DOLNOŚLĄSKI
KLUCZ SUKCESU
za 2013 rok
zgłaszanie kandydatur
do dnia 12 maja 2014 r.

12 maja 2014

12 maja 2014

Informacja o warunkach i kryteriach przyznawania

DOLNOŚLĄSKICH KLUCZY SUKCESU

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są:
1) Wojewoda Dolnośląski, 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.
7)  Kapituła 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
2009r.
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:
a)			Posiadanie siedziby władz organizacji na terenie Dolnego Śląska;
b) Prowadzenie działalności co najmniej od 1 stycznia 2009 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 2009r.
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.

DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU

LAUREACI
XVII edycji Wyróżnienia za 2012 r.
Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się
20 czerwca 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i
Sportu w Kątach Wrocławskich
Największa osobowość w promocji regionu

Dr hab. inż. Herbert Wirth
Dolnośląska ﬁrma najlepiej współpracująca ze społecznością
lokalną i organizacjami pozarządowymi

Matusewicz – Budowa Maszyn S.J.
Najbardziej gospodarna gmina wiejska

Gmina Miękinia
Najbardziej gospodarna gmina miejska

Miasto i Gmina Środa Śląska
Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
w Legnicy
Najlepsza instytucja kultury

Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”
Najlepsza inicjatywa edukacyjna

Politechnika Wrocławska
Najlepsze przedsięwzięcie turystyczne

Festiwal Kwiatów i Sztuki - Zamek Książ
w Wałbrzychu
Najlepsza gazeta lokalna

Gazeta Powiatowa-Wiadomości Oławskie
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE:

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła”
Międzynarodowy Festiwal Filmowy
T-mobile Nowe Horyzonty
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DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU
LAUREACI
XVI edycji Wyróżnienia za 2011 r.

LAUREACI
XV edycji Wyróżnienia za 2010 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się
31 maja 2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury
w Nowej Rudzie

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się
15 września 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury
i Sztuki w Oleśnicy

Największa osobowość w promocji regionu

Największa osobowość w promocji regionu

Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

Prof. dr hab. Jan Biliszczuk

Dolnośląska ﬁrma najlepiej współpracująca ze społecznością
lokalną i organizacjami pozarządowymi

Dolnośląska ﬁrma najlepiej współpracująca ze społecznością
lokalną i organizacjami pozarządowymi

Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.

Fabryka Mebli „Bodzio” Bogdan Szewczyk sp. j.

Dolnośląski powiat najlepiej realizujący zadania publiczne

Dolnośląski powiat najlepiej realizujący zadania publiczne

Powiat Trzebnicki

Powiat Średzki

Najbardziej gospodarna gmina miejska

Najbardziej gospodarna gmina miejska

Gmina Kondratowice

Gmina Grębocice

Najbardziej gospodarna gmina miejska lub wiejsko-miejska

Najbardziej gospodarna gmina miejska lub wiejsko-miejska

Gmina Wiejsko - Miejska Kąty Wrocławskie

Gmina Miejska Nowa Ruda

Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa

Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa

Fundacja EkoRozwoju

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców
Świdnickich

Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe
Centrum Ceramiki

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna

Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych
i Zarządzania we Wrocławiu

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters

Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji,
przedsięwzięcie turystyczne lub organizator masowych imprez
rekreacyjnych

Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji,
przedsięwzięcie turystyczne lub organizator masowych imprez
rekreacyjnych

Szklarska Poręba organizator
Pucharu Świata FIS 2012

Dolnośląska Federacja Sportu

Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny portal internetowy

8

Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna

Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny portal internetowy

„Kurier Gmin” Tygodnik Powiatu Wołowskiego

Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy i Wydawców
„Nowiny Jeleniogórskie”

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Telewizja Polska SA
Oddział we Wrocławiu – 50 LAT

Kanonik Franciszek Rozwód

Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016

Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta

- nestor dolnośląskich kapłanów

- za 30 lat działalności charytatywnej

DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU
LAUREACI
XIV edycji Wyróżnienia za 2009 r.

LAUREACI
XIII edycji Wyróżnienia za 2008 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się
16 września 2010 r. w Teatrze Miejskim
w Świdnicy

Uroczyste wręczenie wyróżnień
odbyło się 20 czerwca 2009 r.
w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie

Największa osobowość w promocji regionu

największa osobowość w promocji regionu

Marek Staffa

Norman Davies

Dolnośląska ﬁrma najlepiej współpracująca ze społecznością
lokalną i organizacjami pozarządowymi

dolnośląska ﬁrma najlepiej współpracująca ze społecznością
lokalną i organizacjami pozarządowymi

Przedsiębiorstwo Simet Spółka Akcyjna

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Wrocław

Dolnośląski powiat najlepiej realizujący zadania publiczne

Powiat Głogowski
Najbardziej gospodarna gmina miejska

Miasto Świdnica
Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa

Dolnośląski powiat najlepiej realizujący zadania publiczne

Powiat Bolesławiecki
Najbardziej gospodarna gmina wiejska

Gmina Głogów
Najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska

Gmina Miejska Złotoryja

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy
w Bolesławcu

Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa

Najlepsza inicjatywa kulturalna

Stowarzyszenie św. Celestyna

Noce Kościołów, Wrocław

Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna

Najlepsza szkoła edukacyjna

Zespól Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

Zespół Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
Najlepsze przedsięwzięcie turystyczne

Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska, Kowary
Najlepsza gazeta lokalna

Wiadomości Świdnickie. Tygodnik Powiatowy
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE:

Maja Włoszczowska
– za wicemistrzostwo olimpijskie i mistrzostwo świata
w kolarstwie górskim

Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu
- za wybitne osiągnięcia edukacyjne

Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna

Projekt „PRE-edukacja dla EIT +” realizowany
przez Gminę Wrocław
Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji,
przedsięwzięcie turystyczne lub organizator masowych imprez
rekreacyjnych

Międzyszkolny Klub Sportowy Karkonosze –
Sporty Zimowe
Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny portal internetowy
- nominaci – nie wyłoniono laureata

Karkonosze. Dwumiesięcznik
Wiadomości Świdnickie. Tygodnik Powiatowy
Żmigrodzki Portal Internetowy
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
w Nowej Rudzie
- za wytrwałe wspieranie przedsiębiorczości
na terenie Kotliny Kłodzkiej i budowę Noworudzkiego
Parku Przemysłowego

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Wałbrzychu
- za wytrwałe wspieranie przedsiębiorczości na terenie
Wałbrzycha i budowę Dolnośląskiego Parku Technologicznego
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DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU
LAUREACI
XII edycji Wyróżnienia za 2007 r.

LAUREACI
XI edycji Wyróżnienia za 2006 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień
odbyło się 27 września 2008 r.
w Teatrze im. C. K. Norwida w jeleniej Górze

Uroczyste wręczenie wyróżnień
odbyło się 17 czerwca 2007 r.
w Zamku Książ w Wałbrzychu

największa osobowość w promocji regionu

największa osobowość w promocji regionu

Ewa Michnik – Dyrektor Opery Wrocławskiej

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
– Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego we Wrocławiu

najlepsza dolnośląska ﬁrma zatrudniająca do 250 osób

Firma CLOOS Polska Sp. z o.o. – Świdnica
najlepsza dolnośląska ﬁrma zatrudniająca powyżej 250 osób

Fabryka Wkładów Odzieżowych CAMELA S.A.
– Wałbrzych
najbardziej gospodarna gmina wiejska

najlepsza dolnośląska ﬁrma zatrudniająca do 50 osób

Firma MINOVA-KSANTE Sp. z o.o.
w Polkowicach
najlepsza dolnośląska ﬁrma zatrudniająca do 250 osób

Gmina ŚWIDNICA

Firma PHU „POLERS” A. Kaczmarek i S-ka Spółka
Jawna w Chojnowie

najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska

najlepsza dolnośląska ﬁrma zatrudniająca powyżej 250 osób

Gmina JEDLINA Zdrój

Kopalnia Gipsu i Anhydrytu
„Nowy Ląd Sp. z o.o. w Niwnicach

najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa

Polskie Bractwo Kopaczy Złota – Złotoryja
najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna

Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”
– Jelenia Góra
najlepsza instytucja lub inicjatywa edukacyjna

Młodzieżowy Dom Kultury
im. St. Wyspiańskiego – Bolesławiec
najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji,
organizator masowych imprez rekreacyjnych lub
przedsięwzięcie turystyczne

Ludowy Klub Sportowy Dragon
– Miszkowice k/Lubawki
Wyróżnienia specjalne:

LG Display Poland Sp. z o.o.
za największą inwestycję zagraniczną na Dolnym Śląsku

Kościół Pokoju w Świdnicy
– za propagowanie dziedzictwa kulturowegoi idei ekumenizmu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
– za 15 lat wspierania rozwoju Dolnego Śląska

najbardziej gospodarna gmina wiejska

Gmina Osiecznica (powiat bolesławiecki)
najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska

Miasto i Gmina Brzeg Dolny
(powiat wołowski)
najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie Międzynarodowe
Targi Chleba w Jaworze
najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna

Teatr Dramatyczny im. Jerzego
Szaniawskiego w Wałbrzychu
najlepsza instytucja lub inicjatywa edukacyjna

Powiatowe Centrum Kształcenia
Praktycznego w Bielawie
najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, organizator
masowych imprez rekreacyjnych lub przedsięwzięcie turystyczne

Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”
Wałbrzych
Wyróżnienia specjalne:

1. Dr Marek Krajewski

za literackie utrwalanie klimatu dawnego Wrocławia

2. Zakład Narodowy im. Ossolińskich
– za 60 letnią służbę kulturze i nauce polskiej we Wrocławiu
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DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU
LAUREACI
X edycji Wyróżnienia za 2005 r.

LAUREACI
IX edycji Wyróżnienia za 2004 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień
odbyło się 10 czerwca 2006 r.
w Operze Wrocławskiej we Wrocławiu

Uroczyste wręczenie wyróżnień
odbyło się 11 czerwca 2005 r. w Zamku Kliczków
(gm. Osiecznica, powiat bolesławiecki)

dla największej osobowości w promocji regionu

największa osobowość w promocji regionu

Dr Adolf Juzwenko – Dyrektor Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

Leszek Czarnecki – wrocławski przedsiębiorca

dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy zatrudniającej do 50 osób

Kret i S-ka Tadeusz Kret – Chojnów
dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy zatrudniającej do 250 osób

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BISEK”
Adam Bisek – Wrocław
dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrm zatrudniającej
powyżej 250 osób

najlepsza dolnośląska ﬁrma produkcyjna zatrudniająca
do 250 osób

PPHU „Młynpol” Sp. j. A. Gołębiowski
i R. Wołoszczak – Gromadka
najlepsza dolnośląska ﬁrma produkcyjna zatrudniająca
powyżej 250 osób

Bader Polska Sp. z o.o. – Bolesławiec
najbardziej gospodarna gmina wiejska

Fabryka Porcelany „Krzysztof” S.A. – Wałbrzych

Gmina KROŚNICE

dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej

Najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska

Gmina Męcinka
dla najbardziej gospodarnej gminy miejskiej i wiejsko-miejskiej

Miasto i Gmina MIEROSZÓW
Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa

Miasto Stronie Śląskie

Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze

dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej

Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna

Dolnośląska Organizacja Turystyczna – Wrocław
dla najlepszej instytucji kultury lub inicjatywy kulturalnej

Lwóweckie Lato Agatowe – Lwówek Śląski
dla najlepszej instytucji lub inicjatywy edukacyjnej

Wyższa Szkoła Handlowa – Wrocław
dla najlepszego klubu sportowego, ośrodka sportu i rekreacji, organizatora masowych imprez rekreacyjnych lub
przedsięwzięcia turystycznego

Powiatowy Związek Stowarzyszeń Zapaśniczych
„Ziemia Zgorzelecka – Hutnik” – Zgorzelec

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”
– Legnica
Najlepsza instytucja lub inicjatywa edukacyjna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona – Legnica
Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji,
organizatormasowych imprez rekreacyjnych lub przedsięwzięcia
turystycznego

Ośrodek Górski „Czarna Góra” S.A.
– Stronie Śląskie
Wyróżnienia specjalne:

Wyróżnienia specjalne:

Pan dr inż. Tadeusz Zastawnik

1. KGHM Polska Miedź S.A.

– zasłużony dla Dolnego Śląska twórca Zagłębia Miedziowego

– za wkład w rozwój Dolnego Śląska

2. Miasto Wrocław, Gmina Kobierzyce, Powiat
Wrocław, Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Pan Prof. dr hab. Tomasz Jan Nowak
– za szczególne osiągnięcia w krzewieniu
sztuki ogrodniczej na Dolnym Śląsku

– za zgodne współdziałanie samorządu w pozyskaniu
największego inwestora na Dolnym Śląsku
– Firmy LG Philips LCD
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DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU
LAUREACI
VIII edycji Wyróżnienia za 2003 r.

LAUREACI I NOMINACI
VII edycji Wyróżnienia za 2002 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień
odbyło się 19 czerwca 2004 r. w Sali Książęcej
Zespołu Obiektów Pocysterskich w Lubiążu

Uroczyste wręczenie wyróżnień
odbyło się 31 maja 2003 r.
w Hotelu Qubus w Legnicy

dla największej osobowości w promocji regionu

dla największej osobowości w promocji regionu

Profesor Józef Dudek – matematyk Uniwersytetu
Wrocławskiego, twórca „Salonu Profesora Dudka”

Pan Jacek Głomb – Dyrektor Naczelny
i Artystyczny Teatru im. H. Modrzejewskiej
- Legnica

dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej do 50 osób

PPHU „AMMA” Andrzej Udzielak
– Kruszyn k/Bolesławca
dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej do 250 osób

PW GALESS sp.j. – Świdnica
dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej powyżej 250 osób

Jeleniogórskie Zakłady Optyczne Sp. z o.o.
– Jelenia Góra
dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej

Gmina DŁUGOŁĘKA
dla najbardziej gospodarnej gminy miejskiej i wiejsko-miejskiej

Miasto ZGORZELEC
dla najlepszej organizacji pozarządowej

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
– Lwówek Śląski
dla najlepszej instytucji kultury, inicjatywy kulturalnej lub edukacyjnej

Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski
– Bolesławiec
dla najlepszego klubu sportowego, ośrodka sportu i rekreacji, organizatora masowych imprez rekreacyjnych lub
przedsięwzięcia turystycznego

Automobilklub Ziemi Kłodzkiej – Kłodzko
Wyróżnienia specjalne:

Dla Dolnośląskiego Forum Politycznego
i Gospodarczego
za promocję osiągnięć gospodarczych i społecznych
oraz integrację regionu Dolnego Śląska

Panu Andrzejowi Adamusowi

– współtwórcy i wieloletniemu Prezesowi Wydawnictwa
Dolnośląskiego, zasłużonemu dla kultury
i promocji Dolnego Śląska
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dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej do 50 osób

Zakład Elektroniczy TATAREK Jerzy Tatarek
– Wrocław
dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej do 250 osób

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe
„ARAJ” Sp. z o.o. – Kąty Wrocławskie
dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej powyżej 250 osób

Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o.o.
– Bolesławiec
dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej

Gmina KAMIENNA GÓRA
dla najbardziej gospodarnej gminy miejskiej i wiejsko-miejskiej

Miasto LEGNICA
dla najlepszej organizacji pozarządowej

Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi
Niemczańskiej – Niemcza
dla najlepszej instytucji kultury, inicjatywy kulturalnej lub edukacyjnej

Kłodzki Ośrodek Kultury – Kłodzko
dla najlepszego klubu sportowego, ośrodka sportu
i rekreacji, organizatora masowych imprez rekreacyjnych lub
przedsięwzięcia turystycznego

Zamek Kliczków Centrum
Konferencyjno-Wypoczynkowe (gm. Osiecznica)
Wyróżnienia specjalne:

Józef Wiłkomirski
– za szczególne osiągnięcia w krzewieniu kultury muzycznej

Dzielnica Wzajemnego Szacunku

– godny najwyższego uznania przykład współpracy
czterech wyznań: katolickiego, prawosławnego, protestanckiego
oraz judaizmu

DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU
LAUREACI
VI edycji Wyróżnienia za 2001 r.

LAUREACI
V edycji Wyróżnienia za 2000 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień
odbyło się 8 czerwca 2002 r.
w Bolesławieckim Ośrodku Kultury

Uroczyste wręczenie wyróżnień
odbyło się 9 czerwca 2001 r. w Teatrze Muzycznym
Operetce Wrocławskiej we Wrocławiu

dla największej osobowości w promocji regionu

dla największej osobowości w promocji regionu

Pan Julian Gozdowski
– Szklarska Poręba-Jakuszyce

Prof. dr hab. Jan Miodek

dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej do 50 osób

dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej do 50 osób

SJOS Sp. z o.o. – Wrocław

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK” Sp. z o.o.

dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej do 250 osób

dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej do 250 osób

Zakład Mięsny Dariusz i Marek Niebieszczańscy
– Proszówka, gm. Gryfów Śląski

„MARTEX” S.C. Piekarnictwo-Cukiernictwo
Stanisław, Marek, Paweł Furtakb z siedzibą
w Zębowicach

dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej powyżej 250 osób

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„VITBIS” Sp. z o.o. – Złotoryja
dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej

Gmina WARTA BOLESŁAWIECKA
dla najbardziej gospodarnej gminy miejskiej i wiejsko-miejskiej

Miasto i Gmina ŻMIGRÓD
dla najlepszej organizacji pozarządowej

Stowarzyszenie „Konsorcjum Turystyczna
Szóstka” – Szczytna
dla najlepszej instytucji kultury, inicjatywy kulturalnej
lub edukacyjnej

Muzeum Papiernictwa – Duszniki Zdrój
dla najlepszego klubu sportowego, ośrodka sportu
i rekreacji, organizatora masowych imprez rekreacyjnych lub
przedsięwzięcia turystycznego

Centrum Turystyczno-Sportowe Sp. z o.o.
– Nowa Ruda
Wyróżnienia specjalne:

Olga Tokarczuk
– za rozsławianie piórem walorów Dolnego Śląska

Elektrownia TURÓW
– za znakomite osiągnięcia proekologiczne

dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej powyżej 250 osób

Przedsiębiorstwo Farmacetyczne JELFA S.A.
– Jelenia Góra
dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej

Gmina ZGORZELEC
dla najbardziej gospodarnej gminy miejskiej i wiejsko-miejskiej

Gmina DUSZNIKI ZDRÓJ
dla najlepszej organizacji pozarządowej

Chorągiew Dolnośląska Związku Harcerstwa
Polskiego – Wrocław
dla najlepszej instytucji kultury, inicjatywy kulturalnej lub edukacyjnej

Filharmonia Sudecka – Wałbrzych
dla najlepszego klubu sportowego, ośrodka sportu i rekreacji, organizatora masowych imprez rekreacyjnych lub
przedsięwzięcia turystycznego

Hotel Tumski i Międzynarodowe schronisko
Młodzieżowe PTSM – Wrocław
Wyróżnienia specjalne:

Dla pani Renaty Mauer
– dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej w strzelectwie

Dla Opery Dolnośląskiej

– za wspaniałe, wielkie widowiska operowe
w Hali Ludowej
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DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU
LAUREACI
IV edycji Wyróżnienia za 1999 r.

LAUREACI
III edycji Wyróżnienia za 1998 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień
odbyło się 3 czerwca 2000 r.
w Teatrze im. H. Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju

Uroczyste wręczenie wyróżnień
odbyło się 26 czerwca 1999 roku
w Teatrze Dramatycznym w Legnicy

największa osobowość w promocji regionu

największa osobowość w promocji regionu

Prof. Leon Kieres

najlepsza dolnośląska ﬁrma produkcyjna
zatrudniająca do 50 osób

Technika Szpitalna Sp. z o.o.,j.v. – Bielawa
najlepsza dolnośląska ﬁrma produkcyjna
zatrudniająca do 250 osób

Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych
„DOFAMA” S.A. – Kamienna Góra
najlepsza dolnośląska ﬁrma produkcyjna
zatrudniająca powyżej 250 osób

Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.
– Przygórze
najlepsza ﬁrma turystyczna

Dolnośląski Oddział Parków Krajobrazowych
PRZEMKÓW i MYŚLIBÓRZ
najlepsza ﬁrma handlowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
– Wrocław SA
najlepsza instytucja wsparcia inwestycyjnego, w tym banki,
usługi leasingowe, konsultingowe i projektowe

najlepsza dolnośląska ﬁrma produkcyjna
zatrudniająca do 50 osób

Firma ENITRA Sp. z o.o. – Wałbrzych
najlepsza dolnośląska ﬁrma produkcyjna
zatrudniająca do 250 osób

Ceramika Artystyczna Spółdzielnia
Rękodzieła Artystycznego
– Bolesławiec
najlepsza dolnośląska ﬁrma produkcyjna
zatrudniająca powyżej 250 osób

„Stolarstwo” Janusz Urzędowski
– Ziębice
najlepsza ﬁrma turystyczna

Jeleniogórska Sieć Informacji Turystycznej
(w ramach Sudeckiej Agencji Promocji Turystyki S.A.)

w Jeleniej Górze

najlepsza ﬁrma handlowa

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
Oddział Regionalny we Wrocławiu

PHU REMMAK S.C. w Legnicy

najbardziej gospodarna gmina wiejska

najlepsza instytucja wsparcia inwestycyjnego, w tym banki,
usługi leasingowe, konsultingowe i projektowe

najbardziej gospodarna gmina wiejsko-miejska

CUPRUM-Bank SA
– Lubin

Gmina KUNICE
Gmina ŻARÓW

najbardziej gospodarna gmina miejska

Gmina BOLESŁAWIEC

najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna

Stowarzyszenie Miłośników Filmów
Komediowych „Sami Swoi” – Lubomierz

najlepsze: dom kultury, biblioteka, jednostka edukacji lub
ochrony zdrowia, organizator imprez masowych, klub sportowy
lub ośrodek sportu i rekreacji

Powiatowa Publiczna Biblioteka „Biblioteka Pod
Atlantami” – Wałbrzych
Wyróżnienia specjalne:

dr Lotharowi Herbstowi
– wybitnemu twórcy kultury, niestrudzonemu rzecznikowi spraw
dolnośląskich

Zespół ZEPTER ŚLĄSK WROCŁAW
– wielokrotnemu mistrzowi Polski, za pierwszy w historii kraju
awans do elity europejskiej koszykówki
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Tadeusz Różewicz

najbardziej gospodarna gmina wiejska

Gmina KŁODZKO
najbardziej gospodarna gmina wiejsko-miejska

Gmina NOWOGRODZIEC
najbardziej gospodarna gmina miejska

Gmina OŁAWA
najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia
Europejskiego – Grodziszcze
najlepsze: dom kultury, biblioteka, jednostka edukacji lub
ochrony zdrowia, organizator imprez masowych,
klub sportowy lub ośrodek sportu i rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji
– Trzebnica

DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU
LAUREACI
II edycji Wyróżnienia za 1997 r.

LAUREACI
I edycji Wyróżnienia za 1996 r.

Uroczyste wręczenie wyróżnień
odbyło się 20 czerwca 1998 roku
w Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze

Uroczyste wręczenie wyróżnień
odbyło się 14 czerwca 1997 roku
w Teatrze Polskim we Wrocławiu

dla największej osobowości w promocji regionu

Wojciech Dzieduszycki
dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej do 25 osób

Reprodukcyjna Ferma Drobiu Zakład Wylęgowy
Feliks Szpila – Karśnik Dolny
dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej do 100 osób

dla największej osobowości w promocji regionu

Ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz
dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej do 25 osób

Prywatne Gospodarstwo Rolne
Stanisław Kuduk – Kruszyn k/Bolesławca
dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej do 100 osób

Przedsiębiorstwo Rolno Spożywcze
FROMAKO S.C. – Komarno

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„CYNK-MAL” – Legnica

dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej powyżej 100 osób

dla najlepszej dolnośląskiej ﬁrmy produkcyjnej
zatrudniającej powyżej 100 osób

Firma VISCOPLAST S.A. – Wrocław
dla najlepszej ﬁrmy handlowej, usługowej lub turystycznej

Biuro Usług Turystycznych
AGA-TUR – Legnica
dla nowego przedsięwzięcia gospodarczego z kapitałem polskim

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej
HASCO-LEK – Wrocław
dla nowego przedsięwzięcia gospodarczego z kapitałem zagranicznym

Zakład Przemysłu Odzieżowego
„ELPO” S.A. – Legnica
dla najlepszej ﬁrmy handlowej, usługowej lub turystycznej

Biuro Podróży „GLOBUS” S.C. – Kłodzko
dla nowego przedsięwzięcia gospodarczego z kapitałem polskim

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„CENTROSTAL-WROCŁAW” S.A.
– Wrocław
dla nowego przedsięwzięcia gospodarczego
z kapitałem zagranicznym

Firma Boart Lena Sp. z o.o.
- Wilków k/Złotoryi

Przedsiębiorstwo THERMAFLEX – Żarów

dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej

dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej

Gmina BOLESŁAWIEC

Gmina KOBIERZYCE

dla najbardziej gospodarnej gminy wiejsko-miejskiej

dla najbardziej gospodarnej gminy wiejsko-miejskiej

Miasto i Gmina POLKOWICE

Miasto i Gmina LĄDEK ZDRÓJ

dla najbardziej gospodarnej gminy miejskiej

dla najbardziej gospodarnej gminy miejskiej

Gmina Miejska KUDOWA ZDRÓJ

Miasto JAWOR

dla najlepszej instytucji kultury, organizatora festiwalu,
koncertów lub konkursów

dla najlepszej instytucji kultury, organizatora festiwalu,
koncertów lub konkursów

Muzeum Ziemi Kłodzkiej – Kłodzko
dla najlepszego ośrodka kultury, biblioteki, ośrodka sportu
i rekreacji, organizatora masowej imprezy lub klubu sportowego
a) ośrodki kultury i biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury – Pielgrzymka

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego
– Szczawno Zdrój
dla najlepszego ośrodka kultury, biblioteki, ośrodka sportu
i rekreacji, organizatora masowej imprezy lub klubu sportowego

Agencja Impresaryjno-Turystyczna
PERFEKT – Bolesławiec

b) kluby sportowe, ośrodki sportu i rekreacji, organizatorzy
masowych imprez sportowych lub rekreacyjnych

Ośrodek Sportu i Rekreacji – Wałbrzych
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DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU

Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Laureat Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za rok 2010

Fabryka Mebli BODZIO należąca obecnie do grona największych producentów mebli
w Polsce Fabryka Mebli BODZIO łączy ze sobą tradycję, renomę oraz uznanie wśród
klientów. Przedsiębiorstwo z Goszcza od blisko ćwierćwiecza konsekwentnie budując
swoją pozycję na rynku stało się jednym z najnowocześniejszych w swej branży,
wyznaczając trendy współczesnego wzornictwa.. Każdego dnia taśmy fabryczne opuszcza
ponad tysiąc kompletów mebli do których należą kolekcje mebli kuchennych, sypialnych,
pokojowych, tapicerowanych czy systemowych. Meble z logo BODZIO można kupić w
licznej sieci ﬁrmowych salonów na terenie całego kraju a także za granicą.
O poziomie rozwoju i znaczeniu fabryki niech świadczy fakt przyznania jej wielu
prestiżowych nagród i wyróżnień, jak chociażby :
sześciokrotny tytuł Programu Gospodarczo konsumenckiego Biała Lista Solidna Firma w
latach 2002-2008, Certyﬁkat Bezpieczeństwa, Eko Certyﬁkat, Jakość Roku 2007 w kategorii
produkt, czy tytuł Dobra Firma przyznany przez dziennik Rzeczpospolita.
Przełomowym momentem było jednak zakwaliﬁkowanie się dyrektora Bogdana
Szewczyka do ﬁnału prestiżowego międzynarodowego konkursu „Przedsiębiorca Roku
2007”, organizowanego przez Ernst & Young uznając tym samym jego ponadprzeciętne
zdolności menedżerskie oraz niekwestionowany wkład w stworzenie i rozwój ﬁrmy.
Dziś Fabryka mebli BODZIO to kadra 1600 pracowników, ponad 100 ﬁrmowych salonów,
powierzchnie fabryczne przekraczające 60 tys. m² oraz obiecujące perspektywy jej
dalszego rozwoju.
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DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU

Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Laureat Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za rok 2010
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu istnieje już ponad 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, dobrze znany wrocławskim melomanom Międzynarodowy Festiwal „Maj z Muzyką Dawną” oraz plenerowe widowiska operowo-operetkowe organizowane na Dolnym Śląsku.
Są to tylko niektóre propozycje adresowane do miłośników różnych gatunków muzycznych, których łączy wrażliwy odbiór
sztuki. Dowodem na ożywioną działalność OKiS-u w tej dziedzinie są wydawnictwa fonograﬁczne m.in. „Słynne Uwertury
Operetki Wiedeńskiej” czy płyta z muzyką F. X. Richtera.
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.
Teatr niezmiennie cieszy się ogromną popularnością, co szczególnie widać po zainteresowaniu oraz frekwencji na naszych
wydarzeniach.
Realizujemy także wiele projektów z dziedziny malarstwa, rzeźby i szkła artystycznego. Od 2008 roku jesteśmy głównym organizatorem międzynarodowego Pleneru i Sympozjum Szkła Artystycznego „EKOGLASS Festiwal”. Chętnie też współpracujemy z artystami plastykami, których prace prezentujemy w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego. Propagujemy
twórczość m.in. Stanisława Nitki, Krzysztofa Bednarskiego, Natalii LL, Wiesława Hudonia, Ludwiki Ogorzelec i Stanisława
Dróżdża, organizujemy również wystawy tematyczne, choćby słynną już „Republikę bananową - o nowej ekspresji lat 80.”.
Część imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sztuki wykracza daleko poza granice naszego województwa i państwa. Koordynujemy wydarzenia integrujące twórców z krajów Grupy Wyszehradzkiej, a także współpracę kulturalną z
regionami Europy (Alzacja, Dolna Saksonia, Obwód Leningradzki, Obwód Kirowogradzki) m.in.
w zakresie wymiany artystów z kręgu sztuk plastycznych, muzyki dawnej i audio-video. Jesteśmy także organizatorem corocznej uroczystości wręczenia polsko-niemieckiej Nagrody Kulturalnej Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii .
Bliska jest nam również edukacja kulturalna mieszkańców naszego województwa. Realizujemy projekt edukacji osób niepełnosprawnych, które w ramach „Lekcji kultury” mają okazję do, często pierwszego, kontaktu z „kulturą wysoką”. Ponadto
OKiS jest inicjatorem projektu edukacyjnego „Dolny Śląsk Pełen Historii”, który zakłada przygotowanie fabularyzowanych
ﬁlmów dokumentalnych, realizowanych we współpracy z TVP Wrocław, Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przy wsparciu i doﬁnansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jego zadaniem jest
stworzenie kompleksowego, przydatnego w nauczaniu szkolnym projektu łączącego fabularyzowane ﬁlmy dokumentalnych
o historii i tajemniczych zakątkach Dolnego Śląska. Celem projektu jest także wzbudzanie poczucia dumy z wielokulturowego dziedzictwa Dolnego Śląska i kształtowania regionalnej tożsamości młodego pokolenia. W ramach projektu każde liceum
i biblioteka powiatowa w regionie otrzymuje pakiet, zawierający wydane ﬁlmy na płytach DVD.
Dotychczas w ramach cyklu zrealizowano następujące ﬁlmy: „Marianna – Królowa Kotliny” (2010), „Daisy – wspomnienie
minionego świata” (2011), „Ziemia Lądecka – wędrówki po miejscach niezwykłych” (2011), „Opowieść o Zamku na Skale”
(2011), „Srebrny lew – wędrówki po ziemi bystrzyckiej” (2011), „Twierdza Kłodzka” (2011), „Pamiętajcie o ogrodach. Historia Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu” (2012), „Jaśniej i cieplej. Historia gazownictwa na Dolnym Śląsku” (2012)
„Riese – tajemnice wykute w skale” (2012). Filmy są emitowane na antenach Telewizji Polskiej.
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 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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