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Konkurs: „Wspólne przedsięwzięcia“
fotografia Ręce przyjaźni
autor: pani Diana Popczyk
Soutěž: „Společenské akce“
fotografie Ruce přátelství 
autor: paní Diana Popczyk

Napište nám!
Uvítáme tipy čtenářů na informace o 
inovacích na česko-polském pomezí, a to jak 
v podnikání, tak v projektech zaměřených 
na podnikání.

Redakce

Napiszcie do nas!
Zapoznamy się z Waszymi propozycjami 
dotyczącymi innowacyjności na czesko-
polskim pograniczu w firmach, a także w 
projektach ukierunkowanych na firmy. 

Redakcja

•  Ojedinělý evropský cyklodům  
v Hradci Králové 

•  Wyjątkowy w Europie parking 
rowerowy w Hradec Kralove

Čtěte na str. 18-19 | Czytajcie na str. 18-19
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(ŚWIDNICA) Sześciu partne-
rów (trzech z Polski i trzech 
z Czech) realizuje projekt 

obejmujący swym zasięgiem cały obszar 
wsparcia polsko-czeskiego pogranicza. W 
październiku 2013 roku w Sudeckiej Izbie 
Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy odby-
ło się spotkanie poświęcone przedsiębior-
czości na czesko-polskim pograniczu. Spo-
tkanie zostało zorganizowane w ramach re-
alizowanego projektu „Wspieranie rozwoju
regionalnych firm na pograniczu czesko-
-polskim“. 

Głównym tematem spotkania była prezentacja 
możliwości rozpoczęcia i prowadzenia bizne-
su na terenie Republiki Czeskiej. W spotkaniu 
uczestniczyli  przedsiębiorcy oraz osoby zain-
teresowane założeniem własnej działalności 
gospodarczej. Prezentację na ten temat przy-
gotował i przedstawił František Molík, dy-
rektor Przedstawicielstwa Izby Gospodarczej 
Województwa Kralovehradeckiego w Nacho-
dzie. Z kolei, w imieniu gospodarza spotkania, 
Paweł Ułaszewski wiceprezydent Sudeckiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy, 
zaprezentował formy wspierania biznesu osób 
prowadzących, jak również rozpoczynających 
działalność zarówno na rynku krajowym, jak  
i czeskim, gdzie dzięki wieloletniej współpra-
cy z partnerami czeskimi, oferowana jest róż-
norodna pomoc polskim firmom.
Projekt jest kontynuacją działalności, roz-
budowanej o nowe formy wsparcia firm na 
pograniczu, Punktów Kontaktowych Czesko-
-Polskiej Współpracy Gospodarczej, które 
powstały przed kilkoma laty, dzięki wsparciu 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpo-
spolita Polska 2007-2013.

siph

(SWIDNICA) Šest partnerů (tři 
z  Polska a tři z  Čech) realizuje 
projekt pokrývající celou oblast 

podpory polsko-českého pohraničí. V říjnu 

2013 se v Sudetské průmyslovo-obchodní 
komoře ve Swidnici konalo setkání věnova-
né podnikání na česko-polském pohraničí.  
Setkání bylo organizováno v rámci realizo-
vaného projektu: Podpora rozvoje regionál-
ních firem na česko-polském příhraničí.

Hlavním tématem setkání bylo představení 
možností zahájení a provozování podnika-
telské činnosti v České republice. Setkání 
se zúčastnili nejen podnikatelé, ale i další 
zájemci o zahájení vlastní obchodní čin-
nosti. Prezentace na aktuální téma připravil 
a přednesl pan František Molík, ředitel ná-
chodského jednatelství Krajské hospodářské 
komory Královéhradeckého kraje.  Jménem 
pořadatele, tedy Sudetské průmyslovo-
-obchodní komory ve Swidnici, vystoupil 
pan Paweł Ułaszewski, který představil for-
my podpory jak pro stávající podnikatele, 
tak i pro osoby, které mají v  úmyslu začít 

Forum polsko-czeskiej przedsiębiorczości
Polsko-české fórum podnikání

Wszystkie informacje o planowanych  
imprezach znaleźć można na stronach  

internetowych poszczególnych partnerów: 
www.siph.pl, www.karr.pl, www.igsilesia.pl, 

www.ohkjablonec.cz, komora-khk.cz,  
www.ohk.jesenik.com.  

Veškeré informace o připravovaných akcích 
lze nalézt na webových stránkách 

jednotlivých partnerů: www.siph.pl, www.
karr.pl, www.igsilesia.pl, www.ohkjablonec.cz, 

komora-khk.cz, www.ohk.jesenik.com.  

Partnerzy projektu/Partneři projektu: 
•  Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa 

w Świdnicy / Sudetská průmyslovo-ob-
chodní komora Świdnica

•  Karkonoska Agencja Rozwoju Regional-
nego SA w Jeleniej Górze / Krkonošská 
agentura pro regionální rozvoj a.s.

•  Izba Gospodarcza „Śląsk” w Opolu / Hos-
podářská komora „Śląsk”

•  Powiatowa Izba Gospodarcza w Jablonci 
nad Nisou / Okresní hospodářská komo-
ra v Jablonci nad Nisou

•  Powiatowa Izba Gospodarcza w Jese-
niku / Okresní hospodářská komora 
Jeseník

•  Izba Gospodarcza Województwa Králo-
vehradeckiego w Hradec Kralove / Kraj-
ská hospodářská komora Královéhradec-
kého kraje.

František Molík, dyrektor Przedstawiciel-
stwa Izby Gospodarczej Województwa 
Kralovehradeckiego w Nachodzie / Franti-
šek Molík, ředitel náchodského jednatel-
ství Krajské hospodářské komory Králo-
véhradeckého kraje
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(WAŁBRZYCH) Ci sąsiedzi 
współpracują ze sobą od dziesięciu 
lat, mimo że mówią różnymi języ-

kami. Polacy z Dolnego Śląska i Czesi z Kraju 
Kralovohradeckiego właśnie podsumowali mi-
nioną dekadę. Spotkali się w tym celu na Zamku 
Książ.
Konferencja „10 lat polsko-czeskiej współpracy”, 
podczas której partnerzy z obu stron pogranicza 
rozmawiali o tym, co się udało zrobić do tej pory 
i co jeszcze przed nimi, odbyła się 16 paździer-
nika na Zamku Książ. Gośćmi specjalnymi byli 
ambasadorowie Polski w Republice Czeskiej – 
Grażyna Bernatowicz i Republiki Czeskiej w Pol-
sce – Jan Sechter. – Współpraca między Polską 
a Czechami jest w tej chwili najlepsza w naszej 
długiej historii – mówiła pani ambasador. – Waż-
na jest oczywiście współpraca na szczeblu rządo-
wym, ale najważniejsza – ta, którą Państwo reali-
zujecie. Wszystko to bardzo cieszy, a w szczegól-
ności cieszą związki międzyludzkie, bo to na nich 
najlepiej buduje się współpracę. Naród czeski jest 
na pierwszym miejscu narodów umiłowanych 
przez Polaków. Polacy wśród Czechów zajmują 
„honorowe” piąte czy szóste miejsce. Chciała-
bym prosić pana ambasadora Czech w Polsce 
o wsparcie, byśmy wskoczyli choć jedno oczko 
wyżej – żartowała Grażyna Bernatowicz. Amba-
sador Jan Sechter również stwierdził, że współ-
praca jest tak dobra właśnie ze względu na dobre 
relacje międzyludzkie i zauważył, że to jest dobra 
podstawa do „wskoczenia” wyżej w rankingu.

(ao)

(WAŁBRZYCH) Tito sousedé 
spolupracují deset let, a to i přes-
to, že mluví různými jazyky. Polá-

ci z Dolního Slezska a Češi z Královéhradecké-
ho kraje jen shrnuli poslední desetiletí. Setkali 
se za tímto účelem na zámku Książ.
Konference ,,10 let polsko-české spoluprá-
ce”, během které si partneři z obou stran 
hranice povídali o tom, co dělat, co dělali 
doposud a co je ještě před nimi, se kona-
la 16. října na zámku Książ. Výzmanými 
hosty byli velvyslanci Polska v České re-
publice - Grażyna Bernatowicz a České 
republiky v Polsku - Jan Sechter. ,,Spolu-
práce mezi Polskem a Českou republikou 
je v současné době nejlepší v naší dlouhé 
historii,” řekla velvyslankyně. ,,Důležitá je 
samozřejmě spolupráce na vládní úrovni, 
ale nejdůležitější je to, co je realizováno. 
Všichni jsou velmi potěšeni, konkrétně 
mezilidskými vztahy, protože ty nejlépe 
vytváří spolupráci. Český národ je na prv-
ním místě mezi národy milovanými Polá-
ky. Poláci mezi Čechy zaujímají ,,čestné” 
páté až šesté místo. Chtěla bych popro-
sit pana velvyslance z České republiky v 
Polsku o podporu, abychom poskočili o 
jedno místo výše,” žertovala Grażyna Ber-
natowicz. Velvyslanec Jan Sechter rovněž 
potvrdil, že spolupráce je tak dobrá právě 
díky dobrým mezilidským vztahům a po-
znamenal, že to je dobrý základ pro ,,skok” 
výš na žebříčku.
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Forum polsko-czeskiej przedsiębiorczości
Polsko-české fórum podnikání

podnikat, a to nejen na domácím trhu, ale 
i v České republice, kde je díky mnoha-
leté spolupráci s českými partnery nabí-
zena polským firmám rozmanitá pomoc. 
Projekt navazuje na stávající aktivity, které 
jsou dále rozšiřovány o nové formy podpo-
ry příhraničním firmám, o kontaktní místa 
Česko-polské hospodářské spolupráce, kte-
rá byla vytvořena již před několika lety, a to 
díky podpoře Evropského fondu regionální-
ho rozvoje, Operačního programu přeshra-
niční spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007 – 2013. 

Projekt „Wspieranie rozwoju regionalnych 
firm na pograniczu czesko-polskim”; nu-
mer projektu: CZ.3.22/2.1.00/12.03400, 
jest współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej  Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 
Przekraczamy Granice.
Projekt  ,,Podpora rozvoje regionálních 
firem na Česko-polské příhraničí“, číslo 
projektu: CZ.3.22/2.1.00/12.03400, který 
je spolufinancován Evropským fondem 
regionálního rozvoje v rámci Operačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika - Polská republika 2007 - 2013. 
Překračujeme hranice.

Współpraca transgraniczna
 - Podsumowali dekadę współpracy

Přeshraniční spolupráce 
- Souhrn deseti let spolupráce

W konferencji „10 lat polsko-czeskiej współpracy” wzięło udział kilkuset gości z Polski i Czech  
Konference ,,10 let polsko-české spolupráce” se zúčastnilo několik set hostů z Polska a z Čech
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Paweł Ułaszewski wiceprezydent Su-
deckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Świdnicy / Paweł Ułaszewski vicepre-
zident Sudetské průmyslovo-obchodní 
komory ve Swidnici
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(ŚWIDNICA) Radzili nad tym 
w Sudeckiej Izbie Przemy-
słowo-Handlowej w Świdnicy 

26 października naukowcy, przedsiębiorcy 
i samorządowcy.
Robert Gwiazdowski, prawnik, zna-
ny komentator gospodarczy, ekspert w 
dziedzinie podatków w Centrum im. 
Adama Smitha, dr hab. nauk prawnych, 
wykładowca Uczelni Łazarskiego i adwo-
kat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w 
Warszawie w jednej osobie, prof. Ro-
man Galar z Politechniki Wrocławskiej, 
Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy, 
Mariusz Hoszowski, wiceprezydent Su-
deckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, 
w której odbyła się debata, oraz młodzi 
świdniccy przedsiębiorcy, laureaci De-
biutu Gospodarczego Tomasz Gadziński 
i Łukasz Mikunda rozmawiali nie tylko 
o pierwszym milionie, ale też kondy-
cji i problemach przedsiębiorczości w 
Polsce. Moderatorem dyskusji był Jacek 
Pochłopień, zastępca redaktora naczel-
nego miesięcznika „Forbes”. Jak zdo-
być pierwszy milion? – Podobno trzeba 
go ukraść – mówił Gwiazdowski. – Ale 
problem polega na czym innym – że jak 
się pierwszy ukradnie, to nie znaczy, że 
drugi uda się zarobić. Prof. Roman Galar 
stwierdził, że o wiele łatwiej zarobić... 
drugi milion, więc trzeba zacząć od tego. 
– Najlepiej skorzystać z wehikułu czasu, 
udać się w przyszłość i sobie ten drugi 
milion przynieść – mówił. – Tym wehi-
kułem czasu są banki i udzielane przez 
nas kredyty. 
Gotową receptę na pierwszy milion podał 
Mariusz Hoszowski. – Istnieje recepta na 
sukces, jeśli dla kogoś sukces to pierwszy 
milion – mówił. – Po pierwsze, gotowość 
do podjęcia ryzyka, po drugie, oryginalny 
pomysł, po trzecie, pasja i po czwarte, de-
terminacja.
Prezydent Wojciech Murdzek zauważył, 
że duże znaczenie ma praktyka, gdy na 
przykład młodzi ludzie mogą się uczyć od 
innych, jak prowadzić biznes, a następnie 
skorzystać z tej wiedzy zakładając własne 
firmy. – Do tego potrzebna jest odwaga, 
podjęcie ryzyka, ale też jest to szansa na 
znacznie większą satysfakcję, gdy żyje się 

całkowicie na własny koszt – mówił prezy-
dent dodając, że Świdnica od lat prowadzi 
program Debiut Gospodarczy, w ramach 
którego premiowane są dobre pomysły 
młodych ludzi na biznes. – I mamy na-
prawdę cenne przykłady takich działań – 
mówił Wojciech Murdzek. – Jeden z pier-
wszych laureatów Debiutu Gospodarczego 
założył warsztat samochodowy, a teraz już 
ma filie w kilku miastach i zatrudnia 35 
osób. Ale by osiągnąć taki sukces, musi 
być ten pierwszy impuls.
– Nie wiem, jak zarobić pierwszy milion, 
bo nie zarobiłem – mówił z kolei Tomasz 
Gadziński, laureat Debiutu Gospodarc-
zego sprzed kilku lat, dziś prowadzący 
specjalistyczny sklep dla miłośników 
skateboardingu. – Ale wy, młodzi ludzie, 
musicie się zastanowić, czy na pewno jest 
on wam potrzebny do życia. Ja otwierałem 
swoją firmę z pasji.
Dyskusji przysłuchiwali się uczniowie 
świdnickich szkół ponadgimnazjalnych. 
Mogli też usłyszeć o trudnościach, jakie 
piętrzą się przed biznesmenami. – Co było 
dla mnie najtrudniejsze? – zastanawiał się 

Łukasz Mikunda, jeden z laureatów Debiu-
tu Gospodarczego, właściciel szkoły jazdy 
na nartach i snowboardzie. – Pieniądze? 
Niekoniecznie. Najbardziej chyba to, żeby 
znaleźć sobie dobrych partnerów w tym 
biznesie. To zajęło mi najwięcej czasu. 
Przez dwa, prawie trzy lata prowadziłem 
działalność jednoosobowo. Zrozumiałem 
też, że jednobranżowość to dziś za mało. 
Dlatego stale rozszerzam swoją ofertę.
O problemach mówił także Mariusz Hos-
zowski. – Największym problemem pol-
skiej przedsiębiorczości jest chyba to, że 
rozwija się ona na bazie stosunkowo taniej 
siły roboczej – zauważył. – To się będzie 
zmieniać, dlatego trzeba inwestować w 
innowacje. Z tym z kolei nie zgodził się 
Robert Gwiazdowski: – A jak pan, który 
prowadzi szkołę nauki jazdy na nartach, 
może być bardziej innowacyjny? Pojęcie 
innowacji tu nie pasuje. Także do piekar-
za. Tu bardziej potrzebna jest zdolność pr-
zewidywania. Nawet polskie słowo przed-
siębiorczość wywodzi się od łacińskiego 
prehendo, co oznacza widzieć do przodu, 
przewidywać. Prof. Roman Galar zwrócił 
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Uczestnicy debaty. Od lewej dr hab. Robert Gwiazdowski, prof. Roman Galar, 
Wojciech Murdzek, Jacek Pochłopień (moderator) / Účastníci debaty. Zleva Dr. 
hab. Robert Gwiazdowski, prof. Roman Galar, Wojciech Murdzek, Jacek Pochło-
pień (moderátor) 

Jak zarobić pierwszy milion?
Jak vydělat první milion?
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uwagę na fakt, że dla większości przedsię-
biorców największym problemem są wyso-
kie koszty pracy w Polsce.

Anita Odachowska-Mazurek

(SWIDNICA) Nad tím se ra-
dili v Sudetské průmyslovo-
-obchodní komoře ve Swidnici 

26. října vědci, podnikatelé a úředníci.
Robert Gwiazdowski, právník, známý 
komentátor ekonomiky, odborník v ob-
lasti daní v Centru  Adama Smithe, Dr. 
hab. právní vědy, přednášející na Uni-
verzitě Łazarski a právník Okresní advo-
kátní rady ve Varšavě v jedné osobě prof. 
Roman Galar z Wroclavské politechniky, 
Wojciech Murdzek, starosta Swidnice, 
Mariusz Hoszowski, viceprezident Su-
detské průmyslovo-obchodní komory, 
v které byla debata pořádána, a mladí 
swidničtí podnikatelé, vítězové Hospo-
dářského debutu Tomasz Gadziński a 
Łukasz Mikunda mluvili nejen o prvním 
milionu, ale také o stavu a problémech 
podnikání v Polsku. Moderátorem dis-
kuze byl Jacek Pochłopień, zástupce šéf-
redaktora měsíčníku ,,Forbes”. Jak získat 
první milion? ,,Zřejmě ho budete muset 
ukrást,” řekl Gwiazdowski. Ale problém 
spočívá v něčem jiném – pokud se první 
milion ukradne, neznamená to, že dru-
hý se podaří vydělat. Prof Roman Galar 
uvedl, že mnohem snažší je získat... dru-
hý milion, takže budete muset začít od 
toho. ,,Nejlepší je použít stroj času, ocit-
nout se v budoucnosti a přinést si druhý 
milion,” řekl. Tím strojem času jsou ban-
ky a úvěry skrz naše půjčky.
Dokončení receptu na první milion pově-
děl Mariusz Hoszowski. ,,Jistý je recept na 
úspěch, pokud je podle Vás úspěch první 
milion,” řekl. Zaprvé ochota riskovat, za-
druhé originální myšlenka, zatřetí vášeň a 
začtvrté rozhodnutí.
Starosta Wojciech Murdzek pozname-
nal, že velký význam má praxe, kdy se 
například mladí lidé mohou učit od 
ostatních, jak vést podnik a jak následně 
využít těchto znalostí pro založení vlast-
ní firmy. ,,K tomu potřebujete odvahu, 
přijmout rizika, ale také je tu šance na 
mnohem větší satisfakci, pokud člověk 

žije zcela na vlastní pěst,” řekl starosta 
a dodal, že Swidnice vede program Hos-
podářský debut, v rámci kterého jsou 
odměňovány dobré podnikatelské ná-
pady mladých lidí. ,,A máme opravdu 
hodnotné příklady takových akcí,” řekl 
Wojciech Murdzek. Jeden z prvních ví-
tězů Hospodářského debutu založil au-
tomobilovou dílnu a nyní má pobočky v 
několika městech a zaměstnává 35 lidí. 
Ale pro dosažení takového úspěchu je 
zapotřebí ten první impuls.
,,Nevím, jak vydělat první milion, proto-
že jsem ho nevydělal,” řekl Tomasz Gad-
ziński, vítěz Hospodářského debutu před 
několika lety, který vede speciální obchod 
pro milovníky skateboardingu. ,,Ale vy, 
mladí lidé, si sami musíte zvážit, jestli ho 
budete potřebovat k životu. Já jsem otevřel 
svoji firmu z vášně.”
Diskusi poslouchali studenti swidnic-
kých středních škol, kteří slyšeli i o 
problémech, které se před podnikateli 
hromadí. ,,Co bylo nejtěžší pro mě?” za-
myslel se Łukasz Mikunda, jeden z vítě-
zů Hospodářského debutu, majitel ško-
ly lyžování a snowboardingu. ,,Peníze? 
Ani tak ne. S největší pravděpodobností 
to, abych našel dobré partnery v tomto 
oboru. To zabralo nejvíce času. Přes dva 
roky, téměř tři, jsem vedl činnost samo-
statně. Také jsem pochopil, že jedno za-
měření dnes již nestačí. Proto neustále 
rozšiřuji svoji nabídku.”
O problémech také mluvil Mariusz Hos-
zowski. ,,Největším problémem polské-
ho podnikání je pravděpodobně to, že se 
rozvíjí na základě relativně levné pracov-
ní síly,” poznamenal. ,,Aby se to změnilo, 
bude se muset investovat do inovací.” S 
tím nesouhlasí Robert Gwiazdowski: ,,A v 
čem  člověk, který provozuje školu lyžo-
vání, může být inovativní? Pojem inovace 
tu nesedí. To samé platí pro pekaře. Zde 
je zapotřebí schopnost předvídat. Dokon-
ce i polské slovo podnikání je odvozeno z 
latinského prehendo, což znamená vidět 
dopředu, předvídat.” Prof Roman Galar 
upozornil na skutečnost, že pro většinu fi-
rem je největším problémem vysoká cena 
pracovní síly v Polsku.

5

Jak zarobić pierwszy milion?
Jak vydělat první milion?

Śląskie niebo
„Śląskie niebo“ było popularną na Dolnym 
Śląsku, typowo regionalną potrawą przygo-
towywaną na święta i urodziny.

•  Kasler, boczek, susz owocowy i skórkę z cyt-
ryny zalać wodą tak, by owoce były dobrze pr-
zykryte i dusić na wolnym ogniu 30-60 minut. 
Wszystkie składniki powinny zachować swój 
naturalny kształt;

•  Ugotowane mięso i owoce wyjąć i odłożyć w 
ciepłe miejsce. Wywar ostudzić;

•  Z masła i mąki zrobić zasmażkę, rozprowad-
zić zimnym wywarem i sos doprawić solą jeśli 
to konieczne i ew. sokiem z cytryny;

•  Uduszone mięso pokroić w plastry, razem z 
owocami włożyć do sosu i ostrożnie podgrzać 
uważając, by potrawa się nie przypaliła;

•  Podawać na półmisku obłożone pokrojonym w 
plastry knedlem drożdżowym.

Slezské nebe
,,Slezské nebe” bylo populární v Dolním 
Slezsku, typické regionální jídlo připravova-
né o svátcích a narozeninách.

•  Kotleta, slanina, sušené ovoce a šťáva a kůra 
z citronu, vše zalít vodou tak, aby bylo ovoce 
dobře přikryté, a dusit na mírném ohni 30-60 
minut. Všechny ingredience by si měly zacho-
vat svůj přirozený tvar;

•  Dušené maso a ovoce vyndejte a nechte odlo-
žené v teple. Vývar zchlaďte;

•  Z másla a mouky udělejte jíšku, přidejte stu-
dený vývar a omáčku dochuťte solí, případně 
citronovou šťávou, pokud je to nutné;

•  Dušené maso nakrájíme na plátky a přidáme 
do omáčky spolu s ovocem, zlehka opečeme, 
aby se jídlo nespálilo;

•  Podáváme na talíři s nakrájeným kynutým 
knedlíkem.
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(KRZYŻOWA) Już po raz pięt-
nasty politycy, przedsiębiorcy i 
ludzie nauki spotkali się w Krzy-

żowej, by dyskutować na temat sytuacji gospo-
darczo-politycznej Dolnego Śląska i nie tylko. 
Za nami kolejne Dolnośląskie Forum Politycz-
ne i Gospodarcze, którego jeden dzień poświę-
cono w całości współpracy polsko-czeskiej.
Podczas otwarcia jubileuszowej edycji tego 
wydarzenia 21 listopada o pomysłach i akty-
wnościach we współpracy z Czechami rozma-
wiali uczestnicy dyskusji panelowej poświęco-
nej współpracy polsko-czeskiej. Wzięli w niej 
udział prof. Rudolf Žaček, rektor Uniwersyte-
tu Śląskiego w Opawie, Bartłomiej Ostrowski, 
dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą i 
Projektów Międzynarodowych Urzędu Mars-
załkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 
Julian Golak, prezes zarządu Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej, dr Ryszard Gład-
kiewicz, wiceprezes zarządu Polsko-Czeskiego 
Towarzystwa Naukowego i prof. Jan Waszkie-
wicz, organizator Dolnośląskiego Forum Po-
litycznego i Gospodarczego, a w latach 1998-
2001 marszałek województwa dolnośląskiego. 
Dyskusję prowadził dr Robert Foks z Dol-
nośląskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
– Trzy lata temu, kiedy zaczynałem pracę na 
obecnym stanowisku, zrozumiałem, jak bardzo 
nieznanym dla nas krajem są Czechy – mówił 
Bartłomiej Ostrowski. – Ale jeszcze mniej zna-
nym krajem jest Polska dla Czechów. Dyrektor 
mówił o Europejskim Obszarze Współpracy 
Terytorialnej i o tym, jak do wspólnych działań 
i projektów podchodzą Czesi. – Oni są turbo-
pragmatyczni – mówił. – Projekty są przez nich 
tak konstruowane, by po zakończeniu nie umie-
rały śmiercią naturalną, ale dawały efekt długo-
falowy, generując stały przychód, a nie generując 
dodatkowe wydatki. Stąd EUWT, bo nasze part-
nerstwo zostaje na lata i chcielibyśmy stworzyć 
miejsce wymiany doświadczeń.
Nad tym, dlaczego nasze narody mało się zna-
ją, zastanawiał się prof. Rudolf Žaček, który 
sporą część winy za to przypisał mediom. – 
Rola mediów jest olbrzymia – mówił. – Tymc-
zasem dzisiejsze media po obu stronach grani-
cy bardziej interesują się tym, czy pies ugryzł 
pana, czy pan ugryzł psa. Winny jest także 
system nauczania. W szkołach czeskich dzie-
ci bardzo mało wiedzą o Polsce, o jej historii. 
Podejrzewam, że podobnie jest w szkołach 
polskich. 
Mniej dramatycznie patrzył na kwestię wzajem-
nej znajomości Polaków i Czechów oraz wiedzy 
na ich temat dr Robert Gładkiewicz. Przyznał 
jednak, że po obu stronach granicy nie przy-
wiązuje się wagi do dwóch rzeczy – szerzenia 

wiedzy o kraju sąsiadów oraz poziomu świado-
mości społecznej na ten temat. – Polski system 
nauczania jest na tyle sztywny, że uniemożliwia 
nam zapoznanie młodzieży polskiej z wiedzą 
na temat Czech – mówił. – Podręczniki robio-
ne są z perspektywy Warszawy, co uniemożliwia 
rejonom przygranicznym wprowadzanie dodat-
kowych elementów, jak właśnie wiedza o kraju 
znajdującym się tuż za granicą, do którego jest 
nam bliżej niż do Warszawy. To powoduje brak 
znajomości i choćby świadomości, jak bardzo się 
różnimy choćby w warstwie społecznej.

Anita Odachowska-Mazurek
 

(KRZYŻOWA) Již popatnácté se 
sešli politici, podnikatelé a vědci 
v Krzyżowej, aby mimo jiné disku-

tovali i o ekonomické a politické situaci Dolního 
Slezska.  Uskutečnilo se tak další Dolnoslezské 
politické a ekonomické fórum, které bylo vý-
hradně věnováno polsko-české spolupráci. 
Během zahájení jubilejního ročníku této akce 
dne 21. listopadu rozmlouvali účastníci pane-
lové diskuze s Čechy o nápadech a činnostech 
polsko-české spolupráce.  Účast v diskuzi přijal 
prof. Rudolf Žáček, rektor Slezské univerzity v 
Opavě, Bartlomiej Ostrowski, ředitel oddělení 
zahraniční spolupráce a mezinárodních pro-
jektů  Maršálkovského úřadu dolnoslezského 
vojvodství, Julian Golak, prezident úřadu So-
lidarity polsko–česko–slovenské, Dr. Richard 
Gładkiewicz, viceprezident úřadu Polsko-čes-
ké vědecké společnosti a profesor Jan Waszkie-
wicz, organizátor Dolnoslezského politického 
a ekonomického fóra a v letech 1998-2001 i 
maršálek Dolnoslezského vojvodství.  Diskusi 
vedl Dr. Robert Foks z Dolnoslezského fondu 
pro regionální rozvoj.
„Před třemi lety, když jsem začal pracovat na 
této pozici, jsem si uvědomil, jak velmi ne-

známá je pro nás Česká země,“ řekl  Bartlo-
miej Ostrowski a pokračoval: „ale ještě méně 
známým krajem je Polsko pro Čechy.  Ředitel 
hovořil o evropské územní spolupráci a dále 
o tom, jak ke společným akcím a projektům 
přistupují Češi – oni jsou extrapragmatičtí,“ 
řekl. Projekty navrhují tak, aby po jejich skon-
čení zcela přirozeně neskomíraly, ale aby měly 
dlouhodobý efekt vytvářející stálý příjem, ni-
koliv další výdaje. Proto ESÚS (Evropské se-
skupení územní spolupráce) bude založen na 
dlouhodobém partnerství a my bychom chtěli 
vytvořit místo pro výměnu zkušeností.
O tom, proč se naše národy tak málo znají, 
uvažoval prof. Rudolf Žáček, který připisuje 
velkou část viny médiím. „Role médií je ob-
rovská,“ říká a dodává: „nicméně dnešní mé-
dia na obou stranách hranice se raději více za-
jímají o informace, zda pes pokousal pána, či 
pán pokousal psa. Vinu nese i vzdělávací sys-
tém.  V českých školách se děti dozvídají velmi 
málo o Polsku a o jeho historii. Mám podezře-
ní, že v polských školách je to podobné.“
Méně dramaticky se podíval na problemati-
ku vzájemného poznávání Poláků a Čechů Dr. 
Robert Gładkiewicz. Připustil však, že na obou 
stranách hranice není kladen velký důraz na dvě 
věci – na zvyšování povědomí o sousední zemi 
a zvyšování úrovně povědomí veřejnosti o této 
problematice. „Polský vzdělávací systém je na-
tolik neflexibilní, že nám neumožňuje seznámit 
polskou mládež s tématy České republiky,“ řekl 
a následně dodal „učebnice jsou připravovány z 
pohledu Varšavy, což regionálním příhraničním 
oblastem brání v zavedení dodatečných prvků, 
jako jsou poznatky o zemi nacházející se těsně za 
hranicemi, do které máme blíž než do Varšavy. 
To způsobuje nedostatek znalostí i nedostatek 
povědomí o tom, jak moc se lišíme v sociálních 
vrstvách.“
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NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU

innowacje   

(JELENIA GÓRA) Peryferyjne w sto-
sunku do centrum Polski i wojewódz-
twa dolnośląskiego położenie Sudetów, 

górski charakter ukształtowania terenu i wieloletnie 
zaniedbania powodują, że nie są w pełni wykorzysty-
wane potencjalne możliwości rozwoju społecznego 
i gospodarczego tego regionu. Pomimo unikalnych 
walorów krajobrazowych i kulturowych, koncentracji 
uzdrowisk i obszarów rekreacyjnych, zasobów surow-
ców mineralnych, wielu powiązań transgranicznych 
– Sudety uznane zostały w strategicznych dokumen-
tach krajowych i wojewódzkich za wymagający szcze-
gólnego wsparcia obszar strategicznej interwencji. Za 
główne sfery tego szczególnego potraktowania uznaje 
się wsparcie przedsiębiorczości, koordynację rozdrob-
nionych inicjatyw, rozwój obszarów wiejskich, rozwój 
infrastruktury komunikacyjnej. We wszystkich tych 
zakresach osiągnięcie odpowiedniego stopnia rozwo-
ju wymaga opracowania i wdrożenia innowacyjnych 
programów opartych o zintegrowane działania nauki 
i gospodarki. 
Jak wykazuje doświadczenie wielu krajów, organi-
zacyjnymi formami tej integracji mogą być klastry 
– struktury tworzone przez jednostki ze sfery pry-
watnej i publicznej, przedsiębiorstwa i jednostki ba-
dawcze, wspierane przez władze lokalne i regional-
ne, zapewniające transfer nowych technologii i wy-
korzystujące efekty synergii. Chociaż funkcjonują 
już one na Dolnym Śląsku w wielu dziedzinach, 
widoczny jest brak takich porozumień na obszarze 
Sudetów. Luka ta dostrzeżona została przez inicja-
torów utworzenia Klastra Sudecka Sieć Innowacji 
(SSI), którego celem jest „integracja współpracy 
pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami na-
ukowymi i podmiotami gospodarczymi na rzecz 
działań innowacyjnych pozytywnie wpływających 
na rozwój Sudetów” oraz „wzmocnienie impulsów 
rozwojowych poprzez wymianę wiedzy, promocję i 
rozwój społeczeństwa informacyjnego”. 
Cytaty te pochodzą z podpisanej dnia 14 listopada 
2013 roku w Jeleniej Górze, w trakcie 20. Polsko-
-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm, 
umowy o utworzeniu Klastra SSI. Akt podpisania 
umowy poprzedzony został przedstawieniem prze-
słanek podjęcia inicjatywy i przyjętych rozwiązań 
organizacyjnych Klastra podczas sesji plenarnej 
Forum przez jednego z inicjatorów jego utworzenia 
Jerzego Dudzika. Wskazał on m.in. na znaczenie 
utworzenia „centrów kompetencji” jako tereno-
wych jednostek organizacyjnych Klastra, rozumia-
nych jako miejsca wsparcia merytorycznego dla 
innowacyjnych pomysłów oraz kontaktów i współ-
pracy przedsiębiorców ze środowiskiem nauko-
wym, której celem jest wdrażanie innowacyjnych 
projektów, wymiana wiedzy i doświadczeń na rzecz 
rozwoju i poprawy konkurencyjności. Przewiduje 
się, że centra te zlokalizowane zostaną m.in. w No-

wej Rudzie, Świdnicy, Wałbrzychu, Dzierżoniowie, 
Zgorzelcu, Świeradowie i Bolesławcu. 
Koordynatorem Klastra została Karkonoska Agen-
cja Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze 
(www.karr.pl). Członkami-założycielami są także 
Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG SA 
w Nowej Rudzie (www.agroreg.com.pl), Agencja 
Rozwoju Innowacji SA we Wrocławiu (www.arisa.
com.pl), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
(www.ue.wroc.pl), Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu (www.up.wroc.pl),  CMS Consulting 
InGosTur – Instytut Gospodarki Turystycznej w 
Jeleniej Górze (www.ingostur.pl), Sudecka Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy (www.siph.
pl) i Sudecki Związek Pracodawców w Wałbrzychu 
(www.dolnoslascypracodawcy.pl). W działaniach 
przygotowawczych zaangażowany był także Prezy-
dent Miasta Jelenia Góra Marcin Zawiła, który był 
gospodarzem pierwszego spotkania organizatorów. 

Janusz Turakiewicz

(JELENÍ HORA) Periferně ve vzta-
hu k centru Polska a dolnoslezskému 
vojvodství umístěné Sudety, horský 

charakter terénu a jeho dlouhodobé zanedbávání 
znamená, že není plně využit potenciální sociální 
a ekonomický rozvoj tohoto regionu. Navzdory 
jedinečné krajině a kulturním hodnotám, koncen-
traci lázeňských a rekreačních oblastí, nerostným 
surovinám, počtu přeshraničních spojení - Sudety 
byly považovány ve strategických národních i voj-
vodských dokumentech za oblast vyžadující spe-
ciální podporu oblasti strategické intervence. Za 
hlavní oblasti tohoto zvláštního zacházení se pova-
žuje podpora podnikání, koordinace roztříštěných 
iniciativ, rozvoj venkova, rozvoj komunikační in-
frastruktury. Ve všech těchto oblastech k dosažení 
odpovídající úrovně vývoje je vyžadováno zavádě-
ní inovačních programů na základě integrovaných 
opatření vědy a ekonomiky.
Jak ukazuje zkušenost mnoha zemí, formami orga-
nizujícími integrace mohou být klastry - struktury 
vytvořené jednotlivci ze soukromé sféry a z veřej-
nosti, z podniků a výzkumných jednotek podporo-
vaných místními a regionálními orgány, zajišťující 

přenos nových technologií a využití synergických 
efektů. I když již fungují v Dolním Slezsku v mnoha 
oblastech, je viditelný nedostatek takových dohod v 
oblasti Sudet. Tato mezera byla vnímána iniciátory 
vytvoření Klastru Sudetské sítě inovací (SSI), jehož 
cílem je integrovat spolupráci mezi univerzitami, 
výzkumnými institucemi a obchodními subjekty 
s inovačními činnostmi pozitivně působícími na 
rozvoj Sudet a posílení rozvojových impulsů pro-
střednictvím výměny znalostí, podpory a rozvoje 
informované společnosti.
Tyto citáty pocházejí z podepsané dohody o vytvoření 
Klastru SSI ze dne 14. listopadu 2013 v Jelení Hoře v 
průběhu 20. Polsko-česko-německého podnikatel-
ského kooperačního fóra. Aktu podepsání dohody 
předcházela prezentace důkazu převzetí iniciativy a 
přijetí organizačních řešení Klastru během zasedání 
Fóra jedním z iniciátorů jeho utvoření Jerzego Dud-
zika. Poukázal mimo jiné na význam vzniku ,,center 
kompetencí” jako oblastních jednotek organizova-
ných Klastrem, chápaných jako místo věcné podpory 
inovativních myšlenek a kontaktů a spolupráce pod-
niků s vědeckým střediskem, jehož cílem je realizace 
inovativních projektů, výměna znalostí a zkušeností 
pro rozvoj a zlepšení konkurenceschopnosti. Předpo-
kládá se, že tato centra se budou nacházet mimo jiné v 
destinacích Nowa Ruda, Świdnica, Wałbrzych, Dzier-
zoniów, Zgorzelec, Świeradów a Bolesławiec.
Koordinátorem Klastru byla Krkonošská agen-
tura regionálního rozvoje SA ve městě Jelenia 
Góra (www.karr.pl). Zakládajícími členy jsou také 
Agentura regionálního rozvoje AGROREG SA ve 
městě Nowa Ruda (www.agroreg.com.pl), Agen-
tura rozvoje inovací SA ve Wrocławiu (www.arisa.
com.pl), Uniwersytet Ekonomiczny ve Wrocławiu 
(www.ue.wroc.en), Přírodovědecká univerzita ve 
Wrocławiu  (www.up.wroc.pl), CMS Consulting 
InGosTur - Institut cestovního ruchu ve městě Je-
lenia Góra (www.ingostur.pl), Sudetská průmyslo-
vo-obchodní komora ve Świdnicy (www.siph.pl) a 
Sudetská asociace zaměstnavatelů ve Wałbrzychu 
(www.dolnoslascypracodawcy.pl). Na přípravách 
činností se podílel také starosta města Jelenia Góra 
Marcin Zawiła, který hostil první setkání organizá-
torů.
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Klaster Sudecka Sieć Innowacji
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(ŚWIDNICA) – Kryzys jest szan-
są dla Polski, a nie problemem – te 
słowa Roberta Gwiazdowskiego 

to doskonałe podsumowanie przedsiębiorczości 
świdniczan, nawet w trudnych czasach. Jak zau-
ważył otwierający w imieniu prezydenta Świdnicy 
Galę Przedsiębiorczości jego zastępca Waldemar 
Skórski, biznes tworzą ludzie z pasją. To do nich 
trafiły tegoroczne nagrody.
Nagroda w kategorii Sudecki Produkt Regionalny 
trafiła do Agencji Artystycznej Arte Artura Janic-
kiego, organizatora m.in. Świdnickich Nocy Ja-
zzowych, który sprowadził do Świdnicy wybitnych 
artystów światowego jazzu. Jego konkurentami 
były Winnica Świdnicka oraz firma Piramida ze 
Strzegomia. – Trudno jest rywalizować z produkta-
mi, które są namacalne – mówił odbierając nagrodę 

Artur Janicki. – Dlatego nie do końca odbieram ją 
jako nagrodę dla mnie. Przyznając mi ją oddaliście 
hołd muzyce, dobrej muzyce.
W kategorii Dynamiczny Rozwój Firmy, w której 
nominowane były Cloos Polska, Pebek i ŚFUP, 
zwyciężył ŚFUP. Prezes firmy Bogdan Bawiec ci-
eszył się, że firma kontynuuje wieloletnie tradycje 
dawnego ŚFUP-u: – Nasza firma miała po drod-
ze „małą wpadkę”. Ale od 2002 roku działamy na 
nowo, a to wszystko jest możliwe dzięki byłym pra-
cownikom ŚFUP-u i ich dzieciom – mówił. ŚFUP 
to świdnicki gigant przemysłowy, znany w czasach 
komunistycznych na całym świecie, który upadł na 
początku lat 90. XX wieku. Pozostało z niego kilka 
spółek-córek. Jednej z nich udało się zachować i 
ożywić tradycje „matki”.
Najbardziej innowacyjną w tym roku firmą była 
Cloos Polska, która rywalizowała ze ŚFUP-em i 
Zespołem Szkół Mechanicznych. – To jest uznanie 
naszej pracy, wieloletniej pracy – mówił wzruszony 
właściciel Cloos Polska Andrzej Siennicki.
Za najbardziej odpowiedzialne społecznie kapi-
tuła uznała Stowarzyszenie Pro-Motor, twórcę 
m.in. portalu młodzieżowego naszaswidnica.pl, o 
którym pisaliśmy już na łamach naszego kwartal-
nika. Jego konkurentami do Świdnickiego Gryfa 
były Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców 
Świdnickich oraz firma Sonel SA. – Stowarzyszenie 
Pro-Motor to jest odpowiedź na to, że pomaganie 
może być pasją – mówił odbierając nagrodę prezes 
stowarzyszenia Mariusz Kalista. – Dowodem na to 
jest Natalia Widuto (od red. Natalia zaśpiewała w 

czasie gali), której mieli Państwo okazję posłuchać 
na tej scenie, i Mariusz Kędzierski, który za tydzień 
będzie miał swoją wystawę w Wiedniu. 
Najlepszym Debiutem Gospodarczym uznano 
Galerię 44 – dawną galerię fotografii, która była 
niedochodowa, ale po wydzierżawieniu jej na ka-
wiarnię nie tylko zaczęła na siebie zarabiać, ale na-
dal zachowała swój kulturalny charakter. W tej ka-
tegorii nominowane były także hotel Fado i firma 
GreenPRO Paweł Całka zajmująca się inżynierią i 
doradztwem w ochronie środowiska. – Najbardziej 
dziękuję tym, którzy naszą galerię krytykują – mó-
wiła właścicielka Galerii 44 Irena Dębosz. – To jest 
najlepsza motywacja.
Swoje nagrody – dla wybitnych osobowości w 
biznesie – przyznał także prezydent Wojciech Mu-
rdzek. Otrzymali je, wzorem roku poprzedniego, 

kobieta i mężczyzna – Dorota Trajder, prowad-
ząca sklepy Intermarche, i Konrad Jabłoński, szef 
Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarc-
zych.
Były też „nagrody publiczności”, czyli nagrody dla 
najlepszego pracodawcy i za najlepszą obsługę kli-
enta, które przyznawali czytelnicy lokalnych medi-
ów. Za najlepszego pracodawcę uznano firmę Pie-
karz Marii i Leszka Ciarkowskich, zaś najlepszą te-

goroczną obsługę zauważono w Karczmie Zagłoba. 
Miła uroczystość odbyła się prawie na sam ko-
niec Gali Przedsiębiorczości. František Molík, 
dyrektor Izby Gospodarczej Oddział w Nachod-
zie, przekazał na ręce prezydenta Sudeckiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy Ryszarda 
Sobańskiego oraz wiceprezydentów Mariusza Hos-
zowskiego i Pawła Ułaszewskiego prezent z okazji 
obchodzonego w tym roku 20-lecia SIPH. – To jest 
na polskim rynku największy, najstarszy i najlepszy 
nasz partner – mówił Czech i dodawał w żartach: – 
Z tego powodu, że drugiego nie mamy. Jak stwierd-
ził Ryszard Sobański, Molík jest bardzo skromnym 
człowiekiem. – A to jedyny Czech, który umie ję-
zyk polski – zażartował także, dziękując za prezent.

Anita Odachowska-Mazurek

(ŚWIDNICA),,Krize je příležitost 
pro Polsko, není to problém,” tato 
slova Roberta Gwiazdowskiego do-

konale shrnují podnikání ve Swidnici, dokonce i 
v těžkých časech. Jak uvedl při zahájení Slavnosti 
podnikatelů jménem starosty  Swidnice jeho zá-
stupce Waldemar Skórski, byznys dělají lidé s vášní. 
Právě k nim směřovala každoroční ocenění.
Cena v kategorii Sudetský regionální produkt byla 
předána Umělecké agentuře Arte Artura Janic-
kiego, organizátora  mj.  Swidnických jazzových 
nocí, který přivedl do Swidnice významné umělce 
z jazzového světa. Jeho konkurenty bylo Vinařství 
Swidnicka a firma Pyramida ze Strzegomia. ,,Je těž-
ké soupeřit s výrobky, které jsou hmatatelné,” řekl 
držitel ocenění Artur Janicki. ,,Cenu nevnímám 
jako ocenění pro mě. Přijde mi jako hold vzdaný 

Bo w biznesie liczy się pasja
V byznysu se počítá vášeň
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Na zdjęciu od lewej: Ryszard Sobański - prezydent SIPH, Paweł Ułaszewski - wiceprezydent 
SIPH, Mariusz Hoszowski - wiceprezydent SIPH, František Molík - dyrektor Przedstawiciel-
stwa Izby Gospodarczej Województwa Kralovehradeckiego w Nachodzie / Zleva: Ryszard 
Sobański - prezident SIPH, Paweł Ułaszewski - viceprezident SIPH, Mariusz Hoszowski 
- viceprezident SIPH, František Molík - ředitel jednatelství Krajské hospodářské komory 
Královéhradeckého kraje v Náchodě



Innowac je  na  czesko -po lsk im pogran iczu

REGION PANDA / SIPH ŚWIDNICA

NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU

innowacje   

9

hudbě, dobré hudbě.” V kategorii Dynamický roz-
voj společnosti, ve které byly nominovány firmy 
Cloos Polska, Pebek a ŚFUP vyhrál ŚFUP. Za firmu 
uvedl Bogdan Bawiec, že společnost pokračuje v 
dlouhodobé tradici bývalého ŚFUP-u: ,,Naše fir-
ma měla po cestě ,,drobné pády”. Ale od roku 2002 
pracujeme nanovo, a to vše je možné díky bývalým 
zaměstnancům ŚFUP-u a jejich dětem,” řekl. ŚFUP 
je swidnický průmyslový gigant, v dobách komuni-
smu známý po celém světě, který upadl na začátku 
90. let 20. století. Zůstalo po něm několik dceřin-
ných společností. Jedné z nich se podařilo zachovat 
a oživit tradici ,,matky”.
Nejvíce inovativní v letošním roce byla společnost 
Cloos Polska, která soutěžila s ŚFUP-em a Spolkem 
mechanických škol. ,,Je to uznání naší práce, dlou-
hodobé práce,” řekl majitel Cloos Polska Andrzej 
Siennicki.
Za nejvíce odpovědnou společnost uznala porota 
Sdružení Pro-Motor, tvůrce mj. mladého por-
tálu naszaswidnica.pl, o kterém jsme již psali na 
stránkách našeho čtvrtletníku. Jeho konkurenty 
ve Swidnickém gryfu bylo Sdružení swidnických 
podnikatelů a obchodníků a společnost Sonel SA. 
,,Sdružení Pro-Motor je odpovědí na to, jak může 
pomoci vášeň,” řekl Mariusz Kalista, který přebíral 
ocenění za sdružení. ,,Důkazem je Natalia Widuto 
(pozn. red. Natalia zazpívala během slavnostní čás-
ti), kterou máte příležitost poslechnout si na scéně, 
a Mariusz Kędzierski, který bude mít za týden svoji 
výstavu ve Vídni.”  
Nejlepším Obchodním debutem byla uznána Gale-
rie 44 – bývalá fotogalerie, která byla nezisková, ale 
po pronajímání kavárny začala sama za sebe nejen 
platit, ale ještě si dokázala udržet kulturní charakter. 
V této kategorii byl nominován také hotel Fado a 
firma GreenPRO Paweł Całka, která se věnuje stro-
jírenství a poradenství v oblasti životního prostředí. 
,,Nejvíce děkuji těm, kteří kritizují naši galerii,” řekla 
majitelka Galerie 44. Irena Dębosz. ,,To je ta nejlep-
ší motivace.”
Ocenění - pro významné osobnosti v oboru - také 
předal starosta Wojciech Murdzek.  Přijali ho podle 
modelu z předchozího roku žena a muž - Dorota 
Trajder, vedoucí obchodu Intermarche, a Konrad 
Jabłoński, vedoucí Sudetského sdružení obchod-
ních iniciativ.
Uděleny byly také ,,ceny diváků”, ocenění pro nej-
lepšího zaměstnavatele a nejlepší služby zákazní-
kům, které předali čtenáři místních médií. Za nej-
lepšího zaměstnavatele byla uznána firma Pekařství 
Marie a Leszka Ciarkowskich, za nejlepší služby byl 
oceněn hostinec Zagłoba.
Pěkný obřad se konal téměř na samém konci Pod-
nikatelské slavnosti. František Molík, ředitel jedna-
telství Krajské hospodářské komory v Náchodě, 
předal prezidentovi Sudetské průmyslovo-obchod-
ní komory ve Swidnici Ryszardovi Sobańskiemu 
a jeho zástupcům Mariuszovi Hoszowskiemu i 
Pawłowi Ułaszewskiemu dárek u příležitosti letoš-
ního 20. výročí SIPH. ,,Je to na polském trhu náš 
největší, nejstarší a nejlepší partner,” řekl Čech a do-
dal v žertu: ,,Z tohoto důvodu jiného nemáme.” Jak 
uvedl Ryszard Sobański, pan Molík je velice skrom-
ný člověk. ,,Je to Čech, který umí polský jazyk,” za-
žertoval také a poděkoval za dárek.

(JELENIA GÓRA) 20 listopada br. 
w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej 
Górze odbyło się seminarium pod 

nazwą Projektowanie usług turystycznych – trans-
fer wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw. Wydarzenie 
zorganizowane przez Dolnośląską Sieć Wzornictwa 
Przemysłowego (DSWP), odbyło się w ramach cyklu 
seminariów, które wcześniej miały miejsce w najwięk-
szych miastach województwa dolnośląskiego, tj. Wro-
cławiu, Wałbrzychu i Legnicy. Organizatorzy zaprosili 
do udziału w seminarium reprezentantów przedsię-
biorstw skupionych wokół branży turystycznej, pro-
jektantów oraz przedstawicieli instytucji otoczenia 
biznesu z regionu. Uczestników do Jeleniej Góry 
przyciągnęła przede wszystkim interesująca tematyka 
wydarzenia, ciekawy program oraz znakomici prele-
genci. Z pewnością sporym atrybutem przemawia-
jącym za seminarium było rosnące zainteresowanie 
projektowaniem oraz wzornictwem, które zaczyna 
być traktowane jako istotny element dający przewagę 
produktu lub usługi na rynku. 
Jeleniogórskie seminarium rozpoczęło się od krót-
kiego wystąpienia organizatorów, którzy skupili się 
przede wszystkim na zasadach funkcjonowania Dol-
nośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego oraz 
na korzyściach wynikających ze współpracy z Siecią.  
Następnie uczestnicy mogli się dowiedzieć więcej 
na temat potencjału projektowego  Akademii  Sztuk 
Pięknych im. E. Gepperta, dzięki prezentacji Magda-
leny Kacprzak-Gagatek. Niezwykle ciekawe okazało 
się również wystąpienie Wojciecha Ławniczaka, który 
podając wiele przykładów tłumaczył, jak zaprojek-
tować innowacyjną usługę. Wskazywał przy tym, że 
projekt nie zawsze musi być bardzo skomplikowany, 
czasem najprostsze rozwiązania najlepiej trafiają do 
odbiorców i pomagają znaleźć szereg nowych klien-
tów. Wiele imponujących rozwiązań architektonicz-
nych przede wszystkim w obiektach hotelowych i 
pensjonatach zaprezentowała Karolina Szkapiak. Z 
kolei, o zasadach projektowania wnętrz w branży ho-
telarskiej, mówił Szymon Hanczar. Dr Marta Płonka 
podczas swojego wystąpienia opisała wybrane reali-
zacje Systemów Identyfikacji Wizualnej, wydawnictw 
reklamowych w branży turystycznej. Całość wydarze-
nia została pozytywnie odebrana przez uczestników, 
jak i zaproszonych prelegentów. Po zakończeniu se-
minarium rozpoczęły się dyskusje, na temat dalszego 

rozwoju wzornictwa przemysłowego w regionie.  Opi-
sane wydarzenie było odzwierciedleniem wzrastającej 
roli designu, którą dostrzegli twórcy Dolnośląskiej Sie-
ci Wzornictwa Przemysłowego, uznając za podstawo-
wy cel tworzenie sieci środowisk powiązanych z szero-
ko pojętym wzornictwem oraz promocje designu na 
terenie Dolnego Śląska. DSWP to projekt powstały w 
partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Akademii Sztuk pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Urzędu 
Miejskiego Wrocławia. Sieć jest współfinansowana z 
budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt realizuje zamierzo-
ne cele poprzez szereg przedsięwzięć, tj. konferencje, 
warsztaty, seminaria, wystawy, audyty oraz wdrożenia. 
Z pośród wyżej wymienionych inicjatyw największe 
zainteresowanie wśród przedsiębiorców mogą budzić 
wzornicze audyty technologiczne oraz wsparcie pro-
jektów wdrożeniowych. 
Zainteresowany przedsiębiorca chcący zbadać swój 
potencjał w zakresie wykorzystania wzornictwa 
przemysłowego może skorzystać ze specjalnego na-
rzędzia IT dostępnego w formie ankiety interneto-
wej.  Wspomniana ankieta umożliwia wyłonienie 
40 przedsiębiorców, którzy będę mogli skorzystać ze 
specjalistycznego audytu technologicznego z zakre-
su aplikacji wzornictwa przemysłowego. Otrzymają 
oni szczegółowe rekomendacje wykonane przez 
specjalistyczne jednostki, które oparte będą o analizę 
techniczną możliwości rozwoju przedsiębiorstwa po 
uwzględnieniu obecnych trendów i zapotrzebowania 
rynkowego. 
W przypadku tzw. wdrożeń wspierana będzie 
współpraca dolnośląskich przedsiębiorców z jed-
nostkami naukowo-badawczymi w dziedzinie 
wzornictwa przemysłowego przy realizacji projek-
tów wdrożeniowych, np. opracowaniu dokumen-
tacji technologicznej lub prototypu produktu. Z 
grantu na wdrożenie w wysokości maksymalnie 
30 000 PLN będzie mogło skorzystać 10 przedsię-
biorstw. Finansowanie może obejmować usługi 
wzornicze, specjalistyczne i eksperckie dla projektu 
wdrożeniowego.
Więcej informacji na temat Dolnośląskiej Sieci Wzor-
nictwa Przemysłowego dostępnych jest pod poniż-
szym adresem internetowym: http://siec.asp.wroc.pl 

Tomasz Charkot

Seminarium Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa 
Przemysłowego w Jeleniej Górze

Projektowanie usług turystycznych – transfer wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw / Projekto-
vání služeb cestovního ruchu - přenesení znalostí z univerzit do firem.
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(JELENIA GÓRA) 20. listopadu 
tohoto roku se v Muzeu Krko-
noše ve městě Jelenia Góra ko-

nal seminář s názvem Design služeb cestov-
ního ruchu - přenesení znalostí z univerzit 
do firem. Akce pořádaná Dolnoslezskou sítí 
průmyslového designu (DSPD) byla uspo-
řádána v rámci série seminářů, které se ko-
naly v největších městech Dolnoslezského 
vojvodství, ve městech Wroclaw, Walbrzych 
a Legnica. Organizátoři pozvali k účasti na 
semináři zástupce podniků zaměřených na 
cestovní ruch, projektanty a představitele 
podnikatelských institucí z regionu. Účast-
níky do Jelení Hory táhne především zají-
mavá tematika akce, zajímavý program a 
významní řečníci. Významným atributem 
projednávaným na semináři byl rostoucí zá-
jem o projektování a design, který začíná být 
považován za důležitý prvek dávající výrob-
ku nebo také službám na trhu výhodu.
Jelenohorský seminář začal krátkým vystou-
pením organizátorů, kteří se zaměřili přede-
vším na zásady fungování Dolnoslezské sítě 
průmyslového designu a na výhody vzešlé ze 
spolupráce se sítí. Následně se účastníci mohli 
dozvědět více o tématu projektový potenciál 
Akademie výtvarných umění E. Gepperta díky 
prezentaci Magdaleny Kacprzak-Gagatek. Vel-
mi zajímavé bylo také vystoupení Wojciecha 
Ławniczaka, který uvedením mnoha inovativ-
ních příkladů vysvětlil, jak navrhnout služby 
inovativního charakteru. Ukázal na skuteč-
nost, že projekt nemusí být vždy velmi složitý, 
někdy nejjednodušší řešení nejlépe osloví zá-
kazníky a pomůže najít řadu nových klientů. 
Velmi působivé architektonické řešení přede-
vším v hotelových objektech a v penzionech 
prezentovala Karolina Szkapiak. Dále o zása-
dách projektování v oboru hoteliérství mluvil 
Szymon Hanczar. Dr. Marta Płonka během 
svého projevu popsala vybrané realizace ze 
Systému vizuální identifikace, reklamní publi-
kace z oblasti cestovního ruchu. Celá akce byla 
pozitivně přijata jak účastníky tak i pozvanými 

řečníky. Po skončení semináře se začaly disku-
se na téma další rozvoj průmyslového designu 
v regionu.
Popsaná událost byla odrazem rostoucí role 
designu, kterou vidí tvůrci Dolnoslezské sítě 
průmyslového designu ve vytvoření sítě spo-
jené s široko pojatým designem a podporou 
designu v oblasti Dolního Sleszka. DSPD je-
projekt, který vznikl partnerstvím Maršálkov-
ského úřadu Dolnoslezského vojvodství, Aka-
demií výtvarných umění Eugeniusza Gepperta 
ve Wroclawi a Městským úřadem Wroclaw. Síť 
je spolufinancována z rozpočtu Evropské unie 
v rámci Evropského sociálního fondu. Projekt 
realizuje záměrně své cíle prostřednictvím 
konferencí, workshopů, seminářů, výstav, 
auditů a realizací. Z výše uvedených iniciativ 
můžou technologie provedení auditů a pod-
pora realizovaných projektů vzbudit největší 
zájem mezi podnikateli.
Podnikatelé, kteří mají o věc zájem a kteří 
chtějí prozkoumat svůj potenciál v oblasti vy-
užívání průmyslového designu, mohou využít 
speciálních IT nástrojů dostupných ve formě 
internetového průzkumu. Tato anketa umožní 
40 podnikatelům těžit ze speciálního techno-
logického auditu v oblasti aplikování průmy-
slového designu. Budou dostávat detailní do-
poručení přes specializované jednotky, které 
budou zpracovány na základě technické analý-
zy možností rozvoje podnikání po zohlednění 
obecných trendů a požadavků trhu. 
V případě tzv. nasazení podpory bude spolu-
práce dolnoslezských podnikatelů s vědecko-
-výzkumnými institucemi v oblasti průmyslové-
ho designu na realizaci uskutečněných projek-
tů, např. při zpracování technologické doku-
mentace či prototypu produktu. Z grantu na 
realizaci v maximální výši  30.000 PLN bude 
moci čerpat 10 podniků. Financování může 
zahrnovat designové služby specializované na 
realizaci projektu.
Více informací o Dolnoslezské síti průmyslo-
vého designu je k dispozici na následující in-
ternetové adrese: http://siec.asp.wroc.pl

Seminář Dolnoslezské sítě průmyslového  
designu v Jelení Hoře

(ŚWIDNICA) Trzy książki po-
święcone Czechom, Czechosło-
wacji i Republice Czeskiej wydał 

polski dziennikarz, reportażysta i pisarz współ-
pracujący od lat z „Gazetą Wyborczą” Mariusz 
Szczygieł. To dlatego, że w kraju naszych sąsia-
dów zza południowej granicy Polski się zako-
chał.
Szczygieł, po czesku Stehlik, to czołowy polski 
czechofil, który południowym sąsiadom Polski 
poświęcił aż trzy zbiory swoich reportaży: „Got-
tland” (przetłumaczony już w 14 krajach świata), 
„Zrób sobie raj” i najnowszy – „Laska nebeska”. 
Do ubiegłego roku był szefem działu reportażu w 
Dużym Formacie „Gazety Wyborczej”. Od roku 
jest na urlopie twórczym. Na spotkanie z nim 
sfinansowane przez działający przy Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Świdnicy Dyskusyjny Klub 
Książki, które odbyło się 4 października, przyby-
ły tłumy, jakich świdnicka książnica dawno nie 
widziała. Miłośnicy twórczości znakomitego re-
portażysty siedzieli nawet na schodach i stali pod 
ścianami kątach, żeby tylko móc go posłuchać i 
porozmawiać z nim.
Mariusz Szczygieł pochodzi ze Złotoryi. Jak 
twierdzi, to tam w hotelu „Pod Basztą”, gdzie 
pracowała jego cała rodzina, nauczył się słu-
chać. – Wydaje mi się, że ja się tam nauczy-
łem słuchać – mówi. – Słuchałem pokojowych 
rozmawiających na temat gości. Ten hotel 
uwrażliwił mnie na drugiego człowieka. Życie 
hotelowe wydawało mi się fascynujące. Muszę 
przyznać, że mam duże sukcesy w słuchaniu. 
Chyba dlatego że słucham nie oceniając. Słu-
chać to prosta rzecz – wystarczy nie krzywić 
się, że czyjeś życie jest nie takie, jakbyśmy 
chcieli. Dla jednego z najbardziej znanych 
polskich reportażystów, ucznia Hanny Krall, 
w tej pracy nie należy przyjmować postawy 
oceniającej. – Nie lubię dziennikarstwa kop-
niakowego – mówi Szczygieł. Sam teraz głów-
nie pisze, choć znany jest w Polsce z tego, że 
prowadził pierwszy w kraju talk-show – „Na 
każdy temat” w Polsacie. Swój najsłynniejszy 
zbiór reportaży o Czechach i Czechosłowacji 
„Gottland” napisał, żeby zerwać z wizerun-
kiem „prostego chłopaczka z telewizji”. I udało 
mu się to z nawiązką. Nagród, które zdobył za 
książkę, liczby tłumaczeń (a właśnie podpisał 
umowę na edycję amerykańską) nie spodzie-
wał się w najśmielszych wyobrażeniach.
Kiedy odkrył w sobie dar pisania? – Bardzo 
wcześnie – pisałem dla kolegów wypracowania 
za pieniądze – mówi. – Nie byłem dobry w piłkę, 
a jak mówił Tomaš Bata (od red. bohater jednego 

„Pan Stehlik”, który Czechów pokochał
,,Pan Stehlík”, který Čechy miluje

Projektowanie usług turystycznych – transfer wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw / Projekto-
vání služeb cestovního ruchu - přenesení znalostí z univerzit do firem.
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„Pan Stehlik”, który Czechów pokochał
,,Pan Stehlík”, který Čechy miluje

z reportaży Szczygła, czeski potentat obuwniczy, 
twórca marki „Baťa” znanej dziś na całym świe-
cie) z każdej wady trzeba zrobić zaletę. Koledzy 
uważali, że ja wiem wszystko. A ja nie wypro-
wadzałem ich z tego błędu. Dziś słucha ludzi i 
pisze reportaże, ale najpierw chciał być... recep-
cjonistą. Prenumerował nawet czasopismo „Ho-
telarz”. W rozmowie z dziennikarkami portalu 
naszaswidnica.pl tuż przed spotkaniem stwier-
dził, że jednak recepcjonista ma coś wspólnego z 
reporterem. – Recepcjonista robi wszystko, żeby 
gość przyjeżdżający do obcego miasta poczuł się 
w nim dobrze, bezpiecznie. Reporter opisując 
rzeczywistość, przybliża ją czytelnikom, oswaja, 
czyni bardziej znaną, a to, co znane, wydaje się 
bezpieczniejsze – mówi. 
Reportażysta wyznał uczestnikom spotkania, że 
interesują go tylko tematy, na które sam wpad-
nie. – To jak z romansami. Jedni lubią być pod-
rywani, inni lubią podrywać. Ja lubię podrywać, 
a między reporterem a tematem, tak jak między 
reporterem a bohaterami jest romans. Romans, a 
nie miłość, bo on się kiedyś kończy. Ale jednak 
przez jakiś czas trwa – mówi. 
Trzy książki o Czechach to wynik fascynacji 
tym krajem i jego mieszkańcami. – My, Pola-
cy, jesteśmy bardzo histeryczni. Czesi kochają 
spokój. Mają nawet zdrobnienie tego słowa 
– mówi. – Mój znajomy czeski dziennikarz 
stwierdził, że to dlatego, że ciągle patrzymy, 
czy już jesteśmy tak wielcy jak Niemcy, Fran-
cja czy Austria, czy jeszcze nie, a Czesi – wie-
dzą, że nie są i nigdy nie będą. I mają spokój.

Anita Odachowska-Mazurek

(SWIDNICA) Tři knihy zasvě-
cené Čechům, Československu a 
České republice vydal polský no-

vinář, reportér a spisovatel spolupracující léta 
s deníkem „Gazetą Wyborczą” Mariusz Szczy-
gieł. To proto, že se do země našich sousedů za 
jižní hranicí Polska zamiloval.
Szczygieł, česky Stehlík, je přední polský če-
chofil, který jižním sousedům Polska zasvětil 
již tři soubory svých reportáží: ,,Gottland” 
(přeloženo již do 14 zemí světa), ,,Udělej si ráj” 
a poslední - ,,Láska Nebeská”. Až do loňské-
ho roku byl šéfredaktorem velkoformátového 
deníku ,,Gazeta Wyborcza“. Již rok trvá tvůr-
čí volno. Na setkání s ním, zprostředkované 
Městskou veřejnou knihovnou ve Swidnici a 
Diskusním knižním klubem, které se kona-
lo dne 4. října, přijely davy, jaké swidnická 
knihovna ještě neviděla. Milovníci tvůrce vy-
nikajících reportáží dokonce seděli na scho-

dech a stáli za rohem stěn, jen aby ho mohli 
poslouchat a porozmlouvat s ním.
Mariusz Szczygieł pochází z města Zlotoryi. Prá-
vě tam v hotelu ,,Pod Baštou“ pracovala celá jeho 
rodina. ,,Zdá se mi, že jsem se tam naučil poslou-
chat,” říká. ,,Poslouchal jsem klidná témata roz-
hovorů hostů. Tento hotel mi zvýšil povědomí o 
ostatních lidech. Život v hotelu se mi zdál fasci-
nující. Musím se přiznat, že jsem hodně úspěšný 
v poslouchání. Nejspíš protože poslouchám bez 
komentování. Poslechněte si tuto jednoduchou 
věc - stačí nezlobit se, že něčí život není takový, 
jak bychom chtěli.” Podle jedné z nejznámějších 
polských fotoreportérek, studentky Hanny Krall, 
by v této práci neměl být hodnocen postoj.  ,,Ne-
mám rád novinářskou práci,” říká Szczygieł. Sám 
teď hlavně píše, ikdyž v Polsku je známý tím, že 
vedl první talk show v zemi - ,,Na každé téma v 
Polsku”. Svoji nejslavnější sbírku reportáží o Če-
chách a Čechoslovácích ,,Gottland” napsal po-
hledem ,,obyčejného chlapce z  televize”. A dosta-
lo se mu ocenění, které získal za knihu, překlady 
knihy (právě podepsal smlouvu na americkém 
vydání)  a které nečekal ani ve svých nejdivočej-
ších představách.
Kdy v sobě objevil dar psaní? ,,Velmi brzy, psal 
jsem pro kolegy práce za peníze,” říká. ,,Nebyl 
jsem dobrý s míčem a jak řekl Tomáš Baťa (hr-
dina z jedné reportáže Szczygła, český obuvní 

magnát, zakladatel značky ,,Baťa” známé po ce-
lém světě) z každé vady se musí udělat výhoda. 
Kolegové si mysleli, že vím všechno. A já je z 
tohoto bludu nevyvedl. Dnes naslouchám lidem 
a píšu reportáže, ale původně jsem chtěl být... 
recepční.” Odebíral dokonce časopis ,,Hotelier”. 
V rozhovoru s novináři portálu naszaswidnica.pl 
těsně před setkáním uvedl, že recepční má s re-
portérem něco společného. ,,Recepční udělá vše, 
aby host, který přijel do cizího města, se v něm 
cítil dobře, bezpečně. Reportér popisuje realitu, 
přibližuje ji čtenářům, osvojí si ji a to, co je více 
známé, zdá se pak bezpečnější,” říká.
Reportér řekl účastníkům setkání, že má zájem 
pouze o témata, na která přijde řeč. ,,Je to jako s 
romány. Jedni rádi vedou, jiní chtějí být vedeni. 
Já se rád nechám vést mezi reportérem a téma-
tem, tak jako mezi reportérem a hrdinou jeho 
románu. Romantika, ne láska, protože ta někdy 
skončí. Ale přesto nějakou dobu trvá,” říká.
Tři knihy o Češích jsou výsledkem fascinace 
touto zemí a jejími obyvateli. ,,My, Poláci, jsme 
velmi hysteričtí. Češi milují klid. Mají dokonce 
zdrobnělá slova,” říká. ,,Můj známý český no-
vinář řekl, že je to proto, jak se vidíme, zda se 
vidíme tak velcí jako Německo, Francie nebo 
Rakousko, nebo zda ne. A Češi - vědí, že tak 
velcí nejsou a nikdy nebudou. A mají klid.”

My, Polacy, jesteśmy bardzo histeryczni. Czesi kochają spokój. Mają nawet zdrobnienie tego słowa 
– mówi Mariusz Szczygieł o swojej miłości do Czechów / My, Poláci, jsme velmi hysteričtí. Češi 
milují klid. Mají dokonce zdrobnělá slova,” říká Mariusz Szczygieł o své lásce k Čechům
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(SZCZAWNO-ZDRÓJ) Zaszcze-
piony z Zachodu pomysł tworzenia 
Parków Technologicznych natrafił 

w Polsce na bardzo podatny grunt. Stało się tak nie 
tylko dzięki szerokiej dostępności funduszy unij-
nych, które w większości finansują takie inicjatywy, 
ale również dzięki coraz większej kreatywności lo-
kalnych władz oraz Instytucji Otoczenia Biznesu 
angażujących się w tworzenie środowiska przy-
jaznego przedsiębiorczości.
Mając na uwadze szczególną rolę przedsiębiorczoś-
ci w rozwoju lokalnego rynku, Dolnośląska Agen-
cja Rozwoju Regionalnego SA (DARR SA) przy 
wsparciu lokalnych władz samorządowych uru-
chomiła na terenie Strefy Aktywizacji Gospodar-
czej Szczawna-Zdroju Dolnośląski Park Techno-
logiczny (T-Park). Inicjatywa otrzymała dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyj-
nego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
T-Park to, znakomicie przystosowany, stworzony w 
oparciu o standardy unijne obszar do prowadzenia 
działalności gospodarczej opartej na wiedzy oraz 
nowoczesnych technologiach. Wśród wielu prze-
widzianych dla Dolnośląskiego Parku Technolo-
gicznego misji, czy też zadań, najistotniejsze jest pr-
zede wszystkim, wzmocnienie w nadszarpniętym 
przez przemiany gospodarczo-społeczne regionie 
wałbrzyskim idei przedsiębiorczości. Przedsiębi-
orczości, która będzie współgrać z naturalnymi 
walorami regionu, takimi jak dogodne położenie 
przy granicy z Republiką Czeską oraz Niemcami, 
czy też walory przyrodniczo-turystyczne. Wykor-
zystanie wspomnianego potencjału w połączeniu 
z nowoczesnym sektorem MŚP pozwoli wzmocnić 
możliwości ekonomiczne regionu i uczyni go bard-
ziej konkurencyjnym.
W ramach T-Parku funkcjonuję nowoczesny biu-
rowiec o powierzchni 6 tys. m²  zlokalizowany w 
Szczawnie-Zdroju. Budynek podzielony jest na 
cztery moduły (A, B, C i D), z których każdy przy-
stosowany jest do wspierania innych przedsięwzięć 
gospodarczych. Na terenie Dolnośląskiego Parku 
Technologicznego  w ulokowanym tam Inkuba-
torze Technologicznym działają przedsiębiorstwa 

dopiero rozpoczynające funkcjonowanie na rynku, 
które są nastawione na rozwój swojego potencjału 
innowacyjnego. Dzięki funkcjonowaniu w ra-
mach Inkubatora mają one dogodne warunki do 
wcielania w życie swoich pomysłów i testowania 
tworzonych rozwiązań. Poza wspomnianym Inku-
batorem znajdują się firmy o ugruntowanej pozycji 
rynkowej, mogące wspomóc wiedzą i doświadcze-
niem przedsiębiorstwa będące w początkowej fazie 
rozwoju. Dopełnieniem budynku 
T-Parku jest hala warsztatowo-badawcza o 
powierzchni 785 m², która dzięki swojemu zaplec-
zu technicznemu znacząco poszerza katalog poten-
cjalnych zastosowań dla oferowanych inwestorom 
powierzchni. W biurowcu T-Parku, zlokalizowana 
jest również Dolnośląska Agencja Rozwoju Regi-
onalnego SA., która zarządza całym kompleksem 
oraz oferuję szeroką gamę inicjatyw ukierunkowa-
nych na wsparcie dla inwestorów. Należy pamiętać, 
że Dolnośląski Park Technologiczny to także tereny 
inwestycyjne, przewidziane przede wszystkim dla 
inwestorów z sektorów Business Process Offsho-
ring, IT, OZE oraz medycyny uzdrowiskowej.
Bardzo ważne przy tworzeniu inwestycji nastawio-
nych na wspieranie innowacyjności oraz przedsię-
biorczości jakim jest T-Park, jest komercjalizacja, 
czyli wynajem powierzchni biurowych dla firm 
chcących się rozwijać w Parku Technologicznym. 
W tym elemencie zasoby oferowane przez 
T-Park zostały niemal całkowicie oddane do dys-
pozycji przedsiębiorcą. Jest to pozytywny sygnał, 
ponieważ odzwierciedla, że idee oraz zadania 
Parku Technologicznego są realizowane. Pokazu-
ję to również, że w regionie jest zapotrzebowanie 
na przedsięwzięcia sprzyjające przedsiębiorczości. 
Wśród przedsiębiorstw prowadzących swoją dzia-
łalność na terenie Dolnośląskiego Parku Technolo-
gicznego znajdują się przede wszystkim reprezen-
tanci sektora technologii informacyjnych i komu-
nikacyjnych. Obecne są również firmy doradcze, 
inżynieryjne oraz zarządzające wierzytelnościami. 
Dolnośląski Park Technologiczny z każdym rokiem 
funkcjonowania, coraz mocniej oddziałuje na lokalny 
rynek. W murach T-Parku znajduję swoje siedziby 
kolejne firmy stawiające w swoim rozwoju na inno-

wacje. Cieszy również fakt, że DARR SA. wychodzą 
naprzeciw przedsiębiorczości, nie ograniczają się tylko 
do oferowania powierzchni inwestycyjnych, ale reali-
zują wiele projektów mających na celu wzmocnienie 
sektora MŚP w regionie.
Więcej informacji o działalności Dolnośląskiego 
Parku Technologicznego oraz Dolnośląskiej Agen-
cji Rozwoju Regionalnego SA. znajduję się pod po-
niższymi adresami internetowymi:

www.darr.pl • www.t-park.pl
Tomasz Charkot

(SZCZAWNO-ZDRÓJ) Myšlenka 
západu, týkající se vybudování tech-
nologických parků v Polsku, padla na 

velmi úrodnou půdu. Nebylo to však pouze z důvo-
du dostupnosti finančních prostředků z EU, které 
financování těchto iniciativ ve většině podporují, 
ale zejména vzhledem k rostoucí tvořivosti míst-
ních orgánů a institucí v oblasti podpory podniká-
ní.  S ohledem na zvláštní roli podnikání v oblasti 
rozvoje místního trhu zahájila Regionální rozvo-
jová agentura Dolnoslezského vojvodství (DARR 
SA.) - s podporou místní samosprávy obnovu 
hospodářské zóny  Szczawno Zdrój  Dolnoslezský 
technologický park  (T-Park).
Iniciativa obdržela finanční prostředky z Evropské 
unie, a to konkrétně z opatření 1.3 Sektorový ope-
rační program - zlepšení konkurenceschopnosti 
podniků.
T - Park je dobře navržen, postaven podle norem 
EU pro podnikání založeném na znalostech a mo-
derních technologiích. Z mnoha úkolů Dolnoslez-
ského technologického parku je prvořadým úko-
lem posílení sociálně-ekonomické transformace 
walbrzyšského regionu s důrazem na společnosti, 
které budou respektovat přírodní hodnoty regionu, 
jako je například výhodná poloha v blízkosti hranic 
s Českou republikou a Německem nebo výhody 
cestovní ruchu. Výsledkem by mělo být větší za-
pojení a konkurenceschopnost malých a středních 
podniků. 
  T-Park je moderní kancelářskou budovou 
o rozloze 6000 m² a nachází se v Szczawno 
Zdrój (uvnitř města Walzbrych – pozn. pře-

Dolnośląski Park Technologiczny – idea przekuta w rzeczywistość
Dolnoslezský technologický park – nápad, který se stal realitou
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(JELENIA GÓRA) 14 listopada 
2013 roku odbyło się w Jeleniej 
Górze 20. Polsko-Niemiecko-

-Czeskie Forum Kooperacji Firm. Tegorocz-
ne Forum miało charakter szczególny, ze 
względu na to, że organizator Karkonoska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. obcho-
dziła jubileusz 20-lecia działalności. Współ-
organizatorami byli Wirtschaftsförderung 
Sachsen GmbH, Agencja Rozwoju Regional-
nego Sp. z o.o. w Libercu i Zeitsprung Zittau 
gGmbH. Forum z roku na rok cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem. Na począt-
ku miało charakter dwustronny, polsko-nie-
miecki, a od pięciu lat w imprezie uczest-
niczą również firmy i goście z Republiki 
Czeskiej, co podkreślił podczas wystąpienia 
Wojciech Pobóg-Pągowski, I radca, kierow-
nik WPHI Ambasady Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Pradze. Do licznego udziału czeskich 
podmiotów przyczyniło się duże zaangażo-
wanie partnerów a zwłaszcza Agencji Roz-
woju Regionalnego S.A. w Libercu, która od 
pięciu lat, czyli od początku kiedy Forum 
zaczęło mieć charakter trójstronny, aktyw-
nie wspiera i promuje to wydarzenie. 
Patronat honorowy nad Forum objęli minister 
gospodarki Janusz Piechociński, marszałek 
województwa dolnośląskiego Rafał Jurkow-
laniec, prezydent miasta Jelenia Góra Marcin 
Zawiła, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 
w Berlinie Wydział Promocji Handlu i Inwe-
stycji, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w 
Pradze Wydział Promocji Handlu i Inwestycji 
oraz Konsulat Generalny Niemiec we Wrocła-
wiu. Impreza skierowana była do firm z branży 
m.in.: logistycznej, metalowej i maszynowej, 
elektronicznej i energii odnawialnej a tema-
tem wiodącym była logistyka.

Uczestnicy Forum mogli wysłuchać interesu-
jących prezentacji. Część seminaryjną rozpo-
czął dr Jacek Robak radca-minister, kierownik 
WPHI Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w 
Pradze, który przedstawił aktualny stan pol-
sko-niemieckich stosunków gospodarczych. 
Następnie Wojciech Pobóg-Pągowski, I radca 
przybliżył słuchaczom relacje polsko-czeskiej 
współpracy handlowej i inwestycyjnej. Pozo-
stałe wystąpienia związane były z wiodącym 
tematem forum tj. szeroko pojętą logistyką. 
Uczestnicy mogli również uzyskać informacje 
na stoiskach instytucji otoczenia biznesu i na-
wiązać kontakty gospodarcze podczas Giełdy 
Kooperacyjnej. Ponadto wydany został kata-
log zawierający profil działalności i życzenia 
kooperacyjne uczestniczących w Forum firm. 
Odbywające się od początku istnienia Karko-
noskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
Forum Kooperacji Firm cieszy się niesłabną-
cym zainteresowaniem. O sukcesie przedsię-
wzięcia świadczy fakt, że wiele firm deklaruje 
chęć udziału w kolejnej edycji. W tym roku w 
Forum uczestniczyło około 200 osób. Oprócz 
firm obecni byli również przedstawiciele 
władz lokalnych, media, instytucje otoczenia 
biznesu oraz goście z Niemiec i Republiki Cze-
skiej. Tak liczny udział firm i gości świadczy 
o coraz większym zainteresowaniu.  Już dzi-
siaj organizatorzy zapraszają do udziału w 21. 
Forum Kooperacji Firm, które odbędzie się w 
listopadzie 2014 roku. 
Tegoroczne Forum było współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
ze środków budżetu państwa przy wsparciu 
Euroregionu Nysa w ramach projektu „Współ-
praca gospodarcza w Euroregionie Nysa”.

Aneta Mędza
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Dolnośląski Park Technologiczny – idea przekuta w rzeczywistość
Dolnoslezský technologický park – nápad, který se stal realitou

kladatele). Objekt je rozdělen do čtyř modulů, 
z nichž každý je upraven pro podporu dalších 
podniků. Uvnitř Dolnoslezského technologic-
kého parku je umístěn také podnikatelský in-
kubátor pro začínající podnikatele, kteří jsou 
připraveni rozvíjet svůj inovační potenciál. 
Mají příznivé podmínky pro podporu nových 
myšlenek a testování vyvinutých řešení. Mimo 
zmiňovaný inkubátor se najdou i firmy s pev-
nou pozicí na trhu, které mohou pomoci svý-
mi znalostmi a zkušenostmi podnikatelům v 
počáteční fázi rozvoje. Budova T-Parku je do-
plněna o zkušební halu o rozloze 785 m², která 
díky svému technickému vybavení významně 
rozšiřuje možnosti využití a nabídku pro in-
vestory. V kanceláři T-Parku se nachází také 
Dolnoslezská regionální rozvojová agentura, 
která spravuje celý areál a nabízí širokou škálu 
iniciativ zaměřených na podporu investorů. 
Mějte na paměti, že Dolnoslezský technologic-
ký park je také oblastí investice, zejména pro 
investory do sektoru Business Process Offsho-
ring, IT a také lázeňské medicíny. 
Velmi důležité při přípravě investicí zaměře-
ných na podporu inovací a podnikání v T-Par-
ku je jejich komercionalizace, totiž pronájem 
kancelářských prostor firmám, které se chtějí 
rozvíjet v technologickém parku. V tomto prv-
ku jsou zdroje nabízené T-Parkem  téměř úpl-
ně k dispozici podnikatelům. To je pozitivní 
signál, protože odráží myšlenky a úkoly  tech-
nologického parku. Také poukazují na oblasti 
potřebné pro podnikatele. Mezi společnostmi, 
které vykonávají svou činnost v Dolnoslez-
ském technologickém parku, jsou především 
zástupci odvětví informačních technologií 
a komunikací. Často jde rovněž o firmy po-
radenské, inženýrské a firmy zabývající se 
půjčkami. V Dolnoslezském technologickém 
parku stoupá každým rokem podíl orienta-
ce na lokální trh. Ve zdech T-Parku nachází 
stále více místa společnosti, které se ve svém 
vývoji orientují na inovace. Těší rovněž fakt, 
že S.A. DAAR vychází z podnikání, neorga-
nizuje pouze povrchní investiční nabídky, ale 
realizuje hodně projektů, které mají za cíl po-
sílení sektoru malého a středního podnikání v 
regionu. 
Více informací o činnosti Dolnoslezského tech-
nologického parku a Dolnoslezské agentury re-
gionálního rozvoje S.A. najdete na internetových 
stránkách: www.darr.pl, www.t-park.pl

20. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum 
Kooperacji Firm
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(JELENÍ HORA) 14. listopadu 
2013 se konalo v Jelení Hoře 20. 
Polsko-německo-české podnika-

telské kooperační fórum. Letošní fórum mělo 
speciální charakter vzhledem k tomu, že orga-
nizátorem byla Krkonošská agentura regionál-
ního rozvoje S.A., která oslavila 20. výročí svého 
založení. Spoluorganizátory byly společnosti 
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, ARR 
- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., a 
Zeitsprung Zittau gGmbh. Fórum se rok od roku 
těší většímu zájmu. Na počátku mělo dvoustran-
ný charakter, polsko-německý, a po pěti letech se 
události účastní rovněž firmy a hosté z České re-
publiky, zdůraznil během vystoupení Wojciech 
Pobóg-Pągowski - poradce, vedoucí WPHI (Od-
dělení propagace obchodu a investic) Ambasády 
Polské republiky v Praze. K četné účasti českých 
subjektů přispělo velké zaangažování partnerů a 
zejména ARR - Agentury regionálního rozvoje, 
spol. s r.o.  v Liberci, která po dobu pěti let, čili 
od počátku, kdy fórum začalo mít třístranný 
charakter, aktivně podporuje a propaguje tuto 
událost.

Čestný patronát nad fórem převzal ministr 
hospodářství Janusz Piechociński, maršálek  
Dolnoslezského vojvodství Rafał Jurkowla-
niec, starosta města Jelenia Góra Marcin 
Zawiła, Ambasáda Polské republiky v Berlí-
ně - Oddělení propagace obchodu a investic, 
Ambasáda Polské republiky v Praze - Odděle-
ní propagace obchodu a investic a Generální 
konzulát Německa ve Wrocławi. Akce byla ur-
čena pro firmy z oborů: logistika, kovy a stroj-
ní zařízení, elektronika a obnovitelné zdroje 
energie, hlavním tématem byla logistika.
Účastníci fóra mohli slyšet zajímavé prezen-
tace. Seminární část začal Dr. Jacek Robak 
- ministerský rada, vedoucí WPHI polské-
ho velvyslanectví v Praze, který prezentoval 
aktuální stav polsko-německých hospodář-
ských vztahů. Následně Wojciech Pobóg-Pą-
gowski přiblížil posluchačům vztahy pol-
sko-české obchodní a investiční spolupráce. 
Ostatní vystoupení byla svázaná s hlavním 
tématem fóra, tj. široce pojatá logistika. 
Účastníci mohli také získat informace na 
stáncích institucí z podnikatelského pro-

středí a navázat obchodní kontakty během 
kooperační výměny. Také byl vydán katalog 
obsahující profil činností firem účastní-
cích se fóra. Dění se odehrává od počátku 
Krkonošské agentury regionálního rozvoje 
S.A. Podnikatelské kooperační fórum se těší 
neslábnoucímu zájmu. O úspěchu projektu 
svědčí skutečnost, že mnoho společností 
deklaruje svou ochotu podílet se na dalším 
ročníku. V letošním roce se fóra zúčastnilo 
asi 200 lidí. Kromě firem byli přítomni zá-
stupci místních úřadů, médií, obchodních 
institucí a hosté z Německa a z České repub-
liky. Tak silná účast firem a hostů svědčí o 
rostoucím zájmu. Již dnes zvou organizátoři 
k účasti na 21. Podnikatelské kooperační fó-
rum, které se bude konat v listopadu 2014.
Letošní fórum bylo spolufinancováno pro-
středky Evropské unie v rámci Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a ze státního roz-
počtu díky podpoře Euroregionu Nisa v rámci 
projektu ,,Hospodářská spolupráce v Eurore-
gionu Nisa”.

20. Polsko-německo-české podnikatelské kooperační fórum 
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(OPOLE) Wspieranie działal-
ności innowacyjnej w małych 
i średnich przedsiębiorstwach 

stanowi jeden z  głównych celów polityki 
gospodarczej Unii Europejskiej na naj-
bliższe lata. Cel ten został sformułowany 
między innymi w Strategii „Europa 2020” 
oraz licznych dokumentach strategicznych 
o  charakterze krajowym i regionalnym. 
Zagadnienie to jest szczególnie ważne z 
uwagi na konieczność konkurowania euro-
pejskich przedsiębiorstw na rynkach świa-
towych. Na pograniczu polsko-czeskim 
jednym z istotnych czynników ogranicza-
jących współpracę podmiotów gospodar-
czych w tym zakresie jest niedostateczna 
wymiana informacji na temat zasad funk-
cjonowania przedsiębiorstw o  charakterze 
innowacyjnym w kraju sąsiednim. Mając 
na względzie bariery opisane powyżej w 
ramach ostatniego naboru wniosków o 
dofinansowanie Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 
2007-2013 (POWT RCz-RP 2007-2013) 
złożono bardzo ciekawy projekt promujący 
innowacje na polsko-czeskim pograniczu. 
Partnerami projektu „Innowacje z pogra-
nicza - radiowa promocja innowacji na 
polsko-czeskim pograniczu” („Inovace z 
pohraničí - rozhlasová podpora inovací na 
polsko-českém pohraničí”) są Polskie Ra-
dio Regionalna Rozgłośnia w Opolu Radio 
Opole SA., które pełni rolę Partnera Wio-
dącego oraz stowarzyszenie obywatelskie 
Region Panda z Rychnova nad Kněžnou. 
Wspomniany projekt został złożony w 
ramach dziedziny wsparcia 2.1. „Rozwój 
przedsiębiorczości” POWT RCz-RP 2007-
2013 i ma na celu przede wszystkim wzrost 
wiedzy na temat zasad prowadzenia inno-
wacyjnej działalności gospodarczej a także 
zwiększenie zainteresowania innowacyj-
nych przedsiębiorców kwestią wejścia na 
rynek kraju sąsiedniego. Działania zapla-
nowane do realizacji są skierowane przede 
wszystkim do przedsiębiorców z Polski 
oraz Republiki Czeskiej, a także osób pla-
nujących rozpoczęcie lub rozszerzenie 
transgranicznej działalności gospodarczej 
o charakterze innowacyjnym. W ramach 
projektu, w okresie od listopada 2013 roku 
do końca czerwca 2015 roku, zaplanowano 
przygotowanie, produkcję i emisję ponad 
stu audycji radiowych dotyczących tema-
tyki innowacyjności na polsko-czeskim 
pograniczu. Słuchacze emitowanych audy-
cji będą mieli możliwość wzięcia udziału 
w edukacyjnych konkursach radiowych, 
w  ramach których zostały przewidziane 

bardzo atrakcyjne nagrody. Celem wspo-
mnianych konkursów będzie zachęcenie 
słuchaczy do poszerzania wiedzy na temat 
nowych technologii i współpracy transgra-
nicznej. 
Głównym zadaniem zaplanowanym do re-
alizacji przez czeskiego partnera projektu 
będzie stworzenie dwujęzycznej strony 
internetowej promującej innowacyjną 
działalność gospodarczą w Republice Cze-
skiej oraz Polsce. Na stronie internetowej 
będą publikowane audycje (w wersji audio 
oraz wersji tekstowej) przygotowane przez 
Partnera Wiodącego projektu (w polskiej i 
czeskiej wersji językowej). Dzięki zastoso-
wanym rozwiązaniom wspomniana strona 
internetowa umożliwi dostęp do audycji 
słuchaczom z całego obszaru wsparcia 
programu, jak również pozostałym oso-
bom zainteresowanym tematyką projektu. 
Ponadto czeski partner projektu będzie 
odpowiadał za przygotowanie źródeł oraz 
tematów do audycji przygotowywanych 
przez Partnera Wiodącego (przede wszyst-
kim w zakresie wyszukiwania tematów 
oraz konsultacji treści realizowanych pro-
gramów). Jego rolą będzie również orga-
nizacyjne i merytoryczne zabezpieczenie 
przyjazdów przedstawicieli Partnera Wio-
dącego (przede wszystkim dziennikarzy 
oraz specjalistów opracowujących audycje 
na terytorium Republiki Czeskiej) a  także 
wyszukiwanie czeskich stacji radiowych 
chętnych do emitowania audycji przygoto-
wanych przez Partnera Wiodącego projek-
tu. Koniec realizacji projektu zaplanowano 
na czerwiec 2015 roku. Decyzja w sprawie 
dofinansowania projektu zostanie podjęta 
przez Komitet Monitorujący POWT RCz-
-RP 2007-2013 podczas posiedzenia, które 
odbędzie się pod koniec bieżącego roku. 

(OPOLE) Podpora inovací 
malých a středních podniků 
je jedním z hlavních cílů hos-

podářské politiky Evropské unie v nad-
cházejících letech. Tento cíl byl mimo jiné 
zformulován ve strategii „Evropa 2020” a 
v mnohých dokumentech národní i regio-
nální úrovně. Jde o otázku zvláště důleži-
tou, protože je o potřebě evropských spo-
lečností soutěžit na světových trzích. Na 
česko-polské hranici je jedním z hlavních 
faktorů, které omezují spolupráci subjektů 
v této oblasti, nedostatečná výměna infor-
mací o fungování inovačních podniků v 
sousední zemi.  Majíce na zřeteli bariéry 
popsané stručně v rámci posledního nábo-
ru projektů financovaných z Operačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká 

republika - Polská republika 2007–2013 
(OPPS ČR-PR 2007-2013) byl předložen 
velmi zajímavý projekt na podporu inovací 
na česko-polské hranici. Partnery v rámci 
projektu ,,Inovace z pohraničí - rozhlaso-
vá podpora inovací na polsko-českém po-
hraničí” jsou polská regionální rozhlasová 
stanice Radio Opole a.s., které plní roli ve-
doucího partnera, a občanské sdružení Re-
gion Panda v Rychnově nad Kněžnou. Ten-
to projekt bude realizován v oblasti pod-
pory 2.1 ,,Rozvoj podnikání” OPPS ČR-PR 
2007-2013 a jeho cílem je především zvýšit 
jak znalost o inovativní činnosti v pod-
nikání, tak i zvýšit zájem o problematiku 
inovačních podnikatelů, kteří vstupují na 
trh země souseda. Činnosti plánované pro 
realizaci se zaměřují především na podni-
ky v Polsku a v České republice jakož i na 
ty, které plánují zahájit nebo rozšířit pře-
shraniční obchod s inovacemi. Projekt, v 
období od listopadu 2013 do konce června 
2015, plánuje vývoj, výrobu a vysílání roz-
hlasových programů s tématem inovací na 
polsko-české hranici. Posluchači rozhlaso-
vého vysílání budou mít možnost účast-
nit se vzdělávacích rozhlasových soutěží, 
ve kterých mohou získat velmi atraktiv-
ní ceny. Cílem těchto soutěží je podpořit  
posluchače, aby si rozšířili své znalosti o 
nových technologiích a o přeshraniční 
spolupráci. 
  Hlavním úkolem naplánovaným českým 
partnerem projektu je vytvořit dvojjazyčný 
web, který podpoří inovační podnikání v 
České republice a v Polsku. Na webových 
stránkách bude zveřejněno vysílání (au-
dio a textová verze) připravené vedoucím 
partnerem projektu (v polském a v českém 
jazyce). Díky uvedeným stránkám bude 
poskytnut přístup k vysílání jak pro po-
sluchače z celé oblasti na podporu tohoto 
programu, tak i pro další zájemce o téma 
projektu. Kromě toho bude český partner 
v projektu odpovědný za přípravu zdroje 
a témat pro programy připravené vedou-
cím partnerem (zejména v hledání témat a 
obsahu a konzultace provedených progra-
mů). Jeho úkolem bude také organizační a 
věcné zabezpečení příjezdu představitelů 
vedoucího partnera (hlavně novinářů a 
odborníků rozvojových programů v České 
republice) a hledání českých rozhlasových 
stanic ochotných vysílat programy při-
pravené vedoucím partnerem. Ukončení 
projektu je plánováno na červen 2015. O 
financování projektu bylo rozhodnuto na 
zasedání Monitorovacího výboru ČR-PR 
2007-2013 na konci tohoto roku.

Mateusz Huk

Polsko-czeski projekt promujący innowacje na pograniczu 
Polsko-český projekt na podporu inovací v pohraničí 
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Realizátoři projektu Vstupuje-
me na trh země souseda, Bonton 
Rychnov n. K. a OFIM Opole, 

udělají během projektu radost stovkám stu-
dentů, kteří během projektu vytvoří nová part-
nerství mezi školami. Naše snímky jsou z pří-
pravy jednoho z  těchto setkání mezi školami 
gastronomie a hotelnictví v Hronově a v Opoli. 
Již v říjnu začaly připravovat obě školy setká-
ní na duben 2014, v Opoli se setkaly ředitelky 
škol za přítomnosti realizátorů projektu. 

Jiří Daniel
 
 

Realizatorzy projektu „Wchodzimy 
na rynek sąsiada” stowarzyszenie 
Bonton w Rychnowie n.K. oraz 

Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych 
w Opolu przysporzą wielu radości setkom uczni-
ów szkół w Polsce i Czechach. W trakcie trwania 
projektu między polskimi i czeskimi szkołami 
wytworzą się nowe więzi partnerskie. Nasze zd-
jęcia pochodzą z jednego ze spotkań przedsta-
wicieli szkoły gastronomicznej i hotelarskiej w 
Hronowie i  Opolu. Już w październiku obie sz-
koły rozpoczęły przygotowywania do spotkania 
szkół w kwietniu 2014 roku. W Opolu spotkały 
się dyrektorki szkół wraz z realizatorami niniej-
szego projektu.

Na zdjęciu dyrektorka Bożena Czapska-Czoch 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Broni-
sława Koraszewskiego w Opolu, prezentuje 
opolską szkołę dyrektorce Szkoły Hotelarskiej 
i Przedsiębiorczości w Hronowie Štěpánce 
Thérové (po prawej) i jej zastępczyni Martině 
Zálišové (po lewej) / Na snímku je zachyce-
na ředitelka Bozena Czapska-Czoch Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Ko-
raszewskiego v Opoli, která představuje opol-
skou školu ředitelce Střední školy hotelnictví a 
podnikání SČMSD Hronov Štěpánce Thérové 
(vpravo) a její zástupkyni Martině Zálišové (vle-
vo). 

Hronov – Opole

nabízí

v rámci projektu Vstupujeme na trh země souseda 
reg. č. PL.3.22/2.1.00/11.02608

Bezplatně pomoc podnikatelům

• vyhledání vhodných výrobců, dovozců a distributorů
• právní a administrativní konzultace
•  zprostředkování kontaktů mezi firmami a organizacemi 
• účast na seminářích
•  podporu při účasti na veletrzích (pozvánky, překlady, servis,-

kontakty s organizátory)
•  propagaci dobrých zkušeností v časopise Inovace na česko-pol-

ském pomezí
• organizace setkání polských a českých podnikatelů podle oborů

Bezplatně pomoc školám

• organizace studijních výjezdů pro žáky odborných škol

 
Sjednejte si schůzku a navštivte nás kterýkoli pracovní den                   

v době 8-11 a 13-15 hodin na adrese

Polsko-české CENTRUM PODNIKÁNÍ, 
Panská 1492, číslo dveří 336 – kancelář sdružení Bonton, 

516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
V době naší nepřítomnosti (služební cesty, návštěvy veletrhů, 

výstav, podnikatelů apod.) nás kontaktujte

panda.daniel@tiscali.cz • tuzarova@regionpanda.cz
tel:  777 124 775, 777 322 187

oferuje

w ramach projektu „Wchodzimy na rynek sąsiada”
nr rej. PL.3.22/2.1.00/11.02608

Bezpłatną pomoc dla przedsiębiorców

• wyszukiwania producentów, importerów i dystrybutorów
• konsultingu administracyjnego i prawnego
•  nawiązywania kontaktów pomiędzy firmami oraz innymi insty-

tucjami
• udziału w szkoleniach i seminariach 
•  wsparcia w zakresie udziału w targach i wystawach (zaproszenia, 

tłumaczenia, obsługa spotkań, kontakty z organizatorami)
•  promowania dobrych praktyk w czasopiśmie „Innowacje na po-

graniczu czesko-polskim”
•  organizacji spotkań polskich oraz czeskich przedsiębiorców z 

podziałem na poszczególne branże,

Bezpłatną pomoc dla szkół

•  w zakresie organizacji wyjazdów studyjnych przeznaczonych dla 
uczniów szkół zawodowych.

Spotkania z konsultantami odbywają się w dni robo-
cze,  w godzinach od 8:00 do 11:00 oraz od 13:00 do 
15:00.  W przypadku zainteresowania spotkaniem 

prosimy o kontakt w celu umówienia terminu spot-
kania. Polsko-Czeskie Centrum Przedsiębiorczości,
ul. Osmańczyka 18/3, 45-027 Opole, osoba do kon-

taktu: Mateusz Huk

www.pl-cz.net, info@ofim.pl
tel. kom.  +48 507 450 768

www.pl-cz.net
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(LIBEREC) Ogród botaniczny w 
Libercu zajmuje pierwsze miejsce 
nie tylko ze względu na fakt, że jego 

otwarcie miało miejsce już w roku 1895, ale także 
przez to, że jest jedyny, który w dziewięciu pawilo-
nach ma tropikalne ekspozycje. W ogrodzie znaj-
duję się również akwaria z różnymi rodzajami raf 
koralowych, ryb oddychającymi zarówno skrzela-
mi jak i płucami. Ekspozycje na świeżym powietrzu 
prezentują wiele roślin alpejskich, różne odmiany 
krzewów, róż, to także prezentacja ogrodowego 
designu.
Nowością w tym roku będzie ekspozycja niesamowi-
tych skamieniałych drzew, odkrytych w północnych 
Czechach, które są prehistorycznym znaleziskiem. 
W ogrodzie są również pawilony z roślinami owado-
żernymi, które nie były jeszcze wystawiane, zwłaszcza 
nowego ich gatunki z rodziny Nepenthes. Owadożer-
ne rośliny są w zbiorach silnie eksponowane, są jed-
nocześnie dowodem na ścisłą współpracę z ogrodem 
botanicznym Libercu z Uniwersytetem Jagiellońskimi  
Gdańskim. Z polskimi ogrodami botanicznymi pro-
wadzona jest wymiana zarówno roślin, jak i nasion, 
co jest już długoletnią tradycją. Ogród botaniczny we 
Wrocławiu, uważany jest za bardzo bliski, wręcz bra-
terski.
Polsko-czeska granica jest bardzo blisko, i dlatego 
każdego roku odwiedza nas bardzo dużo turystów z 
Polski. Polscy turyści są nam mili i z zachwytem ob-
serwujemy, czy podoba im się nasz ogród botaniczny, 
urządzony według czeskiego gustu.
W bieżącym roku w ogrodzie botanicznym rozpo-
częto budowę dziesiątego już pawilonu szklarnio-
wego. Będzie tam wielki  ogrzewany basen, w któ-
rym od maja do października będą wspólnie pre-
zentowane największe na świecie rośliny z rodziny 
grzybieniowatych: wiktoria amazońska (Victoria 
amazonica, V. cruziana) pochodząca z Ameryki 
Południowej oraz rozłożnia kolczasta (Euryale fe-
rox) pochodząca z tropikalnych terenów Azji. Ten 
pawilon ma być oddany do użytku w lecie przy-
szłego roku. Projekt tego pawilonu pochodzi od 
architekta, który jest autorem projektów wszystkich 
poprzednich pawilonów. Jego projekty były nagra-
dzane za architektoniczne szczegóły. Fachowcy z 
europejskich ogrodów botanicznych uważają te 
projekty za bardzo interesujące i wyjątkowo udane. 
Konstrukcja całego terenu szklarniowego przypo-
mina roślinne komórki, innym z kolei przypomi-
na kryształy. Jest to twór bardzo bliski przyrodzie 
i pomimo swojej wielkości, nie narusza krajobrazu 
ogrodu botanicznego. Sława Ogrodu botanicznego 
w Libercu związana jest również z największą w 
Czechach kolekcją orchidei. Jest to ekspozycja stała, 
przy czym należy zaznaczyć, że jest ona codzien-
nie zmieniana i uzupełniana. Orchidee oraz inne 
niespotykane ekspozycje i atrakcje, są dla Was do-

stępne każdego dnia w roku, ponieważ ogród jest 
czynny codziennie.
Więcej informacji uzyskacie na www.botanyliberec.cz

(LIBEREC) Botanická zahrada v Li-
berci je první nejen datem svého ote-
vření pro veřejnost již r. 1895, ale také 

nejrozsáhlejšími tropickými expozicemi v České 
republice, instalovanými v devíti pavilonech. K tra-
dičním tématům patří také akvária s druhy korálo-
vých útesů, rybou dýchající žábrami a plícemi aj. Ve 
venkovních partiích je velké alpinum, sbírky keřů 
včetně botanických i šlechtěných růží, také ukázky 
zahradního designu.
Novinkou letošního roku bude ukázka nejkrásnějších 
zkamenělých dřev nalezených v severních Čechách, 
která opravdu pocházejí z pravěku. Také v pavilonu 
masožravých rostlin lze již nyní spatřit nové dosud 
nevystavované druhy, zejména z rodu Nepenthes. 
Masožravé rostliny jsou ve sbírkách silně zastoupeny 
a jsou i důvodem užší spolupráce liberecké zahrady s 
Jagellonskou univerzitou v Krakowě nebo s Gdaňskou 
univerzitou. S botanickými zahradami v Polsku si vy-
měňujeme rostliny a semena, což je již dlouholetou 
tradicí. Botanickou zahradu ve Wroclawi považujeme 
za velmi blízkou, ba sesterskou. 
Polsko-česká hranice je velmi blízko, a proto každo-
ročně vítáme mnoho návštěvníků právě z Polska. Po-
pravdě mohu napsat, že jsou nám milí a s potěšením 
sledujeme, jak se jim Botanická zahrada aranžovaná 
podle českého vkusu líbí. 
V letošním roce byla v zahradě zahájena výstavba 
nového již desátého skleníkového pavilonu. Bude v 
něm velký vytápěný bazén, kde v době od května do 
října budou společně vystavovány největší leknínovité 
rostliny světa: viktorie (Victoria amazonica, V. cruzia-
na) z Jižní Ameriky a euryalé (Euryaleferox) z tropic-
ké Asie. Tento pavilon má být zpřístupněn již v létě 
příštího roku. Jeho architektem je autor předešlých pa-
vilonů, které dostaly ocenění za architektonický detail 
a které jsou odborníky z evropských botanických za-
hrad považovány za zvláště zajímavé a vydařené. Celý 
skleníkový areál se podobá sestavě rostlinných buněk, 
někomu také připomíná drúzu krystalů. Je to tedy tvar 
přírodě blízký, takže přes svou značnou velikost nijak 
neruší prostředí zahrady. 
Proslulost Botanické zahrady Liberec je spojena i s 
největší českou sbírkou orchidejí. Jsou prezentovány 
jako stálá a přitom denně obměňovaná a doplňovaná 
výstava. Orchideje i jiné atrakce zastihnete skutečně 
bez výjimky každý den v roce, neboť provoz zahrady 
je nepřetržitý. 

Podrobné informace jsou k dispozici 
na www.botanyliberec.cz

Miloslav Studnička
ředitel botanické zahrady

dyrektor ogrodu botanicznego
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Nowości w ogrodzie botanicznym
Novinky v botanické zahradě

Do tropů i v zimě / Tropiki także zimą

Nephentes rajah

Nephentes ampullaria

Expozice masožravých rostlin / Ekspozycja 
roślin owadożernych

Orchidej Little Hazel
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(HRADEC KRÁLOVÉ)  Celoži-
votního cyklistu Rudolfa Bernarta 
veškeré dění kolem jízdního kola 

zajímá. Při jedné zahraniční cestě na Taiwan si 
všiml rozpracovaného zařízení, které sloužilo 
jako úschovna kol. Zalíbil se mu nápad, který byl 
však pouze v  poloautomatickém stavu, uvnitř 
seděl člověk, který obsluhoval počítač a vybíral 
parkovací poplatky. 
Po společné dohodě s inženýry z Taiwanu se pus-
tili do dalšího vývoje této verze, která je již plně 
automatická a stojí od loňského listopadu na Rie-
grově náměstí v Hradci Králové.
Kde jinde ve světě se podobné zařízení nachází?
Pokud je mi známo, jsme v  Evropě první, kteří 
mají takovéto zařízení v provozu pro každodenní 
užívání. Snad se podobným způsobem zabývá i 
jedna firma v Německu, ale ta je založena trochu 
na jiném principu a hlavně je pomalejší a cena celé 
technologie je podstatně dražší. Důkazem toho, že 
jsme byli rychlejší, je také to, že jsme dostali průmy-
slové a užitné vzory pro ČR a země EU. 
Cyklodům také zabodoval v soutěži Česká inova-
ce. V čem je ojedinělý? 
Ohodnocen byl nápad bezpečného uskladnění kol 
technologií, která je plně automatická, v provozu 
24 hodin denně a samoobslužná. Možná že také 
ohodnotili blázna, který se vydal na tenký led, ale to 
ukáže až budoucnost. Jedná se ale o první instalaci 
zařízení, které je zatím velmi ojedinělé a v České re-
publice úplně první. 
Zaznamenali jste během provozu nějaké nedo-
statky?
Nedostatků se objevila celá řada, od toho je to také 
prototyp. Ale náš vývojový pracovník nám vždy říká, 
že jenom problém, průšvih a vandal nás posunou dál. 
Dost nás dokázala potrápit rozmanitost všech typů kol 
a jejich příslušenství, ale postupně jsme se propracovali 
k výsledku, který je, myslím, celkem přijatelný a doká-
že obsloužit zhruba 90% cyklistů s různými typy kol. 

Ojedinělý evropský cyklodům
V brzké době budeme mít parkujícího cyklistu s po-
řadovým číslem 10.000. Což beru jako velmi dobré 
číslo vzhledem k tomu, že do provozu bylo zařízení 
spuštěno 18.2.2013. 
Kdo všechno cyklodům využívá?
Spektrum našich zákazníků – cyklistů je velmi 
různorodé. Jsou to místní, kteří někam odjíždějí 
vlakem nebo autobusem, lidé, kteří v okolí pracují 
nebo i bydlí, návštěvníci obchodů, zdravotnických 
zařízení aj. Další skupinu tvoří lidé, kteří si necháva-
jí své kolo v „kolárně“ uschováno proto, že se na 
něm pohybují po Hradci Králové, ale přitom bydlí 
jinde. Potom také turisté, kteří navštíví Hradec 
Králové a mají s sebou kolo, o které se při procházce 
městem nechtějí obávat, nebo návštěvníci různých 
akcí typu Slavnosti královny Elišky, sportovních 
akcí a tak dále.

Jak funguje ,,zaparkování“ kola do domu a jeho 
vyzvednutí?
Zaparkovat i vyparkovat kolo je velice jednoduché. 
Obojí se vždy skládá pouze ze dvou kroků. Při par-
kování je třeba vjet oběma koly do vjezdové ližiny 
ve vstupním modulu. Potom už jen stisknout tlačít-
ko START. Systém si pro kolo přijede, zaveze ho na 
parkovací pozici a vydá žeton, ve kterém je čip a ten 
nese všechny potřebné informace o zaparkování. 
Při vyparkování je potřeba nejprve vhodit žeton 
do snímače, ten přečte informace a vyčíslí částku. 
Zákazník zaplatí a kolo přijede.
Kolik stojí úschova kola? Je projekt výdělečný?
Úschova kola stojí v  současné době 5,- Kč na 24 
hodin. Za tuto částku dokážeme systém uživit 
z hlediska provozní režie. Vstupní investice se musí 
najít někde jinde. Možná v rozpočtech měst a obcí 

nebo v podpoře z fondů EU.  Při odpovědích na 
tuto otázku se kolikrát tázajícího ptám, jak je zaji-
štěna návratnost vložených investic do  cykloste-
zek nebo například do vybudované fontány nebo 
parkové cesty? V případě, že se nenajde politická 
podpora pro tuto verzi a bude třeba zařadit projekt 
mezi ekonomicky návratné, je tady možnost využít 
plášť zařízení pro reklamní účely.     
Je o cyklodům zájem i ze strany jiných měst?
Zájem postupně narůstá. Nyní jsme již ve fázi, že 
nás zájemci oslovují místo toho, abychom se my 
tlačili na nějaké prezentace. Výška vstupní investi-
ce vždy úvodní jednání trochu přibrzdí, ale i tak se 
postupně rozjíždějí přípravné projektové práce a 
stavební připravenost. Věříme, že dokážeme spo-
lečně najít cestičku k  financování, protože vidím 
tento projekt jako podporující ekonomickou do-
pravu v době ekonomické krize. Navíc se postupně 
rozjíždí prodej elektrokol a k těm už bezpečné par-
kování neodmyslitelně patří. 

Lenka Neubauerovározhovor
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(HRADEC KRÁLOVÉ)  Rowerzy-
sta Rudolf Bernart, który całe życie 
spędza na rowerze, również nie-

ustannie interesuje się wszystkim, co jest związane 
z rowerem. Podczas swojej zagranicznej wycieczki 
do Tajwanu, jego uwagę zwróciła instalacja, która 
służyła za przechowalnię rowerów. Spodobał mu 
się ten pomysł, jednakże to rozwiązanie było tylko 
w połowie zautomatyzowane, ponieważ w środku 
musiała być jedna osoba, która obsługiwała kom-
puter i wydawała bilety parkingowe. We współpra-
cy z inżynierami z Tajwanu przystąpili do dalszego 
udoskonalenia pomysłu. I tak dzisiaj jest to już w 
pełni zautomatyzowana wersja instalacji służącej 
do parkowania rowerów, która stoi od listopada w 
centrum Hradec Kralove.
W jakim innym zakątku świata można znaleźć 
podobne konstrukcje?
Z tego, co wiem, w Europie jesteśmy pierwsi, którzy 
mają takie urządzenie czynne non stop.  Jest chyba w 
Niemczech firma zajmująca się podobnymi urządze-
niami, ale konstrukcja jest oparta na zupełnie innych 
zasadach, urządzenie jest wolniejsze, a cena całego 
urządzenia jest znacznie wyższa. Na dowód tego, że 
byliśmy najszybsi, jest również fakt, że otrzymaliśmy 
już zastrzeżone wzory użytkowe i przemysłowe na 
Republikę Czeską i kraje Unii Europejskiej.
Parking rowerowy zapunktował również w kon-
kursie Czeska Innowacja. W czym jest taki wy-
jątkowy?
Oceniono pomysł wdrożonej technologii bezpiecz-
nego parkowania rowerów, która jest w pełni zauto-
matyzowana, czynna 24 h na dobę oraz samoob-
sługowa. Być może jest to ocena błazna, który stąpa 
po cienkim lodzie, ale to już pokaże przyszłość. 
Chodzi o to, że jest to naprawdę pierwsza instalacja, 
która jest właśnie przez to taka wyjątkowa w skali 
całej Republiki Czeskiej.
Czy w trakcie użytkowania pojawiły się jakieś 
problemy?

Niedociągnięć okazało się wiele, ale od tego jest 
właśnie prototyp. Jednakże nasz pracownik działu 
rozwoju zawsze nam mówi, że tylko pojawiające 
się problemy, kłopoty i wandalizm popychają nas 
do rozwoju. Wiele problemów mieliśmy z powodu 
różnorodności rowerów i ich wyposażenia, ale po-
woli doprowadziliśmy do rozwiązania problemu, i 
myślę, że jest to całkiem przyjazne rozwiązanie, któ-
re pozwala obsłużyć 90% rowerzystów z różnymi 
rowerami. Dosłownie za moment będziemy mieć 
parkującego rowerzystę z numerem parkingowym 
10.000. Uważam to za bardzo dobry numer biletu 
parkingowego, biorąc pod uwagę fakt, że urządze-
nie zostało oddane do użytku 18 lutego 2013 roku.
Kto korzysta z parkingu rowerowego?
Naszymi klientami są bardzo rozmaici rowerzyści. 
Są to miejscowi rowerzyści, którzy nie chcą jeździć 
pociągiem lub autobusem, ludzie, którzy pracują 

i mieszkają w okolicy, klienci sklepów, ośrodków 
zdrowia itp. Kolejną grupę klientów tworzą ludzie, 
którzy korzystają z przechowalni rowerów z tego 
powodu, że przede wszystkim przemieszczają się 
po Hradec Kralove właśnie na rowerze, ale miesz-
kają gdzie indziej. Następną grupę tworzą turyści, 
którzy przyjeżdżają do Hradec Kralove, a podczas 
pieszej wędrówki po mieście nie chcą się martwić o 
swój rower.  Sporą grupę tworzą również ci , którzy 
pojawiają się w Hradec Kralove przy okazji różnych 
imprez typu „Uroczystości królewny Eliszki”, wsze-
lakich akcji sportowych itp.
Jak funkcjonuje parkowanie roweru do „domu” 
oraz jego odbiór?
Parkowanie oraz odebranie zaparkowanego rowe-
ru jest bardzo proste. Obie czynności składają się 
tylko z dwóch kroków. Podczas parkowania ko-

nieczne jest wprowadzenie obydwu kół roweru w 
szyny znajdujące się w module wejściowym.  Na-
stępnie należy nacisnąć przycisk START. System 
automatycznie zaparkuje rower oraz wyda żeton 
z chipem, na którym są wszystkie informacje o 
miejscu zaparkowanego roweru. Podczas odbioru 
roweru, należy wrzucić wcześniej otrzymany żeton, 
zapłacić należność, wówczas urządzenie wyda nam 
wcześniej zaparkowany rower.
Ile kosztuje parking rowerowy? Czy ten projekt 
jest zyskowany?
Parking rowerowy obecnie kosztuje 5 koron za 
24 godziny. Za taką opłatę jesteśmy w stanie za-
pewnić funkcjonowanie urządzenia. Jednakże, 
należy gdzie indziej znaleźć finansowanie samej 
inwestycji. Można zapewnić te środki w budże-
tach miejskich lub wykorzystać wsparcie finanso-
we oferowane w ramach różnych funduszy Unii 
Europejskiej. Odpowiadając na takie pytanie sam 
pytam, jak wygląda zwrot nakładów na inwestycje 
dotyczące budowy ścieżek rowerowych, postawie-
nia fontanny, czy też ścieżek parkowych? Jeżeli nie 
uzyska się politycznego wsparcia dla takiego roz-
wiązania, trzeba będzie cały projekt skonstruować, 
tak aby była możliwość wykorzystania powierzchni 
z tworzyw sztucznych na cele reklamowe.
Czy jest zainteresowanie parkingiem rowero-
wym również w innych miastach?
Zainteresowanie pomału zwiększa się. Obecnie 
jesteśmy na takim etapie, że nas interesuje poka-
zanie tego miejsca, a nie jakieś prezentacje. Wyż-
sze koszty początkowe inwestycji na tym etapie są 
ograniczane z tego powodu, że nie ma już kosztów 
przygotowawczych prac projektowych i budow-
lanych. Wierzymy, że wspólnie uda nam się zna-
leźć ścieżkę finansowania. Uważamy, że w dobie 
kryzysu uzyskamy wsparcie dla naszego projektu. 
Ponadto wzrasta sprzedaż rowerów elektrycznych, 
a dla ich właścicieli, bezpieczne parkowanie będzie 
wręcz konieczne.

Wyjątkowy w Europie parking rowerowy

wywiad

Cykloturisté z Kyjova / Rowerzyści z Kijowa
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(PRUDNIK) 17 października 
2013 roku w Prudniku (Polska) 
odbyło się spotkanie w ramach 

obchodów piętnastolecia współpracy przy-
granicznej. Spotkanie rozpoczęto od uro-
czystego otwarcia Centrum Polsko-Czeskiej
Współpracy (sekretariat Euroregionu Pra-
dziad). 
Powyższe spotkanie było poprzedzone posie-
dzeniem Parlamentu Euroregionu – najwyż-
szego organu.
W głównej części spotkania Radek Roszkowski 
Prezes Euroregionu po polskiej stronie, przed-
stawił historię i bieżące zadania Euroregionu. 
Zaprezentował także wspólne projekty, które 
były realizowane w okresie piętnastolecia, w 
ramach takich programów jak: Phare CBC 
1996, 1999-2003, INTERREG IIIA 2004-2006, 
Program Operacyjny Współpracy Transgra-
nicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów. 
Podobny zakres tematyczny zaprezentował w 
swoim wystąpieniu pan Petr Procházka, Pre-
zes Euroregionu po czeskiej stronie. W skrócie 
przedstawił także przygotowania do nowego 
okresu programowego 2014-2020. Wspo-
mniał również o problemach wnioskodawców 
z finansowaniem projektów oraz o możliwości 
zaliczkowania przyszłych projektów, jak rów-
nież o elementach innowacyjnych w projek-
tach powtarzających się.
Kolejnym punktem spotkania było podzię-
kowanie osobom, które przyczyniły się do 
rozwoju czesko-polskiej współpracy, i które 
w największym stopniu wpłynęły na rozwój 
Euroregionu Pradziad. Decyzją Prezydium 
Euroregionu, za zasługi we współpracy pol-
sko-czeskiej nominowano poszczególne oso-
by, które na powyższym spotkaniu otrzymały 
pamiątkowe medale.

Euroregion Pradziad – 15-lecie 
Euroregion Praděd – 15 let

W trakcie spotkania, uczestnicy obejrzeli pięt-
nastominutowy film prezentujący historię Eu-
roregionu Pradziad. Przedstawiono również 
„Strategię rozwoju polsko-czeskiej współpra-
cy w Euroregionie Pradziad w okresie 2014-
2020”.
Na zakończenie spotkania, Prezesi Euroregio-
nu Pradziad podziękowali wszystkim uczest-
nikom za dotychczasową współpracę. Ostat-
nim akcentem uroczystości było wystąpienie 
reprezentacyjnej orkiestry dętej Euroregionu 
Pradziad. 

(PRUDNIK) Dne 17.10.2013 se 
v polském Prudniku uskutečni-
lo setkání v rámci 15-leté pře-

shraniční spolupráce, které bylo zahájeno 
slavnostním otevřením Centra polsko-české 
spolupráce (sekretariát Euroregionu Pra-
děd). 

Samotnému setkání předcházelo pracovní za-
sedání nejvyššího společného orgánu eurore-
gionu, Parlamentu. 
V hlavní části setkání seznámil přítomné 
předseda polské části euroregionu Radek 
Roszkowski s historií a současností euroregio-
nu a soustředil se na projekty, které byly reali-
zovány během těchto 15 let. Jednalo se o pro-
gramovací období programů Evropské unie 
(Phare CBC 1996, 1999-2003, INTERREG 
IIIA 2004 - 2006, OPPS ČR-PR Fond mikro-
projektů 2007 - 2013). 
Předseda české části Euroregionu Petr Pro-
cházka zdůraznil úlohu euroregionu v oblasti 
rozvíjení přeshraniční spolupráce, navazování 
přátelství. Krátce pohovořil o přípravě na nové 
programové období od roku 2014. Zmínil se o 
potížích některých žadatelů při financování a 
předfinancování projektů a také o diskutované 
inovaci u opakujících se projektů. 
Dalším bodem setkání bylo poděkování oso-
bám, které se podílely na česko-polské spolu-
práci a které se nejvíce zasloužily o samotný 
vznik Euroregionu Praděd. Z rozhodnutí pre-
zidia euroregionu jim byly uděleny a na dneš-
ním setkání předány pamětní medaile. 
Součástí programu setkání bylo promítnutí 
patnáctiminutového filmu o historii a součas-
nosti Euroregionu Praděd a představení přija-
té Strategie rozvoje polsko-české spolupráce v 
Euroregionu Praděd na období let 2014-2020. 
Na závěr poděkovali oba předsedové všem pří-
tomným za společnou spolupráci a vydařená 
slavnostní akce byla ukončena vystoupením 
reprezentačního dechového orchestru Eurore-
gionu Praděd.

Zdeněk Jarmar

Radosław Roszkowski a Petr Procházka otevírají Centrum spolupráce Euroregionu Pra-
děd / Radosław Roszkowski i Petr Procházka otwierają Centrum Współpracy Euroregio-
nu Pradziad
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Ekonomické subjekty podnikající na území Česka a Polska
Podmioty gospodarcze działające na terenie Czech i Polski

NUTS 3 právnické osoby  
osoby prawne

fyzické osoby  
osoby fizyczne

celkem  
ogółem

Královéhradecký kraj 135372 107861 243233

% 55,7 44,3 100,0

Pardubický kraj 115333 91552 206885

% 55,7 44,3 100

Podregion Jeleniogórski 18811 41796 60607

% 31,0 69,0 100,0

Podregion Wałbrzyski 25850 46500 72350

% 35,7 64,3 100,0

Ekonom ické subjek ty 
 podle právních forem  k  31. 12. 2012 

Podm ioty gospodark i narodow ej w edług 
form  organizacyjo-praw nych w  dniu 

31.12.2012
 Královéhradecký k raj

56%

44%

právnické osoby / osoby prawne
fyzické osoby / osoby fizyczne

Ekonom ické subjek ty 
podle právních forem  k  31. 12. 2012 

Podm ioty gospodark i narodow ej w edług 
form  organizacyjo-praw nych w  dniu 

31.12.2012
 Pardubický k raj

56%

44%

právnické osoby / osoby prawne
fyzické osoby / osoby fizyczne

Ekonom ické subjek ty 
podle právních forem  k  31. 12. 2012 / Podm ioty 

gospodark i narodow ej w edług form  
organizacyjo-praw nych w  dniu 31.12.2012

 WAŁBRZYSKI podregion

36%

64%

právnické osoby / osoby prawne
fyzické osoby / osoby fizyczne

Ekonom ické subjek ty 
podle právních forem  k  31. 12. 2012 / Podm ioty 

gospodark i narodow ej w edług form  
organizacyjo-praw nych w  dniu 31.12.2012

 WAŁBRZYSKI podregion

36%

64%

právnické osoby / osoby prawne
fyzické osoby / osoby fizyczne

Ekonom ické subjek ty 
podle právních forem  k  31. 12. 2012 / Podm ioty 

gospodark i narodow ej w edług form  
organizacyjo-praw nych w  dniu 31.12.2012

 JELENIOGÓRSKI podregion

31%

69%

právnické osoby / osoby prawne fyzické osoby / osoby fizyczne

Ekonom ické subjek ty 
podle právních forem  k  31. 12. 2012 / Podm ioty 

gospodark i narodow ej w edług form  
organizacyjo-praw nych w  dniu 31.12.2012

 JELENIOGÓRSKI podregion

31%

69%

právnické osoby / osoby prawne fyzické osoby / osoby fizyczne

Na potrzeby monitorowania 
rozwoju obszarów pogranicza 
polsko-czeskiego, Czeski Urząd 

Statystyczny ma do dyspozycji Crossborder Fri-
endship Database (CBFD) - bank danych o ob-
szarach transgranicznych. CBFD jest źródłem 
transgranicznej informacji statystycznej. Zawiera 
uporządkowane dane z podziałem na cały kraj, 
województwa, powiaty, gminy. Z czeskiej strony 
informacje do CBFD uzupełnia Czeski Urząd 
Statystyczny w Pradze, z polskiej strony podmio-
tem odpowiedzialnym jest Wojewódzki Urząd 
Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Jeleniej 
Górze. 
Korzystający z zasobów zgromadzonych w ba-
zach danych otrzymują również prezentacje 
danych w formie wykresów, jak na przykład 
możliwość przedstawienia graficznego ilości 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych z 
podziałem na osoby prawne i osoby fizyczne.

Crossborder Database (CBFD) to bank danych 
ze zbiorem informacji statystycznych opisu-
jących obszary transgraniczne Reprezentujemy 
urzędy statystyczne: Czeski Urząd Statystyczny, 
Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Pro sledování vývoje v  území čes-
ko-polského pohraničí má k  dis-
pozici Český statistický úřad (ČSÚ) 

Databázi přeshraniční spolupráce (CBFD). Tato 
datová banka je informačním zdrojem pře-
shraničních statistických informací a poskytuje 
vybrané srovnatelné ukazatele za území celého 
státu a jeho územních celků jako jsou regiony 
soudržnosti, kraje, okresy a obce. Za českou stra-
nu doplňuje údaje Český statistický úřad Praha a 
za polskou stranu Vojvodský statistický úřad ve 
Vratislavi, pobočka v Jelení Hoře. 
Jedním z výstupů využívajících zdroje této databáze 
jsou i grafy zobrazující počty ekonomických sub-

Baza danych statystycznych współpracy transgranicznej
Databáze přeshraniční spolupráce

jektů podle základních právních forem členěné na 
právnické osoby a fyzické osoby. Databáze přeshra-
niční spolupráce (CBFD) – obsahuje přeshraniční 
statistické informace a je společným produktem 
statistiků z České republiky a Polska.

Věra Varmužová

POLSKA / POLSKO REPUBLIKA CZESKA / ČESKO

Cecha Jednost-
ka Wartośč Charakteristika Jednot-

ka Hodnota

Terytorium Území
Powierzchnia km2 312 679 Rozloha území km2 78 866

tereny osiedlowe % 1,5 sídelní plocha % 2,4
komunikacyjne % 2,9 plochy pro dopravní účely % 3,4

użytki rolne % 60,3 zemědělská půda % 53,7
grunty leśne % 30,6 lesy % 33,7

grunty pod wodami % 2,1 vodní plochy % 2,1
Województwa (NUTS2) liczba 16 Regiony soudržnosti (NUTS2) počet 8
Podregiony (NUTS3) liczba 66 Kraje (NUTS3) počet 14

Powiaty (LAU1) liczba 314 Okresy (LAU1) počet 77
Gminy (LAU2) liczba 2 479 Obce (LAU2) počet 6 251

miasta (gminy miejskie i miejsko-wiejskie) % 36,6 města % 9,5
wsie % 63,4 vesnice % 90,5

Ludność Obyvatelstvo

Ludność w tysią-
cach 38 538 Střední stav obyvatel 1 000 

obyvatel 10 509

do 14 lat % 15,1 do 14 let % 14,8
15 do 64 lat % 71,1 15 až 64 let % 68,7

65 lat i więcej % 13,8 65 let a více % 16,5
mężczyźni % 48,4 muži % 49,1

kobiety % 51,6 ženy % 50,9
Ludność w miastach % 60,7 městské obyvatelstvo % 70

Gęstość zaludnienia 
ludność 

na 1 
km2

123 Hustota obyvatelstva 
počet 

obyvatel 
na km2

133,3

Zdroj: ČSÚ - Databáze přeshraniční spolupráce (CBFD) / CZSO - Crossborder database (CBFD)

Bank danych jest dostępny pod adresem internetowym www.czso.cz / Databáze je k dispozici na internetové 
adrese www.czso.cz

Ekonom ické subjek ty 
 podle právních forem  k  31. 12. 2012 

Podm ioty gospodark i narodow ej w edług 
form  organizacyjo-praw nych w  dniu 

31.12.2012
 Královéhradecký k raj

56%

44%

právnické osoby / osoby prawne
fyzické osoby / osoby fizyczne
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(RYCHNOV NAD KNĚŽNOU) 
W pięknym otoczeniu przyrody, 
niedaleko Rychnova nad Kněžnou, 

wybudowano prywatny hotel STUDANKA. In-
westycja była współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej. Uczestników spotkania Ko-
mitetu Monitorującego Programu Operacyj-
nego Wstpółpracy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 przy-
witał burmistrz miasta Jan Skořepa. 
Szef Wspólnego Sekretariatu Technicznego Ka-
rel Schmied przedstawił informację dotyczącą 
obecnej sytuacji w programie.

Tym razem Komitet Monitorujący nie rozma-
wiał o nowych projektach z osi priorytetowej 
I – wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, 
ochrona środowiska i przeciwdziałanie ryzyk, 
ponieważ środki finansowe w tej osi prioryteto-
wej wyczerpano już na poprzednim posiedzeniu 
Komitetu Monitorującego. Dyskutowano na-
tomiast o nowych wnioskach przedłożonych w 
ramach osi priorytetowej II – wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości i ruchu turystycznego oraz w 
ramach osi priorytetowej III – wsparcie współ-
pracy społeczności lokalnych.
Kolejnych dziesięć projektów jest rezerwowych. 

Jest duża szansa, że projekty te otrzymają dofi-
nansowanie ze środków zaoszczędzonych w in-
nych projektach, już zakończonych.
Komitet Monitorujący starał się, aby udzielić 
maksymalnego wsparcia, wykorzystując jak naj-
więcej środków dostępnych w ramach środków 
Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska, projektom rekomendowanym do dofi-
nansowania.
Całkowite wykorzystanie środków nie jest na 
tym etapie do końca znane, ponieważ wie-
le projektów jest jeszcze realizowanych i nie 
wiadomo jakie będą oszczędności z tych pro-
jektów. W chwili obecnej wykorzystano 95% 
wszystkich środków przyznanych w okresie 
2007-2013, a w związku z napływającymi na  
bieżąco oszczędnościami, podjęto decyzję czę-
ściowej realokacji środków i ogłoszeniu jesz-
cze jednego naboru. Wnioski będzie można 
składać do końca stycznia 2014 roku w obsza-
rach wsparcia 1.1 i 1.2. Rekomendowane pro-
jekty zostaną zatwierdzone do dofinansowania 
w maju 2014 roku, tak więc czasu na ich reali-
zację nie będzie dużo.

(RYCHNOV NAD KNĚŽNOU) 
V  krásném přírodním prostředí 
v  těsné blízkosti Rychnova nad 

Kněžnou je nový soukromý hotel Studánka po-
stavený za finanční spoluúčasti EU. Účastníky 
jednání monitorovacího výboru OPPS ČR-PR 
2007-13 přivítal starosta hostitelského města Jan 
Skořepa. 
Vedoucí Společného technického sekretariátu 
Karel Schmied přednesl obecné informace týka-
jící se postupu Programu. 
MV tentokrát nejednal o nových projektech 
v  prioritní ose I., tj. posilování dostupnosti, 
ochrana životního prostředí a prevence rizik, ne-
boť finanční alokace byla vyčerpána již na před-
chozích MV. 
Po projednání rozhodl MV o podpoře nových 

Komitet Monitorujący na posiedzniu w Rychnově 
nad Kněžnou zdecydował, że będzie jeszcze jeden nabór wniosków

MV v Rychnově nad Kněžnou rozhodl: ještě jedna výzva

Na zdjęciu z obrad Komitetu Monitorującego w Rychnově nad Kněžnou od lewej: Karel 
Schmied (szef Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu) i Vladimir Kučera (Mini-
sterstwo Rozowju Regionalnego Republiki Czeskiej)
Na snímku z MV v Rychnově nad Kněžnou vlevo Karel Schmied (vedoucí JTS Olomouc) a 
Vladimír Kučera (Ministerstvo pro místního rozvoj ČR). 

2.1 rozvoj podnikatelského prostředí/ rozwój przedsiębiorczości
 Název projektu/vedoucí partner (zkrácené názvy) – tytuł projek-
tu / partner wiodący (skrócony tytuł projektu)
1. Zrównoważona działalność gospodarcza/ESÚS TRITIA
2. Město Trutnov a Świdnica podporují podnikání/město Trutnov
3. Innowacja z pogranicza/Radio Opole
4. Pylové a potravinové alergie neznají hranice/Mikrobiologický 
ústav AV ČR

3.2 podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit / 
wspieranie działań społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych
 Název projektu/vedoucí partner (zkrácené názvy) – tytuł projek-
tu / partner wiodący / (skrócony tytuł projektu)
1. Valdštejn rozvíjí česko-polskou kulturu/Město Jičín
2. Żywe lekcje tradycji/Powiat Cieszyński
3. Místa s tradicí/Mikroregion Tanvaldska
4. Hravé příhraničí/MIKS Krnov
5. Pozytywne projekty/Osiedlowy dom kultury

Zatwierdzone projekty
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Komitet Monitorujący na posiedzniu w Rychnově 
nad Kněžnou zdecydował, że będzie jeszcze jeden nabór wniosków

MV v Rychnově nad Kněžnou rozhodl: ještě jedna výzva
předložených projektů v prioritní ose II., tj. pod-
pora rozvoje podnikatelského prostředí a ces-
tovního ruchu a v prioritní ose III., tj. podpora 
spolupráce místních společenství.
Dalších deset projektů bylo doporučeno jako ná-
hradní, na něž se s největší pravděpodobností do-
stanou prostředky z úspor jiných realizovaných a 
již dokončovaných projektů.
Celý monitorovací výbor se nesl ve snaze maxi-
mální možnou měrou podpořit co nejvyšší čer-
pání dotačních prostředků z OP ČR-PR na rea-
lizaci kvalitních projektů. Protože skutečné čer-
pání nelze spolehlivě a přesně před dokončením 
rea-lizace všech projektů určit a současný vývoj 
předpokládá čerpání cca na úrovni 95% všech 

alokovaných prostředků za celé období let 2007-
13, jsou postupně uvolňovány prostředky na 
schválené náhradní projekty a navíc MV rozhodl 
o realokacích tak, že bude pružně vyhlášena ještě 
jedna výzva k  předkládání projektů, a to v  ob-

lastech podpory 1.1 a 2.2 s datem předložení do 
konce ledna 2014. MV rozhodne o případném 
doporučení k financování těchto projektů v květ-
nu 2014 a čas na realizaci bude velmi omezený. 

Jiří Daniel

VÝKUPNÍ CENY SBĚRNÝCH SUROVIN / CENY SKUPU SUROWCÓW
MORAVSKO-

SLEZSKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ 

KRAJ
PARDUBICKÝ 

KRAJ
KRÁLOVÉHRA-
DECKÝ KRAJ

LIBERECKÝ 
KRAJ POLSKA

Kč/kg EUR 
27,33

Kč/kg EUR 
27,33

Kč/kg EUR 
27,33

Kč/kg EUR 
27,33

Kč/kg EUR 
27,33

Kč/kg EUR  
4,18

MĚĎ - Cu
MIEDŹ

měď elektrovodná, nová / półprzewodniki 
miedziane, miedź nowa 124 4,54 125 4,57 110 4,02 110 4,02 128 4,68 21 5,02

měď stará, opal, smalt, pocín, lak, ox / miedź stara 114 4,17 115 4,21 100 3,66 100 3,66 118 4,32 20 4,78

HLINÍK - Al
ALUMINIUM

drát nový, lesklý / drut nowy 30 1,10 30 1,10 35 1,28 30 1,10 32 1,17 5,5 1,31

drát starý, mastný / drut stary 25 0,91 25 0,91 15 0,55 25 0,91 32 1,17 6 1,43

plech / blacha 27 0,99 25 0,91 20 0,73 20 0,73 27 0,99 4,5 1,08

žaluzie, plechovky / żaluzje, puszki 10 0,37 3 0,11 6 0,22 5 0,18 14 0,51 3,7 0,88

ZINEK - Zn
CYNA

zinek kusový / cyna drobna 10 0,37 4 0,15 15 0,55 12 0,44 18 0,66 4 0,96

plech / blacha 13 0,48 16 0,59 15 0,55 12 0,44 18 0,66 4 0,96

ŽELEZO - Fe
ŻELAZO

těžké / ciężkie 4,6 0,17 5,5 0,20 4,8 0,18 4,5 0,16 5,5 0,20 0,55 0,13

lehké / lekkie 3,6 0,13 4 0,15 4,5 0,16 3,5 0,13 4 0,15 0,5 0,12

NIKL - Ni / NIKIEL čistý / czysty 210 200 7,32 220 8,05 145 5,31 210 7,68 39 9,32

MOSAZ / MOSIĄDZ čistá / czysty 78 2,85 80 2,93 76 2,78 72 2,63 85 3,11 14,9 3,56

BRONZ
BRĄZ

bronz třísky / brąz wióry 40 1,46 75 2,74 45 1,65 50 1,83 76 2,78 12,57 3,00

bronz kusová, čistá / brąz kawałki, czysty 82 3,00 80 2,93 70 2,56 72 2,63 100 3,66 18,2 4,35

NEREZ / STAL nemagnetická / stal niemagnetyczna 18 0,66 18 0,66 22 0,80 20 0,73 22 0,80 3,5 0,84

PAPÍR / PAPIER noviny, časopisy, letáky / gazety, czaospisma, ulotki 1 0,04 0,5 0,02 1,5 0,05 1 0,04 1 0,04 0,4 0,10

SMĚSI KOVŮ
METALE MIESZANE

elektromotory / silniki elektryczne 12 0,44 11 0,40 14 0,51 12 0,44 15 0,55 2,36 0,56

kabely / kable 5 0,18 5 0,18 11 0,40 15 0,55 3 0,11 2 0,48

autobaterie / akumulatory 6 0,22 5 0,18 6 0,22 10 0,37 8 0,29 1,7 0,41
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(KVASINY) W fabryce ŠKODA 
AUTO Kvasiny w bieżącym roku 
uruchomiono nową jednostkę 

kogeneracyjną. Dzięki tej nowej instalacji za-
kład obniżył emisję CO2 o dziesięć procent, 
czyli o osiem tysięcy ton rocznie. Inwesty-
cja kosztowała około trzech milionów euro 
i trwała siedem miesięcy. Dwie trzecie kosz-
tów inwestycji poniósł zakład ŠKODA AUTO 
Kvasiny, pozostała część była sfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej.
– Dzięki nowej instalacji kogeneracyjnej za-
kład w Kvasinách jest bardziej ekologiczny. Jest 
to ważny priorytet w naszej strategii rozwoju – 
mówi Michael Oeljeklaus, członek zarządu spół-
ki ŠKODA do spraw produkcji i logistyki.
W instalacji kogeneracyjnej obecnie wytwarza-
ny jest prąd i ciepło. Porównując z rozdzieloną 
produkcją, w istotny sposób obniżono zapotrze-
bowanie na energię, a tym samym i emisję CO2.  
Nowa instalacja kogeneracyjna, która została 
uruchomiona  w zakładzie w Kvasinách, jest 
oszczędniejsza, w porównaniu z wcześniejszą 
rozdzieloną produkcją energii  i ciepła, o pra-
wie osiem tysięcy ton CO2. Takie ilości CO2 po-

wstaną na przykład przy spaleniu 300 wagonów 
węgla brunatnego. – Wykorzystujemy ciepło po-
wstające podczas produkcji energii elektrycznej, 
do ogrzania lakierni – mówi Pavel Richter, szef 
zakładu ŠKODA AUTO Kvasiny. „Obok aspek-
tów ekologicznych, zyskujemy również nieza-
leżność energetyczną naszego zakładu” – dodaje 
Pavel Richter.

Obie jednostki kogeneracyjne nowego zakładu 
rocznie produkują 22500 megawatów energii 
elektrycznej oraz jako produkt uboczny odzy-
skują duże ilości energii cieplnej. Energia elek-
tryczna i ciepło powstają w wyniku spalania gazu 
ziemnego w silniku napędzanym właśnie tym 
paliwem. Ciepło, które posiadają wydmuchiwa-
ne spaliny, używane jest do podgrzewania wody, 
a silnik zasila również generator prądotwórczy. 
Należy podkreślić, że nowe urządzenie jest tak 
skonstruowane, aby w przyszłości mogło być 
rozbudowane.
W zakładzie ŠKODA mają pozytywne doświad-
czenia z jednostkami kogeneracyjnymi. Taką 
technologię do produkcji prądu w spółce używa-
ją już od sierpnia 2012 roku. Tamtejsza elektrow-

nia, która jest spółką córką zakładu ŠkoEnergo 
wytwarza energię elektryczną na potrzeby pro-
dukcji samochodów w głównym zakładzie i jest 
obecnie także ciepłownią dla miasta Mlada Bole-
slav. Coraz częściej jest także używana biomasa. 
W roku 2015 około jedna trzecia paliwa używa-
nego do wytworzenia prądu będzie pochodzić 
z odnawialnych źródeł energii. ŠKODA w ten 
sposób chce obniżyć emisję CO2 w elektrowni i 
ciepłowni ŠkoEnergo o 25 procent.
Wykorzystując  technologię kogeneracji w swo-
ich zakładach, ŠKODA stawia ważny krok w ra-
mach strategii ekologicznej GreenFuture. Celem 
tej strategii jest zwiększenie efektu gospodar-
czego przy jednoczesnym  zmniejszeniu zanie-

Zakład ŠKODA Kvasiny obniżył emisję CO2 o osiem tysięcy ton rocznie
Závod ŠKODA Kvasiny snížil emise CO2 o osm tisíc tun ročně
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Zakład ŠKODA Kvasiny obniżył emisję CO2 o osiem tysięcy ton rocznie
Závod ŠKODA Kvasiny snížil emise CO2 o osm tisíc tun ročně

czyszczenia środowiska. GreenFuture opiera się 
na trzech filarach: GreenProduct, GreenFactory, 
GreenRetail. Tak więc główny celem GreenPro-
duct jest zwiększenie efektywności samochodów 
przy jednoczesnym obniżeniu ich zużycia, a tak-
że emisji CO2. Celem GreenFactory jest znaczne 
obniżenie zużycia energii elektrycznej i wody o 
25 procent, obniżenie emisji i jeszcze większy 
recykling. Z kolei GreenRetail jest ukierunko-
wany na zrównoważony rozwój biur sprzedaży i 
warsztatów. Ekologiczna produkcja oraz ekono-
miczne samochody to tradycja marki ŠKODA, 
czego dowodem jest model GreenLine i Green 
tec. Obecnie sześćdziesiąt pięć modeli marki 
ŠKODA emituje mniej niż 120 gramów CO2/
km, a jedenaście z nich poniżej 100 g/km. Model 
GreenLine najnowszej generacji ŠKODA OCTA-
VIA jest najoszczędniejszym samochodwem w 
dotychczasowej historii – auto spala 3,3 l/100 km 
ON, a emisje ma na poziomie 87 g/km.
Zakład w Kvasinách jest jednym z trzech 
zakładów produkcyjnych spółki ŠKODA w 
Czeskiej Republice, w którym zatrudnio-
nych jest około czterech i pół tysiąca pra-
cowników. Produkowane są to modele Su-
perb, Roomster, Yeti. W roku 2012 wypro-
dukowano 153 tysiące samochodów. Przed 
kilkunastoma dniami zakład rozpoczął 
produkcję modelu ŠKODY Superb i Superb 
Combi po liftingu. 

(KVASINY)V závodě společnosti 
ŠKODA AUTO v Kvasinách byla 
letos do provozu uvedena nová 

kogenerační jednotka. Díky tomuto novému 
zařízení sníží závod emise CO2 o deset pro-
cent, tedy o osm tisíc tun CO2 ročně. Investice 
do kogenerační jednotky činily zhruba tři mi-
liony Euro, výstavba trvala sedm měsíců. Dvě 
třetiny investované částky hradila společnost 

ŠKODA, jedna třetina byla financována ze 
strukturálních fondů Evropské unie. 
„Díky novému kogeneračnímu zařízení je závod 
v Kvasinách ekologičtější. Je tak důležitou sou-
částí naší strategie trvale udržitelného rozvoje,“ 
říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva 
společnosti ŠKODA za oblast výroby a logistiky.

V režimu kogenerace se současně vyrábí elekt-
rický proud a teplo. V  porovnání s  oddělenou 
výrobou se tak podstatně snižuje spotřeba ener-
gie a tím i emise CO2 . Nové kogenerační zaříze-
ní, které bylo uvedeno do provozu v Kvasinách, 
ušetři v porovnání s dosud oddělenou výrobou 
tepla a elektřiny ročně zhruba osm tisíc tun CO2. 
Takové množství CO2 vznikne například při spá-
lení asi 300 vagonů hnědého uhlí. „Využíváme 
odpadní teplo vznikající při výrobě elektřiny pro 
vytápění lakovny,“ říká Pavel Richter, vedoucí zá-
vodu ŠKODA v Kvasinách. „Vedle ekologických 
hledisek tak posilujeme i energetickou nezávis-
lost našeho závodu,“ dodává Richter. 

Obě kogenerační jednotky nového zařízení ro-
čně vyrobí 22 500 megawatthodin (MWh) elek-
trické energie a stejné množství tepelné energie. 
Elektřina a teplo vznikají pomocí plynového 
motoru, spalujícího zemní plyn. Teplo z  výfu-
kových plynů se využívá k ohřevu vody, motor 
roztáčí připojený generátor a vyrábí elektrický 

proud. Další výhoda: „Nové rekuperační zaříze-
ní je konstruováno tak, aby se dalo v budoucnu 
rozšířit,“ říká Richter.
ŠKODA má s kogenerací již dostatek pozitivních 
zkušeností. Tuto technologii automobilka 
používá od srpna 2012 při výrobě proudu 
v mladoboleslavském závodě. Tamní elektrárna 
dceřiné společnosti ŠkoEnergo vyrábí elektřinu 
pro výrobu vozů v hlavním závodě automobilky 

a současně je teplárnou pro město Mladá 
Boleslav. Stále více se tu také využívá biomasa. 
V roce 2015 by zhruba jedna třetina celkem vy-
robené elektřiny měla pocházet z obnovitelných 
zdrojů. ŠKODA tak chce emise CO2 v elektrárně 
a teplárně ŠkoEnergo snížit o čtvrtinu.

Využíváním kogenerace v závodech realizuje 
ŠKODA další důležitý krok v rámci ekologické 
strategie GreenFuture. Cílem je zlepšení hospo-
dářského výsledku při snížení zátěže pro životní 
prostředí. GreenFuture stojí na třech pilířích: 
GreenProduct, GreenFactory a GreenRetail. Za-
tímco hlavním bodem Green Product je zvyšo-
vání efektivity vozů – snižování spotřeby a tím i 
emisí CO2, cílem GreenFactory je zejména sní-
žení spotřeby elektrické energie a vody o 25 pro-
cent, snížení množství emisí a ještě vyšší recyk-
lace. Třetí pilíř GreenRetail je zaměřen na trvale 
udržitelný rozvoj prodejních zastoupení a dílen.
Ekologická výroba a úsporné vozy mají u znač-
ky ŠKODA tradici, aktuální modely GreenLine a 
Green tec české automobilky jsou toho důkazem. 
V současné době emituje 65 modelů značky ŠKO-
DA méně než 120 gramů CO2 na kilometr, jedenáct 
z nich pak méně než 100 g/km. Varianta GreenLine 
nové generace vozu ŠKODA Octavia je nejšetrnější 
Octavií v dosavadní historii – se spotřebou pou-
hých 3,3 litru nafty na 100 kilometrů a s emisemi 
CO2 ve výši 87 gramů na kilometr.

Závod v  Kvasinách je jedním ze tří výrobních 
závodů společnosti ŠKODA v České republice a 
zaměstnává zhruba 4.500 zaměstnanců. Vyrábí 
se tu modely ŠKODA Superb, ŠKODA Roomster 
a ŠKODA Yeti. V roce 2012 zde bylo vyrobeno 
celkem 153 700 vozů. Před několika dny zahájila 
ŠKODA v Kvasinách výrobu kompletně přepra-
covaných modelů Superb a Superb Combi.

David Šikula
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(SEMECHNICE) Na małych 
i większych rzekach jest wie-
le zapomnianych mniejszych i 
większych elektrowni wodnych, 

dzisiaj w większości niefunkcjonujące, które 
po wielu latach uległy zniszczeniu lub gwał-
townie zakończyły swoją pracę. Wielu wła-
ścicieli nie miało wystarczających środków 
na ich odremontowanie. A dlaczego? Nowa 
inwestycja wiązała się ze stosunkowo wyso-
kimi kosztami, a naprawę starego urządze-
nia nie miał kto zrobić. Nic dziwnego, czy 

jest ktoś, kto potrafi naprawić turbiny, śluzy, 
kratownice, oczyścić silniki tych elektrowni 
oraz wyremontować inne urządzenia wod-
ne, studnie, kanały i tym podobne.

Jest ktoś, kto to potrafi! Ze starych urządzeń 
tworzą prawie nowe, bez współmiernie wy-
sokich kosztów. W Podorlicku znaleźliśmy 
firmę Jan Šauer – Energo turbo, która swoją 
siedzibę ma we wsi Opočna koło Semechni-
ci. Ta firma potrafi takie naprawy wykonać, 
ponieważ na jej czele stoi niezwykły me-
chanik oddany ciałem i duszą swojej pracy. 
Firma posiada własne zespoły produkcyjne 
i montażowe, które są w stanie odremonto-
wać jakiekolwiek urządzanie, spisane wcze-
śniej na straty. Rzecz w tym, że jedna ekipa 
pracuje stale w terenie, a druga składająca 
się z fachowców takich jak tokarz, szlifierz, 
spawacz, elektryk i innych specjalistów 
w swoim zawodzie, realizuje zlecenia na 
miejscu w zakładzie. – Przedstawiam swo-
im chłopom problem, który jest do rozwią-
zania, wspólnie się nad tym zastanowimy, 
wybierzemy sposób realizacji, następnie 
wyremontujemy bądź zmodernizujemy to 
co jest konieczne. Mogę powiedzieć, że nie 
było jeszcze zlecenia, którego nie mogliśmy 
zrealizować – mówi Jan Šauer.
Niedawno otrzymaliśmy zapytanie od 
klienta dotyczące modernizacji elektrowni 
o mocy 240 KW wykonanej w roku 1908 w 
austriackim St. Pölten. – Modele do odle-
wów wirników z roku 1908 roku znaleźliśmy 

jeszcze w magazynie modelarni w tej wła-
śnie firmie. I tak otrzymaliśmy zamówienie 
na wykonanie trzech kół o średnicy 90 cm 
ze stalowymi łopatkami zatopionymi w żeli-
wie. A to nie była taka prosta sprawa. W Au-
strii musielibyśmy za to zapłacić 140 tysięcy 
euro (przy kursie 25 koron za euro, daje to 
kwotę 3,5 miliona koron za jedną sztukę, a 
było ich trzy!). W końcu zrobiliśmy to sami, 
z całą modernizacją urządzenia włącznie z 
naprawą wirników i rozdzielni, stosując no-
woczesną technologię wykorzystującą pla-
styczną stal oraz poliuretanowy kauczuk, za 
kwotę nieprzekraczającą 1800 tysięcy koron 
–mówi Jan Šauer i dodaje „Elementy wyko-
nane z ceramiki są kruche, ale wykończone  
powierzchniowo kauczukiem, powodują 
szybsze unoszenie cząsteczek, lub drobnych 
kamieni, możliwość zanurzania się i wynu-
rzania z miękkich podłoży bez uszkodzeń,  
tym samym znacznie zwiększając efektyw-
ność przepływu strumienia wody. To jest 
znane z rosyjskich i amerykańskich łodzi 
podwodnych. Technologię, która wydłuża 
żywotność urządzeń, oczywiście posiada-
my”.
Klient oczekiwał rozwiązań innowacyjnych 
w swojej elektrowni, jej modernizację, au-
tomatyzację jej pracy. I otrzymał to. Jest to 
dla niego bardzo korzystne, ponieważ każda 
zmodernizowana elektrownia powoduje, że 
lokalny operator energetyczny więcej płaci 
za wypracowaną jedną kilowatogodzinę. Po-

Mała wodna elektrownia ożywa – dzięki czeskiej „złotej rączce“
Malá vodní díla ožívají – zlaté české ručičky
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Mała wodna elektrownia ożywa – dzięki czeskiej „złotej rączce“
Malá vodní díla ožívají – zlaté české ručičky

nadto, modernizacji dokonała firma, za cenę 
znacznie niższą od oferty przedstawionej 
przez przedsiębiorstwo austriackie.

www.sauersaa.cz
Zdjęcia przedstawiają elementy naprawia-
ne i modernizowane przez firmę Jan Šauer 
Energo turbo

(SEMECHNICE) Na malých 
i velkých řekách stojí spousta 
starých zapomenutých malých 

i velkých elektráren, dnes třeba nefunkč-
ních, které po mnoha letech nečinnosti 
utrpěly nebo násilně skončily s provozem. 
Mnozí majitelé neměli dosud sílu na jejich 
obnovu. A pak? Nová investice by byla pří-
liš vysoká a opravit to staré „nejspíš ne-
jde“, říkají si zákazníci. Cožpak někdo umí 
opravit turbíny, stavidla, česla, čisticí stro-
je těchto elektráren nebo jiných vodních 
zařízení jako jsou kašny, přívodní kanály 
nebo jiná vodohospodářská zařízení? 
Umí! Ze starých jako nové a funkční bez 
přemrštěně vysokých nákladů. V  Podor-
licku jsme objevili firmu Jan Šauer – Ener-
go turbo, která sídlí ve vesničce u Opočna 
v Semechnici. Ta umí takové opravy usku-
tečnit. V čele firmy je totiž strojař tělem i 
duší a firma má své vlastní malé výrobní 
a montážní skupiny, které jsou schopny 
zhostit se jakéhokoli podobného zdánlivě 
již odepsaného díla. Jedna je téměř stále 
v  terénu a druhá s odborníky – soustruž-
níkem, brusičem, svářečem, elektrikářem 

či jinými ojedinělými profesemi - připra-
vuje zakázky doma. „Vysvětlím chlapům 
technický problém, který je na lokalitě, 
společně se zamyslíme, jaký postup je 
nejlépe zvolit, a opravíme nebo zmoder-
nizujeme, co je potřeba. Dá se říci, že za-
tím nás nic nezaskočilo tak, aby to nebylo 
možné realizovat,“ říká Jan Šauer.
Nedávno jeden ze zákazníků poptával mo-
dernizaci elektrárny 240 kW vyrobené 
v  roce 1908 v  rakouském St. Pölten. „Mo-
dely na odlévání oběžných kol z  roku 1908 

našli u té firmy ještě ve skladě modelárny, a 
tak jsme poptávali výrobu tří kol o průměru 
asi 90 cm s ocelovými lopatkami zalitými do 
litiny. A to není tak jednoduchá záležitost. 
V  Rakousku by nás to přišlo na 140 tisíc 
EURO (při kurzu 25 korun za EURO to je 
3,5 milionu korun za jeden kus, byly ale tři 
kusy). Dokázali jsme to ale nakonec vyrobit 
sami a celá modernizace strojního zařízení 
včetně repasí rozváděcích a oběžných  kol 
s  využitím nové technologie plastikových 
ocelí a nástřiků polyuretanovou pryží při-
šla na nějakých 800 tisíc korun,“ tvrdí Jan 
Šauer a dodává: „Keramika je křehká, ale 
s  pryžovou povrchu úpravou se rychle pla-
vené částečky, jako jsou třeba zrnka písku 
nebo drobné kamínky, zanoří do měkkého 
povrhu a bez poškození odejdou, zvýší se 
navíc účinnost obtoku vodního paprsku. To 
je známé třeba od ruských nebo amerických 
ponorek. Technologii, která prodlužuje tr-
vanlivost zařízení, pochopitelně vlastníme.“ 
Zákazník očekával inovaci své elektrárny, 
její modernizaci, automatizaci provozu a 
dostal ji. Je to pro něho výhodné, protože 
pokud se někde zmodernizuje elektrárna, 
operátor trhu s  elektřinou poskytne vyšší 
sazbu za vyrobenou kilowatthodinu. A našel 
firmu, která to dokázala za zlomek ceny na-
bízené rakouskou firmou. 

www.sauersaa.cz
Na fotografiích jsou díla modernizovaná  
firmou Jan Šauer Energo turbo

Jiří Daniel
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Mistrz olimpijski Jaroslav Kulhavý
Olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý

Biker Jaroslav Kulhavý 
(27) zdobył złoto na Olim-
piadzie. Jest jedynym mi-
strzem olimpijskim XXX 

Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie 
z przygranicza czesko-polskiego. Przypo-
mnijmy sobie, że Czesi zdobyli 4 złote, 3 
srebrne, 3 brązowe medale, Polacy 2 złote, 
4 srebrne i 4 brązowe medale.

Jeszcze przed olimpiadą nie ukrywał, że 
jest w porządku i potrafi wygrywać. „Zro-
biłem maksimum w przygotowaniu się do 
igrzysk”, mówił do znajomych. I do końca 
trzymał się planów. Zwyciężył!

Większość z nas oglądał w telewizji, jak 
Kulhavý pod koniec wyprzedził Szwajcara 
Nino Schurtera. To był wspaniały wyścig, 
kto nad kim zwycięży podczas Mistrzostw 
Świata ostatnich dwóch lat. Dzięki doskona-
łemu manewrowaniu tuż przed metą zade-
cydował o zwycięstwu czeski reprezentant.

W domu w Ústí nad Orlicí przywitali go 
odpowiednio po królewsku, co jest widocz-
ne ze zdjęć, które do nas przysłał Petr Wa-
genknecht. 

Nasza redakcja zadała Jarosławowi Kulha-
vemu dwa zapytania:

Gdzie się Pan przygotowywał na olimpiadę?
„Mam taki pięćdziesięciu kilometrowy 

długi okręg wokół Ústí nad Orlicí, jednak 

jeżdżę wszędzie tutaj dookoła, szczególnie 
w kierunku na Góry Orlickie.“

Zajmujemy się środowiskiem biznesowym. 
Jaki jest Pana stosunek do biznesu?

„Bardzo dobry, ojciec prowadzi firmę 
transportową, matka jest fryzjerką. A ja 
osobiście prowadzę swoją działalność w re-
klamie i marketingu.“

Biker Jaroslav Kulhavý (27) 
vybojoval olympijské zlato. 
Je jediným olympijským ví-
tězem na XXX. LOH V Lon-

dýně z česko-polského pomezí. Připomeň-
me si, že Češi získali 4 zlaté, 3 stříbrné, 3 
bronzové medaile, Poláci 2 zlaté, 4 stříbrné,  
4 bronzové medaile. 

Už před olympiádou se netajil tím, že je 
v pořádku a umí vyhrávat. „Udělal jsem 
v přípravě maximum“, říkal známým. Plá-
nu se držel do puntíku. Vyhrál!

Většina z nás v televizi sledovala, jak se 
Kulhavý v závěru dostal přes Švýcara Nino 
Schurtera. Byl to nádherný souboj kdo  
z koho vítězů Světového poháru posledních 
dvou let. Skvělým manévrem před cílem ho 
pro sebe rozhodl český reprezentant.

Doma v Ústí nad Orlicí jej přijali hned 
po příletu skutečně královsky, což je pa-
trné ze snímků, které nám poslal Petr 
Wagenknecht. 

Naše redakce položila Jaroslavu Kulhavé-
mu dvě otázky:

Kde jste se na olympiádu připravoval?
„Mám takový padesátikilometrový 

okruh okolo Ústí nad Orlicí, ale jezdím 
tady všude kolem, hlavně směrem k Orlic-
kým horám.“

Zabýváme se podnikatelským prostředím. 
Jaký je váš vztah k podnikání?

„Velmi dobrý, táta má autodopravu,  
matka kadeřnictví. A já sám podnikám 
jako OSVČ v reklamě a marketingu.“

Jiří Daniel

(OŁOMUNIEC) Kobiety rozpo-
czynające prowadzenie działal-
ności gospodarczej zainaugu-

rowały przygotowania do rozwoju swojego 
biznesu w ramach projektu „Miniinkubator 
przedsiębiorczości”.
1 listopada 2013 roku, w Ołomuńcu miało 
miejsce uroczyste rozpoczęcie drugiego etapu 
projektu „Miniinkubator przedsiębiorczości”, 
którego realizatorem jest firma „Usługi kom-
puterowe” spółka z ograniczoną odpowiedzi-
alnością.
Projekt „Miniinkubator przedsiębiorczości” 
oferuje kobieto zainteresowanym otwarcie 
swojej własnej działalności gospodarczej, po-
moc w początkowej fazie prowadzenia przez 
nie biznesu. Jest to między innymi pomoc w 
formie szkoleń z zakresu księgowości, prawa, 
marketingu, jak również pomoc fachowych 
doradców i mentorów przy specyficznych 
problemach pojawiających się podczas pro-
wadzenia firmy. Moduł szkoleniowy ucze-
stniczki zakończą prezentacją biznesplanu 
swojego przedsięwzięcia, który oceni komisja 
fachowców. Cztery kobiety, które najlepiej za-
prezentują swoje plany biznesowe, będą mogły 
przez okres sześciu miesięcy nieodpłatnie kor-
zystać z pomieszczeń mimiinkubatora, które 
wybudowała firma „Usługi komputerowe”. 
Pomieszczenia miniinkubatora wyposażone 
są w sprzęt biurowy, prowadzona jest recepc-
ja, znajduje się tam również kącik dla dzieci, 
uczestniczki będą mogły również korzystać z 
pomocy doradców/mentorów.
W dniu rozpoczęcia projektu do udziału sta-

wiło się dwanaście zdeterminowanych kobiet, 
które mają jasno określony cel i chcą go zreali-
zować, a projekt „Miniinkubator przedsiębior-
czości” ma im to zadanie ułatwić. Uczestniczki 
projektu, podczas uroczystego rozpoczęcie 
przywitał dyrektor Powiatowej Izby Gospo-
darczej w Ołomuńcu inż. Jarosla Havelka oraz 
dyrektor spółki „Usługi komputerowe” inż. 
Leopold Podmolík. 

(OLOMOUC)  Začínající pod-
nikatelky zahájily přípravu na 
rozjezd svého podnikání za 

podpory projektu Podnikatelský miniinku-
bátor
V  pátek 1. listopadu 2013 byl v Olomouci 
slavnostně zahájen druhý běh projektu Podni-
katelský miniinkubátor, jehož realizátorem je 
Počítačová služba s.r.o.  
Projekt Podnikatelský miniinkubátor nabízí 
ženám, které mají zájem začít podnikat, po-
moc v  začátcích jejich podnikání, a to teore-
tickou pomoc v  podobě dvanácti výukových 
bloků z oblasti účetnictví, práva, marketingu, 
pomoc při zpracování vlastního podnika-
telského záměru a dále pomoc odborného 
poradce a mentorů ve specifických otázkách 
jednotlivých podnikatelských aktivit. Vstupní 
vzdělávací modul ukončí účastnice obhajobou 
svých podnikatelských záměrů před odbornou 
komisí. Čtyři ženy, které nejlépe obhájí podni-
katelský záměr, budou moci následně po dobu 
6 měsíců využívat zdarma zázemí podnikatel-
ského inkubátoru, který vybudovala Počítačo-

vá služba s.r.o., tedy plně vybavené kanceláře, 
služby recepce, poradenství mentorů a dětský 
koutek. 
V den zahájení usedlo do lavic v Olomouci 12 
odhodlaných žen, které mají svůj cíl, za kte-
rým chtějí jít, a projekt Podnikatelský miniin-
kubátor a jeho realizátor Počítačová služba 
s.r.o. jim k tomu chtějí napomoci. Odhodlané 
ženy přivítal osobně při slavnostním zahájení 
ředitel Okresní hospodářské komory Olo-
mouc Ing. Jaroslav Havelka a ředitel Počítačo-
vé služby s.r.o. Ing. Leopold Podmolík.

Mgr. Marek Ginter

Miniinkubator przedsiębiorczości dla kobiet
Podnikatelský miniinkubátor pro ženy

Więcej informacji znajdziecie 
na www.MiniInkubator.cz

Usługi komputerowe spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, ulica 

Stupkova 413/1a, Ołomuniec 779 00

Partnerzy projektu: 
Powiatowa Izba Gospodarcza w 

Ołomuńcu
TĘCZA Klub Rodzinka Přerov

Wolny Związek Gmin Mikroregionu  
Moštěnka

Projekt „Miniinkubator 
przedsiębiorczości“ - 

CZ.1.04/3.4.04/88.00372
Projekt jest sfinansowany ze środków 

EFS za pośrednictwem OP LZZ i budżetu 
państwa Republiki Czeskiej

Další informace najdete
 na www.MiniInkubator.cz

Počítačová služba s.r.o., 
Stupkova 413/1a, Olomouc 779 00
Spisová značka: C. 24232 vedená 
u rejstříkového soudu v Ostravě

IČO: 25884735   DIČ: CZ25884735

Partneři projektu: 
Okresní hospodářská komora Olomouc

DUHA Klub Rodinka Přerov
Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu 

Moštěnka

Projekt „Podnikatelský miniinkubátor“  
- CZ.1.04/3.4.04/88.00372

Tento projekt je financován z prostředků 
ESF prostřednictvím OP LZZ a státního 

rozpočtu ČR.


