NOMINACI

Inicjatywa utworzenia „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” narodziła się w Stowarzyszeniu Na
Rzecz Promocji Dolnego Śląska
tuż po jego powstaniu, w 1996
r. Podejmowaliśmy tą inicjatywę
na terenie czterech województw
południowo-zachodniej Polski,
ale dla nas to był obszar Dolnego Śląska. Potwierdził to ustawodawca w 1998 r. Dotychczasowych
15 edycji tego wyróżnienia utwierdziło nas w przekonaniu, że służy ona dobrze Naszemu Regionowi.
Podczas tegorocznego Finału kapituła wręczy Dolnośląskie Klucze Sukcesu w dziewięciu kategoriach,
a także dwa klucze jako wyróżnienia specjalne.
W ocenie zgłaszanych wniosków Kapituła, od pierwszej edycji, przestrzega następujących zasad:
• Szczególną uwagę przywiązujemy do funkcjonowania kandydatów w ich najbliższym otoczeniu.
Jest dla nas ważne, czy kandydat spełnia swoje
powinności publiczne, czy współpracuje z władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi.
• Uważamy, że należy promować przede wszystkim dokonania, które do tego momentu są mniej
znane. Wielkie, uznane, firmy są już wypromowane, same zabiegają o dalszą promocję, „walczą”
o laury ogólnopolskie, europejskie i światowe.
• Staramy się dostrzegać, i nagradzać, dokonania
firm, organizacji i osób działających w środowiskach oddalonych od dużych ośrodków, bowiem
tam szczególnie potrzebne są pozytywne impulsy.
Stowarzyszeniu i Kapitule satysfakcję dawała zawsze frekwencja i radość wyróżnionych. W piętnastu dotychczasowych edycjach wręczono ponad
180 kluczy, a nominowanych do wyróżnienia było
ponad 700 podmiotów.
Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są: Wojewoda Dolnośląski, samorządy terytorialne i gospodarcze,
fundacje i stowarzyszenia, agencje rozwoju regionalnego oraz media (szczegóły: www.dolnyslask.wroc.pl)
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Informacja o warunkach i kryteriach przyznawania

DOLNOŚLĄSKICH KLUCZY SUKCESU

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są:
1) Wojewoda dolnośląski i Marszałek województwa
dolnośląskiego;
2) Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
3) Agencje rozwoju gospodarczego i organizacje gospodarcze;
4) Fundacje i stowarzyszenia;
5) Redakcje gazet, radia i telewizji, o ile przeprowadzą akcję
sondażową wśród czytelników lub słuchaczy;
6) Sami zainteresowani otrzymaniem wyróżnienia.
1. Największa osobowość w promocji regionu (kat. 1)
Pod uwagę będą brane:
a) Osiągnięcia na tym polu w danym roku;
b) Całokształt dorobku kandydata.

2. Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze
społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi
(kat.2)
Musi spełniać następujące warunki:
a) Siedziba na Dolnym Śląsku;
b) Działalność firmy prowadzona co najmniej od stycznia
2008 r.

Oceniane będą m.in.:
a) Udział w działalności charytatywnej lub na rzecz
społeczności lokalnej (ew. rekomendacje instytucji
społecznych współpracujących
z kandydatem);
b) Działalność na rzecz środowiska naturalnego;
c) Aktywność inwestycyjna (ukończone lub prowadzone
inwestycje);
d) Uregulowanie zobowiązań publicznoprawnych w stosunku
do skarbu państwa, ZUS-u i gminy;

3. Dolnośląski powiat najlepiej realizujący zadania publiczne
(kat. 3).
Oceniane będą:
a) Realizacja zadań w zakresie podstawowym – obowiązki
ustawowe powiatu (w tym: oświata, opieka społeczna, ochrona zdrowia, utrzymanie dróg, obsługa mieszkańców);
b) Współpraca z gminami na obszarze powiatu;
c) Promocja oraz utrwalanie wiedzy o dziejach tego obszaru;
d) Współpraca z organizacjami pozarządowymi;
e) Współpraca z partnerami zagranicznymi.
4. Najbardziej gospodarna gmina (kat. 4, 5)
a) Wiejska;
b) Miejska lub wiejsko – miejska.

Oceniane będą:
a) Dynamika wzrostu dochodów własnych;
b) Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetu
gminy;
c) Aktywność władz gminy w pozyskiwaniu zewnętrznych
środków finansowych na inwestycje gminne, w pozyskiwaniu inwestorów oraz w przygotowywaniu infrastruktury
dla innych inwestycji;
d) Działalność promocyjna gminy i współpraca z podmiotami

gospodarczymi.

5. Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa (kat. 6)
Warunkiem przyjęcia kandydatury jest:
– Posiadanie siedziby władz organizacji na terenie Dolnego Śląska;
– Prowadzenie działalności co najmniej od 1 stycznia 2008 r.
Oceniane będą:
a) Konsekwencja w realizacji zadań statutowych;
a) Realne osiągnięcia w danym roku.

6. Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna (kat.
7)
Oceniana będzie za:
a) Osiągnięcia w danym roku;
b) Promowanie autorów, twórców i walorów dolnośląskich;
c) Osiągnięcia artystyczne i organizatorskie;
d) Organizowanie imprez na Dolnym Śląsku z udziałem
podmiotów i osób pochodzących spoza Dolnego Śląska,
z regionów przygranicznych i o renomie międzynarodowej.
7. Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna (kat.8)
W tej kategorii oceniane będą szkoły podstawowe, gimnazja,
licea, szkoły policealne i wyższe oraz instytucje edukacyjne
(centra szkoleniowe, ośrodki dydaktyczne, samodzielne instytuty prowadzące działalność dydaktyczną) mające siedzibę na
Dolnym Śląsku i działające co najmniej 3 lata.Oceniane będą:
a) Baza dydaktyczna;
b) Osiągnięcia szkoły (olimpiady przedmiotowe, sukcesy sportowe, działania w ramach szkolnych kół zainteresowań);
c) Tradycja;
d) Sukcesy wychowanków (absolwentów);
e) Jakość kadry.

8. Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji,
przedsięwzięcie turystyczne lub organizator masowych
imprez rekreacyjnych (kat. 9)
Warunkiem przyjęcia kandydatury jest:
a) Posiadanie siedziby władz na terenie Dolnego Śląska;
b) Prowadzenie działalności co najmniej od 1 stycznia 2008 r.
Oceniane będą:
a) Osiągnięcia w danym roku;
b) Trwałość i rozwój inicjatyw oraz wysoka jakość
świadczonych usług lub poziom sportowy.

9. Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny portal internetowy
(kat. 10)
Kandydatami mogą być periodyki (gazety codzienne, tygodniki i miesięczniki) o zasięgu lokalnym (gmina, parafia,
dekanat lub powiat) oraz portale internetowe zorientowane
na „obsługę” społeczności lokalnej (gminnej lub powiatowej).

Oceniane będą:
a) Trwałość na rynku lokalnym;
b) Zawartość (w tym ramówka – jej pojemność przedmiotowa);
c) Jakość i bezstronność tytułu;
d) Uzyskane przez kandydata sukcesy (np. wzrost nakładu,
oglądalność portalu, rekomendacje instytucji społecznych).
Uwaga!
Niezależnie od kryteriów określonych dla poszczególnych
kategorii wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu” Kapituła
może wziąć pod uwagę inne specyficzne okoliczności, które jej
zdaniem są istotne dla oceny kandydata do wyróżnienia.
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Kategoria 1
Największa osobowość w promocji regionu
Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.
Autor i współautor ponad 150 publikacji dotyczących kriogeniki, chłodnictwa, energetyki i transferu technologii.
Członek Komitetu Finansowego oraz Łącznik Przemysłowy (Industrial Liaison Officer),
członek panelu transferu technologii CERN. Łącznik Przemysłowy (Industrial Liaison Officer); Fusion for Energey (F4E-ITER), Barcelona – Cadarache. Przewodniczący Komisji
A2 (Skraplanie gazów) Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa z siedzibą w Paryżu.
Vice Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Inżynierii Kriogenicznej (International
Cryogenic Engineering Committee Zurich).Członek Rady Naukowej IASE, Rady Asocjacji
IFPiML, Komitetu Naukowego MPWiK.
Prezes Zarządu i współtwórca Wrocławskiego Parku Technologicznego Spółka Akcyjna
z Parkiem związany jest od momentu jego powstania. Obecnie Wrocławski Park Technologiczny to 130 innowacyjnych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1400 osób, kilkanaście laboratoriów i prototypowni wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt, sale konferencyjne oraz doskonała infrastruktura teleinformatyczna. Stwarza to doskonałe warunki
prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw kreatywnych, bazujących na
zaawansowanych technologiach, korzystających z laboratoriów.
Dzięki Prof. Maciejowi Chorowskiemu we Wrocławskim Parku Technologicznym SA
powstał punkt kontaktowy lokalnego przemysłu z ośrodkami tzw. Big Science. Wrocławski
Park współpracuje m.in. z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN, budową prototypowej elektrowni Termojądrowej ITER w Cadarache czy Europejskim Lasererem na
Swobodnych Elektronach XFEL w Desy.
WPT SA prowadzi także działania, mające na celu zwiększenie ilości firm z Polski,
uczestniczących w najbardziej zaawansowanych technologicznie projektach prowadzonych
w dużych ośrodkach badawczych w Europie.
Prof. Maciej Chorowski był inicjatorem wdrożenia we Wrocławskim Parku Technologicznym trigeneracyjnego węzła energetycznego, który jest źródłem energii elektrycznej,
cieplnej oraz wody lodowej dla całego kompleksu WPT SA. Jest to eksperymentalne rozwiązanie prowadzone we współpracy z Kogeneracją S.A.
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Kategoria 2
Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze
społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi
Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.
Spółka TAURON Ekoenergia z siedzibą w Jeleniej Górze wchodzi w skład Grupy TAURON Polska Energia. Podstawową działalnością Tauron Ekoenergii jest wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i wiatrowych. Eksploatuje dwie farmy wiatrowe i 35 elektrowni wodnych położonych na ziemi dolnośląskiej, opolskiej i małopolskiej.
Większość elektrowni wodnych to cenne zabytki techniki i architektury, wśród nich wysoka na 62 metry
zapora na zbiorniku przy elektrowni wodnej Pilchowice I raz budowla, która otrzymała w 2005 roku tytuł „Dolnośląska Budowla Roku” – tj. stopień wodny Leśna.
Tauron Ekoenergia umiejętnie łączy najlepsze tradycje z nowoczesnością. Spółka prowadzi szereg inwestycji
odtworzeniowo – modernizacyjnych. Firma realizuje również cele dotyczące budowy nowych mocy w energetyce
odnawialnej, a w szczególności w energetyce wiatrowej. TAURON eksploatuje już dwie farmy wiatrowe w Lipnikach w woj. opolskim oraz w Zagórzu w woj. zachodniopomorskim. Kolejne dwie farmy TAURONA - w Marszewie
(woj. zachodniopomorskie) oraz w Wicku w województwie pomorskim - są na etapie budowy.
TAURON Ekoenergia wpisał się na stałe w krajobraz społeczno-gospodarczy Dolnego Śląska. Firma szeroko
wspiera inicjatywy lokalnej społeczności. Sama jest autorem programu pomocy szkołom podstawowym, prowadzonego w formie konkursu, w którym szkoły otrzymują 40 tyś zł na zorganizowanie i wyposażenie sali przyrody. Na terenie
działania spółki funkcjonują już cztery takie „Sale Przyrody TAURON Ekoenergii”. W tym roku – 11 czerwca - pięć
kolejnych podstawówek otrzyma od TAURON Ekoenergii po 40 tyś zł każda na swoje nowe sale do nauki przyrody.

Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o.
Mająca za sobą ponad 12 lat doświadczeń funkcjonowania na rynku, Spółka ALBA Dolny Śląsk wypracowała
solidne fundamenty, aby być nie tylko uznanym Partnerem biznesowym ale również firmą uwzględniającą w swoich działaniach interesy społeczne i ochronę środowiska. Wysoka pozycja Firmy, jej rozpoznawalność to zasługa
przede wszystkim jasno określonej wizji i misji w Spółce, realizowanej konsekwentnie na przestrzeni wielu lat.
Nasza działalność to przede wszystkim:
- kompleksowa obsługa firm w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi,
- zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
- letnie/zimowe utrzymanie czystości/przejezdności dróg
- transport krajowy i międzynarodowy
- wykonywanie obowiązkowych przeglądów motocykli i samochodów o masie do 3,5t,
- profesjonalne doradztwo w zakresie gospodarki odpadami.
Świadczenie poszczególnych usług odbywa się zawsze zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Terminowość, stosowanie najnowszych technologii oraz profesjonalizm personelu wpływają dodatkowo na budowanie
dobrej marki firmy.
ALBA Dolny Śląsk bierze czynny udział w życiu społecznym mieszkańców udzielając swojego wsparcia
finansowego podczas organizacji wielu imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych, promujących region.

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych
i Ekologicznych “EKO-WOD” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdnicy rozpoczęło swą działalność gospodarczą w 1995 roku na bazie zlikwidowanego (działającego
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na rynku blisko 20 lat) przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Melioracyjnych w Świdnicy.
Podstawowym obszarem działalności gospodarczej naszej firmy jest wykonawstwo robót budowlanych
w zakresie inżynierii wodnej i lądowej, głównie budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa sieci
wodociągowej, regulacja rzek i innych cieków wodnych. Jednakże działalność naszej firmy nie poprzestaje jedynie na podstawowym obszarze funkcjonowania.
Obecnie zatrudniamy na podstawie umów o pracę 140 pracowników.W związku z tym, iż rotacja zatrudnienia w utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, większość pracowników stanowią osoby od wielu lat związane
z firmą, posiadające ogromne doświadczenie potrzebne do pracy w firmie.
Nasz ogromny sukces to ponadto wiarygodność i uczciwość w biznesie uwieńczone przyznaniem nam
wielu znaczących tytułów, wyróżnień i certyfikatów, jak chociażby Brązowy Laur Fair Play, Świdnicki Gryf,
Muflony, Diamenty Forbesa, Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy, Certyfikat Przejrzysta Firma, Złoty Certyfikat Wiarygodności i Rzetelności Biała Lista, Gepard Biznesu i wiele innych.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GEDEON” Mirosław Socha Wojciech
Rutkowski Spółka jawna
„Firma Gedeon z Dzierżoniowa zajmuje się realizacją zarówno dużych jak i małych inwestycji w dziedzinie energetyki odnawialnej.
Instaluje systemy kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych
i obiektach przemysłowych.
Posiada 20 letnie doświadczenie w realizacji inwestycji w zakresie techniki grzewczej i sanitarnej.
Działa na terenie Dolnego Śląska oraz w Belgii, Niemczech i Luksemburgu montując tam elektrownie
słoneczne. Zatrudnia ok.50 osób.
Współwłaściciel firmy Mirosław Socha pełniący również funkcję prezesa Dolnośląskiego Klastra Energii
Odnawialnej od wielu lat propaguje energię słoneczną.”

Kategoria 3
Dolnośląski powiat najlepiej realizujący zadania publiczne
Powiat Trzebnicki
Ostatnie lata były dla Powiatu Trzebnickiego okresem dynamicznego rozwoju. Władzom Powiatu Trzebnickiego udało się pozyskać i przeznaczyć rekordową kwotę 72 mln. złotych na inwestycje m.in. na modernizację
służby zdrowia, dróg i bazy edukacyjnej, co stanowiło 24 % ogólnych wydatków budżetu w badanym okresie.
Na szczególną uwagę zasługują inwestycje współfinansowane z Unii Europejskiej.
Pozyskaliśmy pieniądze na budowę najnowocześniejszego Oddziału Rehabilitacyjnego Powiatowego szpitala św. Jadwigi Śląskiej, rozbudowę SOR-u w tym szpitalu, modernizację Schroniska Młodzieżowego, informatyzację urzędów, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci oraz na liczne projekty kulturalne.
Zdecydowano o gruntownej przebudowie infrastruktury sportowej w prowadzonych przez powiat placówkach oświatowych. W ciągu kilku ostatnich lat wybudowano, rozpoczęto budowę, bądź zmodernizowano kilkanaście obiektów sportowych m.in. 3 Hale sportowe, boiska wielofunkcyjne oraz boisko Orlik.
Dzięki wspólnym działaniom władz powiatu i samorządu województwa udało się zmodernizować trasę
kolejową i po 12 latach przywrócić regularne połączenia pomiędzy Trzebnicą a Wrocławiem.
Powiat Trzebnicki położony jest między rozlewiskami Odry i Baryczy, rozciągający się na połoninach Wzgórz
Trzebnickich, jawi się, jako bajkowa kraina, położona blisko największego miasta regionu – Wrocławia. Są też
Kocie Góry – malownicze wzgórza, które zachęcają do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Powiat Trzebnicki to także bogactwo historii i wspaniałe zabytki z bazyliką i trzebnickim klasztorem, na czele.
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Kategoria 4
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina Kondratowice
Gmina Kondratowice jest gminą wiejską o powierzchni 98,14 ha, liczy 4 567 mieszkańców. Wchodzi
w skład powiatu strzelińskiego. W okresie ostatnich pięciu lat Gmina pozyskała środki zewnętrzne w wysokości ponad 23 000 000,00 zł.
Największą realizowaną inwestycją w Gminie Kondratowice jest budowa gospodarki ściekowej.
Budowa sali gimnastycznej oraz nadbudowa pomieszczeń dydaktycznych w Księginicach Wielkich realizowana w ramach zadania rozwój bazy sportowej na terenie Gminy Kondratowice.
Planowanym celem operacji było przede wszystkim stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej, poprzez budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej, w której każdy będzie miał możliwość spędzenia wolnego
czasu w sposób aktywny, bezpieczny i zdrowy.
Realizacja projektu „Internet dla Gminy Kondratowice - oknem na świat”. Głównym celem projektu jest
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz
z dostępem do Internetu dla 72 gospodarstw domowych oraz dla 12 świetlic wiejskich.
Możliwość pozyskania środków zewnętrznych umożliwia gminie dynamiczny rozwój, poprawia infrastrukturę, stwarza warunki do inwestowania dla potencjalnych inwestorów, a przede wszystkim poprawia warunki
życia mieszkańców.

Gmina Miękinia
Miękinia to gmina atrakcyjna pod wieloma względami. Przyjazna mieszkańcom i otwarta na biznes. To
gmina o dużym potencjale, w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia. Prężnie działające podmioty gospodarcze
zapewnią mieszkańcom pracę, a gminie wpływy do budżetu. W ostatnich czterech lat na inwestycje wydatkowano ponad 54 mln. zł, z czego 21,5 mln. zł to zewnętrzne środki bezzwrotne. Tak duże nakłady inwestycyjne
spowodowały widoczną poprawę infrastruktury drogowej, oświatowej, sportowej, wodociągowo - kanalizacyjnej. Miękinia to również zabytki oraz liczne szlaki turystyczne w parkach i rezerwatach przyrody.

Gmina Wisznia Mała
Gmina Wisznia Mała - to gmina granicząca z Wrocławiem od północnej strony. Wzgórza trzebnickie, bogactwo natury połączone z dobrą infrastrukturą i bliskością wielkiego miasta czyni gminę Wisznia Mała idealnym miejscem do życia. Gmina Wisznia Mała to miejsce dla Twojej rodziny, biznesu, to miejsce Twojego
odpoczynku.
Gmina Wisznia Mała - moje miejsce.

Kategoria 5
Najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska
Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie
Gmina Kąty Wrocławskie należy do jednego z najatrakcyjniejszych rejonów Dolnego Śląska. Intensywnie
rozwija się gospodarczo, jest bogata w zabytki kultury i piękno przyrody. Dzięki temu cieszy się dużym uznaniem zarówno wśród mieszkańców, turystów jak i inwestorów.
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Cały obszar gminy objęty jest obowiązującymi planami miejscowymi, daje to możliwości inwestowania
przemysłowego, handlowego oraz mieszkaniowego. Zainwestowały u nas firmy ze wszystkich kontynentów.
W gminie Kąty Wrocławskie możecie Państwo liczyć na gościnność i serdeczność mieszkańców, dobrze
zorganizowaną administrację samorządową oraz przychylność władz. Posiadamy certyfikat ISO 9001:2001.

Miasto Zgorzelec
Zgorzelec - 32-tysięczne dolnośląskie miasto położone na granicy z Republiką Federalną Niemiec i w pobliżu granicy z Czechami, w miejscu, gdzie niegdyś krzyżowały się główne szlaki handlowe dawnej Europy, a dziś
biegnie europejska trasa E40 łącząca Wschód i Zachód naszego kontynentu, której częścią jest polska autostrada
A4. Miasto posiada także połączenie z siecią kolei niemieckich, a położone w promieniu do 200 km lotniska
w Dreźnie, Pradze czy Wrocławiu zapewniają sprawną komunikację lotniczą z każdym zakątkiem świata. To właśnie doskonałe położenie jest jednym z największych atutów miasta, sprawiając, że pod względem inwestycyjnym
Zgorzelec stanowi jedną z najciekawszych lokalizacji w Polsce.
Miasto dysponuje atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi, o łącznej powierzchni ok. 100 ha, w tym 16 ha
terenów przeznaczonych pod działalność produkcyjno – usługową, które jako Podstrefa Zgorzelec stanowią
część Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oferującej przedsiębiorcom na atrakcyjne warunki
inwestowania oraz pomoc administracji samorządowej i rządowej.
Zgorzelec, to także doskonała baza wypadowa dla miłośników zabytków, historii oraz aktywnego wypoczynku. Do największych turystycznych atutów należą m.in.: urokliwe Przedmieście Nyskie z restauracjami
i kawiarniami, liczne zabytki sąsiedniego Görlitz, trasy rowerowe i nowoczesne obiekty sportowe. Bliskość
Izerów, Karkonoszy, Gór Żytawskich, pobliskie zbiorniki wodne Witka i niemieckie Bersdorf See to szansa na
wypoczynek na łonie natury.
Z roku na rok, coraz więcej osób przyciąga do Zgorzelca także atrakcyjna oferta kulturalno –rozrywkowa.
Do rangi najatrakcyjniejszego miejskiego wydarzenia urosło w ostatnich latach święto starego miasta - ,,Jakuby”, organizowane zawsze w ostatni weekend sierpnia równolegle do görlitzkiego Altstadtfest. To podwójne
staromiejskie święto odwiedzają tysiące gości z całego świata.
Zgorzelec jest miastem młodym, dynamicznym, otwartym na zmiany. Polska serdeczność, przedsiębiorczość
i spontaniczność przeplata się tu z zamiłowaniem do sztuki i tradycji cechującym naszych saksońskich sąsiadów
tworząc miasto pełne kontrastów, zaskakujące, o ciekawej historii. Z pewnością warto go poznać bliżej.

Miasto i Gmina Bardo
W ostatnim czasie Gmina Bardo zaistniała na mapie Polski i Województwa Dolnośląskiego w grupie najdynamiczniej rozwijających się gmin miejsko-wiejskich oraz w czołówce gmin najefektywniej pozyskujących
środki unijne przeznaczone na inwestycje.
Działania Gminy Bardo zmierzają do zapewnienia trwałego rozwoju gospodarczego. Przedsięwzięcia
wykorzystują naturalne walory okolicy (Góry Bardzkie, przełom Nysy Kłodzkiej) oraz znaczenie historyczne (obiekty pocysterskie, ośrodek pielgrzymkowy) dla rozwoju Barda w kierunku ośrodka turystyki aktywnej
i kulturowej.

Miasto i Gmina Radków
Gmina Radków leży w północno-zachodniej części powiatu kłodzkiego na pograniczu polsko-czeskim. Jej
malownicze położenie zajmuje niewątpliwie wyjątkowe miejsce w paśmie Gór Stołowych. Dzięki wspaniałej
przyrodzie Gór Stołowych są tutaj wyjątkowe warunki dla uprawiania turystyki górskiej, rowerowej, narciarstwa
biegowego. Oferujemy nie tylko niepowtarzalne uroki przyrody, ale także mnóstwo wyjątkowych klejnotów architektonicznych ( sanktuarium maryjne w Wambierzycach, ruchoma szopka). Góry i woda to idealne połączenie
przestrzeni, które spełniania Radkowski Zalew znajdujący się w malowniczym otoczeniu Szczelińca Wielkiego.
Posiadamy dobrze rozwinięte zaplecze w postaci dobrej bazy noclegowej i agroturystyki. Turystyka żyje w sym-
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biozie z pozostałymi usługami i przemysłem. Na terenie naszej gminy mają swoje siedziby firmy: Strateg Capital
Sp. z o.o., ZETKAMA SA, Winsan s. Krężbud, łącznie to około 400 przedsiębiorców. Pośród turystyki i przemysłu
znalazło tu swoje miejsce rolnictwo, które znajduje się na bardzo wysokim poziomie pod względem kultury upraw
i usprzętowienia (ok.700 gospodarstw).
Gmina od lat jest partnerem dla kilkunastu gmin z terenu Czech i polski w rozwiązywaniu problemów i realizowaniu wspólnych przedsięwzięć.

Kategoria 6
Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa
Fundacja EkoRozwoju

Wyrosła z ekologicznych działań ruchu Wolność i Pokój w roku 1991, pierwotnie jako Fundacja Oławy
i Nysy Kłodzkiej.
Edukujemy ekologicznie. W dzielnicy Nadodrze tworzymy EkoCentrum Wrocław.
Na wrocławskim Starym Mieście organizujemy dwa razy w roku Ekojarmark.
Na Dolnym Śląsku realizujemy większość działań, rozpowszechniając je w innych regionach. Na przykład
akcja Zamień Odpady na Kulturalne Wypady.
W Dolinie Baryczy chronimy przyrodę pomagając mieszkańcom na niej zarabiać.
Ogólnokrajowy program na rzecz alej Drogi dla Natury wyrósł z naszej akcji sadzenia dębów w Dolinie
Baryczy. Posadziliśmy już ponad 30 tysięcy drzew przy polskich drogach, z czego połowę na Dolnym Śląsku.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Oddział Okręgowy Legnica
jest największym Oddziałem TPD w Polsce, a ostatnie lata to dla organizacji okres ogromnej aktywacji i rozwoju. Legnickie TPD skupia w swoich szeregach ponad 2000 społecznych działaczy zrzeszonych w 110 kołach
Przyjaciół Dzieci i opiekuje się blisko 3 tys. dziećmi rocznie z całego regionu. W ramach młodzieżowego wolontariatu działa blisko 400 osób. TPD działa przede wszystkim na rzecz dzieci poszkodowanych przez los, biednych,
pochodzących z rodzin patologicznych, niepełnosprawnych i niewydolnych wychowawczo. TPD chroni i promuje
prawa dzieci, zabiega i troszczy się i ich zdrowie, warunki życia, wypoczynek i bezpieczeństwo. W 2011 roku
rozdysponowano 20 ton żywności, a 300 dzieci skorzystało ze zniżkowych skierowań na kolonie i zimowiska.
Legnickie TPD jest organizatorem imprez masowych oraz konkursów plastycznych i fotograficznych, które na
stałe wpisały się w kulturalny kalendarz miasta. Legnicki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci został laureatem
I edycji plebiscytu Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, uzyskując tytuł „zDolnego NGO” dla najlepszej
organizacji pozarządowej z Dolnego Śląska działającej w roku 2011 w obszarze wolontariatu

Polski Czerwony Krzyż,
Klub Honorowych Dawców Krwi
im. Zbyszka Iwanickiego
w Kudowie Zdrój
Kudowski Klub Honorowych Dawców krwi działa nieprzerwanie od 23 czerwca 1972 roku. Na początku
Klub liczył 21 członków, dziś po 40 latach, zrzesza on 120 krwiodawców w tym 15 kobiet. Od 2008 roku Klub
organizuje grupowe oddawanie krwi. W organizowane akcje oprócz członków klubu, aktywnie włącza się młodzież z kudowskich szkół, a częstokroć także i kuracjusze.
Kudowscy krwiodawcy nigdy, nikomu nie odmawiają pomocy. Podczas minionych lat pomagali m.in.
osobom poszkodowanym podczas powodzi, które nawiedzały Dolny Śląsk w ostatnich latach. Zawozili ubrania, środki czystości oraz żywność do mieszkańców Żelazna, Krosnowic, Bogatyni czy Jelcza-Laskowic oraz

8

DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU
Stronia Śląskiego. Kudowski Klub Honorowych Dawców Krwi jest jednym z najbardziej znanych i cenionych
w Polsce. W minionym, 2011 roku, członkowie Klubu oddali honorowo ponad 160 litrów krwi. Natomiast od
początku swojego istnienia, blisko czterdzieści lat, tej krwi było siedem tysięcy litrów.

Fundacja „Promyk Słońca”
Odział we Wrocławiu
Fundacja „Promyk Słońca” od 20 lat pomaga dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością.
Z jej pomocy korzystają tysiące rodzin. Aby zapewnić dzieciom kompleksową opiekę medyczno-terapeutyczną
i stworzyć szansę jak najpełniejszego rozwoju, Fundacja prowadzi we Wrocławiu
• Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne,
•	Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
• Integracyjny Żłobek i Przedszkole.
Fundacja realizuje szereg projektów na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Jednym z wielu
działań w 2011 r. było wybudowanie pięciu przedszkoli integracyjnych w dolnośląskich wsiach: Iwiny, Ostroszowice, Uciechów, Ruja i Kunice.

Stowarzyszenie PALIUM w Lubinie
Stowarzyszenie kontynuuje dzieło Społecznej Fundacji „Palium”.
Otrzymało status organizacji pożytku publicznego pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego
0000256292.
Stowarzyszenie “Palium” kontynuuje działalność Społecznej Fundacji “Palium”, która w latach 1996 2005 ze środków społecznych zbudowała i przekazała obiekt hospicjum (pawilon I) w Lubinie na łączną kwotę
631 800 zł (bez wartości wyposażenia).
Członkowie fundacji uznali swoją misję za zakończoną i rozwiązali tę społeczną organizację z dniem 18
lipca 2006 r.
Dla kontynuacji i wspierania tej humanitarnej placówki członek fundacji Zbigniew Warczewski zorganizował 15 osobową grupę społeczników i powołał o tej samej nazwie - Stowarzyszenie “Palium”. Uzyskało ono
rejestrację i status organizacji pożytku publicznego w dniu 28 kwietnia 2006 r. Rejestracji dokonano w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej i uzyskano nr KRS 0000256292. Celem Stowarzyszenia, na co dzień
jest dbałość o należyty standard wyposażenia sprzętowego i materiałowego lubińskiego hospicjum.

Kategoria 7
Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna
Bolesławiecki Ośrodek Kultury
– Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki jest instytucją kultury z ponad 40letnią tradycją.
Prowadzą kino, Amatorski Ruch Artystyczny, Impresariat, Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej,organizują masowe imprezy i promują artystów w dwóch galeriach.
Działalność kina Forum została doceniona przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, który przyznał BOKMCC nominację w kat. Kino i tym samym znaleźli się w trójce najlepszych kin w Polsce. Na festiwalu Filmowym w Gdyni odebrali statuetkę za Dyskusyjny Klub Filmowy.
Oferują ponad 20 różnych form zajęć artystycznych. W pracowniach plastycznych, tanecznych, wokalnych,
muzycznych, ceramicznych, filmowych skupiają powyżej 900 uczestników.
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Największe imprezy jakie organizują to:Bolesławieckie Święto Ceramiki,
Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej i Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości.
Organizują wystawy oraz Międzynarodowe Plenery Ceramiczno-Rzeżbiarskie.
Współpracują z miastami partnerskimi realizując wiele wspólnych projektów.
Ich największym atutem jest wspaniała, profesjonalna załoga.

Bogatyński Ośrodek Kultury
Bogatyński Ośrodek Kultury to przede wszystkim ludzie – animatorzy kultury. Dynamiczni, otwarci na
wzajemną współpracę, pełni pomysłów i entuzjazmu, dzięki którym BOK to swoistego rodzaju „dewiza” do
niebanalnej aranżacji czasu wolnego, a zarazem wystąpienie przeciwko przytłaczającej nudzie i stagnacji dnia
codziennego.
To przyjazne, ciepłe, otwarte i tętniące życiem miejsce na ziemi, w którym pobudzić można własną kreatywność, odkryć drzemiące w sobie, nieznane dotąd talenty i pasje.
I choć jesteśmy tu, na krańcu Polski i choć prowadzi do nas tylko jedna droga, mimo wszystko nie poddajemy się służąc społeczeństwu najlepiej jak tylko potrafimy.
To dla nas wielka radość i ogromne wyzwanie zarazem.

Zespól Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”
Zespół Pieśni i Tańca “Nowa Ruda” powstał w 1971 roku i od początku działa w Miejskim Ośrodku Kultury
w Nowej Rudzie. Aktualnie w jego zajęciach tanecznych, wokalnych i muzycznych uczestniczy ponad 80 osób.
Zespół kultywuje dolnośląskie tradycje ludowe, ale ma w swoim repertuarze także tańce innych regionów polski
oraz polskie tańce narodowe w formie zespołowej oraz towarzyskiej. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród,
które zdobywał w Polsce i poza jej granicami, zaś pary reprezentującego go w turniejach tańców polskich są wielokrotnymi Mistrzami i vice Mistrzami Polski w swoich kategoriach wiekowych. Zespół od 2004 roku jest członkiem
Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej - C.I.O.F.F., a od 1991 roku
współorganizatorem i gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Nowej Rudzie. W minionym roku obchodził jubileusz 40-lecia swojej działalności, podczas, którego na scenie zaprezentowały się trzy pokolenia, łącznie
około 120 tancerzy. W tym wyjątkowym dla siebie dniu został uhonorowany odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki ENSEMBLE im Księżnej Daisy
w Wałbrzychu
W sierpniu w Wałbrzychu odbędzie się już IX edycja Festiwalu Ensemble im. Księżnej Daisy. Jednocześnie
będą prowadzone Kursy Interpretacji Muzyki Kameralnej oraz Warsztaty Aktorskie im. Jerzego Grzegorzewskiego.
Formuła Festiwalu Ensemble jest niespotykana w Europie i cieszy się wielkim powodzeniem wśród uczestników i publiczności z całego świata. Do udziału zapraszani są wybitni artyści – profesorowie oraz studenci,
którzy razem przygotowują wybrane dzieła muzyczne i dramatyczne. Profesorowie obok prób, prowadzą indywidualne konsultacje ze studentami i występują razem z nimi w podsumowujących pracę koncertach i pokazach
teatralnych. Daje to młodym muzykom i aktorom niepowtarzalną szansę grania wraz z wielkimi artystami,
wspólnej pracy nad dziełem, a przede wszystkim dyskusji nad jego interpretacją. Jest to także okazja do rozwijania talentów, wymiany doświadczeń, kontaktów, umiejętności współpracy, a także poznawania innych kultur.
Festiwal odbywa się w pięknym miejscu – trzecim co do wielkości zamku w Polsce – w Książu (w Wałbrzychu). Miejsce to dodaje wiele uroku i sprawia, iż atmosfera festiwalu staje się niezwykła.
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Kategoria 8
Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna
Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych
i Zarządzania we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu rozpoczęła działalność w roku akademickim 2003/2004.
Jej celem jest kształcenie specjalistów z wyższym wykształceniem zawodowym dla szeroko pojętego rzemiosła artystycznego. Jest to jedyna tego typu szkoła w Polsce. Prowadzi dwie specjalności: konserwację i restaurację dzieł sztuki oraz jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych. Od lat zajmuje wysokie miejsca
w ogólnopolskim rankingu niepublicznych uczelni licencjackich gdzie w 2011 roku zajęła 13 miejsce.
W roku 2010 została wyróżniona ogólnopolską nagrodą Platynowy Laur. W ramach zajęć studenci prowadzili prace konserwatorskie na wielu obiektach zabytkowych na Dolnym Śląsku.

Zespół Szkół nr 1 w Wałbrzychu
im. Ignacego Paderewskiego
Początki szkoły w Wałbrzychu sięgają roku 1926, kiedy to decyzją niemieckich władz przystąpiono do
budowy okazałego budynku, w której znalazła swoją siedzibę średnia szkoła realna. Po zakończeniu wojny, już
jako Państwowe Gimnazjum i Liceum, placówka zainaugurowała swoją działalność w 1945 r. i od tego czasu
jest nieodłączną częścią życia, dorastania i kształcenia dla tysięcy wałbrzyszan. Obecnie Zespół Szkół nr 1 tworzą Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne nr 12 i I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Ignacego Paderewskiego.
Od roku 1996 dyrektorem szkoły jest Oksana Citak, pierwszy w Wałbrzychu nauczyciel wyróżniony tytułem
profesora oświaty. Przez dziesięciolecia Szkoła spełniała swoją misję kształcenia, ale i kształtowania wielu pokoleń mieszkańców regionu. Jej mury opuściło tysiące uczniów, dziesiątki laureatów i finalistów olimpiad krajowych
i międzynarodowych, którzy dzisiaj należą do elit zawodowych, politycznych i społecznych regionu.
Szkoła przeszła burzliwe zawirowania historii - po latach sukcesów i dynamicznego rozwoju w latach 80tych poddana została surowym prześladowaniom przez komunistyczny reżim i od początku lat 90-tych powróciła do dawnej świetności. Jako pierwsza szkoła w Wałbrzychu, po otwarciu granic w Europie, przygotowała
i wdrożyła intensywne nauczanie językowe, by jej absolwenci mogli studiować w kraju i za granicą. Hołdując
tradycji i dokonaniom poprzednich pokoleń obecna Dyrekcja szkoły postawiła sobie ambitny plan modernizacji
placówki na miarę wyzwań XXI wieku, czego dowodem jest nie tylko rozbudowujące się nowoczesne zaplecze
dydaktyczne, ale również podjęcie działań mających na celu udział gimnazjum w międzynarodowym programie
Middle Years Programme i przygotowanie do wdrożenia programu International Baccalaureate w liceum.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy
Najstarsza szkoła średnia w Legnicy, powstała w 1945 r., we wrześniu 2005 r. obchodziła Jubileusz 60lecia istnienia. Liceum ukończyło 7500 absolwentów, wielu z nich zasłużyło się dla nauki i kultury polskiej.
Wyrazem uznania dla wspaniałej tradycji i sukcesów dydaktyczno-wychowawczych jest działalność (od 1992
r.) w elitarnym Towarzystwie Szkół Twórczych, Stowarzyszeniu Nauczycieli Olimpijskich oraz Dolnośląskim
Stowarzyszeniu na Rzecz Uzdolnionych.
Młodzież inspirowana przez doświadczonych, mających duże osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym,
nauczycieli uczestniczy licznie oraz osiąga najwyższe laury w konkursach, olimpiadach krajowych i zagranicznych. W 2011 r. w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym laureatami i finalistami zostało 15
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uczniów. W rankingu „Rzeczpospolitej” i Perspektyw” zajęliśmy 3 miejsce na Dolnym Śląsku i 28 w Polsce
od wielu lat współpracujemy z Instytutem Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, z Akademią Medyczną we Wrocławiu, a także z Instytutem Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wspólnie z kadrą pedagogiczną Uniwersytetu Wrocławskiego organizujemy obozy naukowe w Borowicach i Sosnówce.
Nasza szkoła jest przyjazna dla wielkich talentów, ale i dla tych, którzy pracują na miarę swoich możliwości.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych
im. mjr H. Sucharskiego w Bolesławcu
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych od ponad 50 lat wpisany jest w krajobraz Bolesławca
i jego mieszkańców. Kilka pokoleń pracowało na jego wizerunek, wartość, sukcesy i kultywowane do dnia
dzisiejszego tradycje.
Dzisiaj Placówka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, oferuje kształcenie w kierunkach dostosowanych
do potrzeb rynku i ma status ośrodka egzaminacyjnego we wszystkich nauczanych zawodach. Szkoła realizuje
liczne programy edukacyjne, które w istotny sposób wpływają, na jakość i efekty nauczania. Bardzo rozbudowana
baza dydaktyczna bez problemu wprowadza proces nauczania w XXI wiek. Szkoła wspiera rozwój kompetencji
zawodowych oraz mobilność zawodową przyszłych pracowników opracowując i wdrażając liczne projekty unijne.
Efektem tych działań są praktyki zagraniczne uczniów, wymiana doświadczeń w kształceniu zawodowym, doskonalenie komunikacji w językach obcych, szkolna platforma edukacyjna, e-learning, zajęcia pozalekcyjne czy
pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów.
Szkoła jest bardzo zaangażowana w wolontariat oraz życie kulturalne i społeczne miasta i regionu.
Budowanie wiary w sukces, pomoc w odkrywaniu talentów, pokonywanie trudności oraz szybkie i skuteczne
reagowanie na problemy wychowanków zaowocowały bardzo wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych.
W Ogólnopolskim Rankingu Techników Perspektywy 2012 - ZSOiZ zajęło V miejsce na Dolnym Śląsku.
Uczniowie z powodzeniem biorą udział w różnych olimpiadach, konkursach i zawodach. Szkoła współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi. Dwukrotnie otrzymała już nominację do Dolnośląskiego Klucza Sukcesu, a w tym roku została nagrodzona za ogromny wkład w promocję miasta Bolesławiec.
Szkoła nie mogłaby istnieć bez nauczycieli. To oni, aby sprostać nowym czasom wciąż podnoszą swoje
kwalifikacje, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego oraz uprawnienie egzaminatorów.
ZSOiZ może poszczycić się czymś jeszcze – szczególną atmosferą. Z codziennych radości i smutków rodzi
się jej siła wzmacniana tolerancją, życzliwością, akceptacją i wzajemnym szacunkiem.

Kategoria 9
Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji,
przedsięwzięcie turystycznelub organizator
masowych imprez rekreacyjnych
Szklarska Poręba organizator
Pucharu Świata FIS 2012
Szklarska Poręba – zimowa stolica Dolnego Śląska.
Miasto położone na południowo-zachodnim skraju Dolnego Śląska od lat kojarzone jest ze sportami zimowymi. Szrenica to największy ośrodek narciarstwa zjazdowego w polskich Sudetach. Natomiast wokół Polany
Jakuszyckiej powstała największa w Polsce i Europie Środkowej, sieć tras narciarstwa biegowego.
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W roku 2009 władze miasta postanowiły bardziej wykorzystać do promocji i dalszego turystycznego rozwoju, rosnące w niemal geometrycznym postępie, zainteresowanie narciarstwem biegowym, zgłaszając kandydaturę Szklarskiej Poręby do organizacji zawodów Pucharu Świata FIS.
Rozegrane po raz pierwszy w Polsce zawody zostały przygotowane perfekcyjnie, czego dowodem są bardzo wysokie oceny nie tylko przedstawicieli FIS, ale przede wszystkim zawodników i kibiców. Międzynarodowa Federacja Narciarska oceniając wszystkich organizatorów, umieściła Szklarską Porębę w grupie krajów,
w których zawody Pucharu Świata odbywać się będą przynajmniej raz na dwa lata. Tym samym kolejne zawody
z tego cyklu planowane są na Polanie Jakuszyckiej w latach 2014 i 2015.
Ten wielki organizacyjny, ale także medialny i promocyjny sukces Szklarskiej Poręby, to także sukces
Dolnego Śląska. Poprzez organizację zawodów przełamany został stereotyp kojarzący sporty zimowe w Polsce
wyłącznie z Tatrami i Beskidami. Udowodnione zostało, że Dolny Śląsk także w swojej ofercie ma miejsca,
gdzie warto przyjechać, by wypoczywać we wspaniałej górskiej zimowej scenerii.

Przedsięwzięcie „Skarb Lasu Mnichów”
SKARB LASU MNICHÓW - pocysterskie dziedzictwo kulturowe gminy Męcinka.
To cykl działań rozłożonych w ciągu roku, mających na celu budowanie tożsamości lokalnej oraz integrację mieszkańców Krainy Wygasłych Wulkanów na podstawie pocysterskiego dziedzictwa kulturowego. Celem przedsięwzięcia jest również promocja walorów tego regionu, a tym samym województwa dolnośląskiego
w kraju i zagranicą.
Fenomen tego przedsięwzięcia polega na tym, iż opiera się ono przede wszystkim na potencjale ludzkim,
walorach kulturowych oraz walorach przyrodniczych gminy Męcinka.
Skarb Lasu Mnichów to zespołowa praca ogromnej liczby mieszkańców i instytucji, przede wszystkim
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła, OSP Męcinka, Urzędu Gminy, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika, sołtysa i rady sołeckiej.
W ramach przedsięwzięcia Skarb Lasu Mnichów władze gminy zadbały również o infrastrukturę, a mianowicie wykonano parking u podnóża Kalwarii, w ramach projektu „Południowo – Zachodni Szlak Cysterski”
utworzono dwa infokioski – w Męcince i Słupie oraz oznakowano pocysterskie kapliczki Drogi Krzyżowej,
utwardzono drogę turystyczną wiodącą na Kalwarię oraz utworzono aleję grusz i lip, współudział w budowie
placu przy oznaczeniu środka Dolnośląskiego Szlaku Cysterskiego w Chełmcu.

Kategoria 10
Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny portal internetowy
„Kurier Gmin” Tygodnik Powiatu
Wołowskiego
Prasa musi mieć swobodę mówienia wszystkiego, by niektórzy ludzie nie mieli swobody robienia wszystkiego”.
„Kurier Gmin” powstał 22 lata temu, w 1990 roku. Od początku istnienia najważniejsze dla zespołu redakcyjnego było budowanie tożsamości lokalnej.
Na co dzień:
Interweniujemy
Wśród wielu spraw zapamiętuje się zawsze te, dzięki którym mogliśmy komuś pomóc.
Nagłośniliśmy pomyłkę funkcjonariuszy, którzy cukrzyka wzięli za chorego.
Po naszym artykule „Policjanci skuli chorego. Są niewinni”, zmieniono system szkoleń policjantów w całej
Polsce. Po artykule „Powiatowy system ostrzegania przed niebezpieczeństwem to fikcja”, wprowadzono SMSowy system ostrzegania mieszkańców.
Edukujemy
Razem z Policją promujemy programy ratujące życie. W programie „Bezpieczna droga do szkoły” ufundowaliśmy plany lekcyjne z informacją jak poruszać się po drodze, dla wszystkich uczniów klas I-III.
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Promujemy ludzi sportu
Od 18 lat jesteśmy organizatorami Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera, Działacza i Nadzieje Sportu Gminy Wołów i Brzegu Dolnego.
Sięgamy do naszych korzeni
Patronujemy akcjom zbierania zniczy, paczek żywnościowych, które zawożone są do Polaków mieszkających na Kresach.
To wszystko robimy dzięki zespołowi: dziennikarzom, grafikom, składaczom, kolporterom dowożącym
Gazetę do każdego punktu na terenie całego powiatu wołowskiego, w Brzegu Dolnym, Wołowie i Wińsku. Aby
„Kurier” trafił, co wtorek w ręce naszych Czytelników w nakładzie 4 tys. sztuk, czuwa redaktor naczelna Marta
Ringart-Orłowska.

„Tygodnik Dzierżoniowski”
„Tygodnik Dzierżoniowski“ jest najdłużej wydawanym tygodnikiem w powiecie dzierżoniowskim. Ukazuje się nieprzerwanie od 14 lat i ma pozycję lidera na lokalnym rynku prasowym. Gazeta ma zasięg powiatowy
i dociera do 100 tys. mieszkańców.
„Tygodnik Dzierżoniowski” jest gazetą o charakterze ogólnoinformacyjnym oraz opiniotwórczym. Pracownicy „Tygodnika Dzierżoniowskiego” to doświadczeni dziennikarze, otwarci na świat, którym leży na sercu
los mieszkańców powiatu. Dlatego chętnie podejmują tematy społeczne, interweniują i pomagają czytelnikom
w rozwiązywaniu ich problemów. Dziennikarze co tydzień relacjonują też najważniejsze wydarzenia z życia
politycznego, gospodarczego, kulturalnego i sportowego powiatu dzierżoniowskiego. Ponadto publikują komentarze, opinie, teksty historyczne i turystyczne.
Za swoją pracę dziennikarze „Tygodnika Dzierżoniowskiego“ byli wielokrotnie nagradzani, i to niemal od
początku istnienia gazety.
Gazeta od lat angażuje się też w życie miasta i powiatu – organizuje lub współorganizuje imprezy kulturalne i sportowe, konkursy i plebiscyty. Jest autorem takich wydarzeń, jak Wybory Miss Ziemi Dzierżoniowskiej,
zawody rowerowe Koxx Fighter Festiwal, turniej motoryzacyjny Kierowca na Medal, Plebiscyt na Najlepszego
i Najpopularniejszego Trenera i Sportowca Roku czy akcje przedświąteczne – rozdawanie sianka na wigilijny
stół i kalendarzy dla mieszkańców. Przez wiele lat gazeta nagradzała też wyróżniające się osobowości powiatu
dzierżoniowskiego nagrodą Jurka. W ramach grupy medialnej Errata „Tygodnik Dzierżoniowski“ współorganizuje
największy plebiscyt gospodarczy w subregionie wałbrzyskim – Muflony.

Miesięcznik Społeczno Kulturalny
„ROLAND”
„Roland” - gazeta społeczno-kulturalna Powiatu Średzkiego. Pierwszy numer czasopisma ukazał się
w kwietniu 1992 roku. Wówczas gazeta była bezpłatna i kolportowana w nakładzie 1 000 egz. Obecnie kosztuje
3 zł., a jaj nakład to 2 000.
Stała ramówka gazety to: historia, polityka lokalna, sport, problemy społeczne, kultura. Redakcja “Rolanda” jest inicjatorem między innymi: galerii ulicznej “Środa Śląska wczoraj i dziś”, tablic pamiątkowych w mieście, wystawy “Twarze średzkiej bezpieki”. Angażuje się w akcje charytatywne i społeczne.
Od 2007 roku “Roland” jest wydawcą portalu internetowego, który średnio odwiedza 2 tys. osób dziennie
i liczba ta wciąż wzrasta.

Portal internetowy
www.wiadomosciwalbrzyskie.pl
Portal www.wiadomosciwalbrzyskie.pl powstał w 2009 roku. Szybko stał się internetowym centrum informacji o regionie. Przez 4 lata działalności jego dziennikarze relacjonowali dla Czytelników tysiące wydarzeń.
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Od sportowych, po kulturalne i gospodarcze włącznie. Wspólnie z firmami i organizacjami przeprowadzili
wiele akcji. Z klubem samochodów terenowych 4x4 zorganizowali dwukrotnie konwój humanitarny, który pojechał do zalanych przez wodę wsi za Bogatynią dowożąc powodzianom - jeszcze przed służbami ratunkowymi
- artykuły żywnościowe i higieniczne. Z miastem Wałbrzych przygotował kilkadziesiąt tysięcy planów lekcji
na rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów ze szkół podstawowych. Jego dziennikarze na żywo relacjonowali
sesje rady miejskiej, wyjazdowe mecze Górnika Wałbrzych czy wybory samorządowe. Dziś w galerii zdjęć
portalu www.wiadomosciwalbrzyskie.pl znajdują się setki fotorelacji, które stanowią internetowo-fotograficzną
kronikę tego, co działo się na Dolnym Śląsku przez ostatnie cztery lata.

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE
Telewizja Polska SA Oddział
we Wrocławiu – 50 LAT
Telewizja Wrocław, jedyna telewizja regionalna Dolnego Śląska obchodzi w tym roku 50-lecie swojego
istnienia. Rok 2012 jest jednak ważny dla TVP Wrocław nie tylko ze względów rocznicowych - po pół wieku
emisji w technologii analogowej rozpoczyna nadawanie programu cyfrowego docierającego do przeszło 92
proc. Dolnoślązaków.
TVP Wrocław jest dziś dynamicznym i opiniotwórczym medium regionalnym współpracującym z telewizjami z Czech i Niemiec, produkującymi audycje dla centralnych anten Telewizji Polskiej i innych ośrodków
regionalnych TVP.
Telewizja Wrocław to także szereg audycji, które trwale wpisały się w historię polskich mediów i pamięć
milionów widzów. „Z kamerą wśród zwierząt”, „Ojczyzna- polszczyzna”, „Labirynty Kultury” czy „Truskawkowe studio”, to zaledwie kilka przykładów.
TVP Wrocław od samego początku swego istnienia uczestniczy w głównych wydarzeniach kulturalnych
Dolnego Śląska – m.in. przy obsłudze medialnej festiwalu Wratislavia Cantans i Ogólnopolskim Przeglądzie
Piosenki Aktorskiej.
TVP Wrocław produkuje także wraz z instytucjami kultury Województwa Dolnośląskiego ambitne, fabularyzowane historyczne w cyklu „Dolny Śląsk pełen historii”.
Dziś Telewizja Wrocław to przede wszystkim młody i dynamiczny zespół dziennikarzy, korespondentów,
producentów i specjalistów techniki telewizyjnej przygotowujący dla mieszkańców Dolnego Śląska codzienne
wydania programu informacyjnego FAKTY oraz szerokie spektrum audycji tematycznych poruszających ważne
społecznie tematy, takie jak, m.in. opieka nad polskim dziedzictwem kulturowym na kresach wschodnich, problemy osób niepełnosprawnych, zagadnienia związane z ochroną zdrowia, ekologią, rolnictwem i gospodarką.

Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016
Decyzją międzynarodowego panelu selekcyjnego złożonego z 13 jurorów, Wrocław w dniu 21 czerwca
2011 r. został mianowany Europejską Stolicą Kultury 2016. Tytuł ten stolica Dolnego Śląska będzie nosiła wraz
z hiszpańskim miastem Donostia-San Sebastián.
Europejska Stolica Kultury jest najbardziej rozpoznawalną inicjatywą UE w dziedzinie kultury, a przyznanie miastu tego tytułu jest uznawane za wyjątkowo prestiżowe wyróżnienie.
Najważniejszymi celami, jakie realizuje projekt ESK jest wzajemne poznanie, zbliżenie i dialog międzykulturowy Europejczyków.
Sam tytuł może być postrzegany zarówno jako zapowiedź całorocznego festiwalu kulturalnego przyciągającego tysiące turystów, jak i wieloetapowy proces kulturalny, społeczny i ekonomiczny stanowiący niepowtarzalny impuls w historii miasta i regionu.
Wierzymy, że tytuł Europejskiej Stolicy Kultury wzmocni i przyspieszy wiele pozytywnych zjawisk wpływających na wyjątkowość i atrakcyjność naszego miasta.
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PATRONI XVI EDYCJI Dolnośląskiego Klucza Sukcesu

Fabryka Mebli BODZIO
Bogdan Szewczyk Sp.j.
to rodzinna firma, oparta wyłącznie na własnym kapitale, będąca jednym z największych producentów
mebli w kraju. Na rynku istnieje od ponad 25-ciu lat i należy do najprężniej rozwijających się
przedsiębiorstw w branży. Obecnie zatrudnia ponad 2 320 -stu pracowników.
Jej głównym profilem działalności pozostaje produkcja mebli kuchennych, tapicerowanych, systemowych,
wypoczynkowych, szaf przesuwnych oraz biurowych, dystrybuowanych do sieci ponad 310 firmowych salonów
sprzedaży w całej Polsce. Firma była wielokrotnie nagradzana prestiżowymi wyróżnieniami i certyfikatami.

Dolnośląska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o.
Spółka odpowiada za bezpieczną i niezawodną pracę systemu gazowniczego i dostawę gazu ziemnego
dla odbiorców w Polsce południowo-zachodniej. Od lat wspiera na Dolnym Śląsku placówki służby zdrowia i
oświatowe. Angażuje się w przedsięwzięcia kulturalne i sportowe. W 2009 r. została wyróżniona Dolnośląskim
Kluczem Sukcesu w kategorii „Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi”. Spółka kontynuuje wywodzące się z połowy XIX w. tradycje gazownictwa dolnośląskiego. W naszym regionie powstały najwcześniej, bo już w 1847 r. instalacje do przemysłowego uzyskiwania
gazu z gazy- fikacji węgla i uruchomiono pierwsze systemy oświetlenia miast latarniami gazowymi. Wrocław
był pierwszym na Dolnym Śląsku, i jednym z pierwszych miast w Europie szeroko korzystającym z tej nowej
technologii. Dolnośląska Spółka Gazownictwa uczci wieloma przedsięwzięciami przypadającą w 2012 r. 165.
rocznicę uruchomienia na Dolnym Śląsku pierwszych instalacji gazowniczych.
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StoWarzyszenie na rzecz promocji dolnego śląska

INICJATYWY I Przedsięwzięcia

DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU – najwyższe, regionalne wyróżnienie, przyznawane
corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem
w środowiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych elementów promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje
się coraz bardziej cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”.

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz
konsolidacji i integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min.
z rozwojem regionu, jego gospodarką, promocją.

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający,
w sposób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni
czasowej i geograficznej, dzieje ziemi dolnośląskiej w przekroju dziesięciu wieków. Oprócz
głównych monografii, wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:
dr Bogdan Cybulski, bp Edward Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier,
Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (zakładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś).
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ – wyjątkowe dolnośląskie muzyczne święto będące stałym elementem życia kulturalnego naszego Regionu,
które Stowarzyszenie od 2004 r. otacza opieką i wspiera promocyjnie. Na festwialach odbywających się już nie tylko w Trzebnicy, ale także w wielu innych miastach i parafiach Dolnego
Śląska gości wielu znakomitych polskich i międzynarodowych artystów, tworzących unikalny
i niepowtarzalny klimat artystyczny podczas koncertów.
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DOLNOŚLĄSKIE FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ – spotkania dolnośląskich przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli firm i instytucji wyrosłe z potrzeby
zaktywizowania tempa rozwoju i zastosowań odnawialnych źródeł energii w naszym Regionie. Spotkaniom tym, pozwalającym zdobyć wiedzę na temat strategii rozwoju odnawialnych
źródeł energii, uwarunkowań prawnych, rodzajów OZE, aspektów technicznych i ekologicznych zastosowań urządzeń i systemów towarzyszą prezentacje targowe.
DOLNOŚLĄSKI KLUB PROMOCJI PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze
Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma
na celu min. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, promowanie lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności
samorządowej, gospodarczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych.
Klub Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję Dolnego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i
turystycznej w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego jak i europejskiego łucznictwa bloczkowego.

Laureaci XV edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za rok 2010

www.dolnyslask.wroc.pl
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