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Partnerzy Głosu Przedsiębiorcy

Szanowni Państwo

spis treści

działo się w Izbie w 2022 roku piszemy na stro-

nach 8. i 9.

Koniec roku to oczywiście także plany. Już 

dziś serdecznie zapraszam do udziału w naszej 

tradycyjnej Gospodarczej Inauguracji Roku, któ-

rą zaplanowaliśmy na 25 stycznia w Wojewódz-

kiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie. 

Przygotowujemy dla Was atrakcyjny program 

merytoryczny, a do udziału zaprosiliśmy zna-

mienitych gości i ekspertów, których zadaniem 

będzie przybliżenie nam perspektyw dla polskiej 

i lubuskiej gospodarki na najbliższe dwanaście 

miesięcy. Liczymy na Waszą obecność.

Zbliżający się koniec roku z pewnością będzie 

dla Państwa czasem radości i odpoczynku. Pragnę 

wszystkim naszym Członkom i Partnerom złożyć 

najserdeczniejsze życzenia spokojnych i pełnych 

Niewątpliwie koniec roku sprzyja 

podsumowaniom i ocenom tego, co 

udało nam się w mijającym roku do-

konać. W rozmowach z przedsiębiorcami o no-

worocznych planach i zamierzeniach powtarza 

się jedno hasło: żeby w Nowym Roku było nor-

malnie. Tylko czy da się wrócić do normalności, 

którą z taką nostalgią wspomnimy, do normal-

ności sprzed marca 2020? 

W bieżącym numerze podsumowujemy 

ostatnich dwanaście miesięcy działalności na-

szej Izby. A był to niewątpliwie rok wytężonej 

pracy, w którym wreszcie po wielu latach sta-

rań i wyczekiwania udało nam się doprowadzić 

do szczęśliwego końca remont zabytkowej willi 

Jaehnego. Ten piękny budynek dziś stanowi 

nasz wspólny, nowy dom. Więcej o tym co 

radości Świąt Bożego Narodzenia, a także wie-

lu sukcesów w nadchodzącym roku.

Z poważaniem

Kamila Szwajkowska

Dyrektor ZIPH
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Wsparcie UE
• 29 listopada ZIPH zorganizowała w Lubuskim 

Centrum Przedsiębiorczości szkolenie pn.: 
„Wsparcie Unii Europejskiej – perspektywa 
2021-2027”, skierowane do beneficjentów 
realizujących projekty oraz aplikujących 
o środki unijne w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lu-
buskiego na lata 2014-2020. Tematyka zajęć 
obejmowała m.in. nowy podział programów 
i zmiany w zasadach przyznawania dotacji 
w nowej perspektywie.

Rada ZIPH
• 9 grudnia w Lubuskim Centrum Przedsiębior-

czości miało miejsce posiedzenie Rady ZIPH. 
Podczas spotkania dyskutowano m.in. o kon-
dycji lubuskich przedsiębiorstw, dynamicznej 
sytuacji na rynku pracy oraz bezpieczeństwie 
energetycznym w regionie w najbliższych 
miesiącach. 

Prawo pracy 2023
• 15 grudnia ZIPH - wspólnie z Okręgowym 

Inspektoratem Pracy - zorganizowała szko-
lenie on-line na temat zmian w prawie pra-
cy w 2022 r. oraz propozycji korekt w 2023 
r. Podczas spotkania uczestnicy mieli m.in. 
możliwość zapoznania się z projektami zmian 
prawnych na najbliższe miesiące oraz konsul-
tacji z pracownikami inspektoratu pracy 

Konsultacje dot. funduszy UE
• ZIPH uruchomiła dla swoich członków nowy 

cykl „Czwartki z funduszami europejskimi”. 
W każdy czwartek nasz ekspert - Aleksandra 
Głazowska - udziela bezpłatnych porad doty-
czących możliwości pozyskania środków z fun-
duszy Unii Europejskiej. Konsultacje odbywają 
się w każdy czwartek w godzinach od 11.00 
do 15.00 pod numerem telefonu 512 125 480 
pod adresem email: biuro.centrum@op.pl.

Gospodarcza 
Inauguracja Roku 2023
25 stycznia 2023 r. - Gorzów Wielkopolski

R e j e s t r a c j a  u d z i a ł u :  w w w . w y d a r z e n i a . z i p h . p l  

To już XV edycja tego wydarzenia, któ-
re rokrocznie stanowi gospodarcze 
otwarcie roku w Lubuskiem. GIR od 

wielu lat cieszy się dużą popularnością wśród 
władz rządowych, samorządowych, przed-
stawicieli świata nauki, a przede wszystkim 
przedsiębiorców. Najbliższa edycja będzie 
miała miejsce w Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Gorzowie i została po-
dzielona na dwa panele dyskusyjne. W pierw-
szym dotyczącym wyzwań gospodarczych 
w Polsce i na świecie udział wezmą m.in. 
przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Krajowej Izby Gospodar-
czej, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 
lubuskich firm, które z sukcesami zdobywają 
zagraniczne rynki. Drugi zostanie poświęcony 
szansom i barierom dla lubuskiej gospodarki 
w najbliższych latach. Udział w nim wezmą, 
oprócz przedsiębiorców przedstawiciele 
najważniejszych instytucji samorządowych 
odpowiedzialnych za kreowanie rozwoju na-
szego regionu.

- Przedsiębiorcy najbardziej obawiają 
się tego, co dzieje się aktualnie na w Ukra-

inie. Działania wojenne za naszą wschodnią 
granicą odciskają swoje piętno na globalnej 
gospodarce, surowcach czy łańcuchach do-
staw. Dodatkowo w najbliższych miesiącach 
ruszy machina nowych środków w ramach 
funduszy europejskich, wciąż nierozwiązana 
jest kwestia KPO. O tym wszystkich będziemy 
chcieli porozmawiać w styczniu podczas Go-
spodarczej Inauguracji Roku. Mam nadzieję, 
że uda nam się znaleźć wyczerpujące odpo-
wiedzi na nurtujące przedsiębiorców pytania 
– mówi Kamila Szwajkowska, dyrektor ZIPH.

Tradycyjnie już Gospodarcza Inaugura-
cja Roku będzie również dobrą okazją do na-
wiązania nowych kontaktów biznesowych 
i spotkania członków ZIPH we wspólnym 
gronie. Na tę drugą część, networkingową 
i nie aż tak bardzo oficjalną, organizatorzy 
zapraszają do Lubuskiego Centrum Przed-
siębiorczości.

ZIPH zachęca wszystkich zaintereso-
wanych do udziału w wydarzeniu. Aby to 
zrobić, należy zarejestrować swój udział na 
stronie: www.wydarzenia.ziph.pl.

Marzena Młynarczyk

Gospodarcza Inauguracja 
Roku 2023
Jak będzie w najbliższych latach wyglądała globalna gospodarka 
i w jaki sposób chcemy się rozwijać w Lubuskiem? Czego obawiają 
się, a w jakich trendach widzą szansę przedsiębiorcy? Na te pytania 
będą się starali dopowiedzieć eksperci podczas Gospodarczej Inau-
guracji Roku 2023, którą ZIPH organizuje w Gorzowie 25 stycznia.
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Lubuskie Bony Szkoleniowe
• Cały czas trwa nabór wniosków w ramach  

II edycji „Lubuskich Bonów Szkolenio-
wych”. Mimo pandemii cieszy się on 
niesłabnącym zainteresowaniem. W ra-
mach tego działania przedsiębiorcy mają 
możliwość sfinansowania m.in. szkoleń, 
studiów podyplomowych, kursów on-
-line, coachingu oraz egzaminów cer-
tyfikujących. W zależności od wielkości 
firmy poziom wsparcia na wybrane przez 
przedsiębiorców działania może wynieść 
nawet 80% kosztów. Szczegółowe in-
formacje na stronie: www.bony.ziph.pl.  
Zachęcamy również do kontaktu 
z naszymi konsultantami pod numerem  
telefonu: +48 732 732 650.

Izbowe ubezpieczenia
• Zachęcamy do zapoznania się z ofertą 

ubezpieczeń grupowych skierowaną do 
przedsiębiorców zrzeszonych w ZIPH. Co 
warte podkreślenia, skorzystać z niej mogą 
nie tylko pracownicy firm, ale również ich 
małżonkowie, pełnoletnie dzieci oraz part-
nerzy. ZIPH ma aktualnie w ofercie dwa wa-
rianty ubezpieczenia przygotowane specjal-
nie dla nas przez Towarzystwo Ubezpieczeń 
i Reasekuracji Unum S.A. Izbowi specjaliści, 
w zależności od profilu firmy, pomogą do-
brać najodpowiedniejszą opcję ubezpie-
czenia, wypełnić niezbędne dokumenty 
oraz dopełnić wszystkich formalności.  
Przedsiębiorcy zainteresowani ofertą mogą 
kontaktować się z biurem Izby pod nume-
rem telefonu: +48 535 111 217 lub drogą 
mailową: a.elzanowska@ziph.pl.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. 
o możliwościach wydłużenia okresu 
realizacji unijnych projektów do koń-

ca 2024 roku oraz powołania biznesowo-sa-
morządowego zespołu, który mógłby pełnić 
funkcję doradczą w pracach nad uszczegó-
łowieniem programu Fundusze Europejskie 
dla Województwa Lubuskiego 2021-2027. 
Poruszono także kwestię zatrudniania 
uchodźców z Ukrainy, którzy często mają 
bardzo dobre wykształcenie, ale przedsię-
biorcy nie mogą skorzystać z ich potencjału 
ze względu np. na problemy z nostryfikacją 
dyplomów.

Marszałek Elżbieta Anna Polak przedsta-
wiła stan przygotowań do aktualizacji Stra-
tegii Rozwoju Województwa Lubuskiego. 
Zachęcała do zgłaszania projektów, które 
nie znalazły się w tym dokumencie, a wpi-
sują się w kierunki Polityki Spójności. Zapre-
zentowała także nowy program Fundusze 
Europejskie dla Województwa Lubuskiego 
na lata 2021-2027, który 7 grudnia został 
zatwierdzony przez Komisję Europejską. 
Razem - w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – nasz region otrzy-
ma 651 731 397 euro, a w ramach Europej-

Razem dla rozwoju regionu

skiego Funduszu Społecznego - 263 109 819 
euro. – Będziemy robić konsultacje, aby 
przedsiębiorcy mieli możliwość przygo-
tować się na to, co można sfinansować 
i w jakich działaniach są największe środki. 
A wachlarz ten jest naprawdę okazały: in-
nowacyjny, inteligentny rozwój regionu, zie-
lona gospodarka, cyfryzacja, alternatywne 
źródła energii, inwestycje energooszczęd-
ne, poprawa dostępności transportowej 
i teleinformatycznej – powiedziała przed-
siębiorcom marszałek Elżbieta Anna Polak. 
– Jestem osobiście pod wielkim wrażeniem, 
ponieważ jako Izba, bierzecie sprawy w swo-
je ręce, łączycie biznes z nauką i wyręczacie 
trochę nas, samorząd wojewódzki. O to 
chodzi, żebyśmy byli partnerami i wspólnie 
dawali moc dla regionu - powiedziała na za-
kończenie o działaniach ZIPH.

Kolejną ważną okazją do rozmów o roz-
woju regionu będzie Gospodarcza Inaugura-
cja Roku, którą Izba organizuje 25 stycznia 
2023 roku w Gorzowie.

Tomasz Molski

Na zaproszenie ZIPH, 9 grudnia, w Lubuskim Centrum Przedsiębior-
czości w Gorzowie gościli marszałek Elżbieta Anna Polak oraz czło-
nek zarządu województwa lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak. Roz-
mowy dotyczyły między innymi sytuacji gospodarczej w regionie 
oraz nowego programu Fundusze Europejskie dla Województwa 
Lubuskiego na lata 2021-2027.
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Liderzy inwestycji Inwestycja w Świebodzinie

Teraz Polska

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej ogłosił wy-
niki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, który został opra-
cowany przez Polską Akademię Nauk. Ranking opracowa-

ny został na podstawie 63 wskaźników i pokazuje jakość życia 
w każdej z 2477 gmin w Polsce. Najlepiej z całego wojewódz-
twa lubuskiego wypadła Zielona Góra, która zajęła 15 miejsce 
w rankingu krajowym oraz pierwsze w Lubuskiem. Druga ze 
stolic naszego regionu - Gorzów - nie została sklasyfikowana 
w zestawieniu ogólnopolskim, a w rankingu wojewódzkim za-
jąła 6. miejsce, dodatkowo za Babimostem, Świdnicą, Kłodawą 
i Kostrzynem nad Odrą

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała 
33. edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przyjmowanie wnio-
sków konkursowych potrwa do 31 stycznia 2023 roku. Te-

goroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech 
kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowa-
cyjnych. Głównym kryterium stosowanym przez ekspertów 
przy ocenie zgłoszeń jest jakość produktu (usługi). Dzięki temu 
szansę na wygraną w Konkursie „Teraz Polska” mają reprezen-
tanci wszystkich firm, niezależnie od wielkości i skali działania.  
Laureaci Konkursu otrzymają prawo do umieszczania na produk-
tach i usługach Godła „Teraz Polska”. Uzyskają również prawo do 
wykorzystywania znaku w kampaniach reklamowych oraz dzia-
łaniach promocyjnych firmy. Szczegółowe informacje dotyczące 
Konkursu „Teraz Polska” oraz regulamin znajdują się na stronie 
www.terazpolska.pl.

Gmina dobra do życia

W Świebodzinie otwarto DIY Logistic Services Polska. Magazyn 
przeznaczony jest w głównej mierze dla sieci sklepów OBI. 

Niemniej w niedalekiej przyszłości w centrum rozwinie się również 
biznes e-commercowy powiązany z wysyłkami internetowymi. Bu-
dynek ma 104 tysiące metrów kwadratowych samej powierzchni 
operacyjnej oraz 3300 metrów kwadratowych biur i pomieszczeń 
socjalnych dla pracowników. Konstrukcja jest wysoka na 14 me-
trów, a przestrzeń składowania wynosi do 12 metrów wysokości. 
Można tu składować do 140 tysięcy palet. Dla sieci OBI zarezer-
wowanych jest 70 procent powierzchni, ponieważ pozostałe około 
25-30 tysięcy metrów kwadratowych przewidziano na przyszłe in-
westycje, które rozpoczną się w przyszłym roku.

Pismo Wspólnota przygotowało po raz kolejny ranking „Lide-
rzy inwestycji”, czyli zestawienie wydatków inwestycyjnych 

w okresie 2-letnim w przeliczeniu na mieszkańca. Gorzów awanso-
wał o siedem pozycji wśród miast wojewódzkich i zajmuje obecnie 
4 pozycję na 18 miast wojewódzkich. W Gorzowie wydatki inwe-
stycyjne w latach 2019-2021 wyniosły 2204,85 zł w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Druga stolica województwa lubuskiego Zie-
lona Góra zajmuje 16 miejsce, jeżeli chodzi o wydatki na inwesty-
cje, z wynikiem 1264,78 zł per capita. W rankingu uwzględnia się 
wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2019-2021 per capita.
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- Gorzów Wielkopolski przygotowuje 
się do budowy Miejskiej Elektrowni Sło-
necznej. Kiedy i z jakich powodów zrodził 
się pomysł na tego typu inwestycję?

- Pomysł na Miejską Elektrownię Sło-
neczną był konsekwencją prowadzonej 
od wielu lat działalności spółki miejskiej 
w kierunku energii odnawialnej. W 2021 
roku przy wsparciu Prezydenta Miasta Go-
rzowa Pana Jacka Wójcickiego rozpoczęto 
pracę nad projektem pierwszej w Polsce 
Miejskiej Elektrowni Słonecznej o dużej 
wydajności. Oczywiście duży wpływ na 
taką decyzję miały szybko zachodzące 
zmiany na rynku energetycznym. Ta in-
westycja to pierwsza w Polsce odpowiedź 
samorządu terytorialnego w takiej skali 
na kryzys energetyczny, w ramach której 
Gorzów zgłasza gotowość w zakresie po-
zyskiwania zielonej energii. Myślę, że de-
terminanty związane z wojną w Ukrainie 
potwierdzają tylko trafność podjętej przez 
Prezydenta decyzji. 

- Co przewidują założenia tej inwestycji?
- Inwestycja zakłada wybudowanie 

farmy fotowoltaicznej o docelowej, mak-
symalnej mocy 250MW na terenach będą-
cych własnością spółki Inneko. Jak wiemy, 
w trakcie budowy jest linia elektroener-
getyczna 400 kV relacji Krajnik-Plewiska, 
a Główny Punkt Zasilający będzie zlokali-
zowany w podgorzowskiej Baczynie. Taki 
transformator położony na obrzeżach mia-
sta oraz przy Gorzowskiej Strefie Ekono-
micznej daje duże możliwości rozwojowe 
dla Gorzowa i okolic. W naszych planach 
ujęto możliwość podłączenia instalacji 
fotowoltaicznej do Głównego Punktu Za-
silającego. Warto też wspomnieć, że rząd 
intensywnie pracuje nad zmianami re-
gulacji prawnych dotyczących sprzedaży 
energii także pochodzącej ze źródeł OZE 
z pominięciem relacji między sieciami 
PSE. Oznacza to, że wyprodukowana ener-
gia mogłaby być odsprzedawana inwe-
storom Gorzowskiej Strefy Ekonomicznej 
w niższych cenach, a w przyszłości mo-
głaby bezpośrednio zasilać infrastrukturę 
i obiekty miejskie.

- Na jakim etapie zaawansowania jest 
aktualnie inwestycja?

- Posiadamy prawomocną decyzję ad-
ministracyjno-lokalizacyjną oraz decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
budowy farmy fotowoltaicznej. Ważne jest 
to, że sama farma będzie umiejscowiona 
w linii prostej około pięć kilometrów od 
Głównego Punktu Zasilającego. W chwili 
obecnej procedujemy wybór doradcy, któ-
ry wskaże najkorzystniejszy model ekono-
miczny oraz prawny inwestycji. Następnym 
etapem będzie uzyskanie umowy przyłą-
czeniowej i budowa instalacji. 

- W tym roku spółka obchodzi jubile-
usz 30-lecia. Tworząc bilans działań, co 
najbardziej w Pana ocenie zasługuje na 
wyróżnienie? Jakich działań możemy się 
spodziewać w najbliższej, jak i nieco dal-
szej perspektywie?   

- Największym dobrem każdej firmy 
są ludzie. I w pierwszej kolejności o nich 
myślę. W przypadku Inneko udaje się od 
wielu lat utrzymać trzon doskonałych spe-
cjalistów, dzięki którym gospodarka komu-

nalna w naszym mieście stoi na wysokim 
poziomie. Najbliższe lata będą zarówno 
trudne pod względem ekonomicznym, jak 
i mało stabilne co do otoczenia prawne-
go i cen surowców. Wynika to z bieżącej, 
złożonej sytuacji makroekonomicznej, 
ale ponadto z planów wprowadzenia re-
wolucyjnych zmian (np. system kaucyjny, 
rozszerzona odpowiedzialność producen-
tów), które wymuszą kosztowne działa-
nia, m. in. budowę bądź modernizację 
sortowni. To wielomilionowa i nie jedyna 
inwestycja, z którą już niebawem będzie-
my się mierzyć w ciągu kilku najbliższych 
lat. W dłuższej perspektywie pragniemy, 
aby nasza działalność była jak najmniej 
emisyjna, a ideą jest samowystarczalność 
energetyczna.

- Dziękujemy.

Rozmawiali:  
Jarosław Libelt i Tomasz Molski

Odpowiedź na kryzys energetyczny
Wywiad z Łukaszem Marcinkiewiczem, prezesem zarządu INNEKO Sp. z o.o.
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Dla instytucji takich jak Izba ten trudny w gospodar-
ce czas stanowił olbrzymie wyzwanie. Ogrom problemów 
z jakimi borykali się nasi członkowie oraz niestabilność  
i niespotykana dynamika zmian zachodzących w otoczeniu 
gospodarczym wywołanych m.in. wojną w Ukrainie wysta-
wiła Izbę na niełatwe wyzwanie. Dodatkowo w tym czasie 
finalizowano modernizację nowej siedziby, czyli Lubuskie-
go Centrum Przedsiębiorczości, które powstało w zabytko-
wej willi Carla Jaehnego w Gorzowie. Dzięki olbrzymiemu 
zaangażowaniu wielu osób dobrej woli tę opuszczoną, zde-
wastowaną willę udało się przemienić w architektoniczną 
perełkę, która służy wszystkim jako miejsce spotkań, wy-
miany doświadczeń oraz kreowania nowych myśli. Lubu-
skie Centrum Przedsiębiorczości to również szeroka gama 
usług doradczych dedykowanych zarówno tym małym, jak  
i dużym biznesom. To przedsięwzięcie, które przedsiębior-
cy zapamiętają, ponieważ samorząd gospodarczy po wielu 
latach znalazł swoje poczesne miejsce. To sukces wszyst-
kich członków Izby, albowiem to oni tworzą społeczność, 
dzięki której istnienie ZIPH ma sens.

Obok utworzenia Lubuskiego Centrum Przedsiębior-
czości udało się izbową działalność nasycić dużą ilością 
różnego rodzaju wydarzeń. Prócz dobrze znanych trady-
cyjnych Izbowych imprez, jak Gospodarcza Inauguracja 
Roku czy Lubuski Lider Biznesu, w bieżącym roku odbyło 
się blisko 50 mniejszych konferencji, spotkań branżowych 
i szkoleń. Lubuski biznes otrzymał wsparcie legislacyjnie  
i edukacyjnie. Zaistniało sporo nowych form współpracy, 
które pozwoliły na zbudowanie jeszcze silniejszej społecz-
ności przedsiębiorców oraz wspierających ich ekspertów. 
Część z tych nowych projektów, jak dyżury specjalistów, 
lunche biznesowe czy działania komisji branżowych ciągle 
się rozwijają, tak, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom 
i dostosowywać je do zachodzących zmian.

Ważnym aspektem izbowej działalności są programy 
realizowane ze środków Unii Europejskiej. W 2022 roku 
kontynuowano m.in. realizację Lubuskich Bonów Szkole-

Nowe formy współpracy –
podsumowanie działalności ZIPH
Rok 2022 okazał się trudny dla wszystkich. 
To dla gospodarki był czas ogromnych 
wyzwań, dużych zawirowań koniunktural-
nych, przyspieszonej transformacji cyfro-
wej oraz nieuniknionych zmian na rynku 
pracy. Nie inaczej działo się w Izbie, choć 
z satysfakcją możemy stwierdzić, że udało 
nam się ten niełatwy okres przejść stosun-
kowo łagodnie.
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niowych, czyli działania, dzięki któremu lubuscy przedsię-
biorcy mogli otrzymać dofinansowanie na podnoszenie 
kwalifikacji pracowników. Od stycznia ze wsparcia skorzy-
stało blisko 500 firm na kwotę niemal 7,5 miliona złotych. 
W 2022 roku przeprowadzono również kolejne nabory  
w ramach projektu „Z bonem po innowacje 3.0”, który 
polegał na udzieleniu firmom wsparcia w formie bonu 
na realizację projektów badawczo – rozwojowych. W su-
mie środki z tego działania otrzymało 27 firm na sumę 
2,3 miliona złotych. Część z tych projektów weszła już  
w zaawansowaną fazę realizacji. 

Z kolei Lubuskie Bony Wsparcia to projekt, który miał 
za zadnie łagodzić gospodarcze skutki pandemii Covid-19 
w naszym regionie. Cały czas pod opieką Izby znajduje się 
212 firm, które sukcesywnie rozliczają wsparcie na kwotę 
18 milionów złotych. Końca dobiega również program mo-
dernizacji kształcenia zawodowego w Lubuskiem. Dzięki 
projektowi swoje kompetencje podnoszą uczniowie szkół 
zawodowych, m.in. poprzez uczestnictwo w kursach, szko-
leniach i stażach. Izba w sumie zrealizowała w ostatnich 
latach ponad 3000 badań predyspozycji zawodowych, kur-
sy dokształcające dla 9422 osób oraz 4836 praktyk i staży  
w lubuskich firmach.

ZIPH aktywnie włączyła się w pomoc w związku z wojną 
na Ukrainie. W marcu z myślą o wsparciu dla mieszkańców 
Ukrainy powstała fundacja „Przedsiębiorcy Pomagają”. 
Zadaniem akcji uruchomionej przez Fundację była pomoc 
dostarczana zarówno bezpośrednio do Ukrainy, jak i świad-
czona dla ukraińskich uchodźców, którzy dotarli do woje-
wództwa lubuskiego. Fundacja organizowała m.in. pomoc 
prawną, noclegi oraz pracę i edukację, a także transport 
dla uchodźców oraz rodzin pracowników zatrudnionych w 
lubuskich przedsiębiorstwach. W ramach fundacyjnej akcji 
zbierania środków udało się uzbierać blisko 100 tysięcy zło-
tych, które zostały przekazane na rzecz pomocy dla miesz-
kańców Ukrainy. 

Izba aktywnie włączała się również w wydarzenia spo-
łeczno-kulturalne, takie jak Europejskie Dni Dziedzictwa, 
Nocny Szlak Kulturalny oraz różnego rodzaju wystawy i wy-
kłady na temat historii gospodarczej regionu.

Nowy, 2023 rok niesie kolejne wyzwania, takie jak: 
ochrona środowiska i związane z nią nowe regulacje praw-
ne, zielone technologie czy trudna sytuacja w energetyce. 
Pracownicy Izby starannie się do nich przygotowują, aby 
już od stycznia móc zaoferować przedsiębiorcom jak naj-
szerszą gamę usług, które pomogą przeprowadzić ich przez 
nadchodzące wyzwania.

Tomasz Molski

Nowe formy współpracy –
podsumowanie działalności ZIPH
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- Gorzowski dworzec PKS odchodzi do 
historii. Z jakimi uczuciami przyjął Pan ten 
fakt?

- Mam mieszane uczucia. Budynek 
dworca sprawia wrażenie, jakby czas za-
trzymał się w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku. Zdegradowana infrastruktura, 
sporadyczne kursy autobusów, nieliczni pa-
sażerowie. W praktyce zanik jakichkolwiek 
form życia. Nie był on wizytówką na miarę 
aspiracji miasta wojewódzkiego. Problem 
jest jednak bardziej złożony. Od lat miesz-
kańcy subregionu gorzowskiego mają ogra-
niczony dostęp do kolei. Zarówno gęstość 
sieci kolejowej po tzw. wygaszaniu popytu 
(zamknięcia lokalnych linii) na przełomie 
wieków, jak również częstotliwość połączeń 
pozostawiają wiele do życzenia. Podsystem 
autobusowy stanowił uzupełnienie mocno 
dysfunkcyjnej w gorzowskich realiach siat-
ki połączeń kolejowych. Gorzowianie są za-
hartowani w komunikacyjnych niedogod-
nościach, z konieczności przesiadając się 
na transport indywidualny, ale w dobie kry-
zysu energetyczno-klimatycznego mamy 
inną rzeczywistość. Na kolejową rewolucję 
w najbliższych latach nie liczę. Zatem, jeśli 
mamy skutecznie przekonać gorzowian do 
zmiany preferencji transportowych, przy 
niedomaganiach połączeń kolejowych jako 
uzupełnienie pozostaje drogowy transport 
zbiorowy. Zwłaszcza w ruchu krótkodystan-
sowym (międzygminnym oraz międzypo-
wiatowym). Za dworcem PKS tęsknić nie 
będę, ale przydałoby się coś w zamian. 
Na przykład funkcjonalne centrum prze-
siadkowe z prawdziwego zdarzenia. Dobre 
rozwiązania warto zaczerpnąć chociażby 
od sąsiadów z Zielonej Góry. Tam centrum 
przesiadkowe autentycznie tętni życiem, 
obsługując zarówno ruch sensu stricto 
miejski, jak również byłe okoliczne gminy 
- obecnie przyłączone do miasta.

- Zbliżająca się wielkimi krokami nowa 
perspektywa finansowa Unii Europejskiej 
być może jest ostatnią z tak dużą pulą 
środków. Na co powinien postawić Go-

rzów, aby zwiększyć swoją rolę 
jak ośrodek gospodarczy w za-
chodniej Polsce?

- To faktycznie ostatni 
dzwonek, by pozyskać konkret-
ną pulę środków dla naszego 
miasta. Zakładając pozytywne 
scenariusze dla odblokowania 
funduszy europejskich, warto 
postawić przede wszystkim na 
inwestycje infrastrukturalne. 
Uzbrojenie terenów inwestycyj-
nych, infrastrukturę kolejowo 
- drogową. Jeśli chcemy sku-
tecznie przekonać zagraniczne 
koncerny, że warto inwestować 
nad Wartą, oferta musi być 
atrakcyjna. Zarówno kapitał 
ludzki, jak również infrastruk-
tura. Duże zakłady to logistyka. 
Bez zapewnienia dobrego do-
jazdu, tak drogami jak również 
odzyskującą popularność kole-
ją, nasze szanse na pozyskanie 
inwestycji opartych na złożonych proce-
sach logistycznych maleją. Musimy także 
zainwestować w dobrą edukację, by za-
trzymać młodych ludzi w naszym mieście. 
Priorytetem powinny być zwłaszcza deficy-
towe na rynku pracy kierunki techniczne, 
również na poziomie szkoły wyższej. Bez 
zapewnienia wysoko wykwalifikowanej 
kadry trudno pozyskać zaawansowane in-
westycje. Równolegle warto popracować 
nad wizerunkiem miasta, jeśli w oczach od-
biorcy zewnętrznego chcemy być klasyfiko-
wani w lidze perspektywicznie rokujących 
ośrodków miejskich. Energia odnawialna, 
zielona przestrzeń, nawet z pozoru banal-
ne uporządkowanie nazwy miasta. Czy Go-
rzów wysyła w świat wewnętrznie spójny, 
pozytywny przekaz? Czy ma przekonującą 
wizję rozwoju? Żużel to zdecydowanie 
zbyt mało, by przyciągnąć uwagę. Deta-
le, wbrew pozorom, mają znaczenie, jeśli 
mamy być postrzegani jako nowoczesne, 
rozwojowe oraz przyjazne miasto.

- Od wielu lat podnoszona jest kwestia 
marginalizacji Gorzowa na mapie połą-
czeń kolejowych. W ostatnim czasie samo-
rządowcy z lubuskiego oraz Brandenburgii 
zaprezentowali koncepcję rewitalizacji 
infrastruktury kolejowej pod nazwą „Rail 
BLu”. Co ona zawiera i na ile Pana zdaniem 
jest to plan możliwy do realizacji?

- Przyszło nam żyć w niestabilnych cza-
sach. Począwszy od 2020 roku otoczenie 
makroekonomiczne staje się coraz mniej 
przewidywalne. Nie jest łatwo planować 
rozwój chociażby infrastruktury kolejo-
wej, jeśli nie wiemy, co przyniesie jutro. 
Kryzys gospodarczy, kryzys klimatyczny, 
niespotykana od dekad inflacja, alarmują-
ce wskaźniki zadłużenia sektora finansów 
publicznych. Na ten niezbyt ciekawy ob-
raz nakłada się niestabilna sytuacja geo-
polityczna, związana z realnym ryzykiem 
rozlania konfliktu zza wschodniej granicy. 
Wojna ekonomiczna już zbiera swoje żni-
wo, chociażby szalejącymi cenami surow-
ców energetycznych, zaburzonymi łańcu-
chami dostaw, czy niepewnością rynków 

Działać ponad podziałami
Wywiad z Robertem Trębowiczem, ekonomistą, samorządowcem, twórcą Forum Interesów Komuni-
kacyjnych Gorzowa.
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przekładającą się na wzrost awersji do 
ryzyka. Większość analityków przyszłość 
ekonomiczną Europy (zwłaszcza Polski) 
widzi w szarych barwach. Jednak chcę być 
optymistą. Każda noc kiedyś się skończy. 
Wcześniej, czy później. Dlatego musimy 
myśleć o przyszłości, planować, by jak naj-
lepiej wykorzystać okazje, które mogą się 
pojawić. Rewitalizacja mocno zdegradowa-
nej infrastruktury kolejowej leży zarówno 
w interesie województwa lubuskiego, jak 
również Brandenburgii. Do 1945 roku sieć 
kolejowa w dolinie Odry stanowiła spójny 
organizm. Po wejściu do Unii Europejskiej, 
zwłaszcza tu na tzw. ścianie zachodniej 
Niemcy są najważniejszym partnerem 
gospodarczym. Kolej zaś stanowi jeden 
z krwiobiegów gospodarki. Ta współpraca 
generuje także znaczące potoki podróż-
nych. Z punktu widzenia współpracy trans-
granicznej, kluczowy jest zwłaszcza dawny 
„Ostbahn” czyli LK203 biegnąca z Berlina 
przez Kostrzyn, Gorzów, Krzyż w kierunku 
Tczewa.   Remont mostów granicznych na 
Odrze oraz Warcie dobiega końca. W naj-
bliższym czasie przywrócony zostanie ruch 
kolejowy przez granicę. Pojawią się także 
bezpośrednie pociągi regionalne Gorzów 
- Berlin. Kolejnym pożądanym krokiem by-
łaby poprawa technicznych parametrów 
torowiska, tak, by w ruchu pasażerskim 
uzyskać maksymalną prędkość przynaj-
mniej na poziomie 140-160 km/h. Ważne 
jest także przywrócenie drugiego toru po 
stronie niemieckiej, jak również elektryfi-
kacja szlaku po obu stronach granicy.  Pa-
miętajmy, że dawny Ostbahn ma militarnie 
strategiczny potencjał. Zwłaszcza w obliczu 
trwającego za wschodnią granicą konfliktu. 
Pojawiło się sprzyjające okienko czasowe, 
by włączyć LK203 w transeuropejską sieć 
TEN-T. To w praktyce przedłużenie Rail Ba-
litica – arterii życia wiodącej do republik 
bałtyckich. Obawiam się jednak, że dobra 
wola na poziomie landów (województw) 
to zbyt mało, by skutecznie dokonać mon-
tażu finansowego relatywnie kosztownych 
inwestycji w infrastrukturę kolejową. Bez 
konkretnych decyzji na poziomie cen-
tralnym Warszawy (federalnym Berlina), 
w tym silnego wsparcia polityków po obu 
stronach Odry trudno będzie zrealizować 
tą koncepcję. 

- Swojego czasu pojawiła się w Gorzo-
wie koncepcja portu multimodalnego. Na 

ile to realna koncepcja w Pana ocenie?
- W teorii brzmi pięknie. Ekologia, rze-

ka, barki, transport intermodalny. Można 
przygotować efektowną prezentację w Po-
werPoincie. Zapewne na tym się skończy. 
Transport rzeczny najlepiej sprawdza się 
przy przewozach masowych. Węgiel, zbo-
że, żwir, itp. Również kontenery rozłado-
wywane w dużych terminalach morskich, 
przewożone barkami w głąb lądu. Co kon-
kretnie mamy przeładowywać Gorzowie? 
Najbliższe duże morskie terminale kon-
tenerowe zlokalizowane są w Hamburgu 
oraz Gdyni. Potencjału dla przeładunku 
węgla lub zboża na dziś w Gorzowie nie do-
strzegam. Mamy dziesięciolecia zaległości 
w infrastrukturze kolejowej. Droga ekspre-
sowa S3 to zbyt mało, by myśleć o multi-
modalnej logistyce, która będzie uzasad-
niona ekonomicznie. Budowanie portu na 
przysłowiową jedną barkę w miesiącu mija 
się z celem. Tym bardziej, że przedarcie 
się jednostkami pływającymi przez Wartę, 
która od lat nie widziała refulerów, przy 
niskim stanie wód graniczy z cudem. Być 
może w przyszłości. W najbliższych latach, 
przy ograniczonych przez kryzys zasobach 
finansowych zajmijmy się istotniejszymi 
problemami. Chociażby doprowadzając 
bocznicę kolejową do strefy ekonomicznej.

- W jakich zakresach gospodarki trans-
portowej powinien przebiegać lobbing 
lubuskich polityków w najbliższych 10 
latach?

- Przede wszystkim czas postawić na 
kolej. Elektryfikacja wraz z poprawą pa-
rametrów technicznych linii 203. Gdyby 
projekt nie doszedł do skutku (jako opcja 
alternatywna) elektryfikacja, drugi tor oraz 
zwiększenie prędkości dla linii 367 Gorzów 
- Zbąszynek, jeśli kompo-
nent kolejowy centralnego 
portu komunikacyjnego 
wejdzie w fazę realizacji. Tu 
jednak, mając na uwadze gi-
gantyczne koszty planowa-
nego CPK przy pogarszającej 
się sytuacji ekonomicznej 
kraju, mimo początkowego 
entuzjazmu - jestem mocno 
sceptyczny. Tym bardziej co 
do komponentu kolejowego 
i tzw. szprychy nr 9, prowa-
dzącej m.in. do Gorzowa. 
Cięcia wydają się oczywi-

ste. Plan awaryjny w przypadku niepowo-
dzenia obu powyższych opcji to korytarz 
do Poznania przez Międzychód, w ramach 
programu Kolej Plus. Gorzów musi pozy-
skać przynajmniej jedną zelektryfikowaną 
linię z kierunku wschodniego lub południo-
wego, która w ruchu pasażerskim umożli-
wi prędkości przynajmniej 140-160 km/h. 
Ważna jest także łącznica w Kostrzynie, by 
część pociągów dalekobieżnych wyjeżdza-
jących ze Szczecina trasować przez Gorzów. 
Do położonego około stu kilometrów dalej 
Szczecina nie można dojechać bez prze-
siadki, a podróż nad morze (np. Kołobrzeg 
przez Szczecin) zajmuje nawet sześć go-
dzin. Jak w XIX wieku. Zaległości, które na-
zbierały się przez minione dziesięciolecia, 
jest sporo. Ponad stutysięczna aglomeracja 
bez odpowiedniej infrastruktury warunku-
jącej przyzwoite parametry tak w ruchu pa-
sażerskim jak również przewozach cargo, 
jest w pewnym stopniu dysfunkcyjna. 

Jeśli mowa o lubuskim lobbingu to liczę 
na skuteczne działanie ponad partyjnymi 
podziałami. Działanie skoncentrowane na 
wspólnym celu, jakim jest rozwój regio-
nu. Kolej służy wszystkim mieszkańcom. 
Bez względu na wyznawane wartości czy 
światopogląd. Administracja rządowa oraz 
samorząd, mimo politycznych animozji, 
powinny wspierać się wzajemnie, by sku-
tecznie przekonywać w Warszawie do na-
szych racji. W lubuskiej polityce czas naj-
wyższy, by gorzowscy liderzy walczyli jako 
jedna drużyna. 

-Dziękujemy.
Rozmawiali:  

Jarosław Libelt i Tomasz Molski
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Nowe technologie bez granic
Partnerów do biznesu znajdziesz w Saksonii.

Polska jest dla Saksonii jednym 
z głównych partnerów handlowych. 
Szczególnie bliskie partnerstwo łą-

czy Saksonię z sąsiadującymi wojewódz-
twami Dolnośląskim i Lubuskim.  

WFS - Wirtschaftsförderung  Sachsen 
GmbH (Saksońska Agencja Wspierania 
Gospodarki), jako przedsiębiorstwo ad-
ministracji publicznej Saksonii, aktywnie 
wspiera współpracę, oferując saksońskim 
przedsiębiorstwom pomoc związaną z wej-
ściem i działaniem na rynku polskim.

Od ponad 15 lat WFS posiada swoje 
biuro w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu. 
Biuro pośredniczy w nawiązywaniu kon-
taktów handlowych, udziela informacji 
gospodarczych i dynamicznie wspiera 
saksońsko-polską kooperację. Udziela sak-
sońskim firmom bezpłatnych informacji na 
temat rynku polskiego, możliwości ekspor-
towych, pomaga w znalezieniu partnerów 
biznesowych. Polscy przedsiębiorcy mogą 
uzyskać kontakty do potencjalnych partne-

rów w Saksonii, praktyczną pomoc w znale-
zieniu produktu czy technologii. Potencjal-
ni inwestorzy mogą liczyć na praktyczną 
i skuteczną pomoc w rozpoczęciu działal-
ności w Saksonii.

Razem z partnerami w Polsce, przede 
wszystkim z jednostkami samorządowymi, 
izbami i organizacjami gospodarczymi WFS 
organizuje imprezy kooperacyjne takie jak 
fora gospodarcze, branżowe giełdy koope-
racyjne, konferencje, prezentacje tech-
nologii czy misje gospodarcze, do udziału 
w których zapraszamy polskich i saksoń-
skich przedsiębiorców.

W ramach Programu Współpracy  
INTERREG Polska – Saksonia WFS wraz 
z polskim partnerem realizuje projekt 
„EnergyTransPolSax – wspólne odkry-
wanie nowych trendów w gospodarce 
energetycznej”. Celem projektu jest in-
tensyfikacja współpracy transgranicznej 
na polsko-saksońskim pograniczu, w szcze-
gólności w zakresie wyzwań w gospodar-

ce energetycznej. W ramach projektu po-
pularyzowane są zagadnienia dotyczące 
efektywności energetycznej, elektromo-
bilności, technologii ochrony środowiska, 
energii odnawialnych, które były tematem 
29. Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum 
Kooperacji Firm „Ewolucje energetyczne 
– wyzwanie współczesnego świata” (Kar-
pacz, 9.11.2022). 

Jest to już 3 wspólny projekt. W po-
przednich tematami przewodnimi była in-
nowacyjność w mśp oraz digitalizacja. 
Stworzony i udostępniony został atlas kom-
petencji gospodarczych polsko-niemiecko-
-czeskiego pogranicza: www.tribordera-
tlas.eu. Do rejestracji w atlasie zapraszamy 
przedsiębiorców i jednostki badawczo-roz-
wojowe poszukujące partnerów koopera-
cyjnych w Saksonii.

Również 2022 rok był bogaty 
w wydarzenia polsko-saksońskie. Gościli-
śmy w Saksonii delegacje z Dolnego Śląska 
i Małopolski. Wraz z saksońskimi przedsię-

Saksońsko-dolnośląskie warsztaty projektowe
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biorcami uczestniczyliśmy w interesujących 
wydarzeniach w Polsce. Między innymi 
zorganizowaliśmy misję gospodarczą firm 
z Saksonii na Dolny Śląsk (9-10.11.2022), 
w ramach której w Centrum Technologii 
Energetycznych (CTE) w Świdnicy odbył 
się Polsko-Saksoński Dialog „Środowisko, 
energia i klimat”, odwiedziliśmy Zgorze-
lecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywności 
Energetycznej oraz dołączyliśmy do Forum 
w Karpaczu. 

Tematykę efektywności energetycznej, 
przede wszystkim w kontekście produk-
cji i przechowywania zielonego wodoru 
pragniemy pogłębić w 2023 r. w ramach 
15. Polsko - Saksońskiego Forum Gospo-
darczego (Drezno, 25-26.10.2023). Forum 
organizowane w ramach międzynarodowej 
konferencji Clean Hydrogen Convention 
pozwoli na podjęcie tej istotnej tematyki 
z partnerami z Polski. Bardzo liczymy na 
udział przedsiębiorców i instytucji z woje-
wództw Lubuskiego i Dolnośląskiego.

Szczególnie duży potencjał do koope-
racji widzimy w zakresie innowacyjnych 
technologii. Dlatego z delegacją saksoń-
skich przedsiębiorców wzięliśmy udział 
w targach Warsaw Industry Week (Nada-
rzyn, 7-8.11.2022) oraz współorganizowali-
śmy wraz z partnerami 4. Saksońsko-Polski 
Dzień Innowacji „Przyszłość produkcji euro-
pejskiej – elastyczna, cyfrowa i zrównowa-
żona” we Wrocławiu (15.09.2022). Kolejne 
5.te już Dni Innowacji planujemy zorganizo-
wać w Saksonii (Drezno, wrzesień 2023).

W 2023 będziemy chcieli zaprosić 
polskie firmy do Lipska na kolejną edycję 

wiodących w Europie targów przemysło-
wych intec/Z/GrindTec (7.-10.03.2023). 
Podczas targów planujemy organizację 
Międzynarodowego Forum Kooperacyj-
nego „Welcome to Saxony”. Ponadto w ra-
mach sieci EEN odbędzie się Międzynaro-
dowa Giełda Kooperacji CONTACT Business 
Meetings. Udział w targach to doskonała 
szansa na nawiązanie nowych kontaktów 
biznesowych w całej Europie.

Jest duże zainteresowanie ze stro-
ny saksońskiej nawiązaniem współpracy 

z branżą lotniczą i kosmiczną w Polce. Ra-
zem z Klastrem LRT e.V.- Kompetenzzen-
trum Luft- und Raumfahrttechnik Sachsen/
Thüringen (Centrum Kompetencji Techniki 
Lotniczej i Kosmicznej) chcielibyśmy zapro-
sić polskie firmy i organizacje tej branży 
w pierwszym półroczu 2023 do Saksonii. 

To tylko niektóre z planowanych przez 
nas w najbliższym czasie wydarzeń. 

Zapraszamy do udziału i kooperacji 
z Saksonią!

Fot: freepik
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RYNEK PRACY

Docieramy do ponad 2 mln użytkowników Internetu. Jesteśmy liderem na rynku 
mediów regionalnych i lokalnych. Zawsze blisko naszych odbiorców. Przekazujemy 
im rzetelne informacje i dajemy użyteczne produkty, które poprawiają wygodę ich 
życia. Codziennie dostarczamy naszym użytkownikom serwisów internetowych oraz 
czytelnikom prasy sprawdzone, najświeższe i najważniejsze wiadomości. Nasze 
gazety i serwisy internetowe stanowią główne źródło informacji dla mieszkańców 
województwa lubuskiego.

*źródło: Mediapanel, Real users (wszyscy internauci z całej Polski, którzy odwiedzili wymienione serwisy); listopad 2022
**agregat składający się z węzłów:  naszemiasto.pl - lubuskie - Strona zdrowia,  naszemiasto.pl - lubuskie - Dom, 

 naszemiasto.pl - lubuskie - Strefa Biznesu,  naszemiasto.pl - lubuskie pozostałe

Internauci*

mln

tys.

„Gazeta Lubuska”

NaszeMiasto.pl 
lubuskie**

„Gazeta Lubuska”
należy do jednej z największych spółek 
medialno-technologicznych w Polsce 
– Polska Press Grupy
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Targi Intec swoim zakresem tematycz-
nym obejmują m.in. obrabiarki, maszyny i 
urządzenia, komponenty i podzespoły ma-
szynowe, narzędzia, systemy mocowania, 
automatyzację produkcji, robotykę, produk-
cję urządzeń technologicznych służących 
wytwarzaniu odnawialnych źródeł energii, 
technikę transportu bliskiego i magazynową, 
metrologię przemysłową i kontrolę jakości, 
a także usługi i produkcję kontraktową. Do 
grona wystawców targów Intec należą świa-
towi liderzy z branży, w tym m.in. BIMATEC 
SORALUCE, CERATIZIT, EMAG, EMUGE, FA-
NUC, GROB-WERKE, Gühring, HEDELIUS, 
Hermle, Igus, INDEX-Werke, MAPAL, NILES-
-SIMMONS, OKUMA, Paul Horn, Profiroll 
Technologies, SEW, SCHUNK, TRUMPF czy 
ZOLLER. Z Polski obecna będzie firma UIBS 
Teamwork, oferująca oprogramowanie IPO-
system - pierwszy na świecie autonomiczny 
system decyzyjny do zarządzania produkcją 
oraz firma Bettonville oferująca obrabiarki 
laserowe.

Międzynarodowe Targi Poddostawców 
Zuliefermesse stanowią wiodące w Europie 
spotkanie B2B dla przedsiębiorców z branży 
metalowej, tworzyw sztucznych oraz przed-
siębiorstw poddostawczych dla wszystkich 
sektorów przemysłu. Do grona wystawców 
należą duże, średnie, jak i małe zakłady 
produkcyjne będące dostawcami modu-
łów, komponentów i części oraz materiałów 
kompozytowych m.in. dla: sektora budowy 

maszyn, urządzeń i narzędzi, motoryzacji, 
maszyn rolniczych, pojazdów szynowych, 
elektroniki, elektrotechniki, sektora tworzyw 
sztucznych, przemysłu lotniczego, medycyny, 
przemysłu optycznego, instalacji energetycz-
nych oraz zakłady poszukujące zleceń zwią-
zanych z produkcją indywidualną i usługami 
przemysłowymi. W gronie wystawców targów 
z 2023 znajdują się także polskie firmy: Sege-
po-Refa Sp. z o.o., B&P Engineering Sp. z o.o., 
JK STEEL-JAR Sp. z o.o., Roster Group Sp. z o.o., 
TEDGUM, AluFactory Sp. z o.o., ZAP Mechani-
ka Sp. z o.o., ARPSTAL oraz Zakład Produkcyj-
no-Remontowy REM-SUW Sp. z o.o.

GrindTec, czyli międzynarodowe targi 
obróbki narzędzi skrawających, prezentują 
produkty i usługi związane z technologiami 
ostrzenia narzędzi. Wystawcami są produ-
cenci szlifierek do produkcji i ostrzenia narzę-
dzi oraz producenci technologii szlifowania 
i obciągania, dostawcy urządzeń peryferyj-
nych i maszyn, a także firmy z branży tech-
nologii procesowej, peryferii procesowych, 
oprogramowania oraz badań i rozwoju. 

Udział w targach w Lipsku to dla pol-
skich przedsiębiorców okazja do nawiązania 

kluczowych kontaktów kooperacyjnych oraz 
możliwość uczestnictwa w konferencjach i 
warsztatach z udziałem międzynarodowych 
specjalistów, a także w międzynarodowej 
giełdzie kooperacji CONTACT Business Me-
etings. Więcej informacji o targach i moż-
liwościach obecności polskich firm udziela 
przedstawicielstwo Leipziger Messe w Pol-
sce, Targi Lipskie Polska, Pani Magdalena La-
fuente, tel. 660 705 720, info@targilipskie.pl. 

Więcej informacji znajduje się na:
www.messe-intec.de
www.zuliefermesse.de
www.grindtec-leipzig.de 

Inauguracja roku targowego dla przemysłu 
maszynowego, poddostawczego  
i narzędziowego w Lipsku
W dniach od 7 do 10 marca 2023 roku w Lipsku odbędą się trzy istotne imprezy targowe, będące 
pierwszym ważnym spotkaniem w Europie w 2023 roku dla firm z branży obrabiarek, przemysłu meta-
lowego, poddostawczego i narzędziowego. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii i Automa-
tyzacji Produkcji Intec, Międzynarodowe Targi Poddostawców Zuliefermesse oraz Międzynarodowe 
Targi Szlifowania i Ostrzenia Narzędzi GrindTec stanowią dla polskich przedsiębiorstw istotną platfor-
mę nawiązywania nowych kontaktów kooperacyjnych na europejskim i światowym rynku.
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FUNDUSZE UE

@ZielonaGoraSTATzielonagora.stat.gov.pl@UStatZielonaGora

Koniunktura gospodarcza
w wojew�dztwie lu�uskim w listopadzie 2022 r. 
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Podczas kolejnych sesji warsztatowych 
uczestnicy projektu poznawali opro-
gramowanie pakietu OFFICE 365. 

Kolejno poznawali funkcjonalności edyto-
ra tekstu WORD, zmierzyli się z formułami 
EXCEL oraz sposobami tworzenia wykresów, 
a także tworzyli prezentacje w POWER PO-
INT z wykorzystaniem różnych źródeł infor-
macji i grafik. 

Zajęcia stały się przepustką do świa-
ta nowoczesnych technologii i otworzy-
ły przestrzeń do swobodnej komunikacji 
z kolejnym pokoleniem dzięki poznanym 
komunikatorom umożliwiającym przesyła-
nie danych, zdjęć, filmów oraz udział w bez-
pośrednich transmisjach. Dzięki zajęciom 
AKTYWNI PLUS oswoili się z płatnościami 
w sieci oraz aplikacją mObywatel, a także 
zostali wyposażeni w wiedzę, jak zadbać 
o bezpieczeństwo danych osobowych, jak 
ustawiać i zabezpieczać hasła oraz piny, po-
znali dobre praktyki związane z bezpieczeń-
stwem.

AKTYWNI PLUS to ludzie, którzy mogą 

innych zarażać swoją ciekawością i konse-
kwencją w poszukiwaniu sposobów pozna-
wania oraz wykorzystywania nowoczesnych 
technologii. Jak na AKTYWNYCH PLUS przy-
stało z chęcią poznawali urządzenia służące 
do motywowania i monitorowania aktyw-
ności, takie jak zegarki, opaski dla aktyw-
nych oraz smartwatche.  

Ostatnie zajęcia w ramach zaplanowa-
nych warsztatów Praktyczne umiejętności 
cyfrowe dla wyzwań wieku 60+, były rów-
nie interesujące jak pozostałe. Miały wy-
miar bardzo praktyczny i na długo zostaną 
w pamięci uczestników. Podczas tych zajęć 
poznali oni różne możliwości monitorowa-
nia i sterowania urządzeniami z wykorzysta-
niem telefonu, a także konstruowali urzą-
dzenia z prostymi systemami automatyki, 
które wykorzystali do uruchomienia pojaz-
du oraz do dozowania ściśle określonych 
porcji wody podczas podlewania roślin.  

Wspaniała informacja zwrotna uzyskana 
od uczestników zajęć uskrzydla. Żal, że to już 
koniec tych jakże merytorycznych, a jedno-

AKTYWNI PLUS są naprawdę aktywni
Kim jest mObywatel? Komunikatory są popularne, ale czy bezpieczne? Jak używać smartfona, aby nie 
zostać oszukanym? Czy BLIKa można źle „wyklikać”? Czy są aplikacje wspierające aktywność fizyczną? 
Jak przygotować ciekawą prezentacje dla wnuka/wnuczki na urodziny? To kolejne pytania zadawane 
przez naszych AKTYWNYCH PLUS podczas warsztatów Praktyczne umiejętności cyfrowe dla wyzwań 
wieku 60+, realizowanych w ramach projektu Aktywni Plus w Gorzowie. Zwiększenie kompetencji 
cyfrowych osób starszych i kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii 
cyfrowych w życiu codziennym realizowanego przez Fundację Rozwoju Efektywnej Edukacji FREE. 

cześnie sympatycznych i pełnych ciepła spo-
tkań. Mamy jednak nadzieję, że przed nami 
jeszcze wiele równie interesujących wyda-
rzeń. Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony, zapoznania się i skorzystania z oferty 
edukacyjnej Fundacji Rozwoju Efektywnej 
Edukacji FREE.

Fundacja FREE
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66-400 Gorzów Wielkopolski,  
ul. Kosynierów Gdyńskich 108

NIP 599 286 26 34, Regon 211293154

Biuro czynne  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach 7.30-15.30.

Sekretariat 
T: +48 95 739 03 11 
M: +48 535 111 225 

E: sekretariat@ziph.pl 

Dział Kadr i Księgowości 
T: +48 535 111 219 
E: a.kuzian@ziph.pl 

Dział Marketingu 
T: +48 696 007 665 
E: t.molski@ziph.pl

Dział edukacji zawodowej 
T: +48 502 700 527 

E: a.beszczynska@ziph.pl 

Praktyki i staże 
T: +48 509 815 993 

E: igor@ziph.pl 

Dział ubezpieczeń 
T: +48 535 111 217 

E: a.elzanowska@ziph.pl 

Dział projektów unijnych 
T: +48 576 850 300 

E: a.wesolowska@ziph.pl 

Dział legalizacji dokumentów 
T: +48 576 550 350 

E: m.mlynarczyk@ziph.pl 

Lubuskie Bony Szkoleniowe 
INFOLINIA: +48 732 732 650

Lubuskie Bony Wsparcia 
INFOLINIA: +48 534 052 819

Oddział w Zielonej Górze 
ul. Bohaterów Westerplatte 23 

65-078 Zielona Góra 
T: +48 533 779 421 

E: biurozgora@ziph.pl

Oddział ZIPH w Żaganiu 
ul. Jana Pawła II 15 

68-100 Żagań 
T: +48 537 544 808. 

E: biurozagan@ziph.pl

Strona www: ziph.pl

STATYSTYKA

Zatrudnienie i płace
Zatrudnienie w całym sektorze przedsię-

biorstw (w okresie I-X 2022 r.) było o 2,5% 
wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 
6 501 tys. osób. W samym przemyśle zatrud-
nienie wzrosło o 1,4% (przeciętne zatrudnie-
nie wyniosło średnio 2 769 tys. osób).

W okresie styczeń-październik 2022 r. 
zatrudnienie zwiększyło się (w stosunku do 
ubiegłego roku) w takich branżach jak m.in.: 
informacja i komunikacja (o 11,5%); zakwa-
terowanie i gastronomia (o 9,6%); transport 
lądowy i rurociągowy (o 5,8%) czy też pro-
dukcja wyrobów farmaceutycznych (o 5,8%). 
Największe spadki zatrudnienia zaobserwowa-
no w przypadku m.in.:  produkcji skór i wyro-
bów skórzanych (o 11,3%), produkcji odzieży 
(o 5,8%) czy wydobywania węgla brunatnego 
i kamiennego (o 4,8%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw w okresie I-X 2022 roku wy-
niosło 6 564 PLN i było wyższe niż w analogicz-
nym okresie roku ubiegłego o 13,2%.

We wszystkich analizowanych przez GUS 
branżach przeciętne płace w okresie styczeń-
-październik 2022 r. wzrosły.  Wydobywanie 
węgla kamiennego i brunatnego było branżą, 
w której średnia płaca wzrosła najmocniej – 
o 29,8%. Najwolniej płace rosły w firmach pro-
dukujących wyroby farmaceutyczne (o 6,7%).

W okresie I-X 2022 r. na najwyższe wy-
nagrodzenia mogli liczyć pracownicy z bran-
ży produkcji koksu i produktów rafinacji ropy 
naftowej (11 551 PLN), informacji i komu-
nikacji (11 239 PLN) oraz wydobywania wę-
gla kamiennego i brunatnego (10 905 PLN). 
Najniższy poziom wynagrodzeń zanotowano 
w przypadku produkcji odzieży (4 093 PLN).

Produkcja i wydajność
W okresie styczeń-październik 2022 roku 

produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w uję-
ciu rocznym o 11,6% (w samym październiku 

o 6,8% r/r). Sprzedaż w budownictwie wzrosła 
o 8,1% r/r.

Produkcja sprzedana wzrosła we wszyst-
kich branżach (warto wspomnieć, że kolejny 
miesiąc GUS nie podał danych o poziomie 
sprzedaży oraz dynamiki miesięcznej i rocznej 
dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz 
produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naf-
towej).

Największe wzrosty sprzedaży zanotowa-
no w przypadku wydobywania węgla kamien-
nego i brunatnego (o 29,8%), produkcji maszyn 
i urządzeń (o 22,3%) oraz poligrafii, reproduk-
cji zapisanych nośników informacji (o 21,7%). 
Na drugim końcu zestawienia znalazła się pro-
dukcja mebli ze wzrostem na poziomie 3,3%.

Wydajność w okresie I-X 2022 roku wzro-
sła przeciętnie o 10,1% a wzrosty zanotowano 
we wszystkich analizowanych przez GUS bran-
żach (dla dwóch branż ze względu na brak da-
nych o sprzedaży niemożliwe jest wyliczenie 
danych o wzroście wydajności). Wydajność 
wzrosła najmocniej w wydobywaniu węgla ka-
miennego i brunatnego (o 36,3%), a najsłabiej 
w produkcji mebli – o 1,8%.

Analizując dane dotyczące działalności 
branż warto wspomnieć, że dane w ujęciu 
rocznym o produkcji przemysłowej w paź-
dzierniku okazały się niższe od prognoz rynko-
wych (choć wyższe niż szacunki KIG). Niezbyt 
optymistyczne są również wyniki miesięczne 
(spadek produkcji w stosunku do września br. 
o 0,7%). Niepokój wciąż może budzić znaczny 
spadek sprzedaży w ujęciu rocznym w niektó-
rych, istotnych dla kondycji całej gospodarki 
branżach, w tym np. chemicznej, w której 
sprzedaż spadła w październiku w stosunku do 
ubiegłego roku o 12,1%.

Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza

Przegląd sytuacji gospodarczej 
w branżach
Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegó-
łowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń 
– październik 2022 roku. 
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Punkt Obsługi Klienta
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra

68 329 78 42
agencja@region.zgora.pl

Punkt Obsługi Klienta 
ul. Kosynierów Gdyńskich 108 
66-400 Gorzów Wlkp.

+48 698 688 135
r.szwajkowska@region.zgora.pl

Punkt Obsługi Klienta
Lubuski Fundusz Pożyczkowy
ul. Chopina 14
65-001 Zielona Góra

68 329 78 27/28
lfp@region.zgora.pl

Gdzie uzyskać
informacje?

>> >

unijne pożyczki wspierające rozwój
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

w województwie lubuskim

POŻYCZKA INWESTYCYJNA
do

2 000 000,00 zł

www.lfp.region.zgora.pl>

0,5% w skali roku dla firm mogących skorzystać z pomocy 
de minimis,
0,2% w skali roku w przypadku inwestycji, w wyniku których 
utworzone zostaną nowe miejsca pracy lub nastąpi wzrost 
zatrudnienia (dot. firm mogących skorzystać z pomocy
de minimis),

Od 8,17% w przypadku, gdy przedsiębiorca nie spełnia 
warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis, 
Oprocentowanie stałe w całym okresie spłaty pożyczki,
Okres spłaty do 120 miesięcy,
Finansowanie do 100% wartości inwestycji,
Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (karencja nie 
wydłuża okresu spłaty pożyczki),
Brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki.

>

>

>
>
>
>

>

>

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
w Zielonej Górze 

oferuje
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