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Na korzyść regionów Polski zachod-
niej przemawia wiele atutów – poło-
żenie na szlaku korytarzy transpor-
towych, dobrze rozwinięta sieć miast,
bliskość granic z Niemcami i Cze-
chami, co sprzyja zainteresowaniu
inwestorów i turystów, a do tego roz-
budowana infrastruktura lotnicza
i zróżnicowane branże przemysłu.

Mieszkańcy – bardziej otwarci
i przedsiębiorczy
Skąd tak silna pozycja województw
Polski zachodniej? Dr Maciej Tar-
kowski z Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert
Instytutu Badań nad Gospodarką
Rynkową, podkreśla, że położenie
to tylko jedna z przewag Polski za-
chodniej, ale równie duże znacze-
nie w rozwoju tej części kraju mia-
ła historia. – Przynajmniej dwu-
krotnie zapukała do bram Polski za-
chodniej – mówi dr Tarkowski. – To,
jak wygląda dziś gospodarka na-
szego kraju, to efekt zaborów i róż-
nego tempa uprzemysłowienia po-
szczególnych jego części. Można się
oczywiście zastanawiać, czy po po-
nad stu latach zabory mają jeszcze
jakieś znaczenie. Zapewniam, że jak
najbardziej. W zachodniej części
kraju wykształciła się wtedy klasa
robotnicza, rozwinęły miasta, szkol-
nictwo i infrastruktura. Kiedy
Wschód nadganiał te braki, na Za-
chodzie korzystano z tych przewag.
Tym drugim pukaniem do bram był
koniec II wojny światowej, gdy w za-
mian za Kresy Wschodnie do gra-
nic Polski dołączono Ziemie Odzy-
skane. Oczywiście doszło do zu-
pełnej wymiany ludności na tych
terenach, co prowadziło do wielu
negatywnych kontekstów i proble-
mów z poszukiwaniem tożsamości.
Wkrótce powstały tam też PGR-y,
które upadając po 1989 r., pociągnęły
za sobą gospodarkę mniejszych
miejscowości, gdzie do dziś nie moż-
na mówić o dużych perspektywach
dla mieszkańców. Jednocześnie jed-
nak wspomniana wymiana ludno-
ści sprawiła, że w zachodniej części
naszego kraju mieszkają ludzie o po-
stawach z reguły mniej konserwa-
tywnych, a bardziej otwartych, a to
przekłada się na przedsiębiorczość
mieszkańców. 

Pięć regionów, każdy inny
Każde z pięciu województw Polski
zachodniej jest bardzo odmienne.
Zachodniopomorskie ma długie tra-
dycje związane z gospodarką mor-
ską – przemysłem okrętowym, rybo-
łówstwem i turystyką nadmorską,
a ponad połowa województwa to te-
reny rolnicze. Region jest czołowym
producentem wyrobów z drewna
i korka (ale nie mebli). Silne są tu tak-
że branże produkcji spożywczej i me-
talowych wyrobów gotowych. 

Lubuskie ma silną pozycję w pro-
dukcji skór i wyrobów ze skór wypra-
wianych, metalowych wyrobów goto-
wych, mebli oraz samochodów, przy-
czep i naczep. Za strategiczne dla swo-
jego rozwoju województwo uznaje sek-
tory: celulozowo-papierniczy, drzew-
ny, elektroniczny, spożywczy, szklar-
ski oraz ceramikę budowlaną i sekto-
ry maszynowy i biotechnologiczny.

Wielkopolskę uważa się za jedno
z najlepiej rozwiniętych gospodarczo
województw w Polsce, z wysoką kon-
centracją kapitału zagranicznego i du-
żymi nakładami inwestycyjnymi
w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca. Rozwijają się tam przede wszyst-
kim przemysły: spożywczy, produk-
cji samochodów, przyczep i naczep,
urządzeń elektrycznych, mebli oraz
wyrobów z gumy i tworzyw sztucz-
nych, a także przemysł odzieżowy. Za
sektory wysokich szans uznaje się mo-
toryzacyjny, BPO i logistyczny. 

Województwo dolnośląskie, obok
Mazowsza i Śląska, jest uznawane
za najatrakcyjniejszy inwestycyjnie
region Polski. Poziom rozwoju go-
spodarczego znacznie przekracza
tu średnią krajową. Prawie 60 proc.
osób pracuje tu w usługach, a jeśli
chodzi o produkcję przemysłową,
przeważają produkcja samochodów,
przyczep i naczep, komputerów,
wyrobów elektrotechnicznych
i optycznych oraz produkcja gumy

i tworzyw, artykułów spożywczych
i wyrobów z metali. Strategiczne są
tu także m.in. górnictwo i prze-
twórstwo rud miedzi i węgla bru-
natnego oraz wydobycie surowców
skalnych mineralnych. Stolica re-
gionu, Wrocław, to z kolei zagłębie
firm sektora BPO i centrów ba-
dawczo-rozwojowych.

Z kolei Opolszczyzna stoi pro-
dukcją artykułów spożywczych, che-
mikaliów i wyrobów chemicznych,
samochodów, przyczep i naczep. Za
sektory wysokich szans uważa się tu
spożywczy, chemiczny i budowlany.

Strefy ekonomiczne 
ściągają inwestorów
Województwa Polski zachodniej gę-
stą siatką pokryły specjalne strefy
ekonomiczne. Swoje tereny ma tu
w sumie 11 z 14 istniejących w Polsce
stref. Te największe to strefy: ko-
strzyńsko-słubicka, wałbrzyska
(WSSE „Invest-Park”) i legnicka. 

Pierwsza z nich ma 41 podstref,
w których działa 165 inwestorów. Do
tej pory zainwestowali tam prawie 
6 mld zł, tworząc 28 tys. miejsc pra-
cy. – W podstrefach województwa
lubuskiego pozyskujemy inwesto-
rów z branży: drzewnej, papierni-
czej, motoryzacyjnej, maszynowej,
elektrotechnicznej i budowlanej. Co
ważne, pomimo braku pomocy pu-
blicznej w sektorze transportowym
realizujemy projekty rozwoju bran-
ży logistycznej w regionie, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem projektów
transgranicznych – informuje Artur
Malec, prezes KSSSE. – W woje-
wództwie zachodniopomorskim
szczególny nacisk kładziemy na in-
westorów z branży metalowej, elek-
trotechnicznej i budowlanej. Nato-

miast w województwie wielkopol-
skim szukamy inwestorów z gałęzi
logistycznej, reprezentujących za-
awansowane technologie oraz zaj-
mujących się gromadzeniem i prze-
twarzaniem danych.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna ma 172 inwestorów, któ-
rzy stworzyli 39 tys. miejsc pracy
i zainwestowali w niej prawie 18 mld
zł. Tereny pod kolejne zakłady ofe-
ruje w 44 podstrefach w wojewódz-
twach: dolnośląskim, wielkopolskim,
lubuskim i opolskim. – Obserwuje-
my u nas koncentrację trzech branż:
motoryzacyjnej, spożywczej i AGD
– mówi Barbara Kaśnikowska, pre-
zes WSSE „Invest-Park”. 

Legnicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna do tej pory wydała 136
zezwoleń na prowadzenie działal-
ności na swoim terenie. Tamtejsze
firmy zatrudniają 11,8 tys. osób i za-
inwestowały ponad 7 mld zł. – Ofe-
rujemy ponad 1,2 tys. ha po-
wierzchni inwestycyjnych w 18
podstrefach - mówi Rafał Jurkow-
laniec, prezes LSSE. Przeważają
tam firmy z branży motoryzacyj-
nej i metalowej. To m.in. Volkswa-
gen Motor Polska, Sitech, Winkel-
mann, Sanden Manufacturing Pol-
ska czy BASF. 

Nie wszyscy mają się tu dobrze
Chłonne rynki pracy regionów za-
chodniej części kraju powodują, że
stale są tu poszukiwani wykwalifi-
kowani pracownicy. Firma Antal
International, która zajmuje się re-
krutacją menedżerów i specjali-
stów, podkreśla, że w tej części Pol-
ski największe zapotrzebowanie
jest na specjalistów z sektora f i-
nansowego i inżynierów oprogra-

mowania. – W branżach automoti-
ve i elektronika brakuje też inży-
nierów o wąskich specjalizacjach
i z doświadczeniem w konkretnych
technologiach – opowiada Artur Mi-
goń z Antal International. 

Przeciętne wynagrodzenia
w województwach Polski zachod-
niej są wyższe niż te w regionach
na wschodnim krańcu kraju i zbli-
żone do pensji w Polsce centralnej.
Najwięcej zarabia Dolnoślązak
– 4197 zł brutto (dane GUS za listo-
pad 2014 r.), najmniej mieszkaniec
województwa lubuskiego – 3338 zł
brutto. To nadal więcej niż prze-
ciętne wynagrodzenia na Podlasiu
czy Podkarpaciu, ale mniej niż
w Świętokrzyskiem czy na Lu-
belszczyźnie.

– Polska zachodnia jest dość moc-
no zróżnicowana, jeśli chodzi o po-
ziom rozwoju i dobrobytu – podkre-
śla dr Maciej Tarkowski. – Gdyby po-
służyć się sportową klasyfikacją, to
Dolny Śląsk i Wielkopolska byłyby
w pierwszej lidze, województwo za-
chodniopomorskie – w drugiej, a wo-
jewództwa lubuskie i opolskie
– w trzeciej. Te dwa ostatnie nie mają
dużego ośrodka miejskiego, który
przyciągałby znaczących inwestorów
i młodych wykwalifikowanych pra-
cowników. Bardzo wyraźny w Polsce
zachodniej jest także rozdźwięk mię-
dzy metropoliami takimi jak Wro-
cław, Poznań czy Szczecin, gdzie wa-
runki do życia są bardzo dobre,
a miejscowościami dawnych PGR-
-ów, które borykają się z bezrobociem
strukturalnym. Jest to, owszem, bo-
gatsza część naszego kraju, ale nie na-
leży ulegać stereotypom, że wszyst-
ko jest tu idealne. Sporo jest tu jesz-
cze do zrobienia. �

Różnorodna piątka
u W dużych miastach stale poszukiwani są specjaliści. Można tu liczyć na wyższe zarobki niż we wschodnich

województwach kraju, a do Niemiec i Czech jest rzut kamieniem. Działają tu niemal wszystkie polskie specjalne
strefy ekonomiczne. Polska zachodnia kusi więc i inwestorów, i nowych mieszkańców

Ra por ty atrak cyj no ści in-
 we sty cyj nej pol skich re gio nów
przy go to wy wa ne od lat przez
In sty tut Ba dań nad Gos po dar -
ką Ryn ko wą po ka zu ją, że po-
 wia ty Pol ski za chod niej są ty mi
o naj wyż szej i wy so kiej atrak-
 cyj no ści dla prze my słu i usług.
Ma ją du żą licz bę wy kwa li fi ko -
wa nych pra cow ni ków, a ko lej -
ne mię dzy na ro do we fir my,
otwie ra jąc tu swo je fa bry ki
i biu ra, da ją sy gnał in nym, że
jest to do bre miej sce do pro-
 wa dze nia biz ne su. 

Do te go moż na tu prze bie-
 rać w ofer tach spe cjal nych
stref eko no micz nych, bar dzo
do brze roz wi nął się tu sek tor
in sty tu cji oto cze nia biz ne su,
jak choć by par ki tech no lo gicz-
 ne czy prze my sło we oraz in ku-
 ba to ry przed się bior czo ści. �

Pol ska 
za chod nia

Prócz położenia
duże znaczenie
w rozwoju 
tej części kraju miała
historia

Zachodniopomorskie ma długie tradycje związane z gospodarką morską – przemysłem okrętowym,
rybołówstwem i turystyką nadmorską
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W najbliższych
latach sporo będzie
się tutaj działo. 
Remontuje się kolej,
region czeka 
na nową pulę
unijnych dotacji,
a samorządy planują
kolej aglomeracyjną,
obwodnice i nowe
tereny inwestycyjne.

LU CY NA RÓG

Dol ny Śląsk na dal spo re kwo ty in we-
 stu je w po pra wę in fra struk tu ry trans-
 por to wej. Du że pla ny ma tu taj nie tyl-
 ko ko lej, ale tak że sa mo rząd re gio nu
i je go naj wię ksze mia sta – Wroc ław,
Wał brzych i Le gni ca.

Naj wię kszą in we sty cją pro wa -
dzo ną obec nie przez PKP Pol skie
Li nie Ko le jo we jest mo der ni za cja
li nii ko le jo wej Wroc ław – Po znań.
Zmia ny obej mu ją 58 km tej li nii, od
Wroc ła wia do gra ni cy wo je wódz -
twa dol no ślą skie go, czy li aż 12 sta-
 cji i przy stan ków oso bo wych, 23
prze ja zdy ko le jo we, 21 pe ro nów
i 100 obiek tów in ży nie ryj nych,
w tym sie dem mo stów. Mo der ni -
za cja za koń czy się w tym ro ku,
a pra ce to czą się już tyl ko głów nie
we Wroc ła wiu, gdzie trwa prze bu -
do wa 10 wia duk tów. 

Prze jazd z Wroc ła wia do Po zna -
nia naj szyb szym po cią giem ma za-
 jąć go dzi nę i 40 mi nut. Li nia zo sta ła
tak że wy po sa żo na w no wo czes ne
urzą dze nia ste ro wa nia ru chem ko le-
 jo wym i urzą dze nia kon tro li sta nów
awa ryj nych. In we sty cja po chło nie
po nad 1,3 mld zł, z cze go 800 mln zł
to uni j na do ta cja.

PLK chwa li się tak że, że dzię ki pra-
 com na li nii Wroc ław – Je le nia Gó ra
w osta t nich la tach czas prze ja zdu
skró cił się tam o po nad pół to rej go-
 dzi ny (obec nie to dwie go dzi ny). Te-
 raz mo der ni zo wa ne są tam to ry po-
 mię dzy Wo ja no wem a Je le nią Gó rą,
a ko lej nym eta pem prac bę dzie mo-
 der ni za cja sie ci trak cyj nej Ża rów – Ja-
 wo rzy na Ślą ska i re mont sta cji w Je-
 le niej Gó rze.

Pol skie Li nie Ko le jo we pro wa dzą
też mo der ni za cję mo stu gra nicz ne -
go na Ny sie Łu życ kiej, na od cin ku
Bie la wa Dol na – Hor ka. In we sty cja
kosz tu je 24 mln zł. Pra ce rów nież do-
 fi nan so wu je Unia Eu ro pej ska.

W no wej per spek ty wie unij nej
PLK na re mon ty, prze bu do wy i mo-
 der ni za cje po nad 400 km li nii ko le-
 jo wych na Dol nym Ślą sku chce
prze zna czyć 2,5 mld zł. – Dzię ki ko-
 lej nym pro jek tom re gion zy ska bar-
 dziej zin te gro wa ną i do sto so wa ną
do po trzeb pa sa że rów i prze woź -
ni ków to wa ro wych sieć ko le jo wą
– pod kre śla Mar cin Mo choc ki, peł-
 no moc nik za rzą du PKP Pol skie Li-
 nie Ko le jo we ds. in we sty cji.

Oko ło 800 mln zł w in we sty cje dro-
 go we za mie rza za in we sto wać wo je -
wódz two w naj bliż szych pię ciu la-
 tach. – Prio ry te tem jest za koń cze nie
dol no ślą skich za dań ob wod ni co wych,
m.in. dro gi Bie la ny – Ła ny – Dłu go łę -
ka, oraz zre a li zo wa nie in we sty cji za-

 pew nia ją cych peł ne sko mu ni ko wa -
nie no wo po wsta łych mo stów na Od-
 rze – opo wia da Woj ciech Zda now ski,
dy rek tor de par ta men tu in fra struk -
tu ry w Urzę dzie Mar szał kow skim
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go. 

Kolej aglomeracyjna,
obwodnice i nowe życie
zabytków
Du że pro jek ty ko mu ni ka cyj ne za mie-
 rza ją zre a li zo wać tak że naj wię ksze
mia sta re gio nu. Wał brzych pra cu je nad
ca łym sy ste mem uspraw nie nia ko mu-
 ni ka cji nie tyl ko w mie ście, ale i w ca-
 łej aglo me ra cji wał brzy skiej li czą cej 22
gmi ny. – To tu taj po wsta nie in sty tu cja
po śred ni czą ca aglo me ra cji– opo wia -
da Ar ka diusz Gru dzień, rzecz nik pra-
 so wy wał brzy skie go ma gi stra tu.
– Trans port jest więc kwe stią klu czo -
wą dla jej roz wo ju. Miesz kań cy po trze-
 bu ją wy god ne go do ja zdu zmiej sca za-
 miesz ka nia do pra cy, a przed się bior -
cy mu szą wi dzieć uła twie nia ko mu ni -
ka cyj ne, by chcieć tu in we sto wać. Dla-
 te go sta wia my na bo ga tą sieć au to bu -
so wych po łą czeń aglo me ra cyj nych
imiej skich oraz za le ży nam na tym, że-
 by uru cho mić ko lej aglo me ra cyj ną. Jej
ele men tem bę dzie pla no wa ny przez
nas park & ri de przy dwor cu Wał brzych
Szcza wien ko oraz cen trum prze siad -
ko we z par kin giem kry tym pod cen-
 trum han dlo wym mię dzy uli ca mi Wy-
 soc kie go i Lu bel ską.

Za prawie 180 mln zł GDDKiA
i mia sto Wał brzych wy bu du ją tak że

po szcze gól ne od cin ki ocze ki wa nej
od 15 lat ob wod ni cy, któ ra roz ła du je
kor ki na bie gną cej przez mia sto kra-
 jo wej „35”. Pra ce ma ją się roz po cząć
pod ko niec te go ro ku.

W pla nach Wał brzy cha jest tak że
roz bu do wa sta dio nu lek ko at le tycz -
ne go i dal sze in we sty cje w Cen trum
Na u ki i Sztu ki „Sta ra Ko pal nia”, któ-
 re po wsta ło w XIX- i XX-wiecz nych
bu dyn kach daw nej ko pal ni Ju lia.

Le gni ca chce nato miast za koń -
czyć prze bu do wę jed nej z naj waż -
niej szych ar te rii ko mu ni ka cyj nych
mia sta – ul. Ja wo rzyń ską, któ ra łą czy
cen trum z ob sza ra mi in we sty cyj ny -
mi i gos po dar czy mi, m.in. ze stre fą
eko no micz ną. Pla nu je tak że do koń -
czyć po łud nio wo-wschod nią ob wod-
 ni cę mia sta, a po nie waż jest ona po-
 za gra ni ca mi Le gni cy, sa mo rząd za-
 bie ga o włą cze nie jej do pla nu bu do-
 wy dróg kra jo wych. – In we sty cja po-
z wo li sko mu ni ko wać wiel kie osie dla
z te re na mi prze my sło wy mi. Bę dzie
też al ter na ty wą dla płat nej au to stra -
dy A4 – tłu ma czy Ar ka diusz Ro dak,
rzecz nik pra so wy le gnic kie go ma gi-
 stra tu.

W tym ro ku Le gni ca za koń czy
rów nież trwa ją cy od 37 lat re mont za-
 byt ko wej Aka de mii Ry cer skiej. Mia-
 sto wy da ło na nie go po nad 40 mln zł.
To jed na z naj wy bit niej szych bu do -
wli ba ro ko wych w re gio nie. Miesz-
 czą się tam m.in. mu ze um i cen trum
kul tu ry oraz miej skie in sty tu cje.

Jed nym z naj waż niej szych za dań
Le gni cy na naj bliż sze la ta jest tak że
przy go to wa nie no wych te re nów in-
 we sty cyj nych. – Ofe ru je my do za gos -
po da ro wa nia po nad 40 ha te re nów
do sko na le po ło żo nych ko mu ni ka cyj -
nie i lo gi stycz nie. Po ło wa tej po wierzch-
 ni jest włą czo na przez gmi nę w gra ni -
ce stre fy eko no micz nej – opo wia da Ta-
 de usz Krza kow ski, pre zy dent Le gni -
cy. – Te re ny in we sty cyj ne są sia du ją
zul. Ja wo rzyń ską, Ob wod ni cą Za chod-
 nią i au to stra dą A4. Przy go to wa liś my
już do ku men ta cję bu do wy dróg
i uzbro je nia w me dia. Te re ny te mo gą
być prze zna czo ne m.in. na dzia łal ność

pro duk cyj ną, usłu go wą, rze mieśl ni -
czą czy ma ga zy no wą. Przy go to wa nie
do ku men ta cji pro jek to wej kosz to wa -
ło bli sko 850 tys. zł. Pra wie 560 tys. tej
to pieniądze uni j ne. 

Wroc ław przy go to wu je się do dwóch
wiel kich im prez – Eu ro pej skiej Sto li cy
Kul tu ry w2016 r. i igrzysk spor tów nie-
 o lim pij skich World Ga mes 2017. Pod-
 po rząd ko wał te mu wie le spoś ród swo-
 ich in we sty cji. Wpla nach jest bu do wa
trzech no wych mu ze ów, dru giego sta-
 dionu i ko lej nego kry tego ba senu.
Wśród ko mu ni ka cyj nych pro jek tów
– ob wod ni ca osie dla Leś ni ca, bus pas
na No wy Dwór, po pro wa dze nie li nii
tram wa jo wej na Ja god no i Po po wi ce
oraz bu do wa al. Wiel kiej Wy spy.

W no wej per spek ty wie unij nej na
Dol ny Śląsk tra fi oko ło 2,2 mld eu ro.
Naj wię cej, bo aż 415 mln eu ro, re gion
za mie rza wy dać na ba dania na u ko we
iroz wój tech no lo gicz ny. Du że pu le pie-
 nię dzy bę dą tak że roz dzie la ne m.in.
na tech no lo gie in for ma cyj no-ko mu -
ni ka cyj ne (elek tro nicz ne usłu gi pu-
 blicz ne), gos po dar kę ni skoe mi syj ną,
śro do wi sko i za so by, trans port, edu-
 ka cję i ry nek pra cy.

Nowe zezwolenia, 
nowe klastry…
Du że pla ny ma ją tak że naj wię ksze
na Dol nym Ślą sku stre fy eko no -
micz ne – wał brzy ska i le gnic ka – i dzia-
 ła ją cy na ich te re nie in we sto rzy.

Do koń ca 2018 r. na te re nie WSSE
„In vest-Park” swo je in we sty cje ukoń-
 czy 51 firm. – Są zwią za ne nie tyl ko
z bu do wą no wych za kła dów, ale tak-
 że roz bu do wą i po wię ksze niem już
ist nie ją cych i za ku pem no wych li nii
tech no lo gicz nych poz wa la ją cych na
wpro wa dze nie na ry nek no wych pro-
 duk tów – opo wia da An na Ziar ko ze
stre fy. O no we ze zwo le nia po sta ra ły
się tam m.in. fir my 3M Wroc ław, Wab-
 co Pol ska czy wał brzy ska Fa u re cia. 

In vest-Park po wo łał tak że kla ster
edu ka cyj ny, któ ry stwo rzy ło 46 pod-
 mio tów. Ma on zwię kszyć do stęp -
ność sta ży i prak tyk dla uczniów,
pro mo wać szkol nic two za wo do we

i przy czy nić się do po wsta wa nia klas
pa tro nac kich.

W ubieg łym ro ku Le gnic ka Spe-
 cjal na Stre fa Eko no micz na wy da ła
19 ze zwo leń na pro wa dze nie dzia łal-
 no ści na swo im te re nie. Do ty czy ły
głów nie re in we sty cji firm już tam ist-
 nie ją cych. Stre fa sza cu je, że w zwią-
z ku z ty mi ze zwo le nia mi przed się -
bior stwa w naj bliż szym cza sie utwo-
 rzą po nad 540 no wych miejsc pra cy
i za in we stu ją po nad mi liard zło tych.

Naj wię ksze pla ny ma ją tam mię-
 dzy na ro do we kon cer ny. Volkswa -
gen Mo tor Pol ska za blisko 246 mln
zł roz bu do wu je swój za kład w pod -
stre fie Pol-ko wi ce. Fir ma Win kel -
mann za mie rza nato miast roz sze -
rzyć swo ją pro duk cję, w co za in we -
stu je oko ło 150 mln zł.

Z ko lei dzia ła ją cy w Śro dzie Ślą-
 skiej Pittsburgh Glass Works pla nu -
je ku pić li nię do wy twa rza nia po dze-
s po łów ze szkła la mi no wa ne go, któ-
 re są sto so wa ne w prze my śle sa mo -
cho do wym (120 mln zł i 70 no wych
pra cow ni ków). 

No we li nie pro duk cyj ne za mie rza
też ku pić le gnic ka Fa u re cia. Dzię ki
nim za cznie pro duk cję de ko ra cyj -
nych ele men tów kok pi tów i pa ne li
drzwio wych sa mo cho dów (24,6 mln
zł i 175 pra cow ni ków).

Roz bu do wu je się rów nież BASF,
kon cern pro du ku ją cy w Śro dzie Ślą-
 skiej ka ta li za to ry emi sji dla sa mo -
cho dów oso bo wych i cię ża ro wych.
W ubieg łym ro ku za trud ni ła w su mie
260 osób, a do ce lo wo pra cę znaj dzie
tam po nad 400 osób. Fir ma za in we -
stu je oko ło 150 mln eu ro.

Do koń ca te go ro ku stre fa spo dzie-
 wa się wy da nia oko ło 10 no wych ze-
 zwo leń dla firm. – Już dziś mo że my
mó wić o szan sie utwo rze nia 300 no-
 wych miejsc pra cy i na kła dach in we -
sty cyj nych się ga ją cych 350 mln zł – za-
 zna cza Ra fał Jur ko wla niec, pre zes
LSSE. Sa ma stre fa tak że pla nu je in-
 we sty cje. – W na szych pod stre fach
Gło gów, Lu bin i Po lko wi ce za mie rza -
my wy bu do wać ha le o po wierz chni
użyt ko wej 2,5 tys. m kw. W ten spo sób
wy cho dzi my na prze ciw ocze ki wa -
niom ma łych i śred nich przed się -
bior ców, któ rzy oprócz do god ne go
po łą cze nia ko mu ni ka cyj ne go po szu -
ku ją też po wierz chni ma ga zy no wo-
-pro duk cyj nych – tłu ma czy Ra fał Jur-
 ko wla niec. – W ko lej nych la tach chce-
 my ela stycz nie do pa so wy wać pla ny
bu do wy hal we wszyst kich na szych
pod stre fach. Bę dzie my to ro bić wspól-
 nie z sa mo rzą da mi, w za leż no ści od
ocze ki wań in we sto rów i pla nów roz-
 wo ju po szcze gól nych gmin.

W li sto pa dzie ubieg łe go ro ku stre-
 fa utwo rzy ła Dol no ślą ski Kla ster Mo-
 to ry za cyj ny. Fir my, któ re we szły w je-
 go skład, ma ją do stęp do no wo czes -
nych tech no lo gii i ba zy edu ka cyj nej,
a tak że moż li wo ść ro bie nia wspól-
 nych za ku pów niż szym kosz tem (np.
ener gii) i zy ska nia uni j nych do ta cji
na roz wój in no wa cyj nych pro jek tów.
– Nasz ko lej ny po mysł to utwo rze nie
kla stra lot ni cze go – opo wia da Do ro -
ta Włoch, wi ce pre zes LSSE. – To jed-
 na z branż wspie ra nych przez Mi ni -
ster stwo Gos po dar ki w ra mach no-
 wej kon cep cji spe cjal nych stref eko-
 no micz nych, któ re ma ją dzia łać efek-
 tyw niej na rzecz roz wo ju in no wa -
cyj nych ga łę zi gos po dar ki. Lot nic two
i pro duk cja po dzes po łów lot ni czych
to dla nas szan sa na no we miej sca pra-
 cy i dal szy roz wój na szych te re nów
in we sty cyj nych. �

Wco in we stu je Dol ny Śląsk?

W nowej perspektywie
unijnej na Dolny Śląsk
trafi około 2,2 mld euro. 

Aż 415 mln euro region
zamierza wydać 
na badania naukowe 
i rozwój technologiczny 

PLK na remonty, przebudowy i modernizacje ponad 400 km linii kolejowych na Dolnym Śląsku przeznaczy 2,5 mld zł
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– Jako makroregion
sąsiadujący ze znacznie
silniejszymi regionami
niemieckimi potrzebuje
systemowego wsparcia
państwa – twierdzi Cezary
Przybylski, marszałek
województwa
dolnośląskiego. 

ROZ MO WA Z
CE ZA RYM PRZY BYL SKIM
marszałkiem województwa
dolnośląskiego 

JAD WI GA TO MA SZEW SKA: W ubieg -
łym ro ku rząd przy jął Stra te gię Roz-
 wo ju Pol ski Za chod niej. Dla cze go za-
 tem mar szał ko wie wo je wództw
z za chod niej czę ści kra ju za mie rza ją
jesz cze lob bo wać w War sza wie? Ja-
 ki efekt chcą pań stwo osią gnąć?
CE E ZA ZA RYRY PRZY RZY BYL YL SKISKI: : Stra te gia
Roz wo ju Pol ski Za chod niej to cał-
 ko wi cie od dol na ini cja ty wa sa mo -
rzą do wa. Jej po wsta nie wy ni ka ło
z prze ko na nia, że na sze re gio ny wie-
 le łą czy. Pra ce nad stra te gią poz wo -
li ły nam okre ślić ob sza ry, któ re sta-

 no wią o si le na sze go ma kro re gio nu,
ale też wy ka za ły sła bo ści i ba rie ry
roz wo jo we. 

Zda liś my so bie jed no cześ nie
spra wę, że Pol ska za chod nia, ja ko
ma kro re gion są sia du ją cy ze znacz-
 nie sil niej szy mi re gio na mi nie miec-
 ki mi, po trze bu je sy ste mo we go
wspar cia pań stwa. Sa ma stra te gia
bo wiem nie ozna cza, że bę dzie my
mie li do stęp do no wych środ ków.
Wpraw dzie wię kszość na szych pro-
 jek tów zo sta ła wpi sa na w Kon trak -
ty Te ry to rial ne oraz pro gra my kra-
 jo we, jed nak nie ma my gwa ran cji,
że wszyst kie zo sta ną zre a li zo wa ne
w peł nym wy mia rze. 

Dla te go mu si my cią gle ar ty ku ło -
wać na sze po trze by. Ma my ogrom-
 ny po ten cjał i chce my, że by pań stwo
nas wspie ra ło w je go wy ko rzy sta -
niu.

Do tej po ry mó wi ło się głów nie
o po mo cy dla Pol ski wschod niej, któ-
 ra in fra struk tu ral nie ma wię ksze pro-
b le my niż in ne wo je wódz twa. 
Dla cze go mar szał ko wie za chod -
nich, bo gat szych wo je wództw za -
czę li się upo mi nać o osob ną pu lę
do ta cji dla nich? 

– Tuż po przy stą pie niu Pol ski do
Unii Eu ro pej skiej rze czy wi ście za u -
wa żal ne by ły róż ni ce w roz wo ju in-
 fra struk tu ral nym wschod niej i za-
 chod niej Pol ski. Wte dy two rze nie
spe cjal nych in stru men tów wspar cia
dla Pol ski wschod niej by ło zro zu -
mia łe. Ta ki pro gram fun kcjo no wał
w la tach 2007-2013, po dob ny stwo-
 rzo no rów nież w obec nej per spek -
ty wie unij nej. 

Dzi siaj w na szym kra ju na dal ist-
 nie ją ob sza ry wy ma ga ją ce szcze gól-
 nej in ter wen cji pu blicz nej. Jed nak li-
 nia po dzia łu nie bie gnie już wzdłuż
Wi sły i nie dzie li Pol ski na wschod-
 nią i za chod nią. 

Na Dol nym Ślą sku i w in nych re-
 gio nach Pol ski za chod niej ta kich sub-
 re gio nów wy ma ga ją cych spe cjal ne -
go wspar cia jest wie le. Dzi siaj nikt na
Dol nym Ślą sku nie ma wra że nia, że
je steś my jed nym z bo gat szych re gio-
 nów. Jesz cze kil ka lat te mu na sza sy-
 tu a cja bud że to wa by ła do bra, jed nak
wpro wa dze nie po dat ku od ko pa lin
oraz zmia ny w re gu la cjach tzw. ja no-
 si ko we go spo wo do wa ły, że nasz bud-
żet uległ dra ma tycz ne mu zmniej sze-
 niu. Tyl ko w tym ro ku zmu sze ni by-
 liś my do ko nać re duk cji wy dat ków
na po zio mie prze kra cza ją cym 
100 mln zł. 
Jed ną z kwe stii, na ja kie zwra ca ją
uwa gę mar szał ko wie, jest ko-
 niecz ność po pra wy in fra struk tu ry
trans por to wej. Któ re in we sty cje
są naj bar dziej dla pań stwa prio ry -
te to we?

– Rze czy wi ście, po trze by w za kre -
sie in we sty cji trans por to wych – dro-
 go wych i ko le jo wych – są ogrom ne.
Cho dzi tu za rów no o po łą cze nia pół-
 noc – po łud nie bę dą ce frag men ta mi
eu ro pej skich ko ry ta rzy łą czą cych
Bał tyk z Adria ty kiem, jak i te za pew-
 nia ją ce lep szą ko mu ni ka cję na szych
re gio nów z są sia da mi z Czech i Nie-
 miec. W tym kon tek ście dla ca łe go
ma kro re gio nu klu czo we pro jek ty to
do koń cze nie dróg eks pre so wych S3
i S5 poz wa la ją cych na po łą cze nia na-

 sze go por tu w Świ no uj ściu i miast
Pol ski za chod niej z Cze cha mi po-
 przez gra ni cę w Lu baw ce i Bo bo szo -
wie, bu do wa dro gi eks pre so wej S11
ja ko czę ści ko ry ta rza TEN-T łą czą -
ce go Ko ło brzeg z Tar now ski mi Gó ra-
 mi oraz mo der ni za cja dwóch li nii ko-
 le jo wych E-59 i CE59 re la cji Szcze-
 cin – Wroc ław – Mię dzy le sie oraz Świ-
 no uj ście – Po znań – Wroc ław – Opo le
– Kę dzie rzyn-Ko źle. Zu peł nie od ręb-
 nym, choć stra te gicz nie rów nie waż-
 nym za da niem dla ca łe go ma kro re -
gio nu jest mo der ni za cja Od rzań skiej
Dro gi Wod nej.
Wo je wódz twa Pol ski za chod niej
chcą tak że wspie rać współ pra cę
gos po dar czą swo ich re gio nów, co
ma do ty czyć prze de wszyst kim
wio dą cych branż ma kro re gio nu.
Ja kie dzia ła nia za mie rza ją pań-
 stwo po dej mo wać i któ re bran że
są ty mi waż ny mi dla ca łe go ma-
 kro re gio nu?

– Na sze re gio ny cha rak te ry zu ją
się wy so kim zróż ni co wa niem branż
prze my sło wych. Fun kcjo nu ją tu
licz ne fir my no wych tech no lo gii,
ini cja ty wy kla stro we, wy so kiej ja-
 ko ści oś rod ki aka de mic kie i na u ko -
wo-ba daw cze. Po sia da my bo ga te za-
 so by na tu ral ne, w tym szcze gól nie
istot ne dla Dol ne go Ślą ska za so by
wód mi ne ral nych, mie dzi i in nych
su row ców. 

W ra mach wspól nej stra te gii
uzgod ni liś my klu czo we osie współ-
 pra cy. Za le ży nam na utwo rze niu
sie ci po na dre gio nal nych spe cja li -
stycz nych cen trów usług me dycz -
nych. Ma ją one peł nić ro lę wio dą -

cych oś rod ków prze ciw dzia ła nia
no wo two rom dla ca łe go ma kro re -
gio nu. Na Dol nym Ślą sku miał by
dzię ki te mu po wstać no wy szpi tal
on ko lo gicz ny. Pra cu je my rów nież
nad roz bu do wą li nii prze sy ło wych
i sie ci elek troe ner ge tycz nych Pol-
 ski za chod niej. Szcze gól ną wa gę
przy kła da my do ko mer cja li za cji ba-
 dań i stwo rze nia efek tyw nych oraz
trwa łych ram współ pra cy mię dzy
par tne ra mi na u ko wy mi i gos po -
dar czy mi Pol ski za chod niej. 
Ła two wy o bra zić so bie sy tu a cję,
w któ rej kon kret na ini cja ty wa
czy przed sięw zię cie bę dzie ko-
 rzyst ne tyl ko dla czę ści re gio nów
Pol ski za chod niej, a nie bę dzie
do ty czyć wszyst kich pię ciu. Jak
za mie rza ją pań stwo roz strzy gać
kwe stie fi nan so wa nia ta kich
dzia łań?

– Każ dy z na szych re gio nów ma
oczy wi ście włas ne in dy wi du al ne
uwa run ko wa nia i nie co od mien ne
po trze by re gio nal ne. Ich re a li za cję
za pew nia my w ra mach włas nych
bud że tów oraz Re gio nal nych Pro-
 gra mów Ope ra cyj nych. Naj waż -
niej sze, że po tra fi liś my się po ro -
zu mieć co do ini cja tyw, któ re ma-
 ją cha rak ter ma kro re gio nal ny. Li-
 czy my, że ta kie przed sięw zię cia bę-
 dą pre fe ro wa ne w pro gra mach kra-
 jo wych. Że by tak się jed nak sta ło,
po trzeb ne jest usta le nie pre cy zyj -
nych kry te riów i za sad wspie ra nia
pro jek tów po na dre gio nal nych
w pro gra mach kra jo wych. I o to cią-
 gle za bie ga my. �

ROZ MA WIA ŁA JAD WI GA TO MA SZEW SKA

Zjed no czo na Pol ska za chod nia
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Ro dzaj je sion (Fra xi nus) obej mu je oko ło 60 ga tun ków drzew
li ścia stych, z któ rych w Pol sce w sta nie na tu ral nym wy stę -
pu je tyl ko je den ga tu nek – je sion wy nio sły (Fra xi nus ex cel -

sior L.), obec ny na ob sza rze ca łe go kra ju z wy jąt kiem re gla
gór ne go. 
Je sion wy nio sły jest cen nym ga tun kiem la so twór czym. Wy -
stę pu je głów nie w la sach łę go wych, rza dziej w in nych la -
sach li ścia stych i mie sza nych. La sy łę go we ma ją ol brzy mie
zna cze nie eko lo gicz ne i bio lo gicz ne. Sta bi li zu ją sto sun ki
wod ne, współ de cy du ją o na tu ral nej re ten cji wód. Na le żą
do eko sy ste mów leś nych, z któ ry mi zwią za na jest naj wyż -
sza róż no rod ność ży ją cych w nich ga tun ków.
Je sion wy nio sły jest rów nież ga tun kiem istot nym z gos po -
dar cze go pun ktu wi dze nia. Je go drew no pod wzglę dem wła -
ści wo ści fi zycz nych zbli żo ne jest do drew na dę bo we go.
Wy ko rzy sty wa ne jest do wy ro bu prze de wszyst kim okle in,
for ni rów i par kie tów.
Od po cząt ku lat 90. XX wie ku ob ser wu je się w Eu ro pie wy -
mie ra nie je sio nu wy nio słe go. Obec nie pro ce sem cho ro bo -
wym ob ję te są drze wo sta ny je sio no we w po nad 20 kra jach
Eu ro py, m.in. w Da nii, Nor we gii, Au strii, Fin lan dii, Szwe cji,
Pol sce, na Li twie.

Ma so we za mie ra nie te go ga tun ku spo wo do wa ne zo sta ło
m.in. przez pa to ge ny grzy bo we. Głów nym spraw cą za mie ra -
nia oka zał się grzyb Hy me no scyp hus fra xi ne us (Ko wal ski,
2014). Cho ro ba ta po wo du je za mie ra nie ko ro ny i utra tę li -
ści, co mo że do pro wa dzić do śmier ci drze wa. 

Wo bec cią gle po stę pu ją ce go pro ce su cho ro bo we go ko -
niecz ne jest pod ję cie dzia łań, któ re bę dą mia ły na ce lu za -
cho wa nie za so bów ge no wych je sio nu wy nio słe go, gdyż
wy gi nię cie ga tun ku sta no wi za gro że nie dla trwa ło ści eko -
sy ste mu, jest czę sto nie od wra cal ną stra tą dla gos po dar -
ki i zdro wia czło wie ka. 

Pod sta wo we ce le pro jek tu
Dłu go ter mi no we za cho wa nie róż no rod no ści bio lo gicz nej sie -
dlisk ob sza rów NA TU RA 2000 po przez utwo rze nie ban ku
na sion je sio nu wy nio słe go. 
Okre śle nie zmien no ści ge ne tycz nej je sio nu wy nio słe go
w Pol sce. 
Okre śle nie moż li wo ści zwal cze nia pa to ge nów z na sion za
po mo cą ter mo te ra pii i krio te ra pii.

Zbiór skrzy dla ków je sio nu wy nio słe go 
Je sion za czy na obra dzać w Pol sce w wie ku oko ło 40 lat.
Do zbio ru przy stę pu je się po zbrą zo wie niu skrzy dla ków
w paź dzier ni ku—li sto pa dzie. Skrzy dla ki je sio nu wy nio słe go
zbie ra ne są z drzew sto ją cych przy uży ciu me tod be zin wa -
zyj nych, z za sto so wa niem tech nik al pi ni stycz nych, nie usz -
ka dza ją cych drzew, ko na rów i ga łę zi.

Bank Na sion. Na sio na je sio nu wy nio słe go moż na prze cho -
wy wać w tem pe ra tu rze -18 st. C. Jed nak że ten spo sób nie
za bez pie cza cał ko wi cie na sion przed skut ka mi sta rze nia
się. Al ter na ty wą dla stan dar do wych me tod prze cho wy wa nia

jest krio kon ser wa cja, czy li prze cho wy wa nie na sion w tem -
pe ra tu rze cie kłe go azo tu (-196 st. C) lub w je go pa rach
(ok. -150 st. C).
Oce na zmien no ści ge ne tycz nej je sio nu wy nio słe go. Ana li za
zmien no ści ge ne tycz nej wew nątrz i mię dzy po pu la cja mi. Oce -
na pa ra me trów ge ne tycz nych z wy o dręb nie niem w po pu la -
cjach drzew o ge no ty pie od por nym na pa to ge ny grzy bo we.
Oce na sku tecz no ści krio te ra pii i ter mo te ra pii w zwal cza niu
pa to ge nów. We ry fi ka cja przy dat no ści krio te ra pii (dzia ła nie ul -
tra ni ski mi tem pe ra tu ra mi) i ter mo te ra pii (dzia ła nie wy so ki mi
tem pe ra tu ra mi) w zwal cza niu pa to ge nów grzy bo wych, w tym
Hy me no scyp hus fra xi ne us, z na sion je sio nu wy nio słe go.

Zachowanie leśnej różnorodności genetycznej jest konieczne

dla zapewnienia ciągłości podstawowych procesów

ekologicznych zachodzących w zbiorowiskach leśnych,

trwałości utrzymania lasu (…) oraz zachowania zasobów

genetycznych dla przyszłych pokoleń (Matras 2013).

Leśny Bank Genów Kostrzyca utworzony na mocy Zarządzenia

nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 

29 grudnia 1995 roku jest działającą na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej jednostką organizacyjną

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Do podstawowych zadań Leśnego Banku Genów Kostrzyca

należy w szczególności ochrona i zachowanie kolekcji

szczególnie cennych gatunków drzew, krzewów oraz

zagrożonych i chronionych roślin, dziko występujących 

na terenie Polski. 

www.lbg.lasy.gov.pl 

Ochrona gatunku ex situ, czyli poza jego środowiskiem

naturalnym, poprzez umieszczenie go w sztucznym

środowisku, np. zabezpieczenie puli genowej gatunku 

w banku genów w postaci: nasion, zarodników czy też tkanek. 

www.fraxumlbg.pl

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przyznanej przez

Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. 

Głównymi celami funduszy EOG jest przyczynianie się 

do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych 

w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami

darczyńcami a państwem beneficjentem.

www.eog.gov.pl

„Za cho wa nie róż no rod no ści bio lo gicz nej po przez och ro nę ex si tu je sio nu wy nio słe go w Leś nym Ban ku Ge nów Ko strzy ca”
„Róż no rod ność bio lo gicz na oz na cza zróż ni co wa nie wszyst kich ży wych or ga niz mów wy stę pu ją cych na Zie mi w eko sy ste mach lą do wych, mor skich i słod ko wod -
nych oraz w zes po łach eko lo gicz nych, któ rych są czę ścią; do ty czy to róż no rod no ści w obrę bie ga tun ku, po mię dzy ga tun ka mi oraz róż no rod no ści eko sy ste -
mów” (Kon wen cja o Róż no rod no ści Bio lo gicz nej, Rio de Ja ne i ro 1992).

Zbiór skrzydlaków jesionu wyniosłego. Fot. Rafał Sokulski

Tytuł projektu:

„Zachowanie różnorodności biologicznej
siedlisk obszarów NATURA 2000,
poprzez ochronę ex situ jesionu
wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu
pospolitego oraz wiązu szypułkowego
na terenie Polski (FraxUmLBG)” 

Operator Programu: 
Ministerstwo Środowiska we współpracy
z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca

Źródło
dofinansowania: 

Mechanizm finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego „Ochrona
różnorodności biologicznej i ekosystemów”
(Islandia, Liechtenstein, Norwegia) 

Całkowity koszt
przedsięwzięcia: 

3 404 773,00 PLN 

Wysokość
dofinansowania EOG: 

2 553 161,00 PLN 

Okres realizacji
projektu: 

01.03.2014 r. – 30.04.2016 r.

33084214

R E K L A M A
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Sprawdzian po podstawówce

SZÓSTOKLASISTO!
Sprawdź, czy zdałeś!

Arkusz egzaminacyjny
z rozwiązaniami

W czwartek 2 kwietnia 
w „Wyborczej”
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– Będąc obok
autostrady, 
nie musimy 
mieć nawet jakichś
wielkich pomysłów
na rozwój. 
Inwestorzy sami
pytają o wolne
działki – twierdzi
wójt Komornik 
Jan Broda. 

JA KUB ŁU KA SZEW SKI

– Au to stra da ma ko lo sal ne zna cze -
nie dla lo ko wa nia ma ga zy nów i cen-
trów lo gi stycz nych – mó wi Ma ciej
Chmie lew ski zaj mu ją cy się ryn kiem
ma ga zy nów w fir mie do rad czej Col-
 liers In ter na tio nal.

A tych ma ga zy nów w pod poz -
nań skich gmi nach, przez któ re prze-
 bie ga au to stra da A2 lub które znaj-
 du ją się w jej po bli żu, po wsta je co raz
wię cej. Je śli cho dzi o me try kwa dra-
 to we do wy na ję cia, to ca ły czas wię-
 cej po wierz chni jest w oko li cach War-
 sza wy i na Gór nym Ślą sku, ale Po-
 znań i Wroc ław w tej chwi li roz wi ja -
ją się naj szyb ciej. Przy by wa tu naj-

 wię cej ma ga zy nów i jest naj mniej pu-
 sto sta nów. Fla go wym przy kła dem
tych ten den cji mo gą być trzy wiel kie
cen tra dy stry bu cyj ne Ama zo na – dwa
pod Wroc ła wiem i jed no w pod poz -
nań skich Sa dach.

– Ama zon co praw da po wstał
w gmi nie Tar no wo Pod gór ne, któ ra
le ży przy „sta rej dwój ce”, ale dzię ki
za chod niej ob wod ni cy Po zna nia ca-
 ły kom pleks znaj du je się w za się gu
au to stra dy. Zresz tą, dzię ki ob wod -
ni cy pod ką tem ryn ku ma ga zy nów
Tar no wo Pod gór ne wra ca do gry. Bo
był okres, że wię kszość no wych in-
 we sty cji te go ty pu lo ko wa ła się
w trzech gmi nach na po łud nie od Po-
 zna nia – Kór ni ku, Ko mor ni kach i Bu-
 ku. Pa mię taj my, że w każ dym z tych
miejsc znaj du je się wę zeł au to stra -
do wy – pod kre śla Chmie lew ski.

Ale na wet w erze „po Ama zo nie”
za chod nia Pol ska ra dzi so bie le piej
niż in ne re gio ny kra ju. W 2014 r. Wro-
c ław wzbo ga cił się o 355 tys. m kw.
no wych ma ga zy nów, Po znań – o
268 tys. m kw., a re gion Pol ski cen-
 tral nej – o 138 tys. m kw. To mo że wy-
 ni kać nie tyl ko z te go, że obok Wro-
c ła wia i Po zna nia prze bie ga au to -
stra da, ale rów nież z tego, że naj bli-
 żej stąd do za chod niej gra ni cy. – Każ-
dy z in we sto rów chciał by mieć au-
 to stra dę tuż przy swo im ma ga zy nie.
To naj waż niej szy czyn nik. Zwy kle
za gra nicz ne fir my ma ją już ja kąś lo-
 ka li za cję na Za cho dzie, np. w Niem -
czech, i chcia ły by, że by ich no wa lo-

 ka li za cja w Pol sce by ła po ło żo na o je-
 den dzień dro gi ti rem – mó wi Alek-
 san der Kuź niew ski z CBRE, fir my
do rad czej w sek to rze nie ru cho mo -
ści.

W Po zna niu naj bar dziej ak tyw -
nym de we lo pe rem pod wzglę dem
bu do wy no wych ma ga zy nów po zo -
sta je Pa nat to ni. Fir ma ta nie dość, że
po sta wi ła ha le Ama zo na, to jesz cze
re a li zu je włas ne obiek ty z ma ga zy -
na mi na wy na jem. Pod Po zna niem
ich cen tra dy stry bu cyj ne po wsta ły
właś nie na po łud nie od mia sta – w po-
 bli żu węz ła Krze si ny oraz mię dzy wę-
z łem Po znań-Za chód i Ko mor ni ki.
– Tra fio na lo ka li za cja in we sty cji jest
klu czo wą spra wą. Dla te go jed nym
z głów nych de ter mi nan tów przy po-
 dej mo wa niu de cy zji o no wych re a li-
 za cjach są pla ny za gos po da ro wa nia
prze strzen ne go, w tym do stęp ność
do in fra struk tu ry dro go wej. Po znań,
obok Ślą ska i cen tral nej Pol ski, to je-
 den z naj a trak cyj niej szych re gio nów
w bran ży. Po strze ga ny jest już nie tyl-
 ko w kon tek ście kra jo wym, ale i eu-
 ro pej skim. Na wet przed bu do wą au-
 to stra dy re gion miał do brze roz wi -
nię tą in fra struk tu rę, któ ra już wcze-
ś niej przy cią ga ła fir my z za chod niej
Eu ro py, a po czy nio ne in we sty cje, za-
 rów no dro go we, jak i ma ga zy no we,
spo tę go wa ły ten trend – stwier dza
Ma rek Do brzyc ki z Pa nat to ni Eu ro -
pe, któ ry obie cu je, że fir ma w re gio -
nie po znań skim zbu du je jesz cze nie-
 je den ma ga zyn.

In ną du żą f ir mą, któ ra wy ko -
rzy stu je bli skość au to stra dy A2 i wę-
 zeł łą czą cy ją z dwu pas mo wą dro-
 gą S11, jest MLP Gro up. Do 2016 r.
w po bli żu Ko nin ka po wsta nie no wy
park lo gi stycz ny o na zwie MLP Po-
 znań Za chód. Na 20-hek ta ro wej
dział ce ma ją po wstać ma ga zy ny dla
sie ci skle pów Mał pka Ex press oraz
Czer wo na To reb ka. Z ko lei w Ko-
 mor ni kach swo je ma ga zy ny ma ją
ta cy gi gan ci jak Volkswa gen i Po czta
Pol ska. – Dzię ki te mu ma my nie tyl-
 ko no we miej sca pra cy, ale też pie-
 nią dze z po dat ku od nie ru cho mo -
ści. Tyl ko dwie ubieg ło rocz ne in we-
 sty cje na ryn ku ma ga zy no wym
przy nio sły nam do dat ko we 3 mln
zł – tłu ma czy wójt Ko mor nik Jan
Bro da. W ogó le wójt uwa ża, że Ko-
 mor ni ki ma ją szczę ście. – O na szej
atrak cyj no ści prze są dza są siedz two
Po zna nia i to, że le ży my tuż przy au-
 to stra do wym wę źle. Na wet nie mu-
 si my mieć ja kichś wiel kich po my -
słów na roz wój. Bo dla in we sto rów
ta ka lo ka li za cja jest ide al na – nie kry-
 je Bro da. Jed no cześ nie wójt za po -
wia da, że w naj bliż szych dwóch la-
 tach po ja wią się w gmi nie ko lej ne
du że in we sty cje z bran ży ma ga zy -
no wo-lo gi stycz nej. – W ta ki spo sób
nasz te ren in we sty cyj ny co raz bar-
 dziej się uszczu pla. Co praw da jesz-
 cze kil ka wol nych dzia łek ma my.
Fir my o nie py ta ją, ale ich wła ści -
cie le pó ki co nie są za in te re so wa ni
sprze da żą. �

Au to stra dą pły ną pie nią dze 

Poznań POLSKA ZACHODNIA

Poznań, obok Śląska
i centralnej Polski, 
to jeden
z najatrakcyjniejszych
regionów w branży.
W 2014 r. wzbogacił 
się o 268 tys. m kw.
nowych magazynów. 

Au to stra da A2
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POLSKA ZACHODNIA Poznań

RP 1

Popularność poznańskiego
Uniwersytetu Medycznego
to zasługa pracujących tu
naukowców. 

Hematolodzy opracowali
nowatorską metodę
transplantacji szpiku,
ortopeda zbudował
urządzenie do rehabilitacji. 

NA TA LIA MA ZUR

Po tra fi chra pać, kasz leć, krwa wić,
pła kać, spo cić się, to czyć pia nę z ust,
a na wet umrzeć – na ni by. To Sim-
 Man – ma ne kin o bla dej twa rzy i za-
 pad nię tych po li czkach. Dzię ki nie-
 mu stu den ci po znań skie go Uni wer-
sytetu Me dycz ne go mo gą na su cho
tre no wać ra to wa nie ży cia. Sim Man
mo że być nie do szłym sa mo bój cą po
pięć dzie siąt ce, mło dzień cem z od -
mą, cu krzy kiem z za wa łem. Stu dent
mu si roz poz nać ob ja wy, w ra zie cze-
 go zle cić do dat ko we ba da nia, po dać
wła ści we le ki. W tej uda ją cej szpi tal
sa li wszyst ko za a ran żo wa ne jest tak,
by jak naj wier niej od two rzyć rze-
 czy wi ste sy tu a cje. Na szaf ce stoi te-
 le fon, zda rza się, że o stan Sim Ma -
na py ta ro dzi na. Wie lu stu den tów
rzu ca wte dy słu chaw ką. – Nie mam
cza su – od po wia dają ner wo wo. Błąd.
Po win ni wy ko rzy stać oka zję, by wy-
 py tać o pa cjen ta, prze wle kłe cho ro-
 by, za ży wa ne le ki. Zmniej szy li by za-
 gro że nie, że ko lej nym dzwo nią cym
bę dzie św. Piotr (w tej ro li pro wa -
dzą cy za ję cia). 

Cen trum Sy mu la cji Me dycz nej
dzia ła ją ce w czę ści Col le gium Sto-
 ma to lo gi cum to za led wie pre lu dium
do te go, co ma się dziać na uczel ni
za ja kiś czas. Uczel nia wciąż się roz-
 bu do wu je na kam pu sie przy ul.
Przy by szew skie go w Po zna niu. Nie-
 daw no po wsta ło tam no wo czes ne
Cen trum Bio lo gii Me dycz nej. W pla-
 nach jest bu do wa pię cio kon dy gna -
cyj ne go obiek tu słu żą ce go sy mu la -
cji me dycz nej, w któ rym po ćwi czyć
bę dzie moż na ra to wa nie ofiar wy-

 pad ku sa mo cho do we go, a na wet
przyj mo wa nie trud nych pa cjen tów
w ga bi ne cie. 

Este ty ka twa rzy i in ne prze bo je
Uni wersytet Me dycz ny w Po zna niu
nie mu si bać się ni żu de mo gra ficz -
ne go. Kie run ki kształ cą ce le ka rzy
i sto ma to lo gów cie szą się nie zmien -
nym po wo dze niem. Tyl ko na te dwa
kie run ki re je stru je się po nad 5 tys.
kan dy da tów. O jed no miej sce ubie-
 ga się od kil ku na stu do po nad 20
osób. Uczel nia ob ser wu je ry nek i pod
tym ką tem otwie ra no we kie run ki.
W su mie jest ich 18. Od nie daw na
UMP kształ ci spe cja li stów, któ rzy
za dba ją o na sze oczy i uszy. Od
dwóch lat stu dio wać moż na op to -
me trię. Op to me try sta znaj dzie pra-
 cę m.in. w sa lo nie op tycz nym, gdzie
po mo że do brać so czew ki i oku la ry.
Od te go ro ku op to me tria ru sza ja ko
stu dia ma gi ster skie. Ze szło rocz ną

no wo ścią jest pro te ty ka słu chu (stu-
 dia ma gi ster skie). Uczel nia prze wi -
du je, że spe cja li ści w tej dzie dzi nie
roz chwy ty wa ni bę dą przez ga bi ne -
ty pro te ty ki, pra cow nie au dio me -
trycz ne i or to pla stycz ne oraz jed-
 nost ki ba daw cze. 

Roz sze rza się ofer ta stu diów po-
d y plo mo wych. Hi tem oka za ła się „Es-
te ty ka twa rzy”, stu dia re a li zo wa ne
w Ka te drze Chi rur gii Szczę ko wej i Or -
to don cji. Stu dia łą czą wie dzę z dwóch
dzie dzin: me dy cy ny este tycz nej i or -
to don cji. 

Tym, co po win no przy cią gnąć stu-
 den tów na UMP, są na zwi ska na u -
kow ców i ich suk ce sy. He ma to lo dzy
pod kie run kiem prof. Mie czy sła wa
Ko mar nic kie go opra co wa li no wą me-
 to dę trans plan ta cji szpi ku, dzię ki
któ rej nie po trzeb ne bę dzie już po-
 szu ki wa nie ge ne tycz ne go bliź nia ka.
Prof. Ma rek Jóź wiak wraz z na u -
kow ca mi z Po li tech ni ki Po znań skiej

stwo rzył urzą dze nie umoż li wia ją ce
re ha bi li ta cję sta wu ko la no we go bez
ko niecz no ści ciąg łej kon tro li przez
spe cja li stów. Z UMP współ pra cu je
prof. Ma ria Sie mio now, chi rurg

i trans plan to log, któ ra prze pro wa -
dzi ła czwar tą na świe cie i pier wszą
w USA ope ra cję prze szcze pu twa-
 rzy. 

Na kam pu sie jak za gra ni cą
O mar ce po znań skie go Uni wersy-
tetu Me dycz ne go świad czy du że
za in te re so wa nie wśród stu den tów
za gra nicz nych. Idąc przez kam pus,
moż na przez mo ment po czuć się
jak za gra ni cą: sły chać ję zyk chiń-
 ski, nor we ski, an giel ski z ame ry -
kań skim ak cen tem. UMP ja ko
pierw szy 23 la ta te mu wpro wa dził
stu dia w ję zy ku an giel skim. W naj -
lep szych rocz ni kach za gra nicz nych
stu den tów by ło na uczel ni na wet
1,2 tys. 

Przy ja zdy ob co kra jow ców – i stu-
 den tów, i na u kow ców – uła twia roz-
 wi ja ją ca się współ pra ca za gra nicz na.
W mar cu uczel nia pod pi sa ła umo wę
z Uni wersytetem San Pe dro w Chim-
bo te w Pe ru. W stycz niu – z Aga dir
Uni versiapolis z Ma ro ka. UMP chce
kształ cić spe cja li stów dla dy na micz -
nie roz wi ja ją ce go się w Ma ro ku prze-
 my słu far ma ce u tycz ne go. 

Ta kich umów o współ pra cy UMP
ma już 48. Uczel nia jest jed nak otwar-
 ta tak że na współ pra cę z naj bliż szym
oto cze niem. Z my ślą o po zna nia kach
or ga ni zu je ak cje pro fi lak tycz ne, bez-
 płat ne ba da nia, pod pi su je umo wy
pa tro nac kie z li ce a mi. Jed nym z cie-
 ka wszych pro jek tów jest „Ma ły Me-
 dyk”. To za ję cia dla uczniów pod sta-
 wó wek pro wa dzo ne wspól nie przez
do ro słych na u kow ców i pa sjo na tów
nie star szych niż 12 lat. 

Uni wersytet Me dycz ny w tym ro-
 ku świę tu je dwa ju bi le u sze. W kwie-
t niu mi ja 95 lat od po wsta nia naj star-
 sze go wy dzia łu – Wy dzia łu Le kar -
skie go – z po cząt ku dzia ła ją ce go jesz-
 cze w ra mach Uni wersytetu Po znań-
 skie go. 40 lat koń czy naj młod szy
– Wy dział Na uk o Zdro wiu. Co cie ka-
 we, to właś nie ten naj młod szy wy-
 dział kształ ci po ło wę wszyst kich stu-
 den tów UMP: uczą się tu przy szli fi-
 zjo te ra pe u ci, pie lę gniar ki, po łoż ne,
ra tow ni cy me dycz ni. Swój ju bi le usz
wy dział uczci w czer wcu kon fe ren -
cją na u ko wą.  �

Ty sią ce kan dy da tów, szan se ma co dwudziesty

Stu den ci po znań skie go Uni wersytetu Me dycz ne go tre nu ją ra to wa nie ży cia na za a wan so wa nych fan to mach
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Uczelnia wciąż się
rozbudowuje
w kampusie przy 
ul. Przybyszewskiego
w Poznaniu.
Niedawno powstało tam
nowoczesne Centrum
Biologii Medycznej.
W planach jest budowa
pięciokondygnacyjnego
obiektu służącego
symulacji medycznej

33093566
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RAKOOPORNI
Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne!Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne!
Kto może skorzystać z badań?Kto może skorzystać z badań?

Mammografia 
kobiety w wieku 40 - 49 lat i po 70 roku życia, które w ciągu ostatniego roku nie miały 
wykonanej mammografii

Tomografia komputerowa płuc
osoby w wieku od 45 do 74 lat, wypalające 20 papierosów dziennie przez 20 lat

Gastroskopia
osoby powyżej 40 roku życia z zaburzeniami układu pokarmowego np. zgaga, wzdęcia, wymioty

Kolonoskopia
osoby powyżej 45 roku życia, które w ciągu ostatnich 10 lat  nie miały wykonanej kolonoskopii 

Rejestracestracja mammoa mammografia irafia i tomoomografia płrafia płuc: 514 198 241
Rejestracestracja a gastroskopia iastroskopia i kolonoskopiaolonoskopia: 514 198 895
Infolinianfolinia: 514 198 499
Badania realizowane w ramach Projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do
trendów demograficzno – epidemiologicznych regionu z zapewnieniem postępowania i profilaktyki” dofinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Ministerstwa Zdrowia
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Do wydania mamy
6,5 mld zł unijnych
funduszy.
Dysponujący 
nimi marszałek
województwa
ostrzega, że Komisja
Europejska
postawiła jednak
bardzo twarde
warunki. 
Drogi? Raczej nie.
Kolej? Tak. Rowery?
Owszem, ale teatr
z pewnością nie. 
Na co możemy 
więc liczyć? 

ROZ MO WA Z
OL GIER DEM GEB LE WI CZEM
mar szał kiem wo je wódz twa 
za chod nio po mor skie go 

AN DRZEJ KRAŚ NIC KI JR: Po dział
uni j nych fun du szy, ja kie ma do dys-
 po zy cji nasz re gion, wy da je się
czy tel ny, ale jak się oka zu je, po ja -
wia się już mnó stwo szcze gó ło -
wych py tań. Np. pre ze si miej skich
spó łek au to bu so wych bo ją się, że
nie bę dą mo gli ku po wać z uni j ną
do ta cją au to bu sów z na pę dem
spa li no wym, a je dy nie z elek trycz -
nym lub hy bry do wym, któ re – jak
twier dzą – w Szcze ci nie się nie
spraw dza ją. To jak bę dzie z ty mi
au to bu so wy mi za ku pa mi?
OL L GIERDGIERD GEB EB LE LE WICZWICZ: : Au to bu sy bę-
 dą mog ły mieć sil nik Dies la, ale tyl-
 ko naj no wszej ge ne ra cji, speł nia ją cy
ak tu al ne uni j ne nor my [to prze woź -
ni ków sa tys fak cjo nu je – przyp. red.].
Oczy wi ście mo gą też być do fi nan so -
wa ne za ku py au to bu sów hy bry do -
wych i z sil ni ka mi elek trycz ny mi.
Py tań o moż li wość wy ko rzy sta nia
uni j nych fun du szy bę dzie wię cej.
Gdzie szu kać od po wie dzi?

– W pun ktach in for ma cyj nych
– głów ny znaj du je się przy ul. Kuś -
nier skiej w Szcze ci nie, po zo sta łe roz-
 lo ko wa ne są na te re nie ca łe go wo je -
wódz twa. 

Je steś my w fa zie kon sul ta cji. Do
15 kwiet nia moż na zgła szać wszel kie-
 go ro dza ju su ge stie i uwa gi do Re gio-
 nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go.
Nie wszyst ko mo że my zmie nić, bo
bar dzo du żo rze czy zo sta ło wy ne -
go cjo wa nych z Ko mi sją Eu ro pej ską. 
Ko mi sja po sta wi ła bar dzo trud ne wa-
 run ki do ty czą ce bu do wy dróg. Czy
w tej sy tu a cji Szcze cin ma np. szan sę
na do fi nan so wa nie bu do wy ko lej ne -
go eta pu ob wod ni cy śród miej skiej?

– Ko mi sja twar do sprze ci wi ła się
do fi nan so wa niu tzw. dróg lo kal nych.

Mo że my fi nan so wać tyl ko dro gi
o cha rak te rze re gio nal nym, któ re
uzu peł nia ją sieć TEN-T. W na szym
wo je wódz twie do tej sie ci na le żą dro-
 gi 3 i 6. Mo że my więc so bie wy o bra -
zić, że wszyst kie dro gi wo je wódz kie
pro wa dzą ce do wspom nia nych tras
moż na we sprzeć fi nan so wo. Nato -
miast po bar dzo dłu gich i żmud nych
ne go cja cjach uda ło nam się usta lić,
że 15 proc. z tych fun du szy bę dzie
moż na wy kro ić na tzw. dro gi lo kal -
ne. Po roz ło że niu te go na ca ły Szcze-
 ciń ski Ob szar Me tro po li tar ny nie uda
się z tych pie nię dzy zre a li zo wać bar-
 dzo du żych in we sty cji, a ta ką jest bu-
 do wa ob wod ni cy. Chy ba że udo wod-
 ni my, że te go ty pu in we sty cja ma swój
wy miar w za kre sie re a li za cji gos po -
dar ki ni skoe mi syj nej, czy li poz wo li
uni k nąć za nie czysz cze nia po wie trza
w mie ście [na to jest osob na pu la eu-
 ro fun du szy – przyp. red.]. Wie my, jak
waż nym za da niem dla Szcze ci na jest
dal szy roz wój ob wod ni cy śród miej -
skiej. Bę dzie my się za sta na wiać, czy
we sprzeć mia sto w po zy ski wa niu fun-
 du szy z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In-
 fra struk tu ra i Śro do wi sko [uni j ne fun-
 du sze dzie lo ne na po zio mie ogól no-
 pol skim – przyp. red.], czy też tak
skon fi gu ro wać in we sty cję, by przy-
 naj mniej część te go za da nia zo sta ła
zre a li zo wa na w ra mach RPO. 
Czy li do fi nan so wa na zo sta nie tyl ko
bu do wa węz ła Łęk no, bo tam
skrzy żu je się ko lej miej ska, au to bu -
sy i tram wa je, a dro ga od Ar koń -
skiej bę dzie w ca ło ści fi nan so wa na
przez mia sto?

– Ta ki wa riant też roz wa ża my. Dla
klu czo wych za dań chce my za sto so -
wać in dy wi du al ne po dej ście. Po wo -
ła liś my zes pół, któ ry bę dzie się za-
 sta na wiać, o ja kie fun du sze moż na
bę dzie apli ko wać.
Co z Te a trem Pol skim? Pla ny je go
mo der ni za cji też nie po kry wa ją się
z uni j ną po li ty ką.

– Ko mi sja tak że w tym przy pad ku
po sta wi ła bar dzo trud ne wa run ki,
ogra ni cza jąc pro jek ty do ty czą ce in-
 fra struk tu ry kul tu ry do 5 mln eu ro.
Nie ste ty, za ta kie pie nią dze nie zmo-

 der ni zu je my te a tru. My ślę jed nak,
że bę dzie my mie li w tej spra wie do-
 bre go so jusz ni ka w po sta ci pani mi-
 ni ster Mał go rza ty Omi la now skiej [mi-
 ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do -
we go – przyp. red.] i bę dzie my za bie-
 gać o fun du sze cen tral ne, ale nie te
uni j ne, tyl ko rzą do we. Wy sto so wa -
łem pis mo do pani mi ni ster Omi la -
now skiej i pani mi ni ster Ma rii Wa-
 siak [mi ni ster in fra struk tu ry i roz wo -
ju – przyp. red.] z pro po zy cją, byś my
po trak to wa li to ja ko za da nie prio ry-
 te to we z za kre su kul tu ry dla na sze -
go re gio nu. Je stem pe łen na dziei, że
uda nam się te mu za da niu spro stać.

Pod czas pre zen ta cji no we go RPO
wspo mi nał pan o pro jek cie do ty -
czą cym Łasz tow ni. Ty le że Mu ze -
um Mor skie też nie wcho dzi w ra-
 chu bę. Więc o co cho dzi?

– Od dłuż sze go cza su wie my, że
mu zea nie bę dą mog ły być do fi nan -
so wa ne z na szych uni j nych fun du -
szy. Dla te go sta ra liś my się prze kon -
wer to wać ideę mu ze um mor skie go
na Łasz tow ni w ideę cen trum na u ki
po łą czo ne go z tłem hi sto rycz nym.
Mam na to swój po mysł, ale nie chciał-

 bym go jesz cze ujaw niać. Przy oka-
 zji ina u gu ra cji no wej prze strze ni miej-
 skiej na Łasz tow ni, czy li sta rej rzeź-
 ni, roz ma wia łem z panią La u rą Ho-
 ło wacz, gos po da rzem te go obiek tu.
Umó wi liś my się, że nie dłu go po świę-
 tach zor ga ni zu je my okrąg ły stół, gdzie
w spra wie Łasz tow ni spot ka ją się in-
 sty tu cje pu blicz ne i pry wat ne. 
Ak tu al nym te ma tem jest też miej ski
plan re wi ta li za cji al. Woj ska Pol-
 skie go. Bę dą na to uni j ne fun du -
sze?

– W koń czą cej się pu li uru cho mi -
liś my do te go ce lu na rzę dzie w po sta -
ci pro gra mu Jes si ca [to fun du sze, któ-
 re są po ży cza ne na atrak cyj nych wa-
 run kach, tzw. in stru ment zwrot ny
– przyp. red.]. Był to chy ba je den z naj -
bar dziej kry ty ko wa nych po my słów.
Mó wio no, że tyl ko do ta cja mo że spo-
 wo do wać au ten tycz ną re wi ta li za cję
kwar ta łów miej skich. I oka za ło się,
że z do ta cja mi nie wie le pro jek tów
wy szło. Cho ciaż by ża den pro jekt
Szcze ciń skie go Cen trum Re no wa -
cyj ne go nie zo stał zre a li zo wa ny. A pie-
 nią dze skie ro wa ne na Jes si cę spo wo-
 do wa ły po zy tyw ny im puls. Uda ło się
za ich po mo cą zre wi ta li zo wać sta rą
rzeź nię, bu dy nek po fa bry ce Po lmo,
Da nę czy pa pier nię Skol win. To świet-
 ne przy kła dy na to, że re wi ta li za cja
nie za wsze mu si opie rać się na do ta-
 cji. Bę dzie my za tem ko rzy stać z ta-
 kich in stru men tów zwrot nych.
Pew nia kiem, je śli cho dzi o uni j ne
do fi nan so wa nie za rów no na szcze-
b lu cen tral nym, jak i w ra mach
RPO, wy da je się pro jekt Szcze ciń -
skiej Ko lej Me tro po li tal nej. Po zo -
sta ją już tyl ko for mal no ści?

– Tak. Nato miast mu si my mieć
świa do mość te go, że trze ba wcześ -
niej wszyst ko do brze prze li czyć. An-
 ga żo wa nie tak po tęż nych pie nię dzy
na po zio mie in we sty cji mu si uwzględ-
 niać moż li wość póź niej sze go utrzy-
 ma nia in fra struk tu ry. Te raz cze ka my
na od po wiedź, ja kie bę dą osta teczne
kosz ty eks plo a ta cji sie ci i ja kie mo że
być za in te re so wa nie miej ską ko le ją
[do ku men ta cja bę dzie w po ło wie ro-
 ku – przyp. red.]. Oczy wi ście, nie ja -

ko dzię ki zam knię ciu Mo stu Dłu gie-
 go lu dzie od kry li, że ko lej się zmie ni-
 ła i war to z niej ko rzy stać, że to atrak-
 cyj ny śro dek lo ko mo cji. To mnie bar-
 dzo cie szy. Trze ba też uczci wie po-
 wie dzieć, że zbu do wa nie SKM ozna-
 cza re wo lu cję w sy ste mie trans por -
to wym. To zbu do wa nie na no wo ca-
 łej sie ci ko mu ni ka cji miej skiej. 
Pod czas pre zen ta cji przed sta wił
pan też po mysł bu do wy za po mo -
cą uni j nych fun du szy spój nych tu-
 ry stycz nych szla ków ro we ro wych
w wo je wódz twie, cze goś na
kształt  Za chod nio po mor skiego
Szlaku Że glar skiego, któ ry po-
 wstał za pie nią dze RPO. Jak to ma
wy glą dać?

– Ma rzy mi się ta kie roz wią za nie,
ale trze ba uczci wie po wie dzieć, że
nie zro bi my go bez te go, co już ma-
 my, i za an ga żo wa nia in nych pod-
 mio tów. Mam tu na my śli prze de
wszyst kim La sy Pań stwo we, któ re
wy bu do wa ły w osta t nich la tach set-
 ki ki lo me trów dróg, głów nie dla ce-
 lów prze ciw po ża ro wych [ruch aut
jest na nich za ka za ny – przyp. red.].
Mo gą one zo stać wy ko rzy sta ne tak-
 że ja ko szla ki ro we ro we. Mo że my
rów nież wy ko rzy stać zmo der ni zo -
wa ne i utwar dzo ne wa ły prze ciw -
po wo dzio we. Po zo sta je in te gra cja
szla ków, bu do wa łącz ni ków, ozna-
 ko wa nia, na nie sie nia na ma py. To
du że wy zwa nie, ale gdy roz ma wiam
z po szcze gól ny mi sa mo rzą dow ca -
mi i przed sta wiam ideę, to na praw-
 dę tra fiam na bar dzo po dat ny grunt.
Wszy scy chcą się włą czyć, wszy scy
chcą wy kła dać pie nią dze, by ten
pro jekt zre a li zo wać. My ja ko urząd
przy stą pi liś my już na wet do bar dzo
in ten syw nej in wen ta ry za cji te go,
co ma my. Ro bi my to włas ny mi si ła-
 mi, opie ra jąc się na Re gio nal nym
Biu rze Gos po dar ki Prze strzen nej.
Pod su mo wu jąc: nie chce my bu do -
wać jed nej ścież ki, któ ra po chło nie
50-80 mln i bę dą z niej za do wo lo ne
tyl ko czte ry gmi ny. Chce my te pie-
 nią dze roz dzie lić tak, by uzy skać
znacz nie wię kszy efekt. �

ROZ MA WIAŁ AN DRZEJ KRAŚ NIC KI JR

Nie bę dzie ła two zdo ta cja mi

OLGIERD GEBLEWICZ:

– Wiemy, jak ważnym
zadaniem dla Szczecina
jest dalszy rozwój
obwodnicy śródmiejskiej.
Będziemy się zastanawiać,
czy wesprzeć miasto
w pozyskiwaniu funduszy
z Programu Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko, czy też tak
skonfigurować inwestycję,
by przynajmniej część 
tego zadania 
została zrealizowana 
w ramach RPO 

Ob wod ni ca śród miej ska
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POLSKA ZACHODNIA Szczecin
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EDUKACYJNA WIOSNA 
W „WYBORCZEJ”

Uczniowie! Nauczyciele! Rodzice!

2 kwietnia % Sprawdzian szóstoklasisty

9-11 kwietnia % Próbne egzaminy gimnazjalne

13-15 kwietnia % Próbne matury

22-24 kwietnia % Egzaminy gimnazjalne

33095444.n

33088525.n
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In te li gen tną spe cja li za cją mo że stać się każ da dzie dzi na, w któ -
rej ba da nia na u ko we sty ka ją się z biz ne sem. Mu si jed nak być
in no wa cyj na, bo za le ży nam na włas nych, uni katowych, moc -
nych pro duk tach i usłu gach. Po win na też być już ja koś za ko rze -
nio na w na szym re gio nie – nie chce my bu do wać zam ków
z pia sku, ale wzmac niać to, co sa mo roś nie. 

W ja ki spo sób wy bie rze my in te li gen tne spe cja li za cje Dol ne go
Ślą ska? Przy mie rza my się do te go już od kil ku lat. Po pier wsze
– w 2011 r. przy ję liś my włas ną re gio nal ną stra te gię in no wa cji.
Wstęp nie wska za ła wio dą ce na Dol nym Ślą sku no wo czes ne
bran że gos po dar ki i ob sza ry ba dań na u ko wych. Po dru gie – na
po cząt ku te go ro ku spraw dza liś my, czy miej sco we przed się bior -
stwa są za in te re so wa ne in no wa cja mi. Przy jrze liś my się też dzia -
ła niom z za kre su ba dań i roz wo ju (B&R) pro wa dzo nym przez
fir my i uczel nie. Po trze cie – two rzy my gru py ro bo cze skła da ją -
ce się z lu dzi biz ne su, na u ki i przed sta wi cie li Sa mo rzą du Wo je -
wódz twa. To one ma ją wy pra co wać pro po zy cje spe cja li za cji.
Grup jest sześć. Każ da zaj mu je się in ną dzie dzi ną. Ich ob sza ry
za in te re so wań to: su row ce na tu ral ne i za a wan so wa ne ma te ria -
ły (w tym np. na no tech no lo gia); żyw ność fun kcjo nal na i nu tra -
ce u ty ki (bio tech no lo gia, pro fi lak ty ka cho rób cy wi li za cyj nych
itp.); pro duk cja ma szyn i urzą dzeń oraz ob rób ka me ta li; bran ża
che micz na i far ma ce u tycz na; mo bil ność prze strzen na (w tym
sa mo lo ty i po dzes po ły do pro duk cji lot ni czej); tech no lo gie in -
for ma cyj no-ko mu ni ka cyj ne, czy li ICT.

Gru py za czną pra co wać w kwiet niu. Ich pier wsze pro po zy cje tra -
fią do Za rzą du Wo je wódz twa, któ ry w ma ju ma przy jąć pierw szy
pa kiet in te li gen tnych spe cja li za cji. Ale to do pie ro po czą tek pra cy
w gru pach. Ma ją one spo ty kać się aż do 2020 r. Ich za da niem jest
wska zy wa nie ewen tu al nych no wych spe cja li za cji – bo li sta przy -
ję ta w ma ju przez Za rząd Wo je wódz twa nie bę dzie zam knię ta.

Jed no cześ nie ja ko Sa mo rząd Wo je wódz twa wspie ra my sta ra nia
Uni wersytetu Przy rod ni cze go we Wroc ła wiu o prze ję cie czę ści
za dań Wspól no ty Wie dzy i In no wa cji (czy li tzw. KIC) Fo od4Fu tu -
re. Wspól no ty dzia ła ją w ra mach Eu ro pej skie go In sty tu tu In no -
wa cji i Tech no lo gii (EIT). Ma ją cha rak ter roz pro szo ny – każ dy
ta ki KIC to par tner stwo gru py uczel ni, in sty tu tów i firm z kil ku
państw. Two rzą one tzw. cen tra ko lo ka cji. I oto właś nie Uni -
wersytet Przy rod ni czy we Wroc ła wiu za bie ga – wraz z Uni -
wersytetem War miń sko-Ma zur skim w Ol szty nie – o stwo rze nie
ta kie go cen trum w Pol sce na po trze by KIC Fo od4Fu tu re. Ma ono
dzia łać we Wroc ła wiu. Sta ra nia te pro wa dzo ne są w ra mach
nie miec ko-szwaj car sko-au striac kie go kon sor cjum, któ re za mie -
rza ubie gać się o ten KIC w kon kur sie za po wia da nym przez EIT
na 2016 r.

W tym pro jek cie czte ry pod mio ty z Pol ski mo gą li czyć na sta tus
tzw. co re par tners, czy li par tne rów-za ło ży cie li. Oprócz wspom -
nia nych uczel ni z Wroc ła wia i Ol szty na są to dwie fir my – SM
Mlek pol i Mas pex. Par tne rzy bę dą mie li wpływ na two rze nie
pro gra mu KIC i na za rzą dza nie nim. Je śli uda się utwo rzyć cen -
trum ko lo ka cji KIC Fo od4Fu tu re we Wroc ła wiu, Pol ska bę dzie
od gry wać w ra mach EIT klu czo wą ro lę w sek to rze mle czar skim,
owo co wo-wa rzyw nym i w dzie dzi nie tzw. nu tra ce u ty ków, czy li
żyw no ści o wła ści wo ściach lecz ni czych. Zna le źli byś my się
w gru pie in sty tu cji na u ko wych i przed się biorstw, któ re pra co -
wa ły by nad in no wa cja mi dla prze my słu żyw no ścio we go.

Dol ny Śląsk ko or dy nu je też dzia ła nia wo je wództw Pol ski Za -
chod niej w dzie dzi nie współ pra cy na u ki i biz ne su. Jest to je den
z oś miu ob sza rów te ma tycz nych wspól nej stra te gii re gio nów
tej czę ści kra ju. W ra mach tej współ pra cy pla no wa ne są obec -
nie dwa przed sięw zię cia (ale ta li sta jest otwar ta, mo gą po ja -
wić się ko lej ne). Pierw szym z nich jest Cen trum Tech no lo gii
Na no fo to nicz nych, nad któ rym pra cu je Po li tech ni ka Wroc ław -
ska. Prze wi dy wa ny koszt: 57 mln zł. Dru gim – Pół noc no za chod -
nie Cen trum Bio gos po dar ki (Bio AT), przy go to wy wa ne przez

Za chod nio po mor ski Uni wersytet Tech no lo gicz ny w Szcze ci nie.
Prze wi dy wa ny koszt: 260 mln zł. Obie te uczel nie są tu li de ra -
mi kon sor cjów. Po li tech ni ka Wroc ław ska przy swo im pro jek cie
współ pra cu je m.in. z In sty tu tem Tech no lo gii Elek tro no wej
w War sza wie, In sty tu tem Fi zy ki PAN w War sza wie i In sty tu tem
Ni skich Tem pe ra tur i Ba dań Struk tu ral nych PAN we Wroc ła wiu.
Zgod nie z pla nem, Cen trum Tech no lo gii Na no fo to nicz nych ma
po wstać we Wroc ła wiu, w kam pu sie po li tech ni ki przy ul. Dłu -
giej. Pro jekt jest za pi sa ny ja ko jed no z tzw. przed sięw zięć wa -
run ko wych do Kon trak tu Te ry to rial ne go dla Wo je wódz twa
Dol no ślą skie go (do ku ment wska zu ją cy in we sty cje, ja kie ma ją
zo stać zre a li zo wa ne w re gio nie do 2020 r. ze środ ków uni j nych,
kra jo wych i wo je wódz kich). Ma już go to wy pro gram fun kcjo -

nal no-użyt ko wy oraz nie zbęd ne poz wo le nia. Uzy skał też po zy -
tyw ną opi nię Mi ni ster stwa Na u ki i Szkol nic twa Wyż sze go. Cen -
trum mia ło by po wstać do 2017 r., dzię ki fi nan so we mu
wspar ciu rzą du i UE. Obec nie Po li tech ni ka Wroc ław ska pro wa -
dzi roz mo wy na te mat ewen tu al ne go włą cze nia in nych za in te -
re so wa nych in sty tu cji z Pol ski Za chod niej do pro jek tu.
Tech no lo gie na no fo to nicz ne sto so wa ne są m.in. w te le ko mu ni -
ka cji, ba te riach sło necz nych i ultra czułych sen so rach dla ochro -
ny śro do wi ska, bez pie czeń stwa i dia gno sty ki me dycz nej.
Po li tech ni ka Wroc ław ska ma już spo re do świad cze nie w tej
dzie dzi nie. Pro wa dzi ła ba da nia w za kre sie tech no lo gii na no fo -
to nicz nych w ra mach sze ściu pro jek tów mię dzy na ro do wych
i czter na stu gran tów kra jo wych.

W maju Zarząd Województwa wybierze inteligentne specjalizacje
Dolnego Śląska. Być może już w przyszłym roku dowiemy się, czy we
Wrocławiu będzie jedna z siedzib Food4Future – wspólnoty EIT
zajmującej się badaniami nad żywnością. Zaś w ramach współpracy
regionów Polski Zachodniej Politechnika Wrocławska szykuje Centrum
Technologii Nanofotonicznych warte 57 mln zł.

Dolnośląskie stawia na inteligentne specjalizacje

fot. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

fot. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu fot. Politechnika Wrocławska fot. Politechnika Wrocławska
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Za rząd KGHM ZA NAM Sp. z o.o. do sko na le zda je
so bie z te go spra wę. Dzię ki wsłu chi wa niu się
w głos na szych pra cow ni ków je steś my w sta nie
uspraw niać sy stem we wną trzor ga ni za cyj nej ko -
mu ni ka cji. To z ko lei poz wa la ini cjo wać po żą da ne
dzia ła nia zmie rza ją ce do nie u stan ne go roz wo ju
i po pra wy ak tu al ne go sta nu. Po ziom sa tys fak cji
z wy ko ny wa nej pra cy i utrzy my wa na na wy so kim
pu ła pie mo ty wa cja prze kła da się na za an ga żo wa -
nie za trud nio nych w Spół ce osób. Ich ak tyw na
po sta wa pro wa dzi do pod no sze nia ja ko ści ofe ro -
wa nych przez nas pro duk tów i usług, wzro stu
ren tow no ści oraz za do wo le nia współ pra cu ją cych
z na mi kon tra hen tów – mó wi Le szek Stoj ke, Pre -
zes Za rzą du KGHM ZA NAM Sp. z o.o.
Stąd też, wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom,
ko lej ny raz prze pro wa dzo ne zo sta nie w Spół ce Ba -
da nie Sa tys fak cji Pra cow ni ka. Wy ni ki ba dań, za -
wie ra ją ce in for ma cje z ob sza ru ogól nej sa tys fak cji
z pra cy, po zio mu mo ty wa cji, re la cji z bez poś red -
nim prze ło żo nym czy spraw no ści prze pły wu in for -
ma cji poz wo lą zi den ty fi ko wać prio ry te ty i okre ślić
za kres dzia łań wdro że nio wych.

Ba da nie, w któ rym wy ko rzy sta ny zo sta nie ano -
ni mo wy kwe stio na riusz an kie ty, zo sta nie prze -
pro wa dzo ne przez pra cow ni ków Dzia łu
Za rzą dza nia, Mar ke tin gu i Pu blic Re la tions. Tym
sa mym in for ma cje po zy ska ne od bli sko 2500
pra cow ni ków za trud nio nych w re jo nie Za głę bia
Mie dzio we go w żad nym stop niu nie ob cią żą
bud że tu przed się bior stwa. 

KGHM ZA NAM jest naj wię kszą Spół ką w Gru -
pie Ka pi ta ło wej KGHM Pol ska Miedź S.A. Jest
pro du cen tem ma szyn i sprzę tu gór ni cze go
oraz świad czy usłu gi in we sty cyj ne na te re nie
ko palń, hut mie dzi i Za kła dów Wzbo ga ca nia
Rud. Obec nie za trud nia po nad 2500 osób.

W bie żą cej ofer cie Spół ki znaj du ją się na stę -
pu ją ce ka te go rie pro duk tów i usług: ma szy -
ny gór ni cze, prze noś ni ki taś mo we, kru szar ki,
kon struk cje sta lo we, od le wy, ko twy, ma szy -
ny flo ta cyj ne, wy po sa że nie szy bów, ser wis,
re mon ty i utrzy ma nie ru chu.

Pracownik
fundamentem 
sprawnej organizacji

Fi la rem każ de go do brze pros pe ru ją ce go przed się bior stwa jest za do wo lo ny i zmo ty wo -
wa ny pra cow nik. Ten, zda wa ło by się, utar ty slo gan z upły wem cza su nie tra ci na zna -
cze niu. Ba, na bie ra co raz wię kszej mo cy. To właś nie fir my, w któ rych za trud nie ni
trak tu ją or ga ni za cję jak wspól ne do bro, są w sta nie od no sić suk ce sy. Suk ce sy, o któ re
w cza sach fluk tu a cji ryn ko wych nie zwy kle trud no.


