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W³adze Stowarzyszenia
Na Rzecz Promocji
Dolnego Œl¹ska w latach
2011–2012
VIII kadencja
Zarz¹d
Prezes – S³awomir Najnigier
Wiceprezesi – Jan Zaj¹c
– Marek Rakowicz
– Józef Spyra
Sekretarz – Ryszard Chruœcicki
Walne Zebranie Cz³onków
Przewodnicz¹cy – Andrzej W¹sik
Zastêpcy – Mariusz So³tysik
– Andrzej Grzmielewicz
– Wojciech Gryczyñski
Komisja Rewizyjna
Przewodnicz¹cy – Bogdan Horodniczy
Cz³onkowie – Miros³aw Durczak
– Jerzy Jerych
– Bogus³aw Szeffs
Rzecznik prasowy – Miros³aw Durczak
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Szanowni Pañstwo!
Ju¿ od 15 lat Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska uczestniczy w przemianach, które czyni¹ nasz
region lepszym i bogatszym. Historia tych lat jest dla Dolnoœl¹zaków wyj¹tkowo ³askawa. Choæ ci¹gle jesteœmy na
dorobku, za spraw¹ przedsiêbiorców, samorz¹dów, administracji rz¹dowej i polityków Dolny Œl¹sk sta³ siê widoczny nie tylko w Polsce. Jest równie¿ zaznaczony na mapach
podró¿y coraz wiêkszego krêgu ludzi biznesu, nauki, kultury i turystki z ca³ego œwiata.
Celem Stowarzyszenia jest integracja mieszkañców regionu. Jako instytucja dzia³aj¹ca non-profit, inspirujemy
ró¿ne dzia³ania istotne dla utrwalania w œwiadomoœci Dolnoœl¹zaków poczucia to¿samoœci i przynale¿noœci regionalnej. Staramy siê promowaæ nasz region jako miejsce
pielêgnuj¹ce wielowiekow¹ tradycjê spo³eczeñstwa wielokulturowego, otwartego na wspó³pracê gospodarcz¹ i kulturaln¹.
Naszym wyj¹tkowym w skali kraju przedsiêwziêciem
jest Dolnoœl¹skie Forum Samorz¹du Terytorialnego. Te doroczne trzydniowe spotkania dzia³aczy samorz¹dowych
organizujemy w celu wspólnego omawiania problemów
regionu, wymianie doœwiadczeñ, a tak¿e formu³owania
wa¿nych postulatów pod adresem rz¹du lub parlamentu.
Forum jest dowodem na to, ¿e w d¹¿eniu do wspólnych
celów ró¿nice polityczne nie musz¹ oznaczaæ braku zdolnoœci do wspó³pracy.
Inicjatywy Stowarzyszenia s¹ mo¿liwe dziêki ¿yczliwej
wspó³pracy osób i instytucji, które swoj¹ spo³eczn¹ dzia³alnoœci¹ wspieraj¹ nasze d¹¿enia do sta³ej poprawy wizerunku Dolnego Œl¹ska. Serdecznie dziêkujemy wszystkim
za pomoc i za pozytywne myœlenie o Dolnym Œl¹sku.

S³awomir Najnigier

S³awomir Najnigier
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W³adze
Stowarzyszenia na Rzecz
Promocji Dolnego Œl¹ska
w latach 1997–2011
I kadencja (1997–1998)
II kadencja (1999–2000)
III kadencja (2001–2002)
IV kadencja (2003–2004)
V kadencja (2005–2006)
VI kadencja (2007–2008)
VII kadencja (2009–2010)
VIII kadencja (20011–2012)
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Zarz¹d
Prezes – Bogdan Cybulski II, III, IV kadencja
– S³awomir Najnigier I, V, VI, VII, VIII kadencja
Wiceprezesi –
–
–
–
–
–
–

Jerzy Dudzik I, II, III, IV, VII kadencja
Józef Król I, II, III, IV, V kadencja
Marek Rakowicz VIII kadencja
Piotr Roman VI kadencja
Józef Spyra II, III, IV, V, VI, VII, VIII kadencja
Tadeusz Œwi¹cik I kadencja
Jan Zaj¹c VII, VIII kadencja

Sekretarz – Ryszard Chruœcicki I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII kadencja
Walne Zebranie Cz³onków
Przewodnicz¹cy – Bogdan Cybulski I kadencja
– S³awomir Najnigier II, III, IV kadencja
– Andrzej W¹sik V, VI, VII, VIII kadencja
Zastêpcy
– Ryszard Chomicz III kadencja
– Wojciech Gryczyñski VIII kadencja
– Andrzej Grzmielewicz VIII kadencja
– Kazimierz Janik IV, V, VI kadencja
– Ewa Mañkowska V kadencja
– Boles³aw Marciniszyn III kadencja
– Janusz Mikulicz IV kadencja
– Mieczys³aw Piotrowski V, VI, VII kadencja
– Bogus³aw Rogiñski VI, VII kadencja
– Mariusz So³tysik VII, VIII kadencja
– Jerzy Terlecki IV kadencja
– Janusz Zaleski III kadencja
Komisja Rewizyjna
Przewodnicz¹cy – Bogdan Horodniczy V, VI, VII, VIII kadencja
– Ewa Mañkowska I, II, III, IV kadencja
Cz³onkowie
– Jan Buczek VI, VII kadencja
– Ryszard Chomicz I, II kadencja
– Miros³aw Durczak V, VI, VIII kadencja
– Barbara Dyœ IV kadencja
– Julian Golak VII kadencja
– Wojciech Gryczyñski V kadencja
– Bogdan Horodniczy III, IV kadencja
– S³awomir Hunek I, II, III kadencja
– Jerzy Jerych VII, VIII kadencja
– Teresa Krzemiñska I, II, III kadencja
– Jerzy £askawiec VI kadencja
– Bogus³aw Rogiñski IV kadencja
– Bogus³aw Szeffs VIII kadencja
– Tadeusz Œwi¹cik V kadencja
Rzecznik prasowy – Miros³aw Durczak I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
kadencja
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Cz³onkowie zwyczajni
Adam Bisek
Jan Bronœ
Jan Buczek
Miros³aw Durczak
Miros³aw Fiedorowicz
Julian Golak
Stanis³aw Góral
Wojciech Gryczyñski
Andrzej Grzmielewicz
Bogdan Horodniczy
Kazimierz Janik
Jerzy Jerych
Czes³aw Krêcichwost
Andrzej Latuszek
Ryszard Lechki
Jerzy Ludwin
Jerzy £askawiec

Boles³aw Marciniszyn
Jerzy Matusiak
Janusz Mikulicz
Mieczys³aw Piotrowski
Jerzy Pokój
Marek Rakowicz
Grzegorz Roman
Piotr Roman
Krzysztof Skóra
Mariusz So³tysik
Jerzy Stolarczyk
Bogus³aw Szeffs
Marek Szpyra
Jan Waszkiewicz
Andrzej W¹sik
Jerzy Wyrzykowski
Jan Zaj¹c

Cz³onkowie wspieraj¹cy
Samorz¹dy

Przedsiêbiortwa i instytucje

Urz¹d Miasta i Gminy Bogatynia
Urz¹d Miasta Boles³awiec
Urz¹d Gminy Borów
Urz¹d Gminy Dziadowa K³oda
Urz¹d Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
Urz¹d Miasta i Gminy K¹ty Wroc³awskie
Urz¹d Gminy Kunice
Urz¹d Miejski Legnica
Urz¹d Miasta i Gminy Niemcza
Urz¹d Gminy i Miasta Nowogrodziec
Urz¹d Miejski O³awa
Urz¹d Miejski Oleœnica
Starostwo Powiatowe w Oleœnicy
Urz¹d Miasta i Gminy Sobótka
Urz¹d Miasta i Gminy Syców
Urz¹d Miasta i Gminy Œroda Œl¹ska
Starostwo Powiatowe w Œrodzie Œl¹skiej
Urz¹d Gminy Wiñsko
Urz¹d Gminy Zgorzelec
Urz¹d Miasta Zgorzelec
Urz¹d Gminy i Miasta ¯migród

Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa Wroc³aw
Bank Wspó³pracy Europejskiej S.A. Oddzia³ we Wroc³awiu
Przedsiêbiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK Wroc³aw
Elektrownia TURÓW S.A.
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Jelenia Góra
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe BISEK Adam Bisek Wroc³aw
FORTUM WROC£AW S.A.
INTERAM Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³uowe
Andrzej Maciejowski
Holografia Polska s.c.
SJOS Sp. z o.o.
Wroc³awska Fabryka Prasowa Cezary Trytko, Iwona Trytko Wroc³aw
PW GALESS Lepak-Przyby³owicz, E. Szywa³a
Wy¿sza Szko³a Handlowa we Wroc³awiu Wroc³aw
E.F. Rank Progress Sp.j. Andrzej Bartnicki, Jan Mroczka
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WOJEWÓDZTWO
JELENIOGÓRSKIE

WOJEWÓDZTWO
LEGNICKIE

WOJEWÓDZTWO
WA£BRZYSKIE

WOJEWÓDZTWO
WROC£AWSKIE

1995

Rok 1995. Dolny Œl¹sk by³ podzielony administracyjnie na cztery województwa, ale
Wroc³aw – jeden z najsilniejszych oœrodków
gospodarczych i naukowych w kraju – zawsze, choæ nieformalnie, uznawano za stolicê
regionu. Wœród wielu nowych przedsiêwziêæ
gospodarczych silnie rozwija³a siê tu dzia³alnoœæ targowa. We wrzeœniu Centrum Promocji Gospodarczej BUDEXPO-WROC£AW zorganizowa³o pod patronatem prezydenta Wroc³awia pierwsze Dolnoœl¹skie Targi Komunalne WRO-KOM. Ich celem by³o zderzenie potrzeb gospodarzy miast, osiedli, gmin z ofertami firm produkuj¹cych b¹dŸ œwiadcz¹cych
us³ugi na rzecz gospodarki komunalnej. Ale
nie tylko.
W obliczu nowej sytuacji spo³eczno-gospodarczej coraz czêœciej mówi³o siê o potrzebie
tworzenia silnych regionów, poniewa¿ coraz
bardziej upowszechni³o siê przekonanie, ¿e
w Europie koñca XX i pocz¹tku XXI wieku wiele istotnych problemów bêdzie rozwi¹zywanych na poziomie regionów, czyli prawnie wyodrêbnionych du¿ych obszarów. Tymczasem
Dolny Œl¹sk, dziêki swej z³o¿onej przesz³oœci
szczególnie predysponowany do roli kulturalnego i gospodarczego pomostu w tej czêœci Europy, ci¹gle tkwi³ w dokonanym dwadzieœcia
lat temu sztucznym, ale ju¿ trwa³ym podziale.
Prób¹ wymiany pogl¹dów na temat zmiany
tej sytuacji by³ zainicjowany i zorganizowany
przez dyrektora Centrum Promocji Gospodarczej Ryszarda Chruœcickiego, w ramach imprez towarzysz¹cych targom WRO-KOM,
Dzieñ Samorz¹dowca. W gronie wójtów, burmistrzów i prezydentów z Dolnego Œl¹ska wymieniano doœwiadczenia, a tak¿e rozmawiano o potrzebie i mo¿liwoœciach podejmowania wspólnych dzia³añ w ramach regionu.
W Centrum Promocji Gospodarczej BUDEXPO-WROC£AW debatê na ten temat
Ryszard Chruœcicki zorganizowa³ jeszcze
dwukrotnie: podczas targów INEXPO ’95
i w styczniu 1996 – wspólnie z Fundacj¹ Rozwoju Demokracji Lokalnej – podczas targów
TERAZ BIZNES ’96.
Jednym z efektów tych spotkañ i debat
dzia³aczy samorz¹dowych by³o powo³anie
komitetu za³o¿ycielskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska.
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Rok 1996. Pierwsze posiedzenie komitetu za³o¿ycielskiego odby³o
siê 10 maja 1996 roku we Wroc³awiu podczas II Dolnoœl¹skich Targów
Komunalnych WRO-KOM ’96.

W. Bigus

Z. Chlebowski

R. Chomicz

R. Chruœcicki

B. Cybulski

J. Dudzik

J. Górski

S. Hunek

Na listê cz³onków za³o¿ycieli wpisa³o siê 19 osób:
– W³adys³aw Bigus – wójt gminy Rudna
– Zbigniew Chlebowski – burmistrz ¯arowa
– Ryszard Chomicz – wójt Kobierzyc, przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia Wójtów i Burmistrzów Województwa Wroc³awskiego
– Ryszard Chruœcicki – dyrektor Centrum Promocji Gospodarczej
BUDEXPO-WROC£AW
– Bogdan Cybulski – prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroc³awiu
– Jerzy Dudzik – prezes Agencji Rozwoju Regionalnego
AGROREG w Nowej Rudzie
– Henryk Gawrzo³ – prezes Lubiñskiego Regionalnego Klubu
Biznesu
– Jerzy Górski – burmistrz Bogatyni
– S³awomir Hunek – prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Wa³brzychu
– Teresa Krzemiñska – prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego w Jeleniej Górze
– Józef Król – wicewojewoda jeleniogórski
– Ewa Mañkowska – dyrektor Wojewódzkiego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego we Wroc³awiu
– Janusz Marak – pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej
we Wroc³awiu
– S³awomir Najnigier – wiceprezydent Wroc³awia
– Bogus³aw Rogiñski – wójt Nowej Rudy, przewodnicz¹cy
Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa
Wa³brzyskiego
– Józef Spyra – przewodnicz¹cy Rady Wykonawczej Federacji
Pracowników Województwa Legnickiego
– Karol Stasik – prezes Boles³awieckiego Towarzystwa
Gospodarczego
– Zdzis³aw Œliwiñski – cz³onek Prezydium Dolnoœl¹skiej Izby
Gospodarczej
– Tadeusz Œwi¹cik – wójt W¹dro¿a Wielkiego, przewodnicz¹cy
Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa
Legnickiego.
W deklaracji ideowej SPDS zapisano:
Celem Stowarzyszenia jest promowanie Dolnego Œl¹ska, jego mo¿liwoœci gospodarczych, naukowych, kulturalnych i turystycznych. Jest
tak¿e dzia³anie na rzecz dolnoœl¹skich firm, samorz¹dów, instytucji
kultury i sportu.

T. Krzemiñska
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Pierwsze Walne Zebranie Cz³onków odby³o siê 15 lipca 1996 roku.
Wybrano w³adze Stowarzyszenia. Przewodnicz¹cym Walnego Zebrania Cz³onków zosta³ dr Bogdan Cybulski.
W sk³ad Zarz¹du weszli:
S³awomir Najnigier – prezes
Jerzy Dudzik – wiceprezes
Józef Król – wiceprezes
Tadeusz Œwi¹cik – wiceprezes
Ryszard Chruœcicki – sekretarz.
Przewodnicz¹c¹ Komisji Rewizyjnej zosta³a dr Ewa Mañkowska.

1996

E. Mañkowska

J. Marak

S. Najnigier

B. Rogiñski

J. Spyra

K. Stasik

Z. Œliwiñski

T. Œwi¹cik

Sierpieñ
Od 1 sierpnia rozpoczê³o dzia³alnoœæ Biuro Stowarzyszenia.
Otwarto je w siedzibie Centrum Promocji Gospodarczej BUDEXPOWROC£AW we Wroc³awiu, przy ul. Krzemienieckiej 60a. Od pocz¹tku biuro prowadzi³a El¿bieta Fidor – dyplomowana ksiêgowa. Kiedy w kwietniu 1997 roku prowadzenie biura przejê³a Renata Jastrzêbska, El¿bieta Fidor zajê³a siê wy³¹cznie naszymi sprawami
ksiêgowymi. I tak jest do dziœ.
Równie¿ w sierpniu zosta³o zatwierdzone logo Stowarzyszenia. Zaprojektowa³ je artysta plastyk Jerzy Jerych.

E. Fidor

J. Jerych

R. Jastrzêbska

M. Durczak

Podjêto przygotowania do wydawania w³asnego czasopisma
„Region Dolny Œl¹sk”. W sk³ad zespo³u redakcyjnego weszli: Bogdan
Cybulski, Miros³aw Durczak – redaktor, Oficyna Promocyjna MADA
PRESS, Wojciech Gryczyñski – wiceprezes Towarzystwa Mi³oœników
Wroc³awia, Janusz Marak i Leszek Patrza³ek – pracownicy naukowi
Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu. Winietê czasopisma zaprojektowa³ Miros³aw Durczak, któremu powierzono obowi¹zki redaktora
naczelnego i rzecznika prasowego Stowarzyszenia.
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Wrzesieñ
Pierwsz¹ publiczn¹ prezentacj¹ Stowarzyszenia by³a przeprowadzona we Wroc³awiu akcja „Desant” poprzedzaj¹ca otwarcie IV Targów Budownictwa Indywidualnego IBUD ’96, które odby³y siê
w dniach 20–22 wrzeœnia 1996 r. W centrum miasta, nad pl. Wolnoœci,
samolot Aeroklubu Dolnoœl¹skiego zrzuci³ 300 specjalnych zaproszeñ.
By³y to, produkowane przez wroc³awsk¹ spó³dzielniê „Plecionka”, bardzo popularne wówczas lalki-przytulanki oznaczone nazw¹ i logiem
SPDS, wyposa¿one w informacjê o targach i kupony upowa¿niaj¹ce do
odbioru ufundowanych przez wystawców nagród.
Jedn¹ z imprez towarzysz¹cych targom by³ tradycyjnie Dzieñ Samorz¹dowca, w trakcie którego promowa³y siê gminy dolnoœl¹skie. Tam
w³aœnie, przed licznie zebranymi wystawcami i przedstawicielami samorz¹dów, po raz pierwszy zaprezentowano Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska. Zebrani otrzymali œwie¿o wydany pierwszy numer czasopisma „Region Dolny Œl¹sk”, a w nim na wstêpie deklaracjê:
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska powsta³o z inicjatywy osób przekonanych, ¿e w Europie prze³omu XX i XXI wieku
wiele istotnych problemów rozwi¹zywanych jest – i bêdzie – z poziomu regionów, czyli zorganizowanych i prawnie wyodrêbnionych du¿ych obszarów, dysponuj¹cych odpowiednim potencja³em gospodarczym i kulturalnym. W Polsce jesteœmy przed reform¹ ustroju terytorialnego. Nie jest naszym celem tworzenie przez promocjê regionu
Dolny Œl¹sk faktów dokonanych. Chcemy jednak przez bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ promowaæ obszar ukszta³towany tysi¹cletni¹ histori¹.
Dolny Œl¹sk to region, który przez ca³e tysi¹clecie by³ bardzo istotnym stykiem trzech kultur, tradycji i nacji: polskiej, niemieckiej i czeskiej. Dolnemu Œl¹skowi nadal przypisana jest rola kulturalnego i gospodarczego pomostu w tej czêœci Europy.
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Dolny Œl¹sk to trzy miliony mieszkañców i obszar (18 870 km kw.)
zbli¿ony do S³owenii. Obejmuje obecnie cztery województwa: jeleniogórskie, legnickie, wa³brzyskie i wroc³awskie. Mieszkañcy rozwi¹zuj¹ swoje problemy lokalne w ramach 162 gmin. Historyczn¹ stolic¹
regionu jest Wroc³aw, 650-tysiêczne miasto stanowi¹ce regionalne
centrum ¿ycia kulturalnego i naukowego, jedno z najwiêkszych w Polsce centrów gospodarczych.
Celem Stowarzyszenia jest promowanie Dolnego Œl¹ska, aby w³aœnie tu inwestowano i wypoczywano, ale tak¿e dzia³anie na rzecz dolnoœl¹skich firm, samorz¹dów, instytucji kultury i sportu.
Stowarzyszenie zamierza aktywnie wspó³pracowaæ ze wszystkimi
istniej¹cymi na tym obszarze organizacjami samorz¹dowymi, agencjami i fundacjami oraz instytucjami rz¹dowymi.
Stowarzyszenie powsta³o nie w celu zast¹pienia istniej¹cych instytucji lub wchodzenia w ich miejsce, ale po to aby promocja Dolnego
Œl¹ska mia³a charakter kompleksowy i trwa³y. Jesteœmy przekonani, ¿e
ju¿ niebawem bêdzie to region prê¿ny, dynamiczny, atrakcyjny. Mamy
powa¿ne atuty, nale¿y je w³aœciwie wykorzystaæ.
Szczególnym zainteresowaniem w tym numerze cieszy³y siê materia³y potwierdzaj¹ce celowoœæ d¹¿eñ do stworzenia silnego regionu.
Warto przypomnieæ ich zapowiedzi:
Ku regionalizmowi
Nadszed³ ju¿ czas, aby o problemach regionalizacji dyskutowaæ
spokojnie i szukaæ optymalnego rozwi¹zania, bez szkody dla zwartoœci naszego Pañstwa, ale jednoczeœnie z uruchomieniem ogromnych
pok³adów rozwoju tkwi¹cych w regionalnoœci.
Autor: dr Edward Czapiewski, Uniwersytet Wroc³awski
Charakterystyka regionu
Przez swoj¹ historiê i ludzi tu mieszkaj¹cych Dolny Œl¹sk sta³ siê tak
samo niekwestionowanym regionem jak Wielkopolska, Mazowsze,
Ma³opolska czy Górny Œl¹sk. To w³aœnie ziemie Wielkopolski i Dolnego Œl¹ska stanowi³y podstawy terytorialne pañstwa Piastów, st¹d w³aœnie rozchodzi³o siê – jak wtedy okreœlano – œwiat³o; po ³acinie mówiono: Lux ex Silesia.
Autor: mgr Henryk Kamieniecki, cz³onek Kolegium RIO
Dolny Œl¹sk w perspektywie europejskiej
Dolny Œl¹sk, z racji swego tradycyjnie wy¿szego ni¿ œrednia w kraju poziomu gospodarnoœci i doœæ sprawnego systemu ¿ycia spo³ecznego, rokuje szanse na wzglêdnie szybkie zbli¿enie siê do gospodarki
otwartego rynku Europy. Aby te szanse wykorzystaæ, region Dolny
Œl¹sk powinien byæ widoczny na mapie Europy nie tylko w sensie dos³ownym, ale równie¿ poprzez zintensyfikowane formy wspó³pracy gospodarczej, spo³ecznej i kulturalnej z innymi regionami Europy.
Autor: dr hab. Leszek Patrza³ek, Akademia Ekonomiczna
we Wroc³awiu
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W tym czasie we Wroc³awiu trwa³y ju¿ przygotowania do wydarzenia o randze œwiatowej. W czerwcu 1997 roku mia³ siê tu odbyæ 46.
Miêdzynarodowy Kongres Eucharystyczny z udzia³em papie¿a Jana
Paw³a II. Zarz¹d uzna³, ¿e bêdzie to dobra okazja do promocji regionu
i rozpocz¹³ przygotowania do wydania ksi¹¿ki „Poczet miast i gmin
Dolnego Œl¹ska” w jêzyku angielskim.

PaŸdziernik
Poniewa¿ w urzêdach miast i gmin zaczêto powoli wprowadzaæ
sprzêt komputerowy i wykorzystywaæ go w codziennej pracy, Zarz¹d
postanowi³ zachêcaæ samorz¹dy do przyspieszenia tego procesu. Podjêto rozmowy z kierownictwem Centrum Kszta³cenia Ustawicznego
Politechniki Wroc³awskiej w celu ustalenia zasad wspó³pracy przy realizacji cyklu szkoleñ komputerowych, które Stowarzyszenie przygotowa³o dla pracowników samorz¹dów.
W Z³otnikach k. Gryfowa cz³onkowie Zarz¹du uczestniczyli w posiedzeniu Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów województwa jeleniogórskiego, a w K¹tach Wroc³awskich w posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów województwa wroc³awskiego. W czasie
obu spotkañ omówiono zamiary Stowarzyszenia, rozdano pierwszy
numer „Regionu Dolny Œl¹sk”, przedstawiono ofertê szkoleñ w zakresie obs³ugi komputerów i Internetu oraz poinformowano o przygotowaniach do wydania „Pocztu miast i gmin Dolnego Œl¹ska”.
15 paŸdziernika odby³o siê II Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia. Goœciem zebrania by³ dr Jozef Bytrus – konsul generalny Republiki Czeskiej. Podjêto decyzjê o organizacji Dni Czeskich we Wroc³awiu w 1997 roku. Zdecydowano, ¿e partnerem organizacyjnym
Stowarzyszenia ze strony polskiej bêdzie Centrum Promocji Gospodarczej BUDEXPO-WROC£AW, a ze strony czeskiej Stowarzyszenie
Czesko-Polskiego Biznesu PROINFO.

Listopad
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê 46. Kongresem Eucharystycznym
Centrum Promocji Gospodarczej BUDEXPO-WROC£AW zwróci³o siê
do Stowarzyszenia z ofert¹ wspólnej organizacji wystawy ARS PRO FIDE – Sztuka dla Wiary. Zarz¹d postanowi³ udzieliæ wsparcia organizacyjnego temu przedsiêwziêciu. Omówiono szczegó³y organizacyjne.

Grudzieñ
W grudniu przedstawiciele Zarz¹du zostali przyjêci przez metropolitê wroc³awskiego ks. kardyna³a Henryka Gulbinowicza. Rozmawiano
o przedsiêwziêciach Stowarzyszenia zwi¹zanych ze zbli¿aj¹cym siê
46. Miêdzynarodowym Kongresem Eucharystycznym.
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Styczeñ
17 stycznia odby³o siê III Walne Zebranie Cz³onków SPDS. Podjêto
uchwa³ê o ustanowieniu stowarzyszeniowego wyró¿nienia pn. Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu. Przyjêto statut Kapitu³y tego wyró¿nienia.
W Polanicy Zdroju odby³a siê konferencja nt. „Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w warunkach wolnej konkurencji”. Organizatorami konferencji by³y Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG w Nowej Rudzie i SPDS.

Luty
Odby³o siê pierwsze posiedzenie Kapitu³y wyró¿nienia Dolnoœl¹ski
Klucz Sukcesu. W sk³ad Kapitu³y pierwszej kadencji weszli:
Przewodnicz¹cy – Bogdan Cybulski, wiceprzewodnicz¹cy: S³awomir Hunek, Teresa Krzemiñska, Józef Spyra, cz³onkowie: Henryk Gawrzo³, Lothar Herbst, Janusz Marak, Jan Miodek, Edward P³atek,
Bogus³aw Rogiñski, Karol Stasik, Zdzis³aw Œliwiñski, Tadeusz Warczak.
Przedstawiciele w³adz Stowarzyszenia spotkali siê z Karlem Štindlem – ambasadorem Republiki Czeskiej w Polsce. Rozmawiano
o przygotowaniach do prezentacji pn. Trzy Dni Czeskie we Wroc³awiu
i o zamiarze zorganizowania Dni Dolnego Œl¹ska w Ostrawie.
Zarz¹d Stowarzyszenia podpisa³ z Dolnoœl¹sk¹ Federacj¹ Kultury
porozumienie o wspó³pracy w celu powo³ania Centrum Integracji
i Promocji Regionu DOM ŒL¥SKI. Zadeklarowano jednoczeœnie wzajemne wspieranie siê przy realizacji zadañ statutowych.
Przewodnicz¹cy Walnego Zebrania Cz³onków spotka³ siê z Konsulem Generalnym Niemiec. Rozmawiano m.in. o mo¿liwoœciach organizacji Dni Saksonii na Dolnym Œl¹sku i Dni Dolnego Œl¹ska w Saksonii.

Marzec
Przedstawiciele Zarz¹du SPDS spotkali siê z burmistrzem Niemczy.
Przy wsparciu Stowarzyszenia 18 marca podpisano w Kraskowie porozumienie o wspó³pracy oœmiu gmin œlê¿añsko-niemczañskich.

Kwiecieñ
W dniach 4–5 kwietnia we Wroc³awiu odby³o siê zorganizowane
przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska i firmê EUROPE Plus forum pn. „Rola banków europejskich w finansowaniu rozwoju przemys³owego w Polsce”. By³a to pierwsza w naszym kraju konferencja z udzia³em najwa¿niejszych banków krajowych i zagranicznych. Patronat nad forum przyjêli Ministerstwo Przemys³u Francji, Wojewoda Wroc³awski i Prezydent Wroc³awia.
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W podsumowaniu obrad podkreœlono olbrzymie zainteresowanie
omawian¹ tematyk¹. Dla wielu uczestników by³o to pierwsze bezpoœrednie zetkniêcie siê z mo¿liwoœciami prowadzenia nowoczesnej polityki ekonomiczno-finansowej w warunkach gospodarki rynkowej, co
jest niezwykle istotne ze wzglêdu na rozwijaj¹c¹ siê wspó³pracê z pañstwami Unii Europejskiej.
W dniach 17–19 kwietnia odby³y siê Trzy Dni Czeskie we Wroc³awiu. Otwarcie imprezy mia³o miejsce na
terenie Centrum Promocji Gospodarczej BUDEXPOWROC£AW, gdzie z tej okazji zorganizowano targi. Przedstawiono na
nich ofertê firm czeskich dotycz¹c¹ budownictwa ogólnego, przemys³owego, komunalnego i indywidualnego, rzemios³a, turystyki, handlu
i gastronomii. Tu te¿ eksponowano wystawê malarstwa czeskich artystów „Grupy Czterech”.
W uroczystoœci otwarcia Trzech Dni Czeskich udzia³ wziêli: ambasador Republiki Czeskiej w Polsce – Karel Štindl, konsul generalny Republiki Czeskiej w Katowicach – Josef Byrtus, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie – Bernard B³aszczyk, wojewoda wroc³awski – Janusz Zaleski i prezydent Wroc³awia – Bogdan Zdrojewski.
W ramach imprez towarzysz¹cych odby³y siê: spotkania przedstawicieli konsulatów oraz w³adz administracyjnych Ostrawy i Dolnego Œl¹ska, dwudniowe spotkanie polskich i czeskich przedsiêbiorców, seminarium na temat mo¿liwoœci zatrudnienia pracowników polskich w Republice Czeskiej, spotkanie przedstawicieli czeskich i polskich biur podró¿y, seminarium na temat mo¿liwoœci wspó³pracy polskich i czeskich firm z omówieniem ró¿nic w przepisach prawnych, celno-dewizowych i bankowych. Swoje spotkanie mieli te¿ dziennikarze obu
stron. Na zakoñczenie pierwszego dnia odby³a siê Frantowska Biesiada Piwna, podczas której koncertowa³ Kameralny Zespó³ Cymbalistów
z Czech.
Tymczasem we wroc³awskiej telewizji TV5 by³ Dzieñ Czeski, Polskie Radio Wroc³aw przeprowadzi³o konkurs wiedzy o Czechach,
w Bibliotece Wojewódzkiej i Miejskiej trwa³ kiermasz czeskich wy-
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1997

dawnictw ksi¹¿kowych i muzycznych, na Uniwersytecie Wroc³awskim odby³ siê wyk³ad zatytu³owany „Zderzenia literatury polskiej
i czeskiej po roku 1989”, galeria „W pasa¿u” goœci³a wystawê grafik
Martina Veliski, w Muzeum Historycznym w Ratuszu otwarto wystawê fotograficzn¹ Tomasza Kiznego zatytu³owan¹ „S¹siedzi – 20 lat
KARTY 77”, w Wytwórni Filmów Fabularnych odby³o siê spotkanie
z dyrektorem czeskiej kinematografii, w DKF Wroc³aw trwa³ przegl¹d
filmów Jana Sveraka, w winiarni „Korkoci¹g” otwarto wystawê fotograficzn¹ Solidarnoœci Polsko-Czesko-S³owackiej, a w tym samym
czasie jej archiwum przekazano uroczyœcie Zak³adowi Narodowemu
Ossolineum. W restauracji Casablanka trwa³y dni kuchni czeskiej
i morawskiej.
Organizatorami imprezy by³y:
– Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska,
– Stowarzyszenie Polsko-Czeskiego Biznesu PROINFO z Ostrawy.
W tym samym czasie, w BUDEXPO-WROC£AW, odbywa³y siê
III Targi Komunalne WRO-KOM, podczas których tradycyjnie imprez¹
towarzysz¹c¹ by³ Dzieñ Samorz¹dowca. Uczestnicz¹cym w nim
przedstawicielom miast i gmin przedstawiono ideê ustanowionego
przez Stowarzyszenie pierwszego regionalnego wyró¿nienia pod nazw¹ Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu oraz pokazano jego pierwowzór.

Maj
Zarz¹d zosta³ zaproszony na obrady Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Wroc³awskiego, gdzie przedstawi³ cele i dzia³alnoœæ Stowarzyszenia.
Delegacja Stowarzyszenia i Solidarnoœci Polsko-Czesko-S³owackiej
z³o¿y³a wizytê w Konsulacie Polskim w Ostrawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy PROINFO – wspó³organizatora Trzech Dni
Czeskich we Wroc³awiu. Dokonano oceny wspomnianej imprezy oraz
ustalono kalendarz przygotowañ do Dni Dolnego Œl¹ska w Ostrawie.
W dniach 25.05–01.06.1997 roku odby³ siê we Wroc³awiu 46. Miêdzynarodowy Kongres Eucharystyczny pod has³em „Ku wolnoœci wyswobodzi³ nas Chrystus”. Towarzyszy³y mu liczne imprezy, spotkania,
konferencje i prezentacje. By³a to okazja do zaprezentowania nie tylko
Wroc³awia – miejsca Kongresu – ale tak¿e miast, gmin i województw
Dolnego Œl¹ska. Z tej okazji Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska wyda³o ksi¹¿kê w jêzyku angielskim „The Towns and Communes of Lower Silesia” promuj¹c¹ miasta, gminy oraz województwa
Dolnego Œl¹ska.
Ka¿dy z dolnoœl¹skich wojewodów zamieœci³ w niej krótkie charakterystyki swoich województw (ludnoœæ, powierzchnia, potencja³ przemys³owy, walory turystyczne) oraz osobiste przes³ania do uczestników
Kongresu.
Publikacja zawiera³a mapy ka¿dego województwa na tle regionu
i wykaz wszystkich gmin (z adresami) wchodz¹cych w sk³ad danego

Rêcznie kuty, metalowy klucz
z wkomponowanym znakiem
Stowarzyszenia wykona³ Ryszard Mazur
– mistrz kowalstwa artystycznego,
honorowy klucznik Wroc³awia. Autorem
projektu klucza jest art. plast. Jerzy Jerych
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województwa. 49 spoœród 162 gmin dolnoœl¹skich przedstawi³o poszerzon¹ informacjê o swoim terenie: informacje o gospodarce i zasobach
gminy, o jej walorach turystycznych i rekreacyjnych oraz oferty wspó³pracy dla zagranicznych inwestorów.
600 egzemplarzy „The Towns and Communes of Lower Silesia” SPDS
przekaza³o JE ks. kardyna³owi Henrykowi Gulbinowiczowi dla goœci 46.
Miêdzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Jak siê okaza³o, by³a
to jedyna ksi¹¿ka w jêzyku angielskim promuj¹ca Dolny Œl¹sk.
Od 23 maja do 1 czerwca na terenach Centrum Promocji Gospodarczej BUDEXPO-WROC£AW czynna by³a wystawa pn. ARS PRO FIDE – Sztuka dla Wiary. Jej organizatorami by³y: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego
Œl¹ska, Centrum Promocji Gospodarczej BUDEXPO-WROC£AW, Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka U¿ytkowa z Wroc³awia, Izba Rzemieœlnicza we Wroc³awiu oraz Bractwo Rzemios³ Artystycznych we Wroc³awiu.
W uroczystoœci otwarcia wystawy uczestniczyli:
– JE ks. Henryk kardyna³ Gulbinowicz – metropolita wroc³awski, ordynariusz Diecezji Wroc³awsko-Szczeciñskiej Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego – JE arcybiskup Jeremiasz Anchimiuk,
ordynariusz Diecezji Wroc³awsko-Szczeciñskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego JE ks. biskup Ryszard Bogusz, przedstawiciele w³adz
wojewódzkich, wroc³awskich oraz delegacje gmin dolnoœl¹skich.
Na powierzchni 850 m kw. swoje propozycje przedstawi³o ponad
50 wystawców z ca³ej Polski. Prezentowano:
– sztukê wspó³czesn¹ i tradycyjn¹, dewocjonalia, wyroby zwi¹zane
z obrzêdami religijnymi
– architekturê, prace projektowo-budowlane, sposoby konserwacji
obiektów sakralnych
– witra¿e, sztukateriê, malarstwo, rzeŸbê, wyroby rzemios³a
– literaturê i czasopisma o tematyce religijnej.
Wystawie towarzyszy³y autonomiczne prezentacje przygotowane
przez Stowarzyszenie Prawos³awne we Wroc³awiu oraz Diecezjê Wroc³awsko-Szczeciñsk¹ Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego.
Na prezentacjê prawos³awia z³o¿y³y siê m.in.:
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– motto w formie graficznego panelu przedstawiaj¹cego Eucharystiê
pod dwoma postaciami (kopia mozaiki ze zburzonego przez bolszewików XI-wiecznego klasztoru œw. Archanio³a Micha³a w Kijowie),
– schemat przestrzenny œwi¹tyni prawos³awnej,
– malarstwo Jerzego Nowosielskiego, A³³y Sadowskiej, Adama Stalony Dobrzañskiego, Barbary i Micha³a Pieczonko i Witalisa Sadowskiego,
– architektura Aleksandra Grygorowicza (cerkwie w Ja³ówku, Hajnówce i Bielsku Podlaskim),
– starodruki – ewangeliarz lwowski z pierwszej po³owy XVII w.,
– paramenta – obecnie u¿ywane stroje i sprzêt liturgiczny,
– informacja graficzna o misji chrystianizacyjnej od drugiej po³owy
IX w. œw. braci równych aposto³om – Cyryla i Metodego,
– wspó³czesna twórczoœæ chóralna – wystêp chóru OKTOICH
w dniu otwarcia.
Prezentacja Diecezji Wroc³awsko-Szczeciñskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego obejmowa³a:
– rzeŸbê sakraln¹ w drewnie, artysty rzeŸbiarza Ryszarda Zaj¹ca,
– wystawê fotografii wybranych koœcio³ów i kaplic z terenu diecezji,
– wystawê i sprzeda¿ literatury chrzeœcijañskiej wydanej przez Koœció³ Ewangelicko-Augsburski,
– koncert zespo³u „Wang” dzia³aj¹cego przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang,
– koncert Chóru Ekumenicznego z Karpacza.
Z kolei Muzeum Misyjno-Etnograficzne ksiê¿y Werbistów z Pieniê¿na oraz Muzeum Regionalne w Œrodzie Œl¹skiej przedstawi³y przedmioty kultowe i dziewiarstwo sakralne wykonane na terenach misji
w Togo, Indonezji, Ghanie, Brazylii, Kolumbii, Argentynie, Chinach,
Nowej Gwinei, Boliwii, Paragwaju, Madagaskarze, Zairze, Angoli. Misjonarze – polscy ksiê¿a redemptoryœci z Tuchowa, zaprezentowali
twórczoœæ ludow¹ mieszkañców misji (rzeŸbê i malarstwo ludowe
o charakterze sakralnym w po³¹czeniu ze sztuk¹ œwieck¹ tych¿e
ludów).
W trakcie otwarcia wystawy dyr. R. Chruœcicki (na zdj. obok) pokaza³ wykonany przez artystê-kowala Ryszarda Mazura Klucz Kongresowy, który nastêpnie w³adze Wroc³awia wrêczy³y Ojcu Œwiêtemu.
Katolicka Agencja Informacyjna uzna³a prezentacjê ARS PRO FIDE
za jedn¹ z wa¿niejszych imprez towarzysz¹cych 46. Miêdzynarodowemu Kongresowi Eucharystycznemu we Wroc³awiu.

1997

Z okazji przyjazdu do Wroc³awia papie¿a
Jana Paw³a II wydano p³ytê
z przygotowanym na tê okazjê oratorium.
Prezentacja p³yty i fragmentu utworu
zatytu³owanego „Pozostañ z nami”
w wykonaniu Trubadurów odby³a siê
podczas otwarcia wystawy
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Czerwiec
W Teatrze Polskim we Wroc³awiu 14 czerwca 1997
roku odby³a siê prezentacja Dolnoœl¹skiego Klucza Sukcesu i fina³ pierwszej edycji tego wyró¿nienia. Wrêczono
je laureatom w siedmiu kategoriach. Pierwszy klucz dla
najwiêkszej osobowoœci w promocji regionu otrzyma³
ks. Henryk kardyna³ Gulbinowicz, a w kategorii
najbardziej gospodarna gmina wiejska wyró¿niono
Kobierzyce – klucz odebra³ wójt Ryszard Chomicz
(zdjêcia obok).
W uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz czterech dolnoœl¹skich województw, a tak¿e licznie zgromadzeni przedstawiciele
dolnoœl¹skich samorz¹dów oraz sfer gospodarczych.

Lipiec
PowódŸ stulecia. W po³owie lipca po³udniowo-zachodnie tereny Polski nawiedzi³a wielka woda. Sz³a do ludzi w dzieñ i w nocy. Wyrywa³a
wiekowe drzewa, zrywa³a mosty, przewraca³a wiejskie zagrody, zalewa³a
i rujnowa³a miasta. Nios³a zniszczenie i œmieræ. Na 162 gminy Dolnego
Œl¹ska lipcowa powódŸ dotknê³a 128. A¿ 41 spoœród nich zosta³o uznanych przez Radê Ministrów za szczególnie dotkniête przez ¿ywio³. Dramat mieszkañców K³odzka, miasta i gminy Œwiêta Katarzyna – szczególnie Siechnic, Radwanic i gminy Wiñsko polega³ na bezpoœrednim zagro¿eniu ¿ycia. Mieszkañcy kilkudziesiêciu gmin dolnoœl¹skich stracili ca³y
dorobek. Wszyscy z ogromnym zaanga¿owaniem stawali w obronie swoich domostw i bezpoœrednio zagro¿onych bezcennych zabytków kultury.
Przed zbli¿aniem siê fali powodziowej do Wroc³awia Zarz¹d SPDS
podj¹³ starania, w wyniku których z piaskowni w Pierwoszowie k.
Trzebnicy dostarczono do Wroc³awia znacz¹ce dla obrony miasta iloœci piasku i worków.

Sierpieñ
Z inicjatywy Stowarzyszenia 8 sierpnia odby³o siê spotkanie przedstawicieli dolnoœl¹skich agencji rozwoju regionalnego oraz konwentów wójtów i burmistrzów z Aleksandrem Paszyñskim – prezesem Korporacji UNIBUD z Warszawy. Rozmawiano o mo¿liwoœciach wspó³dzia³ania na rzecz likwidacji skutków powodzi na Dolnym Œl¹sku.
Uznano, ¿e obok zadañ spoczywaj¹cych na agendach rz¹dowych i samorz¹dowych, niezbêdne jest wspó³dzia³anie podmiotów gospodarczych i instytucji pozarz¹dowych na rzecz likwidacji skutków powodzi, a tak¿e, co równie wa¿ne, inicjowanie lub wspieranie dzia³añ
zmierzaj¹cych do unowoczeœniania infrastruktury technicznej niezbêdnej do funkcjonowania ca³ego Dolnego Œl¹ska. Zarz¹d SPDS podj¹³ decyzjê o utworzeniu Dolnoœl¹skiego Centrum Konsultacyjnego
– Pomoc w Likwidacji Skutków Powodzi.
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Wrzesieñ
Podpisano porozumienie o wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Kupców i Przedsiêbiorców Poszkodowanych przez PowódŸ RAZEM.
24 wrzeœnia nast¹pi³o oficjalne otwarcie Dolnoœl¹skiego Centrum
Konsultacyjnego – Pomoc w Likwidacji Skutków Powodzi. Powsta³o
ono na terenach BUDEXPO-WROC£AW. W ramach Centrum organizowaliœmy szkolenia i doradztwo dla poszkodowanych, prowadziliœmy
wzorcowniê ofert producentów udostêpniaj¹cych swoje towary po cenach preferencyjnych, stworzyliœmy bank danych o ofertach pomocy
i zg³aszanych potrzebach, za³atwialiœmy z funduszu Phare dofinansowanie ekspertyz technicznych i mikologicznych, a tak¿e wspó³pracowaliœmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielania informacji na temat warunków uzyskania po¿yczek dla powodzian.
Opracowana na zlecenie Centrum mapa obrazuj¹ca bilans strat powodziowych na Dolnym Œl¹sku by³a jedynym takim dokumentem w kraju. Wroc³awskie Centrum by³o pierwszym przedsiêwziêciem zapewniaj¹cym d³ugofalow¹ pomoc obszarom dotkniêtym powodzi¹.
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PaŸdziernik

Otwarcia targów dokonali prezydent
Ostrawy Evžen Tošenovský i prezes
Stowarzyszenia S³awomir Najnigier.
W Ostrawie zachwalaliœmy
m.in. polskie jab³ka

Przyroda wystawi³a na ciê¿k¹ próbê równie¿ naszych po³udniowych
s¹siadów. Stolica pó³nocnych Moraw tak¿e ponios³a miliardowe straty,
a mimo to nie zrezygnowano tam z zapowiedzianych na jesieñ Dni
Dolnego Œl¹ska w Ostrawie. Odby³y siê one w Domu Kultury Vitkovice. Organizatorami by³y: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego
Œl¹ska oraz Stowarzyszenie Polsko-Czeskiego Biznesu PROINFO
z Ostrawy. By³a prezentacja firm, spotkania ludzi biznesu, przedstawicieli w³adz. Odby³y siê seminaria na temat mo¿liwoœci tworzenia
przedsiêbiorczoœci w Polsce i Czechach, specjalnych stref ekonomicznych, przepisów celno-dewizowych.
Ogromnym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych cieszy³y siê dwie wystawy fotograficzne: przywieziona przez nas „PowódŸ i ludzie” oraz
miejscowa „Velka voda”. Zainteresowanie wzbudzi³ tak¿e przywieziony przez SPDS informator w jêzyku czeskim pt. „Vitame Vas v Dolnim
Slezsku”. Zawiera³ m.in. polskie przepisy celne oraz krótkie charakterystyki dolnoœl¹skich województw i gmin.

Listopad
17 listopada SPDS i Dolnoœl¹ska Federacja Kultury zawar³y umowê
o wspólnym przedsiêwziêciu, którego celem mia³o byæ powo³anie
i prowadzenie DOMU ŒL¥SKIEGO – Centrum Integracji i Promocji Regionu. Intencj¹ umawiaj¹cych siê stron by³o stworzenie klubu dyskusyjnego, inicjowanie imprez promuj¹cych region w kraju i za granic¹,
prowadzenie stosownej dzia³alnoœci wydawniczej. Umowê podpisali
ze strony Stowarzyszenia S³awomir Najnigier i Bogdan Cybulski,
a w imieniu Dolnoœl¹skiej Federacji Kultury Jacek Weksler i Lothar
Herbst.
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Rok 1998 by³ ostatnim przed reform¹ administracyjn¹ kraju, której
celem by³o przywrócenie rangi regionów. Towarzysz¹ca wszystkim
naszym dzia³aniom idea integracji regionalnej zyskiwa³a coraz wiêksze grono zwolenników, jednoczy³a ludzi o spo³ecznym zaanga¿owaniu. Grono naszych sympatyków i wspó³pracowników ros³o.

Styczeñ
W styczniu odby³o siê Walne Zebranie Cz³onków SPDS. W zwi¹zku z nominacj¹ S³awomira Najnigiera na prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast przyjêto jego rezygnacjê z funkcji prezesa Stowarzyszenia. Nowym prezesem Zarz¹du zosta³ Bogdan Cybulski. Przedstawiono informacjê o wspó³pracy z Dolnoœl¹sk¹ Federacj¹ Kultury
w sprawie powo³ania DOMU ŒL¥SKIEGO, a tak¿e ustalono, ¿e fina³
drugiej edycji Dolnoœl¹skiego Klucza Sukcesu odbêdzie siê w czerwcu
1998 roku w Jeleniej Górze.

Maj
Wyznaczone na pocz¹tek maja kolejne Trzy Dni Czeskie we Wroc³awiu mia³y znowu interesuj¹cy program i oprawê. Ich uroczyste
otwarcie nast¹pi³o w Centrum Promocji Gospodarczej jednoczeœnie
z otwarciem II Targów Producentów Narzêdzi PRO-NAR ’98.
Skupienie w jednym miejscu przedstawicieli czeskiego biznesu
i polskich wystawców stworzy³o sprzyjaj¹cy klimat do rozmów o mo¿liwoœciach wspó³pracy. W Ratuszu rozmawiali o tym prezydenci Wroc³awia i Hradca Kralowe. Tam tak¿e z przedstawicielami w³adz miejskich i wojewódzkich spotkali siê ambasadorowie Czech i Wêgier. Natomiast spotkania z czesk¹ kultur¹ i sztuk¹ odbywa³y siê w ró¿nych
miejscach. Tak¿e we wroc³awskiej TVP i w Polskim Radiu Wroc³aw.
Wielkim powodzeniem cieszy³ siê przegl¹d filmów Jiøego Mencla.
W tym samym czasie w kierowanym przez dr Ewê Mañkowsk¹ Wojewódzkim Oœrodku Doradztwa Rolniczego we Wroc³awiu odby³y siê
VII Targi Rolne ROLNICZY RYNEK ’98. Czescy goœcie uczestniczyli
w otwarciu tej imprezy, odby³o siê wspólne seminarium i postanowiono, ¿e w nastêpnym roku w targach tych wezm¹ tak¿e udzia³ czescy
wystawcy.

1998
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25 maja w Operze Kameralnej w Warszawie odby³a siê inauguracja
DOMU ŒL¥SKIEGO. Zgodzono siê, ¿e jego dzia³aniom powinna przyœwiecaæ idea zmierzaj¹ca do kulturowo-gospodarczej integracji regionu i prezentacji jego dorobku zarówno samym Dolnoœl¹zakom, jak
i mieszkañcom innych regionów Polski oraz Europy.
Dolny Œl¹sk jako region o wielkim potencjale gospodarczym, naukowym i kulturalnym mo¿e byæ doskona³ym partnerem do robienia
tu interesów i wypoczywania, do inwestowania i obcowania z kultur¹, do odwiedzania i zwi¹zania siê na sta³e. DOM ŒL¥SKI – zadeklarowano – bêdzie stara³ siê pokazaæ i wykorzystaæ szanse tego regionu,
jednocz¹c ponad wszelkimi podzia³ami wysi³ki ludzi sercem oddanych tej ziemi. Jego dzia³alnoœæ bêdzie przygotowaniem gruntu do
profesjonalnej promocji nowego, dolnoœl¹skiego województwa samorz¹dowego.

Ukaza³ siê 2. numer czasopisma „Region Dolny Œl¹sk”. Oprócz relacji z minionych wydarzeñ przedstawiliœmy w nim nasz¹ mapê powodzi na Dolnym Œl¹sku oraz listê pierwszych cz³onków zwyczajnych
Stowarzyszenia. Zostali nimi:
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Julian Golak – sekretarz Euroregionu Glacensis,
dr Lothar Herbst – prezes Polskiego Radia Wroc³aw,
Kazimierz Janik – wójt Gminy Zgorzelec,
Miros³aw Durczak – dziennikarz, Oficyna Promocyjna MADA PRESS,
Andrzej Szwarnowski – dyrektor Kopalni Wêgla Brunatnego
TURÓW w Bogatyni,
Jerzy Terlecki – burmistrz Polanicy Zdroju,
prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski – kierownik Zak³adu Geografi
i Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wroc³awskiego,
prof. dr hab. Janusz Zaleski – prezes Wroc³awskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego.

1998

J. Golak

L. Herbst

K. Janik

J. Terlecki

J. Wyrzykowski

J. Zaleski

Czerwiec
W Jaworze odby³y siê II Miêdzynarodowe Targi Chleba. Stowarzyszenie od pocz¹tku patronowa³o tej imprezie i wspiera³o j¹ organizacyjnie. Tym razem swoje wyroby prezentowali piekarze z Polski, Niemiec i Francji. Dzisiaj mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to najwa¿niejsza impreza promocyjna tej miejscowoœci.
20 czerwca w Teatrze im. C. Norwida w Jelenie Górze odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ
w II edycji Dolnoœl¹skiego Klucza Sukcesu. W wype³nionej po brzegi sali, parlamentarzystów, ministrów, wojewodów, dolnoœl¹skich dzia³aczy samorz¹dowych, przedsiêbiorców i gospodarzy miasta witali: wojewoda jeleniogórski S³awomir Kryszkowski oraz organizatorka gali, wiceprzewodnicz¹ca Kapitu³y Teresa Krzemiñska. Wydarzenie uœwietni³ urokliwy koncert kompozycji wiedeñskich mistrzów
operetki w wykonaniu Pañstwowej Filharmonii im. Ludomira Ró¿yckiego w Jeleniej Górze. Wyró¿nienie w kategorii osobowoœæ w promocji regionu dosta³ hr. Wojciech Dzieduszycki. Na sali unosi³ siê zapach
chleba. Wszyscy uczestnicy imprezy zostali obdarowani przez organizatorów II Miêdzynarodowych Targów Chleba w Jaworze ozdobnymi,
rumianymi bochenkami chleba.
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burmistrza Kudowy Zdroju – tegorocznego
laureata w tej kategorii
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Lipiec
Prawie rok po ubieg³orocznej klêsce powodzi wielka woda znów
zala³a Kotlinê K³odzk¹. Tym razem najbardziej ucierpia³y miejscowoœci: Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Szczytna, Szalejów Dolny i Górny
i ich okolice. Powodem by³a potê¿na ulewa, która w nocy z 22 na 23
lipca nawiedzi³a ten rejon. W ci¹gu piêciu godzin w Dusznikach spad³o 170 mm deszczu, a w Polanicy 140 mm. To tyle, ile œrednio wynosz¹ w tym rejonie pó³toramiesiêczne opady. Rozszala³ siê niewielki zazwyczaj górski potok Bystrzyca Dusznicka. Przed kipiel¹ z domów
ucieka³o ponad 1200 mieszkañców dziesiêciu gmin Kotliny K³odzkiej.
Mimo sprawnej akcji ratunkowej utonê³o 11 osób. Ucierpia³o ponad
600 rodzin, kilkaset budynków, a straty spowodowane powodzi¹ w Kotlinie K³odzkiej oszacowano wstêpnie na ponad 113 mln z³.
Niemal natychmiast do akcji pomocowej dla nawiedzonych katastrof¹ rejonów w³¹czy³o siê Dolnoœl¹skie Centrum Konsultacyjne – Pomoc
w Likwidacji Skutków Powodzi. Na jego zlecenie do zdewastowanych
przez powódŸ gospodarstw we wsiach Szalejów Dolny i Szalejów Górny udali siê rzeczoznawcy Polskiego Zwi¹zku Mykologów Budownictwa. W ci¹gu 16 dni opracowali bogato ilustrowany raport oceniaj¹cy
szczegó³owo straty w 112 gospodarstwach oraz instrukcje ich odbudowy i remontów. Gmina K³odzko otrzyma³a tê ekspertyzê bezp³atnie.

Dokument zosta³ zaprezentowany podczas Miêdzynarodowych Targów Budownictwa TARBUD-JESIEÑ ‘98 we Wroc³awskiej Hali Ludowej. Uznano go za pierwsze tego typu kompleksowe opracowanie
w Polsce.
Z dat¹ 25 lipca ukaza³ siê zredagowany przez Stowarzyszenie na
Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska pierwszy numer „Wspólnoty Dolnoœl¹skiej” – dodatku regionalnego do wydawanego w Warszawie, ogólnopolskiego tygodnika „Wspólnota”. W zapowiedzi napisaliœmy:
„Koñczy siê druga kadencja samorz¹du terytorialnego i zarazem pierwszy etap budowy Polski samorz¹dowej. Za kilka miesiêcy nasz region
bêdzie bogatszy o samorz¹d powiatowy i wojewódzki. Powstan¹ nowe
jednostki samorz¹du terytorialnego, nowi radni wraz z urzêdnikami samorz¹dowymi bêd¹ podejmowaæ wyzwania czasu i realizowaæ oczekiwania Dolnoœl¹zaków. Chcemy im w tym towarzyszyæ i wspieraæ.”
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Wrzesieñ
Kolejn¹ imprez¹, któr¹ wspieraliœmy, by³o Œwiêto Unii Europejskiej
– Dni Europy w Oleœnicy, organizowane przez Miejski Oœrodek Kultury i Sportu w tym mieœcie. Zachêcaliœmy wszystkich do podejmowania
nieszablonowych przedsiêwziêæ, utwierdzaj¹c w przekonaniu, ¿e jest
to sprawdzona forma promocji.

PaŸdziernik
Na pocz¹tku paŸdziernika Stowarzyszenie by³o wspó³organizatorem
wyjazdu do Ostrawy. W sk³ad delegacji weszli m.in. Jan Winter z Kancelarii Premiera, Marlena Barwik-Naglewska, Mieczys³aw Piotrowski,
Zenon Salamon i Romuald Grocki z wroc³awskiego Urzêdu Wojewódzkiego, Ryszard Bia³y z Federacji Pracodawców, Jan Waszkiewicz
z Biura Rozwoju Wroc³awia i liczna grupa dolnoœl¹skich dziennikarzy.
Goœci³ nas prezydent Ostrawy – Evžen Tošenovský, a celem wizyty by³o ugruntowanie wspó³pracy nadodrzañskich regionów po obu stronach granicy.
Po³o¿ona u Ÿróde³ Odry Ostrawa – nieformalna stolica regionu pó³nocno-morawskiego – by³a jednym z pierwszych miast, którym przysz³o siê zmagaæ z niezwyk³¹ powodzi¹ w 1997 roku. Wtedy te¿ nawi¹za³a siê bezpoœrednia wspó³praca samorz¹dów Wroc³awia i Ostrawy.
Jej umacnianie i rozwijanie uznano za szczególnie istotne ze wzglêdu
na oczekiwane o¿ywienie kontaktów przygranicznych regionów.
£¹cz¹ nas Karkonosze, ³¹czy nas Odra, ³¹cz¹ podobne problemy
i zagro¿enia. Dlatego nale¿y ca³y czas podsycaæ chêæ wspólnych dzia³añ – stwierdzono zgodnie na spotkaniu z prezydentem Tošenovským.
Dla w³adz Ostrawy spotkanie to by³o okazj¹ do przedstawienia swoich dokonañ i promocji ca³ego regionu. Dla naszej delegacji bardzo interesuj¹ca okaza³a siê wizyta w nowoczesnym Centrum S³u¿b Alarmowych, gdzie razem dy¿urowali specjaliœci ratownictwa z wojska, policji, stra¿y po¿arnej i pogotowia ratunkowego. W Zarz¹dzie Dorzecza
Odry nasza delegacja wys³ucha³a ciekawych wyk³adów na temat systemu gospodarki wodnej w Czechach oraz o szansach i zagro¿eniach
stwarzanych przez wspóln¹ rzekê. Stwierdzono jednoczeœnie, ¿e powstaj¹ce w Polsce, Czechach i Niemczech projekty jej zagospodarowania nadal do siebie nie przystaj¹. Wizyta sta³a siê wa¿kim elementem budowania wspó³pracy nadodrzañskich regionów.

Listopad
Ukaza³ siê 3. numer „Regionu Dolny Œl¹sk”, a w nim m.in. relacja
z inauguracji DOMU ŒL¥SKIEGO w Warszawie. Rozdawaliœmy go
podczas drugiego, listopadowego spotkania Dolnoœl¹zaków w ramach
DOMU ŒL¥SKIEGO. Program spotkania obejmowa³ kilka wyst¹pieñ
dotycz¹cych kluczowych spraw regionu. G³ówny Inspektor Kolejnictwa – Boles³aw Musia³ przedstawi³ mo¿liwoœci rozwoju komunikacyjnego regionu, a zw³aszcza koncepcjê tzw. szybkiej kolei ³¹cz¹cej
Wroc³aw z Warszaw¹. Po³¹czenia autostradowe Dolnego Œl¹ska by³y
tematem referatu wiceprezesa Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad

Na drugiej stronie ok³adki zamieœciliœmy
ju¿ mapê województwa dolnoœl¹skiego,
które zgodnie z nowym podzia³em
administracyjnym powsta³o od pocz¹tku
nastêpnego 1999 roku
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– Stefana Rewiñskiego. Projekt rozwoju Ossolineum jako sanktuarium
kultury polskiej we Wroc³awiu przedstawi³ dyrektor Adolf Juzwenko.
O szansach, zagro¿eniach i uwarunkowaniach rekonstrukcji Dolnego
Œl¹ska w kontekœcie decentralizacji zarz¹dzania pañstwem mówi³ wojewoda wroc³awski – Witold Krochmal.
Organizowaliœmy te spotkania z nadziej¹, ¿e DOM ŒL¥SKI bêdzie
szans¹ wyprzedzenia promocyjnego innych regionów.
Z inicjatywy Stowarzyszenia w przepiêknej sali „Pod Kopu³¹” Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu odby³o siê pierwsze
Dolnoœl¹skie Forum Mediów Lokalnych. Uczestniczy³o w nim 30
przedstawicieli prasy, rozg³oœni radiowych i oœrodków telewizyjnych.
Rozmawiano o wspó³pracy w promocji Dolnego Œl¹ska. Goœciem spotkania by³ prof. Jan Miodek. Jego wyk³ad spotka³ siê z entuzjastycznym
przyjêciem.

J. Buczek

J. Jerych

J. £askawiec

B. Marciniszyn

R. Niebieszczañski

M. Piotrowski
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B. Horodniczy

Dziêki pomocy finansowej udzielonej przez Fundacjê im. Stefana
Batorego oraz Fundacjê Bankow¹ im. Leopolda Kronenberga zorganizowaliœmy wraz z firm¹ Taide Polska i Dolnoœl¹sk¹ Izb¹ Lekarsk¹ bezp³atne warsztaty internetowe dla œrodowiska medycznego z Dolnego
Œl¹ska. Celem warsztatów by³o poznanie Internetu, jego mo¿liwoœci
i sposobów wykorzystania w codziennej pracy. W szkoleniach, które
trwa³y od wrzeœnia do grudnia, udzia³ wziê³o 127 osób – lekarzy, pielêgniarek, pracowników administracyjnych s³u¿by zdrowia i pracowników samorz¹dowych zajmuj¹cych siê problematyk¹ zdrowotn¹.
26 listopada w L¹dku Zdroju odby³o siê Walne Zebranie SPDS. Podsumowano mijaj¹cy rok, mówiono o zamiarach na rok przysz³y. W zebraniu wzi¹³ udzia³ nowo mianowany marsza³ek województwa dolnoœl¹skiego, prof. Jan Waszkiewicz. Do listy cz³onków zwyczajnych dopisano w tym roku siedem osób. Przyjêci w poczet Stowarzyszenia zostali:
– Jan Buczek – organizator Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej w Trzebnicy,
– Bogdan Horodniczy – prezes Agencji Rozwoju Regionalnego
ARLEG w Legnicy,
– Jerzy Jerych – prezes Zarz¹du Okrêgu Wroc³awskiego Zwi¹zku
Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka U¿ytkowa,
– Jerzy Laskawiec – dyrektor naczelny Elektrowni TURÓW
w Bogatyni,
– Boles³aw Marciniszyn – dyrektor firmy „Texel” w Œwidnicy,
– Ryszard Niebieszczañski – wójt gminy K³odzko,
– Mieczys³aw Piotrowski – pe³nomocnik wojewody wroc³awskiego
ds. stosunków z Czechami.
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Województwo
dolnoœl¹skie

Promowane w naszych dzia³aniach idee integracji regionalnej i dolnoœl¹skiej to¿samoœci doczeka³y siê w tym roku praktycznej weryfikacji. Od 1 stycznia zostaliœmy – zgodnie z nowym podzia³em administracyjnym kraju – mieszkañcami województwa dolnoœl¹skiego.
W wydanym na pocz¹tku roku 4. numerze czasopisma „Region Dolny
Œl¹sk” zamieœciliœmy wywiady z prof. Janem Waszkiewiczem – marsza³kiem województwa dolnoœl¹skiego i z Witoldem Krochmalem
– wojewod¹ dolnoœl¹skim. Obaj mówili o wielkiej potrzebie dzia³añ
integracyjnych w ramach regionu.

Styczeñ
Byliœmy œwiadkami tworzenia siê wojewódzkiej samorz¹dnoœci. Na
sesji Sejmiku Dolnoœl¹skiego dyskutowano o bud¿ecie samorz¹du wojewódzkiego i o tym, któremu bankowi powierzyæ jego obs³ugê, ustalano terminy sesji plenarnych i posiedzeñ komisji. Warto przypomnieæ
atmosferê tamtych wydarzeñ.
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Marzec
Przedstawiciele Stowarzyszenia z³o¿yli wizytê metropolicie wroc³awskiemu ks. kardyna³owi H. Gulbinowiczowi. Rozmawiano o przygotowaniach do wydania albumu Ars Pro Fide, o objêciu przez Stowarzyszenie patronatem Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Trzebnicy, a tak¿e o mo¿liwoœciach w³¹czenia siê SPDS do
zbli¿aj¹cych siê obchodów 1000-lecia biskupstwa wroc³awskiego.

Na pocz¹tku marca we Wroc³awiu przebywa³ z trzydniow¹ wizyt¹
prezydent Ostrawy Evžen Tošenovský (na zdjêciu trzeci z prawej).
W pierwszym dniu czeski goœæ spotka³ siê w siedzibie Stowarzyszenia
na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska z wroc³awskimi dzia³aczami gospodarczymi. Rozmawiano o problemach obu przygranicznych regionów
i omawiano przygotowania do tegorocznych prezentacji w ramach Dni
Czeskich na Dolnym Œl¹sku.
30 marca w Ostrawie przebywa³a delegacja Dolnego Œl¹ska. W jej
sk³ad weszli przedstawiciele SPDS, Urzêdu Wojewódzkiego, Urzêdu
Marsza³kowskiego, DIG, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Stowarzyszenia
„Tarninów” w Legnicy, Agencji Rozwoju Regionalnego, dyrekcji OSiRu Zachód we Wroc³awiu i mediów wroc³awskich. Wyjazd by³ zwi¹zany z przygotowaniami do Dni Czeskich na Dolnym Œl¹sku oraz kontynuacj¹ wspó³pracy ze œrodowiskami samorz¹dowymi i gospodarczymi
pó³nocnych Moraw.
Cz³onkowie delegacji wziêli udzia³ m.in. w inauguracyjnym Walnym Zebraniu Cz³onków Czesko-Polskiej Izby Handlowej, w rozmowach z przedstawicielami w³adz Ostrawy i bilateralnych rozmowach
zainteresowanych przedsiêbiorstw.
Na spotkanie z delegacj¹ dolnoœl¹sk¹ przyby³a du¿a grupa przedstawicieli miejscowych mediów. Konsul handlowy RP w Ostrawie Marian
Ozimek poinformowa³ o efektach polsko-czeskiej wymiany gospodarczej w 1998 roku – na zdjêciu obok.
Herb Dolnego Œl¹ska.
Po wielomiesiêcznej dyskusji radni
Sejmiku Dolnoœl¹skiego zatwierdzili herb
regionu. Zdecydowali, ¿e bêdzie to
XIII-wieczny herb Henryka Pobo¿nego:
z³ote pole, na nim czarny orze³ ze srebrn¹
sierpow¹ przepask¹ biegn¹c¹ przez tu³ów
do skrzyde³, a na jej œrodku krzy¿

30

Kwiecieñ
Spotkanie z ambasadorem Republiki Czeskiej. 13 i 14 kwietnia goœci³ we Wroc³awiu i Kobierzycach ambasador Republiki Czeskiej – Karel Štindl w towarzystwie konsula generalnego w Katowicach Miroslava Buška oraz konsula handlowego w Katowicach – Rudolfa Opatøila.
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Goœcie spotkali siê m.in. z przedstawicielami naszego Stowarzyszenia
oraz Stowarzyszenia Solidarnoœci Polsko-Czesko-S³owackiej. Omawiano stan przygotowañ do Dni Czeskich na Dolnym Œl¹sku. Nowy konsul generalny po raz pierwszy odwiedzi³ Wroc³aw.
Wydaliœmy 4. numer naszego czasopisma. Zosta³ zaprezentowany
w Karpaczu, gdzie 23 i 24 kwietnia odby³o siê Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia. Przyjêto sprawozdanie finansowe za 1998 rok.
Zarz¹d przedstawi³ stan przygotowañ do g³ównych przedsiêwziêæ
w 1999 roku. By³y to:
– III edycja Dolnoœl¹skiego Klucza Sukcesu,
– Dni Czeskie na Dolnym Œl¹sku – 19–21 maja,
– wydanie albumu ARS PRO FIDE,
– wydanie monografii o walorach turystycznych Dolnego Œl¹ska
i Œl¹ska Opolskiego autorstwa profesorów Jerzego Wyrzykowskiego
i Janusza Maraka – cz³onków Stowarzyszenia,
– prezentacja Dolnego Œl¹ska w Ostrawie – jesieñ 1999.

Maj
Kolejne DNI CZESKIE zorganizowaliœmy ju¿ nie we
Wroc³awiu, ale NA DOLNYM ŒL¥SKU. Podobnie jak
w roku poprzednim, ich otwarcie odby³o siê w maju,
w Centrum Promocji Gospodarczej BUDEXPO-WROC£AW. Przybyli
na nie m.in. konsul generalny Republiki Czeskiej w Katowicach – Miroslav Bušek, konsul generalny RP w Ostrawie – Marek Masiulanis,
konsul generalny RC w Katowicach – Rudolf Opatøil, radca handlowy
Ambasady RC w Warszawie – Jaroslav Mošovsky, marsza³ek województwa dolnoœl¹skiego – Jan Waszkiewicz i wicewojewoda dolnoœl¹ski – Andrzej Tatuœko.
Tym razem program imprezy by³ wyj¹tkowo bogaty. Samo otwarcie
uœwietni³ koncert Orkiestry Dêtej MPK i wystêp Reprezentacyjnego Zespo³u Pieœni i Tañca Wroc³aw. W czesko-polskiej wystawie promocyjnej uczestniczy³o 38 firm. Jednoczeœnie odby³y siê liczne seminaria
przybli¿aj¹ce problematykê prawn¹, bankow¹, celno-dewizow¹
w aspekcie wspó³pracy gospodarczej.
Oprócz tego w Centrum Promocji Gospodarczej mo¿na by³o obejrzeæ dwie wystawy: plastyczn¹ artystów czeskich i polskich oraz foto-
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graficzn¹ zatytu³owan¹ „Ziemia K³odzka i Wschodnie Czechy – PowódŸ ’98”, a tak¿e prezentacjê wydawnictw polsko-czeskich.
Wydarzeniem drugiego dnia by³o otwarcie w Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich we Wroc³awiu czesko-polskiej imprezy promocyjnej „Rolniczy Rynek ’99”. Tu
te¿, po bloku seminariów na temat integracji z Uni¹ Europejsk¹, odby³o siê spotkanie wszystkich wystawców Dni Czeskich, które uœwietni³
wystêp zespo³u „Ka¿dy Sobie” z Oleœnicy. Czescy goœcie odwiedzili
tak¿e gminy Kobierzyce, D³ugo³êka i O³awa, w których obchodzono
Dzieñ Czeski.
Bogaty jak zawsze program czeskich imprez kulturalnych (wystawy, koncerty, filmy, spotkania) zosta³ tym razem tak¿e zrealizowany
czêœciowo poza Wroc³awiem. W O³awie odby³ siê Dzieñ Czeski,
w legnickim Teatrze Dramatycznym swój spektakl wystawi³ teatr
z Pragi, a w K³odzku otwarto trzy wystawy: „Tradycyjne rzemios³o
czeskie”, „Czeskie rêkodzie³o” oraz „Polacy i Czesi – dziesiêæ wieków s¹siedztwa”.
Na zakoñczenie organizatorzy Dni Czeskich na Dolnym Œl¹sku spotkali siê w miasteczku Western City w Karpaczu, gdzie omawiano plany wspó³pracy na przysz³oœæ.

Czerwiec
Wieloletnie kontakty z samorz¹dem gminnym i doœwiadczenia zebrane w czasie organizacji targów komunalnych sprawdzi³y siê
w czerwcu, kiedy organizowaliœmy wielkie, dolnoœl¹skie spotkanie
z Koncernem VEW z Dortmundu, który przedstawi³ ofertê wspó³pracy
w rozwi¹zywaniu szeroko pojêtych problemów komunalnych. Na nasze zaproszenie do wroc³awskiego Arsena³u przyjecha³o wówczas ponad 350 osób – g³ównie przedstawicieli urzêdów miast, gmin, powiatów oraz wybranych instytucji. W spotkaniu uczestniczy³ prezydent
Wroc³awia Bogdan Zdrojewski i nowy konsul generalny Niemiec dr
Peter Ohr – na zdjêciu dolnym. G³ównym animatorem imprezy by³
Miros³aw Durczak – Oficyna Promocyjna MADA PRESS.
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Trzecia edycja Dolnoœl¹skiego Klucza Sukcesu mia³a
swój fina³ 26 czerwca w Teatrze Dramatycznym w Legnicy. Tym razem tytu³em osobowoœci w promocji regionu wyró¿niony zosta³ literat Tadeusz Ró¿ewicz. W imieniu laureata nagrodê odebra³ Jan Stolarczyk – redaktor
naczelny Wydawnictwa Dolnoœl¹skiego. Nagrody wrêcza³ wicewojewoda dolnoœl¹ski Józef Król w towarzystwie przewodnicz¹cego Rady Wykonawczej Federacji
Pracowników Polski Zachodniej – Józefa Spyry. Niepowtarzalny nastrój
spotkania zapewnili cz³onkowie legnickiego Zespo³u Pieœni i Tañca
w strojach z okresu Ksiêstwa Warszawskiego oraz Kwartet Smyczkowy
„Divertimento”, daj¹c urokliwy koncert muzyki lekkiej.
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska, Stowarzyszenie
„Solidarnoœæ Polsko-Czesko-S³owacka” oraz wydzia³ konsularny Ambasady RP w Czechach by³y organizatorami dolnoœl¹skiej prezentacji
w Pradze z okazji polskiego Dnia Mniejszoœci Narodowej. U stóp zamku na Hradczanach – rezydencji prezydenta Hawla, w ogrodach i wnêtrzach polskiej ambasady przedstawi³ siê Wroc³aw i trzy gminy reprezentuj¹ce województwo dolnoœl¹skie: Kobierzyce, D³ugo³êka i Oleœnica. Otwarcia wystawy dokonali ambasador Marek Pernal oraz prezydent Wroc³awia Bogdan Zdrojewski.

Wrzesieñ
By³ to dobry rok w naszej dzia³alnoœci wydawniczej. Przygotowania
do kolejnej edycji wystawy ARS PRO FIDE rozpoczêliœmy od wydania
pami¹tkowego albumu dokumentuj¹cego pierwsz¹ wystawê. Wydaliœmy ksi¹¿kê „Turystyka na Dolnym Œl¹sku i Œl¹sku Opolskim” opracowan¹ przez zespó³ w sk³adzie: prof. dr hab. Jarzy Wyrzykowski, dr hab.
Janusz Marak oraz dr Bogdan Miku³owski. Ponadto ukaza³y siê cztery
numery czasopisma „Region Dolny Œl¹sk”. Ich tematyka skupia³a siê na
istotnych problemach regionalnych, dokumentowa³a najwa¿niejsze
wydarzenia na Dolnym Œl¹sku i dzia³ania Stowarzyszenia.
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Najbardziej gospodarn¹ gmin¹ wiejsk¹
uznana zosta³a gmina K³odzko. Klucz
odebra³ wójt Ryszard Niebieszczañski
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Listopad
Pod koniec listopada SPDS uczestniczy³o w VIII Czesko-Polsko-S³owackim FORUM EKONOMICZNYM w Ostrawie. Z tej okazji na tamtejszych terenach wystawowych Czarna £¹ka zorganizowano wystawê
REGION, której celem by³a prezentacja propozycji i nawi¹zanie wzajemnych kontaktów miêdzy ludŸmi biznesu a przedstawicielami organizacji kulturowych i samorz¹dowych z obszarów przygranicznych
Czech, Polski i S³owacji.
W trakcie forum omówiono problemy wzajemnego handlu, cz³onkostwa w Unii Europejskiej oraz wspó³pracy na poziomie gminy, powiatu, euroregionu.

Grudzieñ
Na pocz¹tek grudnia zaplanowaliœmy I Dolnoœl¹skie Forum Samorz¹du Terytorialnego w Polanicy Zdroju. By³a to w pewnym sensie kontynuacja spotkañ dzia³aczy samorz¹dowych organizowanych od czterech lat przy Targach Komunalnych WRO-KOM we Wroc³awiu. Patronat nad Forum obj¹³ pierwszy marsza³ek nowego województwa dolnoœl¹skiego – prof. Jan Waszkiewicz – na zdjêciu górnym.
Celem forum by³a wymiana doœwiadczeñ po pierwszym roku wspó³dzia³ania trzech szczebli samorz¹du oraz integracja œrodowiska dolnoœl¹skich dzia³aczy samorz¹dowych. W dwudniowych obradach udzia³
wziê³o ponad 130 osób. By³a okazja do odnowienia starych znajomoœci, zawarcia nowych, do bezpoœrednich rozmów z marsza³kiem Janem Waszkiewiczem i wojewod¹ Witoldem Krochmalem.
W swoim wyst¹pieniu J. Waszkiewicz stwierdzi³, ¿e niezwykle cennym osi¹gniêciem pierwszego roku po reformie administracyjnej jest
wyraŸnie zauwa¿alne wœród dzia³aczy samorz¹du i mieszkañców regionu myœlenie o Dolnym Œl¹sku jako ca³oœci. Po latach sztucznego
podzia³u na cztery województwa, kiedy byliœmy zmuszeni rywalizowaæ miêdzy sob¹, teraz odzyskujemy wspóln¹ to¿samoœæ. Istnieje coraz wiêcej dowodów troski o pozytywny obraz regionu, o promowanie
go w kraju i zagranic¹. Konieczne jest sprzyjanie tym tendencjom i nieustanna dyskusja o tym, jak ma wygl¹daæ Dolny Œl¹sk na mapie Polski
i na mapie Europy.
Odby³a siê tam pierwsza prezentacja Dolnoœl¹skiego Internetowego Systemu Informacji i Promocji przygotowywanego przez Stowarzyszenie wraz z firm¹ TAIDE – zdj. drugie od góry. Ju¿ w nastêpnym roku, dziêki uznaniu z jakim spotka³ siê w Urzêdzie Marsza³kowskim,
system ten pod nazw¹ DINSIP prezentowany by³ na œwiatowej wystawie EXPO 2000 w Hanowerze jako nowy sposób promowania regionu na œwiecie. Zanim to nast¹pi³o, w Centrum Promocji Gospodarczej
zorganizowaliœmy warsztaty komputerowe, na których przeszkolono
172 pracowników samorz¹dowych w zakresie pos³ugiwania siê Internetem.
Uznanie zyska³o te¿ samo forum samorz¹dowe. Potwierdzono potrzebê takich spotkañ i wymiany pogl¹dów oraz doœwiadczeñ, wiêc zosta³o ono wpisane do kalendarza dorocznych imprez regionalnych.
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To by³ rok niezwyk³y, bo koñcz¹cy niezapomniany, burzliwy XX
wiek. Na Dolnym Œl¹sku obchodzono go wyj¹tkowo uroczyœcie, bowiem Wroc³aw, stolica regionu, œwiêtowa³ swoje milenium.

Styczeñ
Prezes Stowarzyszenia spotka³ siê z Grzegorzem Romanem – cz³onkiem Zarz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego. Ustalono zakres wspó³pracy Stowarzyszenia z Urzêdem Marsza³kowskim przy organizacji
dolnoœl¹skiej prezentacji na EXPO 2000 w Hanowerze.
Na terenie Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich odby³o siê Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia. Podsumowano dzia³alnoœæ za 1999 rok. Podstawowym za³o¿eniem w³adz Stowarzyszenia by³o utrzymanie sta³ych, corocznie organizowanych imprez. Zarz¹d podziêkowa³ J. Terleckiemu i B. Rogiñskiemu za zaanga¿owanie przy organizacji I Dolnoœl¹skiego Forum Samorz¹du Terytorialnego. Odt¹d Forum wesz³o na sta³e do kalendarza imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.
Z satysfakcj¹ podkreœlano, ¿e czterech cz³onków Stowarzyszenia
zosta³o radnymi Sejmiku Dolnoœl¹skiego. Byli to: S³awomir Najnigier,
Jerzy Terlecki, Boles³aw Marciniszyn, Zbigniew Chlebowski.
Dokonano wyboru w³adz Stowarzyszenia na lata 2000–2001. Przewodnicz¹cym Walnego Zebrania Cz³onków zosta³ ponownie S³awomir
Najnigier, a na jego zastêpców wybrano Ryszarda Chomicza, Boles³awa Marciniszyna i Janusza Zaleskiego. Funkcjê prezesa Zarz¹du powierzono Bogdanowi Cybulskiemu, zaœ na wiceprezesów wybrano Jerzego Dudzika, Józefa Króla i Józefa Spyrê. Sekretarzem Zarz¹du zosta³
Ryszard Chruœcicki.
Odby³o siê spotkanie z patriarch¹ Konstantynopola – Bart³omiejem I. Udzia³ w nim wziêli prezes Bogdan Cybulski oraz sekretarz Ryszard Chruœcicki. Jego Eminencji wrêczono album ARS PRO FIDE.

Luty
Zarz¹d podj¹³ rozmowy z w³adzami gminy Mœciwojów na temat
mo¿liwoœci przejêcia kompletnie zrujnowanego zespo³u pa³acowo-parkowego w Targoszynie. Uznano, ¿e jest szansa uratowania obiektu i przeznaczenia go w przysz³oœci na Centrum Edukacji i Promocji
DOM ŒL¥SKI.

Marzec
W Konsulacie RP w Ostrawie delegacja Stowarzyszenia w sk³adzie:
B. Cybulski, R. Chruœcicki, M. Piotrowski i M. Durczak spotka³a siê
z konsulem generalnym Markiem Masiulanisem i konsulem handlowym Marianem Ozimkiem. Rozmawiano o szczegó³ach przygotowañ
do paŸdziernikowej prezentacji Dolnego Œl¹ska na wystawie REGION
2000 w Ostrawie.
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W Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wroc³awiu odby³o siê spotkanie B. Cybulskiego i M. Durczaka z konsulem
generalnym Peterem Ohrem. Omówiono mo¿liwoœci wspó³pracy przy
wzajemnej promocji Dolnego Œl¹ska i regionów niemieckich.

Kwiecieñ
W Centrum Promocji Gospodarczej BUDEXPO-WROC£AW odby³y
siê IV Targi Producentów Narzêdzi PRO-NAR 2000. Wspieraliœmy tê
imprezê organizacyjnie, patronuj¹c trzem towarzysz¹cym jej wystawom. By³y to: „Narzêdzia wœród sztuki” – przygotowana przez Polski
Zwi¹zek Artystów Plastyków Polska Sztuka U¿ytkowa, „Narzêdzia
w dawnej kuŸni” – przygotowana przez mistrza rzemios³a artystycznego Ryszarda Mazura oraz „Dolny Œl¹sk w kosmosie” przygotowana
przez Zak³ad Fizyki S³oñca Centrum Badañ Kosmicznych PAN we
Wroc³awiu z okazji roku milenijnego.

Zmar³ Lothar Herbst

Odszed³ Przyjaciel. Wci¹¿ trudno pogodziæ siê z tym, ¿e nie ma Go
wœród nas. Burzliwe ¿ycie, w którym nie brakowa³o trudnych chwil,
ale i radosnych, zosta³o przeciête okrutn¹ chorob¹, z któr¹ walczy³
i nie poddawa³ siê niemal do koñca. Pochodzi³ z niemiecko-polskiej
rodziny, Polak z wyboru – jak o sobie mawia³, by³ rodowitym wroc³awianinem. Szykany w dzieciñstwie, kiedy wypominano mu niemieckie
pochodzenie, a póŸniej SB w czasie dzia³ania opozycyjnego, zahartowa³y Jego charakter.
Lothar by³ niezmiernie upartym i twardym cz³owiekiem. Po ró¿nych perypetiach w m³odoœci ukoñczy³ liceum wieczorowe i podj¹³
studia filologiczne na Uniwersytecie Wroc³awskim. Pamiêtamy Go
szczególnie z okresu kierowania pismem poetyckim „Agora” zamkniêtym po wydarzeniach marcowych 1968 r. Nauczyciel akademicki, poeta niepokorny, wychowawca wielu pokoleñ studenckich, szybko zdecydowa³ siê przyj¹æ postawê opozycyjn¹ – jeden z pierwszych we
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Wroc³awiu wspar³ dzia³ania KOR w obronie przeœladowanych robotników.
Rok 1980 sta³ siê dla Niego pewnym wyzwoleniem, a zarazem wyzwaniem dla szaleñczej pracy w budowaniu wolnej kultury i demokratycznego spo³eczeñstwa. Walkê, pomimo szykan, kontynuowa³ nieprzerwanie w stanie wojennym (internowany) a¿ do upadku pañstwa
komunistycznego. To o Nim czêsto mówiliœmy w trakcie uroczystych
obchodów jubileuszu „Solidarnoœci”. On po prostu pracowa³ i nie
oczekiwa³ zaszczytów.
Najbardziej pamiêtamy Lothara z okresu, kiedy przej¹³ kierowanie
Polskim Radiem Wroc³aw. By³a to przede wszystkim ogromna praca,
a nie spokojna, t³usta posada. Stresy, ci¹g³e k³opoty z funduszami na
dzia³alnoœæ niszczy³y jego si³y. Sukcesem by³o zwiêkszenie emisji radiowej z czterech godzin do dwóch pe³nodobowych programów. Reagowanie na codziennoœæ, nowe audycje i programy, otwartoœæ na dobre pomys³y, umacnianie demokracji przez zapewnienie pe³nego pluralizmu politycznego to tylko niektóre cechy radia za Jego rz¹dów.
Póki ¿ycia, pozostaniesz Lotharze wœród wielu we wdziêcznej pamiêci.
Wspomnienie napisa³ prof. Edward Czapiewski
Uniwersytet Wroc³awski
W siedzibie Stowarzyszenia rozpoczê³y siê szkolenia pracowników
samorz¹dowych w ramach Dolnoœl¹skiego Internetowego Systemu Informacji i Promocji DInSIP. Do sierpnia przeszkolono 172 przedstawicieli gmin, miast, powiatów. Szkolenia by³y zwi¹zane z przygotowaniami do internetowej prezentacji Dolnego Œl¹ska na EXPO 2000
w Hanowerze.

Maj
W maju wspomagaliœmy Urz¹d Miejski Wroc³awia w organizacji
„Dni Polskich w Pradze – Wroc³aw zaprasza”. Spotkania odbywa³y siê
w Ambasadzie RP oraz w Klubie „Lavka” nad We³taw¹. W ambasadzie
i w przylegaj¹cych do niej ogrodach odby³o siê spotkanie z politykami,
samorz¹dowcami i przedstawicielami biznesu. Tam przedstawialiœmy
stolicê Dolnego Œl¹ska przygotowuj¹c¹ siê do obchodów milenijnych
i walcz¹c¹ o EXPO 2010. Wiceprezydent Wroc³awia Andrzej Jaroch
wraz z towarzysz¹cymi mu osobami przedstawi³ dorobek naszego miasta oraz sposoby rozwi¹zywania niektórych wroc³awskich problemów
komunalnych.
Wyst¹pienie mia³ te¿ sekretarz Stowarzyszenia – Ryszard Chruœcicki
(na zdjêciu). Mówi³ o naszej organizacji, jej zaanga¿owaniu w promocjê regionu oraz o Dolnoœl¹skim Kluczu Sukcesu i jego laureatach.
Pozosta³a czêœæ wroc³awskiej prezentacji odby³a siê w samym centrum starej Pragi, przy Moœcie Karola nad We³taw¹, w klubie „Lavka”,
gdzie by³y koncerty muzyczne, wystêpy artystyczne, pokazy mody
i degustacja, podczas której czêstowaliœmy mieszkañców Pragi wroc³awskim piwem „Piast”, kaszank¹, bigosem oraz wypiekami Zak³adów Piekarsko-Ciastkarskich MAMUT z Wroc³awia.
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Czerwiec
Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie
Zdroju – pierwszy laureat Dolnoœl¹skiego Klucza Sukcesu w kategorii: „najlepsza instytucja kultury, organizator
festiwali, koncertów lub konkursów” goœci³ 3 czerwca
laureatów i nominatów czwartej edycji tego wyró¿nienia. Piêkna, barokowa sala koncertowa wype³ni³a siê
w tym dniu do ostatniego miejsca. Przybyli parlamentarzyœci, przedstawiciele w³adz wojewódzkich, biznesmeni
i samorz¹dowcy. Laur najwiêkszej osobowoœci w promocji regionu
otrzyma³ tym razem prof. Leon Kieres. Po raz pierwszy Kapitu³a postanowi³a przyznaæ wyró¿nienia specjalne. Otrzymali je: poœmiertnie Lothar Herbst – wybitny twórca kultury, niestrudzony rzecznik spraw dolnoœl¹skich (nagrodê odebra³ syn) oraz zespó³ koszykarzy Zepter Œl¹sk
Wroc³aw – wielokrotny mistrz Polski.

W kategorii najbardziej gospodarna gmina
wiejsko-miejska zwyciê¿y³a gmina ¯arów.
Klucz odebra³ burmistrz Zbigniew
Chlebowski (na zdjêciu górnym)

„Nasz cz³owiek na urzêdzie” to tytu³
nagrody w konkursie I Programu TVP na
najlepszego szefa gminy. W 2000 roku
pierwsze miejsce w tym konkursie, oceniaj¹cym wyniki za 1999 rok, i tytu³ najlepszego wójta w Polsce przyznano Januszowi Mikuliczowi z gminy Kunice na Dolnym Œl¹sku. Nagrodê wrêcza³ marsza³ek
Sejmu RP.
Tradycj¹ Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie s¹ doroczne czerwcowe Spotkania Biznesu w ogrodach konsulatu. Poza przedstawicielami polskich i czeskich firm zainteresowanych wspó³prac¹ bior¹ w nich
udzia³ cz³onkowie korpusów dyplomatycznych obu krajów, politycy,
pos³owie, senatorowie, delegacje w³adz administracyjnych, euroregionów, izb gospodarczych, s³u¿b granicznych i celnych, organizacji polonijnych i stowarzyszeñ.
W 2000 roku by³o to ju¿ szóste takie spotkanie. Uczestniczyli w nim
m.in. przedstawiciele 46 polskich i 50 czeskich firm, w tym równie¿
delegacja Stowarzyszenia. Spotkania maj¹ charakter towarzyski. Po
krótkiej informacji na temat efektów wspó³pracy polsko-czeskiej w mi-
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2000

nionym roku, po okolicznoœciowych wyst¹pieniach kilku osobistoœci
z ¿ycia politycznego i gospodarczego, resztê czasu poœwiêcono bezpoœrednim partnerskim rozmowom.
O potrzebie takich spotkañ niech œwiadczy fakt, ¿e w Ostrawie reprezentowane by³y nie tylko firmy z regionów s¹siedzkich, wiêc z Ma³opolski, Œl¹ska, Opolszczyzny, Dolnego Œl¹ska, ale tak¿e z Torunia
i Olsztyna.

W tym wyj¹tkowym roku 2000 Wroc³aw uroczyœcie obchodzi³
swoje 1000-lecie. Niezwykle bogaty program milenijnych imprez –
koncertów, spektakli plenerowych, spotkañ i wystaw – sk³ania³ do refleksji nad d³ug¹ i z³o¿on¹ przesz³oœci¹ miasta, do radoœci z jego wspó³czesnych dokonañ, do myœlenia o dalszym, pomyœlnym rozwoju.
Wydaje siê, ¿e ¿adne z polskich miast nie potrafi³o swojej rocznicy
obchodziæ z podobnym rozmachem i na tak wysokim poziomie artystycznym. Ponad 100 oficjalnych imprez i 300 towarzysz¹cych. Ca³a
plejada znanych artystów z kraju i zagranicy. Wystêpy, koncerty i widowiska. £¹cznie obejrza³o je ponad 1,5 miliona osób. Wprawdzie
program tych imprez roz³o¿ony by³ na ca³y rok, ale ich zdecydowana
kulminacja nast¹pi³a w trzeciej dekadzie czerwca, w czasie trzydniowego Karnawa³u Œwiêtojañskiego.
Do stolicy Dolnego Œl¹ska przyjechali wówczas: prezydent Aleksander Kwaœniewski z ma³¿onk¹, marsza³ek Maciej P³a¿yñski, premier Jerzy Buzek, prymas Polski kardyna³ Józef Glemp, 60 arcybiskupów i biskupów polskich oraz przedstawicieli episkopatów s¹siednich narodów, politycy, parlamentarzyœci, prezydenci miast partnerskich Wroc³awia i miast zrzeszonych w Unii Miast Metropolitarnych oraz wybitni wroc³awianie.
Wtedy, w czerwcu, przepiêkny wroc³awski Rynek zmieni³ siê
w ogromn¹ salê koncertow¹ z widowni¹ dla tysiêcy osób. Karnawa³
rozpocz¹³ siê 23 czerwca efektownym korowodem przedstawicieli
miast partnerskich, którzy w barwnych, czêsto historycznych strojach
przeszli od Uniwersytetu do Rynku, wzbudzaj¹c pe³ne zachwytu
owacje.
Wspominaj¹c tylko te najbardziej znacz¹ce atrakcje milenijne, poza niezapomnianymi koncertami i widowiskami wymieniæ trzeba wybite w kolekcjonerskiej iloœci monety wroc³awskie, okolicznoœciowy
znaczek i stempel pocztowy, medale milenijne, a przede wszystkim
piêknie wydan¹ prawie 1000-stronicow¹ „Encyklopediê Wroc³awia”,

Prezydent Wroc³awia Bogdan Zdrojewski
w towarzystwie prezydentów miast
partnerskich
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która stanowi³a prawdziwe wydarzenie literackie podczas prezentacji
Wroc³awia na paŸdziernikowych Targach Ksi¹¿ki we Frankfurcie.
Spoœród licznych wystaw w roku milenijnym najwiêksze wra¿enie
zrobi³a zorganizowana w Wytwórni Filmów Fabularnych wystawa
WROC£AW 2000 – MOJE MIASTO, która ukaza³a powojenn¹ historiê
stolicy Dolnego Œl¹ska, jej odbudowê, rozwój, stan gospodarki, kultury, a nawet dzieje mieszkañców. Na wielkiej wstêdze mieszkañców
znalaz³o siê 600 tysiêcy nazwisk. Pami¹tk¹ po wystawie jest album
„Wroc³aw moje miasto”.

W czerwcu 2000 roku pad³ pierwszy
wroc³awski Rekord Guinnessa.
Dolnoœl¹ski Okrêgowy Zwi¹zek P³ywacki
zorganizowa³ dla uczczenia Milenium
Wroc³awia sztafetê 1000-lecia.
Na odkrytym 50-metrowym basenie
przep³ynê³o kolejno 1000 osób – ka¿da
50 m. Sztafetê rozpocz¹³ wiceprezydent
Wroc³awia Andrzej £oœ, a zakoñczy³
wojewoda Witold Krochmal. Uzyskano
³¹czny czas 12:11.03,47 godz.

40

Równie¿ Diecezja Wroc³awska obchodzi³a w tym roku tysi¹clecie
istnienia. Warto przypomnieæ fragment listu, jaki z tej okazji napisa³
papie¿ Jan Pawe³ II:
Tysi¹c lat temu, na Wzgórzu Lecha w GnieŸnie, przy grobie œwiêtego Wojciecha zosta³a utworzona Diecezja Wroc³awska, która obok Ko³obrzegu i Krakowa nale¿y do najstarszych stolic biskupich w Polsce.
Siêga wiêc pocz¹tków piastowskiego pañstwa i narodu polskiego. Bogate s¹ dzieje tej Diecezji, a burzliwa tysi¹cletnia przesz³oœæ wycisnê³a na jej obliczu œlady wielu cierpieñ i zmagañ, ukazuj¹c zarazem dojrza³e owoce ¿ycia religijnego.
Koœció³ na Œl¹sku, którego centrum stanowi Wroc³aw, dziêki m¹droœci i gorliwoœci swoich biskupów i kap³anów, w poczuciu wielkiej odpowiedzialnoœci przed Bogiem i histori¹ spe³nia³ swoj¹ misjê, jak¹
otrzyma³ od Chrystusa. Uœwiêca³ i o¿ywia³ nauk¹ Ewangelii ludzkie dusze, budowa³ œwiadomoœæ religijn¹, umacnia³ tradycjê chrzeœcijañsk¹,
tworzy³ kulturê, a je¿eli zasz³a tego potrzeba, os³ania³ swymi matczynymi ramionami s³abn¹cy naród.
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska do³o¿y³o do tych obchodów swoj¹ skromn¹ cegie³kê. Z okazji 1000-lecia biskupstwa wroc³awskiego w dniach
20–23.06.2000 r. zorganizowaliœmy drugie prezentacje
Sztuka dla Wiary – ARS PRO FIDE. Tym razem wspó³pracê
organizacyjn¹ zapewni³o Muzeum Architektury we Wroc³awiu, które
udostêpni³o swoje wnêtrza dla prezentacji ekspozycji.
W otwarciu udzia³ wziêli hierarchowie czterech koœcio³ów: Metropolita Wroc³awski Koœcio³a Rzymskokatolickiego – ks. Henryk kardyna³
Gulbinowicz, Ordynariusz Diecezji Wroc³awsko-Szczeciñskiej Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego – arcybiskup Jere-
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miasz Anchimiuk, Ordynariusz Diecezji Wroc³awsko-Szczeciñskiej
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego – ks. biskup Ryszard Bogusz oraz
ks. W³odzimierz R. Jurczak – biskup Diecezji Wroc³awsko-Gdañskiej
Koœcio³a Greckokatolickiego.
Drugie prezentacje Sztuki dla Wiary by³y – w porównaniu do pierwszych – znacznie bogatsze w treœci i formie. Do prezentacji wspólnot
rzymskokatolickiej, ewangelickiej i prawos³awnej do³¹czy³a greckokatolicka. Urz¹dzono ponadto dwie wystawy: o dzia³alnoœci misyjnej polskiego Koœcio³a rzymskokatolickiego na œwiecie oraz architektoniczn¹,
pn. „Koœcio³y na Dolnym Œl¹sku”. Oczywiœcie na ARS PRO FIDE nie mog³o zabrakn¹æ artystów i rzemieœlników uprawiaj¹cych sztukê sakraln¹.
Zwiedzaj¹cych przyci¹ga³o bogactwo oferty: rzeŸby w kamieniu
i drewnie, malarstwo, wyroby metalowe, ceramiczne, szklane, misternie zdobione szaty koœcielne, witra¿e, sztukaterie, meble, organy. Swoj¹ ofertê przedstawi³y te¿ pracownie konserwatorskie oferuj¹ce koœcio³om us³ugi renowacyjne, a nawet cegielnia z szerokim asortymentem
wyrobów elewacyjnych i z ceg³¹ gotyck¹.
By³a tym razem równie¿ propozycja dla melomanów. W koœciele
ewangelicko-augsburskim we Wroc³awiu przy ul. Kazimierza Wielkiego
codziennie odbywa³y siê koncerty. W trzecim dniu koncertowa³ Mêski
Chór Muzyki Cerkiewnej SYNTHAGA 1, który na zakoñczenie odœpiewa³ Hymn Jubileuszowy 2000 roku od Narodzenia Jezusa Chrystusa.

Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrzeœcijañskiej to najwiêksza impreza
spo³eczno-kulturalna na pograniczu obu krajów. Na prze³omie wieków
obchodzi³a swoje dziesiêciolecie. Z okazji jubileuszu organizatorzy
przygotowali wystawê dokumentuj¹c¹ minione lata. Zaprezentowano
j¹ w ró¿nych miastach Polski i Czech. Bezpoœrednio z Pragi trafi³a do
stolicy Dolnego Œl¹ska i pokazana zosta³a w okresie kulminacji obchodów I000-lecia biskupstwa wroc³awskiego.
Na uroczystoœæ otwarcia w sali wystawowej Centrum Promocji Gospodarczej do Wroc³awia przyby³ konsul generalny Republiki Czeskiej
w Katowicach, Miroslav Bušek – na zdjêciu w œrodku, wicewojewoda
dolnoœl¹ski Józef Król – trzeci od prawej, przedstawiciele duchowieñstwa i zainteresowanych samorz¹dów. Przewodnikiem po wystawie
by³ g³ówny animator Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrzeœcijañskiej, Julian Golak – trzeci od lewej.
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Sierpieñ
EXPO 2000 w Hanowerze. Wêdrówka od Zjednoczonych Emiratów
Arabskich do Wenezueli w ci¹gu jednego dnia, drog¹ poprzez lasy, pustynie, lodowce, oceany i d¿ungle, wœród islandzkich gejzerów, azjatyckich œwi¹tyñ, afrykañskich bazarów i dziesi¹tków innych niezwyk³oœci – taka podró¿ marzeñ by³a mo¿liwa tylko na EXPO 2000 w Hanowerze. Kto chcia³, móg³ na to wszystko popatrzeæ z góry, z wagonika kolejki linowej rozpiêtej miêdzy dwoma krañcami wystawy. Ca³y teren EXPO 2000 zajmowa³ blisko 160 ha, a kolejka pokonywa³a trasê na
odcinku 2600 m. To wielkie œwiatowe œwiêto, zorganizowano pod has³em: „Cz³owiek, przyroda, technika: powstaje nowy œwiat”.
W tej krainie niezwyk³oœci sta³ równie¿ pawilon polski. Byliœmy jednym z 50 krajów, które na EXPO 2000 prezentowa³y siê we w³asnym
obiekcie. Stalowa konstrukcja, szklany, przezroczysty dach i szklane
rozsuwane œciany. £¹czna powierzchnia 1450 m kw. A w œrodku brukowany plac o pow. oko³o 140 m kw. z du¿ym drzewem, obwieszonym budkami dla ptaków i drewniane polskie chaty – symbol naszego
szacunku dla tradycji i troski o skarby przyrody.
Ten plac organizatorzy polskiej ekspozycji przeznaczyli na zmieniane co tydzieñ prezentacje regionów. Dolnoœl¹sk¹ (przypad³a pod koniec sierpnia) przygotowa³ zespó³ pod kierownictwem Grzegorza Romana – cz³onka Zarz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego. Wspó³pracê
organizacyjn¹ zapewnili: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego
Œl¹ska oraz wroc³awskie oddzia³y Stowarzyszenia Architektów Polskich i Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków. Postanowiono, ¿e bohaterem ekspozycji bêdzie œlê¿añski miœ – rzeŸba niedŸwiedzia stoj¹cego od oko³o 3 tysiêcy lat blisko Wroc³awia na szczycie Œlê¿y – œwiêtej
góry Celtów, Germanów i S³owian. Jej naturalnej wielkoœci repliki
z materia³ów bêd¹cych bogactwem Ziemi Dolnoœl¹skiej wykonali artyœci: Krystyna Cybiñska – ceramika, Ma³gorzata Dajewska – szk³o kryszta³owe, Ryszard Zamorski – beton barwiony, Stanis³aw Wysocki – br¹z,
Wojciech Olech – tafle szklane grawerowane, Tadeusz Urbanowicz
– szk³o formowane, Jerzy Bokrzycki – blacha stalowa, Gabriel Palowski – ceramika, Przemys³aw Lasak – ceramika, Jan Zamorski – marmur,
Piotr Butkiewicz – drewno lipowe.
Podczas prezentacji Dolnego Œl¹ska w Hanowerze te jedenaœcie misiów zdominowa³o polski pawilon. Niektóre tu¿ przed wejœciem, pozosta³e w œrodku, tworzy³y niezwyk³¹ grupê zmierzaj¹c¹ w stronê ustawionej na œrodku brukowanego placu ogromnej szklanej kuli – symbolu góry Œlê¿y.
Dlaczego kula? Bo to idealna, najdoskonalsza forma, a w tym przypadku niekwestionowane dzie³o z artystycznego i technicznego punktu widzenia – wyjaœnia³a Anna Malicka-Zamorska – komisarz artystyczny dolnoœl¹skiej ekspozycji. Autorzy kuli – Beata i Tomasz Urbanowiczowie, architekci zajmuj¹cy siê projektowaniem i realizacj¹ szklanych form architektonicznych – osi¹gnêli tu efekt na granicy mo¿liwoœci technicznych.
Sugestywn¹, zaskakuj¹c¹ ekspozycjê dolnoœl¹sk¹ uzupe³nia³y dwa
wisz¹ce ekrany telewizyjne, na których ca³y czas emitowany by³ film
o tysi¹cletnim Wroc³awiu – jego zabytkach, walorach i wspó³czesnej
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architekturze, o mo¿liwoœciach i aspiracjach stolicy Dolnego Œl¹ska do
organizacji EXPO 2010. Te nasze d¹¿enia ilustrowa³a efektowna makieta terenów wroc³awskiego EXPO.
Dolnoœl¹skie misie od pierwszego dnia zyska³y wielk¹ sympatiê
zwiedzaj¹cych. By³y g³askane, poklepywane i obfotografowywane ze
wszystkich stron. A nieopodal, na stoisku promocyjnym, mo¿na by³o
dostaæ ma³e misie z wa³brzyskiej, nieszkliwionej porcelany oraz ca³kiem malutkie misie – zapinki do klapy. Ludzie bardzo chêtnie przypinali je do ubrañ, a komisarz wystawy – Marek Natusiewicz – z satysfakcj¹ komentowa³: „O to w³aœnie chodzi. To jest pierwsza, bardzo
udana próba wykreowania misia jako symbolu Dolnego Œl¹ska”.
Warto dodaæ, ¿e od tego czasu stalowy miœ towarzyszy wszystkim
wa¿niejszym imprezom organizowanym przez Stowarzyszenie.
Oczywiœcie rozdawano te¿ wiele innych materia³ów promocyjnych
– piêkne albumy, foldery, p³yty CD z informacj¹ o regionie, ulotki,
znaczki do klapy z herbem Dolnego Œl¹ska lub Wroc³awia, a tak¿e materia³y promocyjne poszczególnych gmin. Goœcie specjalni naszej ekspozycji otrzymywali ceramiczne repliki misia w skali 1:5 wykonane
przez artystê Krzysztofa Rozpondka.
Czwartek, 24 sierpnia, by³ najwa¿niejszym dniem dolnoœl¹skiej prezentacji. Od rana na terenach EXPO grupa wroc³awskich ch³opców
z chóru Pueri Consonantes w ubraniach kominiarzy pod przewodnictwem znanego aktora Stanis³awa Wolskiego rozdawa³a guziki z herbem Wroc³awia i zaprasza³a do obejrzenia naszej ekspozycji.
W tym dniu do Hanoweru przyjechali marsza³ek województwa
– Jan Waszkiewicz, wojewoda dolnoœl¹ski – Witold Krochmal, prezydent Wroc³awia – Bogdan Zdrojewski, oficjalne delegacje regionu,
miast i gmin, parlamentarzyœci, dzia³acze samorz¹dowi i biznesmeni.
Wszyscy zdecydowani wspieraæ d¹¿enia do organizacji podobnej imprezy w 2010 roku we Wroc³awiu.
Wydarzeniem szczególnym tego dnia w pawilonie polskim by³o
uroczyste podpisanie umowy o wspó³pracy miêdzy Dolnym Œl¹skiem
a Doln¹ Saksoni¹, której stolic¹ jest Hanower. W obecnoœci ca³ej
dolnoœl¹skiej delegacji dokument „O wspó³pracy regionów” podpisali
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– marsza³ek Jan Waszkiewicz i minister ds. federalnych Dolnej Saksonii – Wolfgang Senft. Wieczorem, w po³o¿onym na terenie EXPO pawilonie VIP-ów, prezydent Bogdan Zdrojewski wyda³ uroczyste przyjêcie,
w którym wziêli udzia³ przedstawiciele œwiatowej organizacji EXPO,
dyplomaci – przedstawiciele pañstw bior¹cych udzia³ w wystawie, gospodarze EXPO w Hanowerze oraz najpowa¿niejsi konkurenci Wroc³awia w staraniach o œwiatow¹ wystawê – delegacje Chin i Argentyny.
Ostatnim akcentem tego dnia by³ wystawiony póŸnym wieczorem
na otwartej przestrzeni ko³o kaskady spadaj¹cej wody, efektowny spektakl Teatru Mody Marka Stanielewicza. Tañcz¹ce w blasku pochodni
modelki w strojach z folii miedzianej œci¹gnê³y na widowisko ¿ywo reaguj¹c¹ publicznoœæ.
Z du¿ym zainteresowaniem na EXPO 2000 spotka³ siê inauguruj¹cy
tam swoj¹ dzia³alnoœæ Dolnoœl¹ski Internetowy System Informacji i Promocji, przygotowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska we wspó³pracy z firm¹ TAIDE POLSKA – operatora systemu.
DInSiP zosta³ podzielony na trzy dzia³y tematyczne: gospodarczy, kulturalno-naukowy i turystyczny. Tak zorganizowane serwisy prezentowa³y gminy i powiaty naszego regionu w jêzyku polskim, niemieckim
i angielskim.
Warto te¿ wspomnieæ, ¿e drewno, z którego wykonano wystrój polskiego pawilonu, pochodzi³o z dolnoœl¹skich lasów w Kotlinie K³odzkiej. Tam te¿ wyciêto wierzbê, drzewo ¿ycia, które sta³o we wnêtrzu.
Wreszcie, wystrój i wnêtrze zrobi³a wroc³awska firma Stanis³awa Góreckiego specjalizuj¹ca siê w monta¿u dekoracji do filmów.

Na zdjêciu zespó³ wykonawczy dolnoœl¹skiej prezentacji. Stoj¹ od lewej:
Marek Markowski – pianista, Anna Koz³owska – Urz¹d Marsza³kowski, Marek
Natusiewicz – komisarz prezentacji, Justyna M³ynarz – Urz¹d Marsza³kowski,
Grzegorz Roman z misiem skarbonk¹ – szef ekipy, cz³onek Zarz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego, Monika Parko³a – Urz¹d Marsza³kowski, Monika
Kordylewska i Janusz Malinowski – Taide Polska, obs³uga DInSiP-u, Anna
Malicka-Zamorska – komisarz artystyczny prezentacji, Miros³aw Durczak
– dziennikarz, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska
Ukaza³a siê prawie 1000-stronicowa
„Encyklopedia Wroc³awia” – dzie³o
Wydawnictwa Dolnoœl¹skiego
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Wrzesieñ
Kolejny raz wspieraliœmy organizacyjnie Miêdzynarodowe Targi
Chleba w Jaworze i III Dni Europy w Oleœnicy.
Udzieliliœmy pomocy w przygotowaniu II Miêdzynarodowego Pleneru Artystycznego – Mœciwojów 2000 i Œwiêta Plonów w Targoszynie
zorganizowanego przez w³adze gminy Mœciwojów. Podczas do¿ynek
odby³ siê zorganizowany przez Stowarzyszenie wernisa¿ obrazów, które powsta³y w trakcie pleneru. Animatorem pleneru i wernisa¿u by³ Jerzy Jerych.
W siedzibie firmy „Bisek” odby³o siê Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia poszerzone o cz³onków wspieraj¹cych i goœci. Spotka³o
siê ponad 100 osób. Prezentowany by³ Dolnoœl¹ski System Informacji
i Promocji DInSiP.

PaŸdziernik
W Muzeum Ziemi K³odzkiej odby³ siê raut wydany przez konsula
generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach – Miroslava Buška
z okazji XI Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrzeœcijañskiej. W czasie
przyjêcia g³ówny organizator Dni i cz³onek naszego Stowarzyszenia Julian Golak zosta³ odznaczony Medalem Ministra Spraw Zagranicznych
RC. Wrêczaj¹c medal M. Bušek powiedzia³, ¿e jest to dowód uznania
za pracê na rzecz zacieœniania przyjaznych wiêzów miêdzy naszymi
narodami.
REGION 2000. W po³owie paŸdziernika na terenach wystawowych
Czarna £¹ka w Ostrawie odby³a siê wystawa REGION 2000. Jej celem
by³ rozwój czesko-polskiej wspó³pracy, zacieœnienie kontaktów przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, przedstawienie ofert i nawi¹zanie wspó³pracy miêdzy firmami. Do prezentacji zaproszono cztery regiony z Polski po³udniowej: ma³opolski, œl¹ski, opolski i dolnoœl¹ski.
Patronat nad wystaw¹ objêli: Jan Misiarz – ambasador Republiki
Czeskiej w Warszawie, Marek Pernal – ambasador Rzeczypospolitej
Polskiej w Pradze, Piotr Lachnita – minister ds. rozwoju regionalnego
RC, Tadeusz Donocik – wiceminister gospodarki RP, Evžen Tošenovský
– prezydent Ostrawy oraz Marek Masiulanis – konsul generalny RP
w Ostrawie i Miroslav Bušek – konsul generalny RC w Katowicach.
Zadanie zorganizowania dolnoœl¹skiej prezentacji powierzono Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska we wspó³pracy
z Urzêdem Marsza³kowskim. W przygotowanej ekspozycji uczestniczy³o 34 wystawców, których propozycje spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem. Bardzo ciep³o przyjêto tak¿e koncerty orkiestry HANYS
BAND z Wroc³awia oraz ¿ywio³owy Zespó³ Pieœni i Tañca ŒLÊ¯ANIE
z Dzier¿oniowa. Warto podkreœliæ, ¿e to w³aœnie nasza orkiestra
uœwietni³a otwarcie wystawy.
Zaraz po otwarciu wystawy REGION 2000 odby³y siê tam dwa wernisa¿e wystaw fotograficznych. Pierwsz¹, na temat polskich przemian,
przygotowali fotoreporterzy „Gazety Wyborczej”. Autorem drugiej,

Spotkanie w firmie „Bisek”
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bardzo refleksyjnej pn. „Mury s¹ wszêdzie”, by³ Rudolf Opatøil – konsul handlowy RC w Katowicach.
Interesuj¹cy przebieg mia³o polsko-czeskie spotkanie przedstawicieli samorz¹dów i biznesu, które odby³o siê w sali konferencyjnej hotelu
IMPERIAL w Ostrawie. Rozmawiano o przemianach w obu krajach
i o wynikaj¹cych z tych przemian mo¿liwoœciach wspó³pracy. Referat
wprowadzaj¹cy na temat reformy administracyjnej w Polsce wyg³osi³
wiceminister gospodarki Tadeusz Donocik. O tym czego nie omówiono podczas oficjalnych wyst¹pieñ, mo¿na by³o porozmawiaæ w trakcie
uroczystego, wspólnego wieczoru, który zakoñczy³ pierwszy dzieñ.
Kolejne dwa dni przeznaczono na dwustronne rozmowy o wspó³pracy.
Ju¿ na pocz¹tku drugiego dnia widaæ by³o wyraŸnie, ¿e dolnoœl¹ska
prezentacja zdecydowanie zdominowa³a wystawê REGION 2000.
Efektowne stoiska, wœród których „przechadza³y siê” dolnoœl¹skie misie – nasz symbol prezentowany w Hanowerze na EXPO 2000 – bez
przerwy przyci¹ga³y zwiedzaj¹cych. Szczególnym zainteresowaniem
cieszy³ siê, równie¿ pokazany wczeœniej w Hanowerze, nasz Dolnoœl¹ski Internetowy System Informacji i Promocji DInSiP. Dzia³a³ ju¿
w czterech jêzykach, a na wystawê w Ostrawie zosta³a przygotowana
jeszcze wersja czeska.
Organizatorzy uznali dolnoœl¹sk¹ prezentacjê za najciekawsz¹ i nagrodzili j¹ pucharem oraz dyplomem dla dolnoœl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego.
O³omuniec. W tamtejszym ratuszu odby³o siê uroczyste otwarcie
Czesko-Polskich Dni Kultury O³omuniec-Wroc³aw 1989 + 11 z udzia³em Marka Pernala, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze
(na zdjêciu czwarty z lewej) i delegacji Stowarzyszenia (Bogdan Cybulski – trzeci z lewej, Mieczys³aw Ducin-Piotrowski, Adam Bisek
i Miros³aw Durczak). W programie przewidziano czesk¹ premierê filmu Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz”, koncert folkowo-jazzowy, w którym wyst¹pili m.in.: Jacek Kaczmarski, Urszula Dudziak, Gra¿yna Auguœcik oraz koncert galowy z udzia³em Martyny Jakubowicz i Antoniny Krzysztoñ.
W Boles³awcu odby³o siê w dniach 27–28 paŸdziernika wyjazdowe
Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska. Na zaproszenie prezydenta miasta – Józefa Burniaka obrady
toczy³y siê w ratuszu. Przedstawiono bie¿¹c¹ informacjê o efektach
dzia³alnoœci SPDS oraz wybrano cz³onków Kapitu³y Dolnoœl¹skiego
Klucza Sukcesu na lata 2001–2002.
Walne Zebranie przyjê³o uchwa³ê w sprawie zmian w statucie.
Wprowadzono mo¿liwoœæ tworzenia klubów przy stowarzyszeniu oraz
pozyskiwania „partnerów strategicznych” czyli firm i instytucji, które
zawieraj¹c odpowiedni¹ umowê z Zarz¹dem SPDS bêd¹ trwale i aktywnie wspó³pracowaæ ze Stowarzyszeniem, a ono bêdzie zobowi¹zane zaznaczaæ to na wszystkich swoich materia³ach informacyjnych.
W tym roku przyjêto nowych cz³onków zwyczajnych. S¹ to:
Adam Bisek – prezes Przedsiêbiorstwa Wielobran¿owego „Bisek”,
Janusz Mikulicz – wójt gminy Kunice,
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2000

Jerzy Pokój – szef Szko³y Górskiej Przewodnictwa i Narciarstwa,
twórca miasteczka „Western City” w Karpaczu,
Piotr Roman – prezydent Boles³awca,
Krzysztof Skóra – prezes Dolnoœl¹skiej Spó³ki Inwestycyjnej w Lubinie,
Andrzej W¹sik – starosta powiatu wroc³awskiego.

Listopad
W ramach II Forum Polityczno-Gospodarczego Stowarzyszenie zaprezentowa³o Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu oraz Dolnoœl¹ski Internetowy
System Informacji i Promocji – DInSiP.

A. Bisek

J. Mikulicz

J. Pokój

P. Roman

K. Skóra

A. W¹sik

W Legnicy odby³y siê Targi PROEXPORT zorganizowane przez Federacjê Pracodawców Polski Zachodniej. Stowarzyszenie pomaga³o
w wystroju sali targowej i przy organizacji seminarium. Inicjatorem targów by³ Józef Spyra – prezes Federacji Pracodawców Polski Zachodniej i wiceprezes Zarz¹du Stowarzyszenia.

Grudzieñ
W Karpaczu odby³o siê Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia.
W trakcie posiedzenia zaakceptowano sk³ad Kapitu³y Dolnoœl¹skiego
Klucza Sukcesu na kadencjê 2001-2002 i uchwalono jej nowy statut.
W sk³ad Kapitu³y weszli:
Przewodnicz¹cy
Bogdan Cybulski – prezes Stowarzyszenia
Wicerzewodnicz¹cy:
Józef Król – wicewojewoda dolnoœl¹ski
S³awomir Najnigier – przewodnicz¹cy Walnego Zebrania Cz³onków
Józef Spyra – prezes Zwi¹zku Pracodawców Polski Zachodniej
Cz³onkowie:
Henryk Go³êbiewski – radny Sejmiku Dolnoœl¹skiego
Bogdan Horodniczy – prezes Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG
w Legnicy
S³awomir Hunek – prezes Dolnoœl¹skiej Agencji Rozwoju
Regionalnego w Wa³brzychu
Leon Kieres – prezes Instytutu Pamiêci Narodowej
Teresa Krzemiñska – prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego w Jeleniej Górze
Ewa Michnik – dyrektor Opery Wroc³awskiej
Bogus³aw Rogiñski – wójt gminy Nowa Ruda
Jan Waszkiewicz – marsza³ek dolnoœl¹ski
Sekretarz:
Wojciech Gryczyñski – prezes Towarzystwa Mi³oœników Wroc³awia
Ponad 50 wystawców zgromadzi³o dwudniowe spotkanie producentów ¿ywnoœci z Euroregionu Nysa VICTUS 2000, które odby³o siê
w Boles³awcu. Imprezie patronowa³ konsul generalny Niemiec Peter
Ohr, a patronat programowy przyjê³o nasze Stowarzyszenie. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³y siê seminaria na temat przystosowania naszej produkcji rolnej i handlu do standardów Unii Europejskiej.
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Rozpocz¹³ siê nowy, XXI wiek. Po emocjach zwi¹zanych z po¿egnaniem minionego stulecia, po atrakcjach obchodów milenijnych stolicy
Dolnego Œl¹ska nadszed³ okres koniecznych przygotowañ do wejœcia
w struktury Unii Europejskiej. Problem dostosowywania standardów
by³ zg³aszany coraz czêœciej. Pojawi³y siê te¿ unijne pieni¹dze na te
cele. Dla Stowarzyszenia by³ to pi¹ty rok dzia³alnoœci, wiêc okazja do
skromnego jubileuszu.

Styczeñ

Uczestnicy Forum otrzymali najnowsze
wydanie naszego czasopisma

Ubieg³oroczne przygotowania do II Dolnoœl¹skiego Forum Samorz¹du Terytorialnego zakoñczono decyzj¹, ¿e
odbêdzie siê ono w dniach 18–21 stycznia w Kudowie
Zdroju. Burmistrz miasta Czes³aw Krêcichwost i jego zastêpca Piotr Maziarz osobiœcie zaanga¿owali siê w organizacjê tego wydarzenia. Na obrady plenarne przeznaczono Teatr Zdrojowy i przylegaj¹ce do niego sale sanatorium Polonia.
Opracowane zosta³o te¿ logo forum – jego autorem jest Jerzy Jerych.
W Forum uczestniczy³o ponad 250 osób. Oprócz przedstawicieli
w³adz regionu w obradach uczestniczy³ Miroslav Bušek – konsul generalny Republiki Czeskiej w Katowicach.
Omawiano za³o¿enia bud¿etowe na 2001 rok, ustawê o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego, wspó³pracê regionu z Republik¹
Czesk¹ i mo¿liwoœci wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w oparciu
o fundusze przedakcesyjne Unii Europejskiej.
Tematami czterech spotkañ panelowych by³y:
– Udzia³ jednostek samorz¹du terytorialnego w realizacji programu
Odra 2006.
– Walory turystyczne i uzdrowiskowe regionu.
– Zaopatrzenie w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe – wyzwania dla gmin do prowadzenia w³asnej polityki energetycznej i ekologicznej w procesie dostosowywania infrastruktury technicznej do
standardów UE.
– Inwestycje drogowe na Dolnym Œl¹sku w latach 2001–2006.

Sanatorium Polonia – miejsce obrad
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Luty
W siedzibie firmy BISEK odby³o siê walne Walne Zebranie Cz³onków
Stowarzyszenia z udzia³em Miroslava Buška – konsula generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach i Zbynka Pavlaèka – prezesa Stowarzyszenia JAGIELLO 2000 w Ostrawie. Podsumowano miniony rok, omawiano plany na rok bie¿¹cy, w tym mo¿liwoœci rozwijania polsko-czeskiej wspó³pracy.

Maj
Pod patronatem SPDS w Katedrze Wroc³awskiej im. œw. Jana Chrzciciela zosta³a zorganizowana i otwarta sta³a wystawa pn. SZTUKA I MISJE. Powsta³a ze zbiorów ks. Tadeusza Farysia, który przez wiele lat by³
misjonarzem na Wybrze¿u Koœci S³oniowej w Afryce. Zgromadzono na
niej maski, amulety, fetysze oraz wspó³czesn¹ sztukê sakraln¹ afrykañskich chrzeœcijan: rzeŸby z drewna, kamienia, koœci, a tak¿e malowid³a na drewnie i tkaninach. Ekspozycjê wzbogacaj¹ liczne zdjêcia ilustruj¹ce afrykañskie krajobrazy, ludzi i ich zwyczaje. Interesuj¹cym elementem wystawy jest wykonana przez Miros³awa Durczaka wieloplanszowa ilustracja przedstawiaj¹ca dzia³alnoœæ i dorobek polskich misji
na œwiecie. Uroczystoœæ otwarcia wystawy poprzedzi³ wystêp zespo³u
muzycznego z Konga.

Uczestnicy otwarcia wystawy

W Centrum Promocji Gospodarczej BUDEXPO-WROC£AW odby³o siê spotkanie z okazji jubileuszu 5-lecia Stowarzyszenia. Poprzedzi³o je Walne Zgromadzenie Cz³onków, w trakcie którego sekretarz Stowarzyszenia Ryszard Chruœcicki odczyta³ nades³ane z okazji jubileuszu
listy gratulacyjne.
Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego, prof. Jan Waszkiewicz
napisa³:
Stowarzyszenie, wyprzedzaj¹c reformê administracyjn¹ kraju, u³atwi³o jej wprowadzenie na Dolnym Œl¹sku. Dzia³aj¹c od 1996 roku na
obszarze czterech województw dolnoœl¹skich z misj¹ dotycz¹c¹ ca³ego historycznie wykszta³conego regionu, integrowa³o œrodowiska i podejmowa³o inicjatywy na rzecz Dolnego Œl¹ska.
W³adze województwa samorz¹dowego od samego pocz¹tku, czyli
od stycznia 1999 roku, mog³y liczyæ na wspó³dzia³anie Stowarzyszenia
przy realizacji ustawowych zadañ promocji regionu.
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Szczególnie owocna by³a nasza wspó³praca w 2000 roku, a jej wyznacznikiem by³o przygotowanie prezentacji Dolnego Œl¹ska na EXPO
2000 w Hanowerze i w Ostrawie w ramach imprezy REGION 2000.
Mam wra¿enie, ¿e Stowarzyszenie antycypowa³o proces ponownej
integracji Dolnego Œl¹ska. Jako jedna z pierwszych organizacji w naszym regionie otwarcie wyst¹piliœcie z szerok¹ perspektyw¹ promocyjn¹. Dziêki takim inicjatywom jak Wasza gra o nasze województwo jest
mo¿liwa i wierzê, ¿e skoñczy siê sukcesem.
Proszê przyj¹æ ¿yczenia dalszej owocnej dzia³alnoœci na rzecz promocji naszego regionu i kontynuowania nie mniej wa¿nej misji integracji mieszkañców Dolnego Œl¹ska.
Serdeczne s³owa skierowa³ do nas równie¿ wojewoda wroc³awski
Witold Krochmal:
W ci¹gu piêciu lat swojej dzia³alnoœci Stowarzyszenie potrafi³o skupiæ
przedstawicieli ró¿nych œrodowisk, którzy postawili sobie cel, aby pokazaæ Polsce i Europie, ¿e Dolny Œl¹sk to region ludzi twórczych, przedsiêbiorczych i pracowitych. Stowarzyszenie uzna³o za swoj¹ ideê regionalizmu i realizowa³o j¹ w praktyce, uwydatniaj¹c w podejmowanych inicjatywach oryginalne oblicze kulturalne i gospodarcze Dolnego Œl¹ska.
Za to wszystko, za pobudzanie lokalnego patriotyzmu, za umiejêtnoœæ
wyszukania i wypromowania prawdziwych osi¹gniêæ naszego regionu
sk³adam Zarz¹dowi i wszystkim cz³onkom Stowarzyszenia serdeczne podziêkowania. Szczególnie chcia³bym podkreœliæ zas³ugi Stowarzyszenia
w rozwijaniu kontaktów z naszymi czeskimi i niemieckimi s¹siadami.
¯yczê Stowarzyszeniu, aby w ci¹gu nastêpnych piêciu lat podejmowa³o kolejne udane inicjatywy, pozyskiwa³o coraz wiêcej cz³onków,
sympatyków i sponsorów oraz stale poszerza³o obszar swojego dzia³ania z po¿ytkiem dla Dolnego Œl¹ska i jego mieszkañców.
Jednym z punktów uroczystoœci by³a prezentacja idei i znaku promocyjnego „Produkt Dolnoœl¹ski”. Celem ustanowienia tego znaku by³o podjêcie próby promowania dolnoœl¹skich produktów i ich wytwórców. Goœcie obejrzeli wystêpy zespo³u folklorystycznego „Œlê¿anie”,
wys³uchali koncertu orkiestry Hanys Band i uczestniczyli w biesiadzie
piwnej prowadzonej przez zespó³ Teatru Frant.
Problemom gospodarki wodnej i œciekowej na Dolnym Œl¹sku poœwiêcono konferencjê „Zarz¹dzanie wodoci¹gami na Dolny Œl¹sku
– szanse i zagro¿enia”, która odby³a siê w siedzibie MPEC Wroc³aw
S.A. Zaprosiliœmy przedstawicieli samorz¹dów, firmy wodoci¹gowe
i zwi¹zane z tym sektorem instytucje. W konferencji uczestniczy³o ponad sto osób. Dyskutowano przede wszystkim o potrzebach wynikaj¹cych z koniecznoœci dostosowania standardów sanitarnych do wysokich wymogów norm Unii Europejskiej.

Czerwiec
Delegacja Dolnego Œl¹ska z wojewod¹ Witoldem Krochmalem uda³a siê z kilkudniow¹ wizyt¹ do Kraju Basków w Hiszpanii. W sk³ad delegacji wszed³ m.in. prezes Stowarzyszenia dr Bogdan Cybulski. Z tej
okazji przygotowaliœmy folder o naszym regionie w jêzyku hiszpañskim.
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Scena z Trubadura Giuseppe Verdiego – Hala Ludowa, 2000 r.

W Teatrze Muzycznym Operetka Wroc³awska odby³o siê uroczyste
rozdanie wyró¿nieñ i dyplomów laureatom V edycji „Dolnoœl¹skiego
Klucza Sukcesu”. W kategorii: najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu laureatem zosta³ prof. dr hab. Jan Miodek. Klucze dla najbardziej
gospodarnych samorz¹dów otrzyma³y gminy Zgorzelec i Duszniki
Zdrój. Przyznano dwa wyró¿nienia specjalne. Otrzyma³y je:
– Renata Mauer – dwukrotna mistrzyni olimpijska w strzelectwie,
– Opera Dolnoœl¹ska – za wspania³e, wielkie widowiska operowe
w Hali Ludowej.

Na Torach Wyœcigów Konnych Partynice we Wroc³awiu odby³ siê
II Wojewódzki Dzieñ Samorz¹dowca zorganizowany przez Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego i nasze Stowarzyszenie. G³ównym
wydarzeniem by³a Gonitwa o Nagrodê Województwa Dolnoœl¹skiego.
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Ze szczególnym sentymentem wspominamy zlikwidowane ju¿ czasopismo „Kurier Gminny”, który towarzyszy³ wielu naszym przedsiêwziêciom. W roku jubileuszu 5-lecia Stowarzyszenia ukaza³y siê dwa
wydania, które zachowujemy we wdziêcznej pamiêci.
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Wrzesieñ
Odby³y siê V Miêdzynarodowe Targi Chleba w Jaworze. Stowarzyszenie, które od pocz¹tku wspiera organizatorów tej imprezy, zosta³o przez nich wyró¿nione kamienn¹ statuetk¹ „Honorowy Rogal
Targów”.

Po dobrych doœwiadczeniach w integrowaniu naszego regionu
z województwami w Czechach, Niemczech i na S³owacji, Stowarzyszenie postanowi³o wesprzeæ dzia³ania firm szukaj¹cych wspó³pracy
z rynkami wschodnimi. Efektem tego by³o zorganizowane przez SPDS
trzydniowe spotkanie przedsiêbiorców pod nazw¹ „Regionalne Dni
Gospodarcze Dolny Œl¹sk – Obwód Dniepropietrowski” w Krzy¿owej. Patronat nad imprez¹ obj¹³ marsza³ek dolnoœl¹ski prof. Jan Waszkiewicz.

PaŸdziernik
Przebywaj¹ca we Wroc³awiu ambasador Republiki Po³udniowej
Afryki – pani Sikose Mij z³o¿y³a wizytê w siedzibie Stowarzyszenia na
Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska. Podczas spotkania z przedstawicielami Zarz¹du i zaproszonymi goœæmi omawiano mo¿liwoœci nawi¹zania
wspó³pracy i organizacji Dni RPA we Wroc³awiu.

Listopad
Mœciwojów. Zarz¹d podpisa³ umowê z gmin¹ Mœciwojów o wspólnym przedsiêwziêciu, którego celem by³o ratowanie zdewastowanego
pa³acu w Targoszynie i stworzenie w nim Centrum Kultury, Edukacji
i Promocji DOM ŒL¥SKI.
W tym roku przyjêto trzech nowych cz³onków zwyczajnych Stowarzyszenia. S¹ to:
Miros³aw Fiedorowicz – burmistrz Zgorzelca
Wojciech Gryczyñski – prezes Towarzystwa Mi³oœników Wroc³awia
Miros³aw Durczak – dziennikarz
M. Fiedorowicz
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Styczeñ
W nastêpstwie zorganizowanego w czasie II Dolnoœl¹skiego Forum
Samorz¹du Terytorialnego panelu na temat walorów turystycznych
i uzdrowiskowych naszego regionu, w Kudowie Zdroju odby³a siê pod
patronatem Stowarzyszenia konferencja pn. „Bogactwa przyrodnicze
Dolnego Œl¹ska”. Pomocy organizacyjnej udzieli³y: dyrekcja Dolnoœl¹skiego Zespo³u Parków Krajobrazowych oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu. Trzydniowe
spotkanie poœwiêcone zosta³o wymianie doœwiadczeñ miêdzy instytucjami odpowiedzialnymi za ochronê bogactwa przyrodniczego regionu Dolnego Œl¹ska, realizuj¹cych swoje obowi¹zki wynikaj¹ce z ustaw
o ochronie przyrody, ochronie œrodowiska, prawie budowlanym, prawie wodnym.

Marzec
Oko³o 300 osób uczestniczy³o w III Dolnoœl¹skim Forum
Samorz¹du Terytorialnego w Kudowie Zdroju. Odby³o siê
ono w dniach 28.02–2.03. Podczas obrad plenarnych wiceminister finansów Jacek Uczkiewicz mówi³ o Ÿród³ach finansowania deficytu bud¿etowego jednostek samorz¹du
terytorialnego, przedstawi³ tezy nowego projektu ustawy
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego oraz omówi³ zwi¹zan¹
z tym debatê sejmow¹ o systemie finansowania samorz¹dów.
O problemach samorz¹dnoœci i potrzebie umacniania dolnoœl¹skiej
to¿samoœci mówi³ prof. Leon Kieres.
Przygotowania do organizacji Œwiatowej Wystawy EXPO 2010 we
Wroc³awiu przedstawi³ wiceprezydent Wroc³awia Jaros³aw Obrêbski.
O powo³aniu Centrum Kultury, Edukacji i Promocji DOM ŒL¥SKI
w Targoszynie, o celach i zasadach dzia³ania tej placówki mówi³ Jerzy
Jerych.
Cztery spotkania panelowe poœwiêcono nastêpuj¹cym tematom:
– Du¿e przedsiêwziêcia infrastrukturalne oraz kompleksowe przygotowania terenów pod inwestycje szans¹ rozwoju spo³ecznoœci lokalnych.
– Wspó³praca j.s.t. z organizacjami pozarz¹dowymi.
– Œrodki pomocowe dla obszarów wiejskich.
– Regulacje prawne dotycz¹ce zwalczania stanów kryzysowych.
Na zakoñczenie pierwszego dnia Forum wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni
i Tañca „Mazowsze”, a wieczorem odby³a siê poplenerowa aukcja obrazów artystów zrzeszonych w Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków
„Polska Sztuka U¿ytkowa”.

Kwiecieñ
Stowarzyszenie i Polska Agencja Informacyjna zorganizowa³y trzydniow¹ wizytê dziennikarzy zagranicznych na Dolnym Œl¹sku. Goœcie
zwiedzali Wroc³aw, zamek Kliczków, Zgorzelec/Görlitz. Spotkali siê
z prezesem Dolnoœl¹skiej Izby Gospodarczej, przedstawicielami Euroregionów „Nysa” i „Glacensis”, dyrektorem Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Wroc³aw S.A., Miejskiego Przedsiêbiorstwa
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Wodoci¹gów i Kanalizacji we Wroc³awiu oraz BCC. Zapoznali siê tak¿e z przygotowaniami Wroc³awia do EXPO 2010. Odbyli wizyty
w Wydawnictwie Dolnoœl¹skim, KGHM w Legnicy oraz Elektrowni
„Turów” w Bogatyni.

Czerwiec
W Boles³awieckim Oœrodku Kultury w Boles³awcu odby³ siê fina³ VI edycji wyró¿nienia Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu. W uroczystoœci udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych i administracyjnych, parlamentarzyœci,
samorz¹dowcy i ludzie biznesu. Laur najwiêkszej osobowoœci w promocji regionu przyznano: Julianowi Gozdowskiemu – twórcy i komandorowi Biegu Piastów. Klucze dla
najbardziej gospodarnych samorz¹dów Kapitu³a przyzna³a
gminie Warta Boles³awiecka oraz miastu i gminie ¯migród. Dwa wyró¿nienia specjalne otrzyma³y:
– Olga Tokarczuk – pisarka, za rozs³awianie piórem walorów Dolnego Œl¹ska,
– Elektrownia TURÓW – za znakomite osi¹gniêcia proekologiczne.
W trakcie uroczystoœci zosta³a po raz pierwszy publicznie wykonana piosenka „Dolny Œl¹sk jest twój i mój”, napisana i skomponowana
przez Jacka Talusa na zamówienie Stowarzyszenia. Uczestnicy otrzymali p³ytê. Sponsorem nagrania by³a firma BISEK.
W II Ogólnopolskim Konkursie „Wójt Roku
2002” prowadzonym przez Redakcjê Audycji Wsi
i Rolnictwa TVP SA zwyciê¿y³ Ryszard Niebieszczañski – wójt gminy K³odzko, cz³onek Stowarzyszenia. Nagroda przyznawana jest za najwiêksze
osi¹gniêcia w pracy na rzecz swojej gminy.

Wrzesieñ
W pa³acu w Targoszynie odby³o siê spotkanie prezesa Zarz¹du Bogdana Cybulskiego oraz sekretarza Ryszarda Chruœcickiego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z oddzia³u legnickiego. Przedstawiono stan obiektu i efekt prac zabezpieczaj¹cych.
Tak¿e we wrzeœniu oficjalnie otwarto Centrum Kultury, Edukacji
i Promocji DOM ŒL¥SKI w Targoszynie, a w nim pracowniê plastyczn¹ przygotowan¹ do prowadzenia zajêæ z rysunku i malarstwa oraz
pracowniê ceramiczn¹. Obie przeznaczone dla dzieci i m³odzie¿y
z okolicznych miejscowoœci. Prowadzenia pracowni podj¹³ siê artysta
plastyk Jerzy Jerych, a patronat nad ni¹ objê³y Zak³ady Ceramiczne
„Boles³awiec” Sp. z o.o. z Boles³awca.

Do uczestników marcowego forum
samorz¹dowego rozes³ano p³ytê CD
z podsumowaniem tego wydarzenia
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Zmar³ Ryszard Chomicz
W latach 1990–2001 wójt gminy Kobierzyce, twórca jej potêgi i dobrobytu. W latach 1990–1998 by³ przewodnicz¹cym Konwentu Wójtów i Burmistrzów Województwa Wroc³awskiego. W kadencji
2000–2002 by³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego Walnego Zebrania Cz³onków Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska.
Wizjoner i ryzykant, ale patrz¹c z perspektywy czasu trzeba powiedzieæ, ¿e w tamtych latach w³aœciwy cz³owiek na w³aœciwym miejscu.
Wymyœli³ coœ, co wówczas wydawa³o siê nierealne. Kiedy inni zastanawiali siê, za co za³ataæ przys³owiowe dziury w drogach, on szuka³
zagranicznych inwestorów z przekonaniem, ¿e to oni naprawi¹ mu
drogi. Uda³o siê. W krótkim czasie stworzy³ na granicy z Wroc³awiem
jedno z najpotê¿niejszych w Polsce centrum handlowe „Bielany”
z przylegaj¹c¹ do niego fabryk¹ czekolady Cadbury Poland i wytwórni¹ Cargill, a gmina Kobierzyce sta³a siê jedn¹ z najbogatszych i najbardziej znanych w kraju.
Kobierzyce wybieraj¹ szczêœliwie. Nastêpca Ryszarda, wójt Ryszard
Pacholik równie dobrze steruje rozwojem gminy.

Listopad
Podczas Dolnoœl¹skiego Forum Politycznego i Gospodarczego
w Krzy¿owej odby³o siê uroczyste wrêczenie dyplomów dla firm, których produkty zosta³y wyró¿nione w I edycji konkursu znak promocyjny „Produkt Dolnoœl¹ski”. Znaki promocyjne „Produkt Dolnoœl¹ski”
przyznano nastêpuj¹cym produktom:
– wody mineralne Staropolanka, Staropolanka 2000, Staropolanka
Zdrój produkowane przez Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich S.A z siedzib¹
w Polanicy Zdrój,
– kamionkowy zestaw naczyñ sto³owych w dekoracji 166A oraz kamionkowy zestaw naczyñ sto³owych w dekoracji DU-14 produkowane przez Zak³ady Ceramiczne „BOLES£AWIEC” Sp. z o.o. z siedzib¹
w Boles³awcu,
– szklane ozdoby choinkowe produkowane przez Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno-Handlowe „Vitbis” Sp. z o.o. z siedzib¹ w Z³otoryi,
– produkty z m³yna kukurydzianego: m¹ka, kaszki, grysy, pasze
i koncentraty dla trzody chlewnej, byd³a, zwierz¹t futerkowych, drobiu, ziarno kukurydzy (paszowe i konsumpcyjne) produkowane przez
„Euro-Farm” z siedzib¹ w Z¹bkowicach Œl¹skich,
– parkiet trójwarstwowy DRECO System produkowany przez Dolnoœl¹skie Przedsiêbiorstwo Przemys³u Drzewnego S.A. z siedzib¹ we
Wroc³awiu.
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Rok 2003 rozpoczêliœmy od przygotowañ do marcowego forum samorz¹dowego, które zgodnie z ubieg³oroczn¹ decyzj¹ zarz¹du na sta³e umiejscowiono w Kudowie Zdroju. Dla Stowarzyszenia by³ to rok
zdominowany przez problemy zwi¹zane z pa³acem w Targoszynie.

Marzec
W dniach 5–7 marca odby³o siê w Kudowie Zdroju IV
Dolnoœl¹skie Forum Samorz¹du Terytorialnego. Uczestniczy³o w nim ponad 300 przedstawicieli dolnoœl¹skich samorz¹dów. Podczas obrad plenarnych odczyt Relacje
miêdzy organem stanowi¹cym a wójtem, burmistrzem,
prezydentem – problemy i dylematy wynikaj¹ce z nowych regulacji prawnych wyg³osi³ wspó³twórca ustawy o samorz¹dzie
terytorialnym, prof. Micha³ Kulesza. Podatki i op³aty lokalne po nowelizacji z listopada 2002 r. to temat wyk³adu dr. hab. Leonarda Etela
z Uniwersytetu Bia³ostockiego. Z kolei dr Wies³awa Miemiec z Uniwersytetu Wroc³awskiego omówi³a w swoim wyk³adzie Œrodki pomocowe UE a problem d³ugu publicznego w j.s.t.
W trakcie Forum odby³y siê cztery spotkania panelowe:
– Zabezpieczenie interesów j.s.t. w kontaktach z inwestorami oraz
przedsiêbiorcami.
– Komputeryzacja w j.s.t, e-urz¹d, sprawna i przyjazna administracja.
– Partnerstwo publiczno-prywatne.
– Œrodki pomocowe Unii Europejskiej dla samorz¹du terytorialnego.
Obradowa³y tak¿e dwa zespo³y problemowe. Jeden dyskutowa³ na
temat gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk, a drugi omawia³ kierunki
polsko-czeskiej wspó³pracy transgranicznej.
Ponadto w czasie trwania Forum obradowa³ Konwent Powiatów
Województwa Dolnoœl¹skiego. W obradach uczestniczy³ wicemarsza³ek dolnoœl¹ski Janusz Pezda. Omawiano sytuacjê dolnoœl¹skiej s³u¿by
zdrowia.

Maj
W Centrum Kultury, Edukacji i Promocji DOM ŒL¥SKI w Targoszynie odbywa³y siê ju¿ regularne zajêcia plastyczne z rysunku, malarstwa
i ceramiki dla miejscowych dzieci. Prowadzi³ je artysta plastyk Jerzy Jerych oraz opiekunka Ma³gorzata Oœka. Wspó³organizatorem dzia³alnoœci artystycznej i edukacyjnej by³ Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków
„Polska Sztuka U¿ytkowa” we Wroc³awiu. Prace dzieci eksponowane
s¹ w zorganizowanej tam sta³ej galerii plastycznej.
G³ównym zadaniem Centrum ma byæ rozwój idei samorz¹dnoœci
i popieranie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z kultur¹, edukacj¹ i promocj¹
Dolnego Œl¹ska, rozwijanie kontaktów regionalnych i miêdzynarodowych, jak równie¿ dzia³alnoœæ w zakresie kultury i oœwiaty na rzecz
wspólnoty gminy Mœciwojów.
Pa³ac uda³o siê ju¿ zabezpieczyæ przed dalsz¹ degradacj¹. Wykonano prace odwadniaj¹ce, odgrzybiaj¹ce i instalacyjne w pomieszcze-
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2003

niach przeznaczonych na pracownie. Przeprowadzono prace porz¹dkowe w parku.
W Targoszynie organizowane s¹ miêdzynarodowe plenery malarskie i ceramiczne, których efekty mo¿na ogl¹daæ na poplenerowych
wystawach. Czêœæ prac wystawianych jest na aukcjach. Dochód z nich
przeznacza siê na potrzeby Centrum.
W planach na najbli¿sze miesi¹ce jest m.in. uruchomienie pracowni komputerowej, powo³anie Dolnoœl¹skiego Centrum RzeŸby Plenerowej i Parkowej pod patronatem Zwi¹zku Polskich Artystów RzeŸbiarzy, stworzenie biblioteki pa³acowej (na odpowiednie pomieszczenie
czeka ju¿ ponad tysi¹c woluminów) oraz organizacja zajêæ dydaktycznych.
31 maja w Hotelu Qubus w Legnicy odby³a siê uroczysta gala z okazji zakoñczenia VII edycji wyró¿nienia
Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu. Przyznano dziewiêæ wyró¿nieñ regulaminowych i dwa specjalne. W kategorii najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu laureatem zosta³
Jacek G³omb – dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im.
H. Modrzejewskiej w Legnicy. Samorz¹dowi laureaci to
miasto Legnica i gmina Kamienna Góra. Wyró¿nienia
specjalne otrzymali:
– Józef Wi³komirski – za szczególne osi¹gniêcia w krzewieniu kultury muzycznej,
– Dzielnica Wzajemnego Szacunku we Wroc³awiu – za godny najwy¿szego uznania przyk³ad wspó³pracy czterech wyznañ: katolickiego, prawos³awnego, protestanckiego oraz judaizmu. Postanowiono, ¿e
wrêczenie tego ostatniego wyró¿nienia odbêdzie siê na specjalnym
spotkaniu we Wroc³awiu.

Na p³ycie CD ukaza³o siê podsumowanie
tegorocznego forum samorz¹dowego.
Zosta³a wys³ana do wszystkich
samorz¹dów
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Lipiec
W Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Dolnoœl¹skiego odby³o
siê spotkanie z dyrektorem Wydzia³u Informatyki Janem Laszem
w sprawie przejêcia przez Urz¹d Marsza³kowski domeny dolnyslask.pl, która zosta³a u¿yczona naszemu Stowarzyszeniu na wspólnie
przygotowywan¹ prezentacjê regionu podczas Œwiatowej Wystawy
EXPO ’2000 w Hanowerze.

Wrzesieñ
Na Ostrowie Tumskim we Wroc³awiu, w Domu Pielgrzyma im. Jana
Paw³a II odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia Dolnoœl¹skich Kluczy Sukcesu czterem hierarchom reprezentuj¹cym Dzielnicê Wzajemnego
Szacunku. W spotkaniu udzia³ wziêli: kardyna³ Henryk Gulbinowicz,
arcybiskup Jeremiasz, biskup Ryszard Bogusz, przewodnicz¹cy Gminy
Wyznaniowej ¯ydowskiej Jerzy Kichler oraz prezydent Wroc³awia Rafa³ Dutkiewicz, cz³onkowie Kapitu³y i liczni goœcie. Prezes Wydawnictwa Dolnoœl¹skiego Andrzej Adamus wrêczy³ hierarchom 3-tomow¹
„Historiê Wroc³awia”.

Na stronach internetowych Stowarzyszenia pojawi³a siê baza danych o wszystkich j.s.t. Dolnego Œl¹ska. Wizytówki zawieraj¹ce podstawowe informacje umo¿liwiaj¹ bezpoœrednie przejœcie na w³asne
strony gmin, miast, powiatów.

www.dolnyslask.wroc.pl
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PaŸdziernik
Zakoñczy³ siê jubileuszowy, X Miêdzynarodowy
Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Trzebnicy dedykowany Janowi Paw³owi II w 25. rocznicê
Pontyfikatu. Od 2000 roku Stowarzyszenie by³o jednym z patronów tej imprezy.
Dyrektorem organizacyjnym Festiwalu od pocz¹tku jest Jan Buczek, natomiast dyrektorem artystycznym by³ pocz¹tkowo prof. Andrzej Chorosiñski, a teraz jest Robert Grudzieñ. Patronat
honorowy nad poszczególnymi festiwalami obejmowali kolejni wojewodowie dolnoœl¹scy, zaœ poszczególnym koncertom patronowali:
prezydent RP Lech Wa³êsa, premier RP Jerzy Buzek, ministrowie i lokalne w³adze samorz¹dowe. Wsparcia duchowego od pocz¹tku udziela³ metropolita wroc³awski JE ks. Henryk kardyna³ Gulbinowicz, a zgodê na realizacjê koncertów w Bazylice Trzebnickiej udzieli³ ówczesny
jej kustosz œp. ks. dziekan Wawrzyniec Bochenek.
W ci¹gu dziesiêciu lat w trzebnickiej œwi¹tyni wyst¹pi³o blisko 3000
wykonawców (soliœci, chóry i orkiestry) z 30 krajów œwiata. Wœród nich
tak uznane s³awy jak m.in. dyrygenci – prof. Józef Wi³komirski, prof.
Stefan Stuligrosz, Agnieszka Duczmal, Jerzy Maksymiuk, soliœci – Wies³aw Ochman, Konstanty Andrzej Kulka, Teresa ¯ylis-Gara, Robert
Grudzieñ, Anna Sza³apak, Józef Skrzek, Ewa Uryga.
Koncerty prowadzili m. in. Wojciech hr. Dzieduszycki, Marek Dy¿ewski, Bogus³aw Kaczyñski, Janusz Mencel.
Od ubieg³ego roku, za spraw¹ Stowarzyszenia, Festiwal goœci³ równie¿ w ¯migrodzie, Oleœnicy, Obornikach Œl. Wydarzeniem szczególnym tego festiwalu by³ koncert poetycki „Pontyfikat Jana Paw³a II – Dar
i Tajemnica” w wykonaniu Jerzego Zelnika – recytacje, Georgija Agratina – fletnia Pana i cymba³y koncertowe oraz Roberta Grudnia –
organy i fortepian. Zapis koncetu wydaliœmy na p³ycie CD. Zosta³a
do³¹czona do 9. numeru naszego czasopisna.
Szukaj¹c sposobu na rozwi¹zanie problemów organizacyjnych Festiwalu, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska postanowi³o w³¹czyæ go do swoich struktur od 2004 roku.

2003

15 lat Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska

15 lat spds-n1.qxd

59

15 lat spds-n1.qxd

2012-10-26

2004

11:03

Page 60

KRONIKA ZDARZEÑ
To by³ wyj¹tkowy rok. Z nastaniem 1 maja mieliœmy staæ siê obywatelami Unii Europejskiej. Towarzyszy³ temu nastrój oczekiwania, niepewnoœci, a nawet skrajnych emocji.

Luty
W Urzêdzie Gminy Mœciwojów odby³o siê spotkanie dotycz¹ce Centrum Kultury, Edukacji i Promocji DOM ŒL¥SKI w Targoszynie. Powo³ano
Radê Programow¹ Centrum. Urz¹d Marsza³kowski i Kuratorium Oœwiaty
we Wroc³awiu wyznaczy³y swoich przedstawicieli do wspó³pracy.

Marzec
W dniach 10–12 odby³o siê w Kudowie Zdroju V Dolnoœl¹skie Forum Samorz¹du Terytorialnego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele niemal wszystkich dolnoœl¹skich
gmin i powiatów. Równie¿ marsza³ek dolnoœl¹ski Henryk
Go³êbiewski i wojewoda Stanis³aw £opatowski. W trakcie
obrad plenarnych referaty wyg³osili:
Wiceminister finansów Jacek Uczkiewicz – Nowa ustawa o finansach publicznych, – za³o¿enia i stan prac.
Wiceminister gospodarki Irena Herbst – System dostêpu j.s.t. do kapita³u – dzia³ania rz¹du.
Wiceminister spraw zagranicznych Sergiusz Najar – Miêdzynarodowa wspó³praca regionalna.
Wiceprezes Zarz¹du Izby Gospodarczej Ciep³ownictwo Polskie Bogus³aw Regulski – Wp³yw miêdzynarodowych i krajowych uwarunkowañ prawnych w zakresie ochrony œrodowiska na przeobra¿enia ciep³ownictwa komunalnego w Polsce.
Ogromnym zainteresowaniem cieszy³y siê wyst¹pienia Jerzego Stêpnia – sêdziego Trybuna³u Konstytucyjnego i prof. Leona Kieresa – prezesa IPN. Ponadto prezes Wydawnictwa Dolnoœl¹skiego Andrzej Adamus mówi³ o przygotowaniach do wydania encyklopedii Dolnego Œl¹ska, a prezydent Wa³brzycha Piotr Kruczkowski wyg³osi³ wyk³ad Wa³brzych – szansa dla bezrobotnych. Program Pilota¿owy.
Poza obradami plenarnymi uczestnicy Forum mieli do wyboru cztery spotkania panelowe. Ich tematy to:
1. System dostêpu jednostek samorz¹du terytorialnego do kapita³u.
2. Strategia rozwoju turystyki na Dolnym Œl¹sku.
3. Informatyzacja jako narzêdzie sprawnej administracji samorz¹dowej – za³o¿enia systemu.
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4. Metody rozwi¹zywania problemów ciep³ownictwa w gospodarce
komunalnej.
Na zakoñczenie obrad dr Wies³awa Miemiec wyg³osi³a interesuj¹cy
i bardzo aktualny wyk³ad: Bud¿ety j.s.t. a œrodki z Unii Europejskiej.
W forum uczestniczy³o oko³o 300 osób. Wszyscy otrzymali kolejny
numer naszego czasopisma „Region Dolny Œl¹sk”.

Kwiecieñ
W Targoszynie przyst¹piono do dalszych prac remontowych w pa³acu. Naprawiano dach, malowano korytarz i czêœci pokoi, prowadzono prace budowlane w sanitariatach.

Zmar³ Andrzej Adamus
Z wykszta³cenia prawnik. By³ dyrektorem Wydawnictwa Dolnoœl¹skiego od chwili jego powstania w 1986 roku. Wspó³tworzy³ znane serie ksi¹¿kowe: Biblioteka Klasyki, A to PoIska w³aœnie, Biblioteka Pisarzy
¯ydowskich, Dzieje cywilizacji i narodu, Tego nie ma w podrêczniku.
Z jego inicjatywy powsta³a seria Poza horyzont oraz „Encyklopedia
Wroc³awia”. By³ tak¿e inicjatorem, wspólnie z prof. J. Waszkiewiczem
i dr. B. Cybulskim, wydania „Encyklopedii Dolnego Œl¹ska”. Mówi³
o niej miesi¹c przed œmierci¹, podczas V Dolnoœl¹skiego Forum Samorz¹du Terytorialnego w Kudowie Zdroju.
Cieszy³a Go ka¿da nowa ksi¹¿ka, w chwilach trudnych potrafi³ znaleŸæ skuteczne rozwi¹zania, myœla³ o swoich wspó³pracownikach.
Mia³ dar zjednywania ludzi z ró¿nych opcji politycznych, chêtnie
uczestniczy³ w ró¿nych przedsiêwziêciach polskich edytorów. Zmar³
niespodziewanie, zostawiaj¹c wiele niezrealizowanych pomys³ów.

Maj
Polska w Unii Europejskiej! „Anio³y Europy” – tak nazywa³ siê niezwyk³y koncert zorganizowany na wroc³awskim Rynku w nocy z 30
kwietnia na 1 maja. By³ kulminacj¹ uroczystoœci zwi¹zanych z wejœciem Polski do Unii Europejskiej. Zaproszenie do udzia³u w nim przyjêli tacy artyœci jak Maryla Rodowicz, Edyta Geppert, Agnieszka Fatyga, Ewa Uryga, Krystyna Proñko, Beata Rybotycka, Gra¿yna Auguœcik,
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Andrzej Seweryn, Micha³ Bajor, Stan Borys. Gwiazdy teatru, kina, estrady, jazzu, zespo³y i chóry. £¹cznie ponad 300 artystów na scenie i po
brzegi wype³niony publicznoœci¹ Rynek – blisko 30 tysiêcy widzów
i parê milionów telewidzów. Kiedy tu¿ po pó³nocy 1 maja Anna Dymna i Maciej Stuhr zaprosili na estradê prezydenta Wroc³awia Rafa³a
Dutkiewicza i kiedy ten zaintonowa³ Hymn Polski, a wielotysiêczna
publicznoœæ podjê³a go natychmiast, nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e
uczestniczy w wydarzeniu szczególnym. Takim, które zapamiêtuje siê
na ca³e ¿ycie.

Czerwiec
Medal dla Ryszarda. 4 czerwca
w ogrodach Konsulatu Generalnego w Ostrawie odby³o siê tradycyjne spotkanie polsko-czeskiego biznesu. W trakcie spotkania konsul
generalny Republiki Czeskiej w Katowicach dr Josef Byrtus wrêczy³
Ryszardowi Chruœcickiemu – dyrektorowi CPG BUDEXPO WROC£AW i sekretarzowi Zarz¹du Stowarzyszenia na Rzecz Promocji
Dolnego Œl¹ska, Medal Honorowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Republiki Czeskiej za trwa³y i aktywny wk³ad w rozwój polsko-czeskiej
wspó³pracy gospodarczej i transgranicznej.
Warto przypomnieæ, ¿e w latach dziewiêædziesi¹tych minionego
wieku Ryszard Chruœcicki by³ pomys³odawc¹ i g³ównym animatorem
organizowanych kilkakrotnie Trzech Dni Czeskich we Wroc³awiu,
a potem Dni Czeskich na Dolnym Œl¹sku.
VIII edycja Dolnoœl¹skiego Klucza mia³a swoje zakoñczenie 19 czerwca w pieczo³owicie wyremontowanej,
niezwykle piêknej Sali Ksi¹¿êcej Zespo³u Obiektów Pocysterskich w Lubi¹¿u. To znakomite wnêtrze
i urzekaj¹cy wystêp chóru Uniwersytetu Wroc³awskiego
stworzy³y wyj¹tkow¹, niezapomnian¹ oprawê tej dorocznej uroczystoœci. Dopisa³a publicznoœæ – zabrak³o miejsc
siedz¹cych. Laureatem w kategorii najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu zosta³ prof. dr hab. Józef Dudek, matematyk,
animator cotygodniowych spotkañ ludzi nauki, kultury, sztuki i polityki o ró¿norodnych pogl¹dach i przekonaniach. Przyznano dwa wyró¿nienia specjalne dla:
– Dolnoœl¹skiego Forum Politycznego i Gospodarczego – za promocjê osi¹gniêæ gospodarczych i spo³ecznych oraz integracjê regionu
Dolnego Œl¹ska,
– Andrzeja Adamusa (poœmiertnie) – zas³u¿onego dla kultury i promocji Dolnego Œl¹ska wspó³twórcy i wieloletniego prezesa Wydawnictwa Dolnoœl¹skiego.
Klucze dla najbardziej gospodarnych samorz¹dów otrzyma³y gmina
D³ugo³êka i miasto Zgorzelec.
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Partnerstwo publiczno-prywatne, w wielu krajach europejskich stanowi¹ce standard wspó³pracy pomiêdzy sektorami, mo¿e tak¿e u nas
byæ bardzo pomocne w sprawnej absorbcji funduszy europejskich.
Kierowane takim przeœwiadczeniem, Stowarzyszenie wspiera³o organizacyjnie Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, które
w dniach 22–24 czerwca zorganizowa³o w L¹dku Zdroju II Krajow¹
Konferencjê „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”. G³ównym organizatorem konferencji by³ dyrektor Borys³aw Zatoka.
Nad ostatecznym kszta³tem projektu ustawy o PPP dyskutowali
przedstawiciele sektora publicznego, zwi¹zków biznesowych i przedsiêbiorców. Bogaty program dyskusji panelowy z udzia³em ekspertów
pozwoli³ wskazaæ na szanse i zagro¿enia zwi¹zane z rozwijaniem PPP
w Polsce. Uczestnicy otrzymali 10. numer „Regionu Dolny Œl¹sk”.

Sierpieñ
W Centrum Kultury, Edukacji i Promocji DOM ŒL¥SKI w Targoszynie wyst¹pi³ zespó³ górali Kaukaskich „Kazbek” z Osetii. Niezwykle
barwny, ekspresyjny pokaz tañców w parku obok pa³acu ogl¹da³a licznie zgromadzona publicznoœæ z okolicznych miejscowoœci.
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Wrzesieñ
Targoszyn. Na terenie zespo³u pa³acowo-parkowego odby³y siê do¿ynki gminne, a w CKEP DOM ŒL¥SKI otwarto wystawê prac poplenerowych 6 Miêdzynarodowego Pleneru Malarskiego Mœciwojów 2004.
Wystawê zwiedzi³o ok. 1000 osób.
Kudowa Zdrój – miasto naszych corocznych spotkañ samorz¹dowych, obchodzi³a w tym roku jubileusz 650-lecia. Kulminacyjnym
punktem uroczystoœci by³o ods³oniêcie w Czermnej pomnika Anny
Œwidnickiej, patronki miasta. Ulicami przeszed³ kolorowy korowód.

J. Bronœ

M. Rakowicz

Targoszyn. Odby³o siê Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia.
Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z dzia³alnoœci za
2004 rok oraz omówiono problemy zwi¹zane z bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹
Centrum Kultury, Edukacji i Promocji DOM ŒL¥SKI w Targoszynie.
Rozwa¿ano tak¿e mo¿liwoœci udzia³u SPDS w obchodach 60 rocznicy
zakoñczenia II wojny œwiatowej.
Dokonano zmiany w sk³adzie Zarz¹du Stowarzyszenia oraz w sk³adzie Komisji Rewizyjnej. Na prezesa Zarz¹du powo³ano S³awomira
Najnigiera, na wiceprezesów wybrano Józefa Króla, Józefa Spyrê i Bogus³awa Rogiñskiego. Obowi¹zki sekretarza powierzono ponownie Ryszardowi Chruœcickiemu. Przewodnicz¹cym Walnego Zebrania Cz³onków zosta³ Andrzej W¹sik. Wybrano te¿ Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie:
Bogdan Horodniczy – przewodnicz¹cy oraz cz³onkowie: Miros³aw
Durczak, Wojciech Gryczyñski, Tadeusz Œwi¹cik. Przyjêto dwóch
cz³onków zwyczajnych:
– Jana Bronsia – burmistrza Oleœnicy,
– Marka Rakowicza – dyrektora MPEC Wroc³aw.

Listopad
Odby³o siê posiedzenie Zarz¹du Stowarzyszenia. G³ównym punktem posiedzenia by³ problem trudnej wspó³pracy Rady Programowej
Centrum Kultury, Edukacji i Promocji DOM ŒL¥SKI w Targoszynie
z Urzêdem Gminy Mœciwojów.

Grudzieñ
W Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich we Wroc³awiu odby³o siê Walne Zebranie Cz³onków
Stowarzyszenia. Omówiono m.in. stan przygotowañ do VI Dolnoœl¹skiego Forum Samorz¹du Terytorialnego oraz XII edycji Festiwalu
w Trzebnicy. Przedstawiono stan przygotowañ do wydania monografii
Dolny Œl¹sk 1945–2005, a tak¿e plan dalszego funkcjonowania Centrum Kultury, Edukacji i Promocji DOM ŒL¥SKI w Targoszynie. Poinformowano te¿ o wznowieniu ksi¹¿ki „Turystyka na Dolnym Œl¹sku i Œl¹sku Opolskim”. Ponadto dyskutowano na temat marki dolnoœl¹skiej
oraz turystyki wiejskiej. Po zakoñczeniu obrad spotkanie mia³o charakter œwi¹teczno-op³atkowy.
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2005

Styczeñ
Powo³ano Kapitu³ê wyró¿nienia Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu na lata
2005–2006. W jej sk³ad weszli:
Przewodnicz¹cy
dr Bogdan Cybulski – prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroc³awiu
Wiceprzewodnicz¹cy:
Józef Król – wiceprezes SPDS
S³awomir Najnigier – prezes SPDS, wiceprezydent Wroc³awia
Józef Spyra – wiceprezes SPDS
Cz³onkowie:
Miros³aw Fiedorowcz – burmistrz Zgorzelca
Henryk Go³êbiewski – pose³ na Sejm RP
Bogdan Horodniczy – SPDS
prof. dr hab. Leon Kieres – Uniwersytet Wroc³awski
dr Ewa Mañkowska – prezes WFOŒiGW we Wroc³awiu,
radna Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego
Marek Rakowicz – SPDS
Bogus³aw Rogiñski – wójt gminy Nowa Ruda
prof. dr hab. Jan Waszkiewicz – Politechnika Wroc³awska
Pawe³ Wróblewski – marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego
Sekretarz:
Wojciech Gryczyñski – prezes Towarzystwa Mi³oœników
Wroc³awia

Marzec
W Trzebnicy odby³o siê spotkanie poœwiêcone podsumowaniu
XI edycji Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Trzebnicy oraz omówieniu programu tegorocznej, XII edycji.
W spotkaniu udzia³ wziêli organizatorzy oraz cz³onkowie Spo³ecznego
Honorowego Komitetu Organizacyjnego tej imprezy. Postanowiono, ¿e,
odmiennie ni¿ w latach minionych, festiwalowe koncerty rozpoczn¹ siê
ju¿ w marcu i po raz pierwszy festiwal zagoœci we Wroc³awiu na Ostrowie Tumskim.
Pod has³em „Samorz¹d Dolnego Œl¹ska – pierwszy rok
w Unii Europejskiej” w dniach 9–11 odby³o siê VI Dolnoœl¹skie Forum Samorz¹du Terytorialnego w Kudowie
Zdroju. Na wyj¹tkowo bogaty program obrad z³o¿y³y siê
nastêpuj¹ce wyst¹pienia (w kolejnoœci):
– Pawe³ Wróblewski, marsza³ek dolnoœl¹ski: Stan i perspektywy realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwój
Regionalny na Dolnym Œl¹sku.
– Stanis³aw £opatowski, wojewoda dolnoœl¹ski: Doœwiadczenia samorz¹du terytorialnego w wykorzystaniu œrodków Unii Europejskiej
z perspektywy Wojewody Dolnoœl¹skiego – silne i s³abe strony, szanse
i zagro¿enia.
– Irena Herbst, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy: Doœwiadczenia samorz¹du terytorialnego w wykorzystaniu œrod-

Uczestnicy Forum otrzymali nowy,
11. numer Regionu Dolny Œl¹sk wraz
z dodatkiem omawiaj¹cym Narodowy
Plan Rozwoju 2007–2013. Do czasopisma
do³¹czono p³ytê CD z zapisem koncertu
„Dobrem zwyciê¿aæ” poœwiêconego
œp. ks. Jerzemu Popie³uszce
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ków Unii Europejskiej z perspektywy Ministra Gospodarki. Stan prac
nad NPR 2007–2013.
– El¿bieta Suchocka-Roguska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów: Aktualne problemu j.s.t. w zakresie spraw bud¿etowych – po¿yczki z bud¿etu pañstwa, zad³u¿enie, efekty nowej ustawy o dochodach j.s.t., likwidacja œrodków.
– Jan Ryszard Kurylczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pe³nomocnik Rz¹du ds. Budowy Dróg Krajowych i Autostrad: Budowa autostrad i dróg ekspresowych we wspó³pracy z administracj¹
samorz¹dow¹. Stan prac nad polityk¹ transportow¹ rz¹du do roku
2020.
– Waldy Dzikowski, przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Polityki Regionalnej: Kierunki dzia³añ legislacyjnych
Sejmu w roku 2005 dotycz¹cych samorz¹du terytorialnego.
– Wioletta Krawczyk-Namyœlak, Regionalny Oddzia³ Korporacyjny
PKO BP we Wroc³awiu: Program europejski PKO BP– monta¿ finansowy dla projektów unijnych.
– Janusz Stanis³awski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej: Finansowanie zadañ samorz¹du terytorialnego z zakresu ochrony œrodowiska w latach 2007–2013.
– Lech Poprawski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu: Polityka WFOŒiGW we
Wroc³awiu w zakresie wspierania projektów unijnych w latach
2004–2006. Plany na lata 2007–2013.
– Wojciech WoŸniakowski, dyrektor ds. rozwoju, recyklingu i technologii odzysku WPO Alba SA: Standardy Unii Europejskiej w gospodarce odpadami – wspó³praca samorz¹dów terytorialnych i przedsiêbiorstw.
– Prof. Janusz Zaleski, prezes zarz¹du WARR: Wojewoda versus
Marsza³ek. Model wspó³pracy w œwietle NPR 2007–2013.
– Szymon Pacyniak, wicemarsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego:
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnoœl¹skiego, a Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007–2013.
– Grzegorz Roman, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Wroc³awskiego:
Najwa¿niejsze zadania inwestycyjne na Dolnym Œl¹sku w latach
2006–2013. Propozycje.
– Prof. Leon Kieres, prezes Instytutu Pamiêci Narodowej: Jakie zmiany ustrojowe powinny nast¹piæ w samorz¹dach?
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– Dr Bogdan Cybulski, prezes RIO: Aktualne problemy samorz¹du
Dolnego Œl¹ska w zakresie realizacji projektów finansowanych z Unii
Europejskiej.
Ponadto odby³y siê dwa spotkania panelowe na temat: Unia Europejska dla obszarów wiejskich i Unia Europejska dla obszarów miejskich.
Wa¿nym wydarzeniem Forum sta³a siê deklaracja sekretarza stanu
w Ministerstwie Infrastruktury, ¿e rz¹d skoryguje projekt strategii rozwoju transportu na lata 2007–2013 i do³¹czy do projektów inwestycyjnych
budowê drogi szybkiego ruchu S3 na odcinku od Legnicy do Lubawki.
18 marca na Ostrowie Tumskim we Wroc³awiu
odby³ siê koncert pt. „Droga Krzy¿owa” w wykonaniu W³odzimierza Matuszaka – recytacje, Georgija
Agratina – fletnia Pana, Roberta Grudnia – organy,
prowadzony przez ks. infu³ata Adama Drwiêgê.
Koncert by³ inauguracj¹ XII Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Trzebnicy.
W tej samej atmosferze oczekiwañ na Œwiêta Wielkanocne, 20 marca w Trzebnicy odby³ siê kolejny koncert. Requiem W.A. Mozarta wykona³ zespó³ SILESIAN SINGERS AND PLAYERS. Dyrygowa³ Marek
Tracz, a solistami byli: Aleksandra Buczek – sopran, Barbara Krahel
– mezzosopran, Krystian Krzeszowiak – tenor, Janusz Borowicz – bas.
Prowadzenie – Marek Dy¿ewski.
Kolejne koncerty ju¿ tradycyjnie odbywa³y siê od maja do paŸdziernika i poza Trzebnic¹ festiwalowi wykonawcy odwiedzili Oborniki Œl¹skie, Sobótkê, ¯migród, Brzeg Dolny, Milicz.

Czerwiec
W Zamku Kliczków odby³a siê uroczystoœæ og³oszenia wyników
IX edycji wyró¿nienia Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu. Laureatem w kategorii najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu zosta³ dr Leszek
Czarnecki, ekonomista, biznesmen, wyró¿niony w 2004 roku tytu³em
„Przedsiêbiorca Roku z Europy Wschodniej”. Laur najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej przyznano Gminie Kroœnice, a w kategorii najbardziej gospodarna gmina miejska lub miejsko-wiejska Klucz Sukcesu otrzyma³o Miasto i Gmina Mieroszów. Wyró¿nienia specjalne dostali:
– dr in¿. Tadeusz Zastawnik – twórca Zag³êbia Miedziowego,
– prof. dr hab. Tomasz Jan Nowak – za szczególne osi¹gniêcia
w krzewieniu sztuki ogrodniczej na Dolnym Œl¹sku.
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„Wspieramy dobre inicjatywy” to nowe przedsiêwziêcie wydawnicze Stowarzyszenia. Zarz¹d wraz z pracowni¹ Miros³awa Durczaka podj¹³ próbê stworzenia serii plakatów promuj¹cych istotne przedsiêwziêcia
i potrzeby dolnoœl¹skie. Dwa pierwsze plakaty poœwiêcono priorytetom
komunikacyjnym Dolnego Œl¹ska oraz aglomeracji Wroc³awia.
Wroc³aw. Podczas konferencji „Job Fit dla Europy – S¹siedzi staj¹ siê
Partnerami”, zorganizowanej przez Biuro Rozwoju Gospodarczego
Urzêdu Miasta Wroc³awia dla przedstawicieli regionu Hanower, prezes
Zarz¹du S³awomir Najnigier przedstawi³ prezentacjê multimedialn¹
o dzia³alnoœci Stowarzyszenia.
W siedzibie Stowarzyszenia goœciliœmy 20-osobow¹ grupê lokalnych liderów z Bia³orusi w ramach programu „Wzmacnianie Spo³eczeñstwa Obywatelskiego w Bia³orusi”. Podczas spotkania prezes S³awomir Najnigier przedstawi³ cele i dzia³alnoœæ Stowarzyszenia.

Na p³ycie CD zosta³a wydana i rozes³ana
do uczestników marcowego Forum
w Kudowie Zdroju relacja z obrad:
referaty, materia³y ze spotkañ panelowych,
podsumowanie, zdjêcia

Lipiec
Po decyzji Walnego Zebrania Cz³onków Zarz¹d postanowi³ zakoñczyæ dzia³alnoœæ CKEP DOM ŒL¥SKI w Targoszynie i przekazaæ Gminie Mœciwojów u¿ytkowany przez Stowarzyszenie obiekt pa³acowo-parkowy w Targoszynie.
W latach 2001–2005 Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego
Œl¹ska ponios³o koszty zwi¹zane z pracami remontowymi i prowadzon¹ tam dzia³alnoœci¹ w ³¹cznej wysokoœci 150,689,76 z³ (nie licz¹c nak³adu w³asnego cz³onków Stowarzyszenia i wolontariuszy).
W 2005 r. w DOMU ŒL¥SKIM w Targoszynie prowadzono nastêpuj¹c¹ dzia³alnoœæ:
– od 15 kwietnia do 26 czerwca – (2 x tygodniowo) zajêcia w pracowni plastycznej i ceramicznej dla dzieci i m³odzie¿y (œrednio w zajêciach bra³o udzia³ 15–25 osób),
– od 20 do 22 kwietnia – warsztaty plastyczne dla uczestników
gminnego konkursu ekologicznego pn. „Losy przyrody splataj¹ siê z losami ludzi” (50 uczestników),
– 8 maja – wystawy plastyczne towarzysz¹ce Miêdzynarodowym
Zawodom Sportowo-Po¿arniczym w Targoszynie,
– od 21 do 28 lipca – tygodniowe warsztaty ceramiczne dla artystów
plastyków,
– od czerwca do sierpnia – 1-dniowe zajêcia plenerowe i warsztatowe w pracowni ceramicznej dla dzieci ze szkó³ podstawowych i kolonii letnich z terenu Dolnego Œl¹ska w lipcu i sierpniu – 2 razy w tygodniu zajêcia wakacyjne dla okolicznych dzieci i m³odzie¿y.
Prace plastyczne dzieci i m³odzie¿y z Targoszyna i okolic by³y prezentowane na wystawie towarzysz¹cej VI Dolnoœl¹skiemu Forum Samorz¹du Terytorialnego w Kudowie Zdroju.
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J. Matusiak

Sierpieñ

G. Roman

J. Waszkiewicz

B. Szeffs

Pierwoszów. W Kopalni Piasku „Pierwoszów” odby³o siê Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia z udzia³em cz³onków za³o¿ycieli
i cz³onków zwyczajnych Stowarzyszenia. Omówiono dzia³alnoœæ Stowarzyszenia w 2004 r., przedstawiono informacjê o stanie przygotowañ do wydania monografii „Dolny Œl¹sk 1945–2005” oraz dyskutowano o planie dzia³alnoœci w 2006 roku. W zwi¹zku z jubileuszow¹
X edycj¹ Dolnoœl¹skiego Klucza Sukcesu postanowiono zorganizowaæ
gale z tej okazji w Operze Wroc³awskiej.
Przyjêto nowych cz³onków zwyczajnych. Zostali nimi:
– Ryszard Lechki – pomys³odawca i animator Klubu Dolnoœl¹zaka
w Warszawie,
– Jerzy Matusiak – burmistrz Strzelina,
– Grzegorz Roman – przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Wroc³awskiego,
– Bogus³aw Szeffs – burmistrz Miasta i Gminy Wleñ,
– prof. dr hab. Jan Waszkiewicz – Politechnika Wroc³awska.

Wrzesieñ
Na proœbê Fundacji Wspierania Aktywnoœci Lokalnej FALA, Zarz¹d
SPDS goœci³ 3-osobow¹ grupê lokalnych liderów z Bia³orusi, która
przebywa³a tutaj w ramach programu „Wzmacnianie Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego w Bia³orusi”. Zorganizowano spotkania z przedstawicielami dolnoœl¹skich samorz¹dów, organizacji pozarz¹dowych oraz
gospodarczych. Sta¿yœci spotkali siê z przedstawicielem Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wroc³awiu, gdzie wys³uchali wyk³adu na temat funkcjonowania trójszczeblowego podzia³u w³adzy samorz¹dowej
w Polsce oraz wspó³pracy jednostek samorz¹du terytorialnego z organizacjami pozarz¹dowymi. Byli równie¿ goœæmi: Towarzystwa Mi³oœników Wroc³awia, burmistrza Jana Bronsia w Oleœnicy, prezesa Zarz¹du
Wroc³awskiego Sejmiku Osób Niepe³nosprawnych Tadeusza Krasonia,
Urzêdu Miasta Wroc³awia, Jerzego Dudzika – prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego „Agroreg” w Nowej Rudzie, w³adz Kudowy Zdroju
oraz Fundacji „Krzy¿owa dla Porozumienia Europejskiego”.

Grudzieñ
Stowarzyszenie objê³o honorowy patronat nad konferencj¹ „žród³a wsparcia dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw” zorganizowan¹
6 grudnia we Wroc³awiu przez firmê Teb Consulting.
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W tym roku minie dziesiêæ lat od czasu powo³ania Stowarzyszenia
na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska. Kronika jest zapisem tych lat, sk³ania do wspomnieñ i refleksji...

Marzec
Samorz¹d Dolnego Œl¹ska – korzyœci ze wspó³pracy to
temat VII Dolnoœl¹skiego Forum Samorz¹du Terytorialnego, które odby³o w dniach 8-10 marca w Kudowie Zdroju. Odmiennie ni¿ w latach poprzednich, tym razem
w programie nie by³o spotkañ panelowych. Przez trzy dni
trwa³y obrady plenarne. Poprzedzi³a je mi³a uroczystoœæ.
Nasz stowarzyszeniowy kolega – wójt gminy Kunice Janusz Mikulicz
zosta³ udekorowany Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Odznaczenie wrêczy³
wojewoda dolnoœl¹ski Krzysztof Grzelczyk.
Zaproszenie na obrady przyjêli dr Josef Byrtus, konsul generalny Republiki Czeskiej w Katowicach i dr Helmut Schöps, konsul generalny
Republiki Federalnej Niemiec we Wroc³awiu, którzy wyg³osili krótkie
przes³ania do uczestników obrad.
Obrady poprzedzi³y wyst¹pienia Paw³a Wróblewskiego – marsza³ka
Województwa Dolnoœl¹skiego, Krzysztofa Grzelczyka – wojewody
Dolnoœl¹skiego oraz prezydenta Wroc³awia Rafa³a Dutkiewicza.
Przed przyst¹pieniem do pracy moderatorów obrad uczestnicy Forum wys³uchali wyst¹pieñ goœci. Minister Rozwoju Regionalnego
– Gra¿yna Gêsicka mówi³a o systemie wykorzystania œrodków Unii
Europejskiej w latach 2007–2013, a prof. Leon Kieres z Uniwersytetu
Wroc³awskiego wyg³osi³ wyk³ad: Czy trzecia reforma samorz¹du terytorialnego jest potrzebna?
Pozosta³a czêœæ obrad ujêta by³a w cykl tematów przewodnich prowadzonych przez moderatorów.
– Temat przewodni: Wspó³praca jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie infrastruktury technicznej i spo³ecznej – korzyœci ze
wspó³pracy prowadzili: dr in¿. Ewa Mañkowska, prezes WFOŒiGW we
Wroc³awiu oraz S³awomir Najnigier, wiceprezydent Wroc³awia.
– Temat przewodni: Wspó³praca zagraniczna j.s.t – korzyœci ze
wspó³pracy prowadzili: dr Bogdan Cybulski, prezes Regionalnej Izby
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Obrachunkowej we Wroc³awiu i Andrzej W¹sik, starosta Powiatu Wroc³awskiego.
– Temat przewodni: Wspó³praca jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie transportu – korzyœci ze wspó³pracy prowadzili: Grzegorz Roman – przewodnicz¹cy Rady Powiatu Wroc³awskiego i prof.
Jan Waszkiewicz – Politechnika Wroc³awska.
W trzecim dniu Forum odby³o siê, jako impreza towarzysz¹ca, III Dolnoœl¹skie Forum Mediów Lokalnych MEDIAMA. Spotka³o siê 20 dziennikarzy prasy lokalnej.
W tym roku wszyscy uczestnicy Forum otrzymali przed rozpoczêciem obrad specjalne wydanie z materia³ami konferencyjnymi, a potem drugi tom z podsumowaniem obrad.

Kwiecieñ
Ukaza³a siê monografia „Dolny Œl¹sk 1945 – Dolny Œl¹sk 2005” pod
red. B. Cybulskiego. Pomys³ jej wydania powsta³ 2004 r. w trakcie spotkania przedstawicieli SPDS z kardyna³em Henrykiem Gulbinowiczem.
Rozmawiano m.in. o przypadaj¹cych w 2005 r. wa¿nych rocznicach
(25-lecie powstania „Solidarnoœci”, 60. rocznica zakoñczenia wojny,
75. rocznica utworzenia metropolii wroc³awskiej). Kardyna³ wyrazi³ obawê, ¿e rocznicy zakoñczenia wojny mo¿e nie towarzyszyæ odpowiednia
refleksja nad losem polskich osadników i niemieckich mieszkañców, którzy musieli opuœciæ swoje domostwa, a tak¿e nad naszymi, polskimi, dokonaniami zwi¹zanymi z zagospodarowaniem Dolnego Œl¹ska.

Jesieni¹ 2004 r. w SPDS zapad³a decyzja o wydaniu tej ksi¹¿ki. Na
ponad 570. stronach (format A–4) 53 autorów przedstawi³o w cz. I:
prowincjê dolnoœl¹sk¹ (Provinz Niederschlesien) w latach 1939–1945,
województwo wroc³awskie w latach 1945–1947 oraz stan województwa dolnoœl¹skiego w 2005 r. W cz. II, w takim samym ujêciu czasowym, opisano 26 aktualnych powiatów dolnoœl¹skich i miasta maj¹ce
status powiatów grodzkich.
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Maj
Emocje twórcze jakie towarzyszy³y powstawaniu tej ksi¹¿ki sk³oni³y
Stowarzyszenie do stworzenia cyklu wydawniczego „Dolny Œl¹sk
wczoraj i dziœ”. Ukonstytuowa³a siê Rada Programowa cyklu w sk³adzie: dr Bogdan Cybulski, bp Eward Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy
Ludwin, S³awomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Wodzimierz
Suleja.
10 maja w Domu Pielgrzyma im. Jana Paw³a II odby³o siê spotkanie
autorów monografii „Dolny Œl¹sk 1945 – Dolny Œl¹sk 2005” i wspomnianej rady Programowej z przedstawicielami mediów. W spotkaniu
wzi¹³ udzia³ inicjator wydania JE kardyna³ Henryk Gulbinowicz.
Dr Bogdan Cybulski przedstawi³ dalsze zamiary Stowarzyszenia
zwi¹zane z zapowiedzianym cyklem. Podjêto ju¿ decyzjê o wydaniu
nastêpnych tomów (w tej samej szacie edytorskiej) poœwiêconych dziejom naszego regionu. Drugi tom poœwiêcony bêdzie podzia³om terytorialnym, trzeci wydarzeniom militarnym, a nastêpne: mieszkañcom,
wyznaniom, kulturze, rozwojowi infrastruktury technicznej i spo³ecznej. Wywody zawsze dotyczyæ bêd¹ okresu od X do XX w.
Uzupe³nieniem poszczególnych tomów bêd¹ suplementy stanowi¹ce rozwiniêcie zagadnieñ podnoszonych w poszczególnych tomach.
W 2006 r. uka¿¹ siê 2 suplementy do I tomu. W roku 2007 uka¿e siê
tom II p.t. „Dolny Œl¹sk – podzia³y terytorialne od X do XX w.” (autorzy: K. Orzechowski, D. Przybytek, M. Ptak).
Bli¿sze informacje o ksi¹¿kach z tego cyklu mo¿na uzyskaæ w biurze Stowarzyszenia pod numerem telefonu 071-354-57-00.

Czerwiec
Rozpocz¹³ siê XIII Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej w Trzebnicy. W koncercie inauguracyjnym w Bazylice
œw. Jadwigi wyst¹pili: El¿bieta Towarnicka – sopran, Konrad Masty³o
– organy, Iwona Jêdruch – misterium na gongach i misach dŸwiêkowych.
W niezwyk³ych wnêtrzach Opery Wroc³awskiej odby³a siê uroczystoœæ zakoñczenia jubileuszowej, X edycji
wyró¿nienia Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu. Laur najwiêkszej osobowoœci w promocji regionu przypad³ tym razem
dr. Adolfowi Juzwence – dyrektorowi Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu.
Klucz Sukcesu dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej otrzyma³a Gmina Mêcinka, a za najbardziej gospodarna gminê miejsk¹ uznano miasto Stronie Œl¹skie.
Przyznano dwa wyró¿nienia specjalne. Otrzyma³y je:
– KGHM Polska MiedŸ SA – za wk³ad w rozwój Dolnego Œl¹ska,
– Miasto Wroc³aw, Gmina Kobierzyce, Powiat Wroc³awski i Samorz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego – za zgodne wspó³dzia³anie samorz¹dów w pozyskaniu najwiêkszego inwestora na Dolnym Œl¹sku: firmy LG Philips LCD.
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Sierpieñ
Zarz¹d podpisa³ trójstronne porozumienie z firm¹ Mineral oraz Centrum Promocji Gospodarczej BUDEXPO-WROC£AW w sprawie wspó³dzia³ania w zakresie organizacji targów, wystaw, imprez promocyjnych, misji gospodarczych itp. organizowanych przez firmê Mineral
Sp. z o.o. poza terenem Polski. Celem wspó³pracy ma byæ zagraniczna
promocja regionu. Zadaniem Stowarzyszenia bêdzie d¹¿enie do zapewnienia organizowanym przedsiêwziêciom wysokiego poziomu
i skutecznoœci dzia³ania.

Wrzesieñ
W wyniku wspó³pracy z Urzêdem Miejskim Wroc³awia ukaza³ siê
pierwszy suplement do monografii „Dolny Œl¹sk 1945 – Dolny Œl¹sk
2005”. Jest to publikacja Gra¿yny Trzaskowskiej „Polski Cmentarz Wojenny na Grabiszynie we Wroc³awiu”.
W Bazylice œw. Jadwigi w Trzebnicy odby³ siê koncert MISSA PRO
PACE – Msza Pokoju. Chórem Polskiego Radia w Krakowie dyrygowa³
kompozytor Krzysztof Penderecki. Na organach gra³ Robert Grudzieñ.
Na zdjêciu Maestro w towarzystwie dyrektora Festiwalu Jana Buczka
(z prawej) i prezesa Stowarzyszenia S³awomira Najnigiera.

PaŸdziernik
W niedzielê 22 paŸdziernika w Trzebnicy odby³ siê koncert fina³owy XIII Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej. Wyst¹pi³ obchodz¹cy swoje 60-lecie Chór œw. Jadwigi, Wroc³awski Kwartet Smyczkowy i Rober Grudzieñ – organy. Dyrygowa³ ks. Jerzy Sienkiewicz.
W tym roku koncerty festiwalowe odby³y siê w Trzebnicy, ¯migrodzie, Obornikach Œl¹skich, Brzegu Dolnym, Oleœnicy, Wysokim Koœciele (gm. Wisznia Ma³a), Nowej Rudzie, Kobierzycach, Dzier¿oniowie, Wa³brzychu i Wroc³awiu.

Grudzieñ
Ukaza³ siê kolejny suplement do monografii „Dolny Œl¹sk 1945
– Dolny Œl¹sk 2005”. Jest to „Stan wojenny na Dolnym Œl¹sku. Lista internowanych, dokumenty, zdjêcia” pod red. Bogdana Cybulskiego
i W³odzimierza Sulei.
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Styczeñ
Wyznaczone na 26 stycznia Walne Zebranie Cz³onków by³o wstêpem
do drugiego dziesiêciolecia dzia³alnoœci Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska. Wys³uchano sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci
w minionym pó³roczu i omówiono zamierzenia na rok bie¿¹cy.
Za najtrudniejsz¹ do podjêcia, ale absolutnie konieczn¹ trzeba uznaæ
zaakceptowan¹ na tym zebraniu decyzjê o wycofaniu siê Stowarzyszenia
z przedsiêwziêcia pn. Centrum Kultury, Edukacji i Promocji „Dom Œl¹ski”
w Targoszynie. Wieloletnie wysi³ki Stowarzyszenia zwi¹zane z renowacj¹
pa³acu i stworzenia w nim inspiruj¹cej dla samorz¹dów dzia³alnoœci kulturalnej nie spotka³y siê z zainteresowaniem i wsparciem tamtejszych w³adz
gminy.
W trakcie omawiania zamierzeñ na najbli¿szy okres zg³oszono kilka nowych inicjatyw:
– Organizacjê corocznego spotkania pn. Dolnoœl¹skie Forum Ekoenergii.
– W ramach cyklu wydawniczego „Dolny Œl¹sk wczoraj i dziœ” omówiono stan zaawansowania prac na wydaniem suplementów: „Stan wojenny
w Zag³êbiu Miedziowym i wydarzenia lubiñskie” i „Ossolineum we Wroc³awiu” oraz zaproponowano przygotowanie suplementu o historii dolnoœl¹skich mediów.
– Opracowanie monografii miast Dolnego Œl¹ska na prawie magdeburskim i œredzkim.
– Wraz z przedstawicielami Firmy 3Cube s. c. i Wy¿szej Szko³y Handlowej postanowiono podj¹æ próbê oceny stron internetowych dolnoœl¹skich
samorz¹dów i na tej podstawie przygotowaæ stosowny rankingu.
W poczet cz³onków zwyczajnych zostali przyjêci Jan Zaj¹c – w³aœciciel
Wydawnictwa „Pergamena” oraz Mariusz So³tysik.
Istotnym punktem obrad by³ wybór nowych w³adz Stowarzyszenia na
kadencjê 2007–2008. I tak:
Przewodnicz¹cym Walnego Zebrania Cz³onków zosta³ Andrzej W¹sik.
Zastêpcami przewodnicz¹cego zostali: Kazimierz Janik, Mieczys³aw
Piotrowski, Bogus³aw Rogiñski.

Jan Zaj¹c

Mariusz So³tysik
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W sk³ad Zarz¹du weszli:
S³awomir Najnigier – prezes
Jerzy Dudzik – wiceprezes
Piotr Roman – wiceprezes
Józef Spyra – wiceprezes
Ryszard Chruœcicki – sekretarz
Komisja Rewizyjna ukonstytuowa³a siê nastêpuj¹co:
Bogdan Horodniczy – przewodnicz¹cy, Jan Buczek, Miros³aw Durczak
Jerzy £askawiec
W obradach oprócz cz³onków zwyczajnych udzia³ wziê³o 11 przedstawicieli cz³onków wspieraj¹cych Stowarzyszenie. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali wydanie specjalne „Region Dolny Œl¹sk” poœwiêcone jubileuszowi 10-lecia SPDS oraz suplementy do cyklu wydawniczego „Dolny
Œl¹sk wczoraj i dziœ” pt. „Stan wojenny na Dolnym Œl¹sku” oraz „Cmentarz
wojenny na Grabiszynie we Wroc³awiu”.

Marzec
Przedstawiony na styczniowym Walnym Zgromadzeniu pomys³ nabra³
realnych kszta³tów. 10 marca we Wroc³awiu zawarto trójstronne porozumienie o wspó³pracy miêdzy SPDS a Wy¿sz¹ Szko³¹ Handlow¹ we Wroc³awiu i Firm¹ 3Cube z Wroc³awia dotycz¹ce realizacji projektu badawczego pod nazw¹ „Interaktywna Gmina”. Celem przedsiêwziêcia by³a ocena serwisów internetowych gmin województwa dolnoœl¹skiego.
VIII Dolnoœl¹skie Forum Samorz¹du Terytorialnego odby³o siê w tym roku w dniach 21-23 marca. Temat obrad: „Dolny Œl¹sk dwóch prêdkoœci”. Na obrady przyjecha³o oko³o
300 osób. W uroczystoœci otwarcia Forum udzia³ wziêli: wojewoda dolnoœl¹ski Krzysztof Grzelczyk, marsza³ek województwa dolnoœl¹skiego Andrzej £oœ, prezydent Wroc³awia
Rafa³ Dutkiewicz, rektor Politechniki Wroc³awskiej prof. zw. dr hab. in¿.
Tadeusz Luty, przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Dolnosl¹skiego
prof. dr hab. Leon Kieres, a tak¿e reprezentanci Politechniki Wroc³awskiej,
Uniwersytetu Wroc³awskiego, Akademii Ekonomicznej z Wroc³awia, Okrê-
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gowej Komisji Egzaminacyjnej z Wroc³awia, Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego, Dolnoœl¹skiego Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, K³odzkiego
Towarzystwa Oœwiatowego.

Pierwszego dnia, podczas obrad plenarnych uczestnicy wys³uchali wyst¹pieñ gospodarzy regionu, a tak¿e nastêpuj¹cych odczytów wprowadzaj¹cych do obrad:
– Dolny Œl¹sk jako beneficjent programów UE – Tomasz Nowakowski,
podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
– Wroc³aw–Dolny Œl¹sk – Rafa³ Dutkiewicz, prezydent Wroc³awia.
– Spójna sieæ edukacyjna szkó³ wy¿szych na Dolnym Œl¹sku – prof. zw.
dr hab. in¿. Tadeusz Luty, rektor Politechniki Wroc³awskiej, przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich.
– Rola nauki w kszta³towaniu rozwoju regionalnego – prof. dr hab. Leon Kieres, przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego.
– Dysproporcje spo³eczne i ekonomiczne w przestrzeni Dolnego Œl¹ska
– konwergencja czy dywergencja? – prof. dr hab. Stanis³aw Korenik, Akademia Ekonomiczna we Wroc³awiu.
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W kolejnych dniach obrady plenarne poœwiêcone by³y problemom
utrzymania spójnoœci regionu i sposobom najlepszego wykorzystania œrodków z UE w latach 2007-2013. Jednoczeœnie odby³y siê dwa spotkania panelowe:
– Panel 1. Temat: Jak poprawiæ edukacjê – mury to nie wszystko
– Panel 2. Temat: Dolnoœl¹ski Klaster Ekoenergetyczny
W trzecim dniu obrad imprez¹ towarzysz¹c¹ by³o IV Dolnoœl¹skie Forum Mediów Lokalnych MEDIAMA.
Przez ca³y czas obrad w kuluarach czynna by³a przygotowywana pod
patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska wystawa
„Zamki dolnoœl¹skie” w akwareli A. WoŸniaka.

Maj
W odpowiedzi na zorganizowany przez Komisjê Europejsk¹ konkurs
„Europejskie Nagrody Przedsiêbiorczoœci” Stowarzyszenie zg³osi³o do niego projekt przedsiêwziêcia „Miêdzynarodowa Wy¿sza Szko³a Logistyki
i Transportu we Wroc³awiu – w trosce o kadry dla Dolnego Œl¹ska”. Projekt
zakwalifikowa³ siê do etapu krajowego.
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W maju rozpocz¹³ siê zaplanowany a¿ do paŸdziernika – XIV Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Trzebnicy. Co roku Festiwal obejmuje swoim zasiêgiem wiêcej miejscowoœci. Na ten rok
koncerty festiwalowe zaplanowano w Trzebnicy, ¯migrodzie, Obornikach Œl¹skich, Oleœnicy, Nowej Rudzie,
Krynicznie, Wysokim Koœciele, Wroc³awiu, Z¹bkowicach Œl¹skich i Brzegu
Dolnym, ale ju¿ w trakcie postanowiono zorganizowaæ dwa dodatkowe
koncerty w Nowej Rudzie.
W tym roku w ramach Festiwalu wyst¹pili Krzysztof Kolberger, Konstanty Andrzej Kulka, Gra¿yna Barszczewska, Jerzy Zelnik, Trio Georga Telemana, Sinfonietta Cracovia, Ewa Uryga i Jej Goœcie, „Da Kamera” Kwartet
Smyczkowy, Artyœci Piwnicy pod Baranami, Konrad Masty³o i jego Przyjaciele, a tak¿e artyœci zagraniczni: Katalin Bodonyi i Istva Ella z Wêgier, Aga
Winska i Karol Go³êbiewski z Belgii, (Trio Akordeonowe i Trio Bandurzystek, Kwartet „Cantabile”, Irena Ma³aszewska z Ukrainy, Toomas Trass z Estonii oraz Luca Massaglia z W³och.
Warto dodaæ, ¿e w ramach Festiwalu w koœciele p. w. œw. Miko³aja
w Nowej Rudzie, odby³o siê II Ogólnopolskie Forum M³odych Organistów.
Wziêli w nim udzia³ artyœci z Akademii Muzycznych w Katowicach, Krakowie, Gdañsku, £odzi i Poznaniu.

Czerwiec
Fina³ XI edycji Wyró¿nienia „Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu”
odby³ siê 17 czerwca w Zamu Ksi¹¿ w Wa³brzychu. Laureatem w kategorii najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
zosta³ lekarz, prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroc³awiu.
Przyznano dwa wyró¿nienia specjalne. Otrzymali je pisarz Marek Krajewski za literackie utrwalanie klimatu dawnego Wroc³awia i Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich.
Klucze Sukcesu dla najbardziej gospodarnych samorz¹dów otrzyma³y
Gmina Osiecznica i Gmina Brzeg Dolny.
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Galê uœwietni³ wystêp Kameralnego Chóru Mêskiego „Cantilena” pod
dyr. Barbary Szarejko oraz orkiestry Hanys Band. Goœcie uroczystoœci dostali folder zawieraj¹cy informacje – wizytówki wszystkich nominowanych.
Tak¿e w czerwcu, tym razem w malowniczym zak¹tku Pierwoszowa
odby³o siê kolejne Walne Zebranie Cz³onków SPDS. Omówiono efekty bogatego w wydarzenia minionego pó³rocza oraz plany na drugie pó³rocze.
Z satysfakcj¹ przyjêto ostateczn¹ informacjê o efektach VIII Dolnoœl¹skiego Forum Samorz¹du Terytorialnego i o rozprzestrzeniaj¹cym siê z roku na rok coraz bardziej trzebnickim Miêdzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.
Dr Bogdan Cybulski – twórca i g³ówny koordynator cyklu wydawniczego „Dolny Œl¹sk wczoraj i dziœ” poinformowa³ o przygotowaniach do wydania drugiego tomu pn. „Podzia³y terytorialne Dolnego Œl¹ska od X do XX
wieku”. Ksi¹¿ka ma mieæ ok. 360 stron ze szkicami i mapami. W przygotowaniu jest te¿ kolejny suplement pt. Ossolineum we Wroc³awiu.
Z kolei Jerzy Jerych przedstawi³ informacjê o przygotowywanej na lipiec–sierpieñ 2008 r. wystawie „Zamki Dolnego Œl¹ska” w akwareli An-

drzeja WoŸniaka, przygotowywanej pod patronatem Stowarzyszenia.
Sekretarz Zarz¹du Ryszard Chruœcicki zg³osi³ propozycjê zorganizowania w listopadzie 2007 r. I Dolnoœl¹skiego Forum Energii Odnawialnej, jako kontynuacjê jednego z paneli VIII Dolnoœl¹skiego Form Samorz¹du Terytorialnego.
Starosta Andrzej W¹sik przedstawi³ wydany przez Starostwo Powiatowe
we Wroc³awiu album „Powiat Wroc³awski na tle Dolnego Œl¹ska w fotografii lotniczej” autorstwa Romualda M. So³dka. Stowarzyszenie patronowa³o
tej publikacji i u¿yczy³o jej swojego loga.
Oprócz jednog³oœnie przyjêtych uchwa³ akceptuj¹cych dzia³alnoœæ
w minionym roku podjêto tak¿e uchwa³ê o skreœleniu z listy cz³onków
zwyczajnych pana Henryka Gawrzo³a.
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Lipiec
23 lipca Bart³omiej Adamów z Agencji Interaktywnej 3 Cube we Wroc³awiu by³ gospodarzem spotkania, w którym wziêli udzia³ przedstawicieli Zarz¹du SPDS (S³awomir Najnigier i Ryszard Chruœcicki) oraz prorektor
Barbara £ukasik-Makowska z Wy¿szej Szko³y Handlowej we Wroc³awiu.
Podpisano umowê w sprawie organizacji pod patronatem Stowarzyszenia
konkursu p. n. „Dolnoœl¹ska Gmina – Lider Internetu 2007”

Wrzesieñ
19 wrzeœnia we Wroc³awiu pod patronatem Stowarzyszenia odby³a siê
konferencj¹ BIN GigaCon 2007 – jedna z najwiêkszych, bezp³atnych konferencji na temat bezpieczeñstwa i niezawodnoœci systemów informatycznych w firmach i instytucjach publicznych.

PaŸdziernik
Pod has³em „Przysz³oœæ energii odnawialnej – polityka
energetyczna trendy” w dniach 23-24 paŸdziernika w Hali
Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we Wroc³awiu odby³y siê: I Dolnoœl¹skie Forum Energii Odnawialnej
oraz I Dolnoœl¹skie Targi Energii Odnawialnej.
Obie imprezy by³y efektem zorganizowanego w czasie VIII Dolnoœl¹skiego Form Samorz¹du Terytorialnego panelu na temat Dolnoœl¹skiego
Klastra Ekoenergetycznego. Inspiracj¹ do podjêcia tej tematyki sta³a siê
œwiadomoœæ koniecznoœci poszukiwania nowych Ÿróde³ energii. Perspektywa wyczerpania nieodnawialnych paliw energetycznych ka¿e
kierowaæ zainteresowania energetyków w stronê Ÿróde³ energii odnawialnej. W Unii Europejskiej zak³ada siê, ¿e do roku 2020 udzia³ odnawialnych Ÿróde³ energii w gospodarce energetycznej ogó³em wyniesie
œrednio 20 proc. Polska musi sprostaæ temu wyzwaniu, tymczasem na
Dolnym Œl¹sku w 2007 roku rozwój energetyki odnawialnej by³ s³abszy
ni¿ w innych czêœciach kraju. Nasze starania wynika³y z potrzeby zmiany tej sytuacji.
Zarówno forum, jak i targi energii odnawialnej zorganizowaliœmy
wspólnie z Centrum Promowania Innowacji w Energetyce CEPRIN oraz
Fundacj¹ Centrum Ekorozwoju i Gospodarki Odnawialnymi žród³ami
Energii, a patronat nad nimi. objêli: Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego, Rektor Politechniki Wroc³awskiej, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, Prezes KGHM Polska MiedŸ S.A.
Forum i targi by³y miejscem promowania wiedzy na temat odnawialnych Ÿróde³ energii, uwarunkowañ prawnych zwi¹zanych z ich pozyskiwaniem, aspektów technicznych i ekologicznych stosowanych urz¹dzeñ
i systemów oraz instrumentów ich finansowania.
W obu imprezach ³¹cznie wziê³o udzia³ ok. 100 przedstawicieli samorz¹dów (wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, sekretarzy z gmin
i powiatów Dolnego Œl¹ska) a tak¿e przedstawiciele firm instalacyjnych realizuj¹cych zlecenia z zakresu monta¿u urz¹dzeñ i elementów systemów
odnawialnych Ÿróde³ energii.
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W ramach cyklu wydawniczego „Wroc³aw wczoraj i dziœ” ukaza³ siê suplement do I tomu monografii „Dolny Œl¹sk 1945 – Dolny Œl¹sk 2005” zatytu³owany „Ossolineum we Wroc³awiu”. Publikacja wydana zosta³a
z okazji 60 rocznicy dzia³alnoœci tej instytucji we Wroc³awiu.

Listopad
Na Dolnym Œl¹sku przebywa³a delegacja Generalnego Zwi¹zku Izb Libijskich pod przewodnictwem prezesa El Hadiego El Fahema. Stowarzyszenie by³o wspó³organizatorem tej wizyty.
Odznaczenie dla SPDS. 5 listopada w Muzeum Narodowym we Wroc³awiu prezes Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska odebra³
z r¹k wojewody dolnoœl¹skiego Krzysztofa Grzelczyka „Medal Piotra W³ostowica” – nagrodê Wojewody Dolnoœl¹skiego ustanowion¹ w celu wyró¿nienia, uhonorowania i promocji szczególnych osób, instytucji, firm i organizacji dzia³aj¹cych na ró¿nych obszarach. Medal jest wyrazem wdziêcz-

noœci i uznania dla tych, którzy pod¹¿aj¹c œladami Piotra W³ostowica dokonali wielkich osi¹gniêæ i buduj¹ pozytywny wizerunek naszego województwa w Polsce i za granic¹.
W dniach 16-18 odby³o siê w Krzy¿owej IX Dolnoœl¹skiego Forum Politycznego i Gospodarcze. Stowarzyszenie by³o partnerem programowym
tego wydarzednia
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Pocz¹tek roku w dzia³alnoœci Stowarzyszenia by³ bardziej intensywny ni¿ zazwyczaj. Oprócz przygotowañ do kolejnego forum
samorz¹dowego trwa³y prace nad raportem „Interaktywna Gmina”, który mia³ przedstawiæ pierwszy ranking internetowych serwisów samorz¹dowych Dolnego Œl¹ska.

Marzec
Pod has³em „Jak wzmacniaæ pozycjê gospodarcz¹
Dolnego Œl¹ska” w dniach 12–14 marca w Kudowie
Zdroju odby³o siê IX Dolnoœl¹skie Forum Samorz¹du
Terytorialnego. W otwarciu obrad wziêli udzia³ gospodarze regionu: marsza³ek Marek £apiñski wraz z ca³ym
zarz¹dem Województwa Dolnoœl¹skiego, a tak¿e wicewojewoda Zdzis³aw Œredniawski. Wœród zaproszonych goœci
szczególnie wyró¿nia³a siê delegacja najwiêkszego inwestora zagranicznego na Dolnym Œl¹sku z³o¿ona z prezesów wszystkich firm
koreañskich wchodz¹cych w sk³ad Parku Technologicznego LG.
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Wyst¹pienia goœci ogniskowa³y siê wokó³ tematyki rozwoju gospodarczego Dolnego Œl¹ska, a koreañscy goœcie podzielili siê swoimi doœwiadczeniami w Polsce.
Obrady plenarne Forum koncentrowa³y siê wokó³ takich
tematów jak: „Prawid³owe relacje: inwestor-samorz¹d”, „Samorz¹d jako inwestor – finansowanie inwestycji” oraz „Jak korzystaæ
ze œrodków UE w latach 2007–2013”.
Odby³y siê tak¿e dwa bardzo ciekawe spotkania panelowe. Tematem pierwszego by³a odbudowa szkolnictwa zawodowego na
Dolnym Œl¹sku, drugiego: logistyka i transport Dolnego Œl¹ska.
Warto odnotowaæ, ¿e uczestnicy Forum z zainteresowaniem odnieœli siê do wydanej przez SPDS mapy „Wspieramy dobre inicjatywy – droga S5” promuj¹cej przed³u¿enie drogi ekspresowej Wroc³aw – Poznañ a¿ do Kotliny K³odzkiej. Przeprowadzono bardzo interesuj¹ca dyskusjê na ten temat.
W trzecim dniu obrad odby³o siê, jako impreza towarzysz¹ca,
V Dolnoœl¹skie Forum Mediów Lokalnych MEDIAMA.
Z okazji Forum i po jego zakoñczeniu zosta³y wydane materia³y
zawieraj¹ce wszystkie wyst¹pienia wyg³oszone podczas obrad planarnych i w trakcie sesji panelowych.
Wprawdzie prezentacja i og³oszenie wyników pierwszego rankingu internetowych serwisów samorz¹dowych „Interaktywna
Gmina” odby³o siê 14 marca, w trakcie pierwszego dnia Forum, ale
ranga tego wydarzenia zas³uguje na oddzielne omówienie. Nie ulega bowiem w¹tpliwoœci, ¿e inicjatywa prowadzenia i og³aszania
wyników oceny przyczyni³a siê do szybkiej i bardzo korzystnej
zmiany wizualnej i merytorycznej stron internetowych dolnoœl¹skich samorz¹dów. Pierwszymi laureatami byli:

W kategorii gmin miejskich: Miasto Wroc³aw, Miasto Legnica,
Miasto Lubin
W kategorii gmin miejsko-wiejskich: Gmina Obornika Œl¹skie,
Gmina Œroda Œl¹ska, Gmina Trzebnica
W kategorii gmin wiejskich: Gmina Mœciwojów, Gmina Osiecznica, Gmina Oleœnica
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Rezultatem IX Dolnoœl¹skiego Forum Samorz¹du Terytorialnego
by³a wyznaczona na 28 marca wizyta Zarz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego w fabryce koncernu LG Display Poland Sp. z o. o. –
jednego z najwiêkszych pracodawców w regionie. W spotkaniu
z prezesami koreañskich firm z Parku Technologicznego LG. udzia³
wziêli równie¿ przedstawiciele Zarz¹du Stowarzyszenia: prezes
S³awomir Najnigier oraz sekretarz Ryszard Chruœcicki.

Kwiecieñ
W Bogatyni 18 kwietnia odby³o siê pierwsze w tym roku Walne
Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia. Omówiono efekty dotychczasowej dzia³alnoœci, przyjêto sprawozdania za miniony rok, udzielono absolutorium Zarz¹dowi i omówiono najbli¿sze plany. Dr Bogdan Cybulski przedstawi³ stan przygotowañ do XII edycji konkursu
„Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu”, a tak¿e poinformowa³a o bie¿¹cych
pracach prowadzonych w ramach cyklu wydawniczego „Dolny
Œl¹sk wczoraj i dziœ”.

Postanowiono jeszcze w tym roku przeprowadziæ i og³osiæ drugi
ranking internetowych serwisów samorz¹dowych w województwie
dolnoœl¹skim.
Przyjêto nowego cz³onka zwyczajnego. Zosta³ nim
– Andrzej Grzmielewicz, burmistrz Bogatyni.

Czerwiec
W tym roku od czerwca do paŸdziernika zosta³y zaplanowane koncerty jubileuszowego
XV Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Trzebnicy. Wzorem lat
ubieg³ych trzebnicki festiwal goœci³ z koncertami
tak¿e w ¯migrodzie, Obornikach Œl¹skich, Oleœnicy, Nowej Rudzie, Wysokim Koœciele, Wroc³awiu, Brzegu Dolnym, Wo³owie, Strzeszowie oraz w Obornikach Œl¹skich, gdzie

Andrzej Grzmielewicz
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przed Pensjonariuszami Domu Pomocy Spo³ecznej koncertowa³
duet akordeonowy „Harmonium Duo”.

W tym jubileuszowym œwiêcie muzycznym udzia³ wziêli artyœci
z Polski: Józef Œwider „Legnickie Oratorium”, Orkiestra Filharmonii
Dolnoœl¹skiej w Jeleniej Górze, Chór Filharmonii Wroc³awskiej
im. Witolda Lutos³awskiego, Piotr Sadowski z Zespo³em, duet akordeonowy „Harmonium Duo”, Chór Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zespó³ „Barok Tune” Mieczys³aw Leœniczak, Krzysztof Kolberger, Jerzy Zelnik, Robert Grudzieñ, Tadusz Zathey, W³odzimierz
Ruciñski, Marek Torzewski oraz z Litwy: Sylwia Strugiñska, Leopoldas Digris, Ukrainy: Trio Bandurzystek, Georgij Agratina, Estonii:
Toomas Trass, Republiki Czeskiej: Waclaw Uhlirz.
W ramach Festiwalu, w Koœciele p. w. Œw. Miko³aja w Nowej Rudzie
odby³o siê III Ogólnopolskie Forum M³odych Organistów, podczas którego goœciliœmy artystów z Akademii Muzycznych w Poznaniu, Warszawie, Krakowie.
Ogó³em w XV edycji Festiwalu, w 10 miejscowoœciach Dolnego Œl¹ska, koncertów wys³ucha³o ok. 10 tys. widzów.

Lipiec
W Muzeum Miasta Wroc³awia otwarta zosta³a przygotowywana
pod patronatem Stowarzyszenia wystawa „Zamki i pa³ace Dolnego
Œl¹ska” w akwareli Andrzeja WoŸniaka. Organizatorem ekspozycji
by³ Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka U¿ytkowa.
Powodzenie wystawy spowodowa³o, ¿e we wrzeœniu prezentowana by³a w Fundacji dla Porozumienia Europejskiego w Krzy¿owej,
w listopadzie goœci³a na Zamku Ksi¹¿ w Wa³brzychu, a w grudniu
2008 i styczniu 2009 mo¿na j¹ by³o ogl¹daæ w Fundacji Kultury
Ekologicznej Dwór Czarne w Jeleniej Górze.
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Sierpieñ
Ukaza³ siê drugi tomu monografii z cyklu wydawniczego „Dolny
Œl¹sk wczoraj i dziœ” pt. „Dolny Œl¹sk. Podzia³y terytorialne od X do
XX wieku” autorstwa Kazimierza Orzechowskiego, Dariusza Przybytka, Mariana Ptaka. Sponsorem publikacji by³y firmy: KGHM Polska MiedŸ S. A. oraz Koncern Energetyczny „EnergiaPro” Wroc³aw

Byliœmy wspó³organizatorem wizyty we Wroc³awiu misji gospodarcza z Chin. W jej sk³adzie obecni byli m. in. wiceburmistrz miasta Dalian oraz prezesi chiñskich firm produkcyjnych i handlowych
g³ównie z bran¿y tekstylnej oraz poligraficznej. Stowarzyszenie reprezentowa³ prezes S³awomir Najnigier.

Wrzesieñ
Uroczysty fina³ XII edycji wyró¿nienia „Dolnoœl¹ski
Klucz Sukcesu” odby³ siê w tym roku 27 wrzeœnia
w Teatrze im. C. K. Norwida w Jelenia Górze. Laureatem w kategorii najwiêksza osobowoœæ w promocji
regionu zosta³a prof. Ewa Michnik – dyrektor Opery
Wroc³awskiej. Laur najbardziej gospodarnej gminy
wiejskiej przyznano Gminie Œwidnica, a w kategorii
najbardziej gospodarna gmina miejska i miejsko-wiejska Klucz Sukcesu otrzyma³a Gmina Jedlina Zdrój.
Przyznano trzy wyró¿nienia specjalne. Otrzyma³y je:
– LG Display Poland Sp. z o. o. – za najwiêksz¹ inwestycjê zagraniczn¹ na Dolnym Œl¹sku
– Koœció³ Pokoju w Œwidnicy – za propagowanie dziedzictwa
kulturowego i idei ekumenizmu
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu
– za 15 lat wspierania rozwoju Dolnego Œl¹ska
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Galê uœwietni³ wystêp Zespo³u Kameralnego Jelonka Brass oraz
solistów Teatru Muzycznego Wroc³aw: Ewy Klanieckiej i Ryszarda
Klanieckiego. Akompaniowa³ Maciej Kieres.
Imprez¹ towarzysz¹c¹ rozdaniu Kluczy Sukcesu w Jeleniej Górze by³o podsumowanie „Drugiego rankingu internetowych serwisów samorz¹dowych w województwie dolnoœl¹skim”. Rozdano tytu³y „Liderów Internetu 2008”.

W grupie gmin miejskich otrzyma³y je: Miasto Wroc³aw, Miasto
Polanica Zdrój, Miasto Kudowa Zdrój.
W grupie gmin miejsko-wiejskich nagrodzono: Gminê Oborniki
Œl¹skie, oraz ex quo Gminê Syców i Gminê ¯migród.
W grupie gmin wiejskich dyplomy odebra³y: Gmina Marcinowice, Gmina Zawonia, Gmina Zgorzelec.
Warto podkreœliæ, ¿e od pocz¹tku projekt „Interaktywna Gmina”
realizowany by³ spo³ecznie przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska, Wy¿sz¹ Szko³¹ Handlow¹ we Wroc³awiu oraz
Agencjê Interaktywn¹ 3Cube. Jego g³ównym celem by³o stymulowanie dzia³añ na rzecz rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego
w naszym regionie.

88

2012-10-26

11:07

Page 89

KRONIKA ZDARZEÑ
Listopad
W ramach cyklu wydawniczego „Dolny Œl¹sk wczoraj i dzisiaj”
wydany zosta³ suplementu pt. „Epidemia czarnej ospy we Wroc³awiu w 1963 roku” autorstwa Gra¿yny Trzaskowskiej. Publikacja
powsta³a dziêki wsparciu finansowemu Firmy BRL Center Polska
Sp. z o. o. z Wroc³awia.

Grudzieñ
W dniach 12–13 grudnia w hali IASE we Wroc³awiu
odby³y siê: II Dolnoœl¹skie Forum Energii Odnawialnej oraz II Dolnoœl¹skie Targi Energii Odnawialnej.
Obie imprezy zosta³y zorganizowane wspólnie z Centrum Innowacji i Rozwoju Energii Odnawialnych CIREO oraz Fundacj¹ Centrum Ekorozwoju i Gospodarki Odnawialnymi žród³ami Energii.

Tematyka Forum koncentrowa³a siê na problemach pozyskiwania i wykorzystywania energii odnawialnej, mo¿liwoœci i kosztów
jej stosowania, oraz wynikaj¹cych z tego praktycznych korzyœci dla
gospodarstw domowych, firm a tak¿e samorz¹dów. W forum wziê³o udzia³ oko³o 80 przedstawicieli samorz¹dów, administracji pañstwowej, spó³dzielni mieszkaniowych oraz przedstawiciele nauki
z Politechniki Wroc³awskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wroc³awiu
To, co teoretycznie prezentowano na Forum, mo¿na by³o w pewnym zakresie sprawdziæ na zorganizowanych po s¹siedzku targach.
Swoj¹ ofertê przedstawi³o tam 20 firm.
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Dobieg³a koñca kolejna kadencja w³adz Stowarzyszenia, wiêc
2009 rok nale¿a³o rozpocz¹æ od walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Szczególnym zadaniem nowego zarz¹du mia³a
byæ organizacja jubileuszowego w tym roku X Dolnoœl¹skiego Forum Samorz¹du Terytorialnego. Dziesiêciolecie cyklicznej imprezy
odbywaj¹cej siê zawsze w tym samym miejscu i czasie, i gromadz¹cej co roku ponad 300 uczestników, jest powodem do satysfakcji. Tym wiêkszej, ¿e jest to jedyne takie forum w Polsce.

Luty
W Nowej Rudzie 20 lutego odby³o siê sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Cz³onków. Po wys³uchaniu sprawozdania Zarz¹du, sprawozdania finansowego za miniony rok i sprawozdania
Komisji Rewizyjnej podjêto uchwa³ê o udzieleniu absolutorium dla
ustêpuj¹cego Zarz¹du.
Podczas omawiania zadañ na najbli¿szy okres Ryszard Chruœcicki i S³awomir Najnigier przedstawili stan zaawansowania organizacji X Dolnoœl¹skiego Forum Samorz¹du Terytorialnego, a Bogdan
Cybulski mówi³ o przygotowaniach do XIII edycji Dolnoœl¹skiego
Klucza Sukcesu oraz o dorobku cyklu wydawniczego „Dolny Œl¹sk
wczoraj i dziœ”, a tak¿e o postêpie kolejnych prac autorskich zwi¹zanych z tym cyklem.

Wybrano nowe w³adze Stowarzyszenia
na kadencjê 2009–2010.
W sk³ad Zarz¹du weszli:
prezes – S³awomir Najnigier
wiceprezesi – Jerzy Dudzik, Józef Spyra, Jan Zaj¹c
sekretarz – Ryszard Chruœcicki.
Funkcjê przewodnicz¹cego Walnego Zebrania Cz³onków powierzono Andrzejowi W¹sikowi. Jego zastêpcami zostali: Mieczys³aw
Piotrowski, Bogus³aw Rogiñski i Mariusz So³tysik.

90

2012-10-26

11:07

Page 91

KRONIKA ZDARZEÑ
Przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej zosta³ ponownie Bogdan
Horodniczy, a jej cz³onkami Jan Buczek, Julian Golak i Jerzy Jerych.
Powo³ano tak¿e Kapitu³ê Dolnoœl¹skiego Klucza Sukcesu na lata
2009-2010 w sk³adzie:
przewodnicz¹cy – Bogdan Cybulski
wiceprzewodnicz¹cy – Józef Król, S³awomir Najnigier,
Marek Rakowicz
cz³onkowie – S³awomir Hunek, Jerzy £askawiec,
Ewa Mañkowska, Jan Waszkiewicz.
Do udzia³u w obradach Walnego Zgromadzenia zostali zaproszeni burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliñski oraz ks. dziekan Jerzy
Kos z Diecezji Œwidnickiej, którym Jan Buczek – przewodnicz¹cy
komitetu organizacyjnego ubieg³orocznej, XVI edycji Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Trzebnicy wrêczy³ pisemne podziêkowania za nieocenione wspracie przy realizacji tego festiwalu
W trakcie obrad Mieczys³aw Piotrowski zg³osi³ propozycje przyjêcia w poczet cz³onków Stowarzyszenia Andrzeja Latuszka. Walne Zebranie Cz³onków przychyli³o siê do tej rekomendacji i podjê³o stosown¹ uchwa³ê.

Marzec
Kudowa Zdrój. Pod has³em „5 lat w Unii Europejskiej
– i co dalej” odby³o siê w dniach 18–20.03.2009 r.
X Dolnoœl¹skie Forum Samorz¹du Terytorialnego. Na
obrady przybyli m. in. Marek £apiñski – marsza³ek województwa dolnoœl¹skiego, wicemarsza³kowie Tadeusz
Draba oraz Piotr Borys, wojewoda dolnoœl¹ski Rafa³
Jurkowlaniec, ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie Jan
Sechtera, prezes Unii Miasteczek Polskich Witold Krochmal.
Tematem obrad plenarnych by³y przemiany regionu pod wp³ywem transferu œrodków europejskich, odnowa dolnoœl¹skich wsi,

Andrzej Latuszek
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zmiany w polityce edukacyjnej i zdrowotnej województwa dolnoœl¹skiego, wspó³praca regionu z Republik¹ Czesk¹.
W pierwszym dniu forum jego uczestnicy byli œwiadkami dwóch
szczególnych uroczystoœci. Najpierw og³oszono rozstrzygniecie
I edycji zorganizowanego przez Gazetê Wyborcz¹ i nasze Stowarzyszenie konkursu pn. „Z³ote Jedynki Gazety Wyborczej”, którego
celem by³o wy³onienie najbardziej gospodarnych gmin regionu.
Statuetki wrêczono w czterech kategoriach: dla najlepszych gmin
wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich oraz dla miast na prawach
powiatu.
Kolejnym wydarzeniem, ju¿ na zakoñczenie dnia, by³a jubileuszowa uroczystoœæ z okazji XV-lecia Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu. Po okolicznoœciowym wyst¹pieniu dr Ewy Mañkowskiej – prezesa tej instytucji, po wrêczeniu odznaczeñ pañstwowych, odby³ siê niezwykle atrakcyjny koncert muzyczny.
W trakcie trzech dni forum, oprócz obrad plenarnych zorganizowano tak¿e cztery spotkania panelowe poœwiêcone nastêpuj¹cym
tematom: „Energia odnawialna w dzia³aniach j. s. t.”, „Interaktywny samorz¹d”, „Program operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko”
oraz „Transport Dolnego Œl¹ska”.
£¹cznie w forum uczestniczy³o ponad 300 osób.

Maj
Przedstawiciele Zarz¹du Stowarzyszenia uczestniczyli w uroczystej inauguracji dzia³alnoœci Dolnoœl¹skiego Parku Technologicznego. Park wybudowano w Szczawnie Zdroju staraniem Dolnoœl¹skiej Agencji Rozwoju Regionalnego S A. w Wa³brzychu.
Z okazji uroczystoœci 500-lecia nabycia przez ród von Hochberg
praw w³asnoœci do Zamku Ksi¹¿, w salach tej wyj¹tkowej budowli
zosta³a otwarta wystawa „Zamki i pa³ace Dolnego Œl¹ska” w akwareli Andrzeja WoŸniaka. Organizatorem wystawy by³ Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka U¿ytkowa oraz nasze Stowarzyszenie.
Zakoñczono badania stron internetowych dolnoœl¹skich samorz¹dów w ramach III edycji projektu „Interaktywny Samorz¹d”. Od
2007 roku projekt realizuj¹ spo³ecznie Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji Dolnego Œl¹ska, Wy¿sza Szko³a Handlowa we Wroc³awiu
oraz Agencja Interaktywna 3Cube. Jego g³ównym celem jest funkcjonalna i merytoryczna ocena serwisów internetowych gmin Dolnego Œl¹ska, a tak¿e diagnozowanie aktualnego stanu wykorzystania Internetu w promocji i rozwoju gmin przez w³adze samorz¹dowe regionu.
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Czerwiec
W Miejskim Oœrodku Kultury w G³ogowie odby³ siê
20 czerwca uroczysty fina³ XIII edycji Wyró¿nienia
„Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu. W kategorii najwiêksza
osobowoœæ w promocji regionu laureatem zosta³ œwiatowej s³awy historyk Norman Davies, autor ksi¹¿ek historycznych o Polsce i Wroc³awiu. Oprócz rozstrzygniêæ w dziesiêciu kategoriach przyznano dwa wyró¿nienia specjalne. Otrzyma³y je:
– Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S. A.
w Nowej Rudzie
– Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
w Wa³brzychu
Klucze Sukcesu dla najbardziej gospodarnych samorz¹dów odebrali przedstawiciele Gminy G³ogów, Gminy Miejskiej Z³otoryja
i Powiatu Boles³awieckiego.
Galê uœwietni³ wystêp Rewii Dzieciêco-M³odzie¿owej GRAFFITI
z G³ogowa oraz wystêp orkiestry Hanys Band z Wroc³awia.

Lipiec
W Sali Wielkiej Ratusza we Wroc³awiu odby³ siê uroczysty benefis prof. Normana Daviesa. Obecny na uroczystoœci prezes Stowarzyszenia S³awomir Najnigier wrêczy³ benefisantowi przyznany
w tym roku „Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu” w kategorii „najwiêksza
osobowoœæ w promocji regionu”.

PaŸdziernik
„Dobrem zwyciê¿aæ” – spektakl poœwiêcony
mêczeñskiej œmierci ks. Jerzego Popie³uszki (Jerzy
Zelnik – recytacje, Robert Grudzieñ – organy,
Georgij Agratina – fletnia Pana) zakoñczy³ rozpoczêty w maju XVI Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Trzebnicy.
W tym roku festiwalowe koncerty rozbrzmiewa³y we wspania³ych zabytkowych obiektach sakralnych w Trzebnicy, Szewcach,
Nowej Rudzie, ¯migrodzie, Strzeszowie, Wysokim Koœciele, Obornikach Œl¹skich, Oleœnicy, Krynicznie, Miliczu, Wroc³awiu. Szczególny koncert odby³ siê w Brzegu Dolnym, gdzie na proœbê pochodz¹cego w tego miasta aktora Cezarego ¯aka zosta³ zrealizowany
z jego udzia³em spektakl s³owno-muzyczny z okazji 800-lecia powstania Zakonu Franciszkanów.
Przed zawsze liczn¹ publicznoœci¹ wystêpowali m. in. Ma³gorzata Walewska – mezzosopran, Wies³aw Ochman – tenor, Renata
Dobosz – mezzosopran, Halina Mansarliñska – fortepian, Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce, Marek Torzewski – œpiew, zespó³ Camerata Vistula, Pawe³ Gusnar – saksofon, Kaludiusz Baran – akordeon, Robert Grudzieñ – organy oraz aktorzy: Krzysztof Kolberger,
Zbigniew Zamachowski, Jerzy Zelnik, Cezary ¯ak.
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By³o te¿ znaczne grono artystów zagranicznych. Z Wybrze¿a Koœci S³oniowej „Claret -Gospel”. Z Niemiec: Galnc Trio t. r. b. classic, Roza Kochanek – wokal, Benedikt Fr¹ckiewicz – klarnet, saksofony, Thomas Glanc – organy, fortepian. Z Republiki Czeskiej Vladimir Kepu – tr¹bka. Ze S³owacji Mario Sedlar – organy. Z Ukrainy
Georgij Agratina – fletnia Pana, cymba³y. Ogó³em w 12 miejscowoœciach Dolnego Œl¹ska, koncertów tegorocznego festiwalu wys³ucha³o oko³o 11 tys. widzów.

Listopad
Pod has³em „Dolny Œl¹sk – ziemia polsko-niemieckiego pojednania” w dniach 12-14 listopada w Krzy¿owej odby³o siê Dolnoœl¹skie Forum Polityczne i Gospodarcze. Stowarzyszenie jest partnerem programowym tej imprezy. W trakcie forum prezes S³awomir
Najnigier by³ animatorem grupy zajmuj¹cej siê tematyk¹ energetyki. Wytyczone podczas dyskusji kierunki – deklaracja Europa Quo
Vadis oraz Energetyka XXI – sta³y siê g³ównymi polami aktywnoœci
uczestników obrad.
„20 lat finansów samorz¹dowych w Polsce” to temat konferencji jaka odby³a siê w dniach 18-20 listopada w Zamku Kliczków ko³o Boles³awca. Stowarzyszenie by³o jednym z jej organizatorów.
Wœród 136 uczestników spotkania byli przedstawiciele ogólnopolskich i regionalnych stowarzyszeñ oraz zwi¹zków samorz¹dowych,
izb obrachunkowych, Ministerstwa Finansów, Najwy¿szej Izby
Kontroli, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego Banku Polskiego, wy¿szych uczelni,
urzêdów marsza³kowskich, a tak¿e przedstawiciele jednostek samorz¹du terytorialnego: burmistrzowie, wójtowie, skarbnicy polskich miast i gmin.
Uznano, ¿e spotkanie sta³o sie doskona³ym forum wymiany doœwiadczeñ i prób okreœlenia perspektyw rozwoju samorz¹du terytorialnego.
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Unikatowy reprint. Opracowany i wydany w latach 1738–1752
Atlas Homanna by³ dzie³em wyj¹tkowym. Zawarte w nim mapy pod
ka¿dym wzglêdem przewy¿sza³y wszystkie wczeœniejsze
wydawnictwa kartograficzne na temat Œl¹ska. Nowatorskie metody ich
opracowania sprawi³y, ¿e s¹ wrêcz kopalni¹ wiedzy o ówczesnym
¿yciu gospodarczym. Po raz pierwszy pojawi³y siê na nich piktogramy
oraz sygnatury ró¿nicuj¹ce miasta ( m.in. . królewskie, warowne, bez
murów) i wsie (skupione, rozproszone). Oprócz dróg, mostów i brodów
zaznaczono zamki, pa³ace i dwory, koœcio³y, klasztory, kaplice,
zabytkowe ruiny, a nawet miejsca wystêpowania cudownych obrazów.
Wskazano miejsca eksploatacji z³ó¿ mineralnych, wód mineralnych,
zak³adów produkcyjnych, wiêkszych gospodarstw rolnych, winnic.
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska wyda³o
oprawiony w p³ótno i skórê reprint tego atlasu wzbogacony o mapy
£u¿yc (z 1715 r.) i Hrabstwa K³odzkiego (z 1747 r.).

Grudzieñ
Pod patronatem Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego w dniach 3–4 grudnia w Hoteli „Diament”
we Wroc³awiu zorganizowaliœmy III Dolnoœl¹skie Forum Energii Odnawialnej. Obrady przygotowano pod
has³em „Praktycy dla Praktyków. Dobre praktyki
w OZE i efektywnoœci energetycznej”. Przedstawiono dwadzieœcia
dwie prezentacje i referaty. Poza gronem wybitnych ekspertów zajmuj¹cych siê problematyk¹ odnawialnych Ÿróde³ energii, wyk³ady
prowadzili tak¿e przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, na terenach których s¹ one wykorzystywane.
Wspó³organizatorami Forum byli: Dolnoœl¹skie Centrum Bezpieczeñstwa Energetycznego przy Dolnoœl¹skim Parku Innowacji i Nauki S.A., Stowarzyszenie Wolna Przedsiêbiorczoœæ w Œwidnicy,
Fundacja Centrum Innowacji i Rozwoju Energii Odnawialnych oraz
Dolnoœl¹ski Klaster Energii Odnawialnej.
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W 2010 roku samorz¹d terytorialny w Polsce obchodzi³ dwudziest¹ rocznicê istnienia. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska, dla którego wspó³praca z samorz¹dem jest od pocz¹tku najwa¿niejszym priorytetem aktywnoœci, swoje tegoroczne
przedsiêwziêcia w znacznej mierze podporz¹dkowa³o temu wydarzeniu.

Marzec
Pod has³em „20 lat Samorz¹du Dolnoœl¹skiego”
w dniach 24-26 marca w Kudowie Zdroju odby³o siê
XI Dolnoœl¹skie Forum Samorz¹du Terytorialnego.
Tym razem na spotkanie z przedstawicielami gminnych, miejskich i powiatowych samorz¹dów przyjecha³o wyj¹tkowo du¿o oficjalnych goœci: marsza³ek
Marek £apiñski wraz z ca³ym Zarz¹dem Województwa, wojewoda
Rafa³ Jurkowlaniec, przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego Jerzy Pokój wraz z du¿¹ grup¹ radnych, prezydent
Wroc³awia Rafa³ Dutkiewicz, niezwykle oddany sprawom samorz¹dowym prof. Leon Kieres, wiceministra MEN Lilla Jaroñ, pose³ Henryk Go³êbiewski.

Licznie reprezentowane by³y te¿ firmy, instytucje i organizacje
dzia³aj¹ce na rzecz rozwoju regionu, m. in. Regionalne Biuro Województwa Dolnoœl¹skiego w Brukseli, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu, Politechnika Wroc³awska, Dolnoœl¹ski Klaster Energii Odnawialnej,
Wy¿sza Szko³a Handlowa we Wroc³awiu, Wojewódzkie Biuro
Urbanistyczne we Wroc³awiu, Bank Ochrony Œrodowiska, Fundacja „Cedres”, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroc³awskiej, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wroc³awiu. £¹cznie na obrady przyjecha³o ok. 300 osób.
Uczestnicy forum brali udzia³ w dwóch sesjach plenarnych,
z których pierwsza poœwiêcona by³a ewolucji i dokonaniom samorz¹du dolnoœl¹skiego w latach 1990–2009, a tematem drugiej by³o
finansowanie samorz¹du w warunkach spowolnienia gospodarczego oraz nowych rozwi¹zañ w ustawie o finansach publicznych.
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Ponadto odby³a siê debata na temat „Czy Dolnoœl¹zacy mog¹ byæ
usatysfakcjonowani dokonaniami samorz¹dów” oraz dwa spotkania panelowe. Tematem pierwszego by³o bezpieczeñstwo publiczne, a drugiego energia odnawialna – dobre praktyki w regionie.
Podobnie jak w roku ubieg³ym, w trakcie pierwszego dnia forum
og³oszono rozstrzygniêcie kolejnej edycji konkursu „Gazety Wyborczej” – „Z³ote Jedynki”.
Innym uroczystym momentem tego dnia by³o uhonorowanie
przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska osób, które zwi¹zane z samorz¹dem od pocz¹tku, teraz na scenie Teatru
Zdrojowego w Kudowie Zdroju odbiera³y laudacjê „za nieprzerwan¹, dwudziestoletni¹ pracê w organach samorz¹du terytorialnego
na rzecz s¹siadów, spo³ecznoœci lokalnych i naszego piêknego Dolnego Œl¹ska”.
Oprócz obrad plenarnych i panelowych w drugim dniu forum
odby³a siê te¿ – jako impreza towarzysz¹ca zorganizowana przez
Radio Wroc³aw – prezentacja najnowszych mo¿liwoœci wykorzystania Internetu w celach promocyjnych i kampaniach wyborczych,
w czasie której przedstawiono najciekawsze projekty internetowe
zrealizowane przez dolnoœl¹skie samorz¹dy.
W kuluarach czynna by³a wystawa malarstwa skupionych przy
Stowarzyszeniu artystów plastyków. Prezentowano tak¿e wydan¹
przez Stowarzyszenie z okazji 20-lecia samorz¹du terytorialnego
na Dolnym Œl¹sku, pami¹tkow¹ monetê „20 Rajców Dolnoœl¹skich”. Autorem projektu monety by³ artysta plastyk Jerzy Jerych.
W cyklu wydawniczym „Dolny Œl¹sk wczoraj i dziœ” ukaza³ siê
kolejny suplement pt. „Podwójnie strze¿eni. Armia Radziecka
w Legnicy (1945–1993)”. To monografia pobytu wojsk radzieckich
i rosyjskich w Polsce, ze szczególnym uwzglêdnieniem Legnicy,
która dla tych wojsk by³a miastem najwa¿niejszym. Tam bowiem
stacjonowa³y sztaby Pó³nocnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej
i Zachodniego Kierunku Operacyjnego.
Na 190 stronach ksi¹¿ki znajduje siê wiele danych statystycznych, wykaz dowódców, fotografie zajmowanych przez Rosjan
obiektów. Praca skupia siê na pocz¹tkach pobytu Armii Radzieckiej
w Polsce, funkcjonowaniu jej garnizonu w Legnicy i problematyce
wyjœcia z Polski. W publikacji znaleŸæ te¿ mo¿na podstawowe dokumenty reguluj¹ce od strony prawnej zasady pobytu wojsk
wschodniego s¹siada u nas.
Ksi¹¿ka jest skrócon¹ wersj¹ rozprawy doktorskiej, obronionej
przez Joannê Lillê Œwi¹cik w 2007 roku na Uniwersytecie Opolskim.
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Maj
W Kudowie Zdroju 14 maja odby³o siê Walne Zebranie Cz³onków. Po obligatoryjnych sprawozdaniach oceniono efekty ostatnich
przedsiêwziêæ, omówiono stan przygotowañ do XIV edycji wyró¿nienia „Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu”, a tak¿e dyskutowano nad zg³a-
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szanymi propozycjami nowych przedsiêwziêæ. Decyzj¹ Walnego
Zebrania przyjêto w poczet cz³onków zwyczajnych pana Jerzego
Ludwina oraz pozbawiono cz³onkowstwa panów Ryszarda Niebieszczañskiego i Jerzego Terleckiego.
Zaprezentowano dwa nowe kluby powsta³e przy Stowarzyszeniu. Historiê i dzia³alnoœæ Klubu £uczniczego „Dolnoœl¹zak” przedstawi³ Bogdan Cybulski, a cele Dolnoœl¹skiego Klubu Promocji Plastyki omówi³ inicjator powo³ania klubu – Jerzy Jerych.
Jerzy Ludwin

Klub £uczniczy „Dolnoœl¹zak” – to projekt maj¹cy na
celu promocjê Dolnego Œl¹ska poprzez inicjowanie
i prowadzenie dzia³alnoœci sportowej, rekreacyjnej i turystycznej w regionie. Utworzona Sekcja £ucznictwa
Bloczkowego jest odpowiedzi¹ na rosn¹ce zainteresowanie t¹ popularn¹ w Europie i na œwiecie dyscyplin¹. Zrzesza ona zarówno
czo³owych polskich zawodników wywodz¹cych siê z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Talent”, jak te¿ entuzjastów i sympatyków ³ucznictwa, dla których strzelectwo to forma spêdzania wolnego czasu. Osi¹gniêcia klubu pomagaj¹ ugruntowaæ siln¹ pozycjê
Dolnego Œl¹ska w œrodowisku polskiego i europejskiego ³ucznictwa
bloczkowego. £ucznicy klubu zajmuj¹ czo³owe miejsca w Mistrzostwach Polski, w kolejnych rundach Pucharu Polski, w turniejach
i zawodach miêdzynarodowych, sk¹d czêsto wracaj¹ z trofeami. Jeden z cz³onków „Dolnoœl¹zaka” jest powo³any do sekcji ³uków
bloczkowych kadry narodowej.
Dolnoœl¹ski Klub Promocji Plastyki – powsta³ w wyniku wieloletniej wspó³pracy Stowarzyszenia ze Zwi¹zkiem
Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka U¿ytkowa
we Wroc³awiu. Klub ma na celu inicjowanie i wspieranie
przedsiêwziêæ zwi¹zanych z kultur¹ i edukacj¹ plastyczn¹, promowanie dolnoœl¹skich osi¹gniêæ plastycznych, doradztwo
i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. Cz³onkami
mog¹ byæ artyœci plastycy, artyœci rzemieœlnicy, dzia³acze kultury.
W planach klubu jest m. in. organizacja otwartych wystaw i konkursów o tematyce regionalnej, inspirowanie plastycznych dzia³añ
promocyjnych na terenie Dolnego Œl¹ska, poszukiwanie nowych
propozycji pami¹tek regionalnych, organizowanie przy wspó³pracy
z urzêdami gmin spotkañ z artystami, warsztatów tematycznych,
pokazów, wystaw i plenerów z zakresu sztuki u¿ytkowej, rêkodzie³a artystycznego i ludowego.
W 2010 r. klub zorganizowa³ 3 wystawy tematyczne:
– W maju w Galerii Klubu Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego – wystawa edukacyjna „Notatki i szkice plastyczne”. Autorzy: Stanis³aw
Babczyñski, Jerzy Jerych i Wojciech Pomianowski.
– W lipcu w tej samej galerii – wystawa malarstwa „Tematy myœliwskie”. Autorzy: Wojciech Bartnik, Jerzy Jerych i Stanis³aw Skrzypiñski.
– W sierpniu w Zamku Ksi¹¿ k. Wa³brzycha – wystawa akwarel
Andrzeja WoŸniaka pt. „Zamki i Pa³ace Dolnego Œl¹ska”.
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Czerwiec
Na terenie kompleksu rekreacyjnego „Mi³ocin” w Pierwoszowie
odby³ siê inauguracyjny koncert XVII Miêdzynarodowego Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej w Trzebnicy. Wyst¹pi³ tenor Marek Torzewski wraz z organist¹ Robertem Grudniem.

Wrzesieñ
W Teatrze Miejskim w Œwidnicy 16 wrzeœnia mia³
miejsce uroczysty fina³ XIV edycji wyró¿nienia
„Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu”. Laureatem w kategorii: najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu zosta³ architekt Marek Staffa – autor 21- tomowego
„S³ownika geografii Sudetów” i ponad 300 ksi¹¿ek
zwi¹zanych g³ównie z tematyk¹ górsk¹. Laury dla
najbardziej gospodarnych samorz¹dów otrzyma³y
Powiat G³ogowski, Miasto i Gmina Bogatynia oraz Miasto
Œwidnica.
Przyznano dwa wyró¿nienia specjalne. Otrzyma³y je:
– Maja W³oszczowska – za wicemistrzostwo olimpijskie i mistrzostwo œwiata w kolarstwie górskim
– Zespó³ Szkó³ nr 14 we Wroc³awiu – za wybitne osi¹gniêcia
edukacyjne.
Zmiany w Internecie. Nasza strona www.dolnyslask.wroc.pl
otrzyma³a now¹ oprawê graficzn¹. Wzbogacone zosta³y tak¿e jej
treœci.

PaŸdziernik
Milicz. Zorganizowany w koœciele pw. œw. Andrzeja Boboli koncert zatytu³owany „Bracia, póki
czas czyñmy dobrze” w wykonaniu Cezarego ¯aka – recytacja i Thomasa Thona (Republika Czeska)
– organy, zakoñczy³ 16 paŸdziernika XVII Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej w Trzebnicy.
W tym roku oprócz Bazyliki w Trzebnicy festiwalowe koncerty goœci³y œwi¹tynie w ¯migrodzie, Wysokim Koœciele, Oleœnicy, Krynicznie,
Obornikach Œl¹skich, Nowej Rudzie, Szewcach, Brzegu Dolnym, £ozinie i Miliczu.
Koncertowali m. in.: Marek Torzewski – tenor, Robert Grudzieñ
– organy, fortepian, Zespó³ Instrumentów Dawnych „Ars Nova”,
Zespó³ Wokalny ze Szczyrku, Jacenty Ignatowicz – pi³a œpiewaj¹ca, liœæ, trombita, Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce, Kwartet
Smyczkowy, Krzysztof Stanieda – fortepian, Chopin Piano Kwintet,
Zbigniew Ma³kowicz, Zespó³ Muzyki Sakralnej LUMEN, „Alfabre

2010

15 lat Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska

15 lat spds-n1.qxd

99

15 lat spds-n1.qxd

2012-10-26

2010

11:08

Page 100

KRONIKA ZDARZEÑ
Concinui”- Sekstet Wokalny, Ma³gorzata Walewska – mezzosopran, Camerata Vistula – Robert Jaros³aw Kossakowski – kontratenor, Bartosz Patryk Rzyman – organy, Piotr Sadowski z Zespo³em:
Dagmara Œwitacz – sopran, Piotr Sadowski – skrzypce, Renata Sadowska – klawesyn, organy, Cezary ¯ak – recytacja, Thomas Thon
(Republika Czeska) – organy, Krzysztof Kolberger – recytacja, Georgij Agratina – fletnia Pana, cymba³y (Ukraina).
Ogó³em, w 12 miejscowoœciach Dolnego Œl¹ska festiwalowych
koncertów wys³ucha³o ponad 11 tys. widzów.
„Zadania w³asne gmin. Czy artyku³y 6 i 7 ustawy o samorz¹dzie
gminnym mo¿na „odmroziæ” – to temat konferencji, która odby³a
siê w dniach 18-20 paŸdziernika w Zamku Kliczków ko³o Boles³awca. Organizatorem spotkania by³a Firma Wolters Kluwer Polska
wspierana przez Krajow¹ Radê Regionalnych Izb Obrachunkowych
i nasze Stowarzyszenie. Opiekê merytoryczn¹ zapewni³y czasopisma „Finanse Komunalne” oraz „Orzecznictwo w Sprawach Samorz¹dowych”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji pañstwowej i samorz¹dowej, organów kontroli i nadzoru
oraz œrodowiska akademickiego.

Celem konferencji by³a próba jednoznacznego wskazania ustawowych granic samodzielnoœci w okreœlaniu przez gminê jej zadañ
w³asnych. Jest to obecnie jedno z najistotniejszych i najbardziej
kontrowersyjnych zagadnieñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem samorz¹du terytorialnego.
Tematyka obrad koncentrowa³a siê wokó³ normatywnej roli
i praktycznego stosowania artyku³ów 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym. Zagadnienie to jest niezwykle
istotne, gdy¿ od w³aœciwej interpretacji wskazanych wy¿ej przepisów zale¿y, czy i w jakim zakresie samorz¹d gminny bêdzie móg³
podejmowaæ dobrowolne, nieskonkretyzowane w ustawach szczególnych, zadania w³asne. Wykonywanie okreœlonych zadañ wi¹¿e
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siê bowiem z ponoszeniem wydatków bud¿etowych podlegaj¹cych
kontroli ze strony regionalnych izb obrachunkowych.
Intencj¹ spotkañ w Kliczkowie jest stworzenie w miarê sta³ej grupy uczestników oraz doprowadzenie do systematycznego krytycznego przegl¹du istotnych zagadnieñ, wa¿nych dla sprawnego wykonywania zadañ przez samorz¹dy terytorialne, a tym samym istotnych dla sprawnego funkcjonowania pañstwa.

Listopad
Pod has³em: Technika i technologia – impulsy rozwojowe odby³o siê w ostatnich dniach listopada XII Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzy¿owej. Przedmiotem obrad by³y relacje dwustronne:
wp³yw techniki i technologii na rozwój regionu oraz regionalne impulsy stymuluj¹ce rozwój techniki i technologii. Stowarzyszenie by³o partnerem programowym forum.

Grudzieñ
W dniach 2–3 grudnia w Hali IASE we Wroc³awiu
pod patronatem Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego odby³y siê IV Dolnoœl¹skie Forum Energii Odnawialnej oraz IV Dolnoœl¹skie Targi Energii Odnawialnej. Organizatorami obu imprez by³y: Dolnoœl¹skie Centrum Bezpieczeñstwa Energetycznego przy Dolnoœl¹skim
Parku Innowacji i Nauki S. A., Stowarzyszenie Wolna Przedsiêbiorczoœæ w Œwidnicy, Fundacja Centrum Innowacji i Rozwoju Energii
Odnawialnych, Dolnoœl¹ski Klaster Energii Odnawialnej oraz nasze
Stowarzyszenie.
Obrady forum poœwiêcone by³y aktualnemu stanowi programu
kolektorowego, efektywnoœci energetycznej ma³ych elektrowni
wiatrowych, perspektyw rozwoju fotowoltaiki na Dolnym Œl¹sku,
efektywnoœci instalacji biogazowych w produkcji energii elektrycznej i ciep³a, a tak¿e problemom zwi¹zanym z rozwojem instalacji
inteligentnych.
Celem towarzysz¹cych forum targów energii odnawialnej by³o
zaprezentowanie jak najwiêkszej liczby ró¿norodnych praktycznych zastosowañ tej energii.
Zakoñczono rozpoczête w sierpniu tego roku prace zwi¹zane ze
zleconym przez Agencjê Rozwoju Aglomeracji Wroc³awskiej opracowaniem raportu na temat „Identyfikacja endogenicznych atutów
jednostek samorz¹du terytorialnego wchodz¹cych w sk³ad Aglomeracji Wroc³awskiej”. Przedmiotem badañ objête zosta³y gminy
bêd¹ce akcjonariuszami ARAW oraz miasto Wo³ów, a g³ównym celem badañ by³o wskazanie tych atutów gmin, które mog¹ siê staæ
atutami Aglomeracji Wroc³awskiej. Badania przeprowadzi³ zespó³
pod kierunkiem prof. Stanis³awa Korenika. Stowarzyszenie patronowa³o temu przedsiêwziêciu.
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Dla Stowarzyszenia by³ to rok trudnych zmian. Zamiast œwiêtowaæ jubileusz piêtnastolecia dzia³alnoœci trzeba by³o zmieniæ siedzibê biura. Po czternastu latach zasiedzenia w jednym miejscu to
nie by³o ³atwe przedsiêwziêcie. Nowy adres to:
53-015 Wroc³aw ul. Karkonoska 8, w budynku Telewizji Wroc³aw

Marzec
Pod has³em „Dolny Œl¹sk 2020 – czysty region” dniach 23–25
marca odby³o siê w Kudowie Zdroju XII Dolnoœl¹skie Forum Samorz¹du Terytorialnego. W obradach uczestniczyli m. in. marsza³ek
Rafa³ Jurkowlaniec, wojewoda Aleksander Marek Skorupa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska Bernard B³aszczyk, pose³
Ewa Wolak, przedstawiciele Departamentu Koordynacji Polityki
Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Wies³aw Sudak i Andrzej Brzozowy, prezes Marek Mielczarek i jego wspó³pracownicy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej z Wroc³awia.

W obradach udzia³ wziê³o ³¹cznie ponad 230 osób reprezentuj¹cych przedstawicieli dolnoœl¹skich jednostek samorz¹du terytorialnego, Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki, Urz¹d Marsza³kowski,
Sejmik Dolnoœl¹ski, a tak¿e firmy, instytucje i organizacje dzia³aj¹ce na rzecz rozwoju regionu.
List z ¿yczeniami kolejnych osi¹gniêæ w pracy na rzecz wspólnego dobra ca³ej spo³ecznoœci regionu dolnoœl¹skiego oraz owocnych obrad nad jutrem polskiej samorz¹dnoœci skierowa³ do uczestników forum prezydent RP Bronis³aw Komorowski.
Kolejny raz wrêczono „Z³ote Jedynki” Gazety Wroc³awskiej.
Tematem wiod¹cym obrad by³y nowe regulacje prawne w gospodarce odpadami w kontekœcie wymagañ Unii Europejskiej i wynikaj¹ce z tego koniecznoœci oraz problemy przy realizacji.
Temat obrad plenarnych to „Rewolucja w gospodarce odpadami
komunalnymi w Polsce”. Ponadto odby³a siê debata „Czysty Dolny
Œl¹sk 2020 – jak to zrobiæ” oraz cztery spotkania panelowe:
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2011

– „Wspó³praca jst i sektora prywatnego w zakresie gospodarki
odpadami”
– „Inwestycje w gminach w warunkach konfliktu spo³ecznego”
– „Nadzór i kontrola nad dzia³alnoœci¹ jst – co nowego? „
– „Spo³eczeñstwo informacyjne na Dolnym Œl¹sku. Wizje, szanse, zagro¿enia”
Tym razem obrady forum poprzedzi³a szeroka kampania ekologiczna skierowana do w³adz samorz¹dowych i mieszkañców Dolnego Œl¹ska. Sk³ada³y siê na ni¹:
– Cykl artyku³ów redakcyjnych wraz ze zdjêciami na temat gospodarki odpadami zamieszczonych w Gazecie Wyborczej-Tygodnik z Dolnego Œl¹ska.
– Prowadzenie serwisu poœwiêconego gospodarce odpadami,
skierowanego do samorz¹dów i mieszkañców Dolnego Œl¹ska, na
który sk³adaj¹ siê m.in. artyku³y edukacyjne nt. gospodarki odpadami, tak¿e materia³y nadsy³ane przez specjalistów.
– Cykl newslettlerów wysy³anych do w³adz samorz¹dowych
z Dolnego Œl¹ska informuj¹cych o kolejnych zmianach w ustawie
gospodarki odpadami.
– Opracowanie folderu w formie albumu fotograficzno-edukacyjnego podsumowuj¹cego najwa¿niejsze informacje zwi¹zane
z gospodark¹ odpadami i zmian¹ w ustawie o gospodarce odpadami, z naciskiem na elementy zwi¹zane z Dolnym Œl¹skiem.

– Film edukacyjno-ekologiczny obrazuj¹cy gospodarkê odpadami na Dolnym Œl¹sku, który zosta³ pokazany w trakcie forum.
Ponadto w czasie forum w parku zdrojowym w Kudowie czynna
by³a ogólnodostêpna wystawa fotograficzna obrazuj¹ca z³e i dobre
praktyki w segregacji, obrocie, przetwarzaniu i utylizacji œmieci.
Autorami s¹ fotoreporter Mieczys³aw Michalak oraz redaktor Jacek
Kulesza – obaj z wroc³awskiego oddzia³u Gazety Wyborczej.

Stanisaw Gral

Czes³aw
Krêcichwost
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Na posiedzeniu Walnego Zebrania, które odby³o siê w Kudowie
Zdroju w dniu 25 marca, po zakoñczeniu forum, przyjêto nowych
cz³onków zwyczajnych: Stanis³awa Górala, Czes³awa Krêcichwosta i Jerzego Stolarczyka.
Jerzy Stolarczyk
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Maj
Od 1 maja siedzib¹ biura Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji
Dolnego Œl¹ska jest budynek Telewizji Wroc³aw przy ul. Karkonoskiej 8. Ka¿da przeprowadzka jest trudna i kosztowna. Ka¿de organizowanie siê od nowa, Zw³aszcza porz¹dkowanie archiwum jest
uci¹¿liwe, ale atutem nowego miejsca jest znacznie ³atwiejszy dojazd do nas zarówno samochodem, jak i œrodkami komunikacji
miejskiej.
Zaprezentowana w czasie forum w Kudowie Zdroju wystawa
edukacyjno-informacyjna „Œmieæ po ludzku” mia³a na celu to
zwrócenie uwagi spo³eczeñstwa na zagro¿enia wynikaj¹ce ze
z³ych praktyk zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami oraz wskazanie
pozytywnych przyk³adów w tym zakresie.

Od maja do paŸdziernika eksponowaliœmy j¹ jeszcze w 15 miejscowoœciach regionu. By³a w Œwidnicy podczas Kongresu Regionów,
potem kolejno w K³odzku, Wa³brzychu, Strzegomiu, Legnicy, Lubinie, G³ogowie, Boles³awcu, Zgorzelcu, Jeleniej Górze, Kamiennej
Górze, Trzebnicy, Twardogórze, Oleœnicy i w K¹tach Wroc³awskich.

Wrzesieñ
W Miejskim Oœrodku Kultury i Sztuki w Oleœnicy
odby³ siê uroczysty fina³ XV edycji wyró¿nienia „Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu”. Laureatem w kategorii najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu zosta³
prof. Jan Biliszczuk – twórca projektu Mostu Rêdziñskiego we Wroc³awiu, uznanego za najwiêkszy most
w Polsce. Klucze Sukcesu dla najbardziej gospodarnych samorz¹dów przyznano Gminie Grêbocice,
Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Powiatowi Œredzkiemu. Wrêczono tak¿e wyró¿nienia specjalne. Otrzymali je:
– Ks. Kanonik Franciszek Rozwód
– nestor dolnoœl¹skich kap³anów
– Stowarzyszenie Pomocy im. œw. Brata Alberta
– za 30 lat dzia³alnoœci charytatywnej.
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KRONIKA ZDARZEÑ
PaŸdziernik
Kolejna zmiana w Stowarzyszeniu. We wrzeœniu rozwi¹zaliœmy
umowê o pracê z Renat¹ Jastrzêbsk¹ – wieloletni¹ pracownic¹ biura. Obowi¹zki kierownika biura Stowarzyszenia od 1 paŸdziernika
przejê³a Magdalena Losiak Piotrowska.
Organizowane w Zamku Kliczków ko³o Boles³awca konferencje
na temat finansów samorz¹dów terytorialnych wesz³y na sta³e do
kalendarza imprez wspó³organizowanych przez Stowarzyszenie.
W tym roku w dniach 10-12 paŸdziernika odby³a siê tam konferencja na temat „Finanse samorz¹du terytorialnego po zmianach
wprowadzonych przez ustawê z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych”.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji pañstwowej, samorz¹dowej, organów kontroli i nadzoru oraz œrodowiska akademickiego.
W Bazylice œw. Jadwigi w Trzebnicy 16 paŸdziernika zakoñczy³ siê rozpoczêty w czerwcu
XVIII Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Koncert fina³owy zatytu³owany
„Wieczór sowich piosenek” wykonali Grzegorz
Turnau i Jacek Królikowski.
Festiwalowe koncerty odbywa³y siê w œwi¹tyniach Obornik Œl¹skich, ¯migrodu, Prusic, Wiszni Ma³ej, Zawoni, Oleœnicy, Strupiny,
Wysokiego Koœcio³a, Kryniczna, Czeszowa.

Tak¿e w ramach festiwalu, w oœrodku wypoczynkowym „Mi³ocin” k. Trzebnicy – odby³ siê koncert muzyki celtyckiej i popularnej. Wykonawcy to: Linsay Davidson – dudy szkockie I Zespó³ The
Reivers.

Magdalena Losiak
Piotrowska

2011

15 lat Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska
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Listopad
W dniach 24-26 listopada odby³o siê w Krzy¿owej Dolnoœl¹skie
Forum Polityczne i Gospodarcze. Temat „Dolny Œl¹sk – na mapie
Europy”. Jesteœmy sta³ym partnerem programowym tego forum.
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Ryszard. Od niego wszystko siê zaczê³o. Spotkania samorz¹dowców siê zaczê³y, Stowarzyszenie siê zaczê³o,
Klucz Sukcesu siê zacz¹³…
W swojej firmie, na terenach targowych Centrum Promocji Gospodarczej BUDEXPO-WROC£AW, przy okazji
organizowanych tam imprez doprowadzi³ do pierwszych
spotkañ dolnoœl¹skich dzia³aczy samorz¹dowych, zaszczepi³ ideê, a potem stworzy³ klimat do powo³ania Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska. A kiedy
to sta³o siê faktem przedstawi³ koncepcjê wyró¿nienia Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu.
Od pocz¹tku udzieli³ Stowarzyszeniu miejsca w swojej
firmie, z czego korzystaliœmy jak d³ugo by³o to mo¿liwe –
równo przez szesnaœcie lat. Od pocz¹tku przyj¹³ najmniej
widoczn¹, lecz najbardziej odpowiedzialn¹ rolê sekretarza Zarz¹du i sprawuje j¹ do dziœ. Jest motorem napêdowym wiêkszoœci naszych dzia³añ i opisanych tu zdarzeñ.
Czy poza prac¹ i dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ ma czas dla
siebie? Stara siê mieæ. Oprócz ¿eglarstwa, które jest jego
wielk¹ sportow¹ pasj¹, lubi podró¿owaæ po œwiecie, ale
w³aœnie ¿eglarstwo na co dzieñ zaprz¹ta mu g³owê. Najnowszy pomys³ to chêæ wykreowania stroju galowego ¿eglarzy. Pierwsze propozycje sprawdza na sobie.
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DOLNOŒL¥SKI
KLUCZ SUKCESU
1997–2011
15 LAT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ
PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA
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Kapitu³a Wyró¿nienia
DOLNOŒL¥SKI KLUCZ SUKCESU
w latach 2011–2012
VIII kadencja
przewodnicz¹cy – dr Bogdan Cybulski
wiceprzewodnicz¹cy – Józef Król
– S³awomir Najnigier
– prof. Jan Waszkiewicz
cz³onkowie – Henryk Go³êbiewski
– S³awomir Hunek
– ks. bp dr Edward Janiak
– Rafa³ Jurkowlaniec – marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego
– prof. dr hab. Leon Kieres
– Marek £apiñski – pose³ na Sejm RP
– dr hab. Andrzej £oœ
– dr Ewa Mañkowska – wicewojewoda dolnoœl¹ska
– dr nauk med. Pawe³ Wróblewski
sekretarz – Ryszard Chruœcicki

Spis rzeczy
Laureaci i nominaci I edycji
Laureaci i nominaci II edycji
Laureaci i nominaci III edycji
Laureaci i nominaci IV edycji
Laureaci i nominaci V edycji
Laureaci i nominaci VI edycji
Laureaci i nominaci VII edycji
Laureaci i nominaci VIII edycji
Laureaci i nominaci IX edycji
Laureaci i nominaci X edycji
Laureaci i nominaci XI edycji
Laureaci i nominaci XII edycji
Laureaci i nominaci XIII edycji
Laureaci i nominaci XIV edycji
Laureaci i nominaci XV edycji
Laureaci i nominaci XVI edycji

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
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Cz³onkowie Kapitu³y Wyró¿nienia
DOLNOŒL¥SKI KLUCZ SUKCESU
w latach 1997–2006
I kadencja (1997–1998)
II kadencja (1999–2000)
III kadencja (2001–2002)
IV kadencja (2003–2004)
V kadencja (2005–2006)
VI kadencja (2007–2008)
VII kadencja (2009–2010)
VIII kadencja (2011–2012)

Chruœcicki Ryszard, sekretarz – VIII kadencja
Cybulski Bogdan, przewodnicz¹cy – I. II, III, IV, V, VI, VII, VIII kadencja
Fiedorowicz Miros³aw, cz³onek – IV, V kadencja
Gawrzo³ Henryk, cz³onek – I kadencja
Golak Julian, cz³onek – II kadencja
Go³êbiewski Henryk, cz³onek – III, IV, V, Vi, VII, VIII kadencja
Gronkiewicz Teresa, cz³onek – II kadencja
Gryczyñski Wojciech, sekretarz – II, III, IV, V, VI, VII kadencja
Herbst Lothar, cz³onek – I, II kadencja
Horodniczy Bogdan, cz³onek – II, III, IV, V kadencja
Hunek S³awomir, cz³onek – VI, VII, VIII kadencja
Janiak Edward, cz³onek – VI, VII, VIII kadencja
Jurkowlaniec Rafa³, cz³onek – VIII kadencja
Kieres Leon, cz³onek – VI, VII, VIII kadencja
Król Józef, wiceprzewodnicz¹cy – II, VI, VII, VIII kadencja
Krzemiñska Teresa, wiceprzewodnicz¹ca – I, II kadencja
£apiñski Marek, cz³onek – VII, VIII kadencja
£askawiec Jerzy, cz³onek – VI, VII kadencja
£oœ Andrzej, cz³onek – VI, VII, VIII kadencja
Marak Janusz, sekretarz – I kadencja
Mañkowska Ewa, cz³onek – VI, VII, VIII kadencja
Michnik Ewa, cz³onek – III kadencja
Miodek Jan, cz³onek – I, II kadencja
Najnigier S³awomir, wiceprzewodnicz¹cy – III, IV, V, VI, VII, VIII kadencja
P³atek Edward, cz³onek – I kadencja
Rakowicz Marek, cz³onek – IV, V, VI, wiceprzewodnicz¹cy – VII kadencja
Rogiñski Bogus³aw, cz³onek – I, II, III, IV, V kadencja
Spyra Józef, wiceprzewodnicz¹cy – I, II, III, IV, V, VI kadencja
Stasik Karol, cz³onek – I kadencja
Œliwiñski Zdzis³aw, cz³onek – I kadencja
Warczak Tadeusz, cz³onek – I kadencja
Waszkiewicz Jan, cz³onek – II, III, IV, V, VI, VIII, wiceprzewodnicz¹cy – VII kadencja
Wróblewski Pawe³, cz³onek – VI, VII, VIII kadencja
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Zaraz po powo³aniu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji
Dolnego Œl¹ska zg³oszona zosta³a przez Ryszarda Chruœcickiego propozycja wykreowania regionalnego wyró¿nienia
promuj¹cego Dolny Œl¹sk. Pomys³ zosta³ przyjêty z entuzjazmem i za spraw¹ pomys³odawcy przekuty w Dolnoœl¹ski
Klucz Sukcesu. Zaprojektowa³ go Jerzy Jerych a wykona³ artysta kowal Ryszard Mazur, który jest te¿ autorem wszystkich
pozosta³ych, jakie dot¹d wrêczyliœmy. Podczas wyborów
pierwszej Kapitu³y tego wyró¿nienia powierzono mi funkcjê
przewodnicz¹cego i sprawujê j¹ bez przerwy do dziœ.
Na wstêpie przyjêliœmy zasadê, ¿e co roku zmieniamy miasto, w którym organizujemy fina³ kolejnej edycji Dolnoœl¹skiego Klucza Sukcesu, natomiast tylko nieznacznym modyfikacjom uleg³y w ci¹gu minionych 15 lat kategorie wyró¿nieñ. Te modyfikacje to efekt troski, by zainteresowaniem Kapitu³y obj¹æ mo¿liwie najszersze spektrum aktywnoœci Dolnoœl¹zaków. W 2000 roku dodatkowo wprowadziliœmy wyró¿nienia specjalne.
W ocenie zg³aszanych wniosków Kapitu³a od pierwszej
edycji przestrzega nastêpuj¹cych zasad:
– Szczególn¹ uwagê przywi¹zujemy do funkcjonowania
kandydatów w ich najbli¿szym otoczeniu. Jest dla nas wa¿ne, czy kandydat spe³nia swoje powinnoœci publiczne, czy
wspó³pracuje z w³adzami lokalnymi i organizacjami pozarz¹dowymi.
– Uwa¿amy, ¿e nale¿y promowaæ przede wszystkim dokonania mniej znane. Wielkie, uznane firmy s¹ ju¿ wypromowane, same zabiegaj¹ o laury ogólnopolskie, europejskie
i œwiatowe.
– Staramy siê dostrzegaæ i nagradzaæ przede wszystkim dokonania firm, organizacji i osób dzia³aj¹cych w œrodowiskach
oddalonych od du¿ych oœrodków, bowiem tam szczególnie
potrzebne s¹ pozytywne impulsy.
W dotychczasowych edycjach z blisko 650 nominowanych Kapitu³a wyró¿ni³a Dolnoœl¹skim Kluczem Sukcesu 189
laureatów. Dziœ, po piêtnastu latach, czerpiemy satysfakcjê
z faktu, ¿e Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu jest najstarszym i w powszechnej opinii najbardziej presti¿owym wyró¿nieniem
w naszym regionie.

Bogdan Cybulski

Bogdan Cybulski
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LAUREACI
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ
odby³a siê 14 czerwca 1997 roku
w Teatrze Polskim we Wroc³awiu
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 25 osób
Prywatne Gospodarstwo Rolne Stanis³aw Kuduk
w Kruszynie k. Boles³awca
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 100 osób
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe
CYNK-MAL w Legnicy
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 100 osób
Zak³ad Przemys³u Odzie¿owego
ELPO S.A. w Legnicy

Ks. HENRYK kardyna³ GULBINOWICZ
– najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
Papie¿ Jan Pawe³ II zna³ Wroc³aw nie tylko z wizyt
apostolskich, ceni³ to Miasto i Mieszkañców, nazwa³ je:
„Miasto spotkañ narodów Europy”. Inni okreœlaj¹
Wroc³aw jako „miasto dialogu", „miasto dynamicznego
rozwoju", „miasto pojednania”. Uwa¿am, ¿e do tych
s³usznych okreœleñ warto dodaæ: „Wroc³aw – miasto
wdziêcznoœci”. Przybyli tu Rodacy docenili historiê
i dorobek poprzednich pokoleñ. DŸwignêli z ruin, by
uczciæ przodków, którzy przez ponad tysi¹c lat tworzyli
piêkno Stolicy Dolnego Œl¹ska i ca³ego regionu. Wróci³o
ono do dawnego blasku i zosta³o ubogacone myœl¹,
prac¹ i osi¹gniêciami godnymi pocz¹tków XXI wieku.
Niech staremu emerytowi bêdzie wolno podziêkowaæ
Cz³onkom Kapitu³y Stowarzyszenia za uczciw¹ pracê
i ¿yczyæ dalszego dynamizmu w s³u¿bie spo³eczeñstwu
Dolnego Œl¹ska, które na to zas³uguje.

Henryk Roman Gulbinowicz (89 l.) by³y metropolita wroc³awski.
Œwiêcenia kap³añskie w 1950 roku. Studia specjalizacyjne
na KUL-u, uwieñczone doktoratem w 1955 roku. Powo³any na
biskupa przez Jana Paw³a VI w 1969, sakra 8.02.1970
w Bia³ymstoku z r¹k kard. Stefana Wyszyñskiego.
W roku 1976 przeniesiony na stolicê metropolitaln¹ do
Wroc³awia. Podniesiony do godnoœci kardyna³a przez papie¿a
Jana Paw³a II w 1985 roku. Cz³onek rzymskiej Kongregacji
ds. Koœcio³ów Wschodnich i Kongregacji ds. Duchowieñstwa.
Wielki kanclerz Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we
Wroc³awiu, doktor honoris causa tej¿e uczelni i Akademii Rolniczej
we Wroc³awiu. Civitate wratislaviensi donatus.
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Najlepsza firma handlowa, us³ugowa lub turystyczna
Biuro Podró¿y GLOBUS s.c. w K³odzku
Nowe przedsiêwziêcie gospodarcze z kapita³em polskim
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
CENTROSTAL-WROC£AW S.A.
Nowe przedsiêwziêcie gospodarcze z kapita³em
zagranicznym
Przedsiêbiorstwo THERMAFLEX w ¯arowie
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina Kobierzyce
Najbardziej gospodarna gmina wiejsko-miejska
Miasto i Gmina L¹dek Zdrój
Najbardziej gospodarna gmina miejska
Miasto Jawor
Najlepsza instytucja kultury, organizator festiwalu,
koncertów lub konkursów
Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie Zdroju
Najlepszy oœrodek kultury, biblioteka, oœrodek sportu
i rekreacji, organizator masowej imprezy
Agencja Impresaryjno-Turystyczna PERFEKT
w Boles³awcu
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NOMINACI
Najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
– Irena Daszkiewicz – dyrektor Legnickiego
Centrum Kultury
– Julian Gozdowski – pomys³odawca i organizator
„Biegu Piastów”
– Stanis³aw Góra – prezes Wa³brzyskiego
Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 25 osób
– Zak³ad Us³ug Budowlanych BUDROG s.c.
w Nowej Rudzie
– PPU SENDEX w Ksiêgnicach k. Trzebnicy
– Zak³ad Wytwarzania Czêœci Zamiennych
i Narzêdzi Specjalnych Les³aw Danilewicz
w Jelczu-Laskowicach

1997

Najbardziej gospodarna gmina wiejska
– Gmina Mys³akowice
– Gmina K³odzko
– Gmina Warta Boles³awiecka
Najbardziej gospodarna gmina wiejsko-miejskiej
– Miasto i Gmina G³uszyca
– Miasto i Gmina Bogatynia
– Miasto i Gmina Przemków
Najbardziej gospodarna gmina miejska
– Miasto O³awa
– Miasto Kudowa Zdrój
– Miasto Nowa Ruda

Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do100 osób
– Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe
STOLGRAF s.c. w Stanowicach
– Przedsiêbiorstwo Rolno-Spo¿ywcze FROMAKO
w Komarnie

Najlepsza instytucja kultury, organizator festiwalu,
koncertów lub konkursów
– Bractwo Kopaczy Z³ota w Z³otoryi
– Dominik Ryszard Dembiñski – organizator
Œwieradowskich Spotkañ Zespo³ów
Wykonuj¹cych Muzykê Dawn¹
– Teatr K2 we Wroc³awiu

Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 100 osób
– Zak³ad Produkcyjny Okien i Drzwi Balkonowych
Firma Urzêdowski w Ziêbicach
– POLAR S.A. we Wroc³awiu
– Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A.
w Jeleniej Górze

Najlepszy oœrodek kultury, biblioteka, oœrodek
sportu i rekreacji, organizator masowej imprezy
lub klub sportowy
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Wa³brzychu
– M³odzie¿owe Centrum Kultury HARCERZ
w Legnicy
– Oœrodek Sportu i Rekreacji w Wa³brzychu

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu I edycja – 1997

15 lat spds-n2.qxd

Najlepsza firma handlowa, us³ugowa
lub turystyczna
– WPBP WROBIS S.A. nr 2 we Wroc³awiu
– PPUH STALBET Sp. z o.o. w Boles³awcu
– Biuro Us³ug Turystycznych AGA-TUR
w Legnicy
Nowe przedsiêwziêcie gospodarcze
z kapita³em polskim
– Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe
RULIMPEX w Boles³awcu
– Oœrodek Wczasowo-Wypoczynkowy
„Nad Potokiem” w L¹dku Zdroju
Nowe przedsiêwziêcie gospodarcze
z kapita³em zagranicznym
– LENA BOARD Sp. z o.o. w Wilkowie k. Z³otoryi
– JBM Golanowscy EURO AUTO w Nowej Rudzie
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LAUREACI
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ
odby³a siê 20 czerwca 1998 roku
w Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 25 osób
Reprodukcyjna Ferma Drobiu Zak³ad Wylêgowy Feliks
Szpila w Kraœniku Dolnym
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 100 osób
Przedsiêbiorstwo Rolno Spo¿ywcze
FROMAKO s.c. w Komarnie
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna zatrudniaj¹ca
powy¿ej 100 osób
VISCOPLAST S.A. we Wroc³awiu – obecnie
3M Poland Sp. z o.o. Oddzia³ we Wroc³awiu
Najlepsza firma handlowa, us³ugowa lub turystyczna
Biuro Us³ug Turystycznych AGA-TUR w Legnicy

Hr. WOJCIECH DZIEDUSZYCKI
– najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
Wojciech Dzieduszycki (1912–2008) urodzony w Jezupolu (pow.
Stanis³awów). Ukoñczy³ Wydzia³ Rolniczo-Leœny Politechniki we
Lwowie i tamtejsze Konserwatorium. Wystêpowa³ w teatrach
operowych Florencji, Bolonii i Neapolu.
W czasie wojny nale¿a³ do Zwi¹zku Walki Zbrojnej.
Aresztowany trafi³ do obozu w Gross Rosen, potem w Leitmeritz
(Czechy). Bra³ udzia³ w Powstaniu Praskim, za co otrzyma³ order
Z³otego Lwa.
W 1946 roku przyjecha³ do Wroc³awia. Zosta³ dyrektorem
technicznym Polskich Zak³adów Zbo¿owych na Dolnym Œl¹sku,
OpolszczyŸnie i Ziemi Lubuskiej. Opracowa³ recepturê
i technologiê produkcji M¹ki Wroc³awskiej.
Bra³ udzia³ w organizowaniu szkó³ muzycznych we Wroc³awiu.
Przyczyni³ siê do powo³ania Miêdzynarodowego Festiwalu
Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju oraz Wroc³awskiej
Orkiestry Symfonicznej. Zak³ada³ Operetkê Wroc³awsk¹. By³
jednym z organizatorów Oœrodka Telewizyjnego we Wroc³awiu.
W 1958 roku zosta³ uwiêziony na 8 miesiêcy za nagranie piosenek
lwowskich dla przyjació³ w Londynie.
Na pocz¹tku lat 60-tych za³o¿y³ kabaret „Dymek z papierosa”,
który wystêpowa³ w wielu miastach Polski, a tak¿e w NRD, Anglii,
Kanadzie i USA.
Wspó³twórca koncepcji festiwalu Wratislavia Cantans i Forum
Chopinowskiego. Jego zas³ug¹ jest pomnik Fryderyka Chopina
we wroc³awskim Parku Po³udniowym. Wspó³pracowa³
z miesiêcznikiem „Odra” od jego powstania.
Ma wiele nagród i odznaczeñ, wœród nich Krzy¿ Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski, Z³oty Medal Zas³u¿ony Kulturze Gloria
Artis, Nagroda Miasta Wroc³awia. Otrzyma³ Doktorat Honoris
Causa Akademii Muzycznej we Wroc³awiu.
W zwi¹zku z ujawnionymi przez IPN mareria³ami 19.10.2006
roku W. Dzieduszycki zrzek³ siê tytu³u Honorowego Obywatela
Wroc³awia.
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Nowe przedsiêwziêcie gospodarcze z kapita³em polskim
Przedsiêbiorstwo Produkcji Farmaceutycznej
HASCO-LEK we Wroc³awiu
Nowe przedsiêwziêcie gospodarcze
z kapita³em zagranicznym
Boart Lena Sp. z o.o. w Wilkowie k. Z³otoryi
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina Boles³awiec
Najbardziej gospodarna gmina wiejsko-miejska
Miasto i Gmina Polkowice
Najbardziej gospodarna gmina miejska
Miasto Kudowa Zdrój
Najlepsza instytucja kultury, organizator festiwalu,
koncertów lub konkursów
Muzeum Ziemi K³odzkiej w K³odzku
Najlepszy oœrodek kultury, biblioteka, oœrodek sportu
i rekreacji, organizator masowej imprezy
a) Oœrodki kultury i biblioteki
Gminny Oœrodek Kultury w Pielgrzymce
b) Kluby sportowe, oœrodki sportu i rekreacji,
organizatorzy masowych imprez sportowych lub
rekreacyjnych
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Wa³brzychu
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NOMINACI
Najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
– Janusz Urzêdowski – przemys³owiec z Ziêbic
– Jerzy Pokój – Szko³a Górska Przewodnictwa
i Narciarstwa Sp. z o.o.
– Stanis³aw Obertaniec – dyrektor Katolickiego
Radia Legnica
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 25 osób
– Lubiñska Spó³ka Inwestycyjna Sp. z o.o.
w Lubinie
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 100 osób
– PPU COMEX we Wroc³awiu
– Zak³ad Piekarniczo-Cukierniczy KAJZERKA
w ¯elaŸnie
– Zak³ad Produkcji Opakowañ s.c. KARTON
w Radwanicach
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 100 osób
– Dolnoœl¹ska Fabryka Maszyn W³ókienniczych
DOFAMA S.A. w Kamiennej Górze
– Prywatne Przedsiêbiorstwo TarnsportowoSprzêtowe HYDROTRANS w Polkowicach
– Zak³ad Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.
w Przygórzu
Najlepsza firma handlowa, us³ugowa lub
turystyczna
– Firma Us³ugowo-Handlowa Tadeusz Malik
w Nowej Rudzie
– Hotel LAS w Piechowicach
– SJOS Sp. z o.o. we Wroc³awiu
Nowe przedsiêwziêcie gospodarcze
z kapita³em polskim
– P³ywalnia Miejska w Bielawie
– Restauracja „S³oneczna” s.c. w Boles³awcu
– Zak³ad Ceramiczny Stanis³aw Wiza w Parowej

1998

Najbardziej gospodarna gmina wiejska
– Gmina D³ugo³êka
– Gmina Kunice
– Gmina K³odzko
Najbardziej gospodarna gmina wiejsko-miejska
– Gmina Brzeg Dolny
– Gmina Nowogrodziec
– Gmina Mieroszów
Najbardziej gospodarna gmina miejska
– Miasto O³awa
– Miasto Jedlina Zdrój
– Miasto Lubin
Najlepsza instytucja kultury, organizator festiwalu,
koncertów lub konkursów
– Gminny Zespó³ Pieœni i Tañca „Jutrzenka”
w Kruszynie k. Boles³awca
– Legnickie Centrum Kultury w Legnicy
– Pañstwowa Filharmonia im. L. Ró¿yckiego
w Jeleniej Górze
Najlepszy oœrodek kultury, biblioteka, oœrodek
sportu i rekreacji, organizator masowej imprezy
lub klub sportowy
a) Oœrodki kultury i biblioteki
– Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
– Œwidnicki Oœrodek Kultury
– Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. T. Mikulskiego we Wroc³awiu

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu II edycja – 1998

15 lat spds-n2.qxd

b) Kluby sportowe, oœrodki sportu i rekreacji,
organizatorzy masowych imprez sportowych
lub rekreacyjnych
– Polskie Bractwo Kopaczy Z³ota w Z³otoryi
– MKS JELFA w Jeleniej Górze
– Biwak Historyczny w Warm¹towicach
Sienkiewiczowskich

Nowe przedsiêwziêcie gospodarcze
z kapita³em zagranicznym
– BADER Polska Sp. z o.o. w Boles³awcu
– Hotel RIVENDELL w Szczawnie Zdroju
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LAUREACI
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ
odby³a siê 26 czerwca 1999 roku
w Teatrze Dramatycznym w Legnicy
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 50 osób
ENITRA Sp. z o.o. w Wa³brzychu
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 250 osób
Ceramika Artystyczna Spó³dzielnia Rêkodzie³a
Artystycznego w Boles³awcu
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 250 osób
„Stolarstwo” Janusz Urzêdowski w Ziêbicach
Najlepsza firma turystyczna
Jeleniogórska Sieæ Informacji Turystycznej
(w ramach Sudeckiej Agencji Promocji Turystyki S.A.)
w Jeleniej Górze

TADEUSZ RÓ¯EWICZ
poeta, prozaik, dramaturg i eseista
– najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
Tadeusz Ró¿ewicz (91 l.), urodzony w Radomsku. Jego twórczoœæ
zosta³a przet³umaczona na ponad 20 jêzyków.
Gdy wybuch³a wojna, mia³ 18 lat. Walczy³ w szeregach Armii
Krajowej. Pierwszy tom jego poezji pt. „Niepokój” wydany zosta³
w 1947 roku. Najs³ynniejsze tomy poezji Ró¿ewicza poza
„Niepokojem” to „Równina”, „Formy”, „Rozmowa z Ksiêciem”,
„Nic w p³aszczu Prospera”, „Twarz trzecia”. W 2001 roku ukaza³
siê tomik „No¿yk profesora”, rok póŸniej „Szara strefa”, a w 2004
roku „Wyjœcie”.
W roku 1959 napisa³ sztukê „Kartoteka”. Jest autorem dramatów
„Bia³e ma³¿eñstwo”, „Stara kobieta wysiaduje”, „Odejœcie
g³odomora”, „Pu³apka”, „Do piachu”.
W dorobku Ró¿ewicza znalaz³y siê tak¿e tomy prozy: „Wycieczka
do muzeum”, „Œmieræ w starych dekoracjach”, „Przygotowanie do
wieczoru autorskiego”; scenariusze do filmów: „Miejsce na ziemi”,
„Drzwi w murze”, „Opad³y liœcie z drzew”, a tak¿e opracowania
wyborów poezji Leopolda Staffa i Józefa Czechowicza oraz tomu
poezji „Nasz starszy brat” pióra brata poety, Janusza.
Ju¿ w drugiej po³owie lat 70. ³¹czny nak³ad wydanych w kraju
jego ksi¹¿ek przekroczy³ milion egzemplarzy. Za granic¹ ukaza³o
siê – w przek³adach na wszystkie wa¿niejsze jêzyki œwiata – oko³o
50 wyborów jego liryki. Wymieniano go jako kandydata do
literackiego Nobla. W 2000 roku ksi¹¿ka Ró¿ewicza „Matka
odchodzi” otrzyma³a nagrodê literack¹ NIKE.
Od 1968 roku Tadeusz Ró¿ewicz mieszka we Wroc³awiu. Jest
doktorem honoris causa Uniwersytetu Wroc³awskiego. Publikuje
g³ównie na ³amach „Twórczoœci”, „Odry” i „Dialogu”.
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Najlepsza firma handlowa
PHU REMMAK s.c. w Legnicy
Najlepsza instytucja wsparcia inwestycyjnego, w tym
banki, us³ugi leasingowe, konsultingowe i projektowe
CUPRUM-Bank S.A. w Lubinie
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina K³odzko
Najbardziej gospodarna gmina wiejsko-miejska
Gmina Nowogrodziec
Najbardziej gospodarna gmina miejska
Gmina O³awa
Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna
Fundacja Krzy¿owa dla Porozumienia Europejskiego
w Grodziszczu
Najlepszy: dom kultury, biblioteka, jednostka edukacji
lub ochrony zdrowia, organizator imprez masowych,
klub sportowy lub oœrodek sportu i rekreacji
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Trzebnicy
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Najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
– Olgierd Poni¿nik – burmistrz Lubomierza
– Bronis³aw Wolanin – artysta ceramik
z Boles³awca
– Andrzej Glapiñski – prezes Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Legnicy
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 50 osób
– PPHU KORNIK Import-Export. Jerzy Kinga Ekiert
w Boles³awcu
– BIELINEX-BETON Sp. z o.o. Kopalnia
w Bierkowicach k. K³odzka
– Zak³ad In¿ynierii Sanitarnej WINSAN s.c.
w Œcinawce Œredniej
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 250 osób
– P.P.H. RULIMPEX Ryszard Ruliñski w Boles³awcu
– Przedsiêbiorstwo In¿ynieryjno-KonstrukcyjnoBudowlane INKOBUD w Z³otoryi
– Firma Prywatna OSADOWSKI w Œwidnicy
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 250 osób
– Dolnoœl¹ska Fabryka Maszyn W³ókienniczych
DOFAMA S.A. w Kamiennej Górze
– Zak³ad Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.
w Przygórzu
– Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego TARCZYÑSKI
Sp. z o.o. w Trzebnicy
Najlepsza firma turystyczna
– Zwi¹zek Miêdzygminny Konsorcjum
„Turystyczna Szóstka” w Szczytnej
– Biuro Podró¿y ORBIS w Legnicy
Najlepsza firma handlowa
– PPHU JUNIWERSAL s.c. w Lubaniu

– Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Wroc³aw SA
– Castel Freres Sp. z o.o. w Legnicy
Najlepsza instytucja wsparcia inwestycyjnego,
w tym banki, us³ugi leasingowe, konsultingowe
i projektowe
– Towarzystwo Inwestycyjne DOLMEL Sp. z o.o.
we Wroc³awiu
– PKO BP Oddzia³ Regionalny we Wroc³awiu
– Biuro Rozwoju Wroc³awia Urzêdu Miejskiego
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
– Gmina Kunice
Najbardziej gospodarna gmina wiejsko-miejska
– Gmina Prochowice
– Gmina ¯migród
– Gmina ¯arów
Najbardziej gospodarna gmina miejska
– Gmina Jedlina Zdrój
– Gmina Duszniki Zdrój
– Gmina Legnica
Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa
kulturalna
– Festiwal Piosenki Greckiej w Zgorzelcu
– Teatr Nasz im. Zdrowego Rozs¹dku
w Micha³owicach
– Legnickie Conversatorium Organowe przy
Legnickim Centrum Kultury

Dolno¹œl¹ski Klucz Sukcesu III edycja – 1999

NOMINACI 1999

Najlepszy dom kultury, biblioteka, jednostka
edukacji lub ochrony zdrowia, organizator imprez
masowych, klub sportowy lub oœrodek sportu
– Œwidnicki Oœrodek Kultury w Œwidnicy
– Wroc³awskie Przedsiêbiorstwo HALA LUDOWA
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Legnicy
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LAUREACI
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ
odby³a siê 3 czerwca 2000 roku
w Teatrze im. H. Wieniawskiego
w Szczawnie Zdroju
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 50 osób
Technika Szpitalna Sp. z o.o., j.v. – Bielawa
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 250 osób
Dolnoœl¹ska Fabryka Maszyn W³ókienniczych
DOFAMA S.A. – Kamienna Góra

Prof. dr hab. LEON KIERES
– najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
Pytany dzisiaj o to¿samoœæ Dolnego Œl¹ska i zasady,
którymi powinniœmy siê kierowaæ w ¿yciu publicznym,
odpowiadam za Thomasem Fleinerem, profesorem
Uniwersytetu we Fribourgu: obowi¹zuje nas
szczególnego rodzaju lojalnoœæ. Jej specyficzny charakter
wyra¿a siê bowiem w lojalnoœci wobec Polski, a przez to
zarazem wobec Dolnego Œl¹ska. Wydaje siê, ¿e tak¹
postawê bêdziemy promowaæ tak¿e w naszych
stosunkach z regionami innych pañstw. Tego te¿ mo¿na
siê po nas spodziewaæ.
Leon Kieres (64 l.), urodzony w Kolonii Zielonej w Bia³ostockiem.
Ukoñczy³ Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Wroc³awskiego. Od 1971 r.
jest nauczycielem akademickim tej uczelni, od 1999 r. z tytu³em
profesora zwyczajnego. Jest autorem ponad stu czterdziestu
publikacji i licznych ekspertyz.
W 1990 r. zosta³ radnym Rady Miejskiej Wroc³awia
i przewodnicz¹cym Prezydium Sejmiku Samorz¹dowego. Funkcje
te sprawowa³ przez dwie kadencje. By³ tak¿e cz³onkiem Prezydium
Krajowego Sejmiku Samorz¹du Terytorialnego i inicjatorem
utworzenia w 1993 r. Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du
Terytorialnego. W 1994 r. zosta³ powo³any do Rady ds. Samorz¹du
Terytorialnego przy Prezydencie RP. Od 1998 r. jest radnym
Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego.
W 1997 r. zosta³ wybrany senatorem IV kadencji Senatu RP.
8 czerwca 2000 r. zosta³ wybrany przez Sejm RP na stanowisko
prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej i pe³ni³ tê funkcjê do 2006 r.
W 1996 r. zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. W 1998 r. otrzyma³ od Jana Paw³a II Order
œw. Sylwestra. W 2002 r. za „zmaganie ze z³em i uparte budowanie
dobra w ¿yciu spo³ecznym” zosta³ uhonorowany przez „Tygodnik
Powszechny” Medalem Œw. Jerzego. W styczniu 2004 r. otrzyma³
z r¹k arcybiskupa Józefa ¯yciñskiego medal „Lumen Mundi”,
przyznawany za postawy zaanga¿owania spo³ecznego. W marcu
2004 r. „Gazeta Prawna” przyzna³a mu tytu³ Prawnika Roku.
W 2005 r. otrzyma³ tytu³ doktora honoris causa na Politechnice
Gdañskiej.
¯ona Anna jest radc¹ prawnym. Maj¹ dwoje dzieci.
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Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 250 osób
Zak³ad Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.
– Przygórze
Najlepsza firma turystyczna
Dolnoœl¹ski Oddzia³ Parków Krajobrazowych
PRZEMKÓW i MYŒLIBÓRZ
Najlepsza firma handlowa
Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
– Wroc³aw SA
Najlepsza instytucja wsparcia inwestycyjnego
Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A.
Oddzia³ Regionalny we Wroc³awiu
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina Kunice
Najbardziej gospodarna gmina wiejsko-miejska
Gmina ¯arów
Najbardziej gospodarna gmina miejska
Miasto Boles³awiec
Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna
Stowarzyszenie Mi³oœników Filmów Komediowych
„Sami Swoi” – Lubomierz
Najlepszy: dom kultury, biblioteka, klub sportowy
Powiatowa Publiczna Biblioteka
„Biblioteka Pod Atlantami” – Wa³brzych
Wyró¿nienia specjalne dla:
– dr. Lothara Herbsta (poœmiertnie) – wybitnego
twórcy kultury, niestrudzonego rzecznika spraw
dolnoœl¹skich
– zespo³u ZEPTER ŒL¥SK WROC£AW wielokrotnego
mistrza Polski – za pierwszy w historii kraju awans
do elity europejskiej koszykówki
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NOMINACI
Najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
– Ryszard Mazur
– Teresa, Stanis³aw Ra¿niewscy
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 50 osób
– ROL s.c. – Wa³brzych
– PW CARNET s.c. – Zgorzelec
– Fabryka Mebli KOMPAKT s.c. – Je¿ów Sudecki
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 250 osób
– MARTEX s.c. Piekarnictwo-Cukiernictwo
S.M.P. Furtak – w Zêbowicach
– Przedsiêbiorstwo Produkcji Ogrodniczej
SIECHNICE Sp. z o.o. – Siechnice
– Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-HandlowoUs³ugowe INDRIANA – G³uszyca
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 250 osób
– P.P.H. RULIMPEX Ryszard Ruliñski – Boles³awiec
– PPH VITBIS Sp. z o.o. – Z³otoryja
– Zak³ady Lniarskie ORZE£ S.A. – Mys³akowice
Najlepsza firma turystyczna
– ART HOTEL Sp. z o.o. – Wroc³aw
– INTERFERIE Sp. z o.o. – Lubin
– Hotel RIVENDELL – Szczawno Zdrój
Najlepsza firma handlowa
– PHU PUNEX Agata Mi³oszewicz – ¯arska Wieœ
– Prywatne PHU Janusz Isztwan – Polkowice
– Zak³ad Remontowo-Budowlany Gra¿yna Biegun
– Jedlina Zdrój

Klucze dla zwyciêzców. Uroczystoœæ otwiera³ S³awomir
Hunek, wiceprzewodnicz¹cy Kapitu³y

2000

Najlepsza instytucja wsparcia inwestycyjnego,
w tym banki, us³ugi leasingowe, konsultingowe
i projektowe
– Dolnoœl¹ska Spó³ka Inwestycyjna S.A. – Lubin
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
– Gmina Warta Boles³awiecka
– Gmina Zgorzelec
Najbardziej gospodarna gmina wiejsko-miejska
– Gmina Brzeg Dolny
– Gmina ¯migród
– Gmina Mieroszów
Najbardziej gospodarna gmina miejska
– Gmina Legnica
– Gmina Duszniki Zdrój
Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa
kulturalna
– II Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej
– Zgorzelec
– „Salonik Czterech Muz” w Obornikach Œl¹skich
– Klub Spó³dzielni Mieszkaniowej LokatorskoW³asnoœciowej w Trzebnicy
– £emkowski Zespó³ Pieœni i Tañca KYCZERA
– Legnica

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu IV edycja – 2000

15 lat spds-n2.qxd

Najlepszy dom kultury, biblioteka, jednostka
edukacji lub ochrony zdrowia, organizator imprez
masowych, klub sportowy lub oœrodek sportu
i rekreacji
– K³odzki Oœrodek Kultury – K³odzko
– Oœrodek Kultury i Sportu Gminy Oleœnica
– Boguszyce
– WP HALA LUDOWA – Wroc³aw

W imieniu Stowarzyszenia Mi³oœników Filmów
Komediowych klucz odbiera³ i „granaty œmiechu”
rozdawa³ Olgierd Poni¿nik – burmistrz Lubomierza
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LAUREACI
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ
odby³a siê 9 czerwca 2001 roku
w Teatrze Muzycznym Operetce Wroc³awskiej
we Wroc³awiu
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 50 osób
Wa³brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
INVEST-PARK Sp. z o.o.
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹cej do 250 osób
MARTEX s.c. Piekarnictwo-Cukiernictwo
Stanis³aw, Marek, Pawe³ Furtak
z siedzib¹ w Zêbowicach

Prof. dr hab. JAN MIODEK
– najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
Nagroda ta by³a dla mnie wielk¹ radoœci¹ i satysfakcj¹.
W ¿yciu moim bardzo piêknie dope³niaj¹ siê dwa Œl¹ski
– Górny, na którym siê urodzi³em i spêdzi³em lata
szkolne, i Dolny, na który przyjecha³em w 1963 roku,
gdzie zosta³em i pewnie zostanê do koñca.
Dolnoœl¹zakami s¹ ju¿ mój Syn i mój Wnuk,
i te zwi¹zki rodzinne tak¿e umacniaj¹ moj¹ wiêŸ z t¹
Ziemi¹. Ca³e swoje ¿ycie na Dolnym Œl¹sku spêdzi³a
równie¿ moja ¯ona. Wszystko co osi¹gn¹³em w ¿yciu
zawodowym tak¿e zawdziêczam tej Ziemi. Nagroda
ta by³a wiêc dla mnie piêkn¹ syntez¹ ¿ycia rodzinnego
i zawodowego-akademickiego.
Jan Miodek (66 l.), urodzony w Tarnowskich Górach.
Absolwent polonistyki wroc³awskiej z r. 1968, uczeñ prof.
Stanis³awa Rosponda. Prof. zw. dr hab., dyrektor Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego, kierownik Zak³adu Historii
Jêzyka Polskiego. Sam wypromowa³ ok. 200 magistrów filologii
polskiej i 18 doktorów. Cz³onek Rady Jêzyka Polskiego i Komitetu
Jêzykoznawstwa PAN, redaktor „Rozpraw Komisji Jêzykowej
Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego” i „Kszta³cenia
Jêzykowego”, doktor honoris causa Wileñskiego Uniwersytetu
Pedagogicznego i Uniwersytetu Opolskiego, autor cotygodniowych
felietonów jêzykowych w „S³owie Polskim-Gazecie Wroc³awskiej”
oraz telewizyjnych programów „Ojczyzna polszczyzna”
i „Prof. Miodek odpowiada”, za które zosta³ wyró¿niony
3 Wiktorami i Super-Wiktorem. Zaliczony w poczet 50 Gwiazd
Telewizji Polskiej na jej 50-lecie w 2002 r.
Laureat wielu plebiscytów na najpopularniejszego wroc³awianina
i nagród m. Wroc³awia, Honorowy Œl¹zak Roku 2002, laureat
nagrody „Odry”. M¹¿ Teresy z Taczanowskich, ojciec Marcina
Miodka i dziadek Wiktora Miodka.
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Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 250 osób
Przedsiêbiorstwo Farmacetyczne JELFA S.A.
– Jelenia Góra
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina Zgorzelec
Najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska
Gmina Duszniki Zdrój
Najlepsza organizacja pozarz¹dowa
Chor¹giew Dolnoœl¹ska Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego – Wroc³aw
Najlepsza instytucja kultury, inicjatywa kulturalna
lub edukacyjna
Filharmonia Sudecka – Wa³brzych
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu i rekreacji,
organizator masowych imprez rekreacyjnych
lub przedsiêwziêcia turystycznego
Hotel Tumski i Miêdzynarodowe schronisko
M³odzie¿owe PTSM – Wroc³aw
Wyró¿nienia specjalne dla:
– Renaty Mauer – dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej
w strzelectwie
– Opery Dolnoœl¹skiej – za wspania³e, wielkie
widowiska operowe w Hali Ludowej
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NOMINACI
Najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
Prof. dr hab. Stanis³aw D¹browski – Legnica
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 50 osób
– Zak³ad Budowy Dekoracji Stanis³aw Górecki
– Wroc³aw
– STYLWEISS s.c. – Lubin
– Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-HandlowoUs³ugowe AMMA – Boles³awiec
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹cej do 250 osób
– Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Wdro¿eniowe
ARAJ Sp. z o.o. – K¹ty Wroc³awskie
– Specjalistyczne Przedsiêbiorstwo Budowlane
SAVEX Sp. z o.o. – Zgorzelec
– Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-HandlowoUs³ugowe „Indriana” – G³uszyca
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 250 osób
– Zak³ady Ceramiczne BOLES£AWIEC Sp. z o.o.
– Boles³awiec
– Zak³ady Porcelany Sto³owej
KAROLINA Sp. z o.o. – Jaworzyna Œl¹ska
– PP-H VITBIS Sp. z o.o. – Z³otoryja

2001

Najbardziej gospodarna gmina miejska
i wiejsko-miejska
– Gmina ¯migród
– Gmina Jelenia Góra
– Gmina K¹ty Wroc³awskie
Najlepsza organizacja pozarz¹dowa
– Fundacja Kultury Ekologicznej – Jelenia Góra
– Stowarzyszenie „Miêdzynarodowe Targi Chleba”
– Jawor
– Caritas Diecezji Legnickiej
Najlepsza instytucja kultury, inicjatywa kulturalna
lub edukacyjna
– Miejski Dom Kultury – Zgorzelec
– Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne
– Kudowa Zdrój
– Zespó³ Pieœni i Tañca POJANA – Pi³awa Dolna
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu
i rekreacji, organizator masowych imprez
rekreacyjnych lub przedsiêwziêcia turystycznego
– Szko³a Narciarska i Sudecki Klub Sportowy
ASCULAP – Jelenia Góra
– Dziewiarsko-Odzie¿owy Klub Sportowy
KONFEKS – Legnica
– Klub Sportowy GÓRNIK Polkowice

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu V edycja – 2001

15 lat spds-n2.qxd

Najbardziej gospodarna gmina wiejska
– Gmina Warta Boles³awiecka
– Gmina Walim
– Gmina G³ogów

121

15 lat spds-n2.qxd

2012-10-26

2002

10:35

Page 122

LAUREACI
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ
odby³a siê 8 czerwca 2002 roku
w Boles³awieckim Oœrodku Kultury
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 50 osób
SJOS Sp. z o.o. – Wroc³aw
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 250 osób
Zak³ad Miêsny Dariusz i Marek Niebieszczañscy
– Proszówka, gm. Gryfów Œl¹ski
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 250 osób
PPH VITBIS Sp. z o.o. – Z³otoryja
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina Warta Boles³awiecka
Najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska
Miasto i Gmina ¯migród

JULIAN GOZDOWSKI
twórca „Biegu Piastów” – najwiêksza osobowoœæ
w promocji regionu
W rodzinnym Czortkowie zrodzi³y siê moje pierwsze,
dzieciêce marzenia o narciarstwie. Tu, na Dolnym
Œl¹sku, nabra³y realnych kszta³tów jako miêdzynarodowy
festiwal narciarstwa biegowego „Bieg Piastów” oraz
Oœrodek Narciarstwa Biegowego i Biathlonu
w Jakuszycach. Oba znane s¹ nie tylko w Polsce, ale
równie¿ w Europie i na œwiecie.
Z „Biegiem Piastów” jest zwi¹zanych ponad 10 tysiêcy
osób: zawodnicy, turyœci, ich rodziny, przyjaciele,
znajomi, którzy podczas ka¿dego zimowego weekendu
t³umnie odwiedzaj¹ Polanê Jakuszyck¹. W 2007 roku
w tej najwiêkszej imprezie narciarskiej w Polsce weŸmie
udzia³ ponad piêæ tysiêcy zawodników, z czego w biegu
g³ównym wystartuje oko³o 2500 narciarzy.
Julian Gozdowski urodzi³ siê w Czortkowie w województwie
tarnopolskim. Ukoñczy³ wroc³awsk¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Wychowania
Fizycznego ze specjalizacj¹ narciarstwo biegowe. Jako kierownik
Wydzia³u Kultury Fizycznej i Sportu Urzêdu Wojewódzkiego
w Jeleniej Górze zorganizowa³ w 1976 roku pierwsz¹ polsk¹
masow¹ imprezê narciarsk¹ pod nazw¹ „Bieg Piastów”
w Jakuszycach, a po dwóch latach kolejn¹ tak¹ imprezê
w województwie wa³brzyskim pod nazw¹ „Bieg Gwarków”.
Od IX Biegu Piastów jest jego komandorem i jednoczeœnie
prezesem Stowarzyszenia Bieg Piastów. W 1994 roku wprowadzi³
jakuszyck¹ imprezê do Europejskiej Ligi Narciarskich Biegów
D³ugodystansowych. Od 2005 roku jest jednym z trzech
prezydentów tej organizacji.
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Najlepsza organizacja pozarz¹dowa
Stowarzyszenie „Konsorcjum Turystyczna Szóstka”
– Szczytna
Najlepsza instytucja kultury, inicjatywy kulturalnej
lub edukacyjnej
Muzeum Papiernictwa – Duszniki Zdrój
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu i rekreacji,
organizator masowych imprez rekreacyjnych lub
przedsiêwziêcia turystycznego
Centrum Turystyczno-Sportowe Sp. z o.o.
– Nowa Ruda
Wyró¿nienia specjalne dla:
– Olgi Tokarczuk – za rozs³awianie piórem walorów
Dolnego Œl¹ska
– Elektrowni TURÓW – za znakomite osi¹gniêcia
proekologiczne
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NOMINACI
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 50 osób
– PPU SENDEX Stanis³aw Sêdkowski – Trzebnica
– Ubojnia BROJLEX Sp.j.
Franciszek i Józef Kindzierscy, Robert Suwald
– Iwiny
– Przedsiêbiorstwo Us³ug Technicznych
W¹dro¿e Wielkie Sp. z o.o. – Mierczyce
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
Zatrudniaj¹ca do 250 osób
– PPW ARAJ Sp. z o.o. – K¹ty Wroc³awskie
– Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe GALESS s.c.
– Œwidnica
– FOSROC – KSANTE Sp. z o.o. w Trzebczu
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 250 osób
– Jeleniogórskie Zak³ady Optyczne Sp. z o.o.
– Jelenia Góra
– Dolnoœl¹ski Zak³ad Termoenergetyczny S.A.
– Wa³brzych
– Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji Sp. z o.o. – Wroc³aw

2002

Najlepsza organizacja pozarz¹dowa
– Fundacja „Lubi¹¿” – Wroc³aw
– Powiatowy Zwi¹zek Stowarzyszeñ Zapaœniczych
„Ziemia Zgorzelecka – Hutnik” – Zgorzelec
– Stowarzyszenie „Miêdzynarodowe Targi Chleba”
– Jawor
Najlepsza instytucja kultury, inicjatywy kulturalnej
lub edukacyjnej
– Dolnoœl¹ski Zespó³ Parków Krajobrazowych
– Wroc³aw
– „Satyrykon” Legnickie Centrum Kultury – Legnica
– Wy¿sza Szko³a Handlowa – Wroc³aw
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu
i rekreacji, organizator masowych imprez
rekreacyjnych lub przedsiêwziêcia turystycznego
– Oœrodek Kultury Sportu Rekreacji i Turystyki
– Duszniki Zdrój
– Miejsko-Gminny Klub Tenisa Sto³owego TOP
– Boles³awiec
– Oœrodek Sportu i Rekreacji – Legnica

Najbardziej gospodarna gmina wiejska
– Gmina D³ugo³êka
– Gmina Kamienna Góra
– Gmina Œwidnica
Najbardziej gospodarna gmina miejska
i wiejsko-miejska
– Miasto Polanica Zdrój
– Miasto Zgorzelec
– Miasto Oleœnica

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu VI edycja – 2002

15 lat spds-n2.qxd

Klucz dla ¯migrodu odebra³ burmistrz Zdzis³aw A. Œrednicki
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LAUREACI
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ
odby³a siê 31 maja 2003 roku
w Hotelu Qubus w Legnicy
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 50 osób
Zak³ad Elektroniczy TATAREK Jerzy Tatarek – Wroc³aw
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 250 osób
PPW ARAJ Sp. z o.o. – K¹ty Wroc³awskie
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 250 osób
Zak³ady Ceramiczne BOLES£AWIEC Sp. z o.o.
w Boles³awcu
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina Kamienna Góra

JACEK G£OMB

dyrektor naczelny i artystyczny
Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy

– najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
Jacek G³omb (48 l.), urodzony w Tarnowie. Re¿yser i dyrektor
teatralny. Od sierpnia 1994 roku jest dyrektorem Teatru
Modrzejewskiej w Legnicy. Do wa¿niejszych wyre¿yserowanych
przez niego spektakli nale¿¹: Pasja wg Mieczys³awa Abramowicza
(1995) wystawiona w zabytkowym legnickim Koœciele Mariackim
a nastêpnie grana w œwi¹tyniach na terenie ca³ego kraju, Z³y wg
Leopolda Tyrmanda (1996) wystawiony w starej poniemieckiej
fabryce amunicji, Don Kichot Uleczony Krzysztofa Kopki (1997),
Koriolan (wspólnie z Krzysztofem Kopk¹) wg Williama Szekspira
(1998) zrealizowany na terenie by³ych pruskich a nastêpnie
radzieckich koszar wojskowych, Ballada o Zakaczawiu Jacka
G³omba, Krzysztofa Kopki i Macieja Kowalewskiego (2000) grana
w nieczynnym kinie „Kolejarz”, Hamlet, Ksi¹¿ê Danii (wspólnie
z Krzysztofem Kopk¹) wg Willima Szekspira (2001) w zrujnowanej
sali teatralnej, Obywatel M – historyja Macieja Kowalewskiej
inspirowana ¿yciorysem by³ego premiera Leszka Millera, Wschody
i Zachody Miasta (2003) i Szawe³ (2004) Roberta Urbañskiego oraz
Otello wg Williama Szekspira (2006)
Jacek G³omb za sw¹ dzia³alnoœæ re¿ysersk¹ wielokrotnie by³
nagradzany. I tak m.in. otrzyma³ nagrodê za re¿yseriê Z³ego na
III Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie polskiej sztuki
wspó³czesnej w 1997 roku. Koriolan zosta³ uznany przez Fundacjê
Theatrum Gedanense jako najlepszy spektakl szekspirowski
w sezonie 1998/99, Ballada o Zakaczawiu wygra³a
VII Ogólnopolski Konkurs na wystawienie polskiej sztuki
wspó³czesnej, a za jej re¿yseriê G³omb uzyska³ w 2002 roku
najbardziej presti¿ow¹ w Polsce nagrodê re¿ysersk¹ – Nagrodê
im. Konrada Swinarskiego, przyznawan¹ przez Miesiêcznik Teatr.
Za Otella zdoby³ nagrodê dla najlepszego re¿ysera
X Miêdzynardowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdañsku
w 2006 roku.
Trzy z przedstawieñ G³omba – Pasja, Ballada o Zakaczawiu oraz
Wschody i Zachody Miasta zosta³y przeniesione do Teatru Telewizji.
Dla TVP zrealizowa³ te¿ widowisko muzyczne Kwiaty polskie.
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Najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska
Miasto Legnica
Najlepsza organizacja pozarz¹dowa
Towarzystwo Mi³oœników Niemczy i Ziemi
Niemczañskiej – Niemcza
Najlepsza instytucja kultury, inicjatywy kulturalnej
lub edukacyjnej
K³odzki Oœrodek Kultury – K³odzko
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu i rekreacji,
organizator masowych imprez rekreacyjnych
lub przedsiêwziêcia turystycznego
Zamek Kliczków
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe
– gmina Osiecznica
Wyró¿nienia specjalne dla:
– Józefa Wi³komirskiego – za szczególne osi¹gniêcia
w krzewieniu kultury muzycznej
– Dzielnicy Wzajemnego Szacunku – za godny
najwy¿szego uznania przyk³ad wspó³pracy czterech
wyznañ: katolickiego, prawos³awnego,
protestanckiego oraz judaizmu
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NOMINACI
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 50 osób
– Budownictwo Wodne i Ziemne Sp. z o.o.
– L¹dek Zdrój
– Dolnoœl¹skie CS PETRO-OIL Sp. z o.o. – Legnica
– PPHU AMMA – Kruszyn k. Boles³awca
Najlepszea dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 250 osób
– PPHU M³YNPOL Sp. j.
A. Go³êbiewski i R. Wo³oszczak – Gromadka
– PUPH COM-D Sp. z o.o. – Jawor
– ZPO NOWA RUDA Sp. z o.o.
w Nowej Rudzie
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 250 osób
– DSE Draexlmaier Systemy Elektryczne Sp. z o.o.
– Jelenia Góra
– Polifarb Cieszyn-Wroc³aw S.A. – Wroc³aw
– PHU POLERS A. Kaczmarek Sp.j. – Chojnów
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
– Gmina D³ugo³êka
– Gmina Osiecznica

2003

Najbardziej gospodarna gmina miejska
i wiejsko-miejska
– Miasto Brzeg Dolny
– Miasto Kudowa Zdrój
– Miasto i Gmina Œroda Œl¹ska
Najlepsza organizacja pozarz¹dowa
– Boles³awieckie Towarzystwo Gospodarcze
– Boles³awiec
– Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
– Lwówek Œl¹ski
– Stowarzyszenie dla Dzieci i M³odzie¿y „Szansa”
– G³ogów
Najlepsza instytucja kultury, inicjatywy kulturalnej
lub edukacyjnej
– Autorska Pracownia Tkaniny Artystycznej
przy SP Nr 1 i Gimnazjum Gminnym w Sobótce
– £emkowski Zespó³ Pieœni i Tañca „Kyczera”
– Legnica
– Miêdzynarodowe Plenery
Ceramiczno-RzeŸbiarskie – Boles³awiec
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu
i rekreacji, organizator masowych imprez
rekreacyjnych lub przedsiêwziêcia turystycznego
– Biwak Historyczny
w Warm¹towicach Sienkiewiczowskich
– Gmina Krotoszyce
– Ko³o Przewodników PTTK Rzepiór – Wroc³aw
– Miêdzyszkolny Klub Sportowy „Karkonosze”
Sporty Zimowe – Jelenia Góra

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu VII edycja – 2003

15 lat spds-n2.qxd
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LAUREACI
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ
odby³a siê 19 czerwca 2004 roku
w Sali Ksi¹¿êcej Zespo³u Obiektów
Pocysterskich w Lubi¹¿u
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 50 osób
PPHU AMMA Andrzej Udzielak
– Kruszyn k. Boles³awca
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 250 osób
PW GALESS Sp.j. – Œwidnica
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 250 osób
Jeleniogórskie Zak³ady Optyczne Sp. z o.o.
– Jelenia Góra

Prof. dr hab. JÓZEF DUDEK
matematyk, twórca „Salonu Profesora Dudka”
– najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu

Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina D³ugo³êka

W ¿yciu niektórych ludzi pojawia siê nagle chwila
szaleñstwa i zaczynaj¹ robiæ rzeczy, których nikt od nich
nie wymaga. Mnie to dotknê³o. Cieszy³em siê kiedy moje
skromne mieszkanie zaczê³o raz w tygodniu zamieniaæ
siê na miejsce intelektualnych dyskusji i sporów, kiedy
nazwano je salonem, i cieszê siê teraz, kiedy za ka¿dym
razem goszczê blisko sto osób, w tym równie¿ z innych
miast, a nawet z zagranicy. Stwierdzenie, ¿e salon sta³ siê
jednym ze znaków promocyjnych mojego ukochanego
Wroc³awia sprawia mi wielk¹ satysfakcjê.

Najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska
Miasto Zgorzelec

Józef Dudek (1939–2008), matematyk, absolwent Uniwersytetu
Wroc³awskiego, z którym zwi¹za³ ca³¹ swoj¹ karierê naukow¹.
Na osobowoœæ i karierê matematyczn¹ Profesora najwiêkszy wp³yw
wywarli trzej wielcy matematycy: George Gratzer (Kanada), Edward
Marczewski i Kazimierz Urbanik. Jest autorem ponad 60 prac
naukowych, opublikowanych w renomowanych czasopismach
o zasiêgu miêdzynarodowym. Lista cytowañ tych prac przekracza
200 pozycji.
Ma za sob¹ pobyty naukowe na uniwersytetach Manitoba
(Kanada), Brema (RFN), Novi Sad (Jugos³awia), Montreal (Kanada),
Leningrad (ZSRR) i Clermont-Ferrand (Francja). Wspó³pracuje
z matematykami z USA, Wêgier, Czech, Austrii, Wielkiej Brytanii
i Korei Po³udniowej.
Prawdziwym sukcesem okaza³y siê organizowane przez Profesora
od 1996 roku cotygodniowe spotkania ludzi kultury, nauki
i polityki o ró¿norodnych pogl¹dach i przekonaniach. Sta³y siê
one zjawiskiem bezprecedensowym i znane s¹, nie tylko
we Wroc³awiu, pod nazw¹ „Salon profesora Dudka”.
Otrzyma³ wiele wyró¿nieñ za pracê naukow¹, a za integracjê
œrodowiska naukowego Nagrodê Kolegium Rektorów Wroc³awia
i Opola oraz Pierœcieñ Milenijny od kardyna³a Henryka
Gulbinowicza. Posiada Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.
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Najlepsza organizacja pozarz¹dowa
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
– Lwówek Œl¹ski
Najlepsza instytucja kultury, inicjatywy kulturalnej
lub edukacyjnej
Miêdzynarodowy Plener Ceramiczno-RzeŸbiarski
– Boles³awiec
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu i rekreacji,
organizator masowych imprez rekreacyjnych
Automobilklub Ziemi K³odzkiej – K³odzko
Wyró¿nienia specjalne dla:
– Dolnoœl¹skiego Forum Politycznego
i Gospodarczego – za promocjê osi¹gniêæ
gospodarczych i spo³ecznych
oraz integracjê regionu Dolnego Œl¹ska
– Andrzeja Adamusa (poœmiertnie) – zas³u¿onego
dla kultury i promocji Dolnego Œl¹ska wspó³twórcy
i wieloletniego prezesa Wydawnictwa
Dolnoœl¹skiego
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NOMINACI

2004

Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 50 osób
– PW RADPOL Marian Radaszewski – Wroc³aw
– Kret i S-ka Tadeusz Kret – Chojnów
– Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowe HARENDA
– Ludwikowice K³odzkie

Najlepsza instytucja kultury, inicjatywy kulturalnej
lub edukacyjnej
– Lwóweckie Lato Agatowe – Lwówek Œl¹ski
– Dzier¿oniowski Oœrodek Kultury
– Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej – Trzebnica

Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 250 osób
– Przedsiêbiorstwo Higieny Komunalnej
TRANS-FORMERS Wroc³aw Sp. z o.o.
– PPHU M£YNPOL Sp. j.
A. Go³êbiewski i R. Wo³oszczak – Gromadka

Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu
i rekreacji, organizator masowych imprez
rekreacyjnych lub przedsiêwziêcia turystycznego
– Miêdzyszkolny Klub Sportowy „Karkonosze”
Sporty Zimowe – Jelenia Góra
– Miejsko-Gminny Klub Tenisa Sto³owego TOP
– Boles³awiec
– Park Miniatur Zabytków Dolnego Œl¹ska

Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 250 osób
– Kopalnie Gipsu i Anhydrytu NOWY L¥D
Sp. z o.o. – Niwinice
– Takata-Petri Parts Polska Sp. z o.o. – Krzeszów
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
– Gmina Nowa Ruda
Najbardziej gospodarna gmina miejska
i wiejsko-miejska
– Miasto i Gmina Œroda Œl¹ska
– Miasto Mieroszów
– Gmina i Miasto Stronie Œl¹skie
Najlepsza organizacja pozarz¹dowa
– Boles³awieckie Towarzystwo Gospodarcze
– Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
– Wroc³aw

Klucz dla gm. D³ugo³êka
odebra³a wójt I.A. £ebek

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu VIII edycja – 2004

15 lat spds-n2.qxd

Klucz dla Zgorzelca odebra³
burmistrz M. Fiedorowicz
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LAUREACI
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ
odby³a siê 11 czerwca 2005 roku
w Zamku Kliczków
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 250 osób
PPHU M£YNPOL sp. j.
A. Go³êbiowski i R. Wo³oszczak
– Gromadka k. Krzy¿owej
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 250 osób
Bader Polska Sp. z o.o. – Boles³awiec
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina Kroœnice

Dr LESZEK CZARNECKI
wroc³awski przedsiêbiorca
– najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
Z ogromnym zdumieniem odebra³em informacjê,
¿e zosta³em wyró¿niony przez Kapitu³ê Wyró¿nienia
„Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu” tytu³em „najwiêkszej
osobowoœci w promocji regionu”. Jest to wielki zaszczyt,
honor i odpowiedzialnoœæ. Moj¹ pierwsz¹ refleksj¹ by³o
pytanie, czy na to wyró¿nienie zas³ugujê. Zawsze by³em,
jestem i bêdê wroc³awianinem. Nie s¹dzê, aby ten fakt
zas³ugiwa³ na jak¹kolwiek nagrodê, gdy¿ najwiêksz¹ dla
nas wszystkich nagrod¹ jest, ¿e mieszkamy w tym
wspania³ym mieœcie. Pragnê jednak zapewniæ, ¿e czujê
siê zobowi¹zany do jeszcze wiêkszej promocji
Wroc³awia i naszego regionu.
Leszek Czarnecki (50 l.), g³ówny akcjonariusz Getin Holding S.A.
Jest absolwentem Politechniki Wroc³awskiej, doktorem nauk
ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu.
Dzia³alnoœæ gospodarcz¹ rozpocz¹³ w 1986 r.
By³ twórc¹ i g³ównym udzia³owcem dzia³aj¹cego od 1991r.
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. – pierwszej
i najwiêkszej firmy leasingowej w Polsce.
W roku 1998 dr Leszek Czarnecki zdoby³ nagrodê dla jednego
z 10-ciu najlepszych menad¿erów w Europie Œrodkowej „The best
CEO in Central Europe”. Równie¿ w 1998 r. zosta³ laureatem
œwiatowego fina³u konkursu „Young Business Achiever” w Pekinie.
W kwietniu 2004 r. „The Financial Times” uzna³ Leszka
Czarneckiego za jedn¹ z 25 wschodz¹cych gwiazd europejskiego
biznesu. Na presti¿ow¹ listê „FT” Leszek Czarnecki zosta³ wpisany
jako jedyny Polak.
W listopadzie 2004 roku znalaz³ siê wœród czterech osób
wyró¿nionych przez INSEAD – jedn¹ z najlepszych w Europie
uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytu³em
„Przedsiêbiorca Roku z Europy Wschodniej”. We wrzeœniu 2005
Leszek Czarnecki otrzyma³ presti¿ow¹ Nagrodê Les³awa A. Pagi
za osi¹gniêcia i osobisty wk³ad w rozwój rynku us³ug finansowych
w Polsce.
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Najbardziej gospodarna gmina miejska
i wiejsko-miejska
Miasto i Gmina Mieroszów
Najlepsza dolnoœl¹ska organizacja pozarz¹dowa
Boles³awieckie Towarzystwo Gospodarcze
Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna
£emkowski Zespó³ Pieœni i Tañca „Kyczera” – Legnica
Najlepsza instytucja lub inicjatywa edukacyjna
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa im. Witelona
– Legnica
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu i rekreacji,
organizator masowych imprez rekreacyjnych
lub przedsiêwziêcia turystycznego
Oœrodek Górski „Czarna Góra” S.A.
– Stronie Œl¹skie
Wyró¿nienia specjalne dla:
– dr. in¿. Tadeusza Zastawnika – zas³u¿ony dla
Dolnego Œl¹ska twórcy Zag³êbia Miedziowego
– prof. dr. hab. Tomasza Jana Nowaka
– za szczególne osi¹gniêcia w krzewieniu sztuki
ogrodniczej na Dolnym Œl¹sku
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NOMINACI
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 250 osób
– PHU POLERS A. Kaczmarek i S-ka Sp.j.
– Chojnów
– Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
– Wa³brzych
– Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe BISEK
– Wroc³aw
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 250 osób
– KuŸnia Jawor S.A. – Jawor
– Fabryka Porcelany KRZYSZTOF S.A. – Wa³brzych
– Spó³dzielcze Zak³ady Piekarsko-Ciastkarskie
MAMUT – Wroc³aw
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
– Gmina Ruja
– Gmina Mêcinka
– Gmina Z³otoryja
Najbardziej gospodarna gmina miejska
i wiejsko-miejska
– Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
– Miasto Jelenia Góra
– Gmina Miejska Stronie Œl¹skie

2005

Najlepsza dolnoœl¹ska organizacja pozarz¹dowa
– Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
– Wa³brzych
– Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” – Legnica
– Stowarzyszenie œw. Celestyna
– Mikoszów k. Strzelina
Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa
kulturalna
– Lwóweckie Lato Agatowe – Lwówek Œl¹ski
– Miejski Dom Kultury – Zgorzelec
– Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
– Boguszów-Gorce
Najlepsza instytucja lub inicjatywa edukacyjna
– Szko³a Podstawowa Nr 3
im. Marii Sk³odowskiej-Curie – Trzebnica
– Zamiejscowy Oœrodek Dydaktyczny
Wydzia³u In¿ynierii Materia³owej i Ceramiki
AGH im. St. Staszica – Boles³awiec
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu
i rekreacji, organizator masowych imprez
rekreacyjnych lub przedsiêwziêcia turystycznego
– Klub Sportowy TURÓW – Zgorzelec
– Oœrodek Sportu i Rekreacji – Œwiebodzice
– MKS VITARAL JELFA – Jelenia Góra

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu IX edycja – 2005
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LAUREACI
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ
odby³a siê 10 czerwca 2006 roku
w Operze Wroc³awskiej
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 50 osób
Kret i S-ka Tadeusz Kret – Chojnów
Najlepsza dolnoœl¹ska firma us³ugowa i produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 250 osób
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe BISEK
Adam Bisek – Wroc³aw
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna zatrudniaj¹ca
powy¿ej 250 osób
Fabryka Porcelany KRZYSZTOF S.A. – Wa³brzych
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina Mêcinka

Dr ADOLF JUZWENKO
– najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu:
W powojennych dziejach Polski i Wroc³awia prze³omem
szczególnym by³ rok 1989. Mieszkañcy Wroc³awia nie
zmarnowali szansy, jak¹ da³a im historia. Nowym
blaskiem œwieciæ zaczê³y stare obiekty wroc³awskiej
architektury, miasto sta³o siê europejsk¹ metropoli¹.
Na mapie kulturalnej Polski poczesne miejsce, jak kiedyœ
we Lwowie, zaj¹³ Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich.
Jestem szczêœliwy, ¿e w jakimœ stopniu mog³em siê do
tego przyczyniæ, a Kapitu³a Nagrody Stowarzyszenia
na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska to zauwa¿y³a.
Adolf Juzwenko (73 l.), historyk, urodzony w Lisowcach, pow.
Zaleszczyki. Studia i doktorat (1969) na Uniwersytecie
Wroc³awskim. Od 1990 roku jest dyrektorem Zak³adu Narodowego
im. Ossoliñskich. D¹¿y do scalenia we Wroc³awiu zbiorów
ossoliñskich pozostaj¹cych we Lwowie.
Dzia³acz opozycji demokratycznej. Przewodnicz¹cy Delegacji
Dolnoœl¹skiej na I Krajowy Zjazd Solidarnoœci w gdañskiej Oliwii.
Przewodnicz¹cy Wroc³awskiego Komitetu Obywatelskiego podczas
wyborów w czerwcu 1989 roku.
Otrzyma³: Nagrodê „Polityki” (1974); nagrodê PolskoAustralijskiej Niezale¿nej Fundacji Popierania Kultury Polskiej
POLCUL (1982), Nagrodê Prezydenta Wroc³awia (1996), nagrodê
Przegl¹du Wschodniego im. Aleksandra Giedroycia 2005 r.,
nominacjê „Rzeczpospolitej” do nagrody Jerzego Giedroycia
(2005).
Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu Polonia Restituta nadany
przez Prezydenta RP na UchodŸctwie (Londyn1989), Krzy¿
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2005).
Specjalizacja naukowa: historia XIX i XX w., dzieje polskiego
ruchu niepodleg³oœciowego i stosunków polsko-rosyjskich, historia
Rosji. Jest autorem kilkudziesiêciu publikacji, w tym ksi¹¿ek oraz
artyku³ów w specjalistycznych pismach i wydawnictwach
zbiorowych.
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Najbardziej gospodarna gmina miejska
i wiejsko-miejska
Miasto Stronie Œl¹skie
Najlepsza dolnoœl¹ska organizacja pozarz¹dowa
Dolnoœl¹ska Organizacja Turystyczna – Wroc³aw
Najlepsza inicjatywa kulturalna
Boles³awieckie Œwiêto Ceramiki
Najlepsza instytucja edukacyjna
Wy¿sza Szko³a Handlowa – Wroc³aw
Najlepszy organizator masowych imprez rekreacyjnych
Powiatowy Zwi¹zek Stowarzyszeñ Zapaœniczych
„Ziemia Zgorzelecka – Hutnik”
Wyró¿nienia specjalne dla:
– KGHM Polska MiedŸ S.A. Lubin – za wk³ad
w rozwój Dolnego Œl¹ska
– Miasto Wroc³aw
– Gmina Kobierzyce
– Powiat Wroc³aw
– Samorz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego – za zgodne
wspó³dzia³anie samorz¹dów w pozyskaniu
najwiêkszego inwestora na Dolnym Œl¹sku: firmy LG
Philips LCD
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NOMINACI
Najlepsza dolnoœl¹ska firma
zatrudniaj¹ca do 50 osób
– PPHU MATPLAST Artur Ko³odziej – Nowa Ruda
– Firma Elektryczna Karwasz Sp. j. – Wroc³aw
– UMET P.W. Mieczys³aw Urban – Wroc³aw
Najlepsza dolnoœl¹ska firma
zatrudniaj¹ca do 250 osób
– ZPHU POLMER Sp.j.
– Pietrzykowice k. K¹tów Wroc³awskich
– PHU POLERS A. Kaczmarek i S-ka
Spó³ka Jawna – Chojnów
– Sirbud Minari S.A. – Wa³brzych
Najlepsza dolnoœl¹ska firma
zatrudniaj¹ca powy¿ej 250 osób
– Fabryka Mebli BODZIO B. Szewczyk Sp. j.
– Goszcz k. Twardogóry
– DSE DRAEXLMAIER
Systemy Elektryczne Sp. z o.o. – Jelenia Góra
– Kopalnia Gipsu i Anhydrytu NOWY L¥D
Sp. z o.o. – Niwnice
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
– Gmina Stare Bogaczowice
– Gmina Œwiêta Katarzyna
Najbardziej gospodarna gmina miejska
i wiejsko-miejska
– Gmina Miêdzylesie
– Gmina Œroda Œl¹ska
– Miasto Z³otoryja

2006

Najlepszej dolnoœl¹ska organizacja pozarz¹dowa
– Polski Czerwony Krzy¿ – Rejon w Boles³awcu
– Stowarzyszenie MOTYL
na Rzecz Integracji i Aktywnoœci Artystycznej
Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
– Wa³brzych
– Rada Federacji Stowarzyszeñ
Naukowo-Technicznych NOT
Zag³êbia Miedziowego – Legnica
Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna
– Miejski Dom Kultury – Zgorzelec
– Lwóweckie Lato Agatowe – Lwówek Œl¹ski
– Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
– Wa³brzych
Najlepszej instytucja lub inicjatywa edukacyjna
– Miejska Biblioteka Publiczna – Nowa Ruda
– Zwi¹zek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej – Zgorzelec
– Miejska Biblioteka Publiczna im. K.K. Baczyñskiego
– Dzier¿oniów
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu i rekreacji,
organizator masowych imprez rekreacyjnych lub
przedsiêwziêcia turystycznego
– Stowarzyszenie Miêdzynarodowe Targi Chleba
– Jawor
– Automobilklub Wa³brzyski
– Powiatowy Zwi¹zek Stowarzyszeñ Zapaœniczych
– Zgorzelec
– Oœrodek Sportu i Rekreacji – Bogatynia

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu X edycja – 2006
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LAUREACI
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ odby³a siê
17 czerwca 2007 roku w Zamku Ksi¹¿
w Wa³brzychu
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna zatrudniaj¹ca
do 50 osób
MINOVA-KSANTE Sp. z o. o. – Polkowice
Najlepsza dolnoœl¹ska firma us³ugowa zatrudniaj¹ca
do 250 osób
PHU „POLERS” A. Kaczmarek i S-ka Spó³ka Jawna
– Chojnów
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna zatrudniaj¹ca
powy¿ej 250 osób
Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy L¹d” Sp. z o. o.
w Niwnicach

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
lekarz, naukowiec, menad¿er
– najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
Ta nagroda ma dla mnie szczególne znaczenie. Nie
jestem bowiem Dolnoœl¹zakiem z krwi i koœci, urodzi³em
siê na RzeszowszczyŸnie. Pocz¹tkowo nie traktowa³em
tej ziemi jako ziemi obiecanej. Dzisiaj, po ponad
60 latach mojego tutaj pobytu, czujê siê Dolnoœl¹zakiem
z wyboru i tego wyboru nie ¿a³ujê. To wielka radoœæ móc
pracowaæ, tworzyæ, rozwijaæ i popularyzowaæ to, co
wartoœciowe dla naszego Regionu. Czujê, ¿e sp³acam
w ten sposób zaci¹gniêty przed laty d³ug wdziêcznoœci
za to wszystko kim dzisiaj jestem.
Wojciech Witkiewicz – specjalista chirurg, angiochirurg
i transplantolog, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego we Wroc³awiu Oœrodka Badawczo –
Rozwojowego, twórca i ordynator Oddzia³u Chirurgii Ogólnej,
Naczyniowej, Transplantacyjnej, Onkologicznej i Chemioterapii.
Wybitny lekarz, naukowiec, spo³ecznik i mened¿er.
Kierowany przez niego szpital od wielu lat zajmuje czo³owe
miejsca w rankingach najlepszych szpitali w Polsce. Wielkim
osi¹gniêciem Profesora jest wyposa¿enie szpitala w robota
chirurgicznego da Vinci, jedynego tego typu urz¹dzenia w Polsce.
Autor lub wspó³autor 213 prac opublikowanych w czasopismach
krajowych i zagranicznych, 458 prac wyg³oszonych na zjazdach
i kongresach. Wspó³autor podrêczników: „Chirurgia naczyñ
wieñcowych” oraz „Chirurgia têtnic i ¿y³ obwodowych”.
Cz³onek Rady ds. Apostolstwa Œwieckich Konferencji Episkopatu
Polski. Za³o¿yciel i pierwszy prezydent pierwszego polskiego klubu
Rotary we Wroc³awiu. Laureat wielu nagród, odznaczeñ i tytu³ów.
Odznaczony przez Benedykta XVI Orderem Œw. Sylwestra,
najwy¿szym odznaczeniem papieskim przyznawanym osobom
œwieckim. Ambasador Wroc³awia 2011. Doktor honoris causa
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu.
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Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina Osiecznica
Najbardziej gospodarna gmina miejska
Gmina Brzeg Dolny
Najlepsza dolnoœl¹ska organizacja pozarz¹dowa
Stowarzyszenie Miêdzynarodowe Targi Chleba – Jawor
Najlepsza instytucja kultury
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego –
Wa³brzych
Najlepsza instytucja edukacyjna
Powiatowe Centrum Kszta³cenia Praktycznego – Bielawa
Najlepszy klub sportowy
Klub Sportowy Niepe³nosprawnych „START” Wa³brzych
Wyró¿nienia specjalne:
– Dr Marek Krajewski – za literackie utrwalanie klimatu
dawnego Wroc³awia
– Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich – za 60 letni¹
s³u¿bê kulturze i nauce polskiej we Wroc³awiu

2012-10-26

10:36

Page 133

NOMINACI
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 50 osób
– UMET Sp. z o. o. – Wroc³aw
– Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Budowlane
Robert Zimny – Wa³brzych
– Firma Transportowa „MIRKO”
Miros³aw i Lucyna Seneszyn – Boles³awiec
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca do 250 osób
– Zak³ady Wyrobów Cukierniczych „MIŒ” Sp. z o. o.
– Oborniki Œl¹skie
– „Mirjan” Spó³ka Jawna Miros³aw Janina Olendzcy
– Œwiebodzice
– PGF URTICA Sp. z o. o. – Wroc³aw
Najlepsza dolnoœl¹ska firma produkcyjna
zatrudniaj¹ca powy¿ej 250 osób
– KGHM ECOREN S. A. – Lubin
– Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S. A.
– Szczawno Zdrój
– Fabryka Wk³adów Odzie¿owych „CAMELA” S. A.
– Wa³brzych
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
– Gmina Chojnów
– Gmina Stare Bogaczowice
– Gmina Czarny Bór

2007

Najlepsza instytucja lub inicjatywa edukacyjna
– I Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi im. Ignacego Paderewskiego –
Wa³brzych
– II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Hugona Ko³³¹taja –
Wa³brzych
– M³odzie¿owy Dom Kultury im. Stanis³awa
Wyspiañskiego – Boles³awiec
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu i rekreacji,
organizator masowych imprez rekreacyjnych
lub przedsiêwziêcia turystycznego
– Wa³brzyski Klub Biegacza „Podzamcze”
– Grupa Kolarska „Cyklosport Boles³awiec”
– Jarmark Œredniowieczny na Zamku Grodno
w Zagórzu Œl¹skim

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu XI edycja – 2007

15 lat spds-n2.qxd

Najbardziej gospodarna gmina miejska
i wiejsko-miejska
– Gmina Karpacz
– Gmina Z³otoryja
– Gmina Jedlina Zdrój
Najlepsza dolnoœl¹ska organizacja pozarz¹dowa
– Stowarzyszenie œw. Celestyna – Mikoszów
k/ Strzelina
– Towarzystwo Przyjació³ Dzieci. Oddzia³ w Legnicy
– Polski Czerwony Krzy¿. Zarz¹d Rejonowy
w Boles³awcu
Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa
kulturalna
– Zespó³ Pieœni i Tañca 'Wa³brzych' –
Wa³brzych
– Gminny Oœrodek Kultury i Sportu –
Gromadka
– Grupa Artystyczna 'Artufices' – Stronie
Œl¹skie
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LAUREACI
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ odby³a siê
27wrzeœnia 2008 roku w Teatrze im. C. K. Norwida
w Jeleniej Górze
Najlepsza dolnoœl¹ska firma zatrudniaj¹ca
do 250 osób
Firma Cloos Polska Sp. z o. o. w Œwidnicy
Najlepsza dolnoœl¹ska firma zatrudniaj¹ca powy¿ej
250 osób
Fabryka Wk³adów Odzie¿owych Camela S.A.
w Wa³brzychu
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina Œwidnica
Najbardziej gospodarna gmina miejska
i wiejsko-miejska
Gmina Jedlina Zdrój

prof. Ewa Michnik – dyrektor Opery Wroc³awskiej
– najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
Ewa Michnik ukoñczy³a trzy fakultety Akademii Muzycznej
w Krakowie, a tak¿e odby³a studia uzupe³niaj¹ce pod
kierunkiem prof. Hansa Svarovsky’ego w Wiedniu. W latach
1981–1995 by³a dyrektorem naczelnym i artystycznym Opery
Krakowskiej. Jest pracownikiem naukowym Akademii
Muzycznej w Krakowie, z tytu³em profesora zwyczajnego.
W swoim dorobku artystycznym ma ponad 95 premier
operowych, koncerty symfoniczne, prawykonania, filmy
telewizyjne, nagrania p³ytowe i radiowe.
Od 1995 r. pe³ni funkcjê dyrektora naczelnego i artystycznego
Opery Wroc³awskiej. Od 1997 r. z zespo³em Opery
Wroc³awskiej przygotowuje w Hali Ludowej i we wroc³awskich
plenerach superwidowiska operowe z udzia³em gwiazd
œwiatowych scen, które zawsze gromadz¹
kilkudziesiêciotysiêczn¹ widowniê.
W latach 2003–2006 zrealizowa³a na scenie Hali Ludowej
wielki dramat muzyczny R. Wagnera Pierœcieñ Nibelunga. Jest
drug¹ kobiet¹ na œwiecie i pierwsz¹ Europejk¹, która
dyrygowa³a ca³oœci¹ tetralogii R. Wagnera.
Jest laureatk¹ wielu polskich i zagranicznych nagród
kulturalnych. Otrzyma³a m. in. Nagrodê Krytyków Z³oty Orfeusz
na Festiwalu „Warszawska Jesieñ”, Wroc³awsk¹ Nagrodê
Muzyczn¹, Nagrodê Ministra Kultury w dziedzinie muzyki,
nagrodê Polskiej Z³otej Muzy, Z³otego Fryderyka – za ca³okszta³t
twórczoœci, Z³otego Orfeusza – nagrodê im. Arturo
Toscaniniego, przyznawan¹ przez Académie Du Disque Lyrique
w Pary¿u, Œl¹sk¹ Nagrodê Kulturaln¹.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ zosta³a uhonorowana Krzy¿em
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Medalem
„Zas³u¿ony Kulturze – Gloria Artis”, Krzy¿em Zas³ugi na
Wstêdze Orderu Zas³ugi Republiki Federalnej Niemiec oraz
nadawanym przez Watykan Orderem Rycerskim œw. Sylwestra.
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Najlepsza dolnoœl¹ska organizacja pozarz¹dowa
Polskie Bractwo Kopaczy Z³ota w Z³otoryi
Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna
Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”
w Jeleniej Górze
Najlepsza instytucja lub inicjatywa edukacyjna
M³odzie¿owy Dom Kultury
im. Stanis³awa Wyspiañskiego w Boles³awcu
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu
i rekreacji, organizator masowych imprez
rekreacyjnych lub przedsiêwziêcia turystycznego
Ludowy Klub Sportowy Dragon
w Miszkowicach k. Lubawki
Wyró¿nienia specjalne dla
– LG Display Poland Sp. z o. o. – za najwiêksz¹
inwestycjê zagraniczn¹ na Dolnym Œl¹sku
– Koœció³ Pokoju w Œwidnicy – za propagowanie
dziedzictwa kulturowego i idei ekumenizmu
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu – za 15 lat
wspierania rozwoju Dolnego Œl¹ska
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NOMINACI
Najlepsza dolnoœl¹ska firma zatrudniaj¹ca
do 250 osób
– Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej
w Boles³awcu
– Firma Jelenia Plast w Jeleniej Górze
– Firma KHGM Cuprum Sp. z o. o. Centrum
Badawczo-Rozwojowe we Wroc³awiu
Najlepsza dolnoœl¹ska firma zatrudniaj¹ca
powy¿ej 250 osób
– Firma Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o.
w Polkowicach
– Uzdrowisko Ceiplice Sp. z o. o. w Jeleniej Górze
– Fabryka Mebli „Bodzio” w Goszczu
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
– Gmina G³ogów
– Gmina Z³otoryja
– Gmina Mys³akowice
Najbardziej gospodarna gmina miejska
i wiejsko-miejska
– Gmina Nowa Ruda
– Gmina Œroda Œl¹ska
– Gmina Miejska Z³otoryja
Najlepsza dolnoœl¹ska organizacja pozarz¹dowa
– Polski Czerwony Krzy¿ – Zarz¹d Rejonowy
w Boles³awcu
– Œl¹ski Zwi¹zek Esperancki we Wroc³awiu
– Towarzystwo Przyjació³ Dzieci, Oddzia³
w Legnicy

2008

Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa
kulturalna
– Polkowickie Dni Teatru, Polkowickie Centrum
Animacji
– Oœrodek Kultury i Sztuki we Wroc³awiu
– Zespó³ Pieœni i Tañca „Wa³brzych”
Najlepsza instytucja lub inicjatywa edukacyjna
– Powiatowe Centrum Edukacji i Kszta³cenia Kadr
w Boles³awcu
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu
i rekreacji, organizator masowych imprez
rekreacyjnych lub przedsiêwziêcia turystycznego
– Aquapark Polkowice S. A.
– Miêdzyszkolny Klub Tenisa Sto³owego
w Polkowicach

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu XII edycja – 2008
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LAUREACI
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ odby³a siê
20 czerwca w 2009 roku w Miejskim Oœrodku
Kultury w G³ogowie.
Dolnoœl¹ska firma najlepiej wspó³pracuj¹ca ze
spo³ecznoœci¹ lokaln¹ i organizacjami pozarz¹dowymi
Dolnoœl¹ska Spó³ka Gazownictwa Sp. z o. o.
we Wroc³awiu
Dolnoœl¹ski powiat najlepiej realizuj¹cy zadania
publiczne
Powiat Boles³awiecki
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina G³ogów
Najbardziej gospodarna gmina miejska
i wiejsko-miejska
Gmina Miejska Z³otoryja
Najlepsza dolnoœl¹ska organizacja pozarz¹dowa
Stowarzyszenie œw. Celestyna

Prof. Norman Davies
– najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu

Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna
Zespól Pieœni i Tañca „Wa³brzych”

Ludzie czêsto zadaj¹ pytanie, czy bardziej kocham
Kraków czy Wroc³aw. O Warszawê nawet nie pytaj¹.
40 lat temu, kiedy jeŸdzi³em z Anglii do Polski, Wroc³aw
by³ przystankiem na drodze do Krakowa. Teraz jest
odwrotnie.

Najlepsza szko³a, instytucja lub inicjatywa edukacyjna
Projekt „PRE-edukacja dla EIT +”
realizowany przez Gminê Wroc³aw

Norman Davies (73 l.), ur. w Bolton w pó³nocnej Anglii. Studiowa³
w Oksfordzie, Grenoble, Perugii i Sussex. Doktorat uzyska³ na
Uniwersytecie Jagielloñskim. Przez lata zwi¹zany ze School
of Slavonic and East European Studies przy Uniwersytecie
w Londynie. Wyk³ada³ na najwa¿niejszych œwiatowych
uniwersytetach: Cambridge, Columbii, McGill, Hokkaido,
Stanfordzie, Harvardzie, w Adelajdzie i Oksfordzie. Jest cz³onkiem
Akademii Brytyjskiej i cz³onkiem korespondentem Akademii
Umiejêtnoœci w Krakowie. Pe³ni funkcjê Elmosinator Princialis
Katedry UNESCO przy UJ. Jako professor emeritus Uniwersytetu
w Londynie poœwiêca swój czas na pisanie ksi¹¿ek.
Jest autorem takich dzie³ historycznych jak: (Historia w dwóch
tomach), Serce Europy (Krótka Historia Polski), Orze³ bia³y –
czerwona gwiazda, Wojna polsko-sowiecka 1919-1920, Europa,
Mikrokosmos (historia), Wyspy, Powstanie 44.
W 1984 roku Norman Davies odebra³ z r¹k prezydenta
Raczyñskiego Krzy¿ Kawalerski Polonia Restituta. Uhonorowano go
te¿ najwy¿szym stopniem Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej
Krzy¿em Wielkim. Królowa El¿bieta II odznaczy³a go Orderem
œw.Micha³a i œw. Jerzego. Jest honorowym obywatelem Krakowa,
Wroc³awia, Lublina i Warszawy.
Doktoraty honoris causa otrzyma³ od uniwersytetów:
Jagielloñskiego, Gdañskiego, Marii Curie-Sk³odowskiej,
Warszawskiego i w Sussex.
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Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu i rekreacji,
przedsiêwziêcie turystyczne lub organizator
masowych imprez rekreacyjnych
Miêdzyszkolny Klub Sportowy Karkonosze – Sporty
Zimowe
Wyró¿nienia specjalne otrzyma³y:
– Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S. A.
w Nowej Rudzie – za wytrwa³e wspieranie
przedsiêbiorczoœci na terenie Kotliny K³odzkiej
i budowê Noworudzkiego Parku Przemys³owego
– Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
w Wa³brzychu – za wytrwa³e wspieranie
przedsiêbiorczoœci na terenie Wa³brzycha i budowê
Dolnoœl¹skiego Parku Technologicznego
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NOMINACI

2009

Dolnoœl¹ska firma najlepiej wspó³pracuj¹ca
ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ i organizacjami
pozarz¹dowymi
– JZO Sp. z o. o. w Jeleniej Górze
– Kamieniarstwo Zenon Kiszkiel w Strzegomiu
– Wa³brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK” Sp. z o. o. w Wa³brzychu

Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa
kulturalna
– Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Kobierzycach
– „Gliniada” – parada z mi³oœci do gliny
w Boles³awcu
– M³odzie¿owy Dom Kultury w Lubinie

Dolnoœl¹ski powiat najlepiej realizuj¹cy zadania
publiczne
– Powiat Lubiñski
– Powiat Wroc³awski
– Powiat Z³otoryjski

Najlepsza szko³a, instytucja lub inicjatywa
edukacyjna
– Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. H. Ko³³¹taja w Wa³brzychu
– Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych
im. mjr H. Sucharskiego w Boles³awcu
– Zespó³ Szkó³ Nr 14 we Wroc³awiu

Najbardziej gospodarna gmina wiejska
– Gmina Lubin
– Gmina Stare Bogaczowice
– Gmina ¯órawina
Najbardziej gospodarna gmina miejska
i wiejsko-miejska
– Gmina Bogatynia
– Gmina K¹ty Wroc³awskie
– Miasto Œwidnica
Najlepsza dolnoœl¹ska organizacja pozarz¹dowa
– Fundacja Doliny Pa³aców i Ogrodów Kotliny
Jeleniogórskiej
– Stowarzyszenie Przedsiêbiorców i Kupców
Œwidnickich
– Towarzystwo Mi³oœników Dzier¿oniowa

Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu
i rekreacji, przedsiêwziêcie turystyczne
lub organizator masowych imprez rekreacyjnych
– Dolnoœl¹ska Impreza Rekreacyjno-Edukacyjna
„Muchowska Kosa” (gm. Mêcinka)
– Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita” Oœrodek
Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym
– Miêdzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych
w Jedlinie Zdroju
Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny portal
internetowy
– Karkonosze. Dwumiesiêcznik
– ¯migrodzki Portal Internetowy
– Wiadomoœci Œwidnickie. Tygodnik Powiatowy

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu XIII edycja – 2009
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LAUREACI
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ odby³a siê
16 wrzeœnia 2010 roku w Teatrze Miejskim
w Œwidnicy
Dolnoœl¹ska firma najlepiej wspó³pracuj¹ca
ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ i organizacjami
pozarz¹dowymi
Przedsiêbiorstwo SIMET, Spó³ka Akcyjna
Dolnoœl¹ski powiat najlepiej realizuj¹cy zadania
publiczne
Powiat G³ogowski
Najbardziej gospodarna gmina miejska
i wiejsko-miejska
Miasto Œwidnica

Dr in¿. arch. Marek Staffa
– najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
Góry uchodz¹ za odwieczne i niezmienne, a przecie¿ te¿
¿yj¹ i podlegaj¹ wielu procesom kszta³tuj¹cym ich
wygl¹d o ka¿dej porze roku. To decyduje o ich
atrakcyjnoœci; zawsze bêd¹ przyci¹gaæ turystów
i mi³oœników, i nigdy siê nie znudz¹. Jednak tempo
i rozmiar procesów zmieniaj¹cych oblicze Sudetów
wymagaj¹ szczególnej troski o zachowanie ich bogactwa
i piêkna.
O ile walory przyrodnicze s¹ na ogó³ doceniane
i chronione, to wyraŸnie daje siê zauwa¿yæ brak takiej
samej troski w stosunku do niepowtarzalnych
i nieodtwarzalnych krajobrazów górskich. Konieczne jest
jak najpilniejsze stworzenie ram prawnych ochrony,
planowania i gospodarowania krajobrazami.
Marek Staffa (70 l.) architekt. Pracuje w Instytucie Architektury
Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu.
Opublikowa³ oko³o 350 ksi¹¿ek (w tym 21 tomowy „S³ownik
geografii turystycznej Sudetów” i monografiê „Karkonosze”),
artyku³ów i innych prac z zakresu historii turystyki sudeckiej,
turystyki górskiej, zagospodarowania turystycznego, architektury
ludowej Sudetów, ochrony i kszta³towania krajobrazów górskich
oraz kartografii turystycznej Sudetów. Jest autorem kilkuset prac
plastycznych (medale, odznaki, grafika ksi¹¿kowa). Od 1957 r.
zwi¹zany z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym,
w którym pe³ni³ szereg funkcji we w³adzach naczelnych, m. in.
wiceprezesa ZG i przewodnicz¹cego Komisji Turystyki Górskiej
ZG. By³ cz³onkiem rad naukowych parków narodowych, komitetów
redakcyjnych. Dzia³a czynnie w Stowarzyszeniu Ochrony
Krajobrazu i Architektury Sudetów. Odznaczony za dzia³alnoœæ
spo³eczn¹ i publikacje wysokimi odznaczeniami pañstwowymi,
resortowymi i organizacyjnymi. Laureat nagród literackich,
wydawniczych i innych.
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Najlepsza dolnoœl¹ska organizacja pozarz¹dowa
Polski Czerwony Krzy¿ – Zarz¹d Rejonowy
w Boles³awcu
Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna
Inicjatywa „Noce Koœcio³ów”
Najlepsza szko³a, instytucja lub inicjatywa edukacyjna
Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. H. Ko³³¹taja w Wa³brzychu
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu i rekreacji,
przedsiêwziêcie turystyczne lub organizator
masowych imprez rekreacyjnych
Park Miniatur Zabytków Dolnego Œl¹ska w Kowarach
Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny portal
internetowy
Wiadomoœci Œwidnickie. Tygodnik Powiatowy
Wyró¿nienia specjalne otrzyma³y
– Maja W³oszczowska – za wicemistrzostwo
olimpijskie i mistrzostwo œwiata w kolarstwie
górskim
– Zespó³ Szkó³ Nr 14 we Wroc³awiu – za wybitne
osi¹gniêcia edukacyjne
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NOMINACI
Dolnoœl¹ska firma najlepiej wspó³pracuj¹ca
ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ i organizacjami
pozarz¹dowymi
– Alba Dolny Œl¹sk Sp. z o. o.
– Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe „Gedeon”
– Centrum Budowlane „Sirbud” Spó³ka Jawna
Dolnoœl¹ski powiat najlepiej realizuj¹cy zadania
publiczne
– Powiat Legnicki
– Powiat Lubiñski
– Powiat Z¹bkowicki
Najbardziej gospodarna gmina miejska
i wiejsko-miejska
– Miasto i Gmina Bardo
– Miasto i Gmina Bogatynia
– Miasto i Gmina K¹ty Wroc³awskie
– Miasto i Gmina Strzegom
Najlepsza dolnoœl¹ska organizacja pozarz¹dowa
– Stowarzyszenie Przedsiêbiorców i Kupców
Œwidnickich
– Stowarzyszenie Przedsiêbiorców K¹teckich
– Towarzystwo Pomocy im. œw. Brata Alberta
– Ko³o Jeleniogórskie
– Towarzystwo Przyjació³ Dzieci – Oddzia³
Okrêgowy w Legnicy

2010

– Miêdzynarodowy Festiwal Filmowy
ZOOM-ZBLI¯ENIA
Najlepsza szko³a, instytucja lub inicjatywa
edukacyjna
– Miêdzynarodowa Szko³a Logistyki i Transportu
we Wroc³awiu
– Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych
im. mjr H. Sucharskiego w Boles³awcu
– Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Marii
Sk³odowskiej-Curie w Oleœnicy
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu
i rekreacji, przedsiêwziêcie turystyczne
lub organizator masowych imprez rekreacyjnych
– Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita” w Brzegu
Dolnym
– Oœrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
– Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
– Oddzia³ „Sudety Zachodnie”
Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny portal
internetowy
– Portal internetowy www.gminaoleœnica.pl
– Portal internetowy www.swiebodzice.pl
– Portal internetowy www.powiat-lubin.pl

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu XIV edycja – 2010

15 lat spds-n2.qxd

Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa
kulturalna
– Bogatyñski Oœrodek Kultury
– Zespó³ Pieœni i Tañca „Nowa Ruda”
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LAUREACI
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ odby³a siê
15 wrzeœnia 2011 roku w Sali Widowiskowej
Miejskiego Oœrodka Kultury i Sztuki w Oleœnicy
Dolnoœl¹ska firma najlepiej wspó³pracuj¹ca ze
spo³ecznoœci¹ lokaln¹ i organizacjami pozarz¹dowymi
Fabryka Mebli „Bodzio” Bogdan Szewczyk sp. j.
Dolnoœl¹ski powiat najlepiej realizuj¹cy zadania
publiczne
Powiat Œredzki
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina Grêbocice
Najbardziej gospodarna gmina miejska lub wiejskomiejska
Gmina Miejska Nowa Ruda

Prof. dr hab. In¿. Jan Biliszczuk
– najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
Nagroda zaskoczy³a mnie, ale przynios³a wielk¹ satysfakcjê.
Na Dolny Œl¹sk przyby³em w roku 1967, aby podj¹æ studia na
Politechnice Wroc³awskiej.
Ju¿ w m³odym wieku by³em zdeterminowany, co do wyboru
specjalnoœci, w grê wchodzi³a tylko budowa mostów. We
Wroc³awiu mamy najpiêkniejsze mosty w Polsce, wiêc jest
rzecz¹ oczywist¹, ¿e zakocha³em siê we Wroc³awiu i Dolnym
Œl¹sku. Jest dla mnie wielk¹ satysfakcj¹, ¿e mogê przyczyniæ siê
do rozwoju regionu, w którym ¿yjê. Otrzymana nagroda
wskazuje, ¿e moja dzia³alnoœæ jest pozytywnie odbierana przez
mieszkañców Dolnego Œl¹ska.
Jan Biliszczuk (63 l.), urodzony w Bronicach na Ziemi Lubuskiej.
Absolwent Wydzia³u Budownictwa L¹dowego i Wodnego
Politechniki Wroc³awskiej z r. 1972, uczeñ prof. Jana Kmity.
Prof. dr hab. in¿., kierownik Zak³adu Mostów Instytutu In¿ynierii
L¹dowej PWr. Wspó³w³aœciciel (wspólnie z Jerzym Onysykiem)
Zespo³u Badawczo-Projektowego MOSTY WROC£AW.
Wypromowa³ ponad 150 magistrów in¿ynierów budownictwa
mostowego i 7 doktorów. Cz³onek Komitetu In¿ynierii L¹dowej
i Wodnej PAN oraz International Association for Bridge and
Structural Engineering i International Federation for Structural
Concrete.
Autor ponad 300 publikacji, w tym ponad 10 ksi¹¿ek
i podrêczników oraz ponad 50 zrealizowanych obiektów
mostowych. G³ówne osi¹gniêcia in¿ynierskie to: k³adka nad
Dunajcem w Sromowcach Ni¿nych (2006), która jest najwiêkszym
pod wzglêdem rozpiêtoœci przês³a podwieszonym drewnianym
obiektem na œwiecie oraz Most Rêdziñski we Wroc³awiu (2011),
czwarty co do wielkoœci (w swojej klasie) betonowy most
podwieszony na œwiecie.
Laureat wielu nagród i wyró¿nieñ in¿ynierskich. M¹¿ Ewy
z Sikorskich i ojciec Sebastiana.
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Najlepsza dolnoœl¹ska organizacja pozarz¹dowa
Stowarzyszenie Przedsiêbiorców i Kupców
Œwidnickich
Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna
Oœrodek Kultury i Sztuki we Wroc³awiu
Najlepsza szko³a, instytucja lub inicjatywa edukacyjna
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie
DialNet Masters
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu i rekreacji,
przedsiêwziêcie turystyczne lub organizator
masowych imprez rekreacyjnych
Dolnoœl¹ska Federacja Sportu
Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny portal
internetowy
Spó³dzielnia Pracy Dziennikarzy i Wydawców
„Nowiny Jeleniogórskie”
Wyró¿nienia specjalne dla:
– Ks. Kanonik Franciszek Rozwód – nestor
dolnoœl¹skich kap³anów
– Stowarzyszenie Pomocy im. œw. Brata Alberta
– za 30 lat dzia³alnoœci charytatywnej
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NOMINACI
Dolnoœl¹ska firma najlepiej wspó³pracuj¹ca
ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ i organizacjami
pozarz¹dowymi
– Alba Dolny Œl¹sk Sp. z o.o.
– Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.
– Toyota Motor Manufacturing Sp. z o.o.
Dolnoœl¹ski powiat najlepiej realizuj¹cy zadania
publiczne
– Powiat Oleœnicki
– Powiat Polkowicki
– Powiat Wa³brzyski
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
– Gmina Czarny Bór
– Gmina Miêkinia
Najbardziej gospodarna gmina miejska
lub wiejsko-miejska
– Miasto i Gmina Bogatynia
– Miasto i Gmina K¹ty Wroc³awskie
– Miasto i Gmina Trzebnica
Najlepsza dolnoœl¹ska organizacja pozarz¹dowa
– Fundacja Doliny Pa³aców i Ogrodów Kotliny
Jeleniogórskiej
– Towarzystwo Przyjació³ Dzieci – Oddzia³
Okrêgowy Legnica
– Towarzystwo Ziemi G³ogowskiej

2011

Najlepsza szko³a, instytucja lub inicjatywa
edukacyjna
– e-Oswiata – program przyjaznej gminy Oleœnica
– element projektu e-Miasto
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu
i rekreacji, przedsiêwziêcie turystyczne
lub organizator masowych imprez rekreacyjnych
– Centrum Sportów Górskich
„Czarodziejska Góra-Relax” w Jedlinie Zdroju
– Kompleks Hotelowo-Sportowy “Rokita” w Brzegu
Dolnym
Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny portal
internetowy
– bolec.info – Portal i Gazeta
– Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie
– Regionalny Tygodnik Informacyjny w Kamiennej
Górze

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu XV edycja – 2011
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Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa
kulturalna
– Bogatyñski Oœrodek Kultury
– Jeleniogórskie Centrum Kultury
– Zespó³ Pieœni i Tañca „Nowa Ruda”
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LAUREACI
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ
odby³a siê 31 maja 2012 r.
w Miejskim Oœrodku Kultury w Nowej Rudzie
Dolnoœl¹ska firma najlepiej wspó³pracuj¹ca ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ i organizacjami pozarz¹dowymi
TAURON EKOENERGIA Sp. z o. o.
Dolnoœl¹ski powiat najlepiej realizuj¹cy zadania
publiczne
Powiat Trzebnicki
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina Kondratowice

Prof. dr hab. in¿. Maciej Chorowski
– najwiêksza osobowoœæ w promocji regionu
Z Dolnym Œl¹skiem jestem zwi¹zany od urodzenia,
w dzieciñstwie towarzyszy³em mamie – geologowi
w poszukiwaniu bogactw naturalnych Regionu, poznaj¹c
równoczeœnie jego unikatowe zabytki i krajobrazy. Dzisiaj
dla mnie Dolny Œl¹sk to równie¿ miejsca, gdzie mo¿na
skutecznie wytwarzaæ najbardziej zaawansowane
technologicznie wyroby, przede wszystkim dziêki
koncentracji przedsiêbiorczoœci i silnemu zapleczu
akademickiemu. Nagroda stanowi dla mnie zobowi¹zanie
do starañ na rzecz w³¹czenia Dolnego Œl¹ska, tutejszych
firm, uczelni, parków technologicznych w europejski
i œwiatowy system gospodarki high-tech.
Maciej Chorowski (54 l.) urodzony we Wroc³awiu. Absolwent
Wydzia³u Mechaniczno-Energetycznego (M-E) Politechniki
Wroc³awskiej z r. 1982. Prof. dr hab. in¿. specjalizuj¹cy siê
w kriogenice i jej aplikacjach, Dziekan Wydzia³u M-E w latach
2005-2012. W latach 1996-1998 pracownik Europejskiej
Organizacji Badañ J¹drowych CERN w Genewie, koordynator
zaanga¿owania przemys³u polskiego w budowê akceleratora
LHC w CERN oraz reaktora termonuklearnego ITER
w Cadarache. Inicjator zaanga¿owania Politechniki
Wroc³awskiej oraz przemys³u dolnoœl¹skiego w dostawy
instalacji kriogenicznych dla lasera na swobodnych elektronach
XFEL w Hamburgu oraz kompleksu akceleratorów FAIR
w Darmstadt. Jeden z inicjatorów utworzenia Wroc³awskiego
Parku Technologicznego (WPT), prezes zarz¹du Parku w latach
2002-2012, koordynator transferu technologii detektorów
gazowych z CERN do WPT. Obecnie reprezentant Polski
w Komitecie Finansowym CERN, ³¹cznik przemys³u polskiego
z CERN i ITER, Przewodnicz¹cy Komisji Kriogeniki i Skraplania
Gazów Miêdzynarodowego Instytutu Ch³odnictwa IIR w Pary¿u
oraz cz³onek ICEC – Miêdzynarodowego Komitetu In¿ynierii
Kriogenicznej z siedzib¹ w Zurychu. Autor i wspó³autor ponad
150 prac dotycz¹cych kriogeniki, energetyki oraz wspó³pracy
przemys³u z du¿ymi laboratoriami badawczymi. ¯ona
Ma³gorzata – architekt, dzieci: Jan, Jakub i Maria.
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Najbardziej gospodarna gmina miejska
i wiejsko-miejska
Gmina Wiejsko-Miejska K¹ty Wroc³awskie
Najlepsza dolnoœl¹ska organizacja pozarz¹dowa
Fundacja EkoRozwoju
Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna
Boles³awiecki Oœrodek Kultury – Miêdzynarodowe
Centrum Ceramiki
Najlepsza szko³a, instytucja lub inicjatywa edukacyjna
Szko³a Wy¿sza Rzemios³ Artystycznych i Zarz¹dzania
we Wroc³awiu
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu i rekreacji,
przedsiêwziêcie turystyczne lub organizator
masowych imprez rekreacyjnych
Szklarska Porêba
organizator Pucharu Œwiata FIS 2012
Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny
portal internetowy
„Kurier Gmin” Tygodnik Powiatu Wo³owskiego
Wyró¿nienia specjalne:
– Telewizja Polska SA Oddzia³ we Wroc³awiu
– 50 LAT
– Wroc³aw Europejska Stolica Kultury 2016
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NOMINACI
Dolnoœl¹ska firma najlepiej wspó³pracuj¹ca
ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ i organizacjami
pozarz¹dowymi
– Alba Dolny Œl¹sk Sp. z o. o.
– Przedsiêbiorstwo Robót Wodnych
i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o. o.
w Œwidnicy
– Przedsiêbiorstwo Handlowo Us³ugowe
„GEDEON” Miros³aw Socha,
Wojciech Rutkowski Spó³ka jawna
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
– Gmina Miêkinia
– Gmina Wisznia Ma³a
Najbardziej gospodarna gmina miejska
i wiejsko-miejska
– Gmina Miejska Zgorzelec
– Gmina Bardo
– Gmina Radków
Najlepsza dolnoœl¹ska organizacja pozarz¹dowa
– Towarzystwo Przyjació³ Dzieci,
Oddzia³ Okrêgowy w Legnicy
– Polski Czerwony Krzy¿, Klub Honorowych
Dawców Krwi im. Zbyszka Iwanickiego
w Kudowie Zdroju
– Fundacja „Promyk S³oñca” Odzia³ we Wroc³awiu
– Stowarzyszenie PALIUM w Lubinie

2012

Najlepsza szko³a, instytucja lub inicjatywa
edukacyjna
– Zespó³ Szkó³ nr 1 w Wa³brzychu
im. Ignacego Paderewskiego
– I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Tadeusza Koœciuszki w Legnicy
– Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych
im. mjr H. Sucharskiego w Boles³awcu
Najlepszy klub sportowy, oœrodek sportu
i rekreacji, przedsiêwziêcie turystyczne
lub organizator masowych imprez rekreacyjnych
– Przedsiêwziêcie „Skarb Lasu Mnichów”
Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny portal internetowy
– Tygodnik Dzier¿oniowski
– Miesiêcznik Spo³eczno Kulturalny „ROLAND”
– Portal Internetowy
www. wiadomosciwalbrzyskie.pl

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu XVI edycja – 2012

15 lat spds-n2.qxd

Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa
kulturalna
– Bogatyñski Oœrodek Kultury
– Zespól Pieœni i Tañca „Nowa Ruda”
– Miêdzynarodowy Festiwal Kameralistyki
ENSEMBLE im Ksiê¿nej Daisy w Wa³brzychu
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Gmina K¹ty Wroc³awskie nale¿y do jednego z najatrakcyjniejszych rejonów Dolnego Œl¹ska. Intensywnie rozwija siê gospodarczo, jest bogata
w zabytki kultury i piêkno przyrody. Dziêki temu cieszy siê du¿ym uznaniem zarówno wœród inwestorów, jak i turystów.
Usytuowanie gminy wzd³u¿ granic Wroc³awia, œwiadczy o niezwykle
atrakcyjnej lokalizacji dla wszelkich inicjatyw gospodarczych. Dodatkowo jej charakter determinuje przebiegaj¹ca na ca³ej d³ugoœci gminy autostrada A4, a tak¿e odcinek Autostradowej Obwodnicy Wroc³awia.
W Gminie K¹ty Wroc³awskie znajd¹ Pañstwo tereny pod inwestycje przemys³owe, rekreacyjne, mieszkaniowe i handlowe. Ca³y obszar gminy objêty jest planami zagospodarowania przestrzennego, a nowe studium
umo¿liwia wprowadzanie zmian w obowi¹zuj¹cych planach. Na tym terenie zainwestowa³y liczne firmy z kapita³em zagranicznym i krajowym.
S¹ wœród nich m. in.: Panattoni Europe, Georg Utz, Prologis, PERI, Radiotechnika Marketing, Cabinplant, Mercedes Benz, VOLVO, Scania, MAN
Truck&Bus.

GMINA
K¥TY WROC£AWSKIE
URZ¥D GMINY
55-080 K¹ty Wroc³awskie
Rynek – Ratusz 1
tel. +48 71 390 72 00,
fax +48 71 390 72 01
www. katywroclawskie. pl

O sukcesie œwiadczyæ mog¹ m. in. osi¹gniêcia w postaci licznych nagród i wyró¿nieñ, takich jak: I miejsce w Rankingu Samorz¹dów organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita w 2008 roku, Dolnoœl¹ski Gryf
2010, Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu 2011. W³adze samorz¹du konsekwentnie realizuj¹ Wieloletni Plan Inwestycyjny, czego efektem jest zainteresowanie kolejnych inwestorów, a ich zadowolenie jest najlepsz¹ reklam¹ dla
nowych przedsiêbiorców.
W Gminie K¹ty Wroc³awskie wykorzystywane jest bogactwo lokalnej
tradycji, sukcesywnie podnoszony jest poziom ¿ycia mieszkañców tak,
aby wszyscy znaleŸli godne i rozwojowe warunki ¿ycia i pracy. W³aœnie
o pomyœlnym rozwoju gminy stanowi w du¿ej mierze lokalna spo³ecznoœæ
wyró¿niaj¹ca siê spoœród innych gmin przedsiêbiorczoœci¹, ¿yczliwoœci¹
i goœcinnoœci¹. Gminê K¹ty Wroc³awskie cechuje dynamiczny rozwój ludnoœciowy, co jest konsekwencj¹ postrzegania jej jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania. W swoich zamierzeniach inwestycyjnych w³adze
gminy nastawiaj¹ siê na realny wzrost potencja³u gospodarczego funkcjonuj¹cych przedsiêbiorstw i przyci¹ganie inwestorów, g³ównie zewnêtrznych. Preferowane s¹ przedsiêwziêcia tworz¹ce nowe miejsca pracy.
Gmina K¹ty Wroc³awskie ma wiele walorów turystycznych. Na obszarze gminy znajduj¹ siê liczne zabytki architektury na czele ze starymi gotyckimi koœcio³ami i póŸniejszymi pa³acami, a tak¿e ciekawostki przyrodnicze w parkach wiejskich i naturalnych lasach Doliny Bystrzycy. Teren
gminy tworzy znakomit¹ bazê rekreacyjn¹ dla spragnionych wypoczynku.
Gmina dysponuje odpowiednimi warunkami do wêdkowania, spacerowania, wycieczek rowerowych, a tak¿e sp³ywów kajakowych.
K¹ty Wroc³awskie s¹ nowoczesn¹, bezpieczn¹ i przyjazn¹ do zamieszkania oraz prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej gmin¹. Serdecznie zapraszamy!
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Urząd Gminy Kobierzyce fot. M. Mazurkiewicz

      
       
       
     
        
        

      
          
      
     
       
    
       
     
     
      
      
    
     

      
         
      
       
      
    

Komunikacja gminna - fot. M. Mazurkiewicz

Kobierzyce
ul. Robotnicza
- fot. M.Mazurkiewicz
Rewaloryzacja
miejscowości
Kobierzyce

ul. Robotnicza - fot. M. Mazurkiewicz



Węzeł Bielański fot. Romuald M. Sołdek
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Kudowa Zdrój to miasto uzdrowiskowo-turystyczne po³o¿one w
po³udniowo-zachodniej czêœci Polski u podnó¿a Gór Sto³owych,
przy miêdzynarodowej trasie E-67. Do Wroc³awia czy Pragi jest
st¹d 120 km, do Bratys³awy i Wiednia – 300 km.
Od kilkunastu lat miejscowoœæ postrzegana jest przez
odwiedzaj¹cych j¹ goœci jako kurort o miêdzynarodowym
znaczeniu.
Kudowa stawia na czystoœæ i ekologiê oraz promuje dzia³ania
przyjazne œrodowisku naturalnemu. Potwierdzaj¹ zdobyte nagrody
i wyró¿nienia.
W wyniku utworzenia na swoim terenie podstrefy Wa³brzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Kudowa Zdrój do³¹czy³a do grona
najbardziej atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych w województwie dolnoœl¹skim.
W 1998 r. zosta³a wyró¿niona Dolnoœl¹skim Kluczem Sukcesu
przyznawanym dla najbardziej gospodarnej gminy miejskiej
naszego regionu.
W³adze samorz¹dowe nie ustaj¹ w wysi³kach i przyk³adaj¹
ogromn¹ wagê do promocji miasta realizowanej na ró¿nych
p³aszczyznach, w tym tak¿e poprzez organizowanie imprez
kulturalnych, rekreacyjnych oraz sportowych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem propagowania turystyki aktywnej i zdrowego
sposobu spêdzania wolnego czasu.

MIASTO
KUDOWA ZDRÓJ
URZ¥D MIASTA
57-350 Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa 24
tel. + 4874 866 19 26, fax +4874 866 13 51
kudowa@kudowa.pl, www.kudowa.pl
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GMINA ZGORZELEC
URZ¥D GMINY
59-900 Zgorzelec, ul. Koœciuszki 70
tel. +4875 722 14 00, fax 4875 775 65 64
gmina@gmina.zgorzelec.pl,
www.gmina.zgorzelec.pl

Gmina Zgorzelec jest jedn¹ z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê dolnoœl¹skich gmin. Dobrze rozwiniêta sieæ dróg tranzytowych i lokalnych, interesuj¹ce po³o¿enie geograficzne oraz 3 przejœcia graniczne sprawiaj¹, ¿e jest to teren o bogatych mo¿liwoœciach inwestycyjnych, turystycznych i mieszkalnych. Dziêki dzia³aniom Wójta Gminy Zgorzelec – Kazimierza Janika, gmina sta³a siê jedn¹ z najlepiej
zarz¹dzanych jednostek samorz¹dowych w województwie dolnoœl¹skim. Potwierdzeniem tego jest wiele nagród i wyró¿nieñ w tym:
Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu
w kategorii „najbardziej gospodarna gmina wiejska”.
Dolnoœl¹ski Gryf
za „najlepszy program rozwoju gospodarczego”.
III miejsce w konkursie na Najlepiej Oœwietlon¹ Gminê i Miasto
w Polsce w roku 2005, w kategorii „kompleksowe inwestycje i modernizacja oœwietlenia dróg i ulic”.
III miejsce i tytu³ „Najlepsza Gmina Wiejska” w Polsce w rankingu Rzeczpospolitej w 2007 roku.
Piêæ razy z rzêdu Gmina Zgorzelec otrzyma³a tytu³ Gmina Fair
Play, dwa wyró¿nienia oraz Z³ot¹ Statuetkê.
W 2009 roku wójt Kazimierz Janik zosta³ wybrany przez kapitu³ê tego konkursu „Samorz¹dowym Menad¿erem Roku”.
W Urzêdzie Gminy stosowany jest elektroniczny obieg dokumentów. Za wdro¿enie tej technologii gmina uzyska³a wyró¿nienie
„Banku Dobrych Praktyk” oraz tytu³ „Samorz¹dowy Hit Dolnego
Œl¹ska 2006”.
Na terenie Gminy Zgorzelec dzia³aj¹ trzy ogólnodostêpne kompleksy boisk ze sztuczn¹ nawierzchni¹. W £agowie oddano w 2011
roku tzw. £agowski Obiekt Sportowy „£OŒ” – lodowisko i rolkowisko. W 2012 roku rozpoczêto realizacjê projektu „Przygoda z Nys¹”, w ramach którego powstaje szlak kajakowy ³¹cz¹cy czesk¹ rzekê Smeda, przez polsk¹ Witkê z Nys¹ £u¿yck¹. Wzd³u¿ tej trasy jest
budowana œcie¿ka rowerowa oraz punkty postojowe. Ostatnim
punktem projektu bêdzie wybudowanie amfiteatru w Radomierzycach. Projekt „Przygoda z Nys¹” ³¹czy siê z rozwojem turystycznym zalewu Berzdorf.
Za ca³okszta³t dzia³alnoœci na rzecz spo³ecznoœci lokalnej i rozwój infrastruktury gminnej, w szczególnoœci za realizacjê pe³nowymiarowego krytego lodowiska, w paŸdzierniku 2012 r. wójt gminy
Kazimierz Janik odebra³ statuetkê XIII edycji konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu”.
Wa¿n¹ rolê w strategii Gminy Zgorzelec odgrywa równie¿ rozwój edukacji. W³adzom gminy zale¿y przede wszystkim na komforcie pracy w gminnych szko³ach oraz na ciep³ej atmosferze, która
sprzyja osi¹ganiu coraz lepszych wyników przez uczniów. Budowa
boisk, remonty, rozwój cyfrowy szkó³, udzia³ w projektach wspó³finansowanych przez Uniê Europejsk¹, ogólnie rzecz ujmuj¹c wspieranie gminnego systemu edukacji to priorytet w dzia³alnoœci Gminy
Zgorzelec.

148

15 lat spds-n2.qxd

2012-10-26

10:36

Page 149

PARTNERZY WYDANIA
Oœrodek Kultury i Sztuki we Wroc³awiu istnieje ju¿ prawie 40
lat. Obecnie jest instytucj¹ Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego, a jego dzia³alnoœæ koncentruje siê niezmiennie, na podnoszeniu jakoœci ¿ycia kulturalnego w mieœcie i regionie. Dotychczas
powo³aliœmy do ¿ycia wiele znacz¹cych imprez kulturalnych, by
wspomnieæ choæby Miêdzynarodowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy „Wratislavia Cantans”, Festiwal Piosenki Aktorskiej, Festiwal
Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju, dobrze znany wroc³awskim melomanom miêdzynarodowy festiwal Maj z Muzyk¹
Dawn¹. oraz plenerowe widowiska operowo-operetkowe organizowane w okolicach Kudowy-Zdroju.

51-101 Wroc³aw Rynek-Ratusz 24
tel. 71 344 28 64, fax. 71 344 28 65
e-mail: okis@okis. pl, www. okis. pl
www. facebook. com/OKiSWroclaw
www. youtube. pl/OKiSWroclaw

Jesteœmy tak¿e organizatorem najstarszego na œwiecie festiwalu
monodramów – Wroc³awskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora
„Wrostja”, a tak¿e Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego
Aktora i prezentacji monodramów.
Realizujemy tak¿e wiele projektów z dziedziny malarstwa, rzeŸby i szk³a artystycznego. Od 2008 roku jesteœmy g³ównym organizatorem miêdzynarodowego Pleneru i Sympozjum Szk³a Artystycznego „EKOGLASS Festiwal”. Chêtnie te¿ wspó³pracujemy z artystami plastykami, których prace prezentujemy w ramach Dolnoœl¹skiego Festiwalu Artystycznego.
Czêœæ imprez organizowanych przez Oœrodek Kultury i Sztuki
wykracza daleko poza granice naszego województwa i pañstwa.
Koordynujemy wydarzenia integruj¹ce twórców z krajów Grupy
Wyszehradzkiej, a tak¿e wspó³pracê kulturaln¹ z regionami Europy (Alzacja, Dolna Saksonia, Obwód Leningradzki, Obwód Kirowogradzki), m. in. w zakresie wymiany artystów z krêgu sztuk plastycznych, muzyki dawnej i audio-video. Jesteœmy tak¿e organizatorem corocznej uroczystoœci wrêczenia polsko-niemieckiej Nagrody Kulturalnej Œl¹ska Kraju Dolnej Saksonii.
OKiS jest inicjatorem projektu edukacyjnego „Dolny Œl¹sk Pe³en
Historii”, który zak³ada przygotowanie fabularyzowanych filmów
dokumentalnych, realizowanych we wspó³pracy z TVP Wroc³aw,
Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz przy
wsparciu i dofinansowaniu z Urzêdu Marsza³kowskiego. Celem
projektu jest tak¿e wzbudzanie poczucia dumy z wielokulturowego dziedzictwa Dolnego Œl¹ska i kszta³towania regionalnej to¿samoœci m³odego pokolenia. W ramach projektu ka¿de liceum i biblioteka powiatowa w regionie otrzyma pakiet, zawieraj¹cy wydane filmy na p³ytach DVD.
Dotychczas w ramach cyklu zrealizowano nastêpuj¹ce filmy:
„Riese- tajemnice wykute w skale”, „Jaœniej i cieplej. Historia gazownictwa na Dolnym Œl¹sku”, „Daisy- wspomnienie minionego œwiata”, „Ziemia L¹decka – wêdrówki po miejscach niezwyk³ych”,
„Opowieœæ o Zamku na Skale”, „Srebrny lew – wêdrówki po Bystrzycy K³odzkiej”, „Twierdza K³odzka”, „Marianna- Królowa Kotliny”.
W strukturach naszej instytucji funkcjonuje kilka dzia³ów, jesteœmy te¿ wspó³wydawc¹ miesiêcznika „Odra”, od 2010 wydajemy
tak¿e „Notatnik Teatralny”.
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Wydawca
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska
53-015 Wroc³aw, Al. Karkonoska 8
tel./fax +4871 354 57 00
spds@dolnyslask.wroc.pl, www.dolnyslask.wroc.pl
ISBN 978-83-928165-3-9

