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Informacja o warunkach i kryteriach przyznawania
DOLNOŚLĄSKICH KLUCZY SUKCESU

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są:
1)  Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego;
2)  Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego 

oraz związków i stowarzyszeń jednostek samorządu teryto-
rialnego;

3)  Agencje rozwoju gospodarczego i organizacje gospodarcze;
4)  Fundacje i stowarzyszenia;
5)  Redakcje gazet, radia i telewizji, o ile przeprowadzą akcję 

sondażową wśród czytelników lub słuchaczy;
6)  Sami zainteresowani otrzymaniem wyróżnienia.
7) Kapituła wyróżnienia
1.   Największa osobowość w promocji regionu (kat. 1) 

Pod uwagę będą brane:
a)  Osiągnięcia na tym polu w danym roku;
b)  Całokształt dorobku kandydata.
2.   Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością 

lokalną i organizacjami pozarządowymi (kat.2) 
Musi spełniać następujące warunki:

a)  Siedziba na Dolnym Śląsku;
b)  Działalność firmy prowadzona co najmniej od stycznia 

2009r.
Oceniane będą m.in.:
a)  Udział w działalności charytatywnej lub na rzecz 

społeczności lokalnej (ew. rekomendacje instytucji 
społecznych współpracujących z kandydatem);

b)  Działalność na rzecz środowiska naturalnego;
c)   Aktywność inwestycyjna (ukończone lub prowadzone 

inwestycje);
d)  Uregulowanie zobowiązań publicznoprawnych w stosunku 

do skarbu państwa, ZUS-u i gminy;
3.   Dolnośląski powiat najlepiej realizujący zadania publiczne 

(kat. 3). 
Oceniane będą:

a)  Realizacja zadań w zakresie podstawowym – obowiązki 
ustawowe powiatu (w tym: oświata, opieka społeczna, 
ochrona zdrowia, utrzymanie dróg, obsługa mieszkańców);

b)  Współpraca z gminami na obszarze powiatu;
c)   Promocja oraz utrwalanie wiedzy o dziejach tego obszaru;
d)  Współpraca z organizacjami pozarządowymi;
e)  Współpraca z partnerami zagranicznymi.
4.   Najbardziej gospodarna gmina (kat. 4, 5)
a)  Wiejska;
b) Miejska lub wiejsko – miejska.
Oceniane będą:
a)  Dynamika wzrostu dochodów własnych;
b)  Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetu 

gminy;
c)    Aktywność władz gminy w pozyskiwaniu zewnętrznych 

środków finansowych na inwestycje gminne, w pozyskiwa-
niu inwestorów oraz w przygotowywaniu infrastruktury 
dla innych inwestycji;

d)  Działalność promocyjna gminy i współpraca z podmiotami 
gospodarczymi.

5.   Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa (kat. 6)Wa-
runkiem przyjęcia kandydatury jest:

a)    Posiadanie siedziby władz organizacji na terenie Dolnego 
Śląska;

b)		 Prowadzenie	działalności	co	najmniej	od	1	stycznia	2009	r.
Oceniane będą:
a) Konsekwencja w realizacji zadań statutowych;
a) Realne osiągnięcia w danym roku.

6.   Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna  
 (kat. 7) 
 Oceniana będzie za:

a)  Osiągnięcia w danym roku;
b)  Promowanie autorów, twórców i walorów dolnośląskich;
c)   Osiągnięcia artystyczne i organizatorskie;
d)  Organizowanie imprez na Dolnym Śląsku z udziałem 

podmiotów i osób pochodzących spoza Dolnego Śląska, 
z regionów przygranicznych i o renomie międzynarodowej.

7.     Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna (kat.8) 
    W tej kategorii oceniane będą szkoły podstawowe, gimnazja, 
licea, szkoły policealne i wyższe oraz instytucje edukacyjne 
(centra szkoleniowe, ośrodki dydaktyczne, samodzielne insty-
tuty prowadzące działalność dydaktyczną) mające siedzibę 
na Dolnym Śląsku i działające co najmniej 3 lata.Oceniane będą:

a)  Baza dydaktyczna;
b)  Osiągnięcia szkoły (olimpiady przedmiotowe, sukcesy spor-

towe, działania w ramach szkolnych kół zainteresowań);
c)   Tradycja;
d)  Sukcesy wychowanków (absolwentów);
e)  Jakość kadry.
8.    Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, 

przedsięwzięcie turystyczne lub organizator masowych 
imprez rekreacyjnych (kat. 9) 
Warunkiem przyjęcia kandydatury jest:

a)  Posiadanie siedziby władz na terenie Dolnego Śląska;
b) Prowadzenie działalności co najmniej od 1 stycznia 2009r.
Oceniane będą:
a)  Osiągnięcia w danym roku;
b)  Trwałość i rozwój inicjatyw oraz wysoka jakość 

świadczonych usług lub poziom sportowy.
9.    Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny portal internetowy (kat. 

10) 
Kandydatami mogą być periodyki (gazety codzienne, ty-
godniki i miesięczniki) o zasięgu lokalnym (gmina, parafia, 
dekanat lub powiat) oraz portale internetowe zorientowane 
na „obsługę” społeczności lokalnej (gminnej lub powiatowej).

Oceniane będą:
a)  Trwałość na rynku lokalnym;
b)  Zawartość (w tym ramówka – jej pojemność przedmiotowa);
c)   Jakość i bezstronność tytułu;
d)  Uzyskane przez kandydata sukcesy (np. wzrost nakładu, 

oglądalność portalu, rekomendacje instytucji społecznych).
Uwaga!
Niezależnie od kryteriów określonych dla poszczególnych 
kategorii wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu” Kapituła 
może wziąć pod uwagę inne specyficzne okoliczności, które jej 
zdaniem są istotne dla oceny kandydata do wyróżnienia.
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Największa osobowość w promocji regionu
Władysław Frasyniuk

polski	 polityk	 i	 przedsiębiorca.	 Przywódca	 dolnośląskiej	 „Solidarności”	 i	 lider	 opozycji	 stanu	 wojennego.	
Po	 przemianach	 w	 1989	 roku	 brał	 czynny	 udział	 w	 polskiej	 polityce	 –	 był	 współzałożycielem	 czterech	 partii	
politycznych:	 Ruchu	 Obywatelskiego	 Akcja	 Demokratyczna,	 Unii	 Demokratycznej,	 Unii	 Wolności	 oraz	 Partii	
Demokratycznej.	Od	1991	do	2001	roku	przez	trzy	kolejne	kadencje	sprawował	mandat	posła	ziemi	dolnośląskiej.	
W	1980	wstąpił	do	NSZZ	„Solidarność”.	W	latach	1987–1990	przewodniczył	Regionalnej	Komisji	Wykonawczej,	
do	1989	był	członkiem	Krajowej	Komisji	Wykonawczej,	następnie	przez	rok	należał	do	prezydium	związku.	W	1989	
uczestnik	obrad	plenarnych	Okrągłego	Stołu	oraz	zespołu	ds.	pluralizmu	związkowego.	Był	członkiem	Komitetu	
Obywatelskiego	 „Solidarność”.	 Nie	 kandydował	 do	 Sejmu	 kontraktowego.	W	 latach	 1991-2001	 poseł	 RP	 z	 list	
UD	i	UW,	m.in.	w	Komisji	Nadzwyczajnej	do	zbadania	skutków	stanu	wojennego.	Od	1992	współwłaściciel	firmy	
przewozowej	FF	Fracht.	Społecznie	min.	prezes	Stowarzyszenia	na	Rzecz	Dzieci	oraz	prezes	sekcji	bokserskiej	Klubu	
Sportowego	Gwardia	Wrocław.	Odznaczony	Krzyżem	Wielkim	Orderu	Odrodzenia	Polski	(2006)	oraz	Honorowy	
Obywatel	Wrocławia	(2011).

Dolnośląska firma najlepiej współpracująca 
ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi

Firma Röben
to	 czołowy	 producent	 ceramiki	 budowlanej.	 Posiada	 kilkanaście	 zakładów	 produkcyjnych	 w	 Europie	 i	 Stanach	
Zjednoczonych,	z	czego	w	trzech	zlokalizowanych	w	Środzie	Śląskiej	zatrudnienie	znajduje	ponad	560	pracowników.	
Oferta	firmy	obejmuje	przeszło	 1500	produktów,	w	 tym	m.in.	 dachówki	 ceramiczne,	 cegły	 i	 płytki	 klinkierowe,	
pustaki	poryzowane,	 ceramikę	posadzkową,	klinkierowe	cegły	brukowe	oraz	 systemy	schodowe	 i	 inne	elementy	
gotowe.	Liczne	nagrody	i	wyróżnienia	są	wyrazem	dużego	uznania	wśród	klientów	oraz	aktywności	firmy	w	innych	
obszarach,	takich	jak	sponsoring	sportu	czy	współpraca	z	lokalnymi	inicjatywami	społecznymi.

Huta Szkła Kryształowego „Julia” 
Huta	 „Julia”	 -	 kryształowa	 przygoda	 dla	 całej	 rodziny	 od	 ponad	 140	 lat	 zajmuje	 się	 produkcją	 szklanych	 dzieł	
sztuki.	Obecnie	wytwarza	szkło	eksportowane	do	80	krajów	świata.	Jest	 także	 jedną	z	najchętniej	odwiedzanych	
atrakcji	turystycznych	w	Karkonoszach.	W	2012	roku	otrzymała	nagrodę	za	najlepszy	produkt	turystyczny	powiatu	
jeleniogórskiego.	Goście	mogą	z	przewodnikiem	zwiedzać	tą	ostatnią	działającą	hutę	szkła	kryształowego	po	polskiej	
stronie	Karkonoszy.	Dla	najmłodszych	dzieci	czeka	Mini	Huta	–	warsztaty	pod	opieką	animatora.	Na	czerwiec	2014	
roku	zaplanowano	otwarcie	warsztatów	dla	młodzieży	i	dorosłych.
Odwiedziny	w	„Julii”	to	wspaniała	kryształowa	przygoda	dla	całej	rodziny.

Firma „Komex”
rozpoczęła	działalność	handlową	w	Kątach	Wrocławskich	w	1994	r.	Najpierw	działalność	jednoosobowo	prowadził	
Mieczysław	Korkuś	jako	FHU	„Komex”,	ale	ze	względu	na	rozwój	przedsiębiorstwa	w	2007	roku	firma	zmieniła	
osobowość	prawną	i	nazwę	na	MK	„Komex”	sp.	z	o.o.	sp.	komandytowa.	Od	początku	firma	prowadziła	działalność	
w	zakresie	skupu	zbóż,	 sprzedaży	opału,	nawozów	 i	pasz	dla	zwierząt.	W	2000	 roku	 rozszerzyliśmy	działalność	
otwierając	 dwie	 hurtownie	 budowlane,	 zaopatrujące	w	 pełnym	 zakresie	 remonty	mieszkań,	 budowy	 domów	 itp.	
W	2003	roku	uzupełniliśmy	ofertę	o	sklep	z	płytkami	ceramicznymi	 i	armaturą	sanitarną.	Pod	koniec	2003	roku	
zainwestowaliśmy	 w	 zakup	 Bazy	 Obrotu	 Rolnego	 po	 G.S.	 Mietków.	 Rozbudowa	 i	 modernizacja	 powierzchni	
magazynowej	 pozwoliła	 na	 poszerzenie	 działalności	 skupowej	 zbóż,	 rzepaku	 i	 kukurydzy.	 Na	 terenie	 bazy	
wybudowaliśmy	silosy	o	łącznej	pojemności	10	tys	ton,	co	dało	nam	nowe	możliwości	w	handlu	zbożami.
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WEPA Professional Piechowice S.A.
to	dawna	Fabryka	Papieru	Piechowice	S.A.,	której	historia	sięga	XVII-wiecznej	czerpalni	papieru.	Przed	pierwszą	
wojną	światową,	obok	papierów	do	drukowania,	pakowego	oraz	kartonów	reklamowych	i	albumowych,	w	fabryce	
zapoczątkowano	 wytwarzanie	 papieru	 toaletowego.	 Po	 1945	 roku	 piechowicka	 fabryka	 działała	 w	 strukturach	
Karkonoskich	Zakładów	Papierniczych,	a	od	1992	roku	jako	samodzielny	zakład.	Dwa	lata	później	z	przedsiębiorstwa	
państwowego	przekształciła	się	w	spółkę	akcyjną.
Rok	2006	był	 przełomowy	w	historii	 piechowickiej	 fabryki.	 Spółka	 pozyskała	 inwestora	 strategicznego	–	 grupę	
WEPA.	W	 grudniu	 2006	 roku	 teren	 Fabryki	 Papieru	 Piechowice	 S.A.	 objęty	 został	 statusem	 specjalnej	 strefy	
ekonomicznej,	a	30	grudnia	2006	r.	Spółka	uzyskała	pierwsze	zezwolenie	na	prowadzenie	działalności	gospodarczej	
na	terenie	Kamiennogórskiej	Specjalnej	Strefy	Ekonomicznej,	co	umożliwiło	rozpoczęcie	realizacji	szeregu	zadań	
inwestycyjnych.	 Znacząco	 unowocześniono	 park	 maszynowy,	 zwiększono	 możliwości	 produkcyjne	 zakładu	
i	 rozszerzono	gamę	asortymentową	produktów.	Spółka	 stała	 się	największym	pracodawcą	w	gminie	Piechowice.	
W	 roku	 2013	 Spółka	 uzyskała	 dwa	 kolejne	 zezwolenia	 na	 prowadzenie	 działalności	 gospodarczej	 na	 terenie	
Kamiennogórskiej	Specjalnej	Strefy	Ekonomicznej	na	realizację	dalszych	przedsięwzięć	inwestycyjnych.

 Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina Grębocice

usytuowana	 jest	 w	 północnej	 części	 województwa	 dolnośląskiego	 w	 powiecie	 polkowickim.	 Jest	 to	 prężna	
i	systematycznie	rozwijająca	się	gmina.	Z	roku	na	rok	władze	wytrwale	dążą	do	rozwoju	i	poprawy,	jakości	życia	
mieszkańców.	Duży	nacisk	kładzie	na	 rozwój	edukacji	oświatowej.	W	ciągu	kilku	 lat	na	 terenie	gminy	powstała	
doskonała	baza	oświatowa.	Gmina	na	dzień	dzisiejszy	posiada	nowoczesne	przedszkole	oraz	4	oddziały	przedszkolne,	
które	w	pełni	zaspokajają	potrzeby	mieszkańców.	Wszystkie	dzieci	z	terenu	gminy	w	wieku	od	2,5	do	6	r.ż.	objęte	
są	edukacją	przedszkolną.	Gmina	Grębocice	posiada	dwie	doskonale	wyposażone	Szkoły	Podstawowe	oraz	jedno	
z	najnowocześniejszych	budynków	gimnazjum	w	kraju.	Starania	władz	gminy	zostały	docenione	przez	Kuratora	
Dolnośląskiego.	W	tym	roku	w	Grębocicach	zainaugurowano	Dolnośląskie	Rozpoczęcie	Roku	Szkolnego.	W	tym	
miejscu	 należy	wspomnieć	 o	 znakomitej	 bazie	 sportowej.	Niemalże	w	 każdej	miejscowości	 gminy	 znajduje	 się	
boisko	sportowe,	posiadamy	bieżnię,	boiska	do	siatkówki,	koszykówki	oraz	profesjonalną	halę	sportową.	Gmina	
Grębocice	jest	inicjatorem	i	organizatorem	wielu	imprez	sportowych.	Od	14	lat	organizowany	jest	Rodzinny	Rajd	
Rowerowy,	od	7	lat	zawody	MTB.	W	tym	roku	po	raz	pierwszy	mieszkańcy	wzięli	udział	w	Biegu	o	Puchar	Wójta.	
Gmina	wspiera	także	rozwój	infrastruktury	drogowej.	Wszystkie	drogi	gminne	utrzymywane	są	na	jak	najwyższym	
poziomie.	Na	bieżąco	remontowane	i	przebudowywane	są	istniejące	drogi	oraz	budowane	nowe.	Od	kilku	lat	z	budżetu	
gminy	dofinansowywane	są	zadania	powiatu	w	zakresie	remontu	i	rozwoju	sieci	dróg	powiatowych	znajdujących	
się	na	 terenie	gminy	Grębocice.	Dzięki	 temu	poprawiła	 się	 jakość	dróg	powiatowych	 i	wzrosło	bezpieczeństwo,	
ponieważ	wspierana	jest	budowa	chodników	przy	drogach	powiatowych.	W	swoim	działaniu	władze	nie	zapominają	
o	zdrowiu	mieszkańców.	Gmina	jest	realizatorem	wielu	akcji	zdrowotnych	zarówno	dla	dzieci,	jak	i	dla	dorosłych.	
Najmłodsi	 mieszkańcy	 w	 formie	 dodatkowego	 becikowego	 otrzymują	 bezpłatny	 pakiet	 szczepień	 przeciwko:	
pneumokokom	meningokokom	i	rotawirusom.	Starsi	mieszkańcy	objęci	są	szczepieniami	przeciwko	grypie.	Ponadto	
raz	w	roku	odbywa	się	akcja	Biała	Sobota,	podczas	której	mieszkańcy	nieodpłatnie	wykonują	badania	specjalistyczne	
i	laboratoryjne,	jak	również	korzystają	z	porad	lekarzy	specjalistów.

Gmina Przeworno
położona	w	południowo-wschodniej	części	województwa	dolnośląskiego,	granicząca	z	woj.	opolskim	określana	była	
mianem	gminy	rolniczej.	Obecnie	gmina	 to	 już	nie	 tylko	rolnictwo.	W	okresie	 transformacji	na	bazie	kombinatu	
PGR	 powstały	 nowoczesne	 przedsiębiorstwa	 produkcyjno–handlowe,	 a	 w	 miejsce	 upadłych	 powstały	 nowe	
podmioty	gospodarcze	inwestorów	zewnętrznych	w	branży	meblarskiej,	maszynowej,	stolarskiej,	przeróbki	drewna	
i	turystyczno–hotelarskie.
Dalszy	rozwój	gospodarczy	to	wnioskowanie,	jeszcze	w	bieżącym	roku,	o	powołanie	Filii	Wałbrzyskiej	Specjalnej	



D O L N O Ś L Ą S K I  K L U C Z  S U K C E S U

7

Strefy	Ekonomicznej,	rozwój	energetyki	ze	źródeł	odnawialnych	i	reaktywowanie,	przez	nowych	właścicieli,	kopalni	
łupków	kwarcytowych	w	Jegłowej.	Od	słów	do	czynów	-	gmina	stawia	na	turystykę	oferując	nowe	miejsca	na	mapie	
turystycznej	Dolnego	Śląska.	Piękne	krajobrazy,	zabytki	oraz	z	roku	na	rok	coraz	bogatsza	oferta	atrakcji,	gwarantują	
relaks	i	aktywny	wypoczynek	na	szlakach	turystycznych,	ścieżkach	pieszych	i	rowerowych.

Gmina Udanin
to	 typowa	 gmina	 rolnicza,	 położona	 w	 województwie	 dolnośląskim,	 powiecie	 średzkim	 śląskim.	 Zajmuje	
powierzchnię	11	070	ha,	zaś	sieć	osadniczą	tworzą	23	wsie	w	19	sołectwach.	Dominują	gleby	bardzo	dobre	i	dobre.	
Gmina	Udanin	usytuowana	jest	przy	autostradzie	A4,	w	bliskim	sąsiedztwie	Wrocławia	oraz	Legnicy	jako	ośrodków	
akademicko	–	kulturalnych.	Wśród	atrakcji	turystycznych	wymienia	się:	freski	artysty	okresu	baroku	Franza	Heigela	
w	kościele	Narodzenia	Najświętszej	Marii	Panny	w	Lusinie,	gotycki	Kościół	 św.	Urszuli	w	Udaninie	oraz	 ruiny	
zamku	w	Pielaszkowicach.	Aktualnie	zarejestrowanych	jest	150	podmiotów	prowadzących	działalność	gospodarczą.	
Wśród	 przedsiębiorców	 dominuje	 działalność	 branży	 rolniczej,	 szczególnie	 produkcja	 i	 przetwórstwo,	 ale	 także	
handel	 i	 kamieniarstwo.	Dla	 potencjalnych	 inwestorów	w	miejscowym	planie	 zagospodarowania	 przestrzennego	
wyznaczone	są	 tereny	pod	 inwestycje.	Ponadto	 jest	wiele	zabytków,	parków	 i	urokliwych	zakątków,	które	warto	
zobaczyć.

Gmina Wisznia Mała
tuż	za	północną	granicą	Wrocławia	w	kierunku	Trzebnicy,	zaczynają	się	malownicze	tereny	Doliny	Baryczy	i	Wzgórz	
Trzebnickich.	Jeśli	nie	wiesz,	gdzie	wybrać	się	na	wypad	za	miasto,	polecamy	Gminę	Wisznia	Mała,	do	której	można	
dotrzeć	z	centrum	Wrocławia	w	15	min.
Gmina	Wisznia	Mała	w	ostatnich	latach	cieszy	się	ogromną	popularnością	wśród	mieszkańców	Wrocławia.	Wielu	
z	nich	zbudowało	tu	swoje	domy	i	prowadzi	szczęśliwe	życie	pośród	zieleni	nie	tracąc	dostępu	do	kultury,	życia	
społecznego.	Do	gminy	Wisznia	Mała	prowadzi	wyremontowana	droga	krajowa	nr	5	w	kierunku	Poznania	połączona	
węzłem	północnym	z	Autostradową	Obwodnicą	Wrocławia,	skorzystać	można	także	ze	Śródmiejskiej	Obwodnicy	
Wrocławia	dojeżdżając	do	ul.	Żmigrodzkiej	i	kierując	się	w	stronę	Poznania.	Z	Dworca	Głównego	regularnie	odjeżdża	
szynobus	do	Trzebnicy	zatrzymujący	się	w	Pierwoszowie	tuż	obok	Kompleksu	wypoczynkowego	Miłocin.
Po	 terenie	 gminy	Wisznia	Mała	 rozsiane	 są	 liczne	 pałace	 i	 kościoły,	warto	 zobaczyć	wspaniale	 odrestaurowany	
Pałac	w	Machnicach,	 obok	 którego	 zbudowano	 parkour	 do	 uprawiania	 jeździectwa	 i	 skoków	 przez	 przeszkody.	
W	Machnicach	cyklicznie	odbywają	się	zawody	jeździeckie	o	krajowym	i	regionalnym	zasięgu.	W	samej	Wiszni	
Małej	również	znajduje	się	pałac,	funkcjonujący	obecnie	jak	Szkoła	Podstawowa,	przy	pałacu	znajduje	się	zabytkowy	
park	pełen	strumyków	i	ścieżek.	Lokalnymi	perełkami	architektury	są	kościoły,	w	świątyni	w	Ozorowicach	możemy	
podziwiać	 na	 ścianach	 średniowieczne	 malunki,	 w	 Szewcach	 zachwyca	 obraz	 św.	 Anny	 namalowany	 przez	
Schefflera,	 a	w	Strzeszowie	 będąc	w	 kościele	 parafialnym,	warto	 spojrzeć	w	 górę	 i	 przyjrzeć	 się	 drewnianemu,	
rzadko	występującemu	sklepieniu.
Do	Wiszni	Małej	zapraszamy	przede	wszystkim	na	rowerze,	ścieżki	są	oznaczone	i	sprawdzone.	Rozległe	malownicze	
połacie	pól	i	zalesień	zachęcają	do	rodzinnych	wycieczek	i	weekendowych	wypadów	za	miasto.	Wiele	osób,	którzy	
odwiedzą	gminę	Wisznia	Mała,	zostają	w	niej	na	dłużej.	Gmina	staje	się	ich	miejscem	zamieszkania.	Gmina	Wisznia	
Mała	może	być	i	Twoim	miejscem.	Zapraszamy	na	weekend	i	zachęcamy	do	zamieszkania.



D O L N O Ś L Ą S K I  K L U C Z  S U K C E S U

8

Najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska
Miasto i Gmina Radków

leży	w	północno-zachodniej	części	powiatu	kłodzkiego	na	pograniczu	polsko-czeskim.	Jest	malowniczo	położona	
i	zajmuje	niewątpliwie	wyjątkowe	miejsce	w	paśmie	Gór	Stołowych.	Oferuje	nie	tylko	niepowtarzalne	uroki	przyrody	
ale	także	mnóstwo	wyjątkowych	klejnotów	architektonicznych.	We	wsi	Wambierzyce	można	odwiedzić	barokowe	
sanktuarium	maryjne	oraz	największą	w	regionie	ruchomą	szopkę.
Wystarczy	przyjechać,	oglądać,	odczuwać,	przeżyć	mnóstwo	małych	prywatnych	przygód.
Gmina	Radków	jest	wprost	idealnym	miejscem	do	zorganizowania	atrakcyjnego	urlopu.	Dzięki	wspaniałej	przyrodzie	
Gór	Stołowych	są	tutaj	wyjątkowe	warunki	dla	turystyki	górskiej.	Góry	Stołowe	oferują	szeroki	wachlarz	możliwości	
spędzania	chwil	wypoczynku,	zabawy	i	aktywnego	ruchu	na	świeżym	powietrzu.	Latem	można	tu	znaleźć	nie	tylko	
idealne	tereny	do	wspinaczki,	wiele	ścieżek	turystycznych	i	rowerowych	o	różnych	stopniach	trudności,	ale	również	
możliwość	poznania	historycznych	zabytków,	których	w	bliższej	i	dalszej	okolicy	jest	wiele.	Góry	i	woda	to	idealne	
połączenie	przestrzeni	spełnia	Radkowski	Zalew	znajdujący	się	w	malowniczym	otoczeniu	Szczelińca	Wielkiego.	
Zimą	do	dyspozycji	oddane	są	narciarskie	trasy	biegowe.
Zapraszamy	zatem	do	Gminy	Radków.	Niezależnie	od	pory	roku	przywita	Was	niezniszczona,	przepiękna	przyroda,	
czyste	powietrze,	wspaniałe	warunki	do	aktywnego	wypoczynku	i	relaksu	oraz	liczne	zabytki	historii	i	kultury.
Musisz	to	zobaczyć,	będąc	w	Radkowie-Centrum	Krainy	Gór	Stołowych

Miasto i Gmina Strzegom
granitowe	serce	Polski	 jest	malowniczo	położona	wśród	Wzgórz	Strzegomskich	 i	 słynie	z	granitu,	który	stanowi	
podstawę	 rozwoju	 przemysłu	 wydobywczego	 i	 przetwórczego.	 W	 krajobraz	 gminy	 wpisało	 się	 31	 obszarów	
górniczych,	14	kamieniołomów,	ponad	300	firm	trudniących	się	wydobyciem	i	obróbką	granitu,	które	zatrudniają	
ponad	 4	 tys.	 pracowników.	 Gmina	 Strzegom	 zaprasza	 na	 szereg	 imprez,	 które	 wyróżniają	 ją	 spośród	 innych:	
Święto	Granitu	Strzegomskiego	i	Międzynarodowy	Memoriał	Judo	im.	Edwarda	Brzegowego	(w	czerwcu),	Plener	
Rzeźbiarski	 i	 Puchar	 Świata	 we	Wszechstronnym	 Konkursie	 Konia	Wierzchowego	 -	 jedyne	 w	 Polsce	 zawody	
jeździeckie	 tej	 rangi	 (w	 lipcu)	 oraz	Międzynarodowy	Festiwal	Folkloru,	 pod	 auspicjami	UNESCO	 (w	 sierpniu).	
Jest	to	przegląd	zespołów	folklorystycznych	z	6	kontynentów.	Największą	atrakcją	turystyczną	miasta	jest	Bazylika	
Mniejsza	pw.	Św.	App	Piotra	i	Pawła	-	Pomnik	Historii,	położony	na	szlaku	„Via	Sacra”.

Miasto i Gmina Ząbkowice Śląskie
jedno	z	ciekawszych	miejsc	na	Dolnym	Śląsku	pod	względem	bogactwa	historii	 i	zabytków.	Na	gości	 i	 turystów	
czekają	tu:	Krzywa	Wieża	-	druga	w	Europie,	zaraz	po	włoskiej	Pizie;	ruiny	zamku	ząbkowickiego;	Izba	Pamiątek	
Regionalnych	 oraz	 Laboratorium	 dr.	 Frankensteina.	 Gmina	 Ząbkowice	 Śląskie	 staje	 się	 atrakcyjnym	 miejscem	
do	 zamieszkania	 i	 inwestowania.	Nieruchomości	 inwestycyjne	 to	 atrakcyjna	 lokalizacja	 dla	 biznesu;	 działki	 pod	
nowe	osiedle	domków	jednorodzinnych	to	doskonała	oferta	dla	szukających	dobrej	lokalizacji	pod	budowę	własnego	
domu.	 Sukces	 i	 szansa	 na	 rozwój	 lokują	 się	w	 dobrze	 zagospodarowanych	 i	wykorzystanych	 nieruchomościach	
-	 wspólnie	 dokonujemy	 zmian	 na	 lepsze,	 mądrze	 kierując	 rozwojem	 kryjącej	 w	 sobie	 wielki	 potencjał	 Gminy	
Ząbkowice	Śląskie.
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Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa
Akademickie Stowarzyszenie Kultury „WAGANT”

istnieje	 od	 1998	 roku.	 Założycielami	 byli	 studenci	 i	 absolwenci	 wyższych	 Uczelni	 wrocławskich,	 którzy	 byli	
animatorami	 i	 twórcami	kultury	studenckiej	w	 latach	90.	XX	wieku.	Jego	celem	jest	organizowanie	 i	wspieranie	
rozwoju	szeroko	pojętej	kultury,	nauki,	sportu	i	turystyki	środowiska	akademickiego.
Stowarzyszenie	zajmuje	się	organizacją	imprez	kulturalnych:
1.	Ogólnopolski	Festiwal	Piosenki	Studenckiej	„ŁYKEND”	-	 impreza	promująca	młodych	wykonawców	z	kręgu	
ballady,	 poezji	 śpiewanej,	 piosenki	 autorskiej	 (część	 konkursowa)	 oraz	 przedstawiająca	 uznane	 już	 gwiazdy	
powyższych	gatunków	muzycznych	(projekt	zawieszony	w	2011	roku-odbyło	się	20	edycji).
2.	Festiwal	„Maj	z	Muzyką	Dawną”	-	impreza	przybliża	wykonawstwo	muzyki	dawnej	opartej	na	dawnych	technikach	
wykonawczych	 (oryginalne	 instrumenty	 bądź	 ich	 kopie)	wg	 oryginalnych	 tabulatur	 i	 partytur.	 Impreza	 promuje	
zarówno	młodych	wykonawców	tego	gatunku	muzycznego	(uczniowie	szkół	podstawowych	i	średnich,	gimnazjów	
oraz	 studenci	 i	 absolwenci	 akademii	muzycznych)	 jak	 i	 przybliża	 uznanych	 artystów	 polskich	 i	 zagranicznych.	
Oprócz	koncertów	są	organizowane	również	wykłady,	prelekcje	i	pokazy	instrumentów	dawnych	oraz	obyczajów	
i	tradycji	rycerskich.	Dotychczas	odbyły	się	23	edycje.
3.	Wrocławski	 Festiwal	 Filmowy	 „Najnowsze	 Kino	 Polskie”	 -	 impreza	 promuje	 młodych	 twórców	 filmowych	
tworzących	 tzw.	kino	–	off	 (niezależne).	Oprócz	projekcji	filmowych	odbywają	się	spotkania	z	 twórcami	filmów	
(reżyserzy,	aktorzy,	producenci)	.	Dotychczas	odbyło	się	15	edycji.
4.	Imprezy	niecykliczne	typu	koncerty,	udział	w	konkursach	i	przeglądach,	wystawy,	panele	dyskusyjne	promujące	
młodych	twórców	studenckich	i	ich	działalność	,	a	także	historię	najnowszą	środowiska	akademickiego.
Pracami	 Stowarzyszenia	 kierują:	 Robert	 Chmielarczyk	 –	 Prezes	 Zarządu	 oraz	 Ireneusz	 Furdyna	 –	Wiceprezes	
Zarządu.

Familijny Wrocław
prowadzi	 swoją	 działalność	 na	 terenie	 miasta	 od	 6	 lat,	 naszym	 głównym	 celem	 jest	 wspieranie	 rozwoju	
dzieci	 i	 młodzieży	 oraz	 działalność	 edukacyjna.	 W	 swoich	 działaniach	 często	 jako	 pierwsi	 wychodzimy	
naprzeciw	 nowym	 i	 innowacyjnym	 pomysłom	 -	 zgłosiliśmy	 się	 jako	 jedyni	 do	 projektu	 „Opiekun	
Dzienny”,	 wybudowaliśmy6	 nowoczesnych	 placówek	 modułowych,	 kontaktujemy	 się	 z	 zakładem	 karnym	
w	 ramach	 pomocy	 osobom	 skazanym	 a	 nasi	 mali	 podopieczni	 wyjeżdżają	 na	 wielodniowe	 wycieczk 
np.	 w	 góry.	 Familijny	Wrocław	 współpracuje	 ze	 szkołami,	 gimnazjami,	 organizacjami	 społecznymi.	 Bierzemy	
udział	w	akacjach	charytatywnych	np.	Szlachetna	Paczka,w	wydarzeniach	społecznych	np.	otwarcie	rynku	na	Psim	
Polu	a	 także	prowadzimy	kursy	dla	osób	wykluczonych	zawodowo.	Łącznie	pod	naszą	opieka	w	chwili	obecnej	
przebywa	blisko	1	548	dzieci	a	dla	ponad	230	osób	stwarzamy	miejsca	pracy	w	tym	dla	emerytów,	studentów	i	osób	
z	niepełnosprawnością.	Jesteśmy	otwarci	na	nowe	pomysły	i	ciągły	rozwój.

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
działa	na	terenie	4	gmin	masywu	Śnieżnika:	Bystrzycy	Kłodzkiej,	Lądka	Zdroju,	Międzylesia,	Stronia	Śląskiego.	Misją	organizacji	
jest	poprawa	jakości	życia	społeczności	lokalnej,	którą	realizuje	wspierając	merytorycznie	i	finansowo	inicjatywy,	przede	wszystkim	
dziecięce	i	młodzieżowe	w	dziedzinie:	edukacji,	ekologii,	kultury,	sportu,	zdrowia	i	współpracy	transgranicznej,	ale	także	wspierając	
inicjatywy	mające	na	celu	lokalny	rozwój	społeczny,	gospodarczy,	ekonomiczny.	W	ciągu	17	lat	FLMŚ	rozdał	ponad	1000	stypendiów,	
wsparł	finansowo	ponad	660	lokalnych	inicjatyw,	zrealizował	ponad	80	projektów	edukacyjnych,	prowadzi	świetlicę	środowiskową	
i	10	gabinetów	rehabilitacyjnych	oraz	punkt	doradczy	dla	organizacji	pozarządowych.	Za	program	stypendialny	„Z	rączki	do	rączki”	
otrzymał	w	ogólnopolskim	konkursie	I	miejsce	za	„Najlepsze	lokalne	stypendia”.	FLMŚ	posiada	kapitał	żelazny	520	880	złotych,	
a	od	3	lat	promuje	ideę	funduszy	wieczystych	jednej	z	form	współczesnej	filantropii	indywidualnej	i	instytucjonalnej.	W	2014	roku	
otrzymał	 nagrodę	 „Zdolne	NGO”	dla	 najlepszej	 organizacji	 pozarządowej	Dolnego	Śląska	prowadzącej	 działalność	w	obszarze	
aktywności	 obywatelskiej.	 Jest	 członkiem:	Forum	Darczyńców,	Federacji	 Funduszy	Lokalnych	w	Polsce,	Wyszegradzkiej	 Sieci	
Funduszy	Lokalnych,	Transatlantic	Community	Foudation	Network	oraz	European	Mountain	Forum.
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 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nasza Nadzieja”
zostało	zarejestrowane	w	KRS	30	XI	1995	roku	nr	0000004746,	ale	swoją	działalność	rozpoczęło	w	grudniu	1988	
jako	Wspólnota	Wiara	i	Światło	 .	Zarejestrowanie	Stowarzyszenia	umożliwiło	zdobywanie	środków	na	realizację	
projektów,	 a	 zdobycie	 statusu	 OPP	 umożliwiło	 zdobywanie	 funduszy	 na	 szerszą	 działalność	 organizacji.	
Stowarzyszenie	otrzymało	dotację	w	ramach	Programu	Funduszu	Inicjatyw	Obywatelskich	na	realizację	projektu	
Klub	 Przyjaciół	 „Nasza	 Nadzieja,	 który	 mógł	 działać	 dzięki	 współpracy	 z	 Noworudzkim	 Stowarzyszeniem	
Pro	 Publico	Bono	w	 środowiskowej	 świetlicy	OLA.	Od	 2005	 roku	 funkcję	 Prezesa	 Stowarzyszenia	 pełni	 Łucja	
Zgryszka.	 Od	 grudnia	 2013	 roku	 osoby	 niepełnosprawne	 intelektualnie	 mogą	 się	 spotykać	 w	 Środowiskowym	
Domu	Samopomocy	w	Nowej	Rudzie-	Słupcu.	Dla	dzieci	i	ich	rodzin	zorganizowano	Integracyjny	klub	ŁÓdeczka.	
Koordynatorem	spotkań	jest	wiceprezes	Stowarzyszenia	Joanna	Kuźmińska.

Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna
Bogatyński Ośrodek Kultury

działalność	skupia	się	na	nieustannym	podnoszeniu	jakości	życia	kulturalnego	wśród	mieszkańców	miasta	i	gminy	
Bogatynia.	 Ośrodek	 gości	 wiele	 znanych	 i	 lubianych	 osobistości	 świata	 kultury	 i	 sztuki,	 ale	 przede	 wszystkim	
kultywuje	 tradycje,	 zwyczaje	 i	 osobliwości	Dolnego	Śląska.	Promuje	 autorów	 i	 twórców	 lokalnych	oraz	prężnie	
współpracuje	z	organizacjami	pozarządowymi.	Działa	również	na	rzecz	osób	niepełnosprawnych,	pozyskuje	środki	
finansowe,	 uczestniczy	 w	 projektach	 międzynarodowych,	 a	 uzdolnionym	 stwarza	 możliwości	 zaprezentowania	
własnych	talentów.	Bogatyński	Ośrodek	Kultury	zawsze	jest	blisko	ludzi,	a	jego	serce	bije	właśnie	dla	nich.

Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu
jest	członkiem	Międzynarodowego	Stowarzyszenia	Festiwali	Folklorystycznych	i	Sztuki	Ludowej	–	CIOFF.
Przez	22	lata	festiwalu	w	Strzegomiu	gościło	375	zespołów	folklorystycznych	z	58	krajów,	z	sześciu	kontynentów.	
Prezentowały	one	różnorodne	formy	folkloru:	od	obyczajów	Dalekiego	Wschodu,	krajów	Afryki,	Ameryki	Północnej	
i	Południowej,	prawie	wszystkie	kraje	Europy,	aż	po	Antypody	.
To	ponad	14	tys.	wykonawców,	610	godzin	koncertów,	ponad	50	tys.	widzów	bezpośrednich	i	dzięki	wieloletnim	
partnerom	 medialnym	 miliony	 telewidzów,	 radiosłuchaczy	 i	 czytelników.	 Zespoły	 uczestniczą	 w	 koncertach,	
Wieczorach	Narodowych,	Rynku	Świata,	warsztatach	specjalistycznych,	animacjach	gier	i	zabaw,	Mszach	Świętych	
i	Nocach	z	Folklorem.
Tygodniowe,	folklorystyczne	święto	wpisało	się	na	stałe	w	Ogólnoświatowy	Kalendarz	Imprez	CIOFF	i	jest	coroczną,	
sierpniową	wizytówką	Dolnego	Śląska.

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
otrzymał	 wyróżnienie	 Polskiego	 Ośrodka	 Międzynarodowego	 Stowarzyszenia	 Teatrów	 dla	 Dzieci	 i	 Młodzieży	
ASSITEJ	za	wysoki	poziom	artystyczny	przedstawień	dla	dzieci	 i	młodzieży.	 Jest	 także	 laureatem	Dolnośląskiej	
Nagrody	Kulturalnej	„SILESIA”.
Niekonwencjonalna	 inscenizacja	 utworów	 oraz	 kunszt	 artystycznego	 wykonania	 został	 zauważony	 i	 doceniony	
zarówno	w	kraju,	jak	i	poza	jego	granicami.	Teatr	jest	zapraszany	na	międzynarodowe	festiwale	teatralne	oraz	sceny	
dużych	aglomeracji	miejskich,	tworząc	swą	marką	pozytywne	konotacje	z	Regionem.	Powierza	realizacje	sceniczne	
młodym,	 dolnośląskim	 artystom,	 które	 zyskały	 uznanie	 krytyków,	 komisji	 artystycznych	 i	 aplauz	 najmłodszych	
widzów.
Dla	zainteresowania	nową	dramaturgią	i	przekonania	o	jej	budujących	przesłaniach	Teatr	stworzył	pierwszy	Festiwal	
małych	Prapremier-2013,	wysoko	oceniony	przez	uczestników	–	teatry	lalkowe,	publiczność	i	środowisko	teatralne.	
W	podejmowanych	działaniach	artystycznych	i	edukacyjnych	konsekwentnie	zmierza	do	podniesienia	kompetencji	
kulturowych	Dolnoślązaków,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	najmłodszego	pokolenia.
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Wrocław Film Commission, Dolnośląski Konkurs Filmowy
Dolnośląski	 Konkurs	 Filmowy	 powołany	 został	 w	 2008	 jako	 część	 Odry-Film	 -	 Instytucji	 Kultury	 Samorządu	
Województwa	 Dolnośląskiego.	 Jego	 celem	 jest	 wspieranie	 najlepszych	 projektów	 filmowych	 realizowanych	
na	Dolnym	Śląsku	z	udziałem	miejscowych	przedsiębiorstw	z	branży	filmowej.	Dotychczas	w	wyniku	konkursu	
wsparcie	finansowe	otrzymało	35	filmów,	a	na	Dolnym	Śląsku	wydano	niemal	15	mln	złotych	na	produkcję	filmową.
Wrocławska	Komisja	Filmowa	działa	od	2013	roku.	Zajmuje	się	promocją	Dolnego	Śląska	jako	miejsca	gdzie	warto	
robić	filmy.	Dysponuje	bazą	unikatowych	lokacji	filmowych	i	ułatwia	filmowcom	kontakty	z	właścicielami	obiektów	
i	 podmiotami	 zarządzającymi	 infrastrukturą	 publiczną	 oraz	 promuje	 dolnośląskie	 firmy	 i	 specjalistów	 z	 branży	
filmowej.
Obiema	strukturami	kieruje	Rafał	Bubnicki,	zastępca	dyrektora	Odry-Film,	a	finansują	je	samorządy	Dolnego	Śląska	
i	Miasta	Wrocławia.

Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna
Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

działa	od	2005	r.	Zaczynał	z	16	słuchaczami	a	już	w	roku	2013	słuchaczy	jest	309.	Stowarzyszenie	działa	prężnie	pod	
patronatem	naukowym	Uniwersytetu	Przyrodniczego	we	Wrocławiu.	Patronem	merytorycznym	i	organizacyjnym	
jest	Burmistrz	Miasta	Bielawa.	Bielawski	Uniwersytet	Trzeciego	Wieku	realizuje	działania,	które	przekazują	min.	
tradycje	narodowe	młodemu	pokoleniu.	Liczne	spotkania,	konkursy	i	zabawy	pozwalają	podzielić	się	doświadczeniami	
i	wzajemnie	uczyć,	młodzi	od	starszych,	a	starsi	od	młodych.
Działalność	BUTW	została	dostrzeżona	przez	Telewizję	Regionalna	z	Krakowa	oraz	z	Wrocławia,	które	przyjechały	
do	Bielawy	i	nagrały	audycje	o	prężnie	działającym	BUTW	i	szerokiej	ofercie	edukacyjnej,	pokazując	jednocześnie,	
że	 w	 miejscowości	 pozbawione	 ośrodków	 akademickich,	 aktywność	 edukacyjna	 osób	 starszych	 jest	 bardzo	
duża.	A	 do	 tego	 na	wysokim	 poziomie.	Bielawski	Uniwersytet	Trzeciego	Wieku	 otrzymał	wyróżnienie	 Starosty	
Dzierżoniowskiego	w	kategorii	organizacji	roku	2013.	W	2013	r.	został	też	doceniony	w	konkursie	„Zdolne	NGO”	
organizowanym	przez	Urząd	Marszałkowski,	otrzymując	wyróżnienie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
jest	uczelnią	publiczną,	która	powstała	na	mocy	rozporządzenia	Rady	Ministrów	RP	z	dnia	15.06.1999	r.	Obecnie	
uczelnia	prowadzi	 studia	pierwszego	 stopnia	 (licencjackie	 i	 inżynierskie),	 studia	drugiego	 stopnia	 (magisterskie)	
oraz	studia	podyplomowe.
PWSZ	oferuje	kształcenie	na	kierunkach:	administracja,	architektura	krajobrazu,	bezpieczeństwo	 i	higiena	pracy,	
gospodarka	przestrzenna,	logistyka,	filologia	(angielska,	niemiecka,	hiszpańska),	kosmetologia,	pedagogika,	techniki	
dentystyczne,	turystyka	i	rekreacja.
PWSZ	AS	w	Wałbrzychu	to:
•	 tysiące	absolwentów,
•	 bogata	oferta	dydaktyczna,
•	 atrakcyjne,	akredytowane	kierunków	studiów,
•	 wysoko	wykwalifikowana	kadra	akademicka,
•	 własna,	nowoczesna	baza	dydaktyczna,
•	 współpraca	z	wieloma	uniwersytetami	krajowymi	i	zagranicznymi,
•	 przyjazna	uczelnia	dla	sportowców.
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Szkoła Baletowa przy Fundacji CAPITOL
	jest	obecnie	najbardziej	aktywną	w	Polsce	organizacją	zajmująca	sie	profesjonalnym	kształceniem	dzieci	i	młodzieży.	
Prowadzona	przez	Fundacje	Szkoła	Baletowa	ma	pod	swoją	opieką	ponad	120	uczniów.	Szkoła	Baletowa	CAPITOL	
to	jedna	z	najbardziej	utytułowanych	placówek	swojego	rodzaju	w	Europie.	Pod	pieczą	pedagogów	Ałły	i	Giviego	
Abesadze	zdolni	uczniowie	poznają	tajniki	trudnej	techniki	tańca	klasycznego.	Wielu	z	nich,	nagrodzonych	przez	
międzynarodowe	konkursy,	decyduje	się	na	podjęcie	profesjonalnej	kariery.
Szkoła	Baletowa	przy	Fundacji	CAPITOL	została	doceniona	przez	liczne	międzynarodowe	konkursy	tańca.
Zespół	Fundacji	CAPITOL	jest	dumny	z	uczniów	Szkoły	Baletowej	właśnie	dlatego,	że	potrafią	darzyć	szacunkiem	
i	miłością	wielkie	europejskie	 tradycje	 sceny.	Cieszą	nas	 również	 sukcesy	Szkoły	Baletowej,	które	 są	wyłącznie	
efektem	ciężkiej	pracy	dzieci,	ich	rodziców	i	pedagogów.

Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, 
przedsięwzięcie turystyczne lub organizator masowych 

imprez rekreacyjnych
Krośnicka Kolej Wąskotorowa

funkcjonuje	od	maja	2013	roku	i	stała	się	niewątpliwie	jedną	z	największych	atrakcji	 turystycznych	całej	Doliny	
Baryczy.	Kolejka	kursuje	na	terenie	Zespołu	Pałacowo	–	Parkowego	Dumą	krośnickiego	taboru	jest	parowóz	Px48	–	
1907,	wyprodukowany	w	1955	r..	W	budynku	stacji	głównej	znajduje	się	Centrum	Informacji	Turystycznej.	Turyści,	
którzy	 zechcą	 spędzić	 swój	 wolny	 czas	 w	Krośnicach,	 oprócz	 przejażdżki	 kolejką	mogą	 skorzystać	 ze	 stawów	
rekreacyjnych,	wypożyczalni	 rowerów	 i	 sprzętu	wodnego,	 a	 także	 z	 bazy	 noclegowej.	Więcej	 o	 ofercie	Krośnic	
na	www.krosnice.pl.

Piknik Rycerski na Górze Gromnik
corocznie,	w	ostatnią	niedzielę	czerwca,	na	polanie	szczytowej	organizowany	jest	Piknik	Rycerski	-	przedsięwzięcie	
turystyczne,	produkt	promocyjny,	przyciągający	turystów	do	przyjazdu	i	zapoznania	się	z	ofertą	Gminy	Przeworno.
W	tym	dniu	Gromnik	staje	się	areną	walk	rycerskich,	ale	przede	wszystkim	miejscem,	gdzie	odwiedzający	spędzą	
niezapomniane	chwile.	Piknik	to	wiele	atrakcji	m.in.	gry	plebejskie	połączone	z	questingiem,	pokazy	garncarstwa	
–	 lepienia	 z	 gliny,	 wyrobu	 biżuterii	 średniowiecznej,	 rzemiosła	 średniowiecznego,	 wielki	 pokaz	 rycerski,	
turnieje	–	łuczniczy	oraz	walk	bojowych.	Całodzienne	zmagania	wieńczy	wieczorna	Bitwa	o	Górę	Gromnik.	Jest	
to	rekonstrukcja	bitwy,	jaką	stoczyli	o	Twierdzę	na	Górze	Gromnik	rycerze	von	Czirn	oraz	wojska	biskupie	i	miast	
księstwa	wrocławskiego.	Zaś	na	zakończenie	historyczny	spektakl	przestrzenny	przy	użyciu	laserów	–	przedstawiający	
historię	tego	miejsca	.
Zapraszamy	do	odwiedzenia	nas	na	www.facebook/Piknik-rycerski-na-Górze-Gromnik

Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej w Nowej Rudzie
w	Regionalnym	Centrum	Turystyki	Aktywnej	(RCTA)	wielokrotnie	organizowane	są	imprezy	rangi	międzynarodowej	
i	ogólnopolskiej.	Zmiana	mentalności	sprawia,	że	coraz	więcej	ludzi	spędza	wolny	czas	w	sposób	aktywny.	Obiekty	
oraz	ich	oferta	stanowią	bezpośrednia	odpowiedź	na	to	zapotrzebowanie.	Sportowe	i	kulturalne	imprezy	wpływają	
na	popularyzację	różnych	form	aktywności.
Dzięki	prężnie	rozwijającej	się	współpracy	różnych	instytucji	i	grup	społecznych	miast	partnerskich	jakimi	są	Nowa	
Ruda	i	Broumov	RCTA	cyklicznie	organizuje	spartakiady	zarówno	dla	osób	zdrowych	jaki	i	osób	niepełnosprawnych	
z	pogranicza	polsko-czeskiego	Ciągłe	doposażanie	i	modernizacja	pozwala	na	rozszerzanie	katalogu	usług	dostępnych	
w	RCTA.	Zarówno	duże	podmioty	jak	i	indywidualni	mieszkańcy	mogą	skorzystać	z	tej	bogatej	oferty.	RCTA	jest	
wspaniałą	wizytówką	promocyjną	Nowej	Rudy.
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Uczniowski Klub Sportowy BIELAWIANKA
powstał	 w	 roku	 2007,	 w	 odpowiedzi	 na	 duże	 zainteresowanie	 dzieci	 i	 młodzieży,	
korzystaniem	 z	 pozaszkolnych	 form	 rozwoju	 kultury	 fizycznej.	 Dzięki	 współpracy 
z	instytucjami	publicznymi,	klub	ma	możliwość	korzystania	z	infrastruktury	miejskiej	tj.	sal	gimnastycznych	oraz	
boisk	sportowych.	Stało	się	to	przesłanką	do	stworzenia	programu	aktywności	ruchowej	dla	różnych	grup	wiekowych.	
Obecnie	klub	zrzesza	ponad	200	dzieci	w	kilku	przedziałach	wiekowych	–	żaki,	orliki	oraz	młodzicy,	które	aktywnie	
uczestniczą	we	wszystkich	rozgrywkach	organizowanych	przez	Okręgowy	Związek	Piłkarski,	jak	również	w	szeregu	
turniejów	 inicjowanych	 przez	 kluby	 ogólnopolskie.	 Profesjonalna	 kadra	 trenerska	BIELAWIANKI	 dba	 zarówno	
o	rozwój	psychoruchowy	swoich	podopiecznych,	jak	i	czuwa	nad	kształtowaniem	właściwych	zachowań	sportowych	
najmłodszych	 zawodników.	 Dzięki	 temu	 nasi	 zawodnicy	 mają	 możliwość	 trenowania	 pod	 okiem	 najlepszych	
instruktorów,	odnosząc	duże	sukcesy	zarówno	lokalnie,	jak	i	na	arenie	ogólnopolskiej.

Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny portal internetowy
Echo Złotoryi

powstało	w	październiku	1989	roku.	Do	1992	roku	ukazało	się	12	numerów.
W	grudniu	2006	r.	po	czternastoletniej	przerwie	zostało	reaktywowane	 i	ukazuje	się	 jako	miesięcznik	do	dzisiaj.	
W	marcu	2014	r.	ukazał	się	100	numer	pisma.
Wydawcą	tytułu	jest	Towarzystwo	Miłośników	Ziemi	Złotoryjskiej,	a	cała	praca	redakcyjna	odbywa	się	społecznie	
–	bez	wynagrodzenia.
Czasopismo	ma	charakter	społeczno-kulturalno-historyczny	i	jest	apolityczne.	Na	łamach	miesięcznika	prezentowani	
są	przede	wszystkim	ludzie	ziemi	złotoryjskiej,	wydarzenia	kulturalne	i	sportowe,	historia	przedwojenna	i	powojenna,	
a	także	sprawy	bieżące.
Echo	Złotoryi	jest	organizatorem	wyborów	Człowieka	Ziemi	Złotoryjskiej	oraz	corocznych	spotkań	z	czytelnikami	
połączonych	z	otwarciem	wystawy	najlepszych	zdjęć	złotoryjskich	fotoamatorów.	Wokół	pisma	skupiają	się	ludzie	
z	wieloma	pasjami:	kolekcjonerzy,	rekonstruktorzy,	artyści,	społecznicy.	W	1999	roku	z	inspiracji	redaktorów	Echa	
Złotoryi	 powstał	 Złotoryjski	 Klub	 Fotograficzny.	 Od	 początku	 pismo	 jest	 jednym	 z	 głównych	 partnerów	Biegu	
Szlakiem	Wygasłych	Wulkanów.
Echo	Złotoryi	stara	się	kreować	wysokie	standardy	etyczne	życia	publicznego,	co	nie	zawsze	jest	aprobowane	przez	
lokalne	władze	samorządowe.

Gazeta „Roland”
ukazuje	się	na	terenie	5	gmin	wchodzących	w	skład	Powiatu	Średzkiego	od	marca	1992	roku.	Zajmuje	się	głównie	
problematyką	społeczną,	życiem	samorządowym	oraz	sportem	i	kulturą.
Tytuł	dobrze	 jest	znany	lokalnej	społeczności,	a	fakt,	że	gazeta	 jest	odpłatna	świadczy	o	 jej	poczytności	 i	dobrej	
pozycji	na	rynku	lokalnym.
Czasopismo	podejmuje	wiele	 inicjatyw	społeczno-kulturalnych,	 jak	chociażby	wykonanie	galerii	ulicznej	„Środa	
Śląska	wczoraj	i	dziś”,	czy	tablic	historyczno-informacyjnych	(także	na	miejskim	ratuszu).	Przyczyniła	się	do	wydania	
wspomnień	mieszkańca	Środy	Śląskiej	Władysława	Kopacza	oraz	 z	 jej	 inicjatywy	 i	 przy	współudziale	powstały	
prestiżowe	wystawy	jak	m.in.:	„Twarze	Średzkiej	Bezpieki”,	„Ofiary	Średzkiej	Bezpieki”,	„Napoleon	Bonaparte	-	
200	rocznica	pobytu	w	Środzie	Śląskiej”	oraz	z	okazji	rocznic	wprowadzenia	stanu	wojennego	w	Polsce.
Od	ponad	10	 lat	 „Roland”	ma	 swój	portal	 informacyjny	www.roland-gazeta.pl,	który	codziennie	odwiedza	kilka	
tysięcy	osób	 i	 liczba	 ta	systematycznie	wzrasta.	Prócz	aktualności	publikuje	na	nim	wirtualny	spacer	po	Środzie	
Śląskiej,	obraz	rynku	na	żywo,	fotoreportaże	 i	filmy	stanowiące	zapis	aktualnych	wydarzeń	oraz	dokumentalne	-	
związane	z	wydarzeniami	historycznymi,	jak	chociażby	rozmowy	z	członkami	rodzin	prześladowanych	przez	system	
komunistyczny	w	produkcji	pt.:	„Ofiary	średzkiej	bezpieki”.
Przez	lata	swojej	działalności	periodyk	stał	się	swoistą	instytucją	pozarządową	i	pozasamorządową,	która	wspiera	
i	popiera	inicjatywy	obywatelskie,	dążąc	do	ich	realizacji.	Sam	niejednokrotnie	przyłączał	się	do	aktywnych	działań	
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w	niesieniu	pomocy	dzieciom	zagrożonym	przez	choroby	wymagające	znacznych	nakładów	finansowych	na	leczenie	
i	 rehabilitację	 (udana	 akcja	 pomocy	dla	 ratowania	 zdrowia	 i	 życia	Maćka	Marcinowskiego),	 akcje	 informacyjne	
o	potrzebie	pomocy	innym	dzieciom,	akcje	charytatywne	i	kwesty.	Dotyczą	one	niemal	wszystkich	dziedzin	życia.	
Przez	te	wszystkie	lata	było	ich	tak	wiele,	że	nie	sposób	wszystkie	wymienić.
To	do	 „Rolanda”	mieszkańcy	miasta	 i	 powiatu	dzwonią	 i	 piszą	 listy	 licząc,	 że	 ich	problemy	zostaną	 załatwione	
i	najczęściej,	po	interwencji	dziennikarskiej	w	firmach	czy	urzędach	udaje	się	im	pomóc,	co	daje	członkom	redakcji	
największą	satysfakcję	w	dziennikarskiej	pracy.
Gazetę	 założył	 obecny	 dziś	 na	 gali	 Wiktor	 Kalita,	 wieloletni	 redaktor	 naczelny.	 Wspólnie	 ją	 współtworzył	
z	Patrycjuszem	Medyńskim	i	żoną	Anną.	Cała	ta	trójka	nieprzerwanie	od	22	lat,	przy	udziale	współpracowników,	
Instytutu	Pamięci	Narodowej	we	Wrocławiu,	wielu	 instytucji	oraz	firm	i	całej	 rzeszy	osób,	którym	leży	na	sercu	
wspólne	dobro	ma	swój	wkład	w	jakość	naszego	codziennego	życia.

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE
Fundacja Polska Miedź

KGHM	Polska	Miedź	S.A.	od	początku	 swojej	działalności	prowadzi	politykę	prospołeczną.	Od	2003	 roku	 robi	
to	dzięki	korporacyjnej	Fundacji	Polska	Miedź.	Jej	utworze	nie	było	naturalną	konsekwencją	rozwoju	prospołecznej	
działalności	Spółki.	Fundacja	starała	się	dostrzegać	 różnorodne	potrzeby	społeczne	 i	wspiera	finansowo	projekty	
o	charakterze	lokalnym,	regionalnym	a	także	ogólnopolskim.
Kluczowe	 dla	 Fundacji	 Polska	 Miedź	 jest	 wspieranie	 ochrony	 i	 promocji	 zdrowia.	 Fundacja	 udziela	 pomaga	
finansowo	w	zakupie	nowoczesnego	sprzętu	i	aparatury	medycznej	jak	robot	chirurgiczny	Da	Vinci	czy	respiratory	dla	
noworodków.	Dzięki	temu	jakość	i	skuteczność	prowadzonej	profilaktyki	prozdrowotnej	uległa	znacznej	poprawie.
Wspierane	 są	 inicjatywy	 związane	 z	 ratowaniem	 dziedzictwa	 kultury	 i	 tradycji,	 jak	 np.	 Prace	 rewaloryzacyjne	
Zespołu	Opactwa	Cystersów	w	Krzeszowie	oraz	w	Lubiążu.
Fundacji	Polska	Miedź	dofinansowała	prace	rewitalizacyjne	Alei	Chińskiej	i	budowy	Pawilonu	Chińskiego	w	ogrodzie	
historycznym	w	Muzeum	Łazienki	Królewskie	w	Warszawie.
Przyznane	 przez	 Fundację	 darowizny	 umożli	wiły	 także	 organizację	 wielu	 konferencji	 naukowych,	 warsztatów	
i	szkoleń,	pozwoliły	na	publikację	i	wydanie	książek	naukowych	oraz	dydaktycznych.
Fundacja	 dofinansowuje	 doposażenie	 sal	 w	 placówkach	 edukacyjnych	 oraz	 zajęcia	 w	 ramach	 Dolnośląskiego	
Festiwalu	Nauki,	który	inspiruje	i	zachęca	dzieci	i	młodzież	do	nauki.
Dzięki	wsparciu	Fundacji	organizowane	są	niezapomniane	wyjazdy	wakacyjne	oraz	zimowiska	w	formie	kolonii	lub	
półkolonii.
Wsparcie	Fundacji	na	rzecz	sportu,	pomogło	zrealizować	liczne	szkolenia	sportowe,	różnorodne	turnieje	i	zawody,	
a	 także	 zagospodarować	 i	 zmodernizo	wać	 obiekty	 sportowe.	 Fundacja	 cyklicznie	 wspiera	 organizację	 Biegu	
Piastów	organizowanego	na	Polanie	Jakuszyckiej.	Prawdziwe	święto	sportu	przyciąga	wielu	sympatyków	biegów	
narciarskich,	także	tych	najmłodszych.
Dofinansowanie	działalności	wielu	klubów,	z	różnych	dyscyplin	umożliwia	rozwój	dzieci	 i	młodzieży	w	zgodzie	
z	ich	preferencjami	i	predyspozycjami.
Fundacja	Polska	Miedź	wspiera	finansowo	także	kulturę	i	sztukę	umożliwiając	realizację	istotnych	projektów	jak:	
m.in.:	Legnicki	Festiwal	SREBRO	czy	Międzynarodowy	Festiwal	Chopinowski	w	Dusznikach	Zdroju.
Pomoc	Fundacji	Polska	Miedź	pozwala	na	organizowanie	 cyklicznej	 imprezy	muzyki	kameralnej	pt.	 „Jaworskie	
Koncerty	Pokoju”,	która	cieszy	się	dużym	zainteresowaniem	i	uznaniem	wśród	mieszkańców	Zagłę	bia	Miedziowego.
Wspierane	są	także	teatry	i	opery	dbające	o	dostęp	do	sztuki	dla	osób	zamieszkujących	nasz	region.	Wśród	wspieranych	
teatrów	znalazł	się	m.in.	Teatr	im.	Heleny	Modrzejewskiej	w	Legnicy.
Fundacja	 Polska	 Miedź	 angażuje	 się	 w	 pro	jekty	 i	 działania	 lokalne	 związane	 z	 ekologią	 i	 bezpieczeń	stwem	
publicznym.
Środki	przeznaczane	są	na	doposaże	nie	w	sprzęt	specjalistyczny	lokalnych	placówek	interwencyjno-ratunkowych,	
między	innymi	jednostek	Straży	Pożarnej	i	Policji.
Dzięki	 prowadzonemu	 przez	 Fundację	 Programowi	 Promocji	 Zdrowia	 i	 Przeciwdziałania	 Zagrożeniom	
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Środowiskowym	 udało	 się	 zorganizować	 liczne	 wyjazdy	 na	 zielone	 szko	ły	 dla	 uczniów	 szkół	 podstawowych	
z	pobliskich	gmin.	W	ramach	projektu	pro	pagującego	zdrowy	tryb	życia	dzieci	otrzymały	możliwość	uczestniczenia	
w	całorocznych	zajęciach	na	basenie.
Pielęgnowanie	 tradycji	 górniczo-hutniczych	 na	 terenie	Zagłębia	Miedziowego	 jest	 bardzo	ważne	 dla	 tożsamości	
regionu.	Dlatego	od	wielu	lat	Fundacja	wspiera	budowę	skansenu	„Miasteczka	Górniczo-Hutniczego”	w	Leszczynie	
k.	Złotoryi.
Fundacja	 wspiera	 także	 inicjatywy	 wydawnicze	 promujące	 region,	 w	 celu	 dbania	 o	 tradycje	 i	 kulturę	 regionu.	
Fundacja	jest	wydawcą	bezpłatnego	kwartalnika	pt.	„Miedziorysy.	Ludzie	i	tradycje	Polskiej	Miedzi”.	Kwartalnik	
przedstawia	losy	i	przeżycia	ludzi	związanych	z	Polską	Miedzią	i	Zagłębiem	Miedziowym.
Nie	 bez	 znaczenia	 pozostaje	 wsparcie	 udzielane	 przez	 Fundację	 osobą	 fizycznym	w	 zakresie	 ochrony	 zdrowia.	
Co	roku,	tylko	na	pomoc	dla	chorych	i	potrzebujących,	Fundacja	Polska	Miedź	przeznacza	4	mln	zł.

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu
jest	cenioną	w	kraju	placówką	medyczną,	która	cieszy	się	niesłabnącym	zaufaniem	i	prestiżem	już	od	kilku	dekad.	
Założony	w	1944	roku,	jako	szpital	polowy,	obchodził	w	kwietniu	tego	roku	jubileusz	70-lecia.
Placówka	oferuje	Dolnoślązakom	leczenie	m.in.	w	renomowanym	Ośrodku	Chorób	Serca,	nowocześnie	wyposażonych	
klinikach,	oddziałach	klinicznych,	zakładach	diagnostycznych	oraz	gabinetach	specjalistycznych.	W	szpitalu	pomoc	
uzyskuje	rocznie	ok.	60	tys.	osób,	podczas	gdy	z	porad	lekarzy	zatrudnionych	w	przychodniach	korzysta	nawet	90	
tys.	pacjentów.
	Szpital	stale	się	modernizuje,	inwestując	w	najnowszej	generacji	sprzęt	medyczny	oraz…	ludzi.	Dlatego	w	ostatnim	
czasie	pracę	rozpoczął	m.in.	oddział	chirurgii	naczyniowej	oraz	pierwszy	w	strukturach	wojskowej	służby	zdrowia	
oddział	transplantacyjny.
4.	WSK	pełni	bardzo	ważną	rolę	w	systemie	całodobowych	dyżurów	specjalistycznych	w	mieście	i	regionie	oraz	-	
zabezpieczając	misje	zagraniczne	-	jest	ważnym	ogniwem	w	działalności	wojskowej.
Od	12	lat	funkcję	komendanta	szpitala	sprawuje	płk	lek.	med.	Grzegorz	Stoinski.

Wrocław Global Forum
to	 jedyne	 w	 Polsce	 międzynarodowe	 spotkanie	 czołowych	 europejskich	 i	 amerykańskich	 polityków,	 ekspertów	
i	liderów	biznesu	na	trwale	wpisane	w	kalendarz	najważniejszych	spotkań	w	naszym	regionie.	Wśród	Prelegentów	
i	Gości	poprzednich	edycji	znaleźli	się	min.	Bronisław	Komorowski,	obecny	prezydent,	amerykański	senator	John	
McCain,	byli	prezydenci	Polski	–	Aleksander	Kwaśniewski	 i	Niemiec	–	Horst	Köhler.	W	trakcie	każdego	forum	
wręczana	 jest	 prestiżowa	 nagroda	Atlantic	 Council	 Freedom	Awards.	 Dotychczasowi	 laureaci	 to	 min.	 Tadeusz	
Mazowiecki,	 pierwszy	 premier	 Polski	 po	 upadku	 komunizmu	 czy	 Malala	 Yousafzai,	 znana	 na	 całym	 świecie	
pakistańska	blogerka	walcząca	o	prawa	muzułmańskich	kobiet.	Organizatorami	Forum	są:	Miasto	Wrocław,	Atlantic	
Council,	 Polski	 Instytut	 Spraw	 Międzynarodowych.	 Patronat	 honorowy	 nad	 przedsięwzięciem	 objął	 Prezydent	
Bronisław	Komorowski.
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Fabryka Mebli BODZIO

należąca	 obecnie	 do	 grona	 największych	 producentów	 mebli	 w	 Polsce	 Fabryka	 Mebli	
BODZIO	łączy	ze	sobą	 tradycję,	 renomę	oraz	uznanie	wśród	klientów.	Przedsiębiorstwo	
z	Goszcza	od	blisko	ćwierćwiecza	konsekwentnie	budując	swoją	pozycję	na	 rynku	stało	
się	 jednym	 z	 najnowocześniejszych	 w	 swej	 branży,	 wyznaczając	 trendy	 współczesnego	
wzornictwa.	 Każdego	 dnia	 taśmy	 fabryczne	 opuszcza	 ponad	 tysiąc	 kompletów	 mebli	
do	których	należą	kolekcje	mebli	 kuchennych,	 sypialnych,	 pokojowych,	 tapicerowanych	
czy	systemowych.	Meble	z	logo	BODZIO	można	kupić	w	licznej	sieci	firmowych	salonów	
na	terenie	całego	kraju	a	także	za	granicą.	O	poziomie	rozwoju	i	znaczeniu	fabryki	niech	
świadczy	 fakt	 przyznania	 jej	 wielu	 prestiżowych	 nagród	 i	 wyróżnień,	 jak	 chociażby:	
sześciokrotny	 tytuł	 Programu	 Gospodarczo	 konsumenckiego	 Biała	 Lista	 Solidna	 Firma	
w	 latach	 2002-2008,	 Certyfikat	 Bezpieczeństwa,	 Eko	 Certyfikat,	 Jakość	 Roku	 2007	
w	 kategorii	 produkt,	 czy	 tytuł	 Dobra	 Firma	 przyznany	 przez	 dziennik	 Rzeczpospolita.	
Przełomowym	momentem	było	jednak	zakwalifikowanie	się	dyrektora	Bogdana	Szewczyka	
do	 finału	 prestiżowego	 międzynarodowego	 konkursu	 „Przedsiębiorca	 Roku	 2007”,	
organizowanego	przez	Ernst	&	Young	uznając	tym	samym	jego	ponadprzeciętne	zdolności	
menedżerskie	oraz	niekwestionowany	wkład	w	 stworzenie	 i	 rozwój	firmy.	Dziś	Fabryka	
mebli	BODZIO	to	kadra	1600	pracowników,	ponad	100	firmowych	salonów,	powierzchnie	
fabryczne	przekraczające	60	tys.	m²	oraz	obiecujące	persektywy	jej	dalszego	rozwoju.
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Fabryka Mebli BODZIO należąca obecnie do grona największych producentów mebli 
w Polsce Fabryka Mebli BODZIO łączy ze sobą tradycję, renomę oraz uznanie wśród 
klientów. Przedsiębiorstwo z Goszcza od blisko ćwierćwiecza konsekwentnie budując 
swoją pozycję na rynku stało się jednym z najnowocześniejszych w swej branży, 
wyznaczając trendy współczesnego wzornictwa.. Każdego dnia taśmy fabryczne opuszcza 
ponad tysiąc kompletów mebli do których należą kolekcje mebli kuchennych, sypialnych, 
pokojowych, tapicerowanych czy systemowych. Meble z logo BODZIO można kupić w 
licznej sieci firmowych salonów na terenie całego kraju a także za granicą.
O poziomie rozwoju i znaczeniu fabryki niech świadczy fakt przyznania jej wielu 
prestiżowych nagród i wyróżnień, jak chociażby : 
sześciokrotny tytuł Programu Gospodarczo konsumenckiego Biała  Lista Solidna Firma w 
latach 2002-2008, Certyfikat Bezpieczeństwa, Eko Certyfikat, Jakość Roku 2007 w kategorii 
produkt, czy tytuł Dobra Firma przyznany przez dziennik Rzeczpospolita.
Przełomowym momentem było jednak zakwalifikowanie się dyrektora Bogdana 
Szewczyka do finału prestiżowego międzynarodowego konkursu „Przedsiębiorca Roku 
2007”, organizowanego przez Ernst & Young uznając tym samym jego ponadprzeciętne 
zdolności menedżerskie oraz  niekwestionowany  wkład w stworzenie i rozwój firmy.
Dziś Fabryka mebli BODZIO to kadra 1600 pracowników, ponad 100 firmowych salonów,   
powierzchnie fabryczne przekraczające 60 tys. m²  oraz obiecujące perspektywy jej 
dalszego rozwoju. 
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Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
istnieje	już	ponad	40	lat.	Obecnie	jest	instytucją	Samorządu	Województwa	Dolnośląskiego,	a	jego	działalność	koncentruje	
się	niezmiennie	na	podnoszeniu	jakości	życia	kulturalnego	w	mieście	i	regionie.	Dotychczas	powołaliśmy	do	życia	wiele	
znaczących	imprez	kulturalnych,	by	wspomnieć	choćby	Międzynarodowy	Festiwal	Oratoryjno-Kantatowy	„Wratislavia	
Cantans”,	 Festiwal	 Piosenki	 Aktorskiej,	 Festiwal	 Henryka	 Wieniawskiego	 w	 Szczawnie-Zdroju,	 dobrze	 znany	
wrocławskim	melomanom	Międzynarodowy	 Festiwal	 „Maj	 z	Muzyką	 Dawną”	 oraz	 plenerowe	 widowiska	 operowo-
operetkowe	 organizowane	 na	 Dolnym	 Śląsku.	 Są	 to	 tylko	 niektóre	 propozycje	 adresowane	 do	 miłośników	 różnych	
gatunków	muzycznych,	których	łączy	wrażliwy	odbiór	sztuki.	Dowodem	na	ożywioną	działalność	OKiS-u	w	tej	dziedzinie	
są	wydawnictwa	fonograficzne	m.in.	„Słynne	Uwertury	Operetki	Wiedeńskiej”	czy	płyta	z	muzyką	F.	X.	Richtera.	W	ramach	
swojej	działalności	OKiS	angażuje	się	w	wiele	działań	kulturalnych,	także	z	innych	dziedzin	sztuki	poza	muzyką.	Warto	
wspomnieć,	że	jesteśmy	organizatorem	najstarszego	na	świecie	festiwalu	monodramów	-	Wrocławskie	Spotkania	Teatrów	
Jednego	Aktora	„Wrostja”,	a	także	Ogólnopolskiego	Festiwalu	Teatrów	Jednego	Aktora	i	prezentacji	monodramów.	Teatr	
niezmiennie	 cieszy	 się	 ogromną	 popularnością,	 co	 szczególnie	widać	 po	 zainteresowaniu	 oraz	 frekwencji	 na	 naszych	
wydarzeniach.	Realizujemy	także	wiele	projektów	z	dziedziny	malarstwa,	 rzeźby	 i	szkła	artystycznego.	Od	2008	roku	
jesteśmy	 głównym	 organizatorem	 międzynarodowego	 Pleneru	 i	 Sympozjum	 Szkła	 Artystycznego	 „EKOGLASS	
Festiwal”.	Chętnie	 też	współpracujemy	z	artystami	plastykami,	których	prace	prezentujemy	w	ramach	Dolnośląskiego	
Festiwalu	Artystycznego.	Propagujemy	twórczość	m.in.	Stanisława	Nitki,	Krzysztofa	Bednarskiego,	Natalii	LL,	Wiesława	
Hudonia,	 Ludwiki	 Ogorzelec	 i	 Stanisława	 Dróżdża,	 organizujemy	 również	 wystawy	 tematyczne,	 choćby	 słynną	 już	
„Republikę	bananową	-	o	nowej	ekspresji	lat	80.”.	Część	imprez	organizowanych	przez	Ośrodek	Kultury	i	Sztuki	wykracza	
daleko	poza	granice	naszego	województwa	i	państwa.	Koordynujemy	wydarzenia	integrujące	twórców	z	krajów	Grupy	
Wyszehradzkiej,	 a	 także	współpracę	 kulturalną	 z	 regionami	 Europy	 (Alzacja,	 Dolna	 Saksonia,	 Obwód	 Leningradzki,	
Obwód	Kirowogradzki)	m.in.	w	zakresie	wymiany	artystów	z	kręgu	sztuk	plastycznych,	muzyki	dawnej	i	audio-video.	
Jesteśmy	 także	organizatorem	corocznej	uroczystości	wręczenia	polsko-niemieckiej	Nagrody	Kulturalnej	Śląska	Kraju	
Związkowego	 Dolnej	 Saksonii	 .	 Bliska	 jest	 nam	 również	 edukacja	 kulturalna	 mieszkańców	 naszego	 województwa.	
Realizujemy	projekt	edukacji	osób	niepełnosprawnych,	które	w	ramach	„Lekcji	kultury”	mają	okazję	do,	często	pierwszego,	
kontaktu	z	„kulturą	wysoką”.	Ponadto	OKiS	jest	inicjatorem	projektu	edukacyjnego	„Dolny	Śląsk	Pełen	Historii”,	który	
zakłada	 przygotowanie	 fabularyzowanych	 filmów	 dokumentalnych,	 realizowanych	 we	 współpracy	 z	 TVP	 Wrocław,	
Instytutem	Historycznym	Uniwersytetu	Wrocławskiego	oraz	przy	wsparciu	i	dofinansowaniu	z	Urzędu	Marszałkowskiego	
Województwa	 Dolnośląskiego.	 Jego	 zadaniem	 jest	 stworzenie	 kompleksowego,	 przydatnego	 w	 nauczaniu	 szkolnym	
projektu	 łączącego	 fabularyzowane	filmy	dokumentalnych	o	historii	 i	 tajemniczych	zakątkach	Dolnego	Śląska.	Celem	
projektu	jest	także	wzbudzanie	poczucia	dumy	z	wielokulturowego	dziedzictwa	Dolnego	Śląska	i	kształtowania	regionalnej	
tożsamości	młodego	pokolenia.	W	ramach	projektu	każde	liceum	i	biblioteka	powiatowa	w	regionie	otrzymuje	pakiet,	
zawierający	wydane	filmy	na	płytach	DVD.	Dotychczas	w	ramach	cyklu	zrealizowano	następujące	filmy:	„Marianna	–	
Królowa	Kotliny”	(2010),	„Daisy	–	wspomnienie	minionego	świata”	(2011),	„Ziemia	Lądecka	–	wędrówki	po	miejscach	
niezwykłych”	(2011),	„Opowieść	o	Zamku	na	Skale”	(2011),	„Srebrny	lew	–	wędrówki	po	ziemi	bystrzyckiej”	(2011),	
„Twierdza	Kłodzka”	 (2011),	 „Pamiętajcie	o	ogrodach.	Historia	Przeglądu	Piosenki	Aktorskiej	we	Wrocławiu”	 (2012),	
„Jaśniej	i	cieplej.	Historia	gazownictwa	na	Dolnym	Śląsku”	(2012)	„Riese	–	tajemnice	wykute	w	skale”	(2012).	Filmy	
są	 emitowane	na	 antenach	Telewizji	 Polskiej.	W	 strukturach	naszej	 instytucji	 funkcjonuje	 kilka	 działów,	 jesteśmy	 też	
współwydawcą	miesięcznika	„Odra”,	od	2010	wydajemy	także	„Notatnik	Teatralny”,	a	nasze	serce	bije	w	samym	centrum	
Wrocławia,	gdzie	za	pośrednictwem	Centrum	Informacji	Kulturalnej	służymy	nieustanną	pomocą	i	jesteśmy	blisko	ludzi.	
To	właśnie	ludzie,	którzy	tworzą	Ośrodek	Kultury	i	Sztuki,	a	także	Ci	dla	których	tworzymy,	są	naszą	największą	inspiracją	
i	misją.	Otrzymaliśmy	już	wiele	nagród	za	działalność	i	zasługi	dla	województwa	dolnośląskiego,	mamy	nadzieję,	że	jeszcze	
wiele	wyzwań	przed	nami	i	nie	raz	będziemy	mogligościć	Państwa	na	naszych	wydarzeniach	kulturalnych.
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Laureat Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za rok 2010
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu istnieje już ponad 40 lat. Obecnie jest instytucją Samorządu Województwa Dolno-
śląskiego, a jego działalność koncentruje się niezmiennie na podnoszeniu jakości życia kulturalnego w mieście 
i regionie. Dotychczas powołaliśmy do życia wiele znaczących imprez kulturalnych, by wspomnieć choćby Międzynarodowy 
Festiwal Oratoryjno-Kantatowy „Wratislavia Cantans”, Festiwal Piosenki Aktorskiej, Festiwal Henryka Wieniawskiego w 
Szczawnie-Zdroju, dobrze znany wrocławskim melomanom Międzynarodowy Festiwal „Maj z Muzyką Dawną” oraz plene-
rowe widowiska operowo-operetkowe organizowane na Dolnym Śląsku. 
Są to tylko niektóre propozycje adresowane do miłośników różnych gatunków muzycznych, których łączy wrażliwy odbiór 
sztuki. Dowodem na ożywioną działalność OKiS-u w tej dziedzinie są wydawnictwa fonograficzne m.in. „Słynne Uwertury 
Operetki Wiedeńskiej” czy płyta z muzyką F. X. Richtera.

W ramach swojej działalności OKiS angażuje się w wiele działań kulturalnych, także z innych dziedzin sztuki poza muzy-
ką. Warto wspomnieć, że jesteśmy organizatorem najstarszego na świecie festiwalu monodramów - Wrocławskie Spotkania 
Teatrów Jednego Aktora „Wrostja”, a także Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora i prezentacji monodramów. 
Teatr niezmiennie cieszy się ogromną popularnością, co szczególnie widać po zainteresowaniu oraz frekwencji na naszych 
wydarzeniach. 

Realizujemy także wiele projektów z dziedziny malarstwa, rzeźby i szkła artystycznego. Od 2008 roku jesteśmy głównym or-
ganizatorem międzynarodowego Pleneru i Sympozjum Szkła Artystycznego „EKOGLASS Festiwal”. Chętnie też współpra-
cujemy z artystami plastykami, których prace prezentujemy w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego. Propagujemy 
twórczość m.in. Stanisława Nitki, Krzysztofa Bednarskiego, Natalii LL, Wiesława Hudonia, Ludwiki Ogorzelec i Stanisława 
Dróżdża, organizujemy również wystawy tematyczne, choćby słynną już „Republikę bananową - o nowej ekspresji lat 80.”.

Część imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sztuki wykracza daleko poza granice naszego województwa i pań-
stwa. Koordynujemy wydarzenia integrujące twórców z krajów Grupy Wyszehradzkiej, a także współpracę kulturalną z 
regionami Europy (Alzacja, Dolna Saksonia, Obwód Leningradzki, Obwód Kirowogradzki) m.in. 
w zakresie wymiany artystów z kręgu sztuk plastycznych, muzyki dawnej i audio-video. Jesteśmy także organizatorem co-
rocznej uroczystości wręczenia polsko-niemieckiej Nagrody Kulturalnej Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii .

Bliska jest nam również edukacja kulturalna mieszkańców naszego województwa. Realizujemy projekt edukacji osób nie-
pełnosprawnych, które w ramach „Lekcji kultury” mają okazję do, często pierwszego, kontaktu z „kulturą wysoką”. Ponadto 
OKiS jest inicjatorem projektu edukacyjnego „Dolny Śląsk Pełen Historii”, który zakłada przygotowanie fabularyzowanych 
filmów dokumentalnych, realizowanych we współpracy z TVP Wrocław, Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocław-
skiego oraz przy wsparciu i dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jego zadaniem jest 
stworzenie kompleksowego, przydatnego w nauczaniu szkolnym projektu łączącego fabularyzowane filmy dokumentalnych 
o historii i tajemniczych zakątkach Dolnego Śląska. Celem projektu jest także wzbudzanie poczucia dumy z wielokulturowe-
go dziedzictwa Dolnego Śląska i kształtowania regionalnej tożsamości młodego pokolenia. W ramach projektu każde liceum 
i biblioteka powiatowa w regionie otrzymuje pakiet, zawierający wydane filmy na płytach DVD.
Dotychczas w ramach cyklu zrealizowano następujące filmy: „Marianna – Królowa Kotliny” (2010), „Daisy – wspomnienie 
minionego świata” (2011), „Ziemia Lądecka – wędrówki po miejscach niezwykłych” (2011), „Opowieść o Zamku na Skale” 
(2011), „Srebrny lew – wędrówki po ziemi bystrzyckiej” (2011), „Twierdza Kłodzka” (2011), „Pamiętajcie o ogrodach. Histo-
ria Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu” (2012), „Jaśniej i cieplej. Historia gazownictwa na Dolnym Śląsku” (2012) 
„Riese – tajemnice wykute w skale” (2012). Filmy są emitowane na antenach Telewizji Polskiej.

W strukturach naszej instytucji funkcjonuje kilka działów, jesteśmy też współwydawcą miesięcznika „Odra”, od 2010 wyda-
jemy także „Notatnik Teatralny”, a nasze serce bije w samym centrum Wrocławia, gdzie za pośrednictwem Centrum Informa-
cji Kulturalnej służymy nieustanną pomocą i jesteśmy blisko ludzi. To właśnie ludzie, którzy tworzą Ośrodek Kultury i Sztu-
ki, a także Ci dla których tworzymy, są naszą największą inspiracją i misją. Otrzymaliśmy już wiele nagród za działalność 
i zasługi dla województwa dolnośląskiego, mamy nadzieję, że jeszcze wiele wyzwań przed nami i nie raz będziemy mogli 
gościć Państwa na naszych wydarzeniach kulturalnych. 

Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
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Grupa IDEA Bank

Grupa	spółek	skupionych	wokół	Idea	Banku	specjalizuje	się	w	obsłudze	mikro	firm.	Model	
biznesowy	Grupy	opiera	się	na	innowacyjnych	rozwiązaniach	i	konkurencyjnej	na	rynku	
ofercie	produktowej.
Idea	Bank	oferuje	pionierskie	rozwiązania	w	zakresie	bankowości	dla	małych	podmiotów	
gospodarczych.	Są	to	m.in.	pierwszy	w	Polsce	darmowy	rachunek	dla	firm,	kredyt	dla	start	
up’ów	o	największej	na	rynku	wartości	200	tys.	zł,	czy	własny	inkubator	przedsiębiorczości.	
W	ramach	Grupy	świadczone	są	 też	 inne	usługi	dedykowane	drobnym	przedsiębiorcom.	
Można	 wymienić	 na	 przykład	 usługi	 księgowe	 oraz	 obsługę	 kadr	 i	 płac,	 tzw.	 jedno	
okienko	czyli	rejestrację	działalności	gospodarczej	wraz	ze	zgłoszeniem	do	ZUS	i	urzędu	
skarbowego,	windykację	i	faktoring	dostępne	już	dla	małych	wartości	wierzytelności,	tzw.	
urzędowe	concierge	(pierwsza	infolinia	dedykowana	przedsiębiorcom,	którzy	mają	problem	
urzędowy)	 czy	 świadczone	 (przy	współpracy	 z	 zewnętrzną	kancelarią)	 usługi	 doradztwa	
prawnego.	 Nadrzędnym	 celem	 Grupy	 jest	 dostarczenie	 przedsiębiorcy	 szerokiej	 gamy	
usług	wpierających	go	w	prowadzonym	biznesie,	aby	on	sam	mógł	się	skupić	na	 istocie	
swojej	działalności,	a	wszelkie	sprawy	administracyjne,	formalne,	finansowe	czy	urzędowe	
scedować	na	partnera	jakim	jest	Grupa	Idea	Banku.	Z	pomocą	Grupy	przedsiębiorcy	mogą	
realizować	swoje	cele	i	spełniać	marzenia	związane	z	rozwojem	własnej	firmy.	Grupa	aktywnie	
prowadzi	 też	 działania	 edukacyjne	 związane	 z	 przedsiębiorczością.	 Przede	 wszystkim	
przygotowuje	 publikacje	 dotyczące	 księgowości	 i	 podatków,	 idei	 przedsiębiorczości	 czy	
też	poświęcone	tematyce	produktów	finansowych.	Przygotowują	je	dedykowani	eksperci,	
a	 publikacje	 rozchodzą	 się	 dużym	echem	w	mediach,	 zarówno	w	prasie	 codziennej,	 jak	
i	mediach	specjalistycznych.	Można	zaryzykować	stwierdzenie,	że	dzięki	tym	publikacjom	
tematyka	przedsiębiorczości	i	podatków	weszła	do	kanonu	codziennej	tematyki	poruszanej	
przez	media.
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Laureaci XVII edycji Dolnośląskiego 
Klucza Sukcesu za rok 2012

NOMINACI

 
 

Uroczyste wręczenie
Dolnośląskich Kluczy Sukcesu - 12 czerwca 2014 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

WSPÓŁORGANIZATOR: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Aglomeracji Wrocławskiej


