaso
wych dokonaniach.

WROCŁAW
fj 4 - 5 IV Konferencja pt. „Banki euro
pejskie w rozwoju przemysłu”, zorgani

zowana przez Stowarzyszenie i Europę 
Plus.

JELENIA GÓRA
| f  7 IV Spotkanie przewodniczącego Wal
nego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
z p. M. Pawłowskim, dyrektorem Centrum 
Samorządu Lokalnego w Jeleniej Górze. 
Omawiano zasady współpracy, ze szczegól
nym uwzględnieniem instalowania Inter
netu w Stowarzyszeniu.

WROCŁAW
| f  8 IV Prezentacja firmy ceramiki budow
lanej „Gozdnica” w Centrum Promocji Go
spodarczej Budexpo-Wrocław. Współor
ganizatorem prezentacji było Stowarzysze
nie. Inauguracja wspólnej sali konferencyj
nej CPG i Stowarzyszenia na ul. Krzemie
nieckiej.
ff 1 6 IV Spotkanie członków Stowarzy
szenia z ministrem Markiem Polem i po
słami Unii Pracy Stanisławem Rogowskim 
i Zygmuntem Jakubczykiem. Minister 
przedstawił zarówno swoje działania w 
sferze reformy centrum gospodarczego, jak 
i w reformie terytorialnej kraju, 
ff  17-19 IV Trzy Dni Czeskie we Wro
cławiu -  impreza targowo-promocyjna 
w Centrum Promocji Gospodarczej Budex- 
po-Wrocław oraz różnych obiektach Wro
cławia zorganizowana przez Stowarzysze
nie i Stowarzyszenie PROINFO z Ostrawy.

JELENIA GÓRA
ff 8 IV Udział przewodniczącego Walne
go Zebrania i prezesa Zarządu Stowarzy
szenia w otwarciu targów „Karbud” zor
ganizowanych przez Karkonoską Agencję 
Rozwoju Regionalnego.

NOWA RUDA
i  26IV Wizyta przewodniczącego Walne
go Zebrania, prezesa i sekretarza Zarządu 
Stowarzyszenia w Agencji Rozwoju Regio
nalnego AGROREG SA w Nowej Rudzie.

Maj
WROCŁAW
ff 5 V Prezentacja działalności Stowarzy
szenia w trakcie posiedzenia Sejmiku Sa
morządowego Województwa Wrocław
skiego.
ff 7 V Wizyta przedstawicieli Stowarzy
szenia u JE Kardynała Henryka Gulbino- 
wicza. Jego Eminencję poinformowano
o przygotowaniach Stowarzyszenia do wy
dania „Pocztu gmin dolnośląskich” i tar
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gów sztuki dla wiary -  inicjatyw związa
nych z 46. Międzynarodowym Kongresem 
Eucharystycznym.

OSTRAWA
H 17-18 V Spotkanie przedstawicieli Sto
warzyszenia i Solidarności Polsko-Czesko- 
-Słowackiej z przedstwicielami PROINFO 
z Ostrawy. Dokonano oceny Trzech Dni 
Czeskich we Wrocławiu oraz ustalono ka
lendarz przygotowań do Dni Dolnego Ślą
ska w Ostrawie.
§119 V Posiedzenie Kapituły wyróżnie
nia Dolnośląski Klucz Sukcesu.
U 20 V Konferencja prasowa w siedzibie 
Stowarzyszenia w sprawie targów „Sztu
ka dla wiary”.

ŚWIDNICA
§1 21 V Udział przedstawicieli Stowarzy
szenia w seminarium zorganizowanym przez 
Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową.
U 24 V Stowarzyszenie otrzymało z dru
kami pierwszy egzemplarz „The Towns 
and Communes of Lower Silesia”.

WROCŁAW
d  27 V Prezentacja książki „The Towns 
and Communes of Lower Silesia” i Sto
warzyszenia w Polskim Radiu we Wrocła
wiu.
U 28 V JE Kardynałowi Henrykowi Gul- 
binowiczowi przekazano 600 egzemplarzy 
„The Towns and Communes of Lower Si
lesia” dla gości 46. Międzynarodowego 
Kongresu Eucharystycznego.

JELENIA GÓRA
U 30 V Wizyta przewodniczącego Wal
nego Zebrania u wojewody jeleniogórskie
go Janusza Pezdy. Omówiono efekty wy
dania „The Towns and Communes of Lo
wer Silesia” i stan przygotowań do wyło
nienia nominatów i laureatów Dolnoślą
skiego Kluczu Sukcesu.

TRZEBNICA-WROCŁAW 
f i  31 V Przedstawiciele Stowarzyszenia 
i Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej 
opiekowali się ambasadorem Republiki 
Czeskiej w Polsce Karelem Stindlem, sena
torem Bartosem i wiceprezydentem Hradec 
Kralove, goszczącymi w Trzebnicy i Wro
cławiu w związku z wizytą Ojca Świętego.

Czerwiec
WROCŁAW
j j  1 VI Dalszy ciąg spotkań z gośćmi cze
skimi.

LEGNICA
j j  4 VI Posiedzenie Kapituły wyróżnie
nia Dolnośląski Klucz Sukcesu. Kapituła 
podjęła uchwały o nominatach i laureatach
I edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu 
i przyjęła sprawozdanie przewodniczące
go Kapituły dr Bogdana Cybulskiego o sta
nie przygotowań do wręczenia wyróżnień
15 czerwca 1997 r. w Teatrze Polskim we 
Wrocławiu.

WAŁBRZYCH
U 9 VI Wizyta przewodniczącego Wal
nego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
u wojewody wałbrzyskiego Henryka Go
łębiewskiego. Przewodniczący przekazał 
egzemplarze „The Towns and Communes 
of Lower Silesia” i poinformował o przy
gotowaniach do wręczenia Dolnośląskich 
Kluczy Sukcesu.

WROCŁAW
ff 10 VI Konferencja prasowa zorgani
zowana przez Stowarzyszenie nt. Dolno
śląskiego Klucza Sukcesu oraz inicjatyw 
Stowarzyszenia związanych z Kongresem 
Eucharystycznym (wystawa „Sztuka dla 
wiary” i książka „The Towns and Commu
nes of Lower Silesia”.

WROCŁAW
U 12 VI Wizyta przewodniczącego Wal
nego Zebrania i sekretarza Zarządu Sto
warzyszenia u JE Kardynała Henryka Gul- 
binowicza. Przedstawiciele Stowarzysze
nia podziękowali JE Kardynałowi za 
otwarcie wystawy „Sztuka dla wiary” 
i przekazanie kardynałom i biskupom ucze
stniczącym w Kongresie Eucharystycznym 
książki wydanej z tej okazji przez Stowa
rzyszenie „The Towns and Communes of 
Lower Silesia”.

WROCŁAW
§9 12 VI IV Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia.
f |  14 VI W Teatrze Polskim we Wrocła
wiu odbyło się uroczyste wręczenie Dol
nośląskich Kluczy Sukcesu. W uroczysto
ści udział wzięli: JE Kardynał Henryk Gul- 
binowicz, laureat w kategorii największa 
osobowość w promocji Dolnego Śląska, 
ambasador Republiki Czeskiej w Polsce 
Kareł Stindl, wojewoda wrocławski prof. 
dr Janusz Zaleski oraz liczni zgromadzeni 
przedstawiciele samorządów terytorial
nych Dolnego Śląska oraz sfer gospodar
czych.

Lipiec
WROCŁAW
U 1 VII Spotkanie przedstawicieli Sto
warzyszenia i Dolnośląskiej Federacji Kul
tury w sprawie Domu Śląskiego.
U 3 VII W siedzibie Stowarzyszenia odby
ło się spotkanie z członkami Stowarzysze
nia PROINFO z Ostrawy. Rozmowy doty
czyły przygotowań do Dni Dolnego Śląska 
w Ostrawie. Ustalono, że odbędą się one 
między 14-16 października 1997 r. wDomu 
Kultury Vitkovice (Ostrawa). Delegacja cze
ska złożyła wizytę w Polskim Radiu Wro
cław, gdzie spotkała się z prezesem Lotha- 
rem Herbstem i dyrektorem Ośrodka Wro
cławskiego TVP, p. Kabarowskim. W roz
mowach udział wzięli także członkowie Za
rządu Stowarzyszenia. Omawiano zasady 
współpracy mediów polskich i czeskich.

KARŁÓW
fp 7 VII Na zaproszenie wiceprezesa Za
rządu Stowarzyszenia p. Jerzego DUDZI
KA, gospodarza ogólnokrajowego spotka
nia prezesów Agencji Rozwoju Regional
nego, przewodniczący Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia i Sekretarz Za
rządu przedstawili dotychczasowe doko
nania Stowarzyszenia i bardzo dobrą 
współpracę z Agencjami Rozwoju Regio
nalnego działającymi na Dolnym Śląsku.

WROCŁAW
U 12 VII Członkowie Stowarzyszenia 
z Wrocławia podjęli działania zmierzające 
do pozyskania dla obrony Wrocławia przed 
falą powodziową piasku i worków. Duże 
ilości piasku zostały pozyskane z piaskow
ni w Pierwoszowie k. Trzebnicy.

WROCŁAW
H 31 VII Spotkanie przewodniczącego 
Walnego Zebrania Członków z wojewodą 
wrocławskim i powołanym przez wojewo
dę koordynatorem ds. likwidacji skutków 
powodzi w województwie wrocławskim. 
Rozmawiano o możliwościach włączenia 
się Stowarzyszenia w likwidowanie skut
ków powodzi.

Sierpień
WROCŁAW
f |  8 VIII W siedzibie Stowarzyszenia do
szło do spotkania przedstawicieli agencji 
rozwoju regionalnego z Dolnego Śląska, 
stowarzyszeń wójtów i burmistrzów z pre
zesem Korporacji UNIBUD Aleksandrem
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Paszyńskim. W trakcie spotkania ustalono 
zasady porozumienia na rzecz likwidacji 
skutków powodzi na Dolnym Śląsku. Pre
zes Korporacji UNIBUD przedstawił stro
ny porozumienia zawartego 30 lipca 1997 r. 
w Warszawie.

POLANICA ZDRÓJ 
U 12 VIII Spotkanie przewodniczącego 
Walnego Zebrania i Lothara Herbsta 
z burmistrzem Polanicy Zdrój Jerzym Ter
leckim i Julianem Golakiem. Omawiano 
zasady współpracy przy uruchomieniu eks
pozytury Polskiego Radia we Wrocławiu 
na terenie Kotliny Kłodzkiej.

WROCŁAW
d  22 VIII Na zaproszenie Stowarzysze
nia i CPG Budexpo-Wrocław odbyło się 
na ul. Krzemienieckiej posiedzenie Rady 
Nadzorczej Korporacji UNIBUD (z udzia
łem m.in. byłych ministrów budownictwa: 
Paszyńskiego i Bratkowskiego). Przedsta
wiciele Stowarzyszenia przedstawili m.in. 
tekst porozumienia w sprawie likwidacji 
skutków powodzi.
JJ 22 VIII Na spotkaniu Zarządu oraz Rady 
Nadzorczej Korporacji Przedsiębiorców 
Budowlanych „UNI-BUD” (spotkanie 
odbyło się w CPG „Budexpo-Wrocław”) 
B. Cybulski przedstawił zebranym warun
ki rozwinięcia zainicjonowanych przez Kor
porację „UNI-BUD” działań na rzecz usu
wania skutków powodzi na Dolnym Śląsku, 
w tym propozycję zorganizowania Dolno
śląskiego Centrum Konsultacyjnego -  Po
moc w Likwidacji Skutków Powodzi.

OSTRAWA
j |  26 VIII Delegacja Stowarzyszenia ucze
stniczyła w rozmowach dotyczących or
ganizacji Dni Dolnego Śląska w Ostravie. 
Razem z przedstawicielami CESPOLU 
złożono wizyty konsulowi polskiemu 
i prezydentowi Ostrawy. Uzgodniono, że 
Dni Dolnego Śląska w Ostrawie odbędą 
się w październiku.

Wrzesień
WROCŁAW
U 5 IX Podpisanie porozumienia o współ
pracy pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz 
Promocji Dolnego Śląska a Stowarzysze
niem Kupców i Przedsiębiorców Poszko
dowanych przez Powódź „RAZEM”.
U 8 IX Podpisanie porozumienia w spra
wie zwalczania skutków powodzi na Dolnym

Śląsku. Sygnatariuszami porozumienia jest 
18 podmiotów.
Podjęcie działań zmierzających do utwo
rzenia Dolnośląskiego Centrum Konsulta
cyjnego -  Pomoc w Likwidacji Skutków 
Powodzi.

Październik
OSTRAWA
ff 14-15 X Dni Dolnego Śląska w Ostra
wie -  impreza targowo-promocyjna w 
Domu Kultury Vitkovice w Ostrawie. 
Główni organizatorzy: Stowarzyszenie na 
Rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz Sto
warzyszenie Czesko-Polskiego Biznesu 
PROINFO z Ostrawy.

WROCŁAW
|  9 X W Centrum Promocji Gospodar
czej „Budexpo-Wrocław” odbyło się spo
tkanie i wręczenie nagród Klubu Bizness 
Fundation „Solidny Partner”. Ze strony 
Stowarzyszenia uczestniczyli: B. Cybulski,
S. Najnigier, R. Chruścicki. Prezes S. Naj
nigier przedstawił obecnym działalność 
Stowarzyszenia.

Listopad
CZOCHAK. LEŚNEJ 
ff 14-16 XI Uczestnictwo sekretarza Sto
warzyszenia R. Chruścickiego w Zjeździe 
Jednostek Organizacyjnych Wrocławskie
go Oddziału Polskiego Związku Inżynie
rów i Techników Budownictwa. Sekre
tarz przedstawił działalność Dolnoślą
skiego Centrum Konsultacyjnego -  Po
moc w Likwidacji Skutków Powodzi. 
Centrum założyło bazę danych o eksper
tach Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa oraz Polskie
go Stowarzyszenia Mykologów Budow
nictwa.
Wystąpienie do Fundacji Rozwoju Demo
kracji Lokalnej w Warszawie o przyznanie 
grantu na realizację projektu „Centrum In
formacji i Pomocy dla Poszkodowanych 
przez Powódź”.

WROCŁAW
U 24IX Oficjalne otwarcie Dolnośląskie
go Centrum Konsultacyjnego -  Pomoc 
w Likwidacji Skutków Powodzi. 
Koordynowanie działań Dolnośląskiego 
Centrum Konsultacyjnego: 
rozdział pomocy powodzianom:
•  okna -  firma „OKFENS” z Czeladzi 
(100 szt.),

•  cement -  emenTownsia „RUDNIKI” 
(300 ton),
•  łóżka drewniane -  CPG „Budexpo-Wro
cław” (23 szt).

JEDLINA K. RADOMIA 
Na spotkaniu z przedstawicielami „Cen- 
trobudu” R. Chruścicki przedstawił infor
mację na temat Dolnośląskiego Centrum 
Konsultacyjnego -  Pomoc w Likwidacji 
Skutków Powodzi.

Grudzień
(J 12 X n  Przyznanie grantu z Fundacji Roz
woju Demokracji Lokalnej w wysokości 
20 000 ECU na projekt „Centrum Informa
cji i Pomocy dla Poszkodowanych przez Po
wódź” w Konkursie na Innowacje Lokalne 
w Gminach -  edycja IV/97, realizowanym 
w ramach Programu UE Phare PL 9413. 
i  15 X II Podpisanie porozumienia
o współpracy między Dolnośląskim Cen
trum Konsultacyjnym -  Pomoc w Likwi
dacji Skutków Powodzi a Stowarzysze
niem Ekologicznym Wrocław.

Styczeń 1998
WARSZAWA
U 8 1 Powołanie prezesa Stowarzyszenia
S. Najnigiera na prezesa Urzędu Mieszkal
nictwa i Rozwoju Miast.

RACIBÓRZ
H 2 2 1 Aktywne uczestnictwo i prezenta
cja Dolnośląskiego Centrum Konsultacyj
nego w Targach Pomocy Powodzianom. 
W targach uczestniczyli: S. Najnigier, 
B. Cybulski, R. Chruścicki, B. Ożga, 
J. Dudzik.

KARPACZ
ff 23-241 Walne Zebranie Członków Sto
warzyszenia. Na spotkaniu przedstawiono 
sprawozdanie z działalności Zarządu 
w 1997 roku, podjęto uchwały o przyjęciu 
rezygnacji prezesa Zarządu i wyborze no
wego prezesa, przedstawiono informację
o II edycji Dolnośląskiego Klucza Sukce
su, o przygotowaniach do utworzenia 
wspólnie z DolnośląskąFederacjąKultu- 
ry „Domu Śląskiego”, przyjęto nowych 
członków, ustalono termin wręczenia Dol
nośląskiego Klucza Sukcesu na czerwiec
1998 rok w Jeleniej Górze.

WROCŁAW
Wykonanie mapy powodziowej Dolnego 
Śląska.
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•  malarstwo: Jerzego Nowosielskiego, 
Ałły Sadowskiej, Adama Stalony Dobrzań
skiego, Barbary i Michała Pieczonko i Wi
talisa Sadowskiego

•  architektura Aleksandra Grygorowi- 
cza (cerkwie w Jałówku, Hajnówce i Biel
sku Podlaskim)

•  starodruki -  ewangeliarz lwowski 
z pierwszej połowy XVII w.

•  paramenta -  obecnie używane stro
je i sprzęt liturgiczny

•  informacja graficzna o misji chrystia- 
nizacyjnej od drugiej połowy IX w. 
św. braci równych apostołom -  Cyryla 
i Metodego oraz współczesnej misji wśród 
Wojska Polskiego

•  współczesna twórczość chóralna:
Uroczystość otwarcia wystawy. występ chóru OKTOICH (w dniu otwar-

,.ARS PRO FIDE -  Sztuka dla wiary”
46 Międzynarodowy Kongres Euchary

styczny był okazją do przybliżenia szero
kim kręgom społecznym efektów i propo
zycji artystów plastyków, rzemieślników 
i firm oferujących usługi w zakresie rze
miosła oraz użytkowej sztuki sakralnej 
związanej z obrzędami religijnymi różnych 
wyznań.

W dniach 23.05-1.06.1997 roku na 
terenach Centrum Promocji Gospodarczej 
BUDEXPO-WROCŁAW czynna była 
wystawa pn. „Sztuka dla wiary -  ARS PRO 
FIDE”, która stworzyła możliwość prezen
tacji warsztatów pielęgnujących tradycję 
rzemiosła i sztuki sakralnej.

Udział w wystawie wzięli projektanci, 
wytwórcy, sprzedawcy i usługodawcy. Pre
zentowano:

-  sztukę współczesnąi tradycyjną
-  dewocjonalia i wyroby związane 

z obrzędami religijnymi
-  architekturę, sposoby konserwacji 

obiektów sakralnych, prace projektowo- 
-budowlane nowych obiektów sakralnych

-  witraże, sztukaterię, malarstwo, rzeź
bę, wyroby rzemiosła

-  literaturę i czasopisma o tematyce 
religijnej.

Wystawie towarzyszyły prezentacje 
działalności misyjnej, działalności kościo
łów na Dolnym Śląsku, a także występy 
zespołów muzycznych.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli:
-  Jego Eminencja ks. Henryk Kardynał 

Gulbinowicz -  Metropolita Wrocławski

-  Ordynariusz Diecezji Wrocławsko- 
-Szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego Jego Ekscelencja 
ks. Arcybiskup Jeremiasz Anchimiuk

-  Ordynariusz Diecezji Wrocławsko- 
-Szczecińskiej Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego Jego Ekscelencja ks. Bi
skup Ryszard Bogusz

-  Przedstawiciele władz wojewódz
kich, władz miasta Wrocławia oraz władz 
samorządowych z licznych gmin Dolnego 
Śląska.

Na powierzchni 850 m kw. swoje ofer
ty prezentowało ponad 50 wystawców 
z całej Polski. Autonomiczne prezentacje 
ARS PRO FIDE przygotowali przedstawi
ciele Stowarzyszenia Prawosławnego we 
Wrocławiu oraz przedstawiciele Diecezji 
W rocławsko-Szczecińskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego.

Na prezentację specyfiki ekspozycji Pra
wosławia złożyło się:

•  motto w formie graficznego panelu 
przedstawiającego Eucharystię pod dwo
ma postaciami (kopia mozaiki ze zburzo
nego przez bolszewików XI-wiecznego 
klasztoru św. Archanioła Michała w Kijo
wie

•  schemat przestrzenny świątyni pra
wosławnej, jej łączność ze Starym Testa
mentem (siedmioramienny świecznik -  
menora- świadek stałej bytności i modłów 
Jezusa Chrystusa w Synagodze)

•  twórczość polskich artystów w dzie
dzinie sztuki sakralnej i świeckiej:

cia wystawy tj., 23.05.1997 r., na krótkim 
nabożeństwie ku czci Przenajświętszej 
Bogurodzicy -  15 min.).

Prezentacja Diecezji Wrocławsko- 
-Szczecińskiej Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego obejmowała:

•  wystawę artysty rzeźbiarza Ryszar
da Zająca: rzeźba sakralna w drewnie

•  wystawę artysty fotografika Janusza 
Moniatowicza, fotografie o dowolnym roz
miarze kościołów i kaplic diecezji Wro
cławsko-Szczecińskiej Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego (wybrane kościoły 
i kaplice)
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•  koncert zespołu „Wang” działające
go przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Wang (26-27 maja 1997)

•  koncert Chóru Ekumenicznego 
z Karpacza (26-27 maja 1997)

•  wystawę i sprzedaż literatury chrze
ścijańskiej wydanej przez Kościół Ewan
gelicko-Augsburski.

Na wystawie Sztuki misyjnej zorgani
zowanej przez Muzeum Misyjno-Etnogra- 
ficzne księży Werbistów z Pieniężna oraz

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej 
przedstawiono przedmioty kultowe. Dzie- 
wiarstwo sakralne wykonane na terenach 
misji obejmujące: Togo, Indonezję, Gha
nę, Brazylię, Ukrainę, Kolumbię, Argen
tynę, Chiny, Nową Gwineę, Boliwię, Pa
ragwaj, Madagaskar, Zair, Angolę. Misjo
narze -  polscy księża redemptoryści 
z Tuchowa, zaprezentowali plansze ze 
zdjęciami na terenach misji. Pokazano 
także twórczość ludową mieszkańców 
misji (rzeźba, malarstwo ludowe o cha
rakterze sakralnym w połączeniu ze sztu
ką świecką tychże ludów).

Sekretariat 46. Międzynarodowego 
Kongresu Eucharystycznego udzielił 
wszechstronnej konsultacji pomocy przy 
organizowaniu stoisk prezentujących sztu
kę dla wiary w podstawowym nurcie wy
znania rzymskokatolickiego.

W trakcie otwarcia prezentacji ARS 
PRO FIDE zaprezentowano Klucz Kongre
sowy wykonany przez artystę -  kowala 
Ryszarda Mazura, który wręczony został 
przez władze miasta Wrocławia Ojcu Świę

temu, papieżowi Janowi Pawłowi II w trak
cie Jego pobytu we Wrocławiu w dniach 
31.05-1.06.1997 roku.

Zespół muzyczny TRUBADURZY wy
konał specjalnie skomponowane na cześć 
Ojca Świętego 2-częściowe oratorium:

I część -  „Tu jest nasz dom”
II część -  „Pozostań z nami”.

Wyróżniające się ekspozycje nagrodzo
no złotymi medalami ARS PRO FIDE. 
Wykonali je Eugeniusz Get-Stankiewicz 
(grafika, miedzioryt) oraz Ludomir Do
mański (oprawa przestrzenna wraz z me
dalem -  stiuk, drewno, złocenie).

Głównymi organizatorami prezentacji 
byli: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji 
Dolnego Śląska, Centrum Promocji Go
spodarczej BUDEXPO-WROCŁAW, 
Związek Polskich Artystów Plastyków -  
Polska Sztuka Użytkowa z Wrocławia, 
Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu oraz 
Bractwo Rzemiosł Artystycznych we 
Wrocławiu.

Prezentacje ARS PRO FIDE odegrały 
znaczącą rolę w promocji Dolnego Ślą
ska, stanowiąc równocześnie w tej histo

rycznej chwili poszerzenie programu im
prez towarzyszących Kongresowi Eucha
rystycznemu. Katolicka Agencja Informa
cyjna w wydaniu niedzielnym z 25 maja 
1997 r. oceniła prezentacje ARS PRO 
FIDE jako jedną z ważniejszych imprez 
towarzyszących 46. Międzynarodowemu 
Kongresowi Eucharystycznemu we Wro
cławiu.
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„THE TOWNS 
AND COMMIJNES 
OFLOWER SILESIA”

W dniach 25.05-01.06.1997 roku 
odbył się po raz pierwszy w Polsce, we 
Wrocławiu, 46 Międzynarodowy Kongres 
Eucharystyczny pod hasłem „Ku wolno
ści wyswobodził nas Chrystus”, któremu 
towarzyszyły liczne imprezy, spotkania, 
konferencje i prezentacje. To wielkie wy
darzenie dla Kościoła stało się niebywałą 
okazją zaprezentowania nie tylko Wrocła
wia -  miejsca Kongresu -  ale także miast, 
gmin i województw Dolnego Śląska, ich 
dorobku, planów na przyszłość, obecnej 
sytuacji i ludzi zaangażowanych w rozwi
janie samorządności oraz gospodarki miast 
i gmin.

Z tej okazji Stowarzyszenie na Rzecz 
Promocji Dolnego Śląska przygotowało 
wydawnictwo o charakterze albumowym 
w języku angielskim „The Towns and Com- 
munes of Lower Silesia” promującą mia
sta, gminy oraz województwa Dolnego 
Śląska. Wydawnictwo cechuje wyjątkowa 
elegancja i wysoki poziom edytorski. Każ
dy z dolnośląskich wojewodów zamieścił 
krótkie charakterystyki swoich woje
wództw (ludność, powierzchnia, potencjał 
przemysłowy, walory turystyczne) oraz 
osobiste przesłania do uczestników Kon
gresu. Podobne przesłania do uczestników 
i gości Kongresu zamieścili także wójto
wie, burmistrzowie i prezydentowie dol
nośląskich miast i gmin.

Publikacja zawiera mapy danego woje
wództwa na tle regionu i wykaz wszyst
kich gmin z adresami wchodzących w skład 
danego województwa. 49 spośród 162 
gmin dolnośląskich przedstawiło posze
rzoną informację o swoim terenie: infor
macje o gospodarce i zasobach gminy, o 
jej walorach turystycznych i rekreacyjnych 
oraz oferty współpracy dla zagranicznych 
inwestorów.

Książka posiada 136 stron, papier kre
dowany i sztywną okładkę z kolorową ob
wolutą. Zawiera kolorowe zdjęcia zabyt
kowych bądź współczesnych obiektów sa
kralnych. Nakład publikacji został przeka
zany uczestnikom Kongresu, zagranicznym 
placówkom dyplomatycznym w Polsce, 
polskim placówkom dyplomatycznym za 
granicą oraz wojewodom i gminom dol
nośląskim do ich dyspozycji. Mamy 
nadzieję, że książka okaże się pomocna w 
działaniach promocyjnych naszego regio
nu.

Jego Eminencja ks. Henryk Kardynał 
Gulbinowicz -  Metropolita Wrocławski 
osobiście podziękował przedstawicielom 
Stowarzyszenia za tę książkę i stwierdził, 
że było to jedyne wydanie prezentujące 
region Dolnego Śląska (w języku angiel
skim), które mógł osobiście przekazać 
swoim gościom przybyłym na Kongres.

W lipcu 1997 roku największa od stu
leci klęska żywiołowa nawiedziła połu- 
dniowo-zachodnie tereny naszego kraju. 
Na Dolnym Śląsku na 162 gminy powódź 
dotknęła 128 z nich. Aż 41 gmin zostało 
uznanych przez Radę Ministrów za szcze
gólnie dotknięte przez żywioł.

Po pierwszych falach pomocy huma
nitarnej, finansowej, wstępnym zbilanso
waniu strat w wielu dziedzinach gospo
darki, przyszedł czas na planowe i prze
myślane decyzje dotyczące odbudowy te
renów zalanych przez powódź. Wiadomo, 
że likwidacja skutków powodzi pochło
nie ogromne kwoty pieniężne, a interwen
cja państwa stanowić będzie ułamek ca
łości tych kosztów. W tej sytuacji bardzo 
ważna jest wszelka pomoc. Konieczne 
stało się inicjowanie tej pomocy i jedno
cześnie koordynowanie aktywności władz 
lokalnych, samorządowych oraz różnego 
rodzaju instytucji pozarządowych. Cho
dzi jednocześnie o to, aby dramat powo
dzi wykorzystać dla rozwoju i potrakto
wać jako wyzwanie modernizacyjne zmie
rzające do poprawy standardów, jakości 
i unowocześniania technologii we wszy
stkich dziedzinach gospodarki. Dzisiaj 
można już stwierdzić, że coraz więcej 
podmiotów i instytucji włącza się w ak
cję pomocy powodzianom.

Jedną z inicjatyw podejmowanych 
w środowiskach lokalnychjest uruchomie
nie przy Stowarzyszeniu na Rzecz Promo
cji Dolnego Śląska Dolnośląskiego Cen
trum Konsultacyjnego -  Pomoc w Likwi
dacji Skutków Powodzi. Zostało ono po
wołane w wyniku porozumienia w spra
wie zwalczania skutków powodzi, zawar
tego 8 sierpnia 1997 roku z inicjatywy Sto
warzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego 
Śląska z 18 podmiotami: AgencjąRozwo- 
ju  Regionalnego w Wałbrzychu, Agencją
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Dolnośląskie Centrum 
Konsultacyjne -  Pomoc 
w Likwidacji Skutków Powodzi
Rozwoju Regionalnego „Agroreg” w No
wej Rudzie, Karkonoską Agencją Rozwo
ju Regionalnego w Jeleniej Górze, Agen
cją Rozwoju Regionalnego w Legnicy, 
Agencją Rozwoju Regionalnego we Wro
cławiu, Konwentem Prezydentów, Burmi
strzów oraz Wójtów Województwa Jele
niogórskiego, Konwentem Wójtów, Bur
mistrzów i Prezydentów Województwa Le
gnickiego, Stowarzyszeniem Wójtów, Bur
mistrzów i Prezydentów Województwa 
Wałbrzyskiego, Stowarzyszeniem Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Województwa 
Wrocławskiego, Polskim Stowarzyszeniem 
Mykologów Budownictwa, wrocławskim 
oddziałem Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa, Wydawnic
twem „Nasz Dom i Ogród”, Centrostalem- 
-Wrocław, Centrum Promocji Gospodar
czej „Budexpo-Wrocław”, Dolnośląską 
Izbą Gospodarczą, Dolnośląskim Centrum 
Szkolenia Samorządowego Fundacji Roz
woju Demokracji Lokalnej.

Uznano, że obok zadań spoczywających 
na agendach rządowych i samorządowych, 
niezbędne jest współdziałanie podmiotów 
gospodarczych i instytucji pozarządowych 
na rzecz likwidacji skutków powodzi, a 
także, co równie ważne, inicjowanie lub 
wspieranie działań zmierzających do uno
wocześniania infrastruktury technicznej 
niezbędnej dla funkcjonowania całego 
Dolnego Śląska. Należy przy tym dodać, 
że porozumienie w sprawie zwalczania 
skutków powodzi na Dolnym Śląsku 
współpracuje z Korporacją Przedsiębior
ców Budowlanych UNI-BUD, z której ini
cjatywy powstało podobne porozumienie 
w Warszawie.

W konkursie na innowacje lokalne w 
gminach Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej przyznała Stowarzyszeniu na 
Rzecz Promocji Dolnego Śląska grant z

funduszu PHARE na dofinansowanie rea
lizacji projektu „Centrum informacji i po
mocy dla poszkodowanych przez powódź”. 
Celem jego jest stworzenie struktury orga
nizacyjnej zapewniajacej systemową (a nie 
doraźną) działalność na rzecz przezwycię
żania skutków powodzi oraz ułatwienie 
procesu odbudowy i rekonstrukcji regio
nów objętych powodzią.

W ramach przyznanego grantu podpi
sano umowy o różnych formach współ
pracy na rzecz Dolnośląskiego Centrum 
Konsultacyjnego z Agencją Rozwoju Re
gionalnego „Agroreg” w Nowej Rudzie, 
Oficyną Promocyjną „Mada Press”, Wro
cławskim Oddziałem Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa, 
Centrum Promocji Gospodarczej „Bud- 
expo-Wrocław”, oraz Polskim Stowarzy
szeniem Mykologów Budownictwa. Dzia
łalność Centrum skierowana jest do osób, 
rodzin, gmin i ich związków oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw zniszczonych 
przez powódź.

Ma ono ułatw ić poszkodowanym  
odbudowę i remonty zniszczonych bu
dynków poprzez rozwijanie aktywności 
remontowo-budowlanej, udostępnienie 
dobrych i tanich materiałów. Centrum 
organizuje konsultacje zbiorowe i indy
widualne (szkolenia) w zakresie zabezpie
czeń przeciwwilgociowych, oceny stanu 
technicznego zalanych budynków, zasto
sowania nowych rozwiązań technicznych 
i materiałowych przy likwidacji szkód po
wodziowych, osuszania i izolacji budyn
ków. Ponadto Centrum oferuje pomoc w 
postaci dofinansowania ekspertyz tech
nicznych i mykologicznych z funduszu 
PHARE. Cały czas rozbudowywana jest 
wzorcownia ofert producentów udostęp
niających swoje produkty po cenach pre
ferencyjnych (tylko dla powodzian) oraz

bank danych o ofertach pomocy i zgła
szanych potrzebach.

Centrum współpracuje także z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego w zakresie 
udzielania szczegółowych informacji na 
temat warunków uzyskania pożyczek, 
a także poręczeń dla osób fizycznych 
i podmiotów gospodarczych dotkniętych 
powodzią.

Poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Pro
mocji Dolnego Śląska, które rekomenduje 
do udzielania bezpłatnej pomocy przeka
zano dotychczas:

-  101 okien firmy OKFENS z Czela
dzi dla Stowarzyszenia Kupców i Przed
siębiorców RAZEM, które rozdzieliło dary 
swoim najbardziej poszkodowanym człon
kom.

-  776 ton cementu z Cementowni 
RUDNIKI dla:

1. Najbardziej poszkodowanych gmin
-  612 ton

2. Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu
-  48 ton

3. Parafii św. Agnieszki we Wrocławiu
-  96 ton

4. Parafii Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych we Wrocławiu -  20 ton

-  23 łóżka drewniane od Centrum Pro
mocji Gospodarczej BUDEXPO-WRO
CŁAW dla Ośrodka pomocy Społecznej 
w Kłodzku.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wro
cławskie Centrum Konsultacyjne Pomoc 
w Likwidacji Skutków Powodzi jest pierw
szym tego typu przedsięwzięciem, które ma 
na celu rozwiązania systemowe i niesienie 
długofalowej pomocy obszarom dotknię
tym skutkami powodzi.

■
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TRZY DNI  C Z E S K I E  
WE WROCŁAWIU

W dniach 17-19.04.1997 roku na te
renie Centrum Promocji Gospodarczej 
BUDEXPO-WROCŁAW odbyła się im
preza pn. „Trzy Dni Czeskie we Wrocła
wiu”. Jej celem była poprawa polsko-cze- 
skich kontaktów handlowych i kultural
nych. Zorganizowane z tej okazji targi mia
ły formułę otwartą. Przedstawiono szero
ką ofertę firm czeskich dotyczącą budow
nictwa ogólnego, przemysłowego, komu
nalnego i indywidualnego, rzemiosła, tu
rystyki, handlu i gastronomii. W imprezie 
wzięło udział ponad 20 przedstawicieli 
czeskich firm.

Ponadto na terenie Wrocławia miały 
miejsce liczne imprezy kulturalne:

•  przegląd filmów Jana Sveraka
•  kiermasz czeskich wydawnictw 

książkowych i muzycznych
•  wystawa cyklu grafik Martina Ve- 

liska „Narciarze” w Galerii Haliny Spasow- 
skiej „W Pasażu”

•  wystawa cyklu fotografii Tomasza 
Kiznego „Sąsiedzi -  20 lat KARTY '11", 
na której zostały pokazane zdjęcia wykona
ne w okresie od 1987 do 1992 r. m.in. w 
czasie nielegalnych spotkań działaczy opo
zycji obu krajów, dokumentujące działalność 
Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

•  prezentacja kuchni czeskiej i moraw
skiej

•  wystawa malarstwa czeskich arty
stów „Grupy Czterech”: Harudy, Neuwir- 
tha, Horlika i Odrażki

•  przekazanie archiwum Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej Zakładowi 
Narodowemu Ossolineum

•  wystawa fotograficzna „Spotkania 
z Vaclavem Havlem” w Winiarni „Korko
ciąg” Zakładu Narodowego Ossolińskich.

Odbyło się też wiele spotkań, semina
riów i rozmów bilateralnych między cze
skimi i polskimi przedsiębiorcami i przed
stawicielami banków m.in. na temat moż

liwości zatrudniania pracowników pol
skich w Republice Czeskiej, czeskiej i 
polskiej działalności gospodarczej (róż
nic w prawie czeskim i polskim, przepi
sów celno-dewizowych, prawa bankowe
go). Swoje spotkania mieli też dzienni
karze obu stron.

W trakcie trwania imprezy odbył się 
konkurs radiowy wiedzy o Czechach, 
a także prezentacja Republiki Czeskiej 
w Telewizji Polskiej O/Wrocław (TV5).

Otwarcia Trzech Dni Czeskich doko
nali: patroni honorowi imprezy:

-  am basador R epubliki Czeskiej 
w Polsce -  Kareł Stindl

-  wojewoda wrocławski-Janusz Za
leski.

Patronat organizacyjny nad imprezą 
przyjęli:

-  konsul generalny Republiki Czeskiej 
w Katowicach-JosefByrtus

-  konsul generalny Rzeczypospolitej 
Polskiej w Ostrawie -  Bernard Błaszczyk

-  prezydent Wrocławia -  Bogdan 
Zdrojewski.

Organizatorami imprezy byli:
-  Stowarzyszenie na Rzecz Promocji 

Dolnego Śląska
-  Stowarzyszenie Polsko-Czeskiego 

Biznesu PROINFO z Ostrawy.
Udział w organizacji jako współorga

nizatorzy mieli także:

-  Regionalna Izba Gospodarcza z Ostra
wy, Dom Kultury Vitkovice, Press Club 
Ostrava, a ze strony polskiej Dolnośląska 
Izba Gospodarcza, Centrum Promocji Go
spodarczej BUDEXPO-WROCŁAW, 
Dziennik SŁOWO POLSKIE, Solidarność 
Polsko-Czesko-Słowacka, Biuro Promocji 
Miasta i Współpracy z Zagranicą Urzędu 
Miasta Wrocławia, Polskie Radio Wro
cław, Telewizja Dolnośląska TeDe, Firmy 
CESPOL i UNICONTAKT.

Wydano katalogi targowe: czesko-pol- 
ski „Tri Ćeske Dny ve Wroclawi” / „Trzy 
Dni Czeskie we Wrocławiu” oraz „Prezen
tacje”, w których przedstawiono m.in. 
głównych organizatorów: Stowarzyszenie 
na Rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz 
Stowarzyszenie Czesko-Polskiego Bizne
su PROINFO, wystawców, a także dzieje 
Polaków w Republice Czeskiej oraz wy
brane firmy polonijne działające na tere
nie Republiki Czeskiej.

Impreza „Trzy Dni Czeskie we Wrocła
wiu” była jednąz największych prezenta
cji kultury i gospodarki Republiki Czeskiej 
we Wrocławiu i znakomitą okazją pozna
nia się. Jak powiedział Ryszard Chruścic
ki, sekretarz Stowarzyszenia na Rzecz Pro
mocji Dolnego Śląska, „ważne jest dla nas 
również promowanie pewnej idei. Myśle
nia, że do Europy nie idziemy obok sie
bie, ale razem”.

Otwarcie imprezy. Przemawia patron honorowy Trzech Dni Czeskich we Wrocławiu, 
ambasador Kareł Stindl.
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Goście imprezy w czasie uroczystości otwarcia.

„DNI DOLNEGO ŚLĄSKA 
W OSTRAWIE”

Lipcowa powódź 1997 roku nawiedzi
ła tereny północnych Moraw i południo
wo-zachodnie tereny naszego kraju. Za
równo Wrocław, jak i Ostrawa -  metropo
lia północnych Moraw, w dużym stopniu 
zostały dotknięte skutkami żywiołu i to 
bardzo istotnie utrudniło przygotowania 
do „Dni Dolnego Śląska w Ostrawie”. Jak 
powiedział ówczesny wiceprezydent Wro
cławia Sławomir Najnigier „nasi partne
rzy z PROINFO, a także konsul Polski w 
Ostrawie zachęcali nas do wytrwania w tej 
inicjatywie”, a Evżen Tosenovsky, prezy
dent miasta Ostrawy, podziękował organi
zatorom za to, że udało im się doprowa
dzić do końca to, co rozpoczęli oraz za to, 
że Ostrawa stała się miejscem przyjaciel
skiego spotkania dwu miast, które mimo 
odległości geograficznej i granicy państwo
wej są sobie bliskie.

W dniach 14-15.10.1997 roku 
w Ostrawie odbyły się „Dni Dolnego Ślą
ska”. Stały się one okazją do nawiązania, 
odtworzenia i ugruntowania współpracy 
gospodarczej, handlowej, turystycznej 
i kulturalnej pomiędzy podmiotami polski
mi i czeskimi.

Udział w imprezie wzięli przedstawi
ciele firm z branż: budownictwa, elektro
niki i telemechaniki, maszyn i usług ko
munalnych, rzemiosła, przemysłu spożyw
czego, sportowego, rekreacyjnego i tury

stycznego, usług i wydawnictw turystycz
nych, handlu, dzieł sztuki i przedsięwzięć 
kulturalnych. Uczestniczyli także przedsta
wiciele dolnośląskich Agencji Rozwoju 
Regionalnego w Nowej Rudzie, Wałbrzy
chu, Legnicy, Jeleniej Górze i Wrocławiu. 
Zaprezentowano też działalność i osiągnię
cia Euroregionów: NYSA i GLACENSIS.

Patronaty honorowe nad imprezą objęli:
-  ambasador Rzeczypospolitej Polskiej 

w Pradze -  Marek Pemal
-  am basador Republiki Czeskiej 

w Warszawie -  Kareł ŚtindI
-  prezydent miasta Ostrawy -  Evżen 

Tośenovsky.

Głównymi organizatorami byli:
•  Stowarzyszenie na Rzecz Promocji 

Dolnego Śląska
•  Stowarzyszenie Czesko-Polskiego 

Biznesu PROINFO.

Współorganizatorami imprezy zostali:
•  Euroregion NYSA oraz Euroregion 

GLACENSIS
•  Agencje Rozwoju Regionalnego:
-  AGROREG S.A. w Nowej Rudzie
-  ARLEG S.A. w Legnicy
-  Agencja Rozwoju Regionalnego 

w Wałbrzychu
-  Karkonoska Agencja Rozwoju Regio

nalnego
-  KARR S.A. w Jeleniej Górze

-  Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka
-  Dolnośląska Izba Gospodarcza
-  Centrum Promocji Gospodarczej BU- 

DEXPO-WROCŁAW.

W trakcie trwania prezentacji odbyły się 
liczne imprezy promocyjne o charakterze 
kulturalno-oświatowym:

•  konkurs radiowy wiedzy o Polsce, 
w tym o Dolnym Śląsku

•  prezentacja Dolnego Śląska w me
diach północnomorawskich

•  wystawy o powodziach w Polsce 
i Republice Czeskiej („Powódź i ludzie”, 
Velka voda”)

•  wystawa Tomasza Kiznego „KAR
TA ’77”

•  wystawa dolnośląskich wydawnictw 
książkowych i czasopism

•  prezentacja Centrum Koordynowa
nia Służb Ratowniczych

•  prezentacje doświadczeń Stowarzy
szenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, 
Stowarzyszenia Czesko-Polskiego Bizne
su PROINFO, Solidarności Polsko-Cze- 
sko-Słowackiej w obszarze współpracy 
gospodarczej i kulturalnej

•  koncert znanego wrocławskiego 
wokalisty, muzyka i aranżera Janusza 
Cedro.

Odbyły się liczne dwustronne spotka
nia oraz seminaria polskich i czeskich 
przedsiębiorców poświęcone warunkom 
tworzenia przedsiębiorczości w Polsce 
i Czechach, przepisom celno-dewizowym, 
usługom spedycyjnym i specjalnym strefom 
ekonomicznym.

Opublikowano katalog w języku cze
skim „Dni Dolniho Slezska v Ostrave”, w 
którym zaprezentowano firmy biorące 
udział w prezentacjach, a także informacje
o dolnośląskich województwach.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się 
informator w języku czeskim o Dolnym 
Śląsku pt. „Vitame Vas v Dolnim Slezsku” 
opublikowany przez Wydawnictwo SŁO
WO POLSKIE, zawierający m.in. polskie 
przepisy celne oraz krótkie charakterysty
ki dolnośląskich województw i gmin.

Impreza ta, w znaczący sposób przyczy
niła się do umacniania dwustronnych sto
sunków polsko-czeskich oraz kontynuo
wania wzajemnej współpracy w prezenta
cji dorobku gospodarczego i kulturalnego 
Dolnego Śląska i Republiki Czeskiej.
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Rola banków europejskich w finansowaniu rozwoju przemysłowego w Polsce

FORUM BANKÓW I FIRM FINANSOWYCH
W dniach od 4 do 6 kwietnia 1997 r. Stowarzyszenie na Rzecz 

Promocji Dolnego Śląska oraz firma EUROPE PLUS zorganizo
wały we Wrocławiu forum pt. „Rola banków europejskich w fi
nansowaniu rozwoju przemysłowego w Polsce”.

Była to pierwsza w Polsce tego typu konferencja z udziałem 
najważniejszych banków krajowych i zagranicznych, potwierdza
jąca rosnące zainteresowanie banków i firm finansowych rozwo
jem gospodarczym Dolnego Śląska.

Patronat nad forum przyjęło Ministerstwo Przemysłu Francji, 
wojewoda wrocławski i prezydent Wrocławia. Głównymi spon
sorami i jednocześnie uczestnikami prowadzącymi seminaria byli: 
Sociate Generale, Credit Suisse, First Boston, Ernst Young, Bank 
Zachodni - Wrocław, Bank Współpracy Regionalnej - Kraków, 
IBP Bank S.A., BISE S.A. Patronat prasowy nad imprezą spra
wował ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”.

W czasie obrad wygłoszono i przedyskutowano referaty do
tyczące aktualnej działalności podmiotów gospodarczych znaj
dujących się w regionie Dolnego Śląska oraz przedstawiono 
możliwości finansowania i przepływu środków pieniężnych dla 
intensyfikacji produkcji i usług w oparciu o możliwości kredyto
we banków zachodnioeuropejskich i polskich zlokalizowanych 
na obszarze Polski.

W poszczególnych dniach przedstawiono następujące refera
ty i zagadnienia problemowe:

•  „Sektor bankowy w Polsce i priorytety rozwoju gospodar
czego” (T. Głuszczuk -  Bank Zachodni)

•  „Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw francu
skich i polskich w Polsce” (F. Malnati - CIAL - Warszawa, 
B. Ricard - BISE - Warszawa)

•  „Ubezpieczenie kredytu udzielonego przez konsorcjum 
bankowe” (T. Lind - Structured Finance Department - Warsza
wa)

•  „Reforma systemu bankowego w Polsce” (P. Tibbits - part
ner Ernst & Young - Warszawa)

•  „Publiczna sprzedaż papierów wartościowych w warun
kach polskich” (X. Despingres - Sociate Generale - Warszawa)

•  „Ostatnie poprawki w prawie giełdowym w Polsce”. 
(A. Kozłowski - Mc Kenna & Co - Warszawa)

•  „Rynek produktów pochodnych w Polsce”. (S. Popow - 
Bankers Trust - Warszawa)

•  „Produkty oferowane przez Departament Skarbca”. 
(A. Rżysko - Sociate Generale - Warszawa)

•  „Ogólne uwarunkowania przemian strukturalnych w pol
skim przemyśle”. (O. Dahlberg - Bossard Consultans - Warsza
wa)

•  „Restrukturyzacja przemysłu kablowego w Polsce - stu
dium przypadku”. (A. Karabon - KGHM METAL - Lubin)

•  „Rola funduszu Phare w restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych”. (A. Gabor - Credit Lyonnais In- 
vestissments - Warszawa)

•  „Rola przedsiębiorcy w procesie restrukturyzacji polskie
go przemysłu”. (B. Cimoszko - Skowrońska - Fincoord - Zurich)

•  „Zarządzanie międzynarodowym przepływem kapitału”. 
(M. Gul - First Boston - Warszawa)

•  „Rozwój systemu bankowego w Europie Zachodniej - 
wnioski dla Polski”. (A. Mauberg - Paribas - Warszawa)

•  „Prywatyzacja i restrukturyzacja polskiego przemysłu - 
punkt widzenia EBRD”. (A. Pilloux - EBRD - Londyn)

•  „Wprowadzenie Euro - konsekwencje dla Europy Zacho
dniej i Środkowej - punkt widzenia Sociate Generale”. (G. Fe- 
rent - Sociate Generale Polska - Warszawa)

•  „Priorytetyrozwojupolskiej gospodarki, spojrzenie IFCna 
sektor prywatny”. (H. Stevenson - IFC - Warszawa)

•  „Plan pomocy Banku Światowego dla rozwoju Polski”. 
(P. Knotter - Bank Światowy - Warszawa).

We wnioskach i podsumowaniu forum wyrażono nieoczeki
wanie duże zainteresowanie uczestników świadczące, że konfe
rencja spełniła swoje założenia programowe i wielu firmom przy
bliżyła możliwości prowadzenia nowoczesnej polityki ekonomicz- 
no-finansowej w warunkach gospodarki wolnorynkowej umoż
liwiającej korzystanie ze współpracy z państwami Unii Europej
skiej.

WRO-KOM ’97 
III  D olnośląskie Targi K om unalne

I ARPIN ’97 
Targi P racy i N auki

W dniach 17-19 kwietnia 1997 roku 
na terenie Centrum Promocji Gospodar
czej BUDEXPO-WROCŁAW odbyły się
III Dolnośląskie Targi Komunalne WRO- 
-KOM ’97. W imprezie wzięło udział 74 
wystawców. Organizatorzy przygotowali 
ciekawy program imprez towarzyszących, 
którego celem było ułatwienie wystawcom 
i zwiedzającym wszechstronnych kontak

tów. Zainteresowani zwiedzali oczyszczal
nię ścieków dla Wrocławia i Oleśnicy, 
a także brali udział w prezentacji firm pol
skiego przemysłu narzędziowego. W ra
mach ekspozycji targowej specjalnąprezen- 
tację przygotowała redakcja dziennika 
SŁOWO POLSKIE. Promowano firmy
i wyroby nagrodzone w konkursie „Polskie 
jest dobre”.

W tym samym miejscu i czasie od
bywały się też Targi Pracy i Nauki 
TARPIN ’97, których organizatorem było 
Centrum Promocji Gospodarczej BUD- 
EXPO-WROCŁAW wraz z Towarzy
stwem Wiedzy Powszechnej i Fundacji 
OSKAR. Udział w organizacji targów mia
ły też: Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, 
Rejonowy Urząd Pracy, Kuratorium  
Oświaty, Wydział Oświaty UM we Wro
cławiu i Związek Pracodawców Dolnego 
Śląska.

Z przyjem nością informujemy, że 
współorganizatorem obu imprez było Sto
warzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego 
Śląska.
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Dom Śląski
Centrum Integracji i Promocji Regionu

25 lutego 1997 r. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego 
Śląska i Dolnośląska Federacja Kultury zawarły porozumienie o 
wspólnym dążeniu do powołania placówki o nazwie Dom Śląski
-  Centrum Integracji i Promocji Regionu. Zdeklarowano jed
nocześnie współpracę przy realizacji działań statutowych obu 
stowarzyszeń.

Po ponadpółrocznych przygotowaniach polegających na po
zyskiwaniu poparcia różnych środowisk (uzyskano m.in. popar
cie czterech konwentów wójtów i burmistrzów oraz sejmiku sa
morządowego we Wrocławiu) 17 listopada 1997 r. Stowarzysze
nie i Dolnośląska Federacja Kultury zawarły umowę o wspól
nym przedsięwzięciu, którego przedmiotem było powołanie
i prowadzenie „Domu Śląskiego”. Dalsze kroki zmierzają do 
ukonstytuowania się rady „Domu Śląskiego” i podjęcia działań 
przez Dom Śląski już w 1998 roku.

UMOWA
O WSPÓLNYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

W dniu 17 listopada 1997 r. we Wrocławiu, pomiędzy

1. DOLNOŚLĄSKĄ FEDERACJĄ KULTURY z siedzibą we Wrocła
wiu, Rynek 13, zwaną dalej Federacją, reprezentowaną przez:

JACKA WEKSLERA -  prezesa Zarządu
LOTHARA HERBSTA -  członka Zarządu

2. STOWARZYSZENIEM NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄ
SKA, zwanym dalej Stowarzyszeniem, reprezentowanym przez:

SŁAWOMIRA NAJNIGIERA -  prezesa Zarządu
BOGDANA CYBULSKIEGO -  przewodniczącego Walnego Zebrania

Została zawarta umowa stanowiąca rozwinięcie porozumienia o współpra
cy zawartego 25 lutego 1997 r. między stronami umowy, następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

1. Strony umowy zgodnie postanawiają na podstawie niniejszej umowy 
zrealizować wspólne przedsięwzięcie, polegające na powołaniu i prowadze
niu „Domu Śląskiego”, którego główne formy działania będą następujące:

1) „Dom Śląski” prezentuje
2) klub dyskusyjny „Domu Śląskiego”
3) wydawnictw i materiałów publicystycznych „Domu Śląskiego”.
2. Imprezy „Domu Śląskiego” odbywać się mogąna terenie Polski oraz 

za granicą.

ZASADY REALIZACJI WSPÓLNEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA

§2
1. W pierwszym etapie wspólne przedsięwzięcie „Dom Śląski” przybie

rze charakter instytucji kulturalno-promocyjnej działającej w oparciu o oso
bowość prawną obu stron umowy, bez samodzielnego prowadzenia rozliczeń 
finansowych i zatrudniania pracowników.

2. Strony umowy zapewnią właściwe warunki działalności „Domu Ślą
skiego”.

§3
1. Dla realizacji celów i zadań „Domu Śląskiego” strony umowy powoła- 

jąRadę „Domu Śląskiego”, zwaną dalej Radą.

2. W skład Rady wchodzi 15 członków desygnowanych przez zarządy stron 
niniejszej umowy.

3. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) ustalanie kalendarza imprez „Domu Śląskiego” na rok następny
2) dbanie o wysoki poziom imprez i inicjatyw firmowanych przez „Dom 

Śląski”
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie programów imprez kulturalnych i pro

mocyjnych „Domu Śląskiego”
4) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami rządowymi, 

samorządowymi i pozarządowymi, polskimi i zagranicznymi, w celu możli
wie najpełniejszego realizowania celów „Domu Śląskiego”.

4. Rada działać będzie na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez 
zarządy Stowarzyszenia i Federacji.

§4
1. Każda impreza lub inicjatywa „Domu Śląskiego” musi uzyskać pozy

tywną opinię Rady, a jej prowadzenie i finansowanie przejmuje Stowarzysze
nie lub Federacja, albo strony umowy zawrą porozumienie o wspólnym finan
sowaniu.

2. Rada „Domu Śląskiego” może wpisać do kalendarza imprez także ini
cjatywy organizacji rządowych lub pozarządowych, pod warunkiem zagwa
rantowania przez te organizacje pełnego ich finansowania i zapewnienia wy
sokiego poziomu.

DODATKOWE POSTANOWIENIA 
§5

1. Strony niniejszej umowy ustalają, że ewentualne zyski z prowadzenia 
„Domu Śląskiego” przeznaczane będą na jego dalszy rozwój.

2. Koszty uzasadnione prowadzeniem działalności pokrywać będą strony 
porozumienia solidarnie w ramach zawartego przez strony umowy odrębnego 
porozumienia.

3. Strony niniejszej umowy wyrażajązgodę na zatrudnienie Sekretarza 
Rady „Domu Śląskiego”. Decyzje personalne pozostawia się Federacji i Sto
warzyszeniu po zaproponowaniu kandydatów przez Radę. W tym zakresie 
wymagane są uchwały zarządów Federacji i Stowarzyszenia.

§6
1. Strony zgodnie postanawiają, że koordynacja prac związanych z uru

chomieniem „Domu Śląskiego” należy do Federacji.
2. Działania związane z zastrzeżeniem nazwy „Dom Śląski” i logo „Domu 

Śląskiego” podejmie Stowarzyszenie.
3. Siedzibą Rady „Domu Śląskiego” i jej Sekretariatu będzie Wrocław.

§7
1. Strony umowy wspólnie i w porozumieniu przekształcą „Dom Śląski” 

w „Dom Śląski” -  Centrum Integracji i Promocji Regionu, instytucję działa
jącą samodzielnie, po uzyskaniu deklaracji współpracy instytucji rządowych, 
samorządowych i pozarządowych regionu Dolnego Śląska i pozyskaniu spo
nsorów.

2. Dla zrealizowania przedsięwzięcia, o którym mowa wust. 1, zawarta 
zostanie oddzielna umowa między podmiotami zdecydowanymi na stworze
nie „Domu Śląskiego” -  Centrum Integracji i Promocji Regionu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nie
ważności.

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddająpod rozstrzygnię
cie arbitrom, powołanym w równej liczbie przez Stowarzyszenie i Federa
cję. Stanowisko arbitrów, wyrażone zwykłą większością głosów, jest dla stron 
wiążące.

W imieniu Zarządu 
Stowarzyszenia na Rzecz Promocji 

Dolnego Śląska

Prezes Zarządu 
Sławomir Najnigier

Przewodniczący Walnego Zebrania 
Bogdan Cybulski

W imieniu Zarządu 
Dolnośląskiej Federacji 

Kultury

Prezes Zarządu 
Jacek Weksler

Członek Zarządu 
Lothar Herbst
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STATUT
Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, zwane 

dalej w Statucie Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy 
prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 20 
poz. 104 ze zmianami) i innych ustaw obowiązujących w Polsce 
oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2 .
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

i za granicą na rzecz promocji Dolnego Śląska.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Wrocław.

ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI 

§3 .
Cele Stowarzyszenia:
1) promocja Dolnego Śląska, a w tym:

a) promocja gmin,
b) promocja firm przemysłowych,
c) promocja handlu i usług,
d) promocja walorów turystycznych,

2 ) inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych 
istotnych dla Dolnego Śląska,

3) pozyskiwanie inwestorów,
§4 .

Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) organizację imprez targowo-promocyjnych,
2 ) organizowanie corocznych konkursów na:

a) najlepsze firmy,
b) najlepiej rokujące nowe przedsięwzięcia gospodarcze,
c) najbardziej gospodarne gminy,
d) największe osobistości w promocji i dokonaniach 
gospodarczych Dolnego Śląska,

3) organizowanie spotkań, imprez promocyjnych oraz szkoleń 
specjalistycznych w różnych miejscowościach Dolnego 
Śląska,

4) współpraca z centralnymi i terenowymi organami admini
stracji państwowej przy realizacji inwestycji infrastruktu
ralnych na terenie Dolnego Śląska,

5) zawieranie porozumień o wzajemnej promocji,
6 ) wydawanie katalogów, informatorów i innych druków 

promujących Dolny Śląsk,
7) prowadzenie komputerowego banku danych o gminach

i ich ofertach oraz o podmiotach gospodarczych Dolnego 
Śląska,

8) współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami 
zajmującymi się promocjąregionów,

9) zawieranie umów i porozumień umożliwiaj ących dolnoślą
skim podmiotom gospodarczym sprzedaż towarów
w innych krajach,

10) udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicz
nych imprezach promocyjnych.

Członkowie Stowarzyszenia 
§5 .

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków-założycieli,
b) członków zwyczajnych,
c) członków wspierających,
d) członków honorowych.

2. Członkowie-założyciele i członkowie zwyczajni posiadają 
równe prawa w Stowarzyszeniu, chyba że Statut stanowi 
inaczej.

§ 6 .
1. Członkami-założycielami są osoby fizyczne, które dopro

wadziły do zarejestrowania stowarzyszenia i przyjęły 
niniejszy Statut.

2. Członek-założyciel korzysta z biernego i czynnego prawa 
wyborczego do władz Stowarzyszenia pod warunkiem 
opłacania składek członkowskich.

§7 .
1. O członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia może ubiegać 

się osoba fizyczna, która uzyskała rekomendację co 
najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Kandydat na członka zwyczajnego składa na piśmie 
deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia:
a) płaceniu składek, których wysokość określa walne 

zebranie,
b) o zakresie swojej aktywności w Stowarzyszeniu.

3. Przyjmowanie członków zwyczajnych odbywa się uchwałą 
Walnego Zebrania Członków w głosowaniu tajnym zwykłą 
większością głosów.

§ 8 .
Członkowie założyciele i zwyczajni mająprawo:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego przy wyborach do 

statutowych organów Stowarzyszenia.
2 ) uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach 

organów Stowarzyszenia, gdy udział taki jest przewidziany 
przez Statut.

3) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzy
szenia.

4) uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenia 
spotkaniach, szkoleniach i zjazdach na warunkach 
określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§9.
1. Członkowie-założyciele i zwyczajni są zobowiązani:

a) brać czynny udział w działaniach Stowarzyszenia oraz 
przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał 
Stowarzyszenia,
b) regularnie opłacać składki członkowskie.

2 . Nieopłacanie składek członkowskich przez ponad 6 
miesięcy wszczyna procedurę określoną w § 10 pkt 3 i 4 
Statutu.

§ 10 .
1. O wygaśnięciu lub pozbawieniu członkostwa zwyczajnego 

decyduje uchwałą Walne Zebranie Członków.
2. Wygaśnięcie członkostwa następuje:

a) po złożeniu rezygnacji,
b) po śmierci członka.

3. Pozbawienie członkostwa następuje w następujących 
przypadkach:
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a) działania członka na szkodę Stowarzyszenia,
b) niewywiązania się z obowiązków określonych

w zgłoszonej deklaracji, o której mowa w § 7 ust. 2,
c) niestosowania się do wymogów Statutu Stowarzyszenia.

4. Pozbawienie członkostwa z przyczyn, o których mowa
w pkt 3, poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym 
wszczętym przez przewodniczącego Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia i złożeniem odpowiedniego 
sprawozdania walnemu zebraniu.

§ 11.
1. Status członka wspierającego otrzymuje osoba prawna 

popierająca zadania statutowe i wyrażająca wolę współpra
cy ze Stowarzyszeniem oraz deklarująca płacenie składki 
członkowskiej określonej przez Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie liczy, że w szczególności gminy Dolnego 
Śląska, przedsiębiorstwa produkcyjne, spółki, banki i 
firmy handlowe, usługowe i turystyczne wejdą do Stowa
rzyszenia na prawach członka wspierającego.

3. Zarząd Stowarzyszenia i Zarządy Oddziałów zwrócą się do 
podmiotów działających na Dolnym Śląsku z propozycją 
członkostwa wspierającego.

§ 12.
1. Stowarzyszenie będzie zapraszało członków wspieraj ących 

do udziału w organizowanych imprezach targowo-promo- 
cyjnych.

2. Członkowie wspierający mogą zamieszczać w wydawnic
twach Stowarzyszenia swoje oferty na preferencyjnych 
zasadach.

3. Członkowie wspierający uczestnicząw pracach Kapituły 
Nagrody „Dolnośląski Klucz Sukcesu”. Zakres tego 
uczestnictwa określi Statut Kapituły.

4. Członkowie wspieraj ący korzystają z uprawnień określo
nych w § 8 pkt 3 i 4 Statutu.

§13.
Status członka wspierającego wygasa po złożeniu rezygnacji, 

a także w przypadku odstąpienia od płacenia składki członkow
skiej.

§14.
1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia przyznawane jest 

przez Walne Zebranie Członków osobom fizycznym 
narodowości polskiej i obcokrajowcom szczególnie 
zasłużonym dla promocji i rozwoju Dolnego Śląska.

2. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do świadczeń 
na rzecz Stowarzyszenia.

Organy Stowarzyszenia

§15.
1. Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Walne Zebranie Członków Oddziału,
e) Zarządy Oddziałów.

2. Komisja Rewizyjnajest organem Stowarzyszenia odpowie
dzialnym za kontrolowanie działań Zarządu Stowarzysze
nia i Zarządów Oddziałów.

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia
§16.

Walne Zebranie Członków jest organem uchwałodawczym.
§17.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
2 ) wybór przewodniczących i członków komisji,
3) uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków Stowarzy

szenia na następny rok kalendarzowy,
4) przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu 

Stowarzyszenia,
5) wybór i odwołanie prezesa, wiceprezesów i sekretarza 

Zarządu Stowarzyszenia,
6 ) stwierdzanie wygaśnięcia i pozbawienie członkostwa 

zwyczajnego, przyjmowanie nowych członków zwyczaj
nych,

7) przyznawanie członkostwa honorowego,
8) uchwalanie i dokonywanie zmian w Statucie Kapituły 

Nagrody „Dolnośląski Klucz Sukcesu”,
9) wybór przewodniczącego, zastępców, sekretarza i człon

ków Kapituły Nagrody „Dolnośląski Klucz Sukcesu”,
10) uchwalanie rocznego programu działania Stowarzyszenia,
11) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządów Oddziałów,
12) podejmowanie uchwał w sprawie mienia Stowarzyszenia, 

gdy przekracza to zakres zwykłego zarządu,
13) dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

§18.
W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą:
1) członkowie-założyciele,
2 ) członkowie zwyczajni.

§19.
1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w obecno

ści co najmniej połowy członków-założycieli i zwyczaj
nych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
chyba że Statut stanowi inaczej.

2. Do dokonania zmian w Statucie wymaganajest bez
względna większość głosów, przy obecności co najmniej 
połowy członków, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku braku kworum przewodniczący zwołuje 
następne Walne Zebranie Członków nie później niż w 
ciągu miesiąca. Dla ważności podejmowanych uchwał nie 
jest wymagana obecność połowy członków.

§ 20.
1. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi przewo

dniczący, wybierany na dwuletnią kadencję przez Walne 
Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczącemu pomagajątrzej zastępcy wybrani na 
zasadach określonych w ust. 1.

3. Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków, jego 
zastępcom, przewodniczącym i członkom komisji przysłu
guje zwrot kosztów podróży oraz diety, o ile uchwali je 
Walne Zebranie Członków.

§ 21 .
Do zadań Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków na

leży:
a) zwoływanie i przygotowanie porządku obrad Walnego 
Zebrania Członków i programu Zebrania Ogólnego 
Stowarzyszenia, o których mowa w § 37, 3
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b) przeprowadzanie czynności, o których mowa w § § 7 
pkt 1 i 2, 10 pkt 4,
c) współpraca z komisjami Walnego Zebrania Członków,
d) nadzór nad realizacjąprzez Zarząd Stowarzyszenia
i Oddziały uchwał Walnego Zebrania Członków.

§ 22.
1. Walne Zebranie Członków wybiera Komisję Rewizyjną w 

głosowaniu tajnym.
2. Walne Zebranie Członków może powołać także inne stałe 

komisje oraz komisje doraźne odpowiedzialne za przepro
wadzenie ściśle przez Walne Zebranie określonych 
czynności lub zadań.

3. Członków stałych Komisji wybiera Walne Zebranie na 
dwuletnie kadencje.

§23.
1. Komisj a Rewizyjna działa w składzie: przewodniczący i 

trzech członków.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności

-  przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie 
absolutorium Zarządowi po uprzednim zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem Zarządu z wykonania preliminarza 
dochodów i wydatków Stowarzyszenia,
-przeprowadzanie czynności kontrolnych w Zarządzie 
Stowarzyszenia i Zarządach Oddziałów.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnych składa sprawozda
nie Walnemu Zebraniu Członków o ustaleniach kontrol
nych i przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§24.
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

a) prezes,
b) trzech wiceprezesów,
c) sekretarz.

2. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na 2-letnią kadencję 
w głosowaniu tajnym.

§25.
1. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) zwykły zarząd mieniem Stowarzyszenia,
c) przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego 
Zebrania Członków,
d) bieżąca realizacja zadań Stowarzyszenia, zgodnie z 
uchwałami Walnego Zebrania Członków określonych w §
3 i 4 Statutu,
e) współpraca z przewodniczącym Walnego Zebrania 
Członków i Oddziałami.

2. Zarząd odpowiada za zabezpieczenie Walnemu Zebraniu 
Członków, Komisjom i Kapitule, o której mowa w § 40 
Statutu, właściwych warunków działania.

§26.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami i jest przeło

żonym pracowników Biura Stowarzyszenia.
§27.

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Dla ważności uchwały Zarządu niezbędna jest obecność co 

najmniej połowy jego składu i zwykła większość głosów.

§28.
1. Do zadań skarbnika Stowarzyszenia (głównego księgowe

go) należy:
a) założenie i prowadzenie rachunku bankowego Stowa
rzyszenia,
b) prowadzenie księgowości,
c) przygotowanie sprawozdań z wykonania preliminarza 
dochodów i wydatków za rok ubiegły,
d) przygotowanie dla Zarządu założeń do projektu 
preliminarza dochodów i wydatków na rok następny,
e) pilnowanie dyscypliny finansowej organów Stowarzy
szenia,
f) składanie Zarządowi półrocznych informacji o wywią
zywaniu się członków Stowarzyszenia z obowiązków 
finansowych wobec Stowarzyszenia,
g) współpraca ze skarbnikami Oddziałów,

2. Skarbnika zatrudnia Zarząd.
3. Skarbnik bierze udział w posiedzeniach Zarządu bez 

prawa głosowania.
4. Kontrasygnata Skarbnika jest niezbędna przy wszystkich 

decyzjach majątkowych Zarządu i na dokumentach, które 
mogąpociągać za sobą zobowiązania finansowe Stowarzy
szenia.

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA 

§29.
Oddział może być utworzony na wniosek nie mniej niż 10 

członków-założycieli i członków zwyczajnych mieszkających na 
terenie danego województwa.

§ 30.
Oddziały podlegają władzom naczelnym Stowarzyszenia.

§ 31.
1. Walne Zebranie Członków Oddziału dokonuj e wyboru 

członków Zarządu Oddziału. Wyboru dokonuje się na 
2 -letnią kadencję w głosowaniu tajnym.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału jest ważne, gdy 
członkowie otrzymali zaproszenie wraz z porządkiem 
obrad na 7 dni przed jego terminem.

§32.
1. Pracami Oddziału kieruje Zarząd Oddziału, w skład 

którego wchodzą: prezes, wiceprezes i sekretarz.
2. Zarząd Oddziału odpowiada za zorganizowanie siedziby 

Oddziału.
§33.

1. Do zadań Zarządu Oddziału należy:
a) przygotowanie i zwoływanie Walnego Zebrania 
Członków Oddziału,
b) przygotowanie programu działania Oddziału na 
następny rok kalendarzowy i przedłożenie go do zatwier
dzenia przez Walne Zebranie Członków Oddziału,
c) prowadzenie działalności zgodnej ze Statutem,
w szczególności w zakresie określonym w § 3 Statutu, na 
obszarze województwa,
d) współpraca z Zarządem Stowarzyszenia.

2. We współpracy z Zarządem Stowarzyszenia i przewodniczą
cym Walnego Zebrania Członków organizuje imprezy całego 
Stowarzyszenia, które odbywająsię na terenie województwa.
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3. Zarząd Oddziału współpracuje z KapitułąNagrody 
„Dolnośląski Klucz Sukcesu” zgodnie ze Statutem 
Kapituły.

§34.
1. Podstawy finansowe działania Oddziału tworzą:

-  35% -  składek członkowskich pobranych od członków 
oddziału oraz członków wspierających zamieszkałych w 
tym województwie,
-  80% -  przychodów z działalności prowadzonej samo
dzielnie przez Oddział,
-  dotacje z funduszy Stowarzyszenia.

2. Zarząd Oddziału odprowadza do Zarządu Stowarzyszenia 
65% składek członkowskich oraz 20% przychodów z 
działalności prowadzonej przez Oddział.

3. Sprawy finansowe Oddziału prowadzi skarbnik Oddziału.

§35
Decyzje finansowe wymagają podpisu prezesa Zarządu Od

działu lub z jego upoważnieniem jednego z członków Zarządu
i skarbnika Oddziału.

ZGROMADZENIE OGÓLNE CZŁONKÓW 
STOWARZYSZENIA

§36.
Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia zwołuje i 

prowadzi przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowa
rzyszenia.

§37.
1. Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest co roku w innym 

województwie.
2. W Zgromadzeniu Ogólnym udział biorą: członkowie-zało- 

życiele, członkowie zwyczajni, członkowie wspierający
i członkowie honorowi Stowarzyszenia.

3. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków zaprasza 
także laureatów konkursów organizowanych przez 
Stowarzyszenie, przedstawicieli administracji państwowej
i samorządowej oraz instytucji współpracujących ze 
Stowarzyszeniem.

§38.
Porządek Zgromadzenia Ogólnego obejmuje w szczególno

ści:
1) Sprawozdanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia o działal

ności Stowarzyszenia w roku ubiegłym,
2) ogłoszenie przez przewodniczącego Kapituły listy laurea

tów nagród „Dolnośląski Klucz Sukcesu”,
3) informacj a przewodniczącego Walnego Zebrania Człon

ków o głównych kierunkach działania Stowarzyszenia.

KAPITUŁA NAGRODY „DOLNOŚLĄSKI KLUCZ 
SUKCESU”

§39.
Dla realizacji zadań określonych w § 4 pkt 2 Statutu Walne 

Zebranie Członków tworzy Kapitułę Nagrody „Dolnośląski Klucz 
Sukcesu”.

§40.
1. W skład Kapituły wchodzą:
a) przewodniczący,
b) trzej wiceprzewodniczący,
c) ośmiu członków,
d) sekretarz.
2. Kapituła pracuj e na podstawie Statutu uchwalonego przez 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Kadencja składu Kapituły wynosi 2 lata.

BIURO STOWARZYSZENIA 

§41.
1. Biuro Stowarzyszenia prowadzi działalność pomocniczą 

wobec organów Stowarzyszenia i odpowiada za:
a) korespondencję,
b) prace organizacyjne związane z realizacją przez 
Stowarzyszenie działalności statutowej.

2. Pracowników biura zatrudnia Zarząd.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§42.
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków i zapisów,
c) dochodów z majątku stowarzyszenia,
d) ofiarności publicznej,
e) dotacji,
f) dochodów z własnej działalności.

§43.
1. Zarząd Stowarzyszenia może dokonać zbycia lub nabycia 

nieruchomości dopiero po podjęciu odpowiedniej uchwały 
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (§ 17 pkt
12 Statutu).

2. Dla ważności oświadczeń w zakresie spraw majątkowych 
wymagane są podpisy prezesa lub z jego upoważnienia 
jednego z wiceprezesów i skarbnika.

3. Wszelkie dokumenty finansowe, nie dotyczące składników 
majątkowych Stowarzyszenia, podpisuje prezes lub z jego 
upoważnienia jeden z członków Zarządu i skarbnik.

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§44.
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego 

Zebrania Członków, podjętej bezwzględną większością 
głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 
połowy członków.

2. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne 
Zebranie Członków podejmuje uchwałę o powołaniu 
Komisji likwidacyjnej, której zadaniem będzie uregulowa
nie wszelkich zobowiązań Stowarzyszenia i przekazaniu 
pozostałych składników majątkowych podmiotom wskaza
nym przez Walne Zebranie Członków.
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LISTA CZŁONKÓW
WSPIERAJĄCYCH
STOWARZYSZENIE
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

KOBUS
ul. Giżycka 48
53-505 Wrocław

2. Karkonoska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. 
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra

3. Centrum Promocji Gospodarczej 
BUDEXPO-WROCŁAW Sp. z o.o. 
ul. Krzemieniecka 60a
54-613 Wrocław

4. Urząd Miasta i Gminy
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

5. Urząd Miasta i Gminy
Rynek 10
58-230 Niemcza

6. Urząd Gminy
ul. K.D. Asama 5
59-241 Legnickie Pole

7. Centrum Badawczo-Projektowe 
Miedzi CUPRUM Sp. z o.o. 
pl. 1 Maja 1-2
50-136 Wrocław

8 . Firma Budowlana Handlowo- 
-Usługowa MABUD
ul. Karmelkowa 29-41
52-437 Wrocław

9. PPHU SMART Sp. z o.o. 
ul. Ruska 60/61
50-079 Wrocław

10. Urząd Gminy
ul. Gwarna 1 
59-216 Kunice

11. Urząd Miasta i Gminy
ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska

12. Urząd Miasta i Gminy
Rynek 1
55-050 Sobótka

13. Urząd Miasta i Gminy
pl. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

14. Urząd Gminy
ul. Konstytucji 3 Maja 22
57-160 Borów

15. Urząd Miejski
ul. Kościuszki 17
58-310 Szczawno Zdrój

16. Przedsiębiorstwo Przemysłowo- 
-Handlowo-Usługowe EMBIPOL 
ul. Trwała 7
53-335 Wrocław

17. Urząd Miasta i Gminy
pl. Wolności 1
58-420 Lubawka

18. Urząd Gminy
pl. Wolności 11
56-160 Wińsko

19. Urząd Miasta i Gminy
Rynek-Ratusz
55-080 Kąty Wrocławskie

20. Urząd Gminy i Miasta
Rynek 1
59-730 Nowogrodziec

21. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
BISEKAdamBisek
ul. Osiniecka 5
54-530 Wrocław

22. Przedsiębiorstwo Państwowe 
Elektrownia TURÓW
ul. Młodych Energetyków 12 
59-916 Bogatynia

23. Urząd Gminy
ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

24. ABRAXAS s.c.
ul. Krzemieniecka 60a
54-613 Wrocław

25. Urząd Miasta
ul. J. Piłsudskiego 1
59-700 Bolesławiec

26. Teatr FRANT s.c.
Jan Fornal, Paweł Dochniak 
ul. Tomaszowska 17/4
50-523 Wrocław

27. Korporacja Wydawniczo- 
-InformacyjnaORPHA Sp. z o.o. 
Podwale 7
50-043 Wrocław

28. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
CENTROSTAL-WROCŁAW S.A. 
ul. Pełczyńska 4
51-180 Wrocław

29. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- 
-HandloweCARING Stanisław Karcz 
Księginice 139

30. KB Aluminium Poland Sp. z o.o. 
ul. Krzemieniecka 60a
54-613 Wrocław

31. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- 
-U sługo we SENDEX 
Księginice 150

32. Andrzej Łuc
ul. Św. Mikołaja 32/1 
50-128 Wrocław

33. Beart Studio Tomasz Edwin Petrykat 
ul. Zaolziańska 6c/m 5
53-334 Wrocław

34. Usługi Fotograficzne Anna Łoś 
ul. Roosevelta 4/2
50-236 Wrocław

35. TIM Spółka Akcyjna 
ul. Jaworska 11/13
53-612 Wrocław

36. Peter Ahrendsen 
Montage-Bau GmbH Sp. z o.o. 
Sucha Górna 71
59-320 Polkowice

37. Urząd Miasta i Gminy
ul. Witosa 41
55-230 Jelcz-Laskowice

38. Przedsiębiorstwo Produkcji 
Farmaceutycznej HASCO-LEK 
ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław

39. Drywit Systems USA (Europę)
Sp. z o.o.
Regionalne Centrum Dystrybucji 
we Wrocławiu 
ul. Legnicka 58
54-204 Wrocław

40. Bank Współpracy Europejskiej S.A.
Oddział we Wrocławiu 
ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 
50-059 Wrocław

41. Oficyna PromocyjnaMADA-PRESS 
ul. Krupnicza 6/8
50-075 Wrocław

42. Urząd Miasta
ul. Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec

43. Wrocławskie Przedsiębiorstwo 
HALA LUDOWA
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław

44. Wydawnictwo-Drukamia 
iXDRUK
ul. Przesnyckiego 26
51-151 Wrocław



KARTA PRZYSTĄPIENIA DO 
STOWARZYSZENIA NA RZECZ PROMOCJI 

DOLNEGO ŚLĄSKA

Po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska oświadczam, że

(nazwa)

zgłasza chęć przystąpienia do Stowarzyszenia na prawach członka wspierającego.

Po zapoznaniu się z UchwałąNr 4/96 deklarujemy składkę na rok 1998 w wysokości..................... ,

a w latach następnych nie niższą niż uchwalona przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

Pieniądze będziemy przekazywać na konto: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, 

Bank Zachodni SA I/O Wrocław nr 11201652-643135-132-3000.

......................................... , dn ia ..................................................

(podpis)

Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu .......................................podjął decyzję na podstawie

§ 11 Statutu o wpisaniu na listę członków wspierających.......................................................................

Prezes 

Zarządu Stowarzyszenia







POWÓDŹ NA DOLNYM ŚLĄSKU -  LIPIEC 1997

O Miasta wojewódzkie
© Miejscowości z Urzędem Miasta i Urzędem Gminy 
o Miejscowości z Urzędem Miasta i Gminy
• Miejscowości z Urzędem Gminy 
— Granice województw
_  Granice gmin 
_  Główne połączenia drogowe
*  Gminy szczególnie dotknięte powodzią
□  Gminy dotknięte powodzią
□  Gminy nie dotknięte powodzią

W oda szła  do ludzi w  d zień  i w  nocy. W yryw ała  
w ieko w e d rzew a, zryw a ła  m osty, p rzew racała  
w ie jsk ie  zagrod y, za lew ała  i ru jn o w ała  m iasta . 
N iosła  zn iszczen ie  i śm ierć.

Na 162 gminy Dolnego Śląska lipcowa powódź 
dotknęła 128. Aż 41 spośród nich zostało uznanych 
przez Radę Ministrów za szczególnie dotknięte 
przez żywioł. Dramat mieszkańców Kłodzka - 
miasta i gminy Święta Katarzyna • szczególnie 
Siechnic i Radwanic, i gminy Wińsko polegał 
na bezpośrednim zagrożeniu życia. Mieszkańcy 
kilkudziesięciu gmin dolnośląskich stracili dorobek 
całego życia. Mieszkańcy innych gmin oraz 
Wrocławia z ogromnym zaangażowaniem stawali 
w obronie swoich domostw i bezpośrednio 
zagrożonych bezcennych zabytków kultury.

Po p ie rw szych  fa lach  p o m o cy  h u m an itarn e j, 
fin an so w ej, w stę p n y m  zb ilan so w an iu  s trat 
w  w ie lu  d z ied zin ach  g o s p o d ark i p rz ys ze d ł czas

n a p lan o w e  i p rz em y ś lan e  d e c yz je  d o ty cz ąc e  
o d b u d o w y  te re n ó w  za la n y c h .

Coraz więcej podmiotów i instytucji włącza się 
w akcje pomocy powodzianom. Jedną z takich 
inicjatyw jest uruchomienie przy Stowarzyszeniu 
na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 
D o ln o ś lą sk ie g o  C e n tru m  K o n s u lta c y jn e g o  
- P o m o c  w  L ikw id a c ji S ku tk ó w  P o w o d zi. 
D zia ła ln o ś ć  C e n tru m  s k ie ro w an a  je s t d o  osó b , 
ro d z in , g m in  i ich z w ią zk ó w  o ra z  m ałych  
i ś red n ich  p rz ed s ięb io rs tw  z n isz cz o n y ch  p rzez  
p o w ó d ź.

Działania Centrum mają na celu ułatwienie 
poszkodowanym odbudowy i remontów zniszczonych 
budynków poprzez rozwijanie aktywności 
remontowo-budowlanej, dostęp do dobrych i tanich 
materiałów. Centrum organizuje konsultacje 
zbiorowe i indywidualne (szkolenia) w zakresie 
zabezpieczeń przeciwwilgociowych, oceny stanu

technicznego zalanych budynków, zastosowania 
nowych rozwiązań technicznych i materiałowych 
przy likwidacji szkód powodziowych, osuszania 
i izolacji budynków.
Centrum oferuje pomoc w postaci dofinansowania 
ekspertyz technicznych i mitologicznych z funduszu 
PHARE.
Dysponuje wzorcownią ofert producentów 
proponujących swoje produkty po cenach 
preferencyjnych (tylko dla powodzian) oraz bank 
danych o ofertach pomocy i zgłaszanych potrzebach. 
Centrum współpracuje także z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego w zakresie udzielania szczegółowych 
informacji na temat warunków uzyskania pożyczek, 
poręczeń dla osób fizycznych i podmiotów 
gospodarczych dotkniętych powodzią.

C elem  C e n tru m  je s t s tw o rz en ie  ro zw iązań  
s ys te m o w y ch  i n ie s ie n ie  d łu g o fa lo w e j po m o cy  
o b s za ro m  d o tk n ię tym  s k u tk a m i p o w o d zi.

D olnośląskie Centrum  K onsultacyjne  
Pom oc w  L ikw idacji S kutków  Powodzi

54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 60a, 
tel. 0-71/354-57-00, 354-57-02, 57-60-27 w. 111, 57-55-60 w. 111
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