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Od poniedziałku czternaście
firm może pochwalić się Dol-
nośląskim Certyfikatem Gos-
podarczym (DCG). Podczas
uroczystej gali w hotelu
Mercure Panorama na placu
Dominikańskim trzy firmy
otrzymały wyróżnienie po raz
pierwszy, a aż jedenaście
po raz kolejny.

Pod lupą ekspertów
– Naszą misją jest budowa-

nie tożsamości regionalnej
i wspieranie wzrostu gospo-
darczego Dolnego Śląska po-
przez promowanie przedsię-
biorczości i tworzenie korzyst-
nych warunków jej rozwoju
– powiedział Janisław Mu-
szyński, przewodniczący Rady
Inicjatorów DCG, współorga-
nizatora imprezy.

Oceny kandydatów do cer-
tyfikatu dokonuje kapituła,
której przewodniczy marsza-
łek województwa dolnoślą-
skiego, a w skład której wcho-
dzą między innymi przed-
stawiciele samorządów go-
spodarczych Dolnego Śląska.
Ubiegające się o certyfikat
przedsiębiorstwa sprawdzane
są pod wieloma kryteriami:
ekonomicznym, pracowni-
czym i społecznym.

Rozwój i innowacje
Jednym z tegorocznych be-

niaminków, otrzymujących
certyfikat po raz pierwszy, jest
Zakład Gospodarowania Odpa-
dami Sp. z o.o. z Gaci koło
Oławy. Firma zatrudnia 74 pra-
cowników i zajmuje się kom-

pleksowym gospodarowaniem
odpadami.

–Dzięki certyfikatowi DCG
zyskujemy możliwość wyko-
rzystania go w kontaktach
z kontrahentami jako dobry
partner w biznesie. Wzmocni
to nasz wizerunek, podnie-
sie prestiż i zwiększy wiary-

godność – mówi Dorota Łę-
czyńska, specjalista do spraw
sprawozdawczości i promocji
z ZGO. Przedsiębiorstwo za-
pracowało na nagrodę: korzy-
stając ze środków własnych
i unijnych, rozbudowało zakład
i zainwestowało w innowa-
cyjne technologie. W przysz-

łości firma planuje zająć się od-
padami biodegra-dowalnymi.
Z powstającego z nich biogazu
chce produkować zieloną ener-
gię elektryczną i cieplną.

Pierwsze certyfikaty przy-
znano w 2001 r. podczas Forum
Politycznego i Gospodarczego
w Krzyżowej. Wyróżniono

wtedy 14 firm. W dotychczaso-
wych 18 edycjach DCG wydano
479 Certyfikatów dla 208 firm.
Organizatorami DCG są: woje-
wództwo dolnośląskie repre-
zentowane przez zarząd woje-
wództwaorazDolnośląskaFun-
dacja Rozwoju Regionalnego
i Rada Inicjatorów DCG.
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Rokpopowodzi
Powódź w sierpniu
2010 roku wyrządziła
ogromne szkody
w rejonie Bogatyni
i Zgorzelca. Ucierpiały
też zakłady, w tym
Elektrownia Turów.
Pokazujemy,
co zrobiono
dla usunięcia
skutków żywiołu.
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Będzie słodko
Japoński koncern
Lotte otrzymał już
zgodę na prowadzenie
działalności
gospodarczej
w świdnickiej
podstrefie
ekonomicznej.
Inwestor planuje tam
budowę fabryki
czekolady.
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Laboratoriadla
innowacyjnych
WeWrocławskimParku
Technologicznym
oddanodoużytku
dwa budynkibiurowo-
-laboratoryjne:OMEGA
iDELTA.Będzietam
mogłofunkcjonować
nawetdwieście
innowacyjnychfirm.
Str.7
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Dziś

Wpierwszymrzędzie od lewej stoją:WłodzimierzGalecki (HECTUSUsługi),KrzysztofJasik (PROASCOBLOC),Tomasz
Koch (LeanEnterprise InstitutePolska),JanWędzonka (Eltur-Serwis), IrenaBaszak (KEA),RomualdCichoń (MEDINET),
JózefSuchorzewski (PEBEK ),MarekBarycki (ZEMAR).Wdrugim rzędzie od lewej stoją: EdwardKaczor (PKSwKamiennej
Górze),AndrzejTomys (KON-REM),JanisławMuszyński,KazimierzBączek (ZGOwGaci),JanSzymański (UMET),
WojciechDepa (KomsaPolska) i JerzyTutaj

Kategoria: firmy nowe
a Legnicki Zakład Dosko-
nalenia Zawodowego.
Oświata, szkolenia;
Siedziba: Legnica
a PRO ASCOBLOC
Sp. z o.o.
Produkcja mebli gastrono-
micznych i urządzeń ze stali
nierdzewnej;
Siedziba: Syców
a Zakład Gospodarowania
Odpadami Sp. z o.o.
Gospodarka odpadami inny-
mi niż niebezpieczne;
Siedziba: Oława, Gać
Wznowienia – po raz drugi
a Przedsiębiorstwo Komu-
nikacji Samochodowej Sp.
z o.o.

Transport lądowy pasażer-
ski, transport lądowy towa-
rów;
Siedziba: Kamienna Góra
a HECTAS Usługi Sp. z o.o.
Usługi porządkowe;
Siedziba: Wrocław
a Lean Enterprise
Institute Polska Sp. z o.o.
Szkolenia, doradztwo, anali-
zy biznesowe, badania nau-
kowe, wydawanie książek,
organizacja konferencji;
Siedziba: Wrocław
a Agencja Ochrony Osób
i Mienia OptoScan spółka
jawna Mirosław Bąk, Adam
Czaplicki
Ochrona osób i mienia;
Siedziba: Kłodzko

a Przedsiębiorstwo Usług
Budowlano-Inżynieryjnych
„ZEMAR” Leszek Król Sp.
j.
Roboty inżynieryjne, wodno-
-kanalizacyjne, roboty
drogowe, projektowanie;
Siedziba: Trzebnica/Wroc-
ław
Wznowienia
– Certyfikat po raz trzeci
i Złota Statuetka
a Dolnośląskie Centrum
Chorób Serca Medinent
Sp. z o.o.
Stacjonarna opieka specjali-
styczna z zakresu kardiochi-
rurgii, kardiochirurgii dzie-
cięcej oraz wczesnej rehabi-
litacji kardiologicznej;

Siedziba: Wrocław
Wznowienia – certyfikat
po raz czwarty
a Dolnośląskie Centrum
Hurtu Rolno-Spożywczego
Wynajem i dzierżawa
powierzchni pod hurtową
sprzedaż artykułów rolno-
-spożywczych i akcesoriów;
Siedziba: Wrocław
a KON-REM Sp. z o.o.
Projektowanie, konserwacja,
remonty, modernizacja,
montaże dźwigów piono-
wych. Usługi ślusarsko-war-
sztatowe, konstrukcje stalo-
we;
Siedziba: Wrocław
a Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo-produkcyjne

„ELTUR--SERWIS” Sp.
z o.o.
Usługi remontowo-budow-
lane w branży energetycz-
nej;
Siedziba: Bogatynia
Wznowienia – certyfikat
po raz piąty i Diamentowa
Statuetka
a Umet Sp. z o.o.
Produkcja dla budownictwa
– wkłady kominowe i syste-
my wentylacyjne;
Siedziba: Wrocław
a KEA Spółka jawna
Irena i Bogdan Baszak
Poligrafia: przygotowanie
druku offsetowego oraz
obróbka introligatorska
Siedziba: Wrocław
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