Nasz plebiscyt – Dolnośląski produkt 2014

Liderzy unijnych dotacji

Zgłoś dolnośląski produkt do naszego plebiscytu.
Dziś piszemy o karpiu z Milicza i pstrągu kłodzkim.

Małym samorządom trudno starać się o dotacje,
ale niektóre radzą sobie z tym znakomicie.
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Dolnośląskie Gryfy dla najlepszych firm

FOT. PAWEŁ RELIKOWSKI

A Podczas Wielkiej Gali Biznesu w Teatrze Muzycznym Capitol poznaliśmy laureatów najbardziej prestiżowej nagrody regionu
A Przedsiębiorców doceniono m.in. za innowacyjność, a samorządowców za sukcesy we współpracy z biznesem

b Podczas Wielkiej Gali Biznesu Teatr Muzyczny Capitol wypełnił się do ostatniego miejsca. Przybyli przedstawiciele władz regionu, duchowieństwa, dyplomaci, naukowcy, przedsiębiorcy i samorządowcy.
Najlepsze firmy i samorządy wyróżniono w ośmiu kategoriach. Nowością było wprowadzenie nowej kategorii: nagroda dla firm spoza regionu za stały wkład w rozwój Dolnego Śląska. Otrzymała ją firma Ronal
Ryszard Żabiński
ryszard.zabinski@gazeta.wroc.pl

W

tym roku rywalizowało aż
sto pięćdziesiąt firm. Najwięcej kandydatów (45) zostało zgłoszonych w kategorii
mikroprzedsiębiorstw. W finale
XI edycji konkursu znalazło się
dwadzieściajedenfirmiinstytucji. Nagrody przyznano w następujących kategoriach.
A Nagroda za innowacyjny
pomysł na biznes/rozwój dla
mikro i małych przedsiębiorstw
– NEWIND Sp. z o.o.
A Nagroda za innowacyjny
pomysł na biznes/rozwój dla
średnich i dużych przedsię-

biorstw – Pneumat System Sp.
z o.o.
A Nagroda za szczególne
osiągnięcia w działalności
na rzecz rozwoju Dolnego Śląska –Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
A Nagroda dla firm spoza regionu za stały wkład w rozwój
Dolnego Śląska – RONAL POLSKA Sp. z o.o.
A Nagroda dla samorządów
za szczególne sukcesy we
współpracy z biznesem – Gmina Miasto Świdnica.
A Nagroda za odpowiedzialność społeczną firmy.
– OTTO Polska Sp.z o.o.
A
Nagroda za innowacyjność i współpracę biznesu z nauką– Metalerg Sp. z o.o.
s.k.

A Nagroda za sukcesy w eksporcie – Norimp Bako Poland.
Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, zwrócił uwagę na znaczenie innowacyjności. Jak
podkreślił, aż jedna czwarta
środków, które Dolny Śląsk
otrzyma w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
zostanie przeznaczona właśnie na wspieranie innowacyjności.
– Bardzo ważna jest jeszcze
ściślejsza współpraca nauki
z biznesem, komercjalizowanie wynalazków, które powstają w dolnośląskich uczelniach – powiedział Cezary
Przybylski. – Dzięki temu i silnemu unijnemu wsparciu
w obecnej perspektywie fi-

nansowania nasz region może
dokonać cywilizacyjnego skoku.
– Jestem po raz pierwszy
na gali Dolnośląskiego Gryfa
– Nagrody Gospodarczej – powiedział Tomasz Smolarz, wojewoda dolnośląski. – Cenię
w tej nagrodzie zwłaszcza
zmienność kategorii, stały rozwój, udoskonalanie formuły.
Cieszę się, że w tym roku wyróżniamy przedsiębiorców
za społeczną odpowiedzialność
biznesu. To bardzo ważne, aby
nie liczyły się tylko zyski, ale
również chęć pomocy i dzielenia się z innymi.
W tym roku wprowadzono
również nową kategorię: nagroda dla firm spoza regionu za stały wkład w rozwój Dolnego Ślą-

ska. W ten sposób organizatorzy konkursu chcieli pokazać,
że mamy regionie wielkie, między innymi zagraniczne firmy,
które przyczyniają sie do jego
rozwoju.
Rafał Dutkiewicz, prezydent
Wrocławia, przed galą zapytał,
również obecnego na uroczystości profesora Witolda Orłowskiego, głównego doradcę ekonomicznego PWC, czy przedsiębiorstwa mają już kryzys za sobą.
– Pan profesor odpowiedział, że zdobywcy Dolnośląskich Gryfów z pewnością tak
– powiedział Rafał Dutkiewicz.
Prof. Bogusław Fiedor,
przewodniczacy kapituły nagrody, zwrócił uwagę na bardzo
dużą liczbę przedsiębiorstw ry-

walizujących w tym roku o statuetkę gryfa.
– Mieliśmy w związku
z tym prawdziwą mękę wyboru – powiedział prof. Fiedor.
– Chciałbym podkreślić, że ta
nagroda ma charakter honorowy, firmy nie ponoszą kosztów uczestnictwa w rywalizacji. W tym roku trochę inaczej
patrzyliśmy też na samorządy.
Ważnym kryterium oceny były ich sukcesy we współpracy
z otoczeniem biznesowym.
Organizatorami konkursu
są: Zachodnia Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców
Polska Miedź i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, partnerem merytorycznym firma PWC, a mecenasem konkursu mBank. A

II • Nasz region

Polska Gazeta Wrocławska
Czwartek, 30 października 2014

www.gazetawroclawska.pl

Gryfy dobrze promują dolnośląski biznes
A Jednostki samorządu terytorialnego dzięki nagrodzie zyskują wizerunkowo i promocyjnie
A Zwycięstwo czy nominacja w konkursie jest bodźcem do dalszego rozwijania swoich możliwości

a Grzegorz Dzik,
przewodniczący i członek
Prezydium Rady Zachodniej
Izby Gospodarczej,
konsul honorowy Ukrainy
we Wrocławiu,
prezes Impel S.A.
Cojest przyczyną dużegozainteresowaniakonkursemwtymroku?
Dużeznaczeniemiałprzegląddotychczasowychiutworzenienowych
kategoriinagródprzezpartneramerytorycznegoGryfów,firmęPWCreprezentowanąprzezprofesoraWitoldaOrłowskiego.Więcejprzedsiębiorcówuwierzyło,żenagrodajest
wichzasięgu.WtymrokuorganizacjaGaliGryfówpowierzonazostała
komitetowiorganizacyjnemu,któ-

Czymwyróżnilisiętegoroczni
laureaci?
Sądzę,żenajbardziejzadowolony
zwyborówkapitułymożebyćgospodarzDolnegoŚląska–marszałek
CezaryPrzybylski.Wspólnącechątegorocznychlaureatówbyładziałalnośćnarzeczpromocjinaszegoregionuorazinnowacyjnepodejście
doproduktówlubsposobuprowadzeniabiznesu.Widać,żenajlepsi
przedsiębiorcysąotwarcinaświat,

awięcsąkonkurencyjni.Innowacyjnośćtoobietnicasukcesugospodarczego,azatempotencjalniewiększewpływypodatkowedlaDolnego
Śląska,atakżelepszepłacedlapracownikówzatrudnionychwtychfirmach.
KrajomEuropyZachodniejgrozi
dekoniunktura.Cotooznaczadla
dolnośląskichfirm?
Potrafimyzaproponowaćpartnerskimgospodarkomeuropejskim
konkurencyjne,dobrzewyszkolone
kadry.PrzyrostinwestycjiwPolsce
maswojeźródłowniskichkosztach
pracy,popartychdobrymporządkiemprawnymiwielkąpracowitościąnaszychrodaków–tokołozamachowedlanaszejgospodarki.ZpewnościądekoniunkturawEuropieZachodniejbędziewyzwaniemdla
polskiegoprzedsiębiorcy.Gorsze
otoczeniezmniejszaszansęnasukces,alezdrugiejstronyzwiększamobilizację,poprawianiaefektywności
naszychfirmorazzainteresowanie
innymirynkami. Nie ma odwrotu
od innowacyjności i w porównaniu do innych krajów europejskich będziemy nadal szybciej się
rozwijać.
ROZMAWIAŁA:
KATARZYNAGĘSIARZ

Inwestować w projekty, które w przyszłości spowodują wzrost wartości firmy

FOT. PIOTR KRZYŻANOWSKI

Nie boję się postawić tezy, że daje
uznanie i prestiż w skali całego
kraju.

a Herbert Wirth, prezes KGHM
Polska Miedź S.A,
prezes Związku Pracodawców
Polska Miedź S.A.
Jakie znaczenie dla przedsiębiorców ma otrzymanie Dolnośląskiego Gryfa ?
Dolnośląski Gryf jest prestiżową
nagrodą województwa dolnośląskiego i udział w tym konkursie
jest wielką nobilitacją dla każdego
podmiotu. Zwycięstwo czy nawet
nominacja w tym konkursie jest
bez wątpienia bodźcem do dalszego rozwijania swoich możliwości. To też doskonała okazja
do promowania własnej marki
i pokazania swojego dorobku
i osiągnięć. Niekiedy stanowi
przepustkę na rynki zewnętrzne.

KGHM Polska Miedź S.A. jest
firmą globalną. Co musi zrobić
duża dolnośląska firma, aby
pójść w ślady kierowanego
przez Pana przedsiębiorstwa?
Nie ma gotowej recepty na sukces. Istotnym czynnikiem jest
dobre rozpoznanie rynku, obszaru, na którym podejmuje się konkurencyjną działalność z firmami
tej samej branży. Solidne podstawy ekonomiczno-finansowe
i sprawna organizacja wewnętrzna to bardzo ważne czynniki.
Najważniejsi są jednak ludzie.
Obecna pozycja KGHM i spółek
Grupy Kapitałowej na rynku globalnym to wynik wieloletniej
ciężkiej pracy oraz doświadczeń
pracowników i kadry zarządzającej. Bez nich nie udałoby się uzyskać takiej pozycji. Przejęcie
Quadra FNX poprzedzone zostało wielomiesięcznymi analizami
ekonomicznymi, finansowymi
i prawnymi. Przed podjęciem decyzji w tej sprawie zbadaliśmy
także szereg wcześniej dokonanych przejęć podobnych firm
w naszej branży. Istotne znacze-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

rymkierowałprezesIzbyMarek
Pasztetnik.Zpewnościązaangażowanieczłonkówkomitetupozwoliło
skutecznieprzybliżyćideęnagrody
przedsiębiorcom.Mogęśmiałopowiedzieć,żewzrostzainteresowania
jestnaturalnąkonsekwencjąrzetelnejpracykapitułykierowanejprzez
profesoraBogusławaFiedora.JednymsłowemwspólnaideaZachodniejIzbyGospodarczejiZwiązkuPracodawcówPolskiejMiedzirozwija
się,integrujeśrodowiskoprzedsiębiorcówzwładzamiiprzedstawicielaminauki.Chcemy,abywszystkie
elementywzajemniesięuzupełniały,
aprzedewszystkimbykażdaze
stronbyłasłuchana.Niewątpliwie
niepowiedzieliśmyostatniegosłowa,aGryfymająszansęstaćsięgospodarcząmarkąDolnegoŚląska.

Samorząd musi wspierać zwłaszcza mikro i małe przedsiębiorstwa

a Cezary Przybylski,
marszałek województwa
dolnośląskiego
Czy Dolnośląski Gryf – Nagroda
Gospodarcza dobrze promuje
działalność samorządów?
Dolnośląski Gryf to nagroda, która dobrze wpisała się w krajobraz
gospodarczy regionu. W tym roku
już po raz 11 wyróżniane są zarówno przedsiębiorstwa, jak i samorządy. Wydaje się, że nagroda
z każdym rokiem nabiera prestiżu
i przyciąga coraz więcej chętnych
do poddania się ocenie kapituły.
Szczególnie cieszy mnie wzrastające zainteresowanie ze strony
„mikro i małych” firm. Oznacza to,
że sektor ten ma się czym chwalić
i prezentuje coraz ciekawsze in-

Jakiesąnajwiększeosiągnięcia
dolnośląskichsamorządów
wtymroku?
Kapituła, wodniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego,
zwracała wtym roku szczególną
uwagę na gminne/powiatowe programy skierowane dla przedsiębiorców, zaangażowanie wpozyskiwanie nowych inwestycji i tworzenie
nowych miejsc pracy oraz oferty
wsparcia dla inwestorów . Kapituła
przyglądała się też dokładnie
wskaźnikom finansowym kandydatów donagrody. Wyróżniająca się
aktywność gmin/powiatów wobec
sektora biznesu musi bowiem iść
wparze z dobrą kondycją finansową samorządu. Wbieżącym roku
warto zwrócić uwagę na pojawiające się lokalne wspólne inicjatywy
administracji i sektora prywatnego.
Nie jest to może jeszcze partnerstwo publiczno-prywatne w pełnym tego słowa znaczeniu, ale z całą pewnością zalążek takiej kooperacji. Widać, że samorządy coraz lepiej komunikują się z biznesem,
angażują we wspólne inicjatywy
ocharakterze społecznym czy np.
związane zrozwojem dualnego
szkolnictwa zawodowego.
ROZMAWIAŁA:
KATARZYNAGĘSIARZ

Konsekwencja w opracowaniu własnej strategii i wdrożeniu jej w życie

nie miało także dokonanie wyboru odpowiednich firm doradczych, które umożliwiły naszej
spółce sprawne przejęcie firmy
zagranicznej, działającej poza
Unia Europejską.
Jak przedsiębiorstwo powinno
działać w okresie dekoniunktury?
Dekoniunktura to stan przejściowy i podjęte w tym okresie działania mogą mieć znaczący wpływ
na dalsze losy przedsiębiorcy
i przedsiębiorstwa. Przede
wszystkim należy zachować spokój i podejmować działania, które
dobrze się sprawdziły. Warto inwestować w innowacyjność, czyli
poszukiwać takich rozwiązań,
które wspomogą firmę w rozwiązaniu obecnych problemów,
zmniejszą koszty i być może znajdą nowe pole do działania. Ze
swojego doświadczenia mogę
także powiedzieć, że dobrym kierunkiem jest inwestowanie w zasoby. Należy wykorzystywać potencjał, jaki się ma, i inwestować
w projekty, które w dalszej perspektywie będą pracować
na wzrost wartości firmy.
ROZMAWIAŁ:
RYSZARDŻABIŃSKI

nowacyjne przedsięwzięcia, a to
jest droga do coraz szybszego ich
rozwoju. Jako samorządowcy powinniśmy w szczególny sposób
myśleć o wsparciu sektora „mikro
i małych” firm, ponieważ potrafią
one być siłą napędową w gospodarce opartej na wiedzy. Otrzymanie nagrody „Gryfa” przez te
firmy daje efekt wizerunkowy
i marketingowy. Mogą stać się
bardziej widoczne, dotrzeć
do szerszego grona klientów.
Co to znaczy „dobry,
wyróżniający się samorząd?”
Jednostki samorządu terytorialnego, dzięki wyróżnieniu Gryfem,
zyskują wizerunkowo i promocyjnie – są tymi, które kreują dobre
warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oraz otwartość wobec inwestorów. Posiadanie statuetki
Gryfa przez samorząd jest sygnałem dla sektora biznesu oraz zainteresowanych nowymi inwestycjami, że w tym miejscu może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony
władz oraz że administracja ma
tu właściwe podejście do przedsiębiorstw, kreuje specjalne programy współpracy, a w konsekwencji pozwala na rozwój biznesu.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Najlepsi przedsiębiorcy są otwarci na świat, a więc są konkurencyjni

a Prof. Witold Orłowski,
główny doradca ekonomiczny
PWC
Jaka jest ranga konkursu
Dolnośląski Gryf – Nagroda
Gospodarcza? Czy Pana
zdaniem nagroda ta dobrze
promuje dolnośląską przedsiębiorczość? Jak Pan postrzega województwo dolnośląskie, jeśli chodzi o rozwój
przedsiębiorczości?
Coraz bardziej powszechna jest
świadomość, że awans Polski
do wyższej ligi gospodarczej
wymaga stworzenia własnych,
silnych marek. W przeciwnym
razie pozostaje się tylko poddostawcą, który musi zadowolić
się miejscem w cieniu. To samo

stwierdzenie dotyczy poszczególnych regionów.
Sądzę, że Dolny Śląsk należy
do tych regionów Polski, które
zawsze przodowały pod względem zrozumienia znaczenia tego wyzwania i poświęcały mu
dużo uwagi.
Promocja własnych firm to promocja regionu i jego gospodarki. Dolnośląski Gryf jest bardzo
dobrym narzędziem wyróżniania tych, którzy robią w tym zakresie najwięcej. Wieloletnia
tradycja i przejrzyste mechanizmy przyznawania nagrody
czynią z niej dobre narzędzie
promocji.
Czy taka nagroda ułatwia
wyróżnionym przedsiębiorstwom promowanie marki
i w ogóle działalność marketingową?
Z nagrodami gospodarczymi
jest tak: jeśli nagroda cieszy się
szacunkiem i zaufaniem, stanowi znakomite narzędzie dalszej
promocji tych, którzy ja uzyskali. Oczywiście trzeba pamiętać,
że zazwyczaj chodzi tu o generalny wizerunek firmy, a nie
o marketing jej konkretnych
wyrobów czy usług. Ale bar-

dziej renomowania i znana marka oczywiście przekłada się
na to, w jaki sposób firma i jej
produkty są widziane na rynku.
Tegoroczni laureaci startowali w bardzo różnych kategoriach. Rywalizowały wielkie i małe firmy, samorzady.
Czy można tu znaleźć wspólny mianownik? Co, Pana zdaniem, wyróżnia tegorocznych laureatów?
Konsekwencja, konsekwencja
i jeszcze raz konsekwencja
w opracowaniu własnej strategii rozwoju i wdrażaniu jej w życie. No i oczywiście spora dawka odwagi. Nagrody przyznawane są w wielu różnych kategoriach, trafiają do bardzo
różnych firm. Ale na pewno
można powiedzieć, że są liczne
cechy wspólne u wszystkich finalistów. Odnieść sukces we
współczesnej gospodarce, zarówno na poziomie lokalnym
jak i globalnym, nie jest rzeczą
łatwą. Wszyscy finaliści mogą
stanowić przykład takiego sukcesu.
ROZMAWIAŁ:
RYSZARD ŻABIŃSKI

Polska Gazeta Wrocławska
Czwartek, 30 października 2014

www.gazetawroclawska.pl

Nasz region • III

Duma i wielka radość ze zdobycia Gryfów
A Jest to nagroda dla nas wyjątkowa. Ma długą historią i jest przyznawana za konkretne osiągnięcia
A Otrzymaliśmy sygnał, że podejmowane przez zarząd decyzje i ciężka praca przynoszą wymierne efekty
Gmina Miasto Świdnica

a Wojciech Murdzek,
prezydent Świdnicy.
Nagroda w kategorii
Samorząd terytorialny: „Nagroda dla
samorządowców
za szczególne sukcesy
we współpracy
z biznesem“
Dolnośląski Gryf to nagroda dla nas wyjątkowa, tym bardziej że ma
długą historię i przyznawana jest za konkretne
przedsięwzięcia i osiągnięcia. W naszym przypadku chodzi o bilans
działań świdnickiego
samorządu na rzecz
współpracy z biznesem
na przestrzeni ostatnich
lat. Gmina i Miasto
Świdnica przyciągnęła
firmy, które zainwestowały u nas prawie mi-

liard złotych, co dla jednostki samorządowej
w naszej skali jest
ogromnym osiągnięciem. Cieszę się, że
przez lata potrafiliśmy
tworzyć i dalej tworzymy pozytywny klimat
do negocjacji z biznesem. Jest to jedno z naszych najważniejszych
osiągnięć. Możemy pochwalić się inwestycjami wielkich rynkowych
graczy, jak nominowani
dziś Colgate-Palmolive
i Electrolux. Nie zapominamy także o naszych rodzimych przedsiębiorcach, takich jak
wiele jednoosobowych
firm, które są siłą napędową polskiej gospodarki.
Ta nagroda jest ukoronowaniem naszej
wspólnej, ciągłej pracy,
która w ciągu trzech kadencji mojej prezydentury dała efekt w postaci prawie 3,5 tysiąca
nowych miejsc pracy
w naszym mieście.
(KAZ)

OTTO Polska Sp. z o.o.

a Piotr
Ambrozowicz,
dyrektor.
Nagroda w kategorii
Przedsiębiorstwo:
„Nagroda za
odpowiedzialność
społeczną firmy“
Otto Polska jest na
Dolnym Śląsku od prawie dekady. Region
dolnośląski jest dla nas
jednym z kluczowych,
właśnie dlatego
zdecydowaliśmy się
przenieść naszą
siedzibę z Opola
do pięknego Wrocławia. Prowadzimy tu nie
tylko działalność czysto
biznesową, ale równie
ważna jest dla nasz lokalna społeczność.
Wyróżnienie ze strony
kapituły konkursu

właśnie za ten obszar
naszej aktywności to
dla nas niezwykły
zaszczyt, a także sygnał, że nasze działania
mają sens. Jesteśmy
ekspertem w zakresie
zintegrowanego
doradztwa personalnego. Od piętnastu lat
optymalizujemy
procesy kadrowo-zatrudnieniowe, pośredniczymy w zatrudnianiu pracowników
na skalę europejską
oraz prowadzimy wielopoziomowe procesy
rekrutacyjne.
Proponujemy również
naszym partnerom rozwiązania, które wspomagają elastyczność
zatrudnienia, a także
pozwalają obniżyć
koszty związane
z obsługą kadrowo-płacową pracowników,
w tym pracę tymczasową, outsourcing,
onsite, rekrutacją pracowników z Ukrainy,
payroll.
(KAZ)

Metalerg Sp. z o.o. s.k.

a Janusz Cieślak,
prezes zarządu.
Nagroda w kategorii
Innowacyjność:
„Nagroda
za innowacyjność
i współpracę biznesu
z nauką“
To dla nas wielkie wyróżnienie i miła niespodzianka. Metalerg to rodzinna firma, którą zapoczątkował mój ojciec
w końcu lat 60. Od tego
czasu postawiliśmy
na innowacyjność, co
do dziś wyróżnia nas
na tle dolnośląskiego
biznesu. Początki były
trudne. Często wspominam nasze pierwsze
targi w 1993 roku, kiedy
prezentowaliśmy kotły
do ogrzewania opalane
słomą. Wówczas ludzie

odwiedzający nasze
stoisko na targach nie
mogli pojąć, jak można
ogrzewać słomą mieszkania. Dziś zostaliśmy
nagrodzeni Dolnośląskim Gryfem – Nagrodą
Gospodarczą, co pokazuje, że mieliśmy rację,
tłumacząc Polakom,
że można wykorzystać
słomę do ogrzewania.
W najbliższej przyszłości pokażemy, że poprzez spalanie słomy
można także produkować energię elektryczną. Wtedy gospodarstwo rolne może być
całkowicie samowystarczalne, produkując
wszystkie potrzebne
rodzaje energii dzięki naszym kotłom.
Innowacyjność naszych
technologii potwierdzają także niskie wskaźniki
emisji dwutlenku węgla. Nasze produkty
doceniane są na całym
świecie, a ostatnio mamy nawet kontrakty
z USA.
(KAZ)

RONAL POLSKA Sp. z o.o.

a KrzysztofBogusław
Brosig,prezeszarządu.
Nagrodawkatagorii
Przedsiębiorstwo:
„Nagrodadafirmy
spozaregionuzastały
wkładwrozwój
DolnegoŚląska“
Bardzo się cieszę z przyznania Dolnośląskiego
Gryfa – Nagrody Gospodarczej przez tak znakomitą kapitułę. Z Ronal Polska jestem związany od 18
lat, czyli od początku istnienia firmy w Polsce. Nasza przygoda z polskim
przemysłem rozpoczęła
się od jednego, małego
zakładu zatrudniającego
200 osób. Dziś Ronal Polska świadczy najwyższej
klasy usługi dla potentatów motoryzacyjnych, jak
np. koncerny: Volkswa-

gen, Fiat, PSA, Ford, Audi,
Mercedes, BMW i Opel,
które zamawiają felgi aluminiowe do produkowanych samochodów. Teraz
nasze trzy zakłady – dwa
w Wałbrzychu i jeden
Jelczu-Laskowicach – zatrudniają ponad dwa tysiące osób. Największą satysfakcję daje nam zwycięstwo w dobrym gronie,
w kategorii „Nagroda dla
firmy spoza regionu
za stały wkład w rozwój
Dolnego Śląska.” Stanęliśmy w szranki z takimi gigantami, jak polskie oddziały firm Elektrolux czy
Colgate-Palmolive, a kapituła dostrzegła nasz stały
wkład w rozwój wspaniałego regionu, jakim jest
Dolny Śląsk. Naszym najnowszym osiągnięciem
jest wybudowanie
i otwarcie jednej z najnowocześniejszych w Europie fabryk produkujących
felgi aluminiowe. Dodam,
że to nasz pierwszy zakład w specjalnej strefie
ekonomicznej.
(KAZ)

NEWIND Sp. z o.o.

aDariuszGajewski,
prezeszarządu.Nagrodzonywkategorii
Przedsiębiorstwo:„Nagrodazainnowacyjny
pomysłnabiznes/rozwójdlamikroimałych
przedsiębiorstw“
Otrzymanietakznanego
iprestiżowegowyróżnieniajakDolnośląskiGryf
–NagrodaGospodarcza
jestuhonorowaniemnaszychdotychczasowych
działańnarynkuinformatycznym.
CechyprzypisywanemitycznymGryfom–takie
jak siła,czujność,waleczność,odwagaiwytrwałość–niesąnamobce
itymbardziejcieszymy
się,żezostałyone
wnasdostrzeżone.
Informatykaniejestdla

Pneumat System Sp. z o.o.
naswyłączniebiznesem,
alepasją,którąstaramy
sięmądrzerozwijać.
NEWINDoferujewsparcie
technologicznezzakresu
szerokorozumianegoIT
dlatychwszystkichfirm
iinstytucji,którestałysię
zależneodsystemów
komputerowych,szybkościprzetwarzaniailokalizowaniadanych.DziałającwbranżyITmamy
świadomość,żenasząroląjestwspieraniebiznesu
idziałalnościjednostek
administracjipublicznej,
ponieważskuteczność
ijakośćzarządzaniaworganizacjachzależy
odefektywnegoiniezawodnegofunkcjonowaniainfrastruktury.Aleto
niedostępdotechnologii
czyninaswyjątkowymi
wswojejbranży,leczniezwyklezaawansowany
izaangażowanyzespół
pracowników.Skupiliśmy
wfirmieludziprzygotowanychdorozwiązywaniaproblemówpojawiającychsięnastykuróżnych
technologii. (KAZ)

Norimp Bako Poland

a ZygmuntDudek,
prezeszarządu.
Nagrodawkategorii
Przedsiębiorstwo:
„Nagrodazaszczególnysukceswprocesie
internacjonalizacji
/eksporcie”
Gryf to zwieńczenie ciężkiej i mozolnej, wieloletniej pracy. Ważne jest odpowiednie wdrożenie
pomysłu w życie, zaoferowanie dobrego produktu, poparcie tego dobrą organizacją pracy,
dobrze opłacaną kadrą.
Ludzie w naszej firmie
mieli największy wpływ
na otrzymanie dzisiejszej
nagrody.
Nigdy nie doszlibyśmy
tu, gdzie dziś stoimy,
gdyby nie ludzie, których
należy doceniać i odpo-

aBożenaPachura,
wiceprezeszarządu.
Narodawkategorii
Przedsiębiorstwo:„Nagrodazainnowacyjny
pomysłnabiznes/rozwójdlaśrednichidużychprzedsiębiorstw“
Zwycięstwownaszejkategoriitodlanaswielkiprestiż.Śledziliśmykolejne
edycjekonkursuimamy
świadomość,wjakzaszczytnymgronie znalazła
sięnaszafirma.Wtymroku,pocichu,liczyliśmy
nanominację.Zdajemysobiesprawę,jakdużyskok
wrozwojuwykonałnasz
zespół:zwiększeniezatrudnieniao100proc.,
zwiększenieobrotówo70
proc.wostatnich3latach,
otwarcie7oddziałów
wPolsce.

Jesteśmyproducentem
siłownikówpneumatycznychisprężyngazowych
orazdostawcąelementów
irozwiązańpneumatycznychdladużego,ale
takżemałegoprzemysłu:
odzłączek,przezprzewody,pokompresory.Projektujemyiinstalujemysieci
sprężonegopowietrza.
Dotychczaszrealizowaliśmykilkasetinwestycji.
PosiadamydziałB+R,któryopracowujenowatorskie,innowacyjnerozwiązania,m.in.siłownikliniowyobudowiemodularnej,któryotrzymałtytuł
ProduktuRokuwjednym
znajważniejszychbranżowychkonkursów.Najważniejszyminaszymiosiągnięciamijestzaufanienaszychklientów,atakżeto,
żezasiadamywszacownymgronielaureatówDolnośląskiegoGryfa–NagrodyGospodarczej,co
napewnopomożepodkreślićnaszprestiżiprofesjonalizm,jakimmożemy
pochwalićsięodponad
czterechdekad. (KAZ)

Wrocł. Przeds. Hala Ludowa Sp. z o.o.
wiednio opłacać. To obowiązek dobrego pracodawcy.
Z dobrym zespołem
sukces sam się prędzej
czy później pojawi.
Nasze wyroby
z marcepanu są cenione
na całym świecie. W Polsce marcepan nie cieszy
się takim powodzeniem.
Większość naszych dochodów pochodzi z eksportu. Tym bardziej cieszy mnie wyróżnienie
przyznane przez kapitułę Gryfa „Nagroda
za szczególny sukces
wprocesieinternacjonalizacji/eks-porcie”.Otrzymaliśmytowyróżnienie
dośćniespodziewanie,
ponieważnaszafirmajest
dużobardziejrozpoznawalnanarynkachzagranicznych,najbardziej
wkrajachskandynawskichiwNiemczech,gdzie
marcepan jestniezwykle
popularny.Wprzyszłości
chcielibyśmywięcejnaszychproduktówsprzedawaćwPolsce.
(KAZ)

aAndrzejBaworowski,
prezeszarządu.Nagroda
wkategoriiPrzedsiębiorstwo:„Nagroda
zaszczególneosiągnięciawdziałalności
narzeczrozwoju
DolnegoŚląska“
Cieszęsię,żetakznakomitegronodoceniłonaszą
działalnośćjakowyjątkową.
Jużsamanominacjebyła
dlanasogromnąnobilitacją.Nagrodatowyraźny
sygnał,żepodejmowane
przezzarząddecyzjebiznesoweiprzedewszystkimciężkapracaiofiarnośćpracownikówprzynosząwymierneefekty.
Dziękiprawie300milionomzłotychzainwestowanychprzezWrocław

wmodernizacjęHaliiterenówprzylegających
doniej,jestonajeszcze
piękniejszaniż100lattemu.Jesttojedynywielofunkcyjnyobiektotakiej
kubaturze,mogącypomieścićkilkatysięcy
osóbpodjednymdachem.Naszymdużym
atutemsąoddanifirmie
pracownicyiichogromne,
wieloletniedoświadczeniewprowadzeniudziałalnościwystawienniczej
iorganizacjiwydarzeń.
Największymitegorocznymiosiągnięciamibyła
międzyinnymi
współorganizacjaMistrzostwŚwiatawPiłce
SiatkowejMężczyzn
2014,aletakżeVIedycji
WrocławGlobalForum,
czyZgromadzeniaRegionówEuropy.Ciekawostką
jestfakt,żewyróżniłanas
FundacjaGetty’egozLos
Angelesjakojedenz10.
najważniejszychobiektówarchitekturymodernistycznej
naświecie.
(KAZ)
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Wielka Gala Biznesu w Capitolu
A Na uroczystości pojawili się przedstawiciele różnych środowisk, ale wszystkich łączył właśnie Dolny Śląsk
A Wręczanie nagród dla najlepszych firm i samorządów przeplatane było występami aktorów Teatru Capitol
Ryszard Żabiński
ryszard.zabinski@gazeta.wroc.pl

L

eć nam Gryfie, wysoko leć, Dolnego Śląska sławą świeć – mówiono podczas Wielkiej Gali Biznesu
w Teatrze Muzycznym Capitol. Bo też właśnie
Dolny Śląsk był wspólnym mianownikiem poniedziałkowej
uroczystości. Przyjechali przedstawiciele różnych środowisk,
ale wszystkich łączył właśnie
nasz region.
Wręczanie nagród dla najlepszych przedsiębiorstw i samorządów przeplatane było
występami młodych aktorów
Teatru Muzycznego Capitol.
Dzięki nim usłyszeliśmy, jak
śpiewali Frank Sinatra, Sammy
Davis Junior i Dean Martin. Ich
legendarne trio elektryzowało
widownie wielkich sal koncertowych. Uczestnicy poniedziałkowej gali również byli pod
wrażeniem. a

b Od lewej: Cezary Przybylski, Grzegorz Dzik, Herbert Wirth, Rafał Dutkiewicz i prof. Witold Orłowski. Sala Teatru Muzycznego Capitol wypełniła się do ostatniego miejsca

bGości witali Grzegorz Dzik i Herbert Wirth

b Nagrodę otrzymuje Andrzej Baworowski, prezes Wrocławskiego
Przedsiębiorstwa Hala Ludowa

bRadość za zdobycia Gryfa była ogromna

b O nagrodę Gryfa rywalizowało aż 150 przedsiębiorstw. Najwięcej kandydatów zgłoszono w kategorii mikroprzedsiębiorstw

FOT. PAWEŁ RELIKOWSKI (6)

b Herbert Wirth i Grzegorz Dzik ogłaszają kolejnego laureata
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Szczególne podziękowania dla Kapituły Konkursu pod przewodnictwem Prof. Bogusława Fiedora,
wszystkich Uczestników Konkursu, Firm Współpracujących, Sympatyków i Gości Wielkiej Gali Biznesu
za czynny udział w promowaniu idei przedsiębiorczości, innowacyjności oraz wkład w rozwój Dolnego Śląska.

