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Czas na patriotyzm lokalny

Województwa 
o różnych obliczach  

Firmy rosną
dzięki kooperacji
CEZARY TKACZYK
prezes SSE Starachowice

Ś
więtokrzyskie to region z dużym potencjałem. 
Szansy na dynamiczny wzrost w najbliższych latach 
upatrujemy w funduszach unijnych, szczególnie 
w Regionalnym Programie Operacyjnym. 

Kluczem do jego opracowania była precyzyjna diagnoza 
i wyłonienie inteligentnych specjalizacji. Wszystko po to, aby 
wesprzeć te gałęzie lokalnej gospodarki, które najlepiej rokują 
i potrzebują dynamicznego wzrostu. Mówimy tu np. o północy 
województwa, gdzie prężnie rozwija się branża metalowo-
-odlewnicza (Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec 
Świętokrzyski), o branży nowoczesnego rolnictwa i przetwór-
stwa spożywczego (Sandomierz, Kazimierza Wielka, Pińczów) 
czy o turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej (Busko-Zdrój).

Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice stymuluje rozwój 
regionalnej gospodarki poprzez tworzenie sieci kooperacyjnych 
z firmami w otoczeniu. Często są to małe, krajowe 
przedsiębiorstwa, dla których możliwość kooperacji jest 
szansą na rozwój oraz dostęp do najnowszych rozwiązań 
technologicznych i organizacyjnych. Inwestorów do strefy 
przyciąga dobrze przygotowana infrastruktura, dostęp do 
wykwalifikowanych pracowników oraz pomoc publiczna w formie 
zwolnienia podatkowego. SSE Starachowice z uwagi na bogate 
tradycje przemysłowe regionu, dostęp do surowców, dobrze 

przygotowane szkolnictwo zawodowe 
oraz centra kształcenia pracowników, 
przyciąga w większości inwestycje 
z branży metalowej, ceramicznej, 

wyrobów dla budownictwa oraz 
tzw. chemii budowlanej. Sieci 
kooperacyjne strefy rozszerza 
przynależność do krajowych 
i regionalnych izb gospodarczych, 

a także współtworzenie klastra 
przedsiębiorców branży 

metalowej 
Metal-Cast
oraz Święto-

krzyskiego Klastra 
Edukacji Zawodowej. © Ⓟ

S
zósta edycja redakcyjnego projektu 
„Czas na patriotyzm gospodarczy” była 
drugą, w której patriotyczne postawy 
sprowadziliśmy na poziom lokalny, 

przymierzając je do firm i instytucji odgrywających 
ogromną rolę w swoich regionach. Przed rokiem 
zdecentralizowane debaty zorganizowaliśmy 
w czterech metropoliach: Trójmieście, Wrocławiu, 
Krakowie i Rzeszowie. Tym razem „Puls 
Biznesu” pojechał do czterech kolejnych miast 
wojewódzkich: Łodzi, Lublina, Opola i Kielc. 
W dwóch ostatnich rozmowy o patriotyzmie 
lokalnym miały charakter szczególny, 
jako że województwa opolskie i świętokrzyskie 
w pierwszej wersji wprowadzanego w 1998 r. 
nowego podziału administracyjnego kraju 
nie istniały i samodzielność wywalczyły sobie 
w bardzo trudnym procesie legislacyjnym. 
Należą do najmniejszych w kraju, co w tematyce 
debat wyraźnie się przebijało. 

Na nasze zaproszenie odpowiedzieli liderzy 
lokalnego biznesu, przedstawiciele władz 
samorządowych oraz instytucji wspierających 
przedsiębiorców (lista uczestników 
debat znajduje się obok). Celem bardzo 
merytorycznych dyskusji w czterech 
zróżnicowanych regionach była próba 
znalezienia odpowiedzi na pytania, czy 
w globalizującej się rzeczywistości lokalny 
patriotyzm w ogóle ma sens, jakie wyzwania 
stoją przed województwami i jak usprawnić 
współpracę między tworzącymi miejsca pracy 
przedsiębiorcami a władzami samorządu 
terytorialnego, by wspólnymi siłami 
napędzać rozwój regionu. 

Na sąsiedniej stronie zebrane zostały 
w pigułce dominujące wątki czterech debat. 
Wszystkie szczegółowo zrelacjonowaliśmy 
na łamach „Pulsu Biznesu”, co przypominamy 
zbiorczo na kolejnych stronach niniejszego 
wydania specjalnego. Najpełniejszym zapisem 
dyskusji są zaś nagrania, które można 
obejrzeć pod adresem www.patriotyzm.pb.pl.
Stronę realizowanego od 2013 r. redakcyjnego 
projektu oczywiście polecamy wszystkim 
czytelnikom — nie tylko z regionów 
przedstawionych w najnowszej edycji. © Ⓟ

KOMENTARZ PARTNERA

KOMENTARZ W debatach o przyszłości udział wzięli:
OPOLE
Jacek Kaczorowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
Teresa Kubas-Hul, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Krzysztof Kucmin, dyrektor oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu
Szczepan Kusibab, dyrektor zarządzający Adamietza w Strzelcach Opolskich
Ryszard Pazdan, prezes Atmotermu  
Jacek Połączarz, członek zarządu Górażdże Cement  
Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki  

ŁÓDŹ
Marek Cieślak, wiceprezydent Łodzi
Paweł Lisowski,  dyrektor ds. współpracy z samorządem terytorialnym 

w Banku Gospodarstwa Krajowego
 Jacek Skwierczyński, departament ds. przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego
Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Avallona
Marek Szczepanik, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Józef Szmich, prezes Delia Cosmetics  
Waldemar Szulc, wiceprezes ds. wytwarzania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna  

KIELCE
Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego
Wojciech Lubawski, prezydent Kielc
Andrzej Łach, dyrektor oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach
Dariusz Michalak, dyrektor wydziału w Targach Kielce
Dariusz Dąbek, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Cezary Tkaczyk, prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice
Tomasz Tworek,  prezes Dorbudu oraz Świętokrzyskiego Związku 

Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 LUBLIN
Tomasz Bembenek, dyrektor oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie
Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego
Krzysztof Krystowski, dyrektor zarządzający PZL-Świdnik
 Teresa Kubas-Hul, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Mariusz Sagan, dyrektor wydziału w Urzędzie Miasta Lublin
Adam Zdanowski, współwłaściciel Zakładu Mięsnego Wierzejki  

TOMASZ SIEMIENIEC
redaktor naczelny 
„Pulsu Biznesu”
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� Najmniejsze w Polsce 
województwo opolskie 
jest wciśnięte między silne 
sąsiedztwo — dolnośląskie 
i śląskie. Przy zmianach 
administracyjnych kraju
 w 1998 r. pierwotnie nie było 
w ogóle przewidziane, a jego 
wyodrębnienie ze śląskiego 
zostało wywalczone tylko dzięki 
wielkiej determinacji lokalnej 
społeczności. 

� Specyficzne położenie 
Opolszczyzny między 
dominującymi sąsiadami 
wymaga przemyślanej 
strategii. W ciągu piętnastu 
minionych lat powstało 
kilka sensownych jej wersji, 
ale żadna nie została w pełni 
wdrożona. Musi być 
wspólnym dziełem władz 
samorządowych oraz aktywnych 
mieszkańców.

 � Poważnym problemem 
województwa ze znaczącą 
mniejszością narodową 
jest wyjeżdżanie młodych 
mieszkańców do Niemiec, 
gdzie znajdują znacznie lepsze 
warunki płacowe. 
Opolskie jest regionem 
najbardziej w całym kraju 
narażonym na taki drenaż, 
dlatego musi stawać się bardziej 
konkurencyjne.

� Szansą na cywilizacyjną 
i gospodarczą poprawę jest 
wykorzystanie i umocnienie 
rozwojowych kół zamachowych, 
do których należą branże: 
chemiczna, budowlana 
i spożywcza. 
Powinna zostać także wybrana 
inteligentna specjalizacja 
Opolszczyzny, która korzystnie 
wyróżni ją spośród innych 
polskich regionów. 

� Przemiany ustrojowe 
w Polsce postawiły oparty 
na przemyśle lekkim region 
w trudnej sytuacji, czego 
dowodem stało się utracenie 
przez Łódź, na rzecz 
Krakowa, drugiego miejsca 
w kraju pod względem liczby 
ludności. Niekorzystny trend 
demograficzny udaje się 
zatrzymać, chociaż jeszcze 
nie odwrócić. 

� Rozwój infrastruktury 
transportowej pozwala 
województwu wykorzystać atut 
centralnego położenia.
Tylko w dwóch miejscach 
w Polsce krzyżują się autostrady 
i jednym z nich jest podłódzki 
Stryków (drugie to Gliwice). 
Również port lotniczy Łódź 
Lublinek znajduje niszę w 
stosunku do warszawskiego 
Okęcia.

� Naturalnym ośrodkiem 
aglomeracji, obejmującej 
znaczną część województwa 
i decydującej o jego rozwoju, 
jest Łódź. Ma wielki, ale wciąż 
niewykorzystany potencjał. 
Szansą jest projekt rewitalizacji 
zaniedbanego centrum. 
Nadzieję na cywilizacyjny 
skok dają także starania 
o zorganizowanie tematycznej 
Światowej Wystawy EXPO 2022. 

� Województwo łódzkie 
dysponuje silnymi ośrodkami 
przemysłowymi, których 
naturalnym liderem jest 
największa w kraju elektrownia 
w Bełchatowie, bazująca 
na zasobach węgla brunatnego. 
W najbliższych latach czekają 
ją konieczne dla ochrony 
atmosfery inwestycje, których 
innowacyjność posłuży całemu 
regionowi. 

� Podobnie do opolskiego, 
województwo świętokrzyskie 
wciśnięte jest między silnych 
sąsiadów — Mazowsze 
i Małopolskę. Przy wprowadzaniu 
zmian administracyjnych kraju 
w 1998 r. pierwotnie 
pozostawienie Kielc w randze 
miasta wojewódzkiego
także nie było przewidziane, 
a utworzenie świętokrzyskiego
zostało wywalczone 
przez lokalną społeczność 
w ostatniej chwili. 

� Położenie regionu pozostaje 
niewykorzystane ze względu 
na braki w infrastrukturze. 
Kielce latami czekają na 
ukończenie ekspresówki S7 
od Warszawy do Krakowa 
oraz trasy kolejowej nr 8 
przez to miasto. Zrealizowanie 
tych inwestycji zmniejszyłoby 
parcie na budowę mitycznego 
portu lotniczego Kielce Obice. 

� Województwo wybrało 
cztery specjalizacje, wokół 
których zamierza budować 
konkurencyjność swojej 
gospodarki. To wykorzystujące 
odnawialne źródła energii 
budownictwo, branża metalowo-
-odlewnicza, uzdrowiska oraz 
rolnictwo związane z produkcją 
żywności. Silną marką są Targi 
Kielce, których flagowym 
produktem jest trzeci co do 
znaczenia w Europie salon 
przemysłu obronnego.

� Ogromne znaczenie 
dla umacniania małego 
województwa ma budowanie 
kapitału społecznego. 
Utożsamianie się mieszkańców 
z regionem jest jednak 
utrudnione przez partie 
polityczne, które w wyborach 
do Sejmu uważają Kielce za pole 
do zrzucania na listy kandydatów 
tzw. spadochroniarzy. 

� Województwo 
z wielowiekowymi tradycjami 
poczuło się odstawione
po 1989 r. na boczny tor. 
Rządowe programy 
dla ściany wschodniej 
niewiele dadzą, 
gdy perspektywa 
połączenia Lublina 
z Warszawą drogą 
ekspresową S17 
czy dwutorową na całej 
długości linią kolejową nr 7 
to odległa przyszłość. 

� Lokomotywą gospodarczą 
województwa tradycyjnie jest 
rolnictwo, rozumiane szerzej 
z przetwórstwem spożywczym, 
a także z puławskimi Azotami. 
Budowanie marki Lubelszczyzny 
nie może jednak się zawężać, 
lokalna przedsiębiorczość 
powinna być uwalniana 
także w turystyce, usługach, 
wytwórczości etc. 

� Przemysłową wizytówką 
regionu od II Rzeczypospolitej 
stała się branża lotnicza. 
W III RP na bazie 
fabrycznego lotniska 
w Świdniku powstał 
pierwszy nowy port lotniczy 
na wschód od Wisły. 
Dlatego takim ciosem 
dla regionu stało się 
pominięcie świdnickich 
zakładów w przetargu 
na śmigłowiec wielozadaniowy 
dla wojska. 

� Ogromnym atutem Lublina 
jest silny ośrodek akademicki. 
Liczba uczelni i studentów 
nie przekłada się jednak 
na innowacyjność i cywilizacyjny 
awans. Programy kształcenia są 
oderwane od realnych oczekiwań 
gospodarki. To przypadłość 
nie tylko lubelska, ale w regionie 
głodnym sukcesu szczególnie 
niekorzystna.

OPOLE ŁÓDŹ

KIELCE LUBLIN

Specyficzne województwo 
musi znaleźć specjalizację

Ziemia obiecana czeka 
na powtórne odkrycie

Centralne położenie    
za słabo wykorzystane

Ściana wschodnia głodna  
cywilizacyjnego sukcesu 



Piękna aura spowodowała, że debata 
„Patriotyzm gospodarczy” w Opolu roz-
poczęła się bardzo optymistycznie. 

— Województwo opolskie aktywnie 
ubiega się o unijne fundusze na przed-
sięwzięcia innowacyjne i projekty ba-
dawcze — zagaiła Teresa Kubas-Hul, za-
stępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

Na ziemię sprowadził ją, pozostałych 
panelistów i kilkudziesięciu gości debaty 
prowadzący Grzegorz Nawacki, zastępca 
redaktora naczelnego „Pulsu Biznesu”. 
Przypomniał, że pod względem nakła-
dów inwestycyjnych w przeliczeniu na 
mieszkańca Opolszczyzna jest szósta 
od końca, a wydatki samorządu na ten 
cel plasują województwo na ostatnim 
miejscu w Polsce. Jednym słowem, z in-
westycjami w regionie nie jest najlepiej. 
Krzysztof Kucmin, dyrektor oddziału BGK 
w Opolu, przypomniał, że Opolszczyzna 
wypada słabo w statystykach, bo jest 
najmniejszym województwem, i zapo-
wiedział wiele nadchodzących inwesty-
cji oraz pięcie się w górę w rankingach. 
Tego optymizmu nie podzielali lokalni 
przedsiębiorcy. 

Smakowity obwarzanek
— Parę lat temu uczestniczyłem w po-
dobnej debacie zatytułowanej „Opolskie 
— tutaj zostaję”. Jeden z urzędników po-
wiedział, że bolączką jest to, że młodzi lu-
dzie wyjeżdżają z regionu. Uważał, że jeśli 
pracodawcy zapłacą więcej, to zostaną. My 
płacimy dobrze, ale mamy problem ze 
znalezieniem specjalistów, bo region nie 
jest konkurencyjny i nie ma czym zatrzy-
mać młodych osób. Oni nie mają tu co ro-
bić wieczorami — wytknął Jacek Połączarz, 
szef HR i członek zarządu spółki Górażdże 
Cementownia. 

Przyznał, że szkoły średnie na 
Opolszczyźnie są dobre, ale potem młodzi 
ludzie wybierają uczelnie w Katowicach, 
Wrocławiu czy Krakowie i już nie wracają.

— Trzeba zrobić coś, żeby uatrakcyjnić 
to miejsce. Dzieci pracowników firm nie-
koniecznie chcą podnosić ciężary, co jest 
na Opolszczyźnie popularne. Powinno się 
rozwijać inne dyscypliny — stwierdził Jacek 
Połączarz. 

Ryszard Pazdan, prezes Atmotermu, 
spółki konsultingowej wyspecjalizowanej 
w ochronie środowiska założonej w Opolu 
35 lat temu, nie ma problemu z pracow-
nikami.

— To my ściągamy do Opola pracowni-
ków z Wrocławia czy Katowic. Jak mawiał 
Stefan Kozłowski [taternik, geolog, ekolog 
i minister ochrony środowiska w rządzie 
Jana Olszewskiego — przyp. red.], który 
wykładał na Opolszczyźnie, Polska jest jak 

obwarzanek: najcenniejsze jest na pobo-
czach — zachwalał region Ryszard Pazdan. 

Wysoko ocenia też infrastrukturę, bo 
dojazd z Warszawy Zachodniej do Opola 
zajmuje mu 2,5 godziny. I tu trafił w czułe 
miejsce Szczepana Kusibaba, dyrektora za-
rządzającego spółki budowlanej Adamietz, 
której motto brzmi: „Budujemy od A do 
Z”. Narzekał na obwodnicę Opola, która 
się korkuje. Winą za to obarczył władze sa-
morządowe, które nie były równie przed-
siębiorcze jak na przykład w podwrocław-
skiej Świdnicy, gdzie wjazd jest „taki jak 
do Warszawy”. Szczepan Kusibab zazna-
czył, że zamiast niego w debacie powinien 
uczestniczyć właściciel firmy, Rajmund 
Adamietz, którego rodzina ma 300 lat 
udokumentowanej na Opolszczyźnie histo-
rii. Dla Szczepana Kusibaba „Heimat” to 
Wrocław, ale chętnie wszedł w rolę adwoka-
ta diabła. Niekorzystnych dla Opolszczyzny 
porównań z Dolnym Śląskiem miał więcej.

— Gdy nad inwestycją w Kobierzycach 
pod Wrocławiem zastanawiał się koreański 

LG, były dyskusje o otwarciu szkoły ko-
reańskiej i amerykańskiej, miała też po-
wstać restauracja koreańska. Musimy się 
w Opolu nastawić na takie rzeczy. Nie mo-
żemy się oszukiwać, że mamy dobrą infra-
strukturę, bo jej nie mamy. 200 ha gruntu 
teoretycznie uzbrojonego w Ujeździe stało 
puste przez parę lat, bo miało kilka wad, 
w tym brak dostępu do pracowników, 
a ostatnio okazało się, że nie ma tu odpo-
wiedniej mocy energetycznej — opowiadał 
Szczepan Kusibab. 

W obronie regionu stanął Jacek 
Kaczorowski, prezes PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna, który przy-
pomniał, że najnowocześniejsze jednostki 
wytwórcze w polskim, europejskim, a na-
wet światowym systemie energetycznym 
powstają w Opolu dzięki ludziom.

— Był moment, że zaniechaliśmy ten 
projekt, ale protest przedsiębiorców 
i całego środowiska społeczno-politycz-
nego spowodował, że się udało. Dziś stan 
zaawansowania inwestycji to 25 proc. 
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Czas na patriotyzm lokalny

Kompleksowa 
strategia 
dla kompaktowego 
województwa

Małgorzata 
Grzegorczyk

m.grzegorczyk@pb.pl  22-333-98-56

Strategia dla regionu jest bardzo 

 potrzebna i powinna być wypracowana  

przez stronę społeczną, żebyśmy nie mówili,  

że jest, ale mało kto ją zna.  

Teresa Kubas-Hul, zastępca prezesa  
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedsiębiorcy z Opolszczyzny kochają swój region,  
ale oczekują rewanżu w uczuciach. Mają pomysł, jak go zdobyć

Opolszczyzna to najmniejsze województwo  

w Polsce, dlatego w statystykach wypada słabo. 

Genialne położenie — pomiędzy Dolnym i Górnym 

Śląskiem — to szanse rozwojowe, których skutkiem  

będą duże inwestycje, jak rozważane zgazowanie  

węgla czy program rewitalizacji Odry. W efekcie 

województwo pójdzie w górę w rankingach. 

Krzysztof Kucmin, dyrektor oddziału BGK w Opolu

Strategia dla Opolszczyzny powinna być  

wspólnym dziełem samorządu  

i mieszkańców, ale musi podlegać  

pod województwo, by była spójna.  

Jacek Kaczorowski, prezes PGE  
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pod  
względem 
nakładów 
inwestycyj-
nych w prze-
liczeniu  
na miesz-
kańca 
Opolszczyzna 
jest szósta 
od końca, 
a wydatki 
samorządu 
na ten cel  
plasują
województwo 
na ostatnim 
miejscu 
w Polsce.
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 Debata w Opolu 
zainaugurowała 
tegoroczną odsło-
nę cyklu „Polska 
silna – czas na pa-
triotyzm lokalny”. 
Ideą jest promo-
wanie i rozwijanie 
dialogu pomiędzy 
administracją 
a biznesem, bo 
jest on niezbędny 
dla przyspieszania 
rozwoju regionu 
i lepszego 
wykorzystania 
lokalnego poten-
cjału. Relację ze 
wszystkich debat 
można przeczytać 
i obejrzeć na 
patriotyzm.pb.pl 

FOT. WIKTOR KUBIAK

i wszystkie terminy zostaną dotrzymane 
— powiedział Jacek Kaczorowski. 

Nie podobało mu się deprecjonowanie 
Politechniki Opolskiej.

— Mamy z politechniką umowę, studen-
ci odbywają staże w elektrowni, najlep-
si mogą dostać pracę — podkreślił Jacek 
Kaczorowski. 

 
Wizjoner poszukiwany
Uczestnicy debaty zgodzili się, że 
Opolszczyzna potrzebuje strategii.  

— Jeśli komuś się wydaje, że opracuje 
strategię i sprawa będzie załatwiona, to mu 
się źle wydaje. To musi być ciągły proces. 
Potrzebny jest gospodarz strategii, wizjo-
ner, który będzie rozliczać z realizacji. Bez 
tego lepiej się w ogóle za to nie zabierać. 
Przez ostatnie 15 lat czytałem co najmniej 
trzy strategie województwa opolskiego, 
wszystkie poprawne, ale nawet połowa 
planów nie została zrealizowana. Trzeba 
znaleźć takiego wizjonera — stwierdził 
Ryszard Pazdan. 

Jacek Połączarz uczulił, by strategii nie 
robili sami urzędnicy.

— Region to jedno wielkie przedsiębior-
stwo i musimy planować na rok, dwa, trzy 
lata, pięć lat do przodu. Prowodyrem muszą 
być urzędnicy, ale w pisaniu strategii wszy-
scy muszą brać udział. Mamy dwie uczelnie. 
Nie potrzebujemy doradców z Warszawy, 
którzy przygotują nam strategię dla 
Opolszczyzny. Mamy instytucje, które po-
winniśmy w to zaangażować. Każda strategia 
zaczyna się od analizy SWOT. Musimy przy-
pomnieć sobie, że mówimy prozą, jak ma-
wiał bohater sztuki Moliera. Trzeba uderzyć 
się w pierś. Ta debata pokazuje, że trzeba 
mówić o tym, co jest słabe i co powinniśmy 
poprawić — zachęcał Jacek Połączarz. 

Prowadzący debatę wywołał do tablicy 
Rolanda Wrzeciono, dyrektora Opolskiego 
Centrum Rozwoju Gospodarczego, któ-
ry powinien być poszukiwanym przez 
Ryszarda Pazdana wizjonerem. 

— Strategia jest aktualizowana, a w 
2013 r. powołano różne grupy, w których 

Irytuje mnie, gdy wjeżdżam do Opola 

z autostrady A4 i staję w sznurku tirów. 

Władze samorządowe powinny się tym zająć. 

Inaczej jest np. w Świdnicy, gdzie biznes wymusił, 

by do miasta był wjazd czteropasmową drogą, 

jak do Warszawy. 

Szczepan Kusibab, dyrektor zarządzający Adamietza

Z przykrością czytam o problemach, 

które trapią Opolszczyznę. Plasujemy się 

na ostatnim miejscu w kraju w obszarze 

innowacyjnym czy skuteczności zarządzania 

firmami. To duże zadanie dla naszych uczelni. 

Ryszard Pazdan, prezes Atmotermu

Atuty województwa to jego 

kompaktowość i dostęp do 90 mln 

konsumentów w promieniu 250 km. My się cały 

czas rozwijamy, a w tym roku mieliśmy już więcej 

projektów inwestycyjnych niż w całym 2014 r.  

Roland Wrzeciono 
dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Nie jesteśmy konkurencyjni 

jako region i mamy problem 

z zatrzymaniem młodych osób. 

Potrzebna jest strategia dla województwa. 

Często o niej mówimy, ale kto naprawdę ją zna? 

Jacek Połączarz, dyrektor personalny 
i członek zarządu Górażdże Cement

byli przedstawiciele przedsiębiorców, 
także z firm tu obecnych. Teraz powstała 
strategia innowacji, którą chcemy uru-
chomić w przyszłym roku — powiedział 
Roland Wrzeciono.

Szczepan Kusibab odpowiedział, że 
intensywna, momentami nawet zbyt in-
tensywna, komunikacja urzędu marszał-
kowskiego z przedsiębiorcami, nie daje 
gwarancji produktu. Stwierdził, że to nie 
administracja za mało się angażuje, tylko 
przedsiębiorcy. 

— Tu się bardzo dużo mówi o lokal-
nej współpracy w kompaktowym wo-
jewództwie, ale w praktyce to nie 
zawsze wychodzi — przyznał szef spół-
ki Adamietz.

I pochwalił Sławomira Janeckiego, 
dyrektora Centrum Wystawienniczo-
Kongresowego, w którym odbywała się 
debata za próbę integracji środowiska 
biznesowego. 

— Ale zmiany nie nastąpią w 2-3 lata 
— zastrzegł Szczepan Kusibab. 

Miłość do biznesu
Potem uczestnicy debaty wrócili do anali-
zy regionu. Według Szczepana Kusibaba, 
Opolszczyzna stoi przemysłem spożyw-
czym z potencjałem na rozwój branży 
motoryzacyjnej i lotniczej. Członek za-
rządu Górażdże uważa województwo za 
zagłębie producentów materiałów budow-
lanych, wiążących i chemicznych. Roland 
Wrzeciono przypomniał, że branże che-
miczna, budowlana i spożywcza zostały 
uznane za koła zamachowe rozwoju wo-
jewództwa. Jacek Kaczorowski uznał, że 
trzeba zadbać o zrównoważony rozwój 
całego regionu i wykorzystać wszystkie 
atuty gmin i powiatów: nie tylko przemysł, 
ale także rolnictwo, góry i lasy. Teresa 
Kubas-Hul poradziła, by wybrać kluczową 
inteligentną specjalizację, która wyróżni 
Opolszczyznę spośród innych regionów. 

— Opolszczyzna jest piękna i powinna nas 
też kochać — podsumował Ryszard Pazdan.

Z takimi lokalnymi patriotami — rodowi-
tymi i z importu — na pewno się uda. © Ⓟ
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Czas na patriotyzm lokalny

Świętokrzyskie
silne targami

Wielka 
synergia 
dużych 
z małymi

DARIUSZ MICHALAK
dyrektor wydziału targów w Targach Kielce

BOŻENA LUBLIŃSKA-KASPRZAK
prezes Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości

D
yskusje, konferencje i debaty z pierwszych stron 
gazet — od lat rozmawiamy o tym, co regiony mogą 
zaoferować mieszkańcom. Lokalni patrioci krzyczą 
„wiele”, a miejscowi hejterzy „wciąż za mało”. 

Jaka jest prawda? I co się stanie, gdy odwrócimy to pytanie? 
Zbyt rzadko zastanawiamy się, co sami możemy zrobić dla 
regionu, dlatego odpowiedź z pewnością nie będzie prosta. 
Nie o odpowiedź jednak chodzi, ale o samą refleksję. 
Co możemy dać naszemu regionowi, by wspomóc jego rozwój 
— by nam żyło się lepiej, a inni zauważyli jego potencjał?

Jednym z najważniejszych motorów rozwoju województwa 
świętokrzyskiego są targi. Przez ponad 20 lat działalności 
osiągnęliśmy poziom najważniejszych europejskich ośrodków, 
mocno zaznaczając swoją pozycję na mapie biznesowych 
spotkań. Targi Kielce to obecnie organizator ponad 70 wystaw 
i przeszło 700 konferencji każdego roku. Jesteśmy świadomi 
tego rozwoju, choć najbardziej doceniają go nasi klienci. 
Rozbudowę infrastruktury targowej, budowę nowoczesnego 
centrum kongresowego czy zapewnienie dobrego dojazdu 
do Kielc doceniają goście z całego świata.

Kielecki ośrodek wystawienniczo-kongresowy stawiany jest 
za przykład dynamicznego rozwoju, ale też wysokiej kultury 

KOMENTARZ PARTNERA KOMENTARZ PARTNERA

współpracy. Dokładamy wszelkich 
starań, aby współpraca z instytucjami, 
przedsiębiorcami, a także 
lokalnymi władzami, 
wśród nich prezydentem 
Kielc, urzędem miasta 
czy urzędem marszałkowskim, 
była wielostronna i skuteczna. 
Nasi partnerzy to doceniają 
i chętnie wspierają działania 
targów. Wykorzystujemy 
szanse, które mamy 
tu i teraz, 
odpowiadamy na 
wyzwania, które 
stawia przed nami 
rynek targowy. 
Staramy się 
dopasować do 
światowej i lokalnej 
gospodarki, 
a także 
poszczególnych 
branż. Chcemy 
razem pracować 
na przyszłość 
regionu. © Ⓟ

N
aturalne jest, że Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, która wspiera polskie firmy, 
jest partnerem cyklu debat zorganizowanych 
przez „Puls Biznesu” poświęconych lokalnemu 

patriotyzmowi gospodarczemu. Rozwój Polski lokalnej 
odbywa się poprzez budowanie tkanki gospodarczej 
złożonej z małych i średnich firm oraz dużego biznesu. 
Są powody do optymizmu — powstaje coraz więcej firm, 
a postęp technologiczny sprawia, że wiele z nich przechodzi 
bardzo szybkie procesy związane z tworzeniem nowych 
produktów. Jednocześnie przedsiębiorcy muszą być bardzo 
czuli na różne wymiary konkurencji, która coraz częściej ma 
charakter globalny. Wymusza to stosowanie coraz bardziej 
profesjonalnych narzędzi zarządczych w firmach, które chcą 
utrzymać się na rynku. 

Agencja dostarcza firmom zarówno narzędzia zarządcze, 
jak i dotacje na rozwój. Jesteśmy dumni z tego, 
że efekty prowadzonych przez firmy projektów 
z naszym dofinansowaniem są bardzo pozytywne. 
Jednym z najważniejszych rezultatów jest wzrost liczby 
innowacyjnych firm. Wśród naszych beneficjentów 
odsetek firm wprowadzających w działalności różnego 
rodzaju innowacje technologiczne wzrósł z 66 do 90 proc. 
Istotne są również efekty o charakterze ekonomicznym, 
świadczące o kondycji polskich przedsiębiorstw. W każdej 
firmie korzystającej ze wsparcia powstało średnio blisko 
7 nowych miejsc pracy, a beneficjenci wygenerowali 
w gospodarce ponad 23 tys. etatów. O blisko jedną trzecią 
wzrosły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów w firmach beneficjentów. W przypadku 
mniejszych firm największą wartością dodaną jest wzrost 
aktywności badawczej, tworzenie własnych działów 
zajmujących się badaniami i rozwojem oraz szybki przyrost 
przychodów ze sprzedaży.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny czynnik, który 
wpływa na rozwój firm. To współpraca dużych podmiotów 
gospodarczych z małymi. Może ona być wielowymiarowa. 
To oczywiste, że duże firmy mają szybki dostęp 
do najnowocześniejszych rozwiązań 
technologicznych. Stworzenie 
dostępu do istniejących zasobów 
wiedzy w celu ich rynkowego 
wykorzystania mogłoby jeszcze 
bardziej i bez wielkich nakładów 
pobudzić innowacyjność małych 
firm. Z drugiej strony, bardzo 
często najbardziej innowacyjne 
pomysły powstają często właśnie 
w mikrofirmach, gdzie nie ma 
gorsetu procedur korporacyjnych. 
Duże firmy mogą być odbiorcami 
innowacji kreowanych 
w małych, wytworzonych tam 
lub wręcz przygotowanych 
na zamówienie. Jeden ze 
sposobów pozyskiwania 
innowacyjnych rozwiązań 
to corporate venturing, 
czyli inwestycje kapitałowe 
często połączone 
ze wsparciem 
menedżerskim nowych 
rozwiązań kreowanych 
w małych firmach. 
Przepływ innowacji w obie 
strony może być bardzo 
skuteczny. © Ⓟ
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 Prowadzisz lub chcesz założyć firmę w Opolu,  
       Łodzi, Kielcach lub Lublinie?

 Chcesz poznać największe atuty swojego regionu  
       w kontekście prowadzenia biznesu...

 ... dowiedzieć się, przed jakimi wyzwaniami stoi...

 ... czy jest przyjazny przedsiębiorcom... 

 ... czy lokalna infrastruktura i system edukacji  
       są wystarczające... 

 ... i czy warto tworzyć lokalne grupy wsparcia? 

Obejrzyj debaty Polska silna regionami z udziałem  
samorządowców i czołowych przedsiębiorców  
z regionów: opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego  
i lubelskiego na stronie patriotyzm.pb.pl

R E K L A M A  



W filmie „Ziemia Obiecana” Andrzeja 
Wajdy Żyd Dawid Halpern powiedział: 
„Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby mia-
ła pałace wspaniałe, ogrody piękne, żeby 
był wielki ruch, wielki handel i wielki pie-
niądz” — to dobry wstęp do dyskusji — po-
wiedział Eugeniusz Twaróg, dziennikarz 
„Pulsu Biznesu”, rozpoczynając debatę 
„Czas na patriotyzm lokalny w Łodzi”.

— Oczywiście każdy łodzianin podpisze 
się pod tym cytatem, jednak nie lubię tego 
filmu. Pokazuje bardzo krwawy kapitalizm 
XIX wieku, nastawiony wyłącznie na zysk. 
Spotykamy się w znakomitym miejscu  
— Księżym Młynie [największy zabytkowy 
kompleks fabryczny Łodzi — przyp. red.], 
który jest przykładem owego kapitali-
zmu — mówił Marek Cieślak, wiceprezy-
dent Łodzi.

Podczas spotkania przedstawiciele 
lokalnych władz skoncentrowali się na 
wskazywaniu atutów regionu. A jak się tu 
żyje przedsiębiorcom? Zdania były podzie-
lone…

Na półmetku 
— Kilka lat temu przeprowadziliśmy ba-
dania na temat tego, jak mieszkańcy in-
nych regionów postrzegają Łódzkie. 80 
proc. respondentów uznało je za „zie-

mię obiecaną”. Zapytaliśmy, jak to ro-
zumieć. Większości chodziło o miejsce 
centralnie położone, w którym będą się 
rozwijać biznes i ludzie — mówił Jacek 
Skwierczyński z departamentu ds. przed-
siębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Łódzkiego (UMWŁ). 
Według niektórych przedsiębiorców, Łódź 
to jednak wyjątkowo trudne miejsce dla 
biznesu. 

— Według najnowszego raportu PwC, 
na temat 12 dużych miast w Polsce, aż 
w sześciu kategoriach Łódź występuje po-
niżej średniej. Tylko w jednej jest powyżej. 
Miasto ma ogromny potencjał, jednak by 
mogło go wykorzystać, musi zadziałać kilka 
czynników. Potrzebne są m.in. aktywność 
ludzi i finansowanie. Ale biznes oczekuje 
też, że miasto będzie czyste, przyjazne, że 
nie będzie tu ruder. Tymczasem w Łodzi 
dochodzi do wielu zaniedbań. Trzeba też 
pobudzić aktywności społeczeństwa, uru-
chomić partnerstwo publiczno-prywatne. 
Obecnie mamy tu marazm i stagnację  
— przekonywał Tomasz Stamirowski, part-
ner zarządzający Avallona.

Innego zdania był Józef Szmich, prezes 
Delia Cosmetics.

—  Przekleństwem Łodzi była kiedyś 
bliskość Warszawy, która wszystko z tego 
miasta wysysała. Sytuację zmieniła jednak 
autostrada. Trzeba też pamiętać, że w la-
tach 1945-46 w Łodzi powstały uczelnie 
z bardzo dobrze rozwiniętą chemią, póź-
niej pojawiły się m.in. dwie Polfy, wzro-
sła liczba świetnie wykształconych osób. 
Przedsiębiorcy w Łódzkiem są zaprasza-

ni do dyskusji. Z myślą o nich powstała 
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
Pod względem biznesowym rozwija-
ją się także takie miasta, jak np. Rzgów, 
Konstantynów Łódzki czy Aleksandrów 
Łódzki — zachwalał Józef Szmich. 

Pozytywnie o rejonie wypowiedział 
sie także Waldemar Szulc, wicepre-
zes ds. wytwarzania w PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna.

— Dla nas województwo łódzkie, 
a zwłaszcza Bełchatów, to ziemia obiecana. 
Wszyscy energetycy zazdroszczą nam, że 
mamy takie dobro narodowe jak pokłady 
węgla brunatnego. Możemy je przełożyć 
na strumienie energii, a potem pieniędzy, 
które następnie pozwalają nam budować 
aktywa stałe, związane z rejonem — mówił 
Waldemar Szulc.

Kość niezgody 
— Ostatnio miałem sporo spotkań z dewe-
loperami i odniosłem wrażenie, że ludzie 
z zewnątrz lepiej oceniają Łódź niż tu-

tejsi. Mówi się np. o depopulacji miasta. 
Rzeczywiście mamy z tym zjawiskiem do 
czynienia,  jednak wiąże się ono m.in. 
z tym, że społeczeństwo się starzeje, ro-
dzi się mniej ludzi, niż umiera. Poza tym, 
sami przyczyniamy się do depopulacji, 
przeprowadzając się na obrzeża miasta. 
Szufladkowanie jest nie fair — przekonywał 
Marek Cieślak.

Opowiedział także o planach miasta na 
najbliższą przyszłość.

— Skoncentrujemy się na rewitaliza-
cji centrum. To gigantyczny program. 
Chodzi o to, by nadrobić wiele lat „nic-
nierobienia” z zasobem państwowym, 
komunalnym. Mamy też ambitny pro-
gram Nowego Centrum Łodzi, a więc 
100 ha z zupełnie nowym pomysłem na 
zagospodarowanie. Łódź stara się także 
o organizację w 2022 r. międzynarodo-
wej wystawy, tzw. Małego Expo — wyliczał 
Marek Cieślak.

Plany samorządowców nie przekonały 
jednak Tomasza Stamirowskiego.
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Łódzka  
droga  
do eldorado 

Ostatnio miałem sporo spotkań 

 z deweloperami i odniosłem wrażenie, 

że ludzie z zewnątrz lepiej oceniają Łódź  

niż jej mieszkańcy. 

Marek Cieślak, wiceprezydent Łodzi 

Ostatnie lata to czas intensywnego rozwoju województwa 
łódzkiego. Jednak region ma wciąż wiele do zrobienia

W naszym regionie jest bardzo mało 

firm innowacyjnych, chociaż definicja 

innowacyjności jest bardzo szeroka.  

Jeśli mówimy, że „Łódź kreuje”,  

to rozliczmy się z tego za kilka lat.  

Tomasz Stamirowski,  
partner zarządzający Avallona

Polacy są specyficzni.  

Gdyby Facebooka wynaleziono  

w Polsce, to nie byłoby przycisku „lubię to”, 

tylko „wkurza mnie to”. I coś miałoby 

np. 17 tys. „wkurzeń”.  

Józef Szmich, prezes Delia Cosmetics

Dziewczyna, 
która szuka 
księcia z bajki, 
często zostaje 
starą panną. 
Nie będziemy 
Doliną 
Krzemową. 

 Józef Szmich
prezes Delia 
Cosmetics

Anna 
Gołasa

a.golasa@pb.pl  22-333-98-54
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FOT. KRZYSZTOF JARCZEWSKI

— Bardzo dokładnie prześledziłem stra-
tegię rozwoju Łodzi 2020 i dostrzegłem 
w niej aż 36 punktów słabych i tylko 16 
— mocnych. Nie chodzi o to, żebyśmy oszu-
kiwali samych siebie, ale żeby żyło nam się 
lepiej. Trzeba określić, co chcemy zrobić, 
i odpowiednio to zaadresować — apelował 
Tomasz Stamirowski. 

Po raz kolejny z jego opinią nie zgodził 
się Józef Szmich. 

— Nie oceniam, że gdzieś jest lepiej, bo 
pamiętam, co było kiedyś. Trzeba umieć 
cieszyć się z tego, co mamy. Polacy są specy-
ficzni. Gdyby Facebooka wynaleziono w na-
szym kraju, to nie byłoby przycisku „lubię 
to”, tylko „wkurza mnie to”. I coś miałoby 
np. 17 tys. „wkurzeń”. Nieważne, czy sytu-
acja zmienia się szybko, czy wolno. Ważny 
jest trend, a wszystko idzie w dobrą stronę 
— przekonywał prezes Delia Cosmetics.

Ognisko innowacji 
Paneliści podjęli także próbę zdefiniowa-
nia patriotyzmu lokalnego w Łódzkiem. 

— Patriotyzm jest obecnie trudny do re-
alizowania. Oczywiście trzeba próbować 
włączać firmy lokalne do tego, co dzieje 
się w rejonie. Jednak w równej mierze 
interesuję się kolejną inwestycją Boscha 
czy Siemensa albo tym, jak Indesit będzie 
się rozwijał, po tym jak się pojawił nowy 
właściciel.  Zdecydowanie wolę, żeby takie 
firmy inwestowały w naszej aglomeracji, 
niż wyprowadzały się na zewnątrz — tłu-
maczył Marek Cieślak.

Eksperci nie mieli jednak wątpliwości, 
że patriotyzm lokalny przejawia się na wie-
le sposobów.  

— W UMWŁ zajmujemy się programa-
mi unijnymi na lata 2014-2020.Przejawem 
patriotyzmu lokalnego są specjalizacje 
regionalne, które wskazaliśmy podczas 
tworzenia dokumentów programowych. 
Określiliśmy, które sektory w naszym re-
gionie mają szansę stać się lokomotywa-
mi rozwoju, określiliśmy fundusze na ich 
wsparcie i ścieżki dojścia do nich  — mówił 
Jacek Skwierczyński. 

Nie będziemy Doliną Krzemową, 

bo nie ma u nas np. Microsoftu, 

jednak włączamy się do światowego 

łańcucha dostaw, i to jest bardzo dobra 

informacja.   

Jacek Skwierczyński, z departamentu 
ds. przedsiębiorczości w UMWŁ

W ramach programu Innowacyjna 

Gospodarka na lata 2007-13 

współfinansowaliśmy w województwie łódzkim 

666 projektów wartych 3,37 mld zł.  

Marek Szczepanik, zastępca prezesa PARP

Chcemy poprawić warunki mieszkaniowe 

łodzian, dlatego ofertą Funduszu 

Mieszkań na Wynajem objęliśmy także Łódź.   

Paweł Lisowski, doradca prezesa i dyrektor 
ds. współpracy z samorządami terytorialnymi w BGK

Przez wiele lat kojarzono Bełchatów

ze Śląskiem, jednak zmieniło się to dzięki 

promocji sportu. Drużyna PGE GKS Bełchatów 

część meczów rozgrywa w Łodzi.

Gramy więc dla całego regionu.   

Waldemar Szulc, wiceprezes ds. wytwarzania 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Podczas dyskusji poruszono także kwe-
stię innowacyjności firm z regionu, którego 
stolica promuje się hasłem „Łódź kreuje”.

— Obecnie łatwiej jest coś wymyślić, 
stworzyć, niż sprzedać. Jednak możliwości 
są. Często zgłaszają się do nas bardzo mło-
dzi ludzie z fantastycznymi pomysłami. 
Róbmy to, na co nas stać. Dziewczyna, któ-
ra szuka księcia z bajki, często zostaje starą 
panną. Nie będziemy Doliną Krzemową. 
Poza tym, w Polsce nie działa system są-
downiczy. Nawet jeśli ktoś coś ciekawego 
wymyśli, to i tak mu to ukradną — przeko-
nywał Józef Szmich.

Na koniec paneliści zapewnili, że łódz-
cy przedsiębiorcy, zwłaszcza prowadzą-
cy innowacyjny biznes, mogą liczyć na 
wsparcie. 

— W ramach programu Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007-13 współfinan-
sowaliśmy w województwie łódzkim 666 
projektów, o wartości 3,37 mld zł. Można 
się już pokusić o ocenę pierwszych efek-
tów. Podział jest jednak nierównomierny, 

ponieważ 355 zrealizowano w Łodzi, a np. 
w powiecie skierniewickim tylko 4. Region 
ma potencjał do rozwoju. Perspektywa 
unijna na lata 2014-20 przewiduje jeszcze 
więcej pieniędzy na ten cel niż poprzed-
nia — mówił Marek Szczepanik, zastępca 
prezesa PARP. 

Łodzianie mogą także skorzystać ze 
wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego 
(BGK), który oferuje system gwarancji de 
minimis. 

— Instrumenty zostały stworzone wła-
śnie po to, by firmy mogły się rozwijać. 
Dotychczas w Polsce BGK udzielił gwa-
rancji na ponad 24 mld zł. Z rozwiązania 
skorzystało ponad 97 tys. firm. Aktywnie 
wspieramy też rozwój partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Poza tym chcemy 
poprawić warunki mieszkaniowe łodzian, 
dlatego Funduszem Mieszkań na Wynajem 
objęliśmy także Łódź.  To komercyjny pro-
gram TFI BGK — tłumaczył Paweł Lisowski, 
doradca prezesa i dyrektor ds. współpracy 
z samorządami terytorialnymi w BGK. © Ⓟ

Miasto 
ma ogromny 
potencjał, 
jednak 
by mogło go 
wykorzystać, 
musi 
zadziałać 
kilka 
czynników. 
Potrzebne są 
m.in. 
aktywność 
ludzi i finan-
sowanie.
 Tomasz 

Stamirowski
partner 
zarządzający 
Avallona
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Czas na patriotyzm lokalny

Patriotycznie znaczy lokalnie

Wsparcie dla regionów szyte na miarę

KRZYSZTOF 
KRYSTOWSKI
dyrektor 
zarządzający 
PZL-Świdnik

DARIUSZ KACPRZYK
prezes Banku Gospodarstwa Krajowego

N
a regiony powinniśmy patrzeć przez pryzmat całego 
ekosystemu, ze wszystkimi uwarunkowaniami, 
zasobami, doświadczeniem, wyzwaniami, które 
stanowią o tym, jak dany region funkcjonuje dziś i 

będzie funkcjonować w przyszłości. Każdy region, podobnie jak 
każda firma, potrzebuje strategii rozwoju, ale są cele wspólne 
dla wszystkich, np. wspieranie zrównoważonego rozwoju 
ośrodków miejskich, zdolność do kreowania miejsc pracy, 
wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw czy budowanie 
dobrobytu mieszkańców regionu. 

Naszym celem jako państwowego banku rozwoju jest 
wspieranie polskiej gospodarki i poprawa jakości życia 
Polaków, a jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest 
finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Ważną kwestią 
przy realizacji regionalnyych strategii rozwojowych jest 
zapewnienie mechanizmów finansowania dopasowanych 
do konkretnych projektów. Jako uzupełnienie znanych 
i powszechnie stosowanych produktów dłużnych 
postanowiliśmy wprowadzić zupełnie pionierskie 

KOMENTARZ PARTNERA

KOMENTARZ PARTNERA

N
ie pochodzę z Lublina i dopiero od niespełna
 roku mam zaszczyt zarządzać  tak wartościową 
firmą, jaką jest PZL-Świdnik. Uważam się jednak 
za lokalnego patriotę i staram się uzmysłowić 

wszystkim Polakom, że Lubelszczyzna przemysłem lotniczym 
stoi. Warto wspierać tę wspaniałą tradycję z korzyścią 
dla całego regionu. Siła naszego kraju powinna opierać się na 
mocnej i stabilnej gospodarce oraz specjalizacji przemysłowej. 
Dzięki PZL-Świdnik należymy do elitarnego grona zaledwie 
kilku państw, które mogą pochwalić się samodzielną produkcją 
śmigłowców. 

PZL-Świdnik jest jednym z największych pracodawców 
na Lubelszczyźnie. Branża obronno-lotnicza, 
w której działamy, jest według badań 
najbardziej innowacyjnym obszarem gospodarki. 
Każdy złoty zainwestowany w tym sektorze 
zwraca się kilkunastokrotnie. Każde miejsce pracy 
w PZL to kilka etatów w naszym łańcuchu dostaw. 
Dla regionu to niezwykle istotne.
 Lublin jest ważnym ośrodkiem akademickim. 
Tylko dzięki takim firmom jak PZL-Świdnik studenci 
mogą znaleźć dobrą i rozwijającą pracę, bez konieczności 
wyjeżdżania z regionu czy nawet z Polski. 

w Polsce rozwiązanie — fundusze inwestycyjne 
obejmujące udziały w spółkach komunalnych: 
Fundusz Inwestycji Samorządowych oraz Fundusz 
Municypalny. W ramach FIS mamy już w planach kilka 
projektów w takich sferach jak transport publiczny czy 
energetyka cieplna. Przygotowujemy szyte na miarę 
finansowanie inwestycji samorządowych, 
także w formule PPP. Już dziś co piąty złoty 
w samorządach pochodzi z BGK.

Rozwój regionów nie byłby możliwy bez silnych 
przedsiębiorstw. Wspieramy je na rynku 
lokalnym, ale również wówczas, gdy 
decydują się wyjść na rynki zagraniczne. 
Stworzyliśmy Fundusz Ekspansji 
Zagranicznej, w którym państwowy 
bank współdzieli ryzyko powodzenia 
biznesowego takich przedsięwzięć za 
granicą. Zaprojektowaliśmy system 
gwarancji de minimis wspierający 
rozwój MŚP, dzięki któremu 
w ciągu 2,5 roku trafiło do nich 
43 mld zł finansowania z banków 
komercyjnych. Uczestniczymy 

Dużo zależy od nas, ale są sytuacje, kiedy to w rękach 
państwa leży decyzja mająca istotny wpływ na losy regionu. 
Tak było — i jest — przy okazji przetargu na śmigłowiec 
wielozadaniowy dla polskiego wojska. Aby nie być 
gołosłownym, przytoczę wyniki raportu ekonomistów 
lubelskiego UMCS, którzy dokonali analizy wpływu 
tego przetargu na rozwój przemysłu lotniczego 
w Polsce Wschodniej, biorąc pod uwagę różne warianty 
rozstrzygnięcia postępowania.

Z raportu wynika, że jeśli dostarczeniem śmigłowców 
zajmie się Airbus Helicopters, to Lubelszczyzna straci 
szansę stworzenia ok. 3,7 tys. miejsc pracy, a polska 
gospodarka otrzyma w 2030 r. o ok. 580 mln zł mniej 
wpływów niż w przypadku wyboru oferty PZL-Świdnik. 
Autorzy podkreślają, że PZL byłby w stanie stworzyć cztery 
razy więcej miejsc pracy niż wytypowany przez poprzednie 
MON Airbus Helicopters. Liczby mówią same za siebie 
i potwierdzają, że wybór Świdnika byłby największą szansą 
i motorem rozwoju Lubelszczyzny. 

Ta decyzja jeszcze przed nami. Bardzo liczę, że skoro 
oferowane są porównywalne maszyny, argument rozwoju 
gospodarczego będzie ważył dużo. © Ⓟ

w największych na polskim rynku projektach 
związanych z bezpieczeństwem energetycznym 
Polski, finansujemy modernizację transportu 
kolejowego, drogowego i morskiego. Jesteśmy 
w BGK gotowi, aby wspólnie z samorządami 
i spółkami zwiększać skalę naszego działania. Tak 
jak do tej pory, będziemy pomagać i służyć naszą 

unikatową wiedzą ekspercką w realizacji różnych 
projektów, doradzać w doborze odpowiedniej 

formy finansowania, a przede wszystkim 
dbać o to, by ważne dla kraju inwestycje 

nie były odkładane na półkę. 

Włączamy się w projekty o dużej 
skali, ale też w małe przedsięwzięcia 
lokalne. Skutecznie wspieramy 
przedsiębiorczość, którą uważamy za 
polskie dobro narodowe, bo dzięki 
niej zmienia się nasz kraj. Inwestycje 

finansowane przez BGK pomagają 
zwiększać zatrudnienie, zmieniają 
oblicze Polski i polskich miast. 
Tak właśnie rozumiem lokalny 
patriotyzm. © Ⓟ
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„Przyjeżdżam do Kielc szybką koleją do 
centrum komunikacyjnego. Inteligentnie 
zarządzaną komunikacją publiczną prze-
mieszczam się do Kieleckiego Parku 
Technologicznego w sprawie ustalenia lo-
kalizacji pod moją inwestycję. Przy okazji 
odwiedzam największą imprezę targową 
w Europie. Do swojej firmy pozyskuję 
wysoko wykwalifikowaną kadrę różnego 
poziomu, znającą języki obce. Z rodziną 
mogę bez barier architektonicznych do-
stać się do przestrzeni publicznych i wró-
cić do mieszkania o wysokim certyfikacie 
energetycznym” — przytoczył fragment 
strategii rozwoju stolicy świętokrzyskie-
go Eugeniusz Twaróg, dziennikarz „Pulsu 
Biznesu”, prowadzący debatę „Czas na 
patriotyzm lokalny” w Kielcach.

— Cytat dotyczy przyszłości, bo roku 
2020 r. Za kilka lat będziecie rozliczać się 
ze strategii na lata 2007-20. Co już udało 
się zrobić, a czego jeszcze nie? — zwrócił 
się moderator do Wojciecha Labawskiego, 
prezydenta Kielc.

— Wizja przytoczona w strategii jest 
nieuchronna. Zadania, które do nas na-
leżą, idą dobrze. Przykładem jest park 
technologiczny, który — jak wynika z wie-
lu opracowań — jest liderem w Polsce. 
Natomiast powstanie szybkiej kolei  

— myślę o połączeniach z Warszawą czy 
Krakowem — nie zależy od nas. Potrzebne 
są inwestycje krajowe — odpowiedział 
Wojciech Lubawski.

Samotna wysepka 
Paneliści zastanawiali się nad źródłem pro-
blemów woj. świętokrzyskiego — choćby 
ze ściąganiem inwestorów czy demografią. 

— Kielce leżą między czterema dużymi 
aglomeracjami. To szansa, ale też zagroże-
nie, które polega na „wysysaniu” kapitału 
społecznego na zewnątrz. Warto zazna-
czyć, że infrastruktura komunikacyjna jest 
warunkiem koniecznym rozwoju regionu, 
ale niejedynym. Potrzebny jest też kapi-
tał społeczny. Niestety, Polacy sobie nie 
ufają i mamy z tym problem także w wo-
jewództwie świętokrzyskim. Jednym z pa-
rametrów pomiaru kapitału społecznego 
jest frekwencja w wyborach. Nie żebym 
narzekał, ale jeśli 40 proc. mieszkańców 
naszego województwa głosuje na kandy-
datów z zewnątrz, to o czymś to świadczy. 
Ktoś kiedyś, precyzując wyzwania strate-
gii dla kraju, powiedział o czterech czyn-
nikach rozwojowych. Myślę, że dotyczą 
one także naszego regionu — mówił Adam 
Jarubas, marszałek województwa święto-
krzyskiego.

Jego zdaniem, świętokrzyskie potrzebu-
je aktywnego społeczeństwa, innowacyj-
nej gospodarki, dobrego prawa i skutecz-
nej, sprawnej administracji. 

— W tej wizji zabrakło punktu dotyczą-
cego przyjaznego urzędnika. Mówię to kry-
tycznie jako reprezentant administracji. 

Mamy jeszcze wiele do zrobienia. Urzędy 
powinny wchodzić w funkcje konsjerż 
— brać za rękę potencjalnego inwestora, 
pomagać mu. To prawda, centra obsługi 
inwestora, które u nas powstały, mają co-
raz większe sukcesy, jednak muszą dzia-
łać jeszcze sprawniej — tłumaczył Adam 
Jarubas. 

Motory rozwoju 
— Zazdroszczę innym regionom, jak 
np. podkarpackiemu, wypracowanej 
struktury specjalizacji. Musielibyśmy 
się dobrze zastanowić, na które obszary 
w Świętokrzyskiem moglibyśmy prze-
znaczyć fundusze Banku Gospodarstw 
Krajowego (BGK). Wśród dziedzin, które 
nas interesują, są odlewnictwo i przemysł 
maszynowy. Marzę, byśmy kiedyś mogli 
powiedzieć, że Kielecczyzna jest doliną 
odlewniczą, jak Podkarpacie — lotniczą. 
Drugi obszar to medycyna sanatoryjna  
— powiedział Andrzej Marek Łach, dyrek-
tor oddziału BGK w Kielcach.

Adam Jarubas zapewnił, że świętokrzy-
skie ma określone cztery specjalizacje, 
wokół których będzie budować innowa-
cyjność i konkurencyjność swojej gospo-
darki. Pierwszy to budownictwo — zaso-
booszczędne, wykorzystujące odnawialne 
źródła energii. Drugim jest branża meta-
lowo-odlewnicza. Obszar trzeci to uzdro-
wiska, a czwarty — rolnictwo, związane 
z produkcją żywności. 

— Ostatni sektor jest trochę jak kula 
u nogi, jednak przy dobrym doinwe-
stowaniu ma potencjał rozwojowy. 
Spójrzmy na eksport żywności. Mamy 
drugie co do wielkości zagłębie jabłkowe 
na Sandomierszczyźnie. Duży potencjał 
tkwi także w sektorze uzdrowiskowym, 
np. w Busku-Zdroju i okolicach powstają 
nowe hotele i pensjonaty. Nie tryskamy 
przesadnym optymizmem, ale mamy 
pewne pomysły w głowie, budujemy kul-
turę współpracy, nie mamy oporów, by 
siadać przy stole i rozmawiać. W dłuż-
szej perspektywie świętokrzyskie bę-
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Świętokrzyska 
zupa  
przyszłości

Przedsiębiorca to takie zwierzę 

gospodarcze, które jak się  

gdzieś ulokuje, to już następnego dnia 

zaczyna myśleć, gdzie by mu było lepiej. 

Cezary Tkaczyk 
prezes SSE Starachowice

Jeśli biznes i administracja będą mieszać  
w jedną stronę, cała Kielecczyzna się pożywi,  
a inwestorzy też chętnie przyjdą na obiad

Zazdroszczę innym regionom 

wypracowanej struktury specjalizacji. 

Marzę, abyśmy kiedyś mogli nazwać  

Kielecczyznę doliną odlewniczą. 

Andrzej Marek Łach  
dyrektor oddziału BGK w Kielcach

Kielce leżą między czterema dużymi 

aglomeracjami. To szansa, ale też 

zagrożenie, które polega na „wysysaniu” 

kapitału społecznego na zewnątrz. 

Adam Jarubas 
marszałek województwa świętokrzyskiego

Urzędy 
powinny 
wchodzić  
w funkcje 
konsjerż  
— brać  
za rękę 
potencjalnego
inwestora, 
pomagać mu. 

 Adam Jarubas

Anna 
Gołasa

a.golasa@pb.pl  22-333-98-54
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dzie odnosić sukcesy — zapewnił Adam 
Jarubas.

O tym, że w regionie jest jeszcze tro-
chę do zrobienia, mówił także Cezary 
Tkaczyk, prezes Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Starachowice.

— Trzeba stworzyć warunki kształce-
nia młodych, by zahamować ich odpływ, 
przyciągnąć inwestorów i zatrzymać 
tych, którzy będą rozważali przeniesie-
nie. Przedsiębiorca to takie zwierzę go-
spodarcze, które jak się gdzieś ulokuje, 
to już następnego dnia zaczyna myśleć, 
gdzie byłoby mu lepiej. Musimy się liczyć 
z tym, że nic nie jest na zawsze. Czekamy 
na decyzję w sprawie stworzenia pod-
strefy w samym centrum Kielc. Powinna 
zapaść za 2-3 miesiące — powiedział 
Cezary Tkaczyk.

Zdaniem Dariusza Dąbka, zastęp-
cy prezesa Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP), w regionie 
trzeba rozwijać infrastrukturę badawczo-
-rozwojową. 

— Na wybór przez inwestorów miejsca 
na biznes wpływa wiele czynników. Poza 
infrastrukturą, kapitałem ludzkim są to też 
m.in. czynniki geopolityczne — powiedział 
Dariusz Dąbek.

Dwa światy 
W drugiej części debaty paneliści posta-
nowili spojrzeć na świętokrzyskie przez 
pryzmat relacji. 

— Niech tego typu spotkania nie będą 
tylko okazją do wymiany uprzejmości, 
ale spowodują autentyczne współdzia-
łanie. W regionie brakuje współpracy, 
wymiany informacji. Warto pomyśleć 
o zbudowaniu kieleckiego joint venture, 
do którego przystąpią biznes i admini-
stracja. Naszym wspólnym celem będzie 
zbudowanie silnej marki „Świętokrzyskie”. 
Nie działamy przeciwko sobie, tylko ze 
sobą, dla wspólnego sukcesu — zaapelo-
wał Tomasz Tworek, prezes firmy Dorbud 
i Świętokrzyskiego Związku Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan.

W Świętokrzyskiem mamy nieźle 

wykształconych ludzi. Absolwenci mogą

zarobić całkiem dobre pieniądze, 

choć mniejsze niż w innych miastach. 

Wojciech Lubawski
prezydent Kielc

Przedsiębiorcy biorą na kark ciężar 

odpowiedzialności za innych, organizując 

im przestrzeń do życia i miejsca pracy. Potrzebują 

do tego jednak odpowiedniej infrastruktury.

Tomasz Tworek
prezes firmy Dorbud i Świętokrzyskiego Związku 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Na wybór przez inwestorów miejsca 

na biznes wpływa wiele czynników. 

Poza infrastrukturą, kapitałem ludzkim 

są to też m.in. czynniki geopolityczne. 

Dariusz Dąbek
zastępca prezesa PARP

Zawsze chce się mieć więcej 

— lotnisko, dobre drogi dojazdowe. 

Prawda jest jednak taka, że obecna infrastruktura 

świętokrzyskiego wystarcza, by organizować 

targi na europejskim poziomie. 

Dariusz Michalak 
dyrektor wydziału targów w Targach Kielce

O potrzebie kooperacji mówił także 
Andrzej Marek Łach.

— Cieszę się, że wyszliśmy z tej „ciepłej 
zupy”. Często boimy się stworzyć relację: 
biznes — administracja. Ale ważna jest 
też współpraca w samym środowisku. 
Chciałbym, żeby na naszych stołach po-
jawiały się soki z Pińczowa, a nie nałęczo-
wianki. Problemem jest też polska zawiść. 
Jeśli nie będziemy mówili szczerze, to bę-
dziemy się rozchodzili. Musimy nad tym 
pracować — powiedział prezes kieleckiego 
oddziału BGK.

Cezary Tkaczyk nie dosypał pieprzu do 
nabierającej ostrości zupy. 

— Jestem niepoprawnym optymistą. 
Może inni jadą, a my jeszcze idziemy, 
ale jest lepiej. Kiedy kilkanaście lat temu 
zaczynałem pracę w Starachowickiej 
SSE, bardzo trudno było dotrzeć do sa-
morządowców i zachęcić ich do rozmo-
wy z przedsiębiorcami. Dziś jesteśmy 
zapraszani na takie spotkania. Padały 
stwierdzenia, że nie ma porozumienia 

między władzą a biznesem, tymczasem 
w gąszczu nowych przepisów znaleźć 
wspólny język jest bardzo trudno. Trzeba 
jednak wzorować się na tych, którym się 
udało. Poza tym, często lokalne władze 
oskarża się o rzeczy, które leżą w kom-
petencjach władz centralnych — mówił 
Cezary Tkaczyk.

Zdaniem Dariusza Michalaka, dyrektora 
wydziału targi w Targach Kielce, nie należy 
zastanawiać się, co region może dać nam, 
ale co my możemy zrobić dla niego.

— Kiedyś Niemcy wyliczyli, że 1 EUR 
włożone w targi daje 7 EUR otoczeniu. 
Możemy więc służyć regionowi. Pokażmy, 
że możemy razem robić fajne rzeczy, nie 
wyjeżdżając stąd. Aż tak źle chyba nie jest 
z naszym regionem, bo ostatnio prowadzi-
my nabór na stanowiska w firmie i mamy 
zgłoszenia nawet ze Szczecina. Wracają 
kielczanie z Warszawy — to też ciekawa 
historia. Mieszajmy tę zupę wszyscy razem 
i róbmy to w tym samym kierunku — po-
wiedział Dariusz Michalak. © Ⓟ

Często 
lokalne 
władze 
oskarża się 
o rzeczy, 
które leżą 
w kompeten-
cjach władz
centralnych.

 Cezary Tkaczyk



Lubelszczyzna nie stoi przedsiębiorczo-
ścią. Jeszcze. Tak przynajmniej uważają 
samorządowcy, którzy gościli na debacie 
„Polska silna regionami — czas na patrio-
tyzm lokalny”.

— Ludzie nie chcą podejmować ryzy-
ka. Prowadzę zajęcia ze studentami na 
dwóch uczelniach i założenie własnej 
działalności traktują jako ostateczność. 
Na szczęście to się zmieni, jeśli dobrze 
wykorzystamy fundusze unijne. Ba, już 
się zmienia. Ponad 13,8 tys. osób wzię-
ło kredyty po 20-40 tys. zł i rozpoczęło 
prowadzenie działalności gospodarczej. 
40-50 proc. po roku ją zamyka, ale ci, 
którzy zostają, zatrudniają kolejne oso-
by. Przecież gdyby w województwie lu-
belskim powstał zakład zatrudniający 10 
tys. osób, bardzo byśmy się z tego cieszyli. 
Potencjał zatem jest, a my, Polacy z Polski 
Wschodniej, jesteśmy bardzo głodni suk-
cesu — buńczucznie rozpoczął Krzysztof 
Grabczuk, wicemarszałek województwa 
lubelskiego. 

Do tego potencjału zaliczył m.in. liczbę 
studentów, których w 1990 r. było w Polsce 
dwukrotnie mniej niż w Niemczech, a teraz 
jest dwa razy więcej, lotnisko, które przy-
bliża Lublin do świata, oraz nowe drogi.

— Jeśli niczego nie zepsujemy, za 7-10 lat 
stopa życiowa się podwyższy — przewidy-
wał Krzysztof Grabczuk. 

Podobnie filozoficznie do sprawy pode-
szła Teresa Kubas-Hul, zastępca prezesa 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP).

— Lubelszczyzna ma olbrzymi potencjał 
inwestycyjny budowany wiele lat przez 
wielu aktorów. To proces długotrwały, 
nie możemy oczekiwać, że dziś zbudujemy 
park, a jutro przyjdzie do niego inwestor 
— zastrzegała Teresa Kubas-Hul. 

Jabłko w szkole
Co ciekawe, do patriotyzmu lokalnego 
nawoływał gość w regionie: Krzysztof 
Krystowski, dyrektor zarządzający PZL- 
-Świdnik, związany z firmą od niespełna 
roku, który zaznaczył, że patrzy na woje-
wództwo oczami przybysza z zewnątrz. 

— Musimy sobie uzmysłowić, że aby na-
sze firmy znaczyły coś na świecie, polska 
administracja musi o to zabiegać i wspólnie 
z przedsiębiorcami działać na rzecz pro-
mocji — podkreślił Krzysztof Krystowski.

Nie odpuścił i kolejny raz skrytykował 
decyzję MON o przyznaniu kontraktu na 
dostawę śmigłowców dla polskiej armii 
firmie Airbus. 

— To decyzja o wyprowadzeniu całości 
pieniędzy z Polski. Mamy w Polsce dwóch 
producentów śmigłowców, co jest ewene-
mentem w skali światowej, tylko w USA jest 
podobnie. Całe województwo lubelskie: 
i przedsiębiorcy, i administracja, powinno 
głośno się domagać, żeby kontrakt tu trafił. 
Gdyby ministerstwo rolnictwa postanowiło 
kupić rolnikom po traktorze, powinniśmy 
walczyć, żeby to były ursusy. Jeśli jest akcja 
„jabłko w szkole”, powinniśmy krzyczeć gło-
śno: niech to będą tutejsze jabłka. Nie dlate-
go, że potrzebujemy jałmużny, ale dlatego, 
że potrafimy to dobrze robić, a od innych 
regionów chętnie weźmiemy to, w czym one 
są dobre — wyłożył Krzysztof Krystowski.

Rolnicze korzenie
Adam Zdanowski, współwłaściciel Zakładu 
Mięsnego Wierzejki, podczas debaty błą-
dzący wzrokiem po boisku Areny Lublin, 
w której odbyło się spotkanie, wskazał 
palcem na ciągnik, który wertykulował 
murawę. 

— My mamy ursusa, a tu amerykański 
ciągnik obrabia stadion — wytknął na dzień 
dobry. 

A potem przypomniał urzędnikom, że 
podstawą na Lubelszczyźnie jest rolnictwo.

— Tymczasem brakuje planów zago-
spodarowania przestrzennego i potem 
pojawiają się problemy z budową chlewni 
czy kurników, bo są protesty mieszkań-
ców. Sam mieszkam we wsi, która ma 250 
mieszkańców, ale są tylko cztery gospo-
darstwa i ich właściciele stają się wrogami. 
Może oprócz stref ekonomicznych warto 
tworzyć strefy rolnicze — podpowiedział 
Adam Zdanowski.

Jego zdaniem, trzeba pozwolić na moc-
niejszy rozwój regionów.

— Dla nas sam Lublin nie jest najważ-
niejszym punktem, ważniejsze jest równe 
dzielenie. Dlatego nie liczy się tylko dro-
ga Lublin-Warszawa, ale również Lublin-
Białystok. Słuchałem kiedyś doradcy amba-
sady Niemiec, który mówił, że nie patrzy, 
czy są lotnisko i drogi, tylko czy są lokalni 

silni przedsiębiorcy. Jeśli tak, to znaczy, że 
firmy mają wsparcie i warto tam inwesto-
wać — opowiedział Adam Zdanowski. 

Pomógł Putin
Wicemarszałek poczuł się wywołany do 
tablicy. 

— Zgadzam się: powinniśmy wspierać 
nasz lokalny przemysł. Nie udało się zbu-
dować trójkąta biznes-nauka-polityka. 
Dziś politycy od biznesu uciekają, jak się 
spotka polityka z biznesmenem, nie daj 
Boże w restauracji, zaraz są podejrzenia. 
Liczyliśmy, że w PPP uda się zbudować 
dużo inwestycji. Zamiast tego mamy 
czwarte „P”, czyli prokuratora — tłumaczył 
Krzysztof Grabczuk.

Przypomniał, że gdy województwo wy-
dawało unijne fundusze na przygotowanie 
terenów pod inwestycje, ludzie skarżyli 
się, że woleliby kanalizację i drogi.

— Do 2020 r., dopóki będziemy mieć 
fundusze UE, musimy zbudować bardzo 
silną przedsiębiorczość, potem będziemy 
budować drogi z podatków płaconych 
przez przedsiębiorców — zapowiedział 
wicemarszałek. 

Przypomniał, że sejmik województwa 
zajął stanowisko w sprawie PZL-Świdnik 
i będzie dalej drążył temat. Wspomniał też 

akcję Marka Lubelskie z 2007 r., która ma 
wzmocnić lokalne firmy.

— Wbrew pozorom, najbardziej pomo-
gły nam ograniczenia wprowadzone przez 
Rosję, gdy ludzie zaczęli na złość kupo-
wać jabłka — wytknął uczestnikom debaty 
Krzysztof Grabczuk. 

Idą inwestycje
Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii 
i Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta 
Lublin, udowodnił, że województwo to do-
bre miejsce dla biznesu, bo inwestorów 
przybywa lawinowo.

— Liczba zapytań inwestycyjnych  
w 2011 r. wyniosła 30, w 2014 r. — 70,  
a w tym roku do końca listopada mieliśmy 
ich 140. Przez ostatnie cztery lata zdobyli-
śmy 40 firm z branży nowoczesnych usług 
i kilkunastu inwestorów z sektora produk-
cji. Branża usługowa potrzebuje talentów 
i biur. Dlatego w budowie lub przygotowa-
niu jest 120 tys. mkw. powierzchni, które 
w połączeniu z istniejącymi 160 tys. mkw. 
pozwolą wejść miastu na poziom pierwszej 
ligi: Poznania, Łodzi czy Katowic — powie-
dział Mariusz Sagan. 

Tomasz Bembenek, dyrektor oddziału 
BGK w Lublinie, przypomniał, że są pie-
niądze dla przedsiębiorców.
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Czas na patriotyzm lokalny

Przepis  
na lubelską  
kiełbasę 
Głodni sukcesu samorządowcy i biznesmeni  
sporządzili receptę na rozwój regionu. Składniki? 
Współpraca, tradycja, czas i przedsiębiorczość

O ile zmiany w prawie można 
przeprowadzić w sześć miesięcy, choć 

ostatnio widać, że nawet szybciej, to ich efekty 
można dostrzec dopiero po sześciu latach,  
a już najtrudniej zmienić mentalność. Tak jest  
z przedsiębiorczością na Lubelszczyźnie, ale to się 
zmienia, m.in. dzięki unijnym funduszom.  

Krzysztof Grabczuk
wicemarszałek województwa lubelskiego

Fundusze unijne odgrywają dużą rolę 
w rozwoju przedsiębiorczości,  

ale czasem zapominamy, że zwykły biznes  
może dać więcej. Przetarg na 50 śmigłowców  
— jedna konkretna decyzja w rękach rządu  
— jest wart 13,5 mld zł, a cała pomoc dla pięciu 
województw Polski Wschodniej to 2 mld EUR.  

Krzysztof Krystowski
dyrektor zarządzający PZL-Świdnik

W Łukowie 
i okolicach 
działa siedem 
dużych firm 
mięsnych,  
a nie  
możemy się 
doczekać 
klasy  
w szkole 
zawodowej. 
Nie ma co 
czekać,  
nie będzie 
jej, dopóki 
nie damy im 
pieniędzy, 
normalnej 
wypłaty,  
co zachęci 
dzieci  
i rodziców. 
 Adam Zdanowski

Małgorzata 
Grzegorczyk

m.grzegorczyk@pb.pl  22-333-98-56
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FOT. WOJCIECH JARGIŁO 

— Na razie jeszcze niekoniecznie dużo 
się dzieje, ale mam nadzieję, że będzie się 
działo. W ramach programu Inwestycje 
Polskie inwestujemy w duże projekty in-
frastrukturalne, jak elektrownie, i mniej-
sze, np. projekty wodno-kanalizacyjne 
czy infrastrukturę w specjalnych strefach 
ekonomicznych. Wspieramy też MŚP w ra-
mach gwarancji de minimis. Udzieliliśmy 
gwarancji i kredytów na 24 mld zł — powie-
dział Tomasz Bembenek. 

Nie zadzieraj nosa
Potem uczestnicy debaty rozprawili się 
z mitem Polski B.

— Przemawiają przez nas niepotrzebne 
kompleksy. Są dziedziny, w których jeste-
śmy w ekstraklasie. Przykładami mogą być 
PZL-Świdnik, Azoty, Wierzejki — wymienił 
Krzysztof Krystowski. 

— Pewnie nikt z państwa nie wie, że 
Lublin jest numerem 1 pod względem do-
stępności specjalistów od aplikacji mobil-
nych — dorzucił Mariusz Sagan. 

Właśnie dlatego nie można mówić 
o Lubelszczyźnie jako Polsce B.

— Denerwuje mnie ten sposób podej-
ścia Warszawy do regionów. To niczym 
nieuzasadnione wywyższanie się. Bardzo 
wiele decyzji niekorzystnych dla regionu 

jest podejmowanych w Warszawie przez 
to lekceważenie — stwierdził Krzysztof 
Krystowski. 

Przedsiębiorcy do szkoły
Wicemarszałek zajął się tematem szkol-
nictwa.

— Teraz musimy tak pokierować uczel-
nie, żeby pracowały dla biznesu — stwier-
dził Krzysztof Grabczuk. 

Poparł go dyrektor lokalnego oddzia-
łu BGK.

— Przedsiębiorczość, przedsiębiorczość 
i jeszcze raz przedsiębiorczość. Niech 
uczelnie i szkoły zawodowe kształcą pra-
cowników, na których jest zapotrzebowa-
nie. Znam prezesa, który potrzebuje 50 
kierowców, płaci 10 tys. zł miesięcznie. 
Nie ma kandydatów — ogłosił Tomasz 
Bembenek. 

Jak wygląda dziś współpraca przedsię-
biorców ze szkołami, pokazał współwłaści-
ciel Wierzejek.

— W Łukowie i okolicach działa siedem 
dużych firm mięsnych, a nie możemy się 
doczekać klasy w szkole zawodowej. Nie 
ma co czekać, nie będzie jej, dopóki nie 
damy im pieniędzy, normalnej wypłaty, 
co zachęci dzieci i rodziców — stwierdził 
Adam Zdanowski. 

Dzięki unijnym funduszom udało nam 
się rozwinąć firmę, ale mam nadzieję, 

że województwo nie zapomni o korzeniach. 
Innowacje są super, ale rozwój nowoczesnego 
rolnictwa powinien być mocno zakorzeniony 
w umysłach urzędników.  

Adam Zdanowski
współwłaściciel Zakładu Mięsnego Wierzejki

Na razie w ramach Inwestycji Polskich 
w regionie zrealizowany został 

jeden projekt: w Bogdance wart 600 mln zł, 
w którym BGK zapewnił 300 mln zł. 
BGK nie jest jeszcze widoczny, ale coraz lepiej 
czujemy się na lubelskim rynku.

Tomasz Bembenek
dyrektor oddziału BGK w Lublinie

Pierwszy program dla Polski Wschodniej 
miał na celu zwiększenie konkurencyjności 

regionu przez budowę infrastruktury. 
Teraz idziemy krok dalej: skoro mamy parki 
i inkubatory technologiczne, pozwólmy rozwijać 
się start-upom, wspierajmy wzornictwo, 
internacjonalizację, powiązania kooperacyjne.  

Teresa Kubas-Hul, zastępca prezesa Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Lublin konsekwentnie realizuje strategię, 
która zaowocuje za 10-15 lat. Musieliśmy 

od zera zbudować kręgosłup infrastrukturalny, 
sieciowy i mentalny. Teraz budujemy mięśnie, 
czyli biznes. Człowiek, który na tym powstanie, 
będzie zdrowy, ale trzeba poczekać. 
Jesteśmy jednak konsekwentni do bólu.  

Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii 
i Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Lublin

Poparła go Teresa Kubas-Hul. 
— Do niedawna to instytucje otoczenia 

biznesu przygotowywały projekty szkole-
niowe, teraz jest odwrotnie, bo to praco-
dawca wie, czego potrzebuje pracownik 
— stwierdziła wiceprezes PARP. 

Prosto z Marszałkowskiej
Na zakończenie Teresa Kubas-Hul życzy-
ła regionowi:

— Budujcie patriotyzm gospodarczy, 
budujcie markę Lubelszczyzny i Polski 
Wschodniej — powiedziała wiceprezes. 

Wicemarszałek wie, jak to zrobić.
— Nie skupiajmy się tylko na jednej 

dziedzinie, powinniśmy robić to, w czym 
jesteśmy najsilniejsi. Miejsca pracy mogą 
powstawać także w turystyce. Albo w rol-
nictwie: np. ponad 80 proc. malin w Polsce 
pochodzi z naszego województwa. Musimy 
jednak nie konkurować, tylko działać 
wspólnie i mieć w sobie więcej amerykań-
skiej radości i uśmiechu. Człowiek jest tym, 
czym jego myśli. Jeśli myślisz, że jesteś łajzą, 
będziesz łajzą, jeśli myślisz, że ci się uda, to 
się uda. Najważniejsze jest w głowie — po-
wiedział Krzysztof Grabczuk. 

Zgodnie z tą logiką, Krzysztof Krystowski 
powiedział, że chce, by PZL-Świdnik, dziś 
drugi producent lotniczy w Polsce pod 

względem przychodów i zatrudnienia, 
został największą firmą przemysłu lotni-
czego. Ogólniej do sprawy podszedł Adam 
Zdanowski z Wierzejek.

— Mam nadzieję, że wokół Marki 
Lubelskie zacznie się więcej dziać, że to 
nie będzie tylko certyfikat, ale platforma 
handlowa. Władze samorządowe mają 
plan. Trzeba wokół większych graczach 
gromadzić mniejszych, dodać polotu, 
smaczku, pokazać, że region jest ekolo-
giczny, nowoczesny…

— A macie kiełbasę lubelską? — zaintere-
sował się nagle wicemarszałek.

— Nie, Wierzejską — odpowiedział Adam 
Zdanowski. 

— Aaaa, widzi pan. To zróbcie — wytknął 
Krzysztof Grabczuk.

— Ale to nie takie łatwe, z władzami 
Wierzejek musieliśmy negocjować — bronił 
się współwłaściciel Wierzejek.

— A my dajemy bez problemu — odpo-
wiedział wicemarszałek.

— Ale mamy sklep na Marszałkowskiej 
w Warszawie — próbował jeszcze Adam 
Zdanowski. 

I wtedy prowadzący debatę Grzegorz Nawa-
cki, wicenaczelny „Pulsu Biznesu”, zaprosił 
wszystkich na lunch, żeby omówić przepis na 
lubelską kiełbasę. Czekamy niecierpliwie. © Ⓟ

Do 2020 r.,
dopóki 
będziemy 
mieć 
fundusze 
UE, musimy 
zbudować 
bardzo silną 
przedsiębior-
czość, potem 
będziemy 
budować 
drogi 
z podatków 
płaconych 
przez 
przed-
siębiorców.
 Krzysztof 

Grabczuk
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