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dodatek bezpłatnynasz region

W
tym roku ry-
walizowałoaż
sto pięćdzie-
siąt firm.Naj-
więcej kandy-
datów(45) zo-

stało zgłoszonych w kategorii
mikroprzedsiębiorstw.Wfinale
XI edycji konkursu znalazło się
dwadzieściajedenfirmiinstytu-
cji.Nagrodyprzyznanownastę-
pującychkategoriach.

A Nagroda za innowacyjny
pomysł na biznes/rozwój dla
mikro imałychprzedsiębiorstw
–NEWINDSp.zo.o.

ANagroda za innowacyjny
pomysł na biznes/rozwój dla
średnich i dużych przedsię-

biorstw – Pneumat System Sp.
zo.o.

A Nagroda za szczególne
osiągnięcia w działalności
na rzecz rozwoju Dolnego Ślą-
ska–WrocławskiePrzedsiębior-
stwoHalaLudowaSp. zo.o.

ANagrodadlafirmspozare-
gionu za stały wkładw rozwój
Dolnego Śląska – RONAL POL-
SKASp. zo.o.

ANagrodadla samorządów
za szczególne sukcesy we
współpracy z biznesem –Gmi-
naMiastoŚwidnica.

A Nagroda za odpowie-
dzialność społeczną firmy.
–OTTOPolskaSp.zo.o.

A Nagroda za inno-
wacyjność i współpracę bizne-
su z nauką–Metalerg Sp. z o.o.
s.k.

ANagrodazasukcesyweks-
porcie –NorimpBakoPoland.

CezaryPrzybylski,marsza-
łek województwa dolnoślą-
skiego, zwrócił uwagęna zna-
czenie innowacyjności. Jak
podkreślił, aż jedna czwarta
środków, które Dolny Śląsk
otrzyma w ramach Regional-
negoProgramuOperacyjnego,
zostanie przeznaczona właś-
nie na wspieranie innowacyj-
ności.

–Bardzoważna jest jeszcze
ściślejsza współpraca nauki
z biznesem, komercjalizowa-
nie wynalazków, które pow-
stają w dolnośląskich uczel-
niach – powiedział Cezary
Przybylski. – Dzięki temu i sil-
nemu unijnemu wsparciu
w obecnej perspektywie fi-

nansowania nasz regionmoże
dokonać cywilizacyjnego sko-
ku.

– Jestem po raz pierwszy
na gali Dolnośląskiego Gryfa
– Nagrody Gospodarczej – po-
wiedział Tomasz Smolarz, wo-
jewoda dolnośląski. – Cenię
w tej nagrodzie zwłaszcza
zmienność kategorii, stały roz-
wój, udoskonalanie formuły.
Cieszę się, że w tym rokuwy-
różniamy przedsiębiorców
zaspołecznąodpowiedzialność
biznesu. Tobardzoważne, aby
nie liczyły się tylko zyski, ale
również chęć pomocy i dziele-
nia się z innymi.

W tym rokuwprowadzono
równieżnowąkategorię:nagro-
dadlafirmspozaregionuzasta-
ływkładwrozwójDolnegoŚlą-

ska.W ten sposób organizato-
rzy konkursu chcieli pokazać,
żemamyregioniewielkie,mię-
dzy innymi zagraniczne firmy,
które przyczyniają sie do jego
rozwoju.

RafałDutkiewicz,prezydent
Wrocławia, przed galą zapytał,
również obecnego na uroczy-
stościprofesoraWitoldaOrłow-
skiego,głównegodoradcęeko-
nomicznegoPWC,czyprzedsię-
biorstwa mają jużkryzyszaso-
bą.

– Pan profesor odpowie-
dział, że zdobywcy Dolnoślą-
skich Gryfów z pewnością tak
–powiedziałRafałDutkiewicz.

Prof. Bogusław Fiedor,
przewodniczacy kapituły na-
grody,zwróciłuwagęnabardzo
dużąliczbęprzedsiębiorstwry-

walizującychwtymrokuosta-
tuetkęgryfa.

– Mieliśmy w związku
z tymprawdziwąmękęwybo-
ru – powiedział prof. Fiedor.
– Chciałbym podkreślić, że ta
nagroda ma charakter hono-
rowy, firmynieponoszą kosz-
tówuczestnictwawrywaliza-
cji.W tymroku trochę inaczej
patrzyliśmy teżna samorządy.
Ważnymkryteriumocenyby-
ły ich sukcesy wewspółpracy
z otoczeniem biznesowym.

Organizatorami konkursu
są: Zachodnia IzbaGospodar-
cza, Związek Pracodawców
PolskaMiedź iUrządMarszał-
kowskiWojewództwa Dolno-
śląskiego, partneremmeryto-
rycznym firma PWC, a mece-
nasem konkursumBank.A

Dolnośląskie Gryfy dla najlepszych firm

bPodczasWielkiej Gali BiznesuTeatrMuzycznyCapitolwypełnił się doostatniegomiejsca. Przybyli przedstawicielewładz regionu, duchowieństwa, dyplomaci, naukowcy, przedsiębiorcy i samorządowcy.
Najlepsze firmy i samorządywyróżnionowośmiukategoriach.Nowościąbyłowprowadzenienowej kategorii: nagrodadla firmspoza regionuza staływkładwrozwójDolnegoŚląska.Otrzymała ją firmaRonal
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A PodczasWielkiejGaliBiznesuwTeatrzeMuzycznymCapitolpoznaliśmylaureatównajbardziejprestiżowejnagrodyregionu
A Przedsiębiorców docenionom.in. za innowacyjność, a samorządowców za sukcesywewspółpracy z biznesem

Liderzy unijnych dotacji

Małym samorządom trudno starać się o dotacje,
ale niektóre radzą sobie z tym znakomicie.

STR. X

Nasz plebiscyt – Dolnośląski produkt 2014

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

RyszardŻabiński
ryszard.zabinski@gazeta.wroc.pl
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Gryfy dobrze promują dolnośląski biznes
A Jednostki samorządu terytorialnego dzięki nagrodzie zyskują wizerunkowo i promocyjnie
A Zwycięstwo czy nominacja w konkursie jest bodźcemdo dalszego rozwijania swoichmożliwości

aGrzegorzDzik,
przewodniczący i członek
PrezydiumRadyZachodniej
IzbyGospodarczej,
konsulhonorowyUkrainy
weWrocławiu,
prezes ImpelS.A.

Cojest przyczynądużegozainte-
resowaniakonkursemwtymro-
ku?
Dużeznaczeniemiałprzegląddo-
tychczasowychiutworzenienowych
kategoriinagródprzezpartnerame-
rytorycznegoGryfów,firmęPWCre-
prezentowanąprzezprofesoraWi-
toldaOrłowskiego.Więcejprzedsię-
biorcówuwierzyło,żenagrodajest
wichzasięgu.Wtymrokuorganiza-
cjaGaliGryfówpowierzonazostała
komitetowiorganizacyjnemu,któ-

rymkierowałprezesIzbyMarek
Pasztetnik.Zpewnościązaangażo-
wanieczłonkówkomitetupozwoliło
skutecznieprzybliżyćideęnagrody
przedsiębiorcom.Mogęśmiałopo-
wiedzieć,żewzrostzainteresowania
jestnaturalnąkonsekwencjąrzetel-
nejpracykapitułykierowanejprzez
profesoraBogusławaFiedora.Jed-
nymsłowemwspólnaideaZachod-
niejIzbyGospodarczejiZwiązkuPra-
codawcówPolskiejMiedzirozwija
się,integrujeśrodowiskoprzedsię-
biorcówzwładzamiiprzedstawicie-
laminauki.Chcemy,abywszystkie
elementywzajemniesięuzupełniały,
aprzedewszystkimbykażdaze
stronbyłasłuchana.Niewątpliwie
niepowiedzieliśmyostatniegosło-
wa,aGryfymająszansęstaćsięgo-
spodarcząmarkąDolnegoŚląska.

Czymwyróżnilisiętegoroczni
laureaci?
Sądzę,żenajbardziejzadowolony
zwyborówkapitułymożebyćgo-
spodarzDolnegoŚląska–marszałek
CezaryPrzybylski.Wspólnącechąte-
gorocznychlaureatówbyładziałal-
nośćnarzeczpromocjinaszegore-
gionuorazinnowacyjnepodejście
doproduktówlubsposobuprowa-
dzeniabiznesu.Widać,żenajlepsi
przedsiębiorcysąotwarcinaświat,

awięcsąkonkurencyjni.Innowa-
cyjnośćtoobietnicasukcesugospo-
darczego,azatempotencjalniewięk-
szewpływypodatkowedlaDolnego
Śląska,atakżelepszepłacedlapra-
cownikówzatrudnionychwtychfir-
mach.

KrajomEuropyZachodniejgrozi
dekoniunktura.Cotooznaczadla
dolnośląskichfirm?
Potrafimyzaproponowaćpartner-
skimgospodarkomeuropejskim
konkurencyjne,dobrzewyszkolone
kadry.PrzyrostinwestycjiwPolsce
maswojeźródłowniskichkosztach
pracy,popartychdobrymporząd-
kiemprawnymiwielkąpracowitoś-
ciąnaszychrodaków–tokołozama-
chowedlanaszejgospodarki.Zpew-
nościądekoniunkturawEuropieZa-
chodniejbędziewyzwaniemdla
polskiegoprzedsiębiorcy.Gorsze
otoczeniezmniejszaszansęnasuk-
ces,alezdrugiejstronyzwiększamo-
bilizację,poprawianiaefektywności
naszychfirmorazzainteresowanie
innymirynkami. Niemaodwrotu
od innowacyjności i wporówna-
niu do innych krajóweuropej-
skich będziemynadal szybciej się
rozwijać.
ROZMAWIAŁA:
KATARZYNAGĘSIARZ

Najlepsi przedsiębiorcy są otwarci na świat, a więc są konkurencyjni

aCezaryPrzybylski,
marszałekwojewództwa
dolnośląskiego

CzyDolnośląskiGryf–Nagroda
Gospodarczadobrzepromuje
działalnośćsamorządów?
Dolnośląski Gryf to nagroda, któ-
ra dobrzewpisała sięwkrajobraz
gospodarczy regionu.W tym roku
już po raz 11wyróżniane są zarów-
noprzedsiębiorstwa, jak i samo-
rządy.Wydaje się, że nagroda
z każdym rokiemnabiera prestiżu
i przyciąga corazwięcej chętnych
dopoddania się ocenie kapituły.
Szczególnie cieszymniewzrasta-
jące zainteresowanie ze strony
„mikro imałych” firm.Oznacza to,
że sektor tenma się czymchwalić
i prezentuje coraz ciekawsze in-

nowacyjne przedsięwzięcia, a to
jest droga do coraz szybszego ich
rozwoju. Jako samorządowcypo-
winniśmywszczególny sposób
myśleć owsparciu sektora „mikro
imałych” firm, ponieważpotrafią
onebyć siłą napędowąwgospo-
darce opartej nawiedzy.Otrzy-
manie nagrody „Gryfa” przez te
firmydaje efektwizerunkowy
imarketingowy.Mogą stać się
bardziejwidoczne, dotrzeć
do szerszego grona klientów.

Cotoznaczy„dobry,
wyróżniającysięsamorząd?”
Jednostki samorząduterytorialne-
go,dziękiwyróżnieniuGryfem,
zyskująwizerunkowo ipromo-
cyjnie – są tymi, którekreujądobre
warunkidla rozwojuprzedsiębior-
czościorazotwartośćwobec in-
westorów.Posiadanie statuetki
Gryfaprzezsamorząd jest sygna-
łemdla sektorabiznesuorazzain-
teresowanychnowymi inwesty-
cjami, żewtymmiejscumoże li-
czyćnapomoc iwsparciezestrony
władzorazżeadministracjama
tuwłaściwepodejściedoprzed-
siębiorstw,kreuje specjalnepro-
gramywspółpracy, awkonse-
kwencji pozwalana rozwójbizne-
su.

Jakiesąnajwiększeosiągnięcia
dolnośląskichsamorządów
wtymroku?
Kapituła,wodniesieniudojedno-
steksamorząduterytorialnego,
zwracaławtymrokuszczególną
uwagęnagminne/powiatowepro-
gramyskierowanedlaprzedsiębior-
ców,zaangażowaniewpozyskiwa-
nienowychinwestycji i tworzenie
nowychmiejscpracyorazoferty
wsparciadla inwestorów.Kapituła
przyglądałasięteżdokładnie
wskaźnikomfinansowymkandyda-
tówdonagrody.Wyróżniającasię
aktywnośćgmin/powiatówwobec
sektorabiznesumusibowiemiść
wparzezdobrąkondycjąfinanso-
wąsamorządu.Wbieżącymroku
wartozwrócićuwagęnapojawiają-
cesię lokalnewspólneinicjatywy
administracji i sektoraprywatnego.
Nie jesttomożejeszczepartner-
stwopubliczno-prywatnewpeł-
nymtegosłowaznaczeniu,alezca-
łąpewnościązalążektakiejkoope-
racji.Widać,żesamorządycoraz le-
piejkomunikująsięzbiznesem,
angażująwewspólneinicjatywy
ocharakterzespołecznymczynp.
związanezrozwojemdualnego
szkolnictwazawodowego.
ROZMAWIAŁA:
KATARZYNAGĘSIARZ

Samorządmusi wspierać zwłaszczamikro imałe przedsiębiorstwa
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aHerbertWirth,prezesKGHM
PolskaMiedźS.A,
prezesZwiązkuPracodawców
PolskaMiedźS.A.

Jakieznaczeniedlaprzedsię-
biorcówmaotrzymanieDol-
nośląskiegoGryfa?
Dolnośląski Gryf jest prestiżową
nagrodąwojewództwadolnoślą-
skiego i udziałw tymkonkursie
jestwielką nobilitacją dla każdego
podmiotu. Zwycięstwo czy nawet
nominacjaw tymkonkursie jest
bezwątpienia bodźcemdodal-
szego rozwijania swoichmożli-
wości. To też doskonała okazja
dopromowaniawłasnejmarki
i pokazania swojegodorobku
i osiągnięć. Niekiedy stanowi
przepustkę na rynki zewnętrzne.

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

KGHMPolskaMiedźS.A. jest
firmąglobalną. Comusi zrobić
dużadolnośląska firma, aby
pójśćwśladykierowanego
przezPanaprzedsiębiorstwa?
Niema gotowej recepty na suk-
ces. Istotnym czynnikiem jest
dobre rozpoznanie rynku, obsza-
ru, na którympodejmuje się kon-
kurencyjną działalność z firmami
tej samej branży. Solidne podsta-
wy ekonomiczno-finansowe
i sprawna organizacjawewnętrz-
na to bardzoważne czynniki.
Najważniejsi są jednak ludzie.
Obecna pozycja KGHM i spółek
Grupy Kapitałowej na rynku glo-
balnym towynikwieloletniej
ciężkiej pracy oraz doświadczeń
pracowników i kadry zarządzają-
cej. Bez nich nie udałoby się uzy-
skać takiej pozycji. Przejęcie
Quadra FNXpoprzedzone zosta-
łowielomiesięcznymi analizami
ekonomicznymi, finansowymi
i prawnymi. Przed podjęciemde-
cyzji w tej sprawie zbadaliśmy
także szeregwcześniej dokona-
nych przejęć podobnych firm
wnaszej branży. Istotne znacze-

niemiało także dokonaniewy-
boru odpowiednich firm dorad-
czych, które umożliwiły naszej
spółce sprawne przejęcie firmy
zagranicznej, działającej poza
Unia Europejską.

Jakprzedsiębiorstwopowinno
działaćwokresiedekoniunk-
tury?
Dekoniunktura to stan przejścio-
wy i podjętew tymokresie działa-
niamogąmieć znaczącywpływ
nadalsze losy przedsiębiorcy
i przedsiębiorstwa. Przede
wszystkimnależy zachować spo-
kój i podejmowaćdziałania, które
dobrze się sprawdziły.Warto in-
westowaćw innowacyjność, czyli
poszukiwać takich rozwiązań,
którewspomogą firmęw rozwią-
zaniu obecnychproblemów,
zmniejszą koszty i byćmoże znaj-
dą nowepole dodziałania. Ze
swojegodoświadczeniamogę
także powiedzieć, że dobrymkie-
runkiem jest inwestowaniewza-
soby.Należywykorzystywać po-
tencjał, jaki sięma, i inwestować
wprojekty, którewdalszej per-
spektywie będąpracować
nawzrostwartości firmy.
ROZMAWIAŁ:
RYSZARDŻABIŃSKI

Inwestowaćwprojekty, którewprzyszłości spowodująwzrostwartości firmy

aProf.WitoldOrłowski,
głównydoradcaekonomiczny
PWC

Jaka jest ranga konkursu
Dolnośląski Gryf – Nagroda
Gospodarcza? Czy Pana
zdaniem nagroda ta dobrze
promuje dolnośląską przed-
siębiorczość? Jak Pan po-
strzegawojewództwo dolno-
śląskie, 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 poddo-
stawcą, który musi zadowolić
się miejscem w cieniu. To samo

stwierdzenie dotyczy poszcze-
gólnych regionów.
Sądzę, że Dolny Śląsk należy
do tych regionów Polski, które
zawsze przodowały pod wzglę-
dem zrozumienia znaczenia te-
go wyzwania i poświęcały mu
dużo uwagi.
Promocja własnych firm to pro-
mocja regionu i jego gospodar-
ki. Dolnośląski Gryf jest bardzo
dobrym narzędziem wyróżnia-
nia tych, którzy robią w tym za-
kresie najwięcej. Wieloletnia
tradycja i przejrzyste mecha-
nizmy przyznawania nagrody
czynią z niej dobre narzędzie
promocji.

Czy taka nagroda ułatwia
wyróżnionymprzedsiębior-
stwompromowaniemarki
i w ogóle działalnośćmarke-
tingową?
Z nagrodami gospodarczymi
jest tak: jeśli nagroda cieszy się
szacunkiem i zaufaniem, stano-
wi znakomite narzędzie dalszej
promocji tych, którzy ja uzyska-
li. Oczywiście trzeba pamiętać,
że zazwyczaj chodzi tu o gene-
ralny wizerunek firmy, a nie
o marketing jej konkretnych
wyrobów czy usług. Ale bar-

dziej renomowania i znana mar-
ka oczywiście przekłada się
na to, w jaki sposób firma i jej
produkty są widziane na rynku.

Tegoroczni laureaci starto-
wali w bardzo różnych kate-
goriach. Rywalizowaływiel-
kie i małe firmy, samorzady.
Czymożna tu znaleźć wspól-
nymianownik? Co, Pana zda-
niem, wyróżnia tegoro-
cznych laureatów?
Konsekwencja, konsekwencja
i jeszcze raz konsekwencja
w opracowaniu własnej strate-
gii rozwoju i wdrażaniu jej w ży-
cie. No i oczywiście spora daw-
ka odwagi. Nagrody przyzna-
wane są w wielu różnych kate-
goriach, trafiają do bardzo
różnych firm. Ale na pewno
można powiedzieć, że są liczne
cechy wspólne u wszystkich fi-
nalistów. Odnieść sukces we
współczesnej gospodarce, za-
równo na poziomie lokalnym
jak i globalnym, nie jest rzeczą
łatwą. Wszyscy finaliści mogą
stanowić przykład takiego suk-
cesu.

ROZMAWIAŁ:
RYSZARDŻABIŃSKI

Konsekwencjawopracowaniuwłasnej strategii i wdrożeniu jej w życie
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Duma iwielka radość ze zdobyciaGryfów
A Jest to nagrodadla naswyjątkowa.Madługąhistorią i jest przyznawana za konkretne osiągnięcia
A Otrzymaliśmysygnał, żepodejmowaneprzez zarząddecyzje i ciężkapracaprzynosząwymierne efekty

aPiotr
Ambrozowicz,
dyrektor.
Nagrodawkategorii
Przedsiębiorstwo:
„Nagrodaza
odpowiedzialność
społeczną firmy“
OttoPolska jest na
DolnymŚląsku odpra-
wie dekady. Region
dolnośląski jest dla nas
jednymzkluczowych,
właśnie dlatego
zdecydowaliśmy się
przenieść naszą
siedzibę zOpola
dopięknegoWrocła-
wia. Prowadzimy tu nie
tylko działalność czysto
biznesową, ale równie
ważna jest dla nasz lo-
kalna społeczność.
Wyróżnienie ze strony
kapituły konkursu

właśnie za ten obszar
naszej aktywności to
dla nas niezwykły
zaszczyt, a także syg-
nał, że nasze działania
mają sens. Jesteśmy
ekspertemwzakresie
zintegrowanego
doradztwapersonalne-
go.Odpiętnastu lat
optymalizujemy
procesy kadrowo-za-
trudnieniowe, pośred-
niczymywzatrudnia-
niu pracowników
na skalę europejską
oraz prowadzimywie-
lopoziomoweprocesy
rekrutacyjne.
Proponujemy również
naszympartnerom roz-
wiązania, którewspo-
magają elastyczność
zatrudnienia, a także
pozwalają obniżyć
koszty związane
zobsługą kadrowo-pła-
cowąpracowników,
w tympracę tymczaso-
wą, outsourcing,
onsite, rekrutacją pra-
cownikówzUkrainy,
payroll.
(KAZ)

OTTOPolska Sp. z o.o.

aWojciechMurdzek,
prezydentŚwidnicy.
Nagrodawkategorii
Samorządterytorial-
ny:„Nagrodadla
samorządowców
zaszczególnesukcesy
wewspółpracy
zbiznesem“
DolnośląskiGryf tona-
grodadlanaswyjątko-
wa, tymbardziej żema
długąhistorię i przyzna-
wana jest za konkretne
przedsięwzięcia i osiąg-
nięcia.Wnaszymprzy-
padkuchodzi obilans
działań świdnickiego
samorząduna rzecz
współpracy zbiznesem
naprzestrzeni ostatnich
lat.Gmina iMiasto
Świdnicaprzyciągnęła
firmy, które zainwesto-
wałyunasprawiemi-

liard złotych, codla jed-
nostki samorządowej
wnaszej skali jest
ogromnymosiągnię-
ciem.Cieszę się, że
przez latapotrafiliśmy
tworzyć i dalej tworzy-
mypozytywnyklimat
donegocjacji z bizne-
sem. Jest to jednozna-
szychnajważniejszych
osiągnięć.Możemypo-
chwalić się inwestycja-
miwielkich rynkowych
graczy, jaknominowani
dziś Colgate-Palmolive
i Electrolux.Nie zapo-
minamy takżeona-
szych rodzimychprzed-
siębiorcach, takich jak
wiele jednoosobowych
firm, które są siłą napę-
dowąpolskiej gospo-
darki.
Tanagroda jest ukoro-
nowaniemnaszej
wspólnej, ciągłej pracy,
którawciągu trzechka-
dencjimojej prezyden-
turydała efektwposta-
ci prawie3,5 tysiąca
nowychmiejscpracy
wnaszymmieście.
(KAZ)

GminaMiasto Świdnica

aJanuszCieślak,
prezeszarządu.
Nagrodawkategorii
Innowacyjność:
„Nagroda
zainnowacyjność
iwspółpracębiznesu
znauką“
To dla nas wielkie wy-
różnienie i miła niespo-
dzianka. Metalerg to ro-
dzinna firma, którą za-
początkował 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 wspomi-
nam nasze pierwsze
targi w 1993 roku, kiedy
prezentowaliśmy kotły
do ogrzewania opalane
słomą.Wówczas ludzie

odwiedzający nasze
stoisko na targach nie
mogli pojąć, jakmożna
ogrzewać słomąmiesz-
kania. Dziś zostaliśmy
nagrodzeni Dolnoślą-
skim Gryfem – Nagrodą
Gospodarczą, co poka-
zuje, żemieliśmy rację,
tłumacząc Polakom,
żemożnawykorzystać
słomę do ogrzewania.
W najbliższej przyszłoś-
ci pokażemy, że po-
przez spalanie słomy
można także produko-
wać energię elektrycz-
ną.Wtedy gospodar-
stwo rolnemoże być
całkowicie samowystar-
czalne, produkując
wszystkie potrzebne
rodzaje energii dzię-
ki naszym kotłom.
Innowacyjność naszych
technologii potwierdza-
ją także niskie wskaźniki
emisji dwutlenkuwę-
gla. Nasze produkty
doceniane są na całym
świecie, a ostatnioma-
my nawet kontrakty
z USA.
(KAZ)

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

aDariuszGajewski,
prezeszarządu.Nagro-
dzonywkategorii
Przedsiębiorstwo:„Na-
grodazainnowacyjny
pomysłnabiznes/roz-
wójdlamikroimałych
przedsiębiorstw“
Otrzymanietakznanego
iprestiżowegowyróżnie-
niajakDolnośląskiGryf
–NagrodaGospodarcza
jestuhonorowaniemna-
szychdotychczasowych
działańnarynkuinforma-
tycznym.
Cechyprzypisywanemi-
tycznymGryfom–takie
jak siła,czujność,walecz-
ność,odwagaiwytrwa-
łość–niesąnamobce
itymbardziejcieszymy
się,żezostałyone
wnasdostrzeżone.
Informatykaniejestdla

naswyłączniebiznesem,
alepasją,którąstaramy
sięmądrzerozwijać.
NEWINDoferujewsparcie
technologicznezzakresu
szerokorozumianegoIT
dlatychwszystkichfirm
iinstytucji,którestałysię
zależneodsystemów
komputerowych,szyb-
kościprzetwarzaniailoka-
lizowaniadanych.Działa-
jącwbranżyITmamy
świadomość,żenasząro-
ląjestwspieraniebiznesu
idziałalnościjednostek
administracjipublicznej,
ponieważskuteczność
ijakośćzarządzaniawor-
ganizacjachzależy
odefektywnegoinieza-
wodnegofunkcjonowa-
niainfrastruktury.Aleto
niedostępdotechnologii
czyninaswyjątkowymi
wswojejbranży,lecznie-
zwyklezaawansowany
izaangażowanyzespół
pracowników.Skupiliśmy
wfirmieludziprzygoto-
wanychdorozwiązywa-
niaproblemówpojawiają-
cychsięnastykuróżnych
technologii.(KAZ)

NEWIND Sp. z o.o.

aBożenaPachura,
wiceprezeszarządu.
Narodawkategorii
Przedsiębiorstwo:„Na-
grodazainnowacyjny
pomysłnabiznes/roz-
wójdlaśrednichidu-
żychprzedsiębiorstw“
Zwycięstwownaszejkate-
goriitodlanaswielkipre-
stiż.Śledziliśmykolejne
edycjekonkursuimamy
świadomość,wjakzasz-
czytnymgronie znalazła
sięnaszafirma.Wtymro-
ku,pocichu,liczyliśmy
nanominację.Zdajemyso-
biesprawę,jakdużyskok
wrozwojuwykonałnasz
zespół:zwiększenieza-
trudnieniao100proc.,
zwiększenieobrotówo70
proc.wostatnich3latach,
otwarcie7oddziałów
wPolsce.

Jesteśmyproducentem
siłownikówpneumatycz-
nychisprężyngazowych
orazdostawcąelementów
irozwiązańpneumatycz-
nychdladużego,ale
takżemałegoprzemysłu:
odzłączek,przezprzewo-
dy,pokompresory.Projek-
tujemyiinstalujemysieci
sprężonegopowietrza.
Dotychczaszrealizowali-
śmykilkasetinwestycji.
PosiadamydziałB+R,któ-
ryopracowujenowator-
skie,innowacyjnerozwią-
zania,m.in.siłowniklinio-
wyobudowiemodular-
nej,któryotrzymałtytuł
ProduktuRokuwjednym
znajważniejszychbranżo-
wychkonkursów.Najważ-
niejszyminaszymiosiąg-
nięciamijestzaufaniena-
szychklientów,atakżeto,
żezasiadamywszacow-
nymgronielaureatówDol-
nośląskiegoGryfa–Nagro-
dyGospodarczej,co
napewnopomożepod-
kreślićnaszprestiżiprofe-
sjonalizm,jakimmożemy
pochwalićsięodponad
czterechdekad.(KAZ)

Pneumat SystemSp. z o.o.

aKrzysztofBogusław
Brosig,prezeszarządu.
Nagrodawkatagorii
Przedsiębiorstwo:
„Nagrodadafirmy
spozaregionuzastały
wkładwrozwój
DolnegoŚląska“
Bardzosięcieszęzprzy-
znaniaDolnośląskiego
Gryfa–NagrodyGospo-
darczejprzeztakznako-
mitąkapitułę.ZRonalPol-
ska jestemzwiązanyod18
lat, czyliodpoczątku ist-
nienia firmywPolsce.Na-
szaprzygodazpolskim
przemysłemrozpoczęła
sięod jednego,małego
zakładuzatrudniającego
200osób.DziśRonalPol-
skaświadczynajwyższej
klasyusługidlapotenta-
tówmotoryzacyjnych, jak
np.koncerny:Volkswa-

gen,Fiat,PSA,Ford,Audi,
Mercedes,BMWiOpel,
którezamawiają felgialu-
miniowedoprodukowa-
nychsamochodów.Teraz
naszetrzyzakłady–dwa
wWałbrzychu i jeden
Jelczu-Laskowicach–za-
trudniająponaddwaty-
siąceosób.Największąsa-
tysfakcjędajenamzwy-
cięstwowdobrymgronie,
wkategorii „Nagrodadla
firmyspozaregionu
zastaływkładwrozwój
DolnegoŚląska.”Stanęli-
śmywszrankiz takimigi-
gantami, jakpolskieod-
działy firmElektroluxczy
Colgate-Palmolive,akapi-
tuładostrzegłanaszstały
wkładwrozwójwspania-
łegoregionu, jakimjest
DolnyŚląsk.Naszymnaj-
nowszymosiągnięciem
jestwybudowanie
iotwarcie jednejznajno-
wocześniejszychwEuro-
pie fabrykprodukujących
felgialuminiowe.Dodam,
żetonaszpierwszyza-
kładwspecjalnej strefie
ekonomicznej.
(KAZ)

RONALPOLSKASp. z o.o.

aZygmuntDudek,
prezeszarządu.
Nagrodawkategorii
Przedsiębiorstwo:
„Nagrodazaszczegól-
nysukceswprocesie
internacjonalizacji
/eksporcie”
Gryf tozwieńczeniecięż-
kiej imozolnej,wielolet-
niejpracy.Ważnejestod-
powiedniewdrożenie
pomysłuwżycie,zaofe-
rowaniedobregopro-
duktu,poparcie tegodo-
brąorganizacjąpracy,
dobrzeopłacanąkadrą.
Ludziewnaszej firmie
mielinajwiększywpływ
naotrzymaniedzisiejszej
nagrody.
Nigdyniedoszlibyśmy
tu,gdziedziśstoimy,
gdybynie ludzie,których
należydoceniać iodpo-

wiednioopłacać.Toobo-
wiązekdobregopraco-
dawcy.
Zdobrymzespołem
sukcessamsięprędzej
czypóźniejpojawi.
Naszewyroby
zmarcepanusącenione
nacałymświecie.WPol-
scemarcepanniecieszy
się takimpowodzeniem.
Większośćnaszychdo-
chodówpochodzizeks-
portu.Tymbardziej cie-
szymniewyróżnienie
przyznaneprzezkapitu-
łęGryfa„Nagroda
zaszczególnysukces
wprocesieinternacjonali-
zacji/eks-porcie”.Otrzy-
maliśmytowyróżnienie
dośćniespodziewanie,
ponieważnaszafirmajest
dużobardziejrozpozna-
walnanarynkachzagra-
nicznych,najbardziej
wkrajachskandynaw-
skichiwNiemczech,gdzie
marcepan jestniezwykle
popularny.Wprzyszłości
chcielibyśmywięcejna-
szychproduktówsprze-
dawaćwPolsce.
(KAZ)

NorimpBako Poland

aAndrzejBaworowski,
prezeszarządu.Nagro-
da
wkategoriiPrzedsię-
biorstwo:„Nagroda
zaszczególneosiągnię-
ciawdziałalności
narzeczrozwoju
DolnegoŚląska“
Cieszęsię,żetakznakomi-
tegronodoceniłonaszą
działalnośćjakowyjątko-
wą.
Jużsamanominacjebyła
dlanasogromnąnobilita-
cją.Nagrodatowyraźny
sygnał,żepodejmowane
przezzarząddecyzjebiz-
nesoweiprzedewszyst-
kimciężkapracaiofiar-
nośćpracownikówprzy-
nosząwymierneefekty.
Dziękiprawie300milio-
nomzłotychzainwesto-
wanychprzezWrocław

wmodernizacjęHaliitere-
nówprzylegających
doniej,jestonajeszcze
piękniejszaniż100latte-
mu.Jesttojedynywielo-
funkcyjnyobiektotakiej
kubaturze,mogącypo-
mieścićkilkatysięcy
osóbpodjednymda-
chem.Naszymdużym
atutemsąoddanifirmie
pracownicyiichogromne,
wieloletniedoświadcze-
niewprowadzeniudzia-
łalnościwystawienniczej
iorganizacjiwydarzeń.
Największymitegorocz-
nymiosiągnięciamibyła
międzyinnymi
współorganizacjaMi-
strzostwŚwiatawPiłce
SiatkowejMężczyzn
2014,aletakżeVIedycji
WrocławGlobalForum,
czyZgromadzeniaRegio-
nówEuropy.Ciekawostką
jestfakt,żewyróżniłanas
FundacjaGetty’egozLos
Angelesjakojedenz10.
najważniejszychobiek-
tówarchitekturymoder-
nistycznej
naświecie.
(KAZ)

Wrocł.Przeds.HalaLudowaSp. zo.o.
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L
ećnamGryfie,wyso-
ko leć, Dolnego Ślą-
skasławąświeć–mó-
wionopodczasWiel-
kiej Gali Biznesu
w Teatrze Muzycz-

nym Capitol. Bo też właśnie
DolnyŚląskbyłwspólnymmia-
nownikiem poniedziałkowej
uroczystości.Przyjechaliprzed-
stawiciele różnych środowisk,
ale wszystkich łączył właśnie
nasz region.

Wręczanie nagród dla naj-
lepszych przedsiębiorstw i sa-
morządów przeplatane było
występami młodych aktorów
Teatru Muzycznego Capitol.
Dzięki nim usłyszeliśmy, jak
śpiewaliFrankSinatra,Sammy
Davis Junior iDeanMartin. Ich
legendarne trio elektryzowało
widowniewielkich sal koncer-
towych.Uczestnicyponiedział-
kowej gali również byli pod
wrażeniem.a

Wielka Gala Biznesu w Capitolu

bOd lewej: Cezary Przybylski, Grzegorz Dzik, HerbertWirth, Rafał Dutkiewicz i prof.WitoldOrłowski. Sala TeatruMuzycznego Capitol wypełniła się do ostatniegomiejsca

ANa uroczystości pojawili się przedstawiciele różnych środowisk, ale wszystkich łączył właśnie Dolny Śląsk
AWręczanie nagród dla najlepszych firm i samorządówprzeplatane byłowystępami aktorów Teatru Capitol

RyszardŻabiński
ryszard.zabinski@gazeta.wroc.pl

bGości witali Grzegorz Dzik i HerbertWirth
bNagrodęotrzymujeAndrzejBaworowski,prezesWrocławskiego
PrzedsiębiorstwaHalaLudowa

bRadość za zdobycia Gryfa była ogromna b OnagrodęGryfa rywalizowałoaż 150przedsiębiorstw.Najwięcejkandydatówzgłoszonowkategoriimikroprzedsiębiorstw
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b HerbertWirth i Grzegorz Dzik ogłaszają kolejnego laureata
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Marszałek

Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Prezes

Związku Pracodawców Polska Miedź

Herbert Wirth

Przewodniczący

Komitetu Organizacyjnego Konkursu

Marek Pasztetnik

Przewodniczący Rady 

Zachodniej Izby Gospodarczej 

Grzegorz Dzik

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.
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Metalerg Sp. z o.o. s.k.
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Pneumat System Sp. z o.o.
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RONAL POLSKA Sp. z o.o.

Norimp Bako Poland Sp. z o.o. s.k. 
Wrocławskiemu Przedsiębiorstwu Hala Ludowa Sp. z o.o.

Serdecznie gratulują Laureatom Konkursu

,,Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza’’ 
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