DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU

DOLNOŚLĄSKI
KLUCZ SUKCESU
2017 rok

L A URE AC I

DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU

Informacja o warunkach i kryteriach przyznawania
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Kategoria 1 - Największa osobowość w promocji Dolnego
Śląska
1. Kandydaci powinni poprzez swoją działalność i osobowość
rozsławiać nasz region w kraju i za granicą.
2. 
Szczególnie doceniany przez Kapitułę jest całokształt
aktywności kandydata na rzecz naszego Regionu.
3. 
Kandydaci mogą być zarówno Polakami jak i
obcokrajowcami.
Kategoria 2 - Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i
dydaktycznej.
1. 
Kandydat powinien spełniać poniższe warunki:
a)
Wykazywać
się
wybitnymi
osiągnięciami
naukowymi, sytuującymi go w gronie czołowych
badaczy
w
danej
dyscyplinie
naukowej;
b) Pracować w jednej z dolnośląskich szkół wyższych lub
instytucji naukowych albo stale z nimi współpracować;
2. Kapituła docenia także:
a) Tworzenie tak zwanych szkół, czyli stałych
uznanych
za
wiodące
zespołów
badawczych
mających istotny wpływ na rozwój danej dyscypliny
lub w przypadku instytutów naukowych mających
w swoim dorobku liczne patenty i wdrożenia.
b) Wieloletnią działalność dydaktyczną, dzięki której
Dolny Śląsk i Polska mogą się poszczycić znakomicie
wykształconymi fachowcami.
Kategoria 3 - Za wybitne osiągnięcia w kulturze i sztuce.
1. Działalność kandydata powinna być związana z Dolnym
Śląskiem a Jego osiągnięcia potwierdzone odpowiednimi
nagrodami (twórcy, aktorzy).
2. 
Kapituła w tej kategorii oczekuje także zgłoszeń osób
osiągających wybitne sukcesy w kierowaniu instytucjami
kultury i sztuki lub będących wybitnymi mecenasami
przedsięwzięć artystycznych.
Kategoria 4 - Za wybitne osiągnięcia w działalności
samorządowej.
1. Kandydatami mogą być osoby aktualnie pełniące funkcje
samorządowe jak również osoby, pełniące w przeszłości.
2. Kapituła szczególną uwagę przykłada do wyróżnienia tych
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samorządowców, którzy swoją postawą i osiągnięciami dają
(lub dawali) przykład jak należy służyć społecznościom
lokalnym.
3. Kapituła bierze pod uwagę także osiągnięcia kandydata w
działalności publicznej a nie tylko samorządowej.
Kategoria 5 - Dla najlepszej dolnośląskiej organizacji
pozarządowej.
1. Kandydatami mogą być fundacje i stowarzyszenia mające
siedzibę na Dolnym Śląsku.
2. Kapituła bierze pod uwagę zakres działalności statutowej,
wytrwałość i efekty tej działalności.
Kategoria 6 - Dla najlepszego przedsięwzięcia turystycznego
lub organizatora masowych imprez kulturalnych,
rekreacyjnych lub sportowych.
1. 
Kandydatami
mogą
być
instytucje
realizujące
przedsięwzięcia turystyczne, kulturalne, rekreacyjne lub
sportowe ale także mające wybitne osiągnięcia w jednym z
powyższych zakresów;
2. 
Powinny to być uznane działalności realizowane, co
najmniej od kilku lat na terenie Dolnego Śląska.
Kategoria 7 - Dla dolnośląskiej firmy najlepiej
współpracującej ze społecznością lokalną.
1. 
Kandydaci powinni charakteryzować się wrażliwością
na potrzeby społeczności lokalnej (otoczenie firmy)
przejawianą przez aktywne wspieranie potrzeb tej
społeczności.
2. 
Zgłaszając kandydatury w tej kategorii należy wskazać
konkretne przykłady współpracy z lokalnymi instytucjami,
organizacjami społecznymi lub wspieraniem społeczności
lokalnej w trudnych sytuacjach (np.: klęski żywiołowe,
wspieranie chorych, szpitali).
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.

DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU

Największa osobowość
w promocji regionu
Roman Gutek
Roman Gutek – wrocławianom i Dolnoślązakom znany przede wszystkim
jako dyrektor cieszącego się wielką popularnością Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty, w ramach którego od
17 lat prezentowane jest odważne i ambitne kino z całego świata. Sukces
festiwalu został przypieczętowany otwarciem w 2012 roku Kina Nowe
Horyzonty, gdzie bije serce filmowego Wrocławia i Dolnego Śląska, a na
różnego rodzaju seanse, przeglądy i festiwale przyjeżdżają najważniejsi
twórcy z Polski i zza granicy. W 2016 roku był kuratorem Europejskiej
Stolicy Filmowej Wrocław 2016 ds. filmu, twórcą Warszawskiego Festiwalu Filmowego (w
1985 roku), jednym z założycieli Fundacji Sztuki Filmowej i dyrektor jej działu dystrybucji
filmów (lata 1990-94) czy członkiem Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (lata 20072011). Należy do Europejskiej Akademii Filmowej.
Jest założycielem działającej od 1994 roku firmy Gutek Film, zajmującej się
rozpowszechnianiem kina autorskiego; prowadzi także warszawskie Kino Muranów, gdzie
również prezentuje widzom najbardziej wartościowe produkcje filmowe. To dzięki niemu
do szerokiego odbiorcy w Polsce trafiły dzieła tak znanych reżyserów jak: Peter Greenaway,
Pedro Almodovar, Lars von Trier, Mike Leigh, Jim Jarmusch, Derek Jarman, Paul Cox czy
Wong Kar-Wai. Jak do tej pory, wprowadził do polskich kin ponad 400 filmów, które obejrzało
ponad 11 milionów widzów.
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Za wybitne osiągnięcia w pracy
naukowej i dydaktycznej
Prof. dr hab. Leszek Pacholski
Prof. dr hab. Leszek Pacholski profesor nauk matematycznych, logik,
informatyk. Na Uniwersytecie Wrocławskim pracuje od roku 1980. Od
1968 roku był zatrudniony w Instytucie Matematycznym PAN, gdzie był
kierownikiem Zakładu Podstaw Matematyki.
Lista jego oryginalnych prac liczy 34 pozycje. Sporo czasu spędził za
granicą jako stypendysta lub profesor wizytujący min. w University
of California at Berkeley i w Paryżu (Orsay). Odczyty na zaproszenie
na międzynarodowych konferencjach: IEEE Symposium on Logic in
Computer Science , Annual Conference of the European Association of Computer Science
Logic i wielu innych. Wypromował 23 doktorów.
Dziewięciu z nich jest już po habilitacji, dwóch ma tytuł profesorski. Pracował w redakcji
Fundamenta Mathematicae, w Colloquium Mathematicum, a obecnie w redakcjach ACM
Transations on Computational Logic i Annals of Pure and Applied Logic . Przez 9 lat był
członkiem European Committee of the Association for Symbolic Logic, przez 3 lata kierował
tym komitetem.Był przewodniczącym jury nagrody przyznawanej przez Association for
Computing Machinery (ACM) za najlepszą rozprawę doktorską z informatyki na świecie.
Jego zainteresowania badawcze obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z logiką
i informatyką. W latach 70-tych pracował głównie nad teorią modeli. Obecnie zajmuje się
zastosowaniami logiki w informatyce. W 1974 roku otrzymał nagrodę Banacha, w 1994 nagrodę Fundacji Jurzykowskiego, a w roku 2000 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Od 1996 roku jest dyrektorem Instytutu Informatyki, a od
października 1998 roku członkiem senatu UWr.
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Za wybitne osiągnięcia
w kulturze i sztuce
Profesor Zbigniew Horbowy
Jeden z najwybitniejszych polskich projektantów szkła. Absolwent
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk plastycznych we Wrocławiu (obecnie
Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta).
Od 1959 związany jako projektant z Hutą Szkła „Sudety” w Szczytnej
Śląskiej, gdzie wprowadził do produkcji kilkaset wzorów szkieł
użytkowych w barwnym szkle sodowym.
W połowie lat 60-tch XX wieku opracował nową technologię szkła
„antico” - niezwykły efekt materii szklanej spienionej pęcherzykami
powietrza, który uzyskał przy pomocy… proszku IXI.
W 1975 roku z jego inicjatywy uruchomiono Hutę Szkła Artystycznego „Barbara” w
Polanicy Zdrój specjalizującą się w realizacji krótkoseryjnych projektów szkieł, głównie w
szkle kolorowym.
W latach 80-tych XX wieku współpracował z ZZG INCO we Wrocławiu. W latach 19632006 związany jako pedagog z macierzystą uczelnią, trzykrotny dziekan Wydziału Ceramiki
i Szkła, w latach 1999-2005 sprawował funkcję rektora wrocławskiej Akademii. Laureat
licznych nagród, w tym także międzynarodowych min. Złotego Orderu Gloria Artis. Jego
dzieła możemy oglądać w wielu polskich muzeach.
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Za wybitne osiągnięcia
w działalności samorządowej
Bogdan Zdrojewski
Bogdan Zdrojewski. Urodził się w 1957 r. w Kłodzku. Ukończył
filozofię i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. W
latach 1983-1989, jako pracownik naukowy, był związany z Katedrą
Socjologii i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej, a także z
Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Od roku 1989 pracownik naukowy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu
Wrocławskiego. W latach 80. działacz opozycji solidarnościowej.
Wieloletni radny oraz pierwszy prezydent Wrocławia, wybrany w
wolnych wyborach (1990-2001), senator (1997-2000) i poseł na Sejm RP (2001-2014). W
latach 2007-2014 najdłużej urzędujący w III RP Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Od 1 lipca 2014 r. poseł do Parlamentu Europejskiego.
Wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014),
Orderem Komandora Legii Honorowej (2012), Orderem św. Karola w randze komandora
przez Księcia Monako (2012), orderem I klasy Krzyża Wielkiego Królestwa Niderlandów
(2014).
Jako europarlamentarzysta pracuje m.in. w Komisji Kultury i Edukacji (CULT), Podkomisji
Bezpieczeństwa i Obronności (SEDE), ponadto Przewodniczący Delegacji do spraw
stosunków z Białorusią.
Prywatnie pasjonuje się fotografią i ogrodami japońskimi.

6

DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU

Rafał Dudkiewicz
Rafał Dutkiewicz Urodził się w 1959 r. w Mikstacie. Absolwent
matematyki stosowanej Politechniki Wrocławskiej, doktorat z logiki
uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracownik naukowy
KUL-u (1982-1992) i Uniwersytetu Wrocławskiego (1989-1994).
W okresie stanu wojennego działacz podziemnych struktur Solidarności.
Współtwórca Radia Eska. Wyróżniony za książkę „Nowe horyzonty”
Nagrodą im. ks. Józefa Tischnera.
Od 2002 r. Prezydent Wrocławia. Człowiek Roku województwa
dolnośląskiego wg. miesięcznika „Forbes” (2006). Wg. Newsweeka Najlepszy prezydent
(2010,2011,2012) i Superprezydent (2013). Uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in.:
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Królewskim Orderem Gwiazdy
Polarnej (2011), Orderem Legii Honorowej (2013), Niemiecką Nagrodą Narodową (2017).
W czasie jego prezydentury Wrocław stał się miastem rozpoznawalnym na arenie
międzynarodowej, silnym ośrodkiem akademickim i gospodarczym: utworzono Wrocławskie
Centrum Badań EIT+ (2007), Wrocławskie Centrum Akademickie (2008); w aglomeracji
wrocławskiej powstało ponad 150 inwestycji firm zagranicznych i 85 000 nowych miejsc
pracy; stopa bezrobocia spadła z 12,5% w 2002 r. do 2,5% w 2017 r.; lokalny biznes wspierany
jest przez program Polski Czempion i Startupy; promowana jest idea Smart City. Dzięki
staraniom prezydenta Halę Stulecia wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
UNESCO, a Wrocław otrzymał tytuł Światowej Stolicy Książki UNESCO (2016).
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Dla najlepszej dolnośląskiej
organizacji pozarządowej
Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne
Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne powstało w 1956 r.
po wydarzeniach „polskiego października” jako Dolnośląskie
Towarzystwo Oświatowe; od 1972 do 2015 roku działało pod
nazwą Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, a
od lutego 2015 r. przyjęło obecną nazwę, najpełniej oddającą
cele i zadania zorientowane na kultywowanie tradycji naszego
regionu, kształtowania tożsamości regionalnej i budowę
społeczeństwa obywatelskiego.
DTR inicjuje spotkania dolnośląskich regionalistów, działania oświatowe i artystyczne,
wspiera powstawanie izb tradycji i muzeów regionalnych, organizuje szkolenia dla nauczycieli
prowadzących edukację regionalną. Wśród wielu inicjatyw Towarzystwa na szczególną uwagę
zasługują liczne konferencje naukowe i popularnonaukowe poświęcone dziejom regionu, jego
specyfice społecznej i kulturalnej oraz perspektywom rozwojowym. DTR pełni również rolę
koordynatora działań ponad 120 towarzystw regionalnych działających na Dolnym Śląsku.
Nasze Towarzystwo szczyci się ogromnymi zasługami w szerzeniu wiedzy o Dolnym Śląsku.
W dorobku wydawniczym DTSK-DTR znajduje się ponad 300 pozycji zwartych. Są wśród
nich: monografie kilkunastu miast dolnośląskich, przewodniki, seria poświęcona zabytkom
Dolnego Śląska, wydawnictwa jubileuszowe i pamiętnikarskie. Przez 30 lat wydawało
kwartalnik „Kultura Dolnośląska”, opublikowało 12 tomów „Rocznika Dolnośląskiego”,
obecnie jest wydawcą „Naszego Regionu” oraz periodyku „Dolny Śląsk”.
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Dla najlepszego przedsięwzięcia
turystycznego lub organizatora
masowych imprez kulturalnych,
rekreacyjnych lub sportowych
Centrum Nauki i Sztuki STARA KOPALNIA
w Wałbrzychu
Centrum Nauki i Sztuki STARA KOPALNIA w
Wałbrzychu. Kilka lat temu przejeżdżając ulicą
Wysockiego w Wałbrzychu mijało się ruinę –
chylące się ku upadkowi budynki nieczynnej od 1996 roku Kopalni Węgla Kamiennego
„Julia” (dawny „Thorez”). Taki widok jest już przeszłością. W 2014 zakończono działania
rewitalizacyjne, a już w 2015 r. Stara Kopalnia otrzymała prestiżowy tytuł „Zabytek
Zadbany”, nadawany przed Narodowy Instytut Dziedzictwa. KWK „Julia” doczekała się
swego „renesansu” i był to powrót do życia w wielkim stylu. Sam obiekt jest monumentalny.
Na terenie Starej Kopalni można prześledzić trasę górników do pracy, obejrzeć narzędzia,
które zabierali ze sobą pod ziemię, poznać zasady, których musieli bezwzględnie przestrzegać,
aby minimalizować ryzyko wypadków i zapewniać wysoką efektywność wydobycia.
Przewodnicy – byli pracownicy wałbrzyskich kopalń z pasją opowiadają o przemysłowej
historii Wałbrzycha, którą współtworzył każdy z nich. Stara Kopalnia to jednak nie tylko
muzeum, ale także miejsce wielu innych atrakcji. Galeria Sztuki zaprasza na coraz to
nowe wystawy prac artystów z regionu, kraju i świata, a w Centrum Ceramiki Unikatowej
wałbrzyscy artyści tworzą unikalne dzieła, ale dają też możliwość wykazania się dzieciom
i młodzieży – organizując dla nich warsztaty ceramiczno-garncarskie. Stara Kopalnia
rozbrzmiewa też dźwiękami różnych gatunków muzycznych.
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Dla dolnośląskiej firmy najlepiej
współpracującej ze społecznością
lokalną
Mine Master
Mine Master działa na rynku od 1993r. i jest producentem
maszyn wiercących i kotwiących dla górnictwa
podziemnego. Produkty firmy są rozpoznawane na całym
świecie, gdyż oprócz Polski, gdzie głównym odbiorcą
maszyn jest KGHM, spółka wysyła je do Turcji, Chile, Rosji, Indii, RPA, Iranu i Australii. Od
początku swojej działalności angażuje się w pomoc na rzecz społeczności lokalnej wspierając
szkoły, kluby sportowe i stowarzyszenia ze Złotoryi i okolic.
Dom Dziecka w Wilkowie za pozyskane wsparcie poprawia standard życia swoich podopiecznych
a szkoła podstawowa i gimnazjum organizują wyjazdy szkolne i zakup sprzętu multimedialnego.
Firma współpracuje z Zespołem Szkół Zawodowych przy organizacji praktyk dla klas o profilu
mechanicznym oraz dofinansowuje wyposażenie pracowni informatycznej i mechanicznej.
Najlepsi uczniowie otrzymują stypendium w kwocie 1000 zł.
Mine Master wspiera większość lokalnych klubów: ZKS Górnik, LKS Wilkowianka, KS RenBut, Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, MUKS Gwarek. Firma finansuje Mistrzostwa Polski
w żeglarstwie w klasie Omega. Jego uczestnicy to adepci m.in. takich klubów jak UKS Yacht
Club Sława czy Klub Chalkos, które są pod patronatem Mine Master. Co roku firma dokłada
się do organizacji Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów, który zapewnia sportową zabawę od
przedszkolaka do seniora. Za swoje działania firma otrzymała w 2016r. statuetkę Mecenasa Sportu.
Mine Master wspiera takie stowarzyszenia jak: Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych,
które prowadzi Skansen Górniczo-Hutniczy będący kopalnią wiedzy o tradycjach górniczych
na Dolnym Śląsku; Fundacja ANIMUS organizująca Mistrzostwa W Płukaniu Złota dla Osób
Niepełnosprawnych czy Komenda Hufca, która otrzymuje środki na Harcerską Akcję Letnią.
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Wyróżnienia specjalne
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki
i Transportu we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i
Transportu we Wrocławiu to działająca od 2001
r., specjalistyczna, uczelnia logistyczna. Dzięki
współpracy z Universite de Lorraine absolwenci
uzyskują 2 dyplomy polski i francuski.
MWSLiT jest jedyną w Europie Środkowo – Wschodniej uczelnią wyższą akredytowaną przez
The Chartered Institute of Logisitcs and Transport (UK). W 2017 r. w Rankingu Generalnym
Niepublicznych Uczelni Magisterskich MWSLiT zdobyła 3. miejsce, uzyskując tytuł Uczelni
Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017. Doceniono także wkład i zaangażowanie w pracę
ze studentami przyznając MWSLiT 2. Miejsce w kategorii Perspektywy Zawodowe. Kluczem
do sukcesu uczelni jest ukierunkowanie na biznes i przemysł. Uczelnia elastyczne reaguje na
zmieniające się trendy i dostosowuje ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy.
Uczelnia oferuje kierunki: LOGISTYKA: studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
LOGISTICS: MSc Studies TRANSPORT: studia licencjackie BUDOWNICTWO: studia
inżynierskie ZARZĄDZANIE: studia licencjackie
Na dwóch kierunkach I stopnia: Logistyce i Transporcie prowadzone są studia dualne, łączące
zajęcia teoretyczne z praktycznymi, realizowanymi w ramach płatnych staży w firmach
partnerskich. Student otrzymuje wynagrodzenie w pełni pokrywające czesne.
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Paweł Fajdek
Paweł Fajdek ur. 4 czerwca 1989 w Świebodzicach – polski lekkoatleta
specjalizujący się w rzucie młotem, najmłodszy w historii złoty medalista
mistrzostw świata w tej konkurencji. Jest jedynym Polakiem, który trzy
razy z rzędu zdobył tytuł Mistrza Świata w tej samej konkurencji.
Wychowany w Żarowie. Międzynarodową karierę rozpoczynał w
2008 roku od zajęcia czwartej pozycji podczas mistrzostw świata juniorów. W 2011 został złotym
medalistą uniwersjady (sukces ten powtórzył w 2013, 2015 i 2017).Reprezentant Polski w meczach
międzypaństwowych, drużynowym czempionacie Starego Kontynentu oraz zimowym pucharze Europy w
rzutach lekkoatletycznych. Stawał na podium mistrzostw Polski seniorów zdobywając: cztery złote medale.
W 2013 sięgnął po złoto mistrzostw świata w Moskwie, uniwersjady oraz igrzysk frankofońskich.
Wygrał również klasyfikację IAAF Hammer Throw Challenge. Zdobył Złote Kolce – nagrodę dla
najlepszego polskiego lekkoatlety sezonu oraz zajął 3. miejsce w tradycyjnym Plebiscycie Przeglądu
Sportowego. W 2014 roku został halowym mistrzem Polski, wygrał zawody Zimowego pucharu
Europy w rzutach, został wicemistrzem Europy, ustanowił rekord Polski – 83,48 i wygrał finałowe
zawody IAAF Hammer Throw Challenge.
W 2015 roku po raz drugi zdobył mistrzostwo świata i wygrał klasyfikację IAAF Hammer Throw
Challenge. Po raz trzeci zdobył złoty medal Uniwersjady. W sezonie poniósł tylko jedną porażkę
(w zimowym pucharze Europy w rzutach). Poprawił o 35 cm własny rekord Polski. Po raz drugi w
karierze zdobył Złote Kolce, a w plebiscycie Track and Field News na najlepszego lekkoatletę świata
zajął 5. miejsce. W 2016 roku został mistrzem Europy, triumfował też w łącznej klasyfikacji IAAF
Hamer Throw Challenge. Był niepokonany we wszystkich startach aż do igrzysk olimpijskich w Rio
de Janeiro, gdzie nieoczekiwanie zajął dopiero 17. Miejsce. Najlepszy wynik sezonu (również w
świecie) – 82,47 m uzyskał już po igrzyskach.
W 2017 roku po raz trzeci z rzędu zdobył mistrzostwo świata po raz czwarty z kolei został mistrzem
uniwersjady i wygrał klasyfikację IAAF Hammer Throw Challenge.
Pierwszą i obecna trenerką mistrza jest Pani Jolanta Kumor. Prywatnie jest partnerem Sandry Cichockiej
i ojcem Laili.
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Laudacje
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Partnerzy Strategiczni Stowarzyszenia
na Rzecz Promocji Dolnego Śląska:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu istnieje już prawie 40 lat. Obecnie jest instytucją
Samorządu Województwa Dolnośląskiego, a jego działalność koncentruje się niezmiennie,
na podnoszeniu jakości życia kulturalnego w mieście i regionie. Dotychczas powołaliśmy
do życia wiele znaczących imprez kulturalnych, by wspomnieć choćby Międzynarodowy
Festiwal Oratoryjno-Kantatowy „Wratislavia Cantans”, Festiwal Piosenki Aktorskiej,
Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju i wiele innych. W ramach swojej
działalności OKiS angażuje się w wiele działań kulturalnych, także z innych dziedzin
sztuki, poza muzyką. Warto wspomnieć, że jesteśmy organizatorem najstarszego na świecie
festiwalu monodramów - Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora „Wrostja”, a także
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora i prezentacji monodramów.
W strukturach naszej instytucji funkcjonuje kilka działów, jesteśmy też współwydawcą
miesięcznika „Odra”, od 2010 wydajemy także „Notatnik Teatralny”, a nasze serce bije
w samym centrum Wrocławia, gdzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Centrum Informacji
Kulturalnej służymy nieustanną pomocą i jesteśmy blisko ludzi. To właśnie ludzie, którzy
tworzą Ośrodek Kultury i Sztuki, a także Ci dla których tworzymy, są naszą największą
inspiracją i misją. Otrzymaliśmy już wiele nagród za działalność i zasługi dla województwa
dolnośląskiego, mamy nadzieję, że jeszcze wiele wyzwań przed nami i nie raz będziemy
mogli gościć Państwa na naszych wydarzeniach kulturalnych.
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Kiedy w 2013 roku powstało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej,
u jego podstaw leżała idea lepszej niż dotychczas współpracy jednostek samorządowych
z obszaru zdefiniowanego jako Aglomeracja Wrocławska na szeroko rozumianej niwie
społecznej. Dziś Stowarzyszenie zrzesza 21 jednostek samorządowych i prowadzi działania
mające na celu poszerzenie oferty aktywności dla ich, przede wszystkim najmłodszych,
mieszkańców.
Chcąc zaszczepić pozytywne idee, stawiamy na szeroko rozumiane edukację i sport, a naszą
ofertę kierujemy przede wszystkim do dzieci i młodzieży z obszaru Aglomeracji Wrocławskiej.
Są to ferie i wakacje aglomeracyjne dla dzieci uzdolnionych, obozy i zgrupowania sportowe,
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej w piłce nożnej i koszykówce czy wreszcie projekt
promocji czytelnictwa wśród najmłodszych pn. Rozczytana Aglomeracja.
Podejmujemy inicjatywy w zakresie rozwoju infrastruktury służącej celom społecznym,
takie jak koordynowanie powstania spójnej sieci tras rowerowych na terenie Aglomeracji
czy też opracowanie dla całej Aglomeracji informacji turystycznej. Wspieramy samorząd
w realizowaniu zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, wykraczających poza
granice administracyjne jednostki samorządu terytorialnego.
Realizujemy budowę sieci kampusów – profilowanych centrów edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży na terenie Aglomeracji. Będą to obiekty, które w połączeniu z atrakcyjną lokalizacją,
walorami turystycznymi i ścieżkami rowerowymi utworzą jednocześnie alternatywną bazę
dla weekendowych wycieczek rodzinnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Jesteśmy przekonani, że Stowarzyszenie jest skuteczną platformą dla realizacji istotnych
działań i projektów, które pozwalają podnieść jakość infrastruktury zarówno społecznej jak
i technicznej na terenie Aglomeracji Wrocławskiej, co wpływa na polepszenie warunków
życia jej mieszkańców.
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Partner Strategiczny
Dolnośląskiego Klucza Sukcesu
SJOS Spółka z o.o. działa na polu doradztwa gospodarczego od 1987 roku. Działamy głównie
dla dużych i średnich przedsiębiorstw, a współpraca ta układa się bardzo pomyślnie zarówno
dla naszych klientów, jak i dla nas.
W pierwszym etapie istnienia firmy realizowane projekty związane były głównie ze
zmianami zachodzącymi w tamtym czasie w krajowej gospodarce, były to m.in.: analiz
przedprywatyzacyjne, wyceny, czy analizy ekonomiczno-finansowe realizowane na zlecenie
organów administracji publicznej (np. Ministerstwa Skarbu Państwa i urzędów wojewódzkich)
lub władz samorządowych w odniesieniu do podmiotów pozostających w gestii tych organów
oraz obsługa procesu zbycia posiadanych akcji lub udziałów.
W okresie swojej działalności konsultanci SJOS zaprojektowali prawie 300 przedsięwzięć
restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw różnych branż. Znaczna część prac dotyczyła
restrukturyzacji działalności pomocniczej (np. remontowej, transportowej, zaopatrzeniowej,
socjalnej), przede wszystkim w przedsiębiorstwach energetycznych oraz ich otoczeniu. SJOS
uczestniczył również w ich wdrażaniu. Dzięki temu mamy ogromne doświadczenie, bodaj
największe wśród krajowych firm doradczych, w zakresie restrukturyzacji i reorganizacji
działalności pomocniczej firm energetycznych, ale i również w branży wydobywczej.
Ponadto posiadamy doświadczenie w realizacji zadań z zakresu fuzji i przejęć, obejmujące
kilkanaście projektów dla instytucji centralnych i organów władzy lokalnej oraz kilkanaście
projektów dla przedsiębiorstw. Posiadamy rozległy i konkretny dorobek, m.in. w dokonywaniu
wycen przedsiębiorstw, majątku, aportów, udziałów (ponad 1000 wycen).
Aktualnie w działalności Spółki dominują projekty doradcze dla podmiotów w zakresie
doskonalenia i rozwoju przedsiębiorstw: badania podmiotów, konstruowanie strategii
rozwoju, doskonalenie organizacji i zarządzania itp.
SJOS stale dostosowuje ofertę do potrzeb klientów i wprowadza w niej innowacyjne zmiany.
Jesteśmy doświadczoną firmą doradczą, bazującą na etatowej kadrze profesjonalnych
konsultantów (głównie ekonomistów i prawników).
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